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Støt bekæmpelsen af

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

Cystisk Fibrose ...– hvad er det ?

Trykt med støtte fra 

Tag gerne nogle med hjem, næste
gang du kommer på dit CF-Center
– eller bestil hos CF-foreningen.

Brevoblater, mærker og streamers be-
stilles 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.

“Miss Barcelona” 
af Rudi Olsen

Pris 25 kr
4 kort m/kuverter incl. forsendelse

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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I de knapt 35 år, CF-foreningen har eksi-
steret, har der været en række arbejds-

opgaver af skiftende karakter. Nogle af dis-
se er stadig aktuelle, andre er forsvundet,
og nye er kommet til.

I de første årtier var arbejdet således
meget præget af bestræbelserne for at
opnå centralisering af CF-behandlingen i
Danmark, at søge bedre økonomisk
dækning af familiernes merudgifter ved at
have et CF-barn og at udbrede kendskabet
til cystisk fibrose. Centralisering er nu et
overstået kapitel – vi fik de 2 CF-Centre, vi
ønskede os, – mens dækning af merudgif-
ter stadig er et aktuelt emne, om end pro-
blematikken langtfra er så massiv som i
1960’erne og 1970’erne. At udbrede
kendskabet til CF er fortsat en opgave,
som fylder meget i hverdagen. Ganske vist
er der i vore dage mange flere, der ved
hvad CF er, men der er fortsat stort behov
for med alle midler at oplyse om CF.

Vedtægterne fra 1967 er stadig dækken-
de for CF-foreningens funktioner, og se-
nest har vi i takt med tidens mode samlet
disse i:

CF-foreningens mission:
– at støtte patienterne
– at støtte forskningsarbejdet
– at udbrede kendskabet til 

cystisk fibrose.

De tre emner dækker over en mangfoldig-
hed af skiftende opgaver, som i årsberet-
ningen er opsummeret i afsnittet om se-
kretariatets funktion og arbejdsopgaver. 

Selvom sekretariatet igennem årene er
blevet udvidet, er der stadig emner og op-
gaver, vi gerne ville tage op og andre, vi
synes burde udvides, men som vi hverken
har manpower eller økonomi til at klare. 

Bestyrelse og sekretariat har derfor
(også i pagt med tidens trend) planlagt et
VISIONSMØDE for at få formaliseret lej-
lighed til udveksling af tanker og idéer om
CF-foreningens virke – både nu, og i tiden
der kommer. Hvilke opgaver burde vi tage
op? – hvilke skulle vi gøre mere ved? – og
hvilke kan vi måske undlade? Hvordan
forestiller vi os CF-foreningens virke i de
kommende 5-10 år?

Til dette formål vil bestyrelsen gerne
høre medlemmernes synspunkter og ide-
er, de måtte have.

Bestyrelse og sekretariat mødes om kort
tid første gang, fredag den 7. september, –
skriv derfor gerne hurtigt et par ord til 
CF-foreningen med Jeres spontane ideer
og forslag – pr. post til Hyrdebakken 246,
8800 Viborg, pr. fax til 8667 6666, eller 
e-mail: info@cf-dk.org. På forhånd tak for
hjælpen.

Debatten slutter dog ikke med dette
første visionsmøde, og CF-foreningen vil
også meget gerne i tiden fremover modta-
ge input fra medlemmerne.                  ht

Nutid
og fremtid

i CF-foreningen
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Fysisk aktivitet og 
cystisk fibrose
Vi hører og ser hos både CF-pa-
tienter og -familier i denne tid
ret stor søgning mod diverse for-
mer for alternativ behandling –
sikkert ud fra et oprigtigt ønske
om selv at gøre noget aktivt i til-
læg til den etablerede CF-be-
handling, som CF-Centrene an-
befaler. 

Man kan dog – set med en
gammel CF-patients øjne – lidt
provokerende hævde, at det i re-
aliteten er udtryk for en passiv
handling, når CF-patienter/fami-
lier opsøger alternative behand-
lingsformer, for man overlader
jo igen til andre at gøre noget –
at foreskrive eller udføre en eller
anden slags behandling. Måske
leder man efter en umiddelbar
og »naturlig« løsning på alle de
komplicerede problemstillinger
ved CF. Desværre er der nok
ikke nogen lette veje til behand-
ling af cystisk fibrose. 

Fysisk aktivitet/motion/sport
er på den anden side en oplagt
mulighed, hvis man har et ønske
om selv at gøre noget aktivt som
supplement til sin behandling.
Fysisk aktivitet har som før
nævnt så mange umiddelbare
fordele for vores krop – og der
er intet der taler for, at det ikke
også skulle gælde, når man har
cystisk fibrose. Det »ubehageli-
ge« ved fysisk aktivitet er, at det
virkelig kræver en indsats af den
enkelte; man skal bevæge sig og
anstrenge sig – og kommer til at
svede!

PEP, fysisk aktivitet, ven-
tilation og sekretfjernelse
Som de fleste sikkert ved, er det
største problem for de langt de
fleste CF-patienter, at det natur-
lige lag af sekret på overfladen af
cellerne i lungerne er sejt som

tigste årsager til bl.a. hjerte-
karsygdomme, sukkersyge og
knoglesygdomme.

Der er udbredt enighed om, at
motion er godt for kroppen.
Motion styrker hjertet, stimule-
rer kredsløbet, øger ventilatio-
nen af lungerne, optræner vores
koordinationsevne og balance
m.m. 

Alt i alt giver regelmæssig mo-
tion en bedre fysisk funktion i
vores dagligdag. Man bliver min-
dre forpustet, når man løber ef-
ter bussen eller går op ad trap-
per, og puls og åndedræt falder
hurtigere tilbage til det normale
niveau. 

Den generelle forklaring på
danskernes »dovenskab« er, at vi
er prægede af tidens behagelig-
hed og ikke bevæger os så meget
som før. Hvor vi tidligere cykle-
de på arbejde, tager vi nu bilen –
og tager elevatoren eller rulle-
trappen frem for trapperne. 

På Idrætsfysiologisk klinik på
Bispebjerg Hospital har man
igennem mange år forsket i fy-
sisk aktivitet og dens indvirk-
ning på vores krop. Her taler
man om en lang række positive
effekter af fysisk aktivitet/mo-
tion.

