
4•2000
DECEMBER

&Glædelig Jul

Godt Nytår



C
Y

S
T

IS
K

 F
IB

R
O

S
E

4.
20

00

2

Lokalgruppe Nordjylland
har medlemmer fra Hjørring,
Nørresundby og Aalborg.
Kontaktperson:
Judit Hansen, Hjørring,
tlf. 9890 3366

Lokalgruppe I
har medlemmer fra Århus,
Silkeborg og Viborg.
Kontaktperson:
Didde Tandrup, Silkeborg,
tlf. 8680 4243

Lokalgruppe 5
har medlemmer fra Endrup,
Vorbasse,Vejen, Sig og Skjern.
Kontaktperson:
Susanne Vind, Skjern,
tlf. 9735 3904

Kontaktperson for dannelse af
nye grupper vest for Storebælt:
Lotte Nørbach,Tranbjerg,
tlf. 8629 2991

Vendsyssel Lokalforening
Formand Poul Nielsen,
tlf. 9846 5363
– informerer om CF

Lokalforeningen – Fjerritslev
Formand Dorte V. Lukassen,
tlf. 9822 5253 – støtter CF-
bekæmpelsen ved arrangementer

Lokalgruppe Esbjerg-1
Kontaktperson: Kirsten Vandborg

Lokalgruppe Esbjerg-2
Kontaktperson: Rita Nielsen

Lokalgruppe Nørresundby-1
Kontaktperson: Jeanette Nielsen

Lokalgruppe Rødby
Kontaktperson: Lis Sørensen,
tlf. 5460 1785

TIVOLI-gruppen
har medlemmer fra Sjælland med
børn i alderen 1½ til 4 år.
Kontaktperson:
Lone Lynge,Virum, tlf. 4583 8280

Sjællandsgruppen
har medlemmer fra Sjælland med
børn i alle aldre.
Kontaktperson:
Anne Engesgaard, Slangerup,
tlf. 4738 2348

Lokalforening Roskilde
Formand Michaeel Emborg,
tlf. 4636 6186

Lokalforeningen Aktive 
CF-forældre
Kontaktperson:
Nanna Lund,Værløse,
tlf. 4447 7412

Lokalforeningen – Hillerød
Formand Søren Kennet Petersen,
tlf. 4225 0993 – støtter CF-
bekæmpelsen ved det årlige
JAZZtelt og udgivelsen af CD

Færoyskt Cystisk
Fibrose Felag

Formand Gunnar Dahl
Olsen, tlf. 00 298 319030

– støtter CF-bekæmpelsen ved
bankospil og arrangerer lokal-
møder på Færøerne

Landsforeningen til Bekæmpelse af

Hyrdebakken 246
8800 Viborg

info@cf-dk .org
www.cystiskfibrose.dk

Fax 8667 6666
8667 4422

BG Giro 640 4383
CVR-nr. 4861 2016
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AF ERIK WENDEL

Den årlige nordamerikan-

ske cystisk fibrose-kon-

ference har indenfor de se-

neste 10 år udviklet sig til

den absolut største CF-kon-

gres på verdensplan. Hvert

år samles 2.500-3.000 for-

skere i USA for at præsente-

re nyheder og udveksle erfa-

ringer. Det er utroligt

mange for en sygdom, der

trods alt kun tæller godt og

vel 70.000 patienter på ver-

densplan. 

Alle hidtidige behand-

lingstilgange og muligheder

mod CF har alene været ret-

tet mod selve symptomerne

ved sygdommen. Ingen be-

handlinger har til dato været

i stand til at rokke så meget

som en tøddel ved selve ba-

saldefekten. Derfor er det

utroligt opløftende for os

CF-patienter, at der indenfor

de seneste år har åbnet sig

flere og flere døre, hvor

igennem man realistisk kan

angribe basaldefekten ved

CF.

Forskergrupperne tæller

ikke kun personer, der tradi-

tionelt beskæftiger sig CF-

forskning og -behandling,

men også i stigende grad

forskere fra andre specialer,

der på den ene eller anden

måde relaterer sig til CF, og

som med deres specialviden

bidrager til at finde frem til

en egentlig årsagsbehand-

ling af sygdommen. Derfor

bliver både den årlige euro-

pæiske og den årlige nord-

amerikanske CF konference

også større og større for

hvert år, der går.

Den følgende artikel fra

den 14. nordamerikanske

konference i Baltimore,

Maryland, USA, 9-12 novem-

ber 2000 søger at give et

overblik over de utallige

forskningsprojekter, patient-

forsøg og forskellige be-

handlingsstrategier, som for-

skerne verden over arbejder

med netop nu. 

De to første tilgange, der

omtales på de følgende si-

der – det abnorme gen og

det abnorme protein retter

sig mod at behandle/korri-

gere basaldefekten ved CF. 

Dernæst følger en række

afsnit om den mere traditio-

nelle CF-forskning og om

nye stoffer, der sigter mod

infektionsbehandling og

mod at undertrykke de be-

tændelsesreaktioner, der

opstår hos CF-patienter med

lungeinfektioner.

Forskningen giver virkelig

håb om nye, fremtidige be-

handlingsformer, og aldrig

har forskningsindsatsen og

de økonomiske investerin-

ger i cystisk fibrose-forsknin-

gen været større. Når meget

af forskningen foregår i net-

op USA, hænger det i høj

grad sammen med det ame-

rikanske investerings- og

forskningsklima samt det

forhold, at den amerikanske

CF Foundation (CFF) er i

stand til at rejse utroligt sto-

re summer til CF-forsknin-

gen.

Hertil kommer, at CFF

også har formået at knytte

de store amerikanske CF-

centre sammen i et effektivt

multicenter netværk, så de

tilsammen har et meget

stort patientunderlag til de

mange forsøg, der finder

sted.

Desuden har CFF bidraget

stærkt til at skabe et tæt

forskningssamarbejde mel-

lem en række universiteter,

CF-centre, private biotek- og

medicinalfirmaer og CFF.

Samlingspunktet er “CFF

Drug Development Pro-

grams”, og to af drivkræfter-

ne i CFF er President og

CEO, Robert J. Beall (t.h.) og

Vice President Preston

Campbell (t.v.).

På Internet kan man både

se og høre nyt fra konferen-

cen via CF-foreningens

hjemmeside: www.cystisk

fibrose.dk, klik CF LINKS,

klik  “HIGHLIGHTS From

the 14th Annual North

American CF Foundation

Medical Conference”,

www.nacfchighlights.com. 

Derfra kan man få adgang

til CFF President Robert J.

Beall’s introduktion og til at

læse og/el. høre præsentati-

onerne på de 3 store ple-

numsessioner på konfe-

rencen: PLENARY I,

PLENARY II og PLENARY

III.
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Af Erik Wendel

DET ABNORME 
CF-GEN

Genterapi
Genet for cystisk fibrose

blev fundet i 1989. Det gen,

som er muteret ved cystisk

fibrose, kontrollerer pro-

duktionen af et protein, som

har betydning for transpor-

ten af salte og vand over cel-

lemembraner overvejende i

lunger og i fordøjelsessyste-

met. På grund af denne fejl

har personer med cystisk fi-

brose sejt, klæbrigt slim i

luftveje og tarme. 

I fordøjelsessystemet for-

årsager den arvelige fejl, at

optagelse af proteiner og

fedtstoffer fra maden bliver

utilstrækkelig. Dette resulte-

rer i dårlig trivsel. Genfejlen

medfører også CF-sukkersy-

ge.

Men den alvorligste kom-

plikation er i lungerne, hvor

sejt sekret er grobund for

bakterier. Dette medfører

hyppige lungeinfektioner,

som man søger at bekæmpe

med antibiotika.