Fysisk aktivitet/motion – 
1) styrker kroppen – både sener,

muskulatur og knoglebyg-
ning

2) løfter den fysiske og psykolo-
giske selvopfattelse 

3) styrker den fysiske funktion i
dagligdagen

4) forbedrer koordinationsev-
nen

5) forbedrer balancen 
6) forbedrer de motoriske evner
7) styrker kredsløbet
8) styrker hjertet 
9) styrker åndedrættet.

AF ERIK WENDEL (CF, 38 ÅR)

Generelt om fysisk 
aktivitet
Danskerne er blevet et dovent
folkefærd – især hvis vi sammen-
ligner os med vore nordiske na-
boer. Vi har ikke set sammen-
hængen mellem motion, krop

og sjæl – vil nogle
hævde.

Tiden og vort
samfund er i sti-
gende grad be-
gyndt at sætte fo-
kus på begrebet
motion som et
middel til at for-
bedre folkesund-
heden. For 20 år
siden var det to-

bakken, der stod for skud.
Dengang var der få, der ville er-
kende, at rygning var direkte
sundhedsskadelig. Det vil sige –
de fleste havde det nok på for-
nemmelsen, men derfra og til at
sige at det var direkte livsfarligt,
var der unægteligt et godt styk-
ke. I dag er holdningen vendt.
Nu ved ethvert barn, at det er
skadeligt at ryge, og hvis en en-
kelt ryger skulle have glemt det,
så behøver han eller hun blot at
kaste at blik på de tydeligt trykte
advarsler på tobakspakningerne. 

Nu om dage retter oplysnings-
kampagnerne sig mod motion
som en naturlig del af vores
hverdag. Budskabet er, at en lil-
le indsats giver store resultater,
og resultaterne stiger proportio-
nelt med indsatsen.

Det forlyder, at en stor del af
danskerne ikke får nok motion,
og »dovenskab« har her i det nye
årtusinde overhalet rygning som
den store trussel mod folke-
sundheden. Manglende fysisk
aktivitet og forkert livsstil næv-
nes af flere som en af de vig-

Fysisk aktivitet og
cystisk fibrose– et supplement til den 

daglige behandling
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hos personer med risiko for
knogleskørhed. Grunden er, at
knoglerne er en levende orga-
nisme, der ligesom vore muskler
styrker sig selv, når de bliver ud-
sat for fysisk belastning. Når
knoglerne styrkes over tid,
mindsker man
også risikoen for
brud på længere
sigt. I fagsproget
kaldes det, at
knoglerne re-mo-
delerer på de ste-
der, hvor de bli-
ver belastede.
Hvis man eksem-
pelvis løber me-
get, styrkes knog-
lerne i benene. Når man
begynder at dyrke fysisk aktivi-
tet, styrker man på kort sigt
(måneder og år) kroppens sener
og muskelvæv, og på længere
sigt (over flere år) styrker man
selve knoglemassen.

Der er endnu ingen, der har
lavet undersøgelser, der påviser,
at fysisk aktivitet også kan mind-
ske og forebygge risikoen for
eventuelle knoglebrud hos voks-
ne CF-patienter, som det er
tilfældet hos personer uden CF.
På den anden side er der ikke
noget, der i væsentligt omfang
taler imod denne hypotese, for
CF-patienters knogler har også
evnen til at re-modelere, når de
bliver udsat for fysiske belastnin-
ger over en årrække. En engelsk
artikel, “Exercise and Sports in
Cystic Fibrosis: Benefits and
Risks” af Anthony Kevin Webb og
Mary Elisabeth Dodd fra
Manchester Adult Cystic Fibrosis
Unit, North West Lung Centre i
UK, anbefaler da også direkte, at
man som behandler opfordrer
CF-patienter til at dyrke fysisk
aktivitet for at undgå reduktion
af knogletætheden/massen. 

Motion hos patienter
med nedsat lunge-
funktion
En amerikansk undersøgelse,
præsenteret på den nordameri-
kanske CF-kongres i Baltimore,
oktober 2000, viste, at fysisk ak-
tivitet også kan øge konditionen
hos patienter med meget nedsat

lungerne, som det er tilfældet
med PEP. Fysisk aktivitet er der-
med et supplement til PEP.

På den anden side er der næp-
pe tvivl om, at fysisk aktivitet
også er et effektivt middel til se-
kretfjernelse, selv om det ikke
som PEP når ud i de yderste gre-
ne i lungerne.

Det hele lyder måske en smu-
le teoretisk og kompliceret, men
langt de fleste patienter med
tendens til sekret i lungerne ved
af egen praktisk erfaring, hvad
der sker, når man anstrenger sig
ved eksempelvis at løbe hurtigt
efter bussen. Man bliver for-
pustet og kommer let til at
hoste. 

Er man i tvivl om eksemplets
troværdighed, behøver man blot
at udføre sig egen absolut ikke-
videnskabelige test ved blot at
løbe 500 meter for “fuldt tryk”
og derefter se hvordan kroppen
og ikke mindst lungerne reage-
rer! Pulsen stiger, hjertet ham-
rer, man gisper efter vejret – og
man kommer uvilkårligt til at
hoste, hvis der sidder sekret i
luftvejene. 

Alene det, at man komme til at
hoste, når man anstrenger sig,
burde i sig selv være et ganske
godt  argument for netop at dyr-
ke fysisk aktivitet i en eller an-
den form, når man har cystisk fi-
brose, og når man nu engang
ved, at sekret i lungerne ikke
skaber andet end problemer på
lang sigt. 

Fysisk aktivitet/motion
og knoglebygning hos
voksne CF-patienter
Let nedsat kalkindhold i knog-
lerne er relativt almindeligt hos
patienter med CF og kan skyldes
mange faktorer, herunder især
svær kronisk infektion, men
også vitaminmangel, hvis man
undlader at indtage det anbefa-
lede tilskud af bl.a. D-vitamin. 

Efterhånden som patienterne
bliver ældre og ældre, er det mu-
ligt, at man vil se øget hyppig-
hed af knoglebrud, især hos pa-
tienter med kroniske bakterielle
infektioner i lungerne.

Generelt anbefaler man fysisk
aktivitet for at forebygge brud

følge af den arvelige genfejl,
som forårsager en ubalance mel-
lem væske og saltkoncentration i
de slimproducerende kirtler.
Det seje sekret er svært at trans-
portere væk, samtidig med at se-
kretet er grobund for bakterier,
som medfører hyppige eller kro-
niske lungeinfektioner. Derfor
har man gennem årene fokuse-
ret på at bekæmpe lungeinfekti-
oner og sikre en effektiv sekret-
fjernelse fra lungerne for at
mindske grobunden for bakteri-
er.

PEP-masken blev indført i
Danmark i midten af 1980’erne.
Dette skete på baggrund af en
lang række (danske) videnskabe-
lige undersøgelser, som viste, at
PEP (Positive Expiratory Pres-
sure) er i stand til at ventilere
selv de yderste små grene i lun-
gerne, og at PEP kan bidrage til
at rense luftvejene for sekret,
når PEP-teknikken bliver supple-
ret med stød og host af patien-
terne selv.

Mange CF-patienter vælger at
supplere deres PEP-behandling
med forskellige former for fysisk
aktivitet, fordi de føler, at det gi-
ver dem et fysisk og psykologisk
overskud i dagligdagen. Man
skal i den forbindelse være klar
over, at fysisk aktivitet ikke kan
anvendes som erstatning for den
lungefysioterapi, som PEP giver,

fordi kun PEP kan ventilere og
flytte sekret fra de yderste små
grene i lungerne. 

Fysisk aktivitet påvirker venti-
lationen, fordi kroppens øgede
aktivitet skaber et behov for
tilførsel af mere ilt til de musk-
ler, som arbejder, men det sker
primært gennem en øget ventila-
tion af de større luftveje, – og
ikke via de yderste små grene i
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skal opfatte og opleve aktivite-
ten som sjov, så det er lysten og
motivationen, der driver værket,
– og at man får en positiv ople-
velse ved at dyrke fysisk aktivitet. 

Fysioterapeut Louise Lanne-
fors fra Universitetshospitalet i
Lund har i mange år været opta-
get af og arbejdet med fysisk ak-
tivitet i relation til cystisk fibro-
se, og efter Louise Lannefors’
opfattelse omfatter den optima-
le form for fysisk aktivitet for en
patient med cystisk fibrose 3
punkter:

1.Kroppens styrke – af hensyn
til muskulaturen og knogle-
bygningen

2.Kondition – af hensyn til den
fysiske funktion og åndedræt-
tet, herunder den naturlige se-
kretfjernelse. 

3.Udstrækning og smidig-
hedstræning af kroppens
muskler.

For børn er boldspil oplagt akti-
vitetsmulighed, f.eks. fodbold,
håndbold og basketball. 

For det første er det sociale ak-
tiviteter, hvor sporten er præget
af leg i samvær med andre. 

For det andet er det aktivite-
ter, hvor børnene bruger hele
bevægeapparatet og naturligt
kommer til at bevæge sig i løb.
Dermed øges konditionen og
ventilationen af lungerne. 

Og for det tredje er det ikke
sportsgrene, der kræver en ud-
præget teknik for at kunne del-
tage aktivt på et tidligt tids-
punkt. 

Badminton, squash, tennis og
volleyball er også oplagte mulig-
heder, fordi sportsgrenene akti-
verer hele kroppen, samtidig
med at de er konditionsgivende.

tionsniveauet, der udgør den
væsentligste begrænsning for
personerne, men i højere grad
kroppens muskulatur, eller ret-
tere mangel på samme. 
Det kender man også fra astro-
nauter, der opholder sig i rum-
met i vægtløs tilstand over læn-
gere tid. Når de kommer tilbage
til jorden, har de ofte svært ved
at stå på benene igen, fordi be-
nene virker slappe. Dette skyl-
des, at muskelvæv henfalder
over tid, når det ikke bliver
brugt. 

Nøglen til øget fysisk formåen
hos en inaktiv patient kan derfor
findes i at styrke musklerne. Når
musklerne bliver stærkere i ek-
sempelvis benene, får patienten
en øget fysisk funktion, fordi
han/hun bliver i stand til at be-
væge sig mere. Det skaber en
selvforstærkende positiv virk-
ning på aktivitetsniveauet både
her og nu og ikke mindst for de
fremtidige ambitioner. Også psy-
kologisk har det en positiv virk-
ning og kan øge selvopfattelsen
på trods af, at lungefunktionsni-
veauet ikke forbedres umiddel-
bart.

Dog er anstrengende fysisk ak-
tivitet ikke “sagen” hos patienter
med meget nedsat lungefunkti-
on, men motion hos selv de
dårligste er nok en god idé. CF-
patienter med let til moderat
nedsat lungefunktion, og som
ikke er alment påvirkede af aktiv
lungeinfektion, kan nok tage lidt
hårdere fat for at holde formen
oppe. 

Hvilke former for aktivi-
teter bør man vælge,
når man har CF?
Hvis man overvejer at give sig i
kast med en eller anden form for
fysisk aktivitet/motion/sport,
skal man være bevidst om, at der
er tale om et supplement til
den etablerede behandling –
og ikke en erstatning. Man kan
ikke motionere sig fra cystisk fi-
brose.

Som udgangspunkt er al fysisk
aktivitet bedre end ingen fysisk
aktivitet. Det er bedre at gå 100
meter end slet ikke at bevæge
sig. Vigtigst af alt er, at udøveren

lungefunktion (“The Role of
Exercise in Severe CF Lung
Disease”, Steven R. Boas, Child-
ren’s Memorial Hospital, Chi-
cago, Illinois).

Generelt medfører nedsat lun-
gefunktion, at lungernes evne til
effektivt at levere ilt til blodba-
nen forringes. Dermed forringes
musklernes evne til at arbejde.
Selv den mindste anstrengelse
som at gå op ad trapper bliver
forbundet med stor kraftan-
strengelse og fysisk udmattelse.
Det er i sig selv med til at hæm-
me lysten til at arbejde og be-
væge sig. Dermed skabes der en
ond og ofte ubrydelig cirkel, der
kun fører til øget inaktivitet og
dårligere tilstand hos patienten. 