Da et amerikansk-cana-

disk forskerteam fandt CF-

genet, gav det anledning til

stort håb om en snarlig ef-

fektiv kur mod det alvorlig-

ste problem ved CF – luft-

vejsinfektionerne. 

Man blev klar over, at hvis

man ved hjælp af genterapi

kunne indføre det korrekte

gen i lungerne, ville man

kunne normalisere den ab-

norme tilstand i CF-patien-

ternes lunger, som forårsa-

ger de hyppige bakterielle

infektioner og kan føre til

kronisk infektion med Pseu-
domonas aeruginosa eller

Burkholderia cepacia. 
Genterapi, som man men-

te skulle finde sted ved in-

halation, ville således være

det nærmeste, man kunne

komme på en egentlig kur

for CF, eller rettere en kur

mod den alvorligste del af

cystisk fibrose, nemlig lun-

gesygdommen. Man var dog

også klar over, at patienter-

ne sikkert ikke kunne nøjes

med én kur, men at man

måtte påregne at skulle gen-

tage kurene med visse mel-

lemrum. 

Der er nu gået 11 år, siden

genet blev fundet (august

1989), og der er nogle, som

spørger, om genterapi for

cystisk fibrose overhovedet

bliver til noget, eller om det

blot er en utopisk drøm.

Genterapi er IKKE en drøm,

– og genterapi bliver sikkert

en realitet en dag. Men tek-

nikken er vanskeligere, end

man forudså, og ingen kan

endnu forudsige, hvornår

teknikken er fuldt udviklet.

I 1990 viste forskerne i labo-

ratorieforsøg, at genterapi

ved CF virker. I 1992 be-

gyndte de første dyreforsøg,

og i 1993 indledte man i

USA det første forsøg med

genterapi hos nogle CF-pati-

enter. Undervejs har man

benyttet forskellige vektorer

til at transportere det kor-

rekte CF-gen ind på rette

sted i cellerne i CF-patien-

ters lunger, men endnu har

man ikke fundet den helt

rette vektor (genfærge).

Nyheden i genterapi-

forskningen er, at AAV-vekto-

rer (Adeno-Associated Virus)

måske er nøglen til at levere

genet på rette sted. 

Flere mulige vektorer har

været forsøgt hidtil, – herun-

der adeno-virus og liposo-

mer, men kun med begræn-

set succes. Man er derfor på

det seneste gået tilbage til

begyndelsen, samtidig med

at man har studeret biologi-

en nøje. I denne forbindelse

viser det sig, at AAV nok er

den mest lovende form for

vektor/genfærge, fordi det er

et relativt lille virus med be-

grænset immunologiske re-

aktioner hos patienterne.

Man har derfor iværksat en

række patientforsøg med

AAV, som følges nøje.

Ved genterapi behøver

man i princippet ikke præ-

cist at forstå, hvilken kom-

pleks rolle CFTR-proteinet

(genproduktet) spiller i cel-

ler hos CF-patienter. Man

behøver “blot” at sende det

korrekte gen af sted på rette

kurs med den rigtige vektor.

Derefter skulle resten gå

mere eller mindre af sig selv,

blot man kan få genet ud-

trykt i tilstrækkelig mange

celler i lungerne. 

Men ingen kan som sagt

sige noget om, hvornår CF-

genterapi vil virke, og man

skal i den forbindelse huske,

at denne uvished ikke er no-

get specielt for genterapi.

Sådan har det været med

mange nye teknologier gen-

nem tiden. Ved opdagelse af

enhver revolutionerende ny

teknologi er man som ud-

gangspunkt præget af stor

optimisme og store visioner.

Dernæst følger ofte en lang

periode med stagnation og

utallige forgæves forsknings-

forsøg, indtil man til sidst

har forstået og forfinet tek-

nologien, så den fungerer

optimalt. Men tålmodighed

er nødvendig! 

DET ABNORME
CFTR-PROTEIN

Der forskes ikke kun i gen-

terapi for at korrigere selve

årsagen til CF, men i disse

andre former for forskning

drejer det sig til gengæld i

høj grad om at finde og for-

stå årsagerne til, at bl.a.

CFTR-proteinet ikke funge-

rer, som det skal, og finde

stoffer, der kan få klorid-

kanalen til at virke normalt.

Fra sidste års nordameri-

kanske CF-konference for-

talte vi i CF-Blad 4/99 om

den forskning, der retter sig

mod at forvandle CF klasse-

2 mutationer (de svære) til

klasse-4 mutationer (de mil-

de). Denne forskning er på

ingen måde gået i stå.

Tværtimod.

Princippet bag forsknin-

gen er, at hovedparten af

CF-mutationerne er klasse-2

mutationer, herunder den

mest almindelige CF-mutati-

on Delta F508. Klasse-2 mu-

tationerne er kendetegnet

ved, at patienter ganske vist

producerer CFTR-protein i

deres celler, men proteinet

er behæftet med en fejl og
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bliver kasseret af cellernes

automatiske kontrolsystem,

som sikrer, at vores cellefa-

brik fungerer optimalt.

Derfor når CFTR ikke ud til

celleoverfladen. 

Anderledes forholder det

sig med klasse-4 mutationer-

ne. CF-patienter med denne

mutation producerer også

et defekt CFTR-protein, men

her bliver proteinet IKKE

kasseret af cellernes kontrol-

system, men slipper ud til

cellekanten og fungerer fak-

tisk delvist, – selv om det er

behæftet med fejl. Alt andet

lige viser det sig, at CF-pati-

enter med klasse-4 mutatio-

ner har færre luftvejskompli-

kationer end patienter med

klasse-2 mutationer.

Derfor arbejder man sta-

dig intenst på at finde frem

til stoffer, der på den ene el-

ler anden måde blænder cel-

lernes kontrolsystem hos

klasse-2 mutationerne, så

kontrolsystemet lader det

defekte CFTR protein slippe

ud til cellekanten, som det

sker hos klasse-4 mutatio-

nerne. I princippet kan man

altså tale om, at man prøver

at finde stoffer, der kan for-

vandle klasse-2 mutationer

til klasse-4 mutationer.

Endelig prøver man også

at finde stoffer, der kan af-

hjælpe klasse-1 mutationer-

ne, – de såkaldte stop-muta-

tioner, hvor CF-patienterne

overhovedet ikke produce-

rer nogen form for CFTR. 

De stoffer, man for tiden

taler om i forbindelse med

at ændre det abnorme pro-

tein, er bl.a. Phenylbutyrate,

CPX og Gentamicin.

INFLAMMATION

Begrebet inflammationsbe-

handling (betændelsesbe-

handling) dækker over for-

skellige tilgange/stoffer, der

på den ene eller anden

måde søger at dæmme op

for den betændelsesreakti-

on, der sker i lungerne hos

CF-patienterne som følge af

lungeinfektion.

Inhalation med
Pulmozyme
Et stof, som mange danske

CF-familier har stiftet be-

kendtskab med, er Pulmo-

zyme, som nok er mest

kendt for at skulle løsne se-

kret. Men ikke nok med det.

Langtidsdata fra et stort eu-

ropæisk CF-register (Epide-

miologic Registry of Cystic

Fibrosis-ERCF) viser, at Pul-

mozyme ikke alene fortyn-

der sekretet, men at stoffet

også er med til at forbedre

lungefunktionen hos patien-

terne og kan nedbringe in-

flammationen hos patienter-

ne.

I næste CF-blad (1/2001)

vil der være en mere uddy-

bende artikel herom, men

kort kan siges, at der har

været foretaget en stor euro-

pæisk undersøgelse af tidlig

behandling med Pulmo-

zyme – fra ca. 6 års alderen.