Den pågældende undersøgel-
se viste, at det havde været mu-
ligt at forøge den fysiske for-
måen ganske betragteligt hos
flere patienter med meget ned-
sat lungefunktion – målt ud fra
den tid de kunne tilbringe på en
konditionscykel med en given
belastning. Dette var i sig selv
yderst selvforstærkende hos den
enkelte forsøgsdeltager, og det
gav patienterne øget motivation
og yderligere tro på deres egen
formåen. Totalt set blev patien-

ternes fysiske
funktion i daglig-
dagen forbedret,
deres selvopfat-
telse blev styrket,
og de fik et mere
positivt syn på de-
res tilværelse. To-
talt set blev pati-
enternes Quality
of Life (livskvali-
tet) forøget.

På Idrætsfysiologisk klinik på
Bispebjerg hospital har man
også arbejdet med fysisk aktivi-
tet hos patienter med nedsat
lungefunktion. Der har ikke
været tale om cystisk fibrose-pa-
tienter, men om personer med
for eksempel rygerlunger.

Idrætsfysiologisk klinik påpe-
ger en væsentlig ting, når perso-
ner er fysisk hæmmede i deres
daglige liv som følge af nedsat
lungefunktion – nemlig det for-
hold at det som hovedregel ikke
er reduktionen i lungefunk-
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Lannefors alle former for aktivi-
tet, men der er dog nogle for-
mer, man bør undgå: Hårde fy-
sisk betonede idrætsgrene som
rugby og amerikansk fodbold
etc. frarådes på grund af risiko-
en for knoglebrud, som gør fy-
sioterapi/sekretfjernelsen ube-
hagelig og ineffektiv i den
periode, hvor eventuelle knogle-
brud heler (8-10 uger). 

De danske CF-Centre fraråder
endvidere CF’ere at dyrke vægt-
løftning, scuba-dykning, fald-
skærmsudspring og bungy
jump, da trykøgning i forbin-
delse med udøvelse af disse
idrætsgrene kan medføre pneu-
mothorax (sammenfald af lun-
gerne).

Det er for CF’ere generelt en
god idé at dyrke aktiviteterne i
en sportsklub. Her kan man
nemlig få kyndig vejledning i
teknik og træningsmetoder, og
man får samtidig en social kon-
takt med andre med samme
sportsinteresse. Hvis CF-patien-
ten har en del lungesymptomer,
vil et samarbejde mellem træ-
neren i sportsklubben og fysio-
terapeut/læge på behandlende
CF-Center, som kender patien-
ten godt, kunne give optimale
muligheder for gode resultater.

Endelig – og nok vigtigst af alt
– så skal man huske, at enhver
form for fysisk aktivitet kræver,
at man indtager ekstra mange
kalorier, når man har cystisk fi-
brose. Mange gange løser dette
sig selv, da fysisk aktivitet som
regel giver god appetit, men
man bør være opmærksom på,
at fysisk aktivitet giver øget for-
brænding af kalorier. Og man
skal også huske ekstra tilskud af
salt, hvis man sveder meget.

God fornøjelse !

en aktivitet, der også får fat i
overkroppen.

Cystisk fibrose-patienter er
som folk er flest, og derfor er
der også mange CF’ere, som ud

fra både fysiske og kosmetiske
hensyn giver sig i kast med styr-
ketræning, når de bliver ældre.
De vil gerne have mere råstyrke
og opbygge kroppen inden ba-
desæsonen.

Styrketræning/fitness er en af
de bedste aktiviteter til målrettet
at opbygge kropsmuskulaturen
og knoglerne. På den anden side
er styrketræning/fitness på ingen
måde konditionsgivende og er
heller ikke ventilationskrævende
for lungerne. Styrketræning for-
cerer ikke åndedrættet, og der-
for vil det være en god ide, hvis
man supplerer styrketræning
med en konditionsgivende/ven-
tilationskrævende aktivitet for at
kunne bearbejde kroppen ud fra
den føromtalte helhedsbetragt-
ning. 

I landets motionscentre er der
utallige former for træningstil-
bud til voksne ud over styrke-
træning: Step, Pump, Body
Combat og Spinning for blot at
nævne nogle. Fælles for dem alle
er, at det er overordentlig effek-
tiv træning, hvor man bearbej-
der krop og kondition under
kyndig vejledning af professio-
nelle instruktører. 

Træning i motionsstudier er
generelt lidt dyrere end med-
lemskaber i traditionelle sports-
klubber som eksempelvis en
fodboldklub eller svømmeklub.
Til gengæld har man langt større
mulighed for at dyrke sine akti-
viteter på tidspunkter, hvor det
netop passer ind i dagligdagen –
og op til mange gange om ugen.

Generelt anbefaler Louise

Til gengæld kræver de alle et vist
teknisk niveau, før man får fuldt
udbytte af aktiviteterne.

Svømning er også godt, fordi
sporten er fysisk krævende og
påvirker hele bevægeapparatet.
Åndedrættet bliver belastet, sam-
tidig med at det måske hjælper
med til at give udøveren bedre
kontrol over vejrtrækningen for
at kunne koordinere ens be-
vægelser og få det optimale ud
af svømmebevægelserne.

Løb er en af de mest effektive
og hårdeste former for aktivitet
– kun overgået af langrend, når
man ser på effekten overfor hjer-
te, kredsløb, lunger og konditi-
on. Løb aktiverer hele bevæge-
apparatet, både arme og ben,
modsat cykling hvor det jo kun
er benene, der arbejder. Løb er
alt andet lige det mest krævende
og effektive, hvis man sammen-
ligner med andre former for
sport og holder tiden konstant.
15 minutters løb kræver mere
end 15 minutters cykling – eller
15 minutters rulleskøjteløb, for-
di man hurtigere når sin maksi-
male arbejdspuls. Dermed ikke
være sagt, at cykling og rulle-
skøjteløb er dårlige former for
fysisk aktivitet. De er bare ikke
helt så effektive og anstrengen-
de som løb. 

De negative sider ved løb er til
gengæld, at sporten kan med-
føre overbelastning af fodled og
knæ. Og endelig tiltaler løbe-
sport generelt ikke børn (eller
de fleste voksne!), fordi løb
hverken har element af socialt
samvær eller leg.

Cykling kan være et oplagt
valg for mange, fordi alle umid-
delbart kan cykle – enten på en
motionscykel derhjemme, i et
motionsstudie eller ude i den
friske luft. Det er overskueligt at
give sig i kast med cykling, fordi
det ikke umiddelbart kræver en
sportsklub for at udøve aktivite-
ten og ej heller nogen særlig tek-
nik. På den anden side aktiverer
cykling kun den nedre del af
kroppens bevægeapparat (bene-
ne), og hvis man ønsker at bear-
bejde kroppen ud fra helhedsbe-
tragtningen, så vil det være
oplagt at supplere cykling med
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hund. Men det er altså ikke mig,
der går til træning – det er min
hund Hekja! 

– Det gavnede heller ikke sagen,
at CF-Centret på Rigshospitalet
beskrev mit helbred bedre, end
det i virkeligheden er. I den før-
ste lægeerklæring står, at tilstan-
den principielt er uændret siden
1994, og lungefunktionen har
holdt sig rimelig konstant. I se-
nere erklæringer skriver Riget, at
min FEV1 (mål for lungekapaci-
tet) er gået fra 80 % for 4-5 år si-
den til nu 66,5 % – altså en grad-
vis forværring, gengiver Birthe.

Amtets lægekonsulent blev for-
virret over oplysningerne og lod
ikke tvivlen komme Birthe til
gode.

Et afslag fra Frederiksborg Amt
var ikke til at undgå. Sagsbe-
handleren begrundede afslaget
med, at lungefunktionen var ri-
melig konstant omkring FEV1

70%, at Birthe har en næsten
normal gangdistance og gentog
oplysningerne om hund, cykel
og bus. Og til sidst skrev amtet:
“… har vurderet, at det ikke in-
debærer en stærk forøget infek-
tionsrisiko eller skånehensyn at
tage offentlige transportmidler.”
Altså ingen særlige hensyn til CF.

Fælles hjælp reddede 
bilen
Birthe kunne ikke se anden ud-
vej end at anke den fastlåste sag,
hvorefter hun kontaktede CF-
foreningen. Efter at have fået ak-
tindsigt i hele sagen – også de
lægelige oplysninger – skrev for-
eningen til Frederiksborg Amt

de bil er ikke ændrede i perio-
den.

– Sammen med det nye ansøg-
ningsskema spurgte kommunen
til min gangfunktion, og hvor
langt jeg havde til nærmeste bus.
Jeg anede ikke uråd og svarede
ærligt på spørgsmålene. Jeg kan
sagtens bruge bussen, hvis jeg
skal, men det er lig med stor fare
for infektion – især om efteråret
og vinteren. Ved en senere sam-
tale i kommunen kredsede sags-
behandleren meget om min
gang, og hvad jeg brugte bilen
til. Det undrede mig, når jeg nu
allerede var godkendt til bil, for-
tæller Birthe.

I indstillingen til afslag skrev
Stenløse kommune bl.a.: “Funk-
tionsevnen vurderes ikke at
være nedsat i en sådan grad, at
det berettiger til støtte til bil.
Lungefunktionen er moderat
nedsat, og der er ikke, ud over
behovet for at undgå infektio-
ner, et skånebehov.” Kommunen
lagde vægt på, at Birthe er i
stand til at gå ture med sin
hund, gå til hundesport, tage
bussen om sommeren, og at
hun kan cykle korte ture.

Misforståelser gav afslag 
Birthe fattede tasterne og be-
skrev for Frederiksborg Amt, at
bilen var uundværlig for hende. 

– I dag kan jeg se, at jeg skrev alt
for meget, om det jeg – på trods
af begrænsninger – kan udføre
og deltage aktivt i. Myndig-
hederne misforstod mig. De
troede åbenbart, at jeg sprang
rundt som en kakerlak efter min

Bilbevilling
ingen selvfølge

AF VIGGO RASMUSSEN, 
SOCIALRÅDGIVER

påstod myndighederne.

– Jeg gik nærmest i chok, da
Stenløse kommune indstillede
mig til afslag på bil. To gange før
har jeg uden problemer fået be-
vilget handicapbil, men tredje
gang var åbenbart ulykkens
gang. Trods lange breve og fri-
ske lægeerklæringer gav
Frederiksborg Amt afslag. Og det
til trods for at mit helbred be-
stemt ikke er blevet bedre med
årene – tværtimod!

Sådan siger 34-årige Birthe
Diemar (CF) efter godt 10 måne-
ders usikkerhed om en bilansøg-
ning.

Ærlige svar
Birthe arbejder 24 timer om
ugen som driftsassistent på et
miljøanlæg. Bilen er nødvendig,
så hun kan køre til og fra arbej-
de, passe sin hjemmekur hver
tredje måned, og når hun skal til
undersøgelser og behandlinger
på Rigshospitalet. Hertil kom-
mer daglig kørsel med hendes 6-
årige søn og fritidskørsel. Den
første bil fik hun bevilget i 1987,
og den blev udskiftet i 1994.
Dengang var der ingen proble-
mer fra myndighedernes side.
Hun forventede derfor, at ansøg-
ningen i 2000 blot var en form-
sag. For kriterierne for at tilken-

Du kan gå 
og må derfor 
tage bussen!
’’

’’

Én gang bil er ikke altid bil. Birthe
Diemars tredje ansøgning om

handicapbil gav uventede problemer.
Myndighederne fokuserede længe på

hendes gang, men til sidst blev hendes
nedsatte lungefunktion afgørende.



FEV1 58% – samt hendes faktiske
skånebehov.
– Det fik gudskelov amtet til at
sadle om under genvurderingen
af min klage. Afslaget blev vendt
til bevilling. Gangfunktionen røg
i baggrunden og en frisk vurde-
ring af min lungefunktion gjor-
de udfaldet.

– 1. februar i år kunne jeg en-
delig skifte min gamle Opel
Astra ud med splinterny
Skoda Octavia. Jeg er virke-
lig glad for, at CF-forenin-
gen optog min knudrede
bilsag. Jeg er ret sikker
på, at udfaldet ville have
været et ganske andet,
hvis parterne ikke have
arbejdet sammen,
slutter Birthe.

og pegede på tre punkter:

1.Birthe har to gange tidligere
fået bevilget handicapbil og til-
kendelseskriterierne er uændre-
de.
2.Gangfunktionen spiller ingen
rolle, når ansøgeren har en svær
lungelidelse. Det skriver Social-
ministeriet tydeligt i sin vejled-
ning til myndighederne.
3.Anmodning om en udførlig
vurdering af Birthes lungelidelse
og skånebehov med henvisning
til en principiel afgørelse (SM O-
62-97) udsendt af Socialmini-
steriet.