Også danske CF-patienter

fra CF-Centrene på RH og

SK har deltaget i forsøget,

og centrene har nu meddelt,

at de finder resultaterne så

gode, at de fremover vil

anvende Pulmozyme til be-

handling af også små CF-pa-

tienter.

Elastase-hæmmende 
stoffer 
Elastase er et enzym, der ud-

skilles i lungevævet af de

hvide blodlegemer, når de

forsøger at bekæmpe infekti-

oner. 

Problemet ved elastase er,

at det binder sig til lunge-

vævet og nedbryder det. Jo

mere aggressiv en lungeín-

fektion er, desto mere for-

søger de hvide blodlegemer

at bekæmpe infektionen.

Derved sker der skader på

lungevævet hos patienten

som følge af de større

mængder af elastase, der fri-

gives fra de hvide blodlege-

mer i forsøget på at nedbry-

de infektionen. 

Derfor udføres der et stort

arbejde for at finde stoffer,

der kan hæmme produktio-

nen af elastase. Forsknings-

forsøg med stoffer som

rekombinant Alfa-1 antitryp-

sin, DMP 777 og rMNEI la-

der til at kunne dæmme op

for problemet. Den kom-

mende tid vil vise, om dette

holder stik.

Inhalation med 
Interferon gamma
For ca. 15 år siden opdage-

de man, at immunsystemets

T-hjælper (Th) lymfocytter

kunne opdeles i to forskelli-

ge undertyper, Th1 og Th2.

Forskellen mellem Th1 og

Th2 er deres evne til at ud-

skille forskellige immuncel-

le-hormoner, kaldet cytoki-

ner. 

Th1 hjælpecellerne pro-

ducerer især interferon-

gamma (IFN-gamma), mens

Th2 hjælpecellerne er karak-

teriseret ved deres IL-4 pro-

duktion. De to undertyper

(Th1 og Th2) påvirker/styrer

resten af det immunologiske

system og betændelsespro-

cesserne forskelligt. 

Hos CF-patienter med

C
Y

S
T

IS
K

 F
IB

R
O

S
E

4.
20

00

5

F O R S K N I N G  O G  B E H A N D L I N GF O R S K N I N G  O G  B E H A N D L I N G



kronisk infektion med bak-

terien Pseudomonas aeru-
ginosa (P.a.) ser man en

polarisering mod Th2 hjæl-

pecelle-respons og dermed

forøget IL-4 produktion og

antistofdannelse. 

Dette er væsentligt, fordi

man gennem flere år har

haft en indikation af, at pati-

enter med højt antistof ni-

veau som følge af en kronisk

P.a. infektion alt andet lige

har et større fald i lunge-

funktionen set over tid i for-

hold til CF-patienter med

samme infektion, men med

lavere antistofproduktion.

Derfor har man søgt efter

måder, hvorpå man kan ska-

be balance mellem Th1 og

Th2 som følge af den kraf-

tige polarisering mod Th2

respons hos de fleste CF-pa-

tienter. Netop balancen mel-

lem de to typer af hjælpecel-

lerespons er vigtig, da en

overvægt af det ene hjælpe-

cellerespons nedregulerer

det modsatte. 

Dette er tidligere blevet

påvist i forskning på Rigs-

hospitalet samtidig med, at

to andre forskergrupper i

Østrig og USA har fundet

sammenlignelige resultater.

På CF-centret i San Fran-

cisco, USA har man nu

iværksat et forsøg med in-

halation af netop Interferon-

gamma hos CF-patienter

med kronisk P.a. infektion.

Der er tale om et dobbelt-

blindet og placebo-kontrol-

leret forsøg over 12 uger,

hvor forsøgsresultaterne bli-

ver opgjort på klinisk status

(lungefunktion) samt pati-

enternes tolerance af IFN-

gamma behandlingen.

Fede syrer
Fra sidste års USA-konferen-

ce omtalte vi (CF-blad 4/99)

også forskningen i de fede

syrer og deres særlige rolle

for cystisk fibrose. Der er nu

gået et år, siden fede syrer

blev præsenteret i USA, og

der forskes meget koncen-

treret i dette.

Man ved, at fedtsyrebalan-

cen er abnorm hos CF-pati-

enter, og at det skyldes en

fundamental fejl i selv om-

sætningen af fedtsyrer i

kroppen hos CF-patienter-

ne. Niveauet af fedtsyren AA

er forhøjet i cellerne, mens

niveau af fedtsyren DHA er

for lavt. Man ved også, at et

for højt niveau af AA er med-

virkende til at øge betændel-

sestilstanden i patienternes

lunger.

Hypotesen er derfor, om

man kan hæve niveauet af

DHA fedtsyren i cellerne for

at korrigere for ubalancen

mellem AA og DHA og der-

ved skabe en bedre situation

for patienterne. 

Med til historien hører

dog også, at det IKKE kan

lade sig gøre ved blot at til-

sætte DHA fedtsyrer til pati-

enterne gennem eksempel-

vis kosten. 

Forsøgene op til sidste års

konference var dyreforsøg,

som viste, at de fede syrer

påvirker CF-væv hos rotter. I

mellemtiden har man nu

gentaget disse forsøg på væv

fra CF-patienter, og resulta-

terne er de samme. Det stof,

der indgår i disse forsøg, er

et nyt stof kaldet “Lumarel”,

som er udviklet i samarbej-

de mellem CF Foundation

og medicinalfirmaet Gen-

zyme Corporation. Næste

skridt på vejen er egentlige

patientforsøg.

Quorum-sensing 
Quorum-sensing blev også

præsenteret på dette års

USA-konference i et stort fo-

redrag.

I grove træk handler

Quorum-sensing om, at bak-

terier har et særligt internt

signalsystem, så de på det

nærmeste kan “tale sam-

men” og koordinere deres

aktivitet. På den måde opnår

de det, man betegner som

“gruppe adfærd” og kom-

mer derved til at stå stærke-

re sammen, end hvis de blot

var enkeltstående bakterier. 

Signalsystemet er baseret

på små og relativt simple

signalmolekyler, som bakte-

rierne sender til hinanden.

Når man i denne forbindelse

ser på selve Pseudomonas-

bakterien (P.a.), så har den

netop et sådan signalsystem,

Quorum-sensing, der retter

sig mod bakteriens produk-

tion af biofilm. 

Som udgangspunkt er P.a.

enkeltstående bakterier, når

de lever frit i naturen, men

når de hæfter sig i luftvejene

hos CF-patienter, samles de

hurtigt i grupper/klumper

(de koloniserer sig). Om-

kring hver koloni af P.a.-

bakterier producerer bakte-

rierne i fællesskab en uigen-

nemtrængelig hinde (bio-

film), som skal beskytte

bakterierne mod at blive

nedbrudt af enten kroppens

eget immunsystem eller af

antibiotika. 

Signalsystemet får bakteri-

erne til at “tænke” og reage-

re efter samme mønster på

én og samme tid.

De opfører sig nærmest,

som var de en stor fælles

gruppe, hvor de alle søger at

passe på hinanden overfor

en fælles fjende. Bakterierne

bliver derved mere aggressi-

ve og sygdomsfremkalden-

de. 

Macroliders evne til at
nedbryde af P.a bakteriens
biofilm
I et af foredragene blev det

vist, at professor Niels Høi-

by, Mikrobiologisk Afdeling

på Rigshospitalet, sammen

med Dr. J. W. Costerton,

Canada, var de første i ver-

den, der fremførte teorien,

at P.a.-bakteriet danner bio-

film. Dermed blev det også

hurtigt klart, at traditionel

brug af antibiotika overfor

P.a. kun virker delvist, fordi

bakterien beskytter sig og

gror inde bag et skjold af en

beskyttende biofilm. 