Desuden afgav Riget endnu en
lægeerklæring med grundig be-
skrivelse af Birthes forværrede
lungefunktion – nu nede på

Hvad siger loven?
• For at opnå støtte til bil, skal du have en betyde-

lig nedsat funktionsevne og et kørselsbehov,
som ikke kan klares uden bil. Det daglige kør-
selsbehov skal være til enten arbejde, uddan-
nelse eller fritidsaktiviteter. Reglerne findes i
servicelovens § 99.

• Gangfunktionen er et centralt element i vurderingen af
funktionsevnen, men personer med f.eks. svære hjerte- og
lungelidelser eller svær astma kan opfylde betingelserne for
støtte, selv om gangfunktionen er normal. Det står i Social-
ministeriets vejledningen nr. 52 af 5. marts 1998, pkt. 64.

Et eksempel
• En 26-årige kvinde med CF fik bevilget støtte til bil. Hendes

lungefunktion varierede fra 54% til 40%. Hun havde et udtalt
skånebehov og kørsel med offentlige transportmidler inde-
bar risiko for udtrætning. Søg på www.retsinfo.dk under
Socialministeriets afgørelser dateret 12. december 1996: SM
O-62-97.

• Har du behov for støtte til bil, skal du indgive ansøgning til
din kommune, men det er amtet, der træffer afgørelse. I
tilfælde af bevilling er udgangspunktet i 2001 et lån på
125.000 kr., hvor du kan lægge et beløb oveni og bestemmer
selv biltype. 

• Halvdelen af lånet skal du afdrage over 6 år. Resten bliver af-
skrevet over 6 år, hvorefter du kan søge om en bil på ny.
Fordelingen mellem lån og tilskud er afhængig af din ind-
komst. Ved udskiftning kan du bruge overskuddet fra salg af
den gamle bil til køb af den nye. 

Red./HT: Tak til Viggo Rasmus-
sen, socialrådgiver, som fulgte
CF-foreningens anmodning om
at bistå os i denne sag. Viggo
Rasmussen er sammen med
Bente Ovesen forfatterne bag
Paraplegikerkredsens Guide:
Kend din handicapbil.

Det at søge handi-
capbil, opnå bevilling, få 
skattefradrag, køre i udlandet,
osv... kan være en kompliceret
sag, som rejser mange spørgs-
mål. Der er råd at hente i
Paraplegikerkredsens guide:
“Kend din handicapbil”. Guiden
koster 40 kr. og kan bestilles på
tlf. 3929 3555.
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Om søndagen starter dagligda-
gen blandt skifolket. De 6 be-
gyndere skal på skiskole. Skolen
starter først klokken 13, så vi har
god tid til morgenmad. Lasse og
Laura har dækket op med frisk
brød. Der er kakao, mælk, kaffe
og the. Cornflakes, yougurt, ost,
pålæg og frugt. Og nogle morge-
ner vanker der også frisklavede
amerikanske pandekager med
sirup. Eller æggebrød med ba-
con.

Det har sneet om natten, så pi-
sterne frister. Der er stadig kon-
flikt mellem de franske og de
danske guider, så vi må selv ud-
forske området. Heldigvis har
Lasse været her før.

Begynderne får en lærer fra
den franske skiskole. Det er en
japaner, Hiroyuki, som taler
fransk og engelsk. Heldigvis er
Tolla god til engelsk og oversæt-
ter tålmodigt til de andre. Alle-
rede første dag bliver børnene
så gode, at de kan stå på ski ned
ad begynderbakken og kan tage
slæbetovet op.

I løbet af ugen bliver børnene
fortrolige med området. I min-
dre flokke kan de selv bevæge
sig rundt med lifterne. De er me-
get gode til at tage hensyn og
passe på hinanden. På de længe-
re ture er der altid en eller flere
voksne med.

Desværre havde vi 3 uheld i år.
Om tirsdagen styrtede Thomas
og forvred et knæ. Han måtte
hentes ned med »bananen«, en
tur i æggeliften, på snescooter
og det sidste stykke med ambu-
lance til skadestuen i Val Tho-
rens. Heldigvis var det kun et
hårdt slag, og Thomas var på ski
igen om fredagen.

Natten til fredag havde vi kraf-
tigt snefald, og det må være den
løse sne, der var årsagen til, at 2
begyndere denne dag blev udsat
for uheld. Simon og Louise
brækkede begge højre skinne-
ben. I disse situationer er det
rart at have god opbakning.
Både fra den lokale transport og
lægehjælp, og fra CF-sekretaria-
tet og Europæiske Rejsefor-
sikring i Danmark. Lørdag mid-
dag blev Simon og Louise hentet
i ambulance og kørt til Geneve,

Thorens: en til 15 personer og
en til 6 personer. Ved at bo i lej-
ligheder kan vi være tættere
sammen med børnene, og vi kan
selv lave vores mad og følge vo-
res egen rytme.

Ledergruppen bestod i år af 5:
Odile, Peter og Finn, suppleret
af Finn’s søn Lasse, der er kok,
og Lasse’s kæreste Laura. Lasse
og Laura er bosat i San Francisco
og kom (for egen regning) til
Europa for at deltage i skilejren.

Vi havde rekordtilmelding til
årets lejr: 29 børn ville gerne
deltage. Så vi måtte igennem ud-
vælgelse og lodtrækning for at
finde de 16 heldige.

Transporten til Val Thorens
foregår med sovebus. Start fra
København fredag morgen, sam-
ling med jyderne i Kolding og vi-
dere i én bus ned gennem
Tyskland og Schweiz. Lørdag
morgen de sidste hårnålesving
op til Val Thorens i 2.300 m høj-
de. Børnenes udbrud: nej hvor
flot, pas nu på i svingene, se al
den sne, hvornår er vi der?

Forvirringen ved ankomsten
er velkendt: hvor skal vi være,
jeg er sulten, – holde styr på ba-
gagen, – ned og leje ski, hvor får
vi liftkort, jeg vil på ski nu.

Først ved 15-tiden får vi vores
lejligheder og kan fordele børn
og bagage. Der skal også hand-
les og laves mad. Godt, at vi er 5
voksne, og at børnene er tålmo-
dige.

I CF-foreningen har der i man-
ge år været tradition for at af-

holde skilejr for unge CF-ere.
Vi startede meget beskedent i

1990 med en tur til Kläppan i
Sverige. Vi sørgede selv for
transport med færge og offentli-
ge busser. Jeg glemmer aldrig
den lørdag aften, hvor Odile og
jeg og børnene stod i mørket
ved et busstoppested og selv
skulle finde vores hytte.

Året efter tog vi til Åre højere
oppe i Sverige.

De 10 følgende år har vi været
i Alperne: 2 år i Livigno, 5 år i
Alpe d’Huez, 2 år i Gressoney og
endelig i år i Val Thorens.

I starten var det muligt at sen-
de flere grupper børn af sted,
med forskellige infektionsmøn-
stre i hver sin uge. Men i den
sidste årrække er det kun den
pseudomonas-fri gruppe, der
har rejst.

Antallet af deltagende børn er
i årenes løb vokset og vokset.
Sidste år var 24 børn i alderen
10 – 17 af sted med 5 ledere. Vi
boede på hotel med børnene på
værelser spredt på flere etager
og spiste alle vores måltider på
hotellet.

Men i år besluttede vi at prøve
noget nyt. Vores bevilling fra
Socialministeriets Handicap-
pulje var blevet beskåret, så vi
måtte begrænse os til 16 børn. Vi
fik gennem Movement Travels
fat på 2 lejligheder i Val10

i Val Thorens
2.-11. februar 2001
i Val Thorens
2.-11. februar 2001

AF PETER

FRISTRUP

CF-skilejr



Vi forstod ikke Laura, men det
gjorde ikke noget, vi talte sam-
men alligevel.

Indkøb – under fremmede for-
hold (en mor: utroligt hvad de
har lært).

Man fatter næsten ikke, hvad
sådan en uge kan gøre.

De ledere skulle forgyldes –
deres måde at tage børnene på
!!!!
Jeg kunne jo se, hvordan Peter
skulle have stort knus i Billund,
da de sagde farvel.

På chat’en på CF-websiden
kom der følgende hilsen:

“Kære Finn, Lasse, Laura,
Peter og Odile. Jeg bevæger mig
forsigtigt ind på børnenes sider
for ydmygt at sige TAK. Det er
lykkedes jer igen i år at give
Sarah en superdejlig, udfor-
drende, sjov skitur. Siden i går
hvor bussen holdt i Århus, har
hendes mund kun været lukket
de 13 timer hun sov, ellers har
vi hørt om alt det, I har nået at
opleve og SPISE i de 10 dage. Vi
er dybt imponerede over jeres
måde at være sammen med
børnene på. Det er bare så dej-
ligt at få sådan en selvsikker og
glad pige hjem igen. TAK.” 

“Vi vil godt have lov at sige
TAK til alle der var med til at
gøre turen til Frankrig til en vir-
kelig dejlig tur for Tina. Hun

hjemmeside. En rapport om vo-
res oplevelser med fotos blev
hver aften sendt til webmaster
Erik Wendel, som opdaterede
hjemmesiden. Vi havde i år fra-
bedt os mobiltelefoner blandt
børnene, men forældrene kun-
ne via hjemmesiden følge med i
børnenes liv i Val Thorens.

Børnene har stor glæde af at
deltage i en uges skilejr. De får
gennem skiløbets udfordringer
opbygget stor selvtillid og glæde
ved at motionere. De er selv an-
svarlige (med nænsom hjælp)
for deres mødetidspunkter og
medicinske behandling. Og de
ser, at de ikke er alene om at
tage medicin og peppe. Og i år
var de med til at hjælpe med
husholdningen og fik i tilgift talt
engelsk med Laura og deres ski-
lærer.

Efter lejren har vi fået begej-
strede udtalelser fra forældrene:

Utrolig tur, de har haft –
munden stod ikke stille på
Louise i ambulancen mod
Esbjerg.

Handicappet blev en del af
det sociale samvær – hensynta-
gen til hinanden – hjalp hinan-
den,

Kan selv – ingen piv – KAN
SELV 

Mor, Odile – hun vidste godt,
hvordan man gjorde, havde selv
en CF’er – hun viste mig bare
hvordan, så kunne jeg selv.

hvor der ventede et ambulance-
fly, som fløj dem til Billund.
Videre herfra til sygehusene i
Esbjerg og Århus, hvor de an-
kom lørdag aften. Hele tiden
havde vi kontakt med forældre-
ne for at sikre bedst mulig infor-
mation og tryghed. Trods uhel-
det forlyder det, at Simon og
Louise er klar til en skitur til.

Vores frokost blev indtaget,
når tid og lyst var til det. Der var
altid mad i køleskabet.

Aftensmaden var meget popu-
lær. Lasse formåede at diske op
med børnenes livretter. Det var
en fornøjelse at se hele flokken
bænket ved langbordet. Menuen
bød på kalvesteg, burgere, kal-
kunsnitzel, spaghetti, kyllinger
og Beuf Stroganoff. Onsdag af-
ten var der fransk specialitet fra
området: Raclette, hvor vi smel-
tede ost ned over kartofler og
saltet kød. Alle børnene var med
til madlavning, borddækning og
oprydning.

Om aftenen fik børnene lov til
at slå et slag ned i byen for at se
på aftenlivet, og efter kl. 22 hav-
de vi (næsten) ro i lejren.

Lørdag ved 18-tiden var det tid
til afgang med skibussen, som i
løbet af søndagen kunne afleve-
re børnene rundt omkring i lan-
det.

En service fra skilejren til fami-
lie og venner var den daglige op-
datering på CF-foreningens
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P.S. fra CF-sekretariatet:
Hvor ville vi ønske, at “dem der
skal bevilge penge” havde været
med på en CF-skilejr. Så havde
vi måske kunnet se frem til flere
skilejre, men virkeligheden ser
desværre pessimistisk ud. 