Den optimale og mest ef-

fektive behandling af P.a. vil

derfor være, at man først be-

kæmper bakteriens produk-

tion af biofilm, så den ikke

har sit skjold omkring sig,

og bagefter bruger antibioti-

ka målrettet mod selve P.a.

bakterien.

Cystisk fibrose-patienter er
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imidlertid ikke de eneste,

der plages af kronisk P.a. I

Japan findes der en anden

patientgruppe, der kæmper

med problemet. Det drejer

sig om sygdommen Diffus

Panbronchiolitis, og man

har arbejdet med en hypote-

se om, at makrolider, som er

en særlig gruppe af antibio-

tika, netop kan nedbryde

denne biofilm omkring P.a. 

Rigshospitalet tog bolden

op og var blandt de første,

der iværksatte et forsøg med

Klacid – et stof i makrolid-

gruppen – for at se om det

også virkede på cystisk fibro-

se-patienter med kronisk

P.a.- infektion. Forsøget var

et relativt langt forsøg, og

desværre – for alle – viste

det sig, at der var mange pa-

tienter, der forlod forsøget

før tid. 

Da forsøgsresultatet skulle

gøres op, var der ganske

simpelt ikke patienter nok

tilbage i forsøget til, at man

kunne konkludere noget

signifikant (sikkert) ved bru-

gen af “Klacid” hos CF- pati-

enter med kronisk Pseu-

domonas. 

Nu har også amerikanerne

iværksat forsøg med makro-

lider, og på USA-konferen-

cen i november præsentere-

de man et stort forsøg med

flere hundrede patienter. I

forsøget er det dog ikke

Klacid, man tester, men et

andet stof i makrolide-fami-

lien, nemlig Azithromyzin.

Forventningerne til Azithro-

myzin er umiddelbart store,

fordi laboratorieforsøg tyder

på, at Azithromyzin virker

endnu bedre end Klacid.

Azithromyzin har således en

anden farmakologi (design

og opbygning af stoffet), der

bevirker, at det optages i og

udskilles fra kroppen på en

anden måde end Klacid.

Inhalation med Xylitol
Princippet bag forsøg med

Xylitol er teori om, at der er

underskud af vand på over-

fladen af cellerne i CF-pati-

enternes lunger. Derved bli-

ver saltkoncentrationen på

overfladen forhøjet.

Xylitol er en højmolekylær

sukkerart, der også kendes

som kunstigt sødestof i

blandt andet forskellige for-

mer for sukkerfrit tyggegum-

mi. 

Da sukker generelt træk-

ker vand ud af cellerne, er

hypotesen bag forsøg med

inhalation af Xylitol, at suk-

kerarten kan trække vand fra

cellerne og nedbringe salt-

koncentrationen på overfla-

den af cellerne i lungerne.

Fordelen ved Xylitol frem for

andre sukkerarter er, at

Xylitol ikke giver næring og

grobund til de bakterier, der

findes i patienternes luftveje.

HIGH THROUGH-
PUT SCREENING 

CFF investerer 
US$ 30 mio.
Det tager typisk 10-15 år at

udvikle nyt lægemiddel helt

fra grunden – fra de aller-

første laboratorieforsøg til

det færdige medicinalpro-

dukt når ud til patienterne,

og udviklingsomkostninger-

ne overstiger ofte US$ 400

mio. pr. lægemiddel.

For en sjælden sygdom

som cystisk fibrose med kun

70.000 patienter på verdens-

plan betyder det, at udvik-

lingsomkostningerne ved

målrettet udvikling af nye

lægemidler til CF langt over-

stiger det totale indtjenings-

potentiale, hvilket jo ikke

ligefrem frister medicinal-

virksomhederne til at bruge

udviklingsressourcer på syg-

dommen.

Fra sidste års USA-konfe-

rence omtalte vi det den-

gang nye begreb, High

Throughput Screening. 

Ved hjælp af moderne ro-

botteknologi er man i stand

til at teste titusinder af stof-

fer pr. dag, mens man tidli-

gere manuelt kun kunne te-

ste 2-3 stoffer i løbet af 3-4

dage.

Tanken bag HTS er, at der

findes millioner af kemiske

forbindelser i naturen, og

det skulle være underligt,

om ikke en eller flere af for-

bindelserne på en eller an-

den måde kan påvirke den

defekte kloridkanal, eller al-

ternative kloridkanaler, som

ikke fungerer korrekt i

cystisk fibrose-cellerne.

Metoden består i, at man

tager tusindvis af cystisk fi-

brose-celler og dyrker dem

på plastplader med sukker,

så de har næring til at gro.
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Dernæst tager man eksem-

pelvis 100 flasker med hver

100 specialiserede moleky-

ler på basis af såkaldte sek-

tormolekyler, hvor man kun

har ændret ganske lidt på

bindingerne i molekylerne.

En dråbe fra hver flaske pla-

ceres på CF-cellekulturerne,

hvorefter man aflæser, om

der sker ændringer i celler-

nes evne til at transportere

klorid. 

Hvis der er en reaktion på

en af pladerne med cellekul-

turer, tager man indholdet

fra den pågældende flaske

med de 100 enkeltkompo-

nenter og deler dem ud på

100 nye CF-cellekulturer, så

man til sidst ender man op

med det eller de enkeltmo-

lekyler, der eksempelvis på-

virker kloridtransporten i

CF-cellerne.

I maj i år annoncerede den

nordamerikanske CF Foun-

dation (CFF), at de netop

havde indgået en aftale til

US$ 30 mio. med biotekfir-

maet Aurora Biosciences om

leverance af en robot til ud-

vikling af nye lægemidler til

CF ved hjælp af High-

Throughput Screening. Det-

te vil i høj grad sætte hastig-

heden i vejret på arbejdet

med at lede efter og teste ke-

miske stoffer, der på den ene

eller anden måde måske kan

påvirke produktionen af

CFTR i CF-patienternes cel-

ler. 

Målet er at nedbringe ud-

viklingstiden til 7 år for et

nyt lægemiddel målrettet til

CF – og bringe udviklings-

omkostningerne ned under

75 mio. US$.

CFF oplyste, at gaven på

US$ 20 mio., som CFF fik af

The Bill and Melinda Gates

Foundation i efteråret 1999,

indgik i dette initiativ. CFF

understregede dengang, at

der ikke er nogen garanti

for, at denne investering vil

føre til et positivt resultat;

men CFF er af den overbe-

visning, at det ville være en

større risiko for CF-patien-

terne, hvis man undlod at

drage fordel af disse tekno-

logier.

MODIFIER GENES

Man er i stadig stigende grad

blevet klar over, at det ikke

kun er CFTR-proteinet, der

har betydning for udviklin-

gen af cystisk fibrose hos pa-

tienterne. Det lader til, at

CFTR-proteinet (genpro-

duktet) alene påvirker trans-

porten af vand og salte i CF-

patienternes celler, mens de

såkaldte Modifier Genes til-

lægges en stadig større be-

tydning ved forløbet af CF.

Der er altså tale om gener,

der på den ene eller anden

måde har indflydelse på for-

løbet af cystisk fibrose hos

den enkelte patient.

MBL (Mannose Bindende

Lectin) hører til denne grup-

pe af Modifier genes, og

sidste år omtalte vi et viden-

skabeligt arbejde om betyd-

ningen af lavt MBL hos CF-

patienter med kronisk P.a.

og B.c.-infektion, som blev

præsenteret på Seattle-kon-

gressen i 1999 af special-

læge, dr. med. Peter Garred,

Vævstypelaboratoriet på

Rigshospitalet. I år blev

Peter Garreds arbejde om-

talt i kongressens åbningsfo-

redrag.

MBL er et antistof, som vi

alle har fra fødslen, og som

retter sig mod virusinfektio-

ner generelt. MBL findes i

blodet og i betændt væv.