Tipspuljen til konkrete for-
mål, hvorfra vi i en årrække
har fået penge til kursus- og lejr-
formål, er lukket – og fra den
nyoprettede Aktivitetspulje un-
der Sundhedsministeriet har vi
desværre netop fået den besked,
at vi ikke er blandt de heldige
modtagere af midler. Yderligere
har Handicappuljen ganske
uventet i år besluttet, at bevil-
linger herfra ikke længere må
anvendes til lejrformål, som
finder sted i udlandet. Vi har
sendt ansøgninger af sted til an-
dre fonds og organisationer,
men desværre ser fremtiden for
CF-skilejrene i skrivende stund
meget sort ud. 

Tak til børnene på CF-skilejr
2001, tak til lederteamet, og tak
til vores back-up 

Peter Fristrup
(næstformand og formand 

for Lejrudvalget)

satser på at skal deltage til
næste år Endnu en gang tak.
Hilsen Tinas forældre.”

“FANTASTISK OPLEVELSE –
DET SKULLE DE BARE SE, DEM
DER SKAL BEVILGE PENGE !!”
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Mødet arrangeres af CF-
Teamet på RH.

Invitation med program ud-
sendes pr. brev fra CF-fore-
ningen til alle CF-forældre
og til voksne CF'ere over 18
år.

Bemærk venligst, at mødet
ikke afholdes som adskilt

Temamøde om

lunge-
trans-

plantation
arrangement med og uden
Pseudomonas, som det
normalt er tilfældet ved
f.eks. kursus- og lejrophold.
Vi vil dog tilstræbe opdelt
placering i mødelokalet og
beder patienter med P.a.-in-
fektion være os behjælpelige
med dette. CF-patienter
med cepacia kan desværre
ikke deltage.

Alle interesserede er velkomne, – tilmelding til:
Afs. 5063, RH, tlf. 3545 5063.

Handicapdage i

fredag d. 21. og lørdag d. 22. sept. 2001.

Traditionen tro tilbyder LEGOLAND alle handicappede og deres
medhjælpere gratis entre/fri adgang til aktiviteterne (dog med
undtagelse af Trafikskolen).

Om fredagen har parken åben fra kl. 10.00-18.00 og om lørda-
gen fra kl. 10.00-20.00 (aktiviteterne lukker begge dage 2 timer
før).

Lørdag den 22. september vil der være underholdning på fri-
luftsscenen med LEGOLAND Garden og Keld og Hilda.

Invitationen gælder CF-børn og 1 hjælper pr.barn, og vi foreslår,
at I medbringer kvittering for senest indbe-
talte CF-kontingent som dokumentation
for, at I er omfattet af LEGOLANDS invita-
tion, som vi med glæder modtager hvert
år.

TORSDAG den 20. september 2001, kl. 19.00 - 21.30 
i Auditorium A, Rigshospitalet.



snålblåsten mellan murarna.
Anders Lindblad från Göteborg
och Olav Trond Storrøsten från
Oslo har tagit initiativet till den
första studien, som tagit konkret
form. Samarbetet kommer att
fortsätta i form av ett konsorti-
um, preliminärt under namnet
“Scandinavian CF Study
Consortium”, för att samordna
alla studier. Gruppens möten
har kommit till stånd tack vare
ett generöst stöd från Solvay-
Pharma i både Sverige, Norge
och Danmark.

har man enats om att påbörja en
tvärsnittsstudie om förekomsten
av Pseudomonas aeruginosa
bland CF-patienter i de olika
nordiska länderna. Insamlingen
av data planeras till hösten
2001; studien beräknas att pågå
under cirka 1 år. Längre fram
planeras en nutritionsstudie och
en studie om preventionen av
koloniseringen med Pseudo-
monas.

Mötet pågick i en historisk om-
givning, i Carlstens fästning, i en
mycket varm atmosfär trots

Rapport från möte 
i Marstrand 
29-30 mars 2001

AF MED. DR. FERENC KARPATI

STOCKHOLMS CF-CENTER

Det finns ungefär 1100 perso-
ner med cystisk fibros i de

nordiska länderna. Medelöver-
levnaden av skandinaviska CF-
patienter är längst i hela världen
tack vare en sjukvård med hög
standard, bra försäkringssystem,
effektiv behandling och centrali-
serad vård. Det finns många lik-
heter i organisationen av CF-
vården i dessa länder. För att
kunna göra bra studier som gör
att man kan dra säkra slutsatser
krävs det ofta att patienter ingår
från flera CF-center. Behovet av
ett närmare samarbete mellan
de olika CF-centrerna i Norden
har därför successivt vuxit fram.

Mötet i Marstrand hade föregåtts
av två sammankomster med del-
tagare från alla CF-centrer i
Skandinavien med Finland som
observatörsland. Först i Lille-
hammer i april, sedan i
Köpenhamn i september 2000
träffades ett tjugotal läkare för
att förbereda skandinaviska
multicenter-studier. I Marstrand

Skandinaviska 
multicenter-
studier
om cystisk fibros på gång

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
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med kronisk bronchitis, men
måtte opgives igen, da resultatet
var dårligt. Der var mange bi-
virkninger ved stoffet, som var
fremmed for organismen, og
som ikke var rent. Siden har
man arbejdet på at fremstille et
rent enzym. 

Genteknologi gav rent
enzym
De nye genteknologiske meto-
der gjorde det muligt at fremstil-
le en tro kopi af det humane
enzym DNase, som kroppen op-
fatter som dets eget enzym og
ikke som noget fremmed.
Genteknologisk fremstillet
DNase betegnes rDNase, hvor ‘r’
står for recombinant (gensplej-
set). Salgsnavnet for rDNase er
Pulmozyme, og det fremstilles af
firmaet GENENTECH/ROCHE.

Det revolutionerende ved
Pulmozyme var (og er stadig), at
det som det hidtil eneste pro-
dukt på markedet direkte kan
påvirke og ændre viskositeten
(sejheden) af sekretet i CF-pati-
enternes lunger ved at “klippe”
det seje DNA i stykker, så sekre-
tet bliver mere tyndtflydende og
dermed lettere at hoste op. 

Umiddelbart har der ikke
været væsentlige bivirkninger
ved stoffet selv efter mange års
brug ud over hæshed, ændrin-
ger i stemmen og ondt i halsen
hos patienterne i tiden lige efter,
at de var påbegyndt inhalations