Man skønner, at ca. 1/3 af

befolkningen har et lavt
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MBL niveau, uden at de der-

med er påvirkede af det, for-

di de ellers er sunde og ra-

ske. 

For CF-patienter har det

vist sig, at hvis man tilhører

den del af befolkningen, der

har lavt niveau af MBL, og

hvis man samtidig har en

Pseudomonas infektion, der

kører lidt hårdt på, så er dis-

se patienter alt andet lige

lidt dårligere stillet end CF-

patienter med normalt ni-

veau af MBL.

Der er tilsyneladende også

sammenhæng mellem et lavt

niveau af MBL hos CF og

nogle patienters tendens til

at få lungeinfektionen Burk-

holderia cepacia. 

Dette fører måske til en

logisk forklaring på, hvorfor

der er forskelle i CF-patien-

ternes sygdomsforløb trods

identiske CF-mutationer –

også mellem søskende.

Forskelle som tidligere var

uforklarlige. Dermed er der

også et konkret håb om en

behandlingstilgang. MBL-ge-

net er fuldt afdækket, og

mulighederne for en egent-

lig MBL-genproduktion/be-

handling rykker nærmere. 

KORTLÆGNINGEN
AF PSEUDOMONAS-
GENET

I CF-Blad 2/00 omtalte vi

kortlægningen af P.a. genet,

og hvert eneste gen – mere

end 2000 – af hele Pseudo-

monas bakterien er nu ble-

vet lagt på små microchips. 

Dermed kan forskerne

bruge oplysningerne til at

sammenligne, hvad der sker

i følsomme bakterier kontra

ikke-følsomme bakterier.

Man får derved et overblik

over, hvilke gener der tæn-

des/aktiveres, og hvilke dele

der deaktiveres ved bestem-

te processer hos bakterien.

Oplysningerne er også

lagt på Internet, så forskere

har direkte adgang til infor-

mationerne 24 timer i døg-

net, 7 dage om ugen – i

håbet om, at man hurtigt bli-

ver i stand til at gennemskue

og forstå Pseudomonas fuldt

ud.

Lad os bevare optimismen
Som CF-patient er jeg over-

bevist om, at mange af disse

terapier en dag vil føre til år-

sagsbehandling af den basa-

le defekt ved CF, og ikke

blot som hidtil, hvor der

kun har været og er mulig-

hed for symptombehandling

af eftervirkningerne af den

basale defekt.

Det er også opmuntrende,

at der ikke alene forskes i

genterapi, men også i adskil-

lige andre måder at behand-

le selve årsagen på. 

I denne artikel er der ud-

over genterapi omtalt arbej-

det med at ændre det abnor-

me protein med stoffer som

Phenylbutyrate, CPX og

Gentamicin, – forskellige

former for inflammationsbe-

handling (Pulmozyme, elas-

tasehæmmende stoffer, In-

terferon gamma, fede syrer,

Quorum-sensing, makroli-

der, Xyletol), High Trough-

put Screening til hurtigere

udvikling af lægemidler, ud-

forskning af Modifier Genes

og endelig: mere og mere

kendskab til Pseudomonas-

bakterien. 

Alt dette bidrager til, at vi i

dag kan se på en realistisk

Pipe-line for udvikling af nye

og bedre behandlinger til

CF.
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AF EMILIE TROMHOLT-RICHTER

Hej! Jeg hedder Emilie,

og jeg vi gerne fortælle

jer lidt om mig selv. Jeg for-

tæller det til alle på én gang

for at slippe for at forklare

det samme tredive gange.

Jeg lider af en kronisk syg-

dom, som hedder “Cystisk

Fibrose”, også kaldet CF. (I

må meget gerne afbryde mig

og stille spørgsmål under-

vejs.)

CF er som sagt en kronisk

sygdom, dvs. en sygdom

som man ikke kan “slippe”

af med. CF er en arvelig syg-

dom, og i Danmark er der

3%, som er anlægsbærere, så

statistisk set er der en til to

pr. klasse, som er CF-anlægs-

bærer. 

At være bærer vil sige, at

man har et gen med CF og

et uden. Hvis man har to

syge gener som mig, har

man cystisk fibrose. Alle de,

der har sygdommen, er født

med den – så det smitter

altså ikke. Men det er ikke i

alle tilfælde, at man opdager

ved fødslen. Nogle enkelte

kan blive en del ældre – helt

op til 30 år – før de opdager

det. Det sker sjældent, men

det er set. 

Hos mig blev det opdaget

med det samme. Jeg blev

opereret 4 timer efter, at jeg

blev født, fordi min tynd-

tarm var sprunget, så læger-

ne fjernede ½ meter af den.  

Sejt slim
Hoved problemet ved cy-

stisk fibrose er, at de celler,

der danner sekret, danner

noget sejere sekret end nor-

malt, (derfor hed sygdom-

men i gamle dage “sejt-slim-

sygdommen”). 

Det seje slim kommer til

udtryk på to måder:

• Udgangen fra bugspytkirt-

len bliver tilstoppet af det

seje sekret. Den kan der-

for ikke levere fordøjelses-

enzymer. For at kroppen

kan bruge eller optage

den mad, man spiser, skal

man bruge disse enzymer,

og da min bugspytkirtel er

stoppet, må jeg til hvert

måltid tage nogle fordøjel-

sesenzymer for at fordøje

maden. Jeg skal spise 10-

14 kapsler med fordøjel-

sesenzym til HVERT mål-

tid.

• Den anden måde, man

kan “se” det på, er ved, at

der dannes noget sejt slim

i lungerne. For at få det

væk skal jeg inhalere to

gange om dagen med en

inhalator – en maskine,

som forstøver noget salt-

vand eller medicin og der-

ved løsner slimet i lunger-

ne. For at få slimet HELT

væk, skal jeg også have

lungefysioterapi to gange

om dagen med en PEP-ma-

ske. Ved at trække vejret

ind i PEP-masken og puste

ud imod en modstand, får

man løsnet evt. slim, som

så kan hostes op.

En CF patient får nemt

bakterier i lungerne. Så en

gang om måneden skal jeg

til kontrol på Rigshospitalet,

hvor man finder ud af, om

der er nogle bakterier. Er

der det, kommer jeg på en

penicillin kur, hvor jeg skal

tage piller i 14 dage. Der er

nogle andre bakterier, som

er mere slemme. Hvis man

har dem, skal man på det,

man kalder en IV-kur

(Intravenøs-kur), dvs. man

får lagt en kanyle i armen og

får så sprøjtet medicin direk-

te ind i blodårerne tre gange

om dagen i 14 dage. Der er

nogle patienter, der bliver

indlagt, for at få IV-kur, men

da min far er læge, gør vi det

hjemme.

Der er også et par andre

“biting”, så som at jeg hoster

meget især om vinteren, og

at jeg hurtigt bliver for-

pustet.

Alt dette lyder måske af

meget, men jeg fortæller det

ikke, for at I skal blive for-

skrækkede eller behandle

mig anderledes. I skal bare

vide, hvorfor jeg pludselig

spiser en masse piller eller

hoster utroligt meget. 

I skal betragte mig som en

af jer, uden særlige hensyn.

Og I må gerne stille mig

spørgsmål, lige så tit I vil.

Jeg svarer gerne.

Til sidst har jeg skrevet et

resume af foredraget, som

jeg deler ud til alle….
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Da Emilie startede i 1.G på Ordrup Gymnasium, valgte hun at holde et lille foredrag om
cystisk fibrose, bl.a. fordi hun var lidt bange for, at der var nogle i klassen, som måske

ikke turde spørge hende selv om CF-redaktionen hørte herom og fik lov at bringe det
i CF-bladet – måske det kan være inspiration for andre i samme situation.

Cystisk fibrose

RESUMÉ
• CF står for cystisk fibrose.

• CF smitter IKKE!

• Hovedproblemet er, at cellerne danner noget

sejt sekret.

• CF er en arvelig sygdom.

• En CF-patient skal:spise mange piller

inhalere

peppe

til kontrol på hospitalet

på IV-kur en gang i mellem.

• En CF patient: hoster meget

bliver let forpustet.

• Vigtigst af alt: En CF’er skal “behandles”

ligesom alle andre

mennesker.

Cystisk fibrose





Under denne overskrift

præsenterer Center for

Små Handicapprupper-CSH

deres telefonrådgivning, nr.

8676 3022 – og fortæller vi-

dere:

Center for Små Handicap-

prupper er en selvejende

institution under Social-

ministeriet, som arbejder

med information, erfarings-

opsamling samt rådgivning

og vejledning vedrørende

sjældne sygdomme og han-

dicap.

Centet blev etableret i

1990 og har afdelinger i

København og Århus.

Et handicap regnes for

sjældent, når der er mindre

end 500 diagnosticerede

tilfælde i Danmark (der er

ca. 400 CF-patienter i DK).

CSH’s rådgivning er pri-

mært en telefonrådgivning,

som henvender sig til både

brugere og fagpersoner med

information og rådgivning

om sjældne handicap. Råd-

giverne har tavshedspligt,

rådgivningen er uvildig, og

man kan være anonym.

Rådgivningen tilbyder in-

dividuel rådgivning om

f.eks. rettigheder og pligter i

forhold til den sociale lov-

givning – og om hvordan

man kommer videre, hvis en

sag af en eller anden grund

er gået i hårdknude.

Hvis du har spørgsmål, så

ring til CSH’s rådgivere:

Socialrådgiver Ragnhild An-

dersen og socialrådgiver

Vibeke Larsen.

De træffes på tlf. 8676 3022,

og telefonen er åben:

Mandag-Tirsdag: 9.30-15.30,

Onsdag er lukket, 

Torsdag: 9.30-16.00, 

Fredag 9.30-13.00.

En del CF-familier stiftede i

forbindelse med CF-familie-

kurset i november bekendt-

skab med den ene af CSH’s

socialrådgivere, Vibeke Lar-

sen, som medvirkede i pro-

grammet fredag aften med

et glimrende indlæg om

Sociallovgivning – støttemu-

ligheder til familier med CF-

børn under 18 år, hvorefter

deltagerne havde mulighed

for at stille spørgsmål til og

få svar af Vibeke Larsen.

Har du behov for

rådgivning?
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Vi er to forældrepar med

henholdsvis en dreng

og en pige på 11 år, begge

CF’ere.

Vores børn er netop ved at

træde ind i puberteten, hvor

de vil møde mange nye krav

og udfordringer.

For at kunne imødese

eventuelle problemer og

hjælpe vores børn godt på

vej, kunne vi tænke os at

mødes med andre forældre,

der har jævnaldrende CF

børn/teenagere.

Vi kunne så udveksle erfa-

ringer eller skabe et forum

for debat/diskussion af aktu-

elle emner.

Nogle af de spørgsmål, vi

foreløbig har stillet os selv,

er følgende:

• Hvordan støtter vi bedst

fysisk/psykisk, når det gæl-

der den daglige behand-

ling; ved hospitalsindlæg-

gelser eller hvis /når de får

kronisk pseudomonas?

• Hvordan arbejder vi med

accept af CF. Både med

hensyn til selvaccept og

accept i forhold til andre?

• Hvordan håndterer vi de

problemer, der kan opstå i

puberteten; og vil der op-

stå specielle CF pubertets-

problemer?

• Hvornår kan de unge tage

Til alle forældre med store
CF-børn

ansvar for egen behand-

ling?

• Hvordan vil deres fremtid

forme sig  mht. mulighe-

der og uddannelse. Og

hvordan med kærester, fa-

milieliv og børn? 

Hvis du har lyst til at dele

dine tanker og erfaringer

med os og andre interesse-

rede, så skriv eller ring – via

CF-foreningen eller direkte

til:

Luisa Dotti og Viggo Jensen

(tlf. 3967 7379)

Klaus og Annegrete Kofoed

(tlf. 3828 3256)

Center for Ligebehand-

ling af Handicappede

har på deres hjemmeside

www.clh.dk opdateret pje-

cen “Job og handicap”,

som indeholder en række

nyttige oplysninger om

regler og ordninger.

Pjecen findes også i trykt

form og beskriver følgen-

de:

• Isbryderordningen

• Fortrinsadgang for han-

dicappede 

• Job med hjælpemidler 

• Job med personlig assi-

stance 

• Personlig assistance un-

der efter- og videreud-

dannelse 

• Job og sygedagpenge 

• Job med løntilskud –

fleksjob 

• Job med løntilskud –

skånejob 

• Job og førtidspension.

Også hos Arbejdsmarkeds-

styrelsen er der oplysnin-

ger at hente på Internet

under overskriften: “Han-

dicap ingen hindring” –

med bl.a. kontaktmulighed

til handicapkonsulenten

hos AF:

www.ams.dk/handicap/af.



Vi er jævnligt i kontakt

med Europæiske Rejse-

forsikring om CF-forhold og

kan oplyse følgende navne

på kontaktpersoner med

kendskab til CF:

Servicecentret, Anne Hendil

og Eskild Rønne, 

tlf. 3327 8306

fax 7010 6040

Tidligere var kravet, at:
man (med gult sygesik-

ringsbevis) før afrejse blot

skulle sikre sig, at behand-

lende hospital var indfors-

tået med, at rejsen blev fo-

retaget. Dette skete ved, at

hospitalet i patientens

journal noterede, at man

var vidende om den fores-

tående rejse, dens sted og

varighed, og at hospitalet

ikke ventede, at der vil bli-

ve tale om særligt/ekstra-

ordinært behandlingsbe-

hov i perioden.

Nugældende regler
Disse regler blev for nogle år

siden ændret til nugælden-

de bestemmelse, hvorved en

kronisk syg person kun au-

tomatisk er forsikringsdæk-

ket via det gule

sygesikringskort under ferie-

rejser udlandet, hvis man

IKKE har været på hospital

og IKKE har fået ændret

medicin etc. i 2 mdr. FØR af-

rejse. 

Denne nye regel er derfor

ikke brugbar for CF’ere, da

det jo er stik imod CF-be-

handlingsprincipperne, hvor

man netop tilskyndes til at

være kontrolleret/behandlet

umiddelbart før afrejse. 

Dette særlige CF-problem

er man helt klar over hos

Europæiske Rejseforsikring,

og de tilføjer, at de aldrig

har oplevet, at CF-patienter

har haft problemer med at

kunne tegne rejseforsikring

– eller med at opnå dæk-

ning, hvis uheld er ude. Men

det er altså NØDVENDIGT

AT TEGNE REJSEFORSIK-

RING FØR AFREJSEN for at

være dækket under rejsen.

Det anbefales derfor at
følge følgende fremgangs-
måde:
• CF-PATIENTEN INFORME-

RER BEHANDLENDE

CENTER om rejseplaner-

ne, herunder tidspunkt og

varighed,

• CF-CENTRET NOTERER I

JOURNALEN, at man er

underrettet om rejsen og

ikke forventer et særligt

behandlingsbehov i rejse-

perioden

• og SKRIVER EN KORT

STATUSERKLÆRING om

patientens (stabile) til-

stand og anfører/bekræf-

ter, at man ikke forventer

særligt behandlingsbehov

under rejsen, hvorefter

• CF-PATIENTEN ANSØGER

REJSEFORSIKRINGSSEL-

SKABET OM UDSTEDEL-

SE AF REJSEFORSIKRING

og vedlægger CF-Centrets

statuserklæring.

Følgende tidl. anbefaling
vedr. toldpapirer gælder
fortsat:
Vi anbefaler, at man på rej-

sen medbringer en er-

klæring udskrevet af be-

handlende hospital, hvori

hospitalet anfører, at ved-

kommende lider af cystisk

fibrose og er i behandling

med medikamenter, som

noteres i erklæringen.

Herved kan man forhindre,

at der opstår problemer

med toldvæsenet, som såle-

des klart kan se, hvorfor den

pågældende medbringer

medicin, og hvad det skal

anvendes til. Ved rejser ud-

over de nordiske lande bør

erklæringen være udfærdi-

get på engelsk, og den bør

være af nyere dato – i over-

ensstemmelse med rejse-

tidspunktet.

Studieophold i udlandet,
au pair o. lign:
Her er særlig rejseforsikring

nødvendig, og EUROPÆI-

SKE behandler gerne en

ansøgning herom. Læge-

erklæring skal vedlægges. 

Henv. til: 

EUROPÆISKE 

REJSEFORSIKRING A/S,

Vesterbrogade 84, 

1790 Kbhn. V. 

Vær opmærksom på, at man

kun kan få dækket/medtage

medicin under udlandsrejse

iht. Servicelovens og Syge-

sikringslovens bestemmel-

ser, hvis der er tale om

FERIEREJSE. Kun i særlige

tilfælde kan man få dækket

medicinudgifter ved andre

udlandsophold, f. eks. studi-

eophold. Kontakt gerne CF-

sekretariatet herom – tlf.

8667 4422 (kl. 9-13).

ht/november 2000

Ulykkesforsikring: Sekre-

tariatet vil meget gerne høre

fra voksne CF’ere og fra for-

ældre til mindre CF-børn

om erfaringer med at tegne

ulykkesforsikring.

En del henvender sig til os

og spørger om, hvilke sel-

skaber der er positive og

hvem, der plejer at give af-

slag. Vi vil derfor gerne have

vore oplysninger opdateret

og beder jer ringe (tlf. 8667

4422,, kl. 9-13), sende en

fax (8667 6666) eller sende

en E-mail (info@cf-dk.org)

med en kort beskrivelse af

jeres oplevelser.

CF-foreningen er medlem

af De Samvirkende Invalide-

organisationer-DSI, som

med jævne mellemrum mø-

des med forsikringsbran-

chen om bl.a. ulykkesforsik-

ring, og DSI vil også gerne

underrettes om CF-erfarin-

ger. 

Desuden har DSI netop

sendt os en ajourført liste

over kontaktpersoner i for-

sikringsselskaberne vedr.

ulykkesforsikring af “handi-

cappede”, hvorunder CF

hører i denne sammen-

hæng. Ring gerne til CF-se-

kretariatet og få navn på

kontaktpersonen i netop

det selskab, som I er på vej

til at henvende jer til.

Andre forsikringer, f.eks.
gruppeliv: Vi vil også gerne

høre om erfaringer og ople-

velser med andre former for

forsikring af CF-patienter. Vi

er således blevet spurgt, om

der er nogle CF’ere, der er

kommet med i en gruppe-

livsordning.

Forsikringer og CF
– fortæl os om jeres erfaringer

Notat omRejseforsikring
for CF-patienter
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AF SOCIALRÅDGIVERNE VED

CSH

Mennesker, som på grund

handicap har særlige udgif-

ter til befordring mellem

hjem og arbejdsplads, kan

efter ligningslovens § 9

trække de faktiske udgifter

til transporten fra i skat. 

Hvem kan få det sær-
lige kørselsfradrag? 
Betingelsen for at få det

særlige kørselsfradrag

er, at man som

følge af in-

validitet

eller

kro-

nisk

syg-

dom

har

særlige

transport-

udgifter i

forbindelse

med arbejde. Det

er ikke en betingel-

se, at man har handica-

pbil og heller ikke, at man

kører mellem egen bolig og

arbejdet. Kørsel fra f.eks.

sommerhus kan også ind-

regnes, men man skal selv-

følgelig kunne dokumentere

sin arbejdskørsel. Det kan

man f.eks. gøre i form af en

kørebog. 

Kørselsfradraget gælder

ikke for personer under ud-

dannelse – i de situationer

skal der søges om støtte

gennem revalideringspara-

grafferne. 

Hvordan beregnes
fradraget?
Det kan være udgifter til: 

• Brændstof, olie

• Forsikringer,

Falck

og

andre

redningskorps

• Reparationer (herun-

der udskiftning af dæk)

• Vask, smøring, polermid-

ler, frostvæske mv.

• Garageleje

• Evt. brændstofafgift.

Hertil kommer afskrivning

af bilen, som er fastsat til

15% årligt af bilens anskaf-

felsespris, indtil den er ned-

skrevet. Fradraget bereg-

nes ved at de samlede

udgifter deles med an-

tal kørte kilometer

det pågælden-

de år og

ganges

med

kilometer-

antallet i forbindel-

se med arbejdskørsel. 

Til sidst fratrækkes et

grundfradrag, svarende til

normal transportudgift –

dog max. kr. 2000.

En anden og lettere måde

at opgøre fradraget på er, at

benytte statens højeste takst

for erhvervskørsel (2,66 kr.

for år 2000) for de

første 12.000

km. 

– derefter

den lave takst (1,54

kr. for år 2000) og gange

med antal kørte kilometer til

og fra arbejde. Herefter frat-

rækkes bundfradraget på

2000 kr. Metoden er nem-

mere, men der kan være for-

skel på, hvilken beregnings-

metode som er den mest

fordelagtige. Det afhænger

af omfanget af arbejdskørsel

contra privat kørsel. 

Kan man få fradraget
med tilbagevirkende
kraft? 
Hvis man ikke har været op-

mærksom på det særlige

kørselsfradrag, kan man få

en efterregulering via årsop-

gørelsen tre år tilbage. Det

er dog en betingelse at man

er i stand til at dokumentere

sine udgifter. 

Yderligere oplysninger kan

fås ved henvendelse til

foreningen 

“Handicappede bi-

lister i Danmark”

v/landsformand Jan Fyenbo

Rosenvænget 5, 

9520 Skørping 

tlf. 9839 3304.

Her kan man også få hjælp,

hvis man ikke får godkendt

sit fradrag hos skattevæse-

net. Foreningen har et sær-

ligt skema til opgørelse af

fradraget, som man kan få

tilsendt, hvis man er med-

lem. 

Både vejledningen om

kørselsfradrag og andre vej-

ledninger kan også findes på

CSH-hjemmesiden

www.csh.dk, klik Veje til vi-

den.

Center for små Handicapgrupper-CSH har skrevet en vejledning, som voksne CF’ere, der er
i arbejde, kan have glæde af i forbindelse med den forestående selvangivelse:

Særligt kørselsfradrag

til mennesker med handicap

Guiden “Kend din
handicapbil”
Herudover kan man få

mange nyttige oplysnin-

ger om handicapbil i gui-

den “Kend din handica-

pbil” af forfatterne Bente

Ovesen og Viggo

Rasmussen og udgivet af

Paraplegikerkredsen, tlf.

3929 3555.
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Man kan nu komme frem til

CF-hjemmesiden ved hjælp

af både www.cf-dk.org og

www.cystiskfibrose.dk.

Brug chat-
mulighederne
Klik Chat/Forum på for-

siden, hvorefter man kan

vælge enten “CF Chat”, som

primært er for børn og

teenagere – eller “CF

WebForum”, hvor voksne

patienter og familier kan

chatte og diskutere med hin-

anden.

En mor til en 6-årig CF’er

har fortalt os, at hendes dat-

ter pludselig er begyndt at

interessere sig for sig selv og

sin sygdom. Datteren er be-

gyndt at stille mange spørgs-

mål om CF, som forældrene

synes kan være svære at

www.cystiskfibrose.dk
tackle engang imellem. “Vi

vil så nødig gøre vores dat-

ter bange og forskrækket,

men samtidig er vi enige

om, at vi er nødt til at holde

os til det, der er sandt. Men

et barn på knap seks år kan

godt nok stille svære spørgs-

mål ! Mon ikke der er andre,

der har prøvet det samme?”

Moderen kigger jævnligt for-

bi CF-hjemmesiden for at se,

Erhvervs-, ferie- og fritidsrejser
Fly • bil • tog • skib • hoteller •

ferieboliger og charterrejser

Det lokale rejsebureau – for alle!

Viborg Rejsebureau
Dumpen 23 • 8800 Viborg • Tlf.: 86 62 43 11 • E-mail: viborg@fdm.dk

CF-foreningen har anskaffet

nogle handy inhalations-

pumper, som kan lånes til

rejsebrug (Først til mølle...).

Det drejer sig om Medic-Aid-

pumper, model Free Lite II. 

En af dem er velegnet til

brug i USA, da den er forsy-

net med adaptor og stik pas-

sende til amerikanske for-

hold, mens de andre er

beregnet til 220 V og også

kan anvendes i cigarstik i

bil/båd (12 V).

Man skal blot medbringe

eget mundstykke/kamre.

Pumperne er pakket i en

nylontaske m/skulderrem

(18x15x12 cm) og vejer 2,5

kg.

Denne oplysning kan også

ses på CF-hjemmesiden

www.cystiskfibrose.dk, klik

CF Råd&Vink. Når pumper-

ne kommer tilbage, bliver

de rensede på CF-centrene

for at undgå krydsinfektion

og er klar til næste tur. 

Men … desværre er der

nogle pumper, der glemmer

at komme hjem igen efter

endt rejse, og det har ikke

været muligt for os at spore,

hvor de putter sig. Hvis du

møder en pumpe på gale

veje, – sørg da for at den

kommer hjem til CF-forenin-

gen.

Af samme årsag er vi ble-

vet mere strikse mht. udlån,

så hvis du vil rejse sammen

med en af pumperne, må du

henvende dig til CF-forenin-

gen og høre, om der en le-

dig, når du skal af sted – og

aftale, hvornår pumpen er

“hjemme igen”.

For god ordens skyld skal

vi oplyse, at det er lånerens

ansvar, at pumpen kommer

hjem igen i hel stand, her-

under have den forsikret på

rejsen.

ht

Udlånspumper

om der under “chat” er nog-

le med samme problemer

og spekulationer som hun

selv, – endnu uden held (og

hun har heller ikke selv

skrevet om emnet).

Mon ikke der er nogle fa-

milier, som vil tage hul på

dette emne (og gerne også

andre ting). Brug “chat’en”

– og glæd andre med jeres

erfaringer.

Pårørende-
gruppe

- mistede patienter
CF-foreningen har igennem

årene med mellemrum fået

forespørgsler, om der eksi-

sterer en pårørende-gruppe

for personer, som har mistet

børn/slægtninge med cystisk

fibrose.

Vi har hidtil måttet svare,

at en sådan gruppe endnu

ikke eksisterer.

Det var derfor meget vel-

komment, at en mor, som

tidligere i år mistede sin

voksne søn med CF, kontak-

tede os og foreslog, at der

blev etableret en pårørende-

gruppe.

Sammen med den pågæl-

dende mor planlagde og

gennemførte vi henvendelse

til en række familier, som i

årenes løb har mistet børn/

slægtninge med CF for at

undersøge behovet for at

danne en pårørendegruppe.

Resultatet heraf var, at kun

ganske få udtrykte behov for

at medvirke aktivt i en grup-

pe, mens nogle til kendegav,

at de gerne stod til rådighed

for en telefonsnak, hvis no-

gen ønsker dette.

Vi kan derfor fra forenin-

gen tilbyde at formidle kon-

takten til en af disse familier,

når en pårørende ønsker

det. 

ht



Lørdag den 2. december

havde CF-lokalforenin-

gen i Rokilde arrangeret

Julekoncert med Det Kon-

gelige Danske Musikkonser-

vatoriums Brass Band og

sangerinden Rebecca Fors-

berg. Koncerten var uden

overdrivelse en storslået og

fantastisk oplevelse. Kon-

certrepertoiret var bredt

med pompøse temaer fra

kendte musicals, med jule-

melodier og ikke mindst

eventyr for børrnene.

Som optakt til koncerten

havde lokalforeningen mo-

biliseret lokalpresse, radio

og TV for at skabe interesse

for koncerten og øge oplys-

ningen om cystisk fibrose i

Roskilde og omegn. Det be-

tød blandt andet, at Ros-

kilde Dagblad og Roskilde

Avis bragte avisartikler med

Michaeel og Christina Em-

borg og deres CF-barn Ida

på godt 2 år. Og ved selve

koncerten filmede Roskilde

lokal TV og lavede interview

med familien Emborg og

Cystisk fibrose-foreningen. 

Overskuddet fra arrange-

mentet blev kr. 9.000, som

Roskilde-lokalforeningen

har sendt til Cystisk fibrose-

bekæmpelsen.

En stor varm tak til CF-

Lokalforening Roskilde og

familien Emborg for dette

koncertarrrangement til for-

del for CF og herunder varm

tak til de lokale sponsorer,

som gjorde det hele muligt:

Danske Bank, 

Hvalsø Apotek,  

Roskilde Bank A/S, 

Svane Apoteket,

Dom Apoteket, 

Marias Helse, 

Revisionsfirmaet

Westergaard, 

Rockwool A/S,

Dankram A/S, 

ME-FA A/S, 

Unidanmark-fonden, 

Iversen Fotografi,

Lynghøjskolens orkesterfor-

ening og 

ODD FELLOW LOGERNE I

ROSKILDE.
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Julekoncert
I ROSKILDE

CD

Send

100 kr
på check til: Søren Kennet Petersen

Horsevænget 27, 1.tv.
3400 Hillerød

på giro til: CF-foreningen, 8800 Viborg
Giro 6 40 43 83
noter på bagsiden: JAZZTELTET

at melde flytning til CF-foreningen.
– så undgår vi unødvendig porto...

HUSK



143.121 kr. – så stor var om-

sætningen under julemarke-

det i Helligåndshuset i Kø-

benhavn d. 1.-2. december. 

Med disse billedglimt fra

årets julemarked siger vi tak

til alle, som hjalp os med at

nå dette flotte resultat.

Tak til dem, der sendte ga-

ver, bidrag, hjemmebag og

andre dejlige ting – til CF-fa-

milier og deres venner, som

arbejdede hårdt i de travle

dage, i køkken, café og bo-

der – til julemændene som

tog deres tørn på Strøget –

og til børnehjælperne, som

både assisterede Juleman-

den og flittigt hjalp med

mange af arbejdsopgaverne.

Julesalgsrekord igen
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Postbesørget avis

Støt bekæmpelsen af

Giro 640 4383
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Udbred kendskabet til CF
– brug brevoblater og bilstreamers

Brevoblater, mærker og streamers
bestilles hos CF-foreningen.

A) 4 ark á 56 selvkl. brevoblater
26x21 mm 25 kr.

B) 3 ark. á 4 selvkl. CF-mærker 
105x74 mm 25 kr.

C) 2 selvkl. streamers til bilruder 
310x74 mm 25 kr.

Priserne er incl. porto og ekspedition.

Hyrdebakken 246
8800 Viborg

info@cf-dk .org
www.cystiskfibrose.dk

Fax 8667 6666
8667 4422

BG Giro 640 4383
CVR-nr. 4861 2016
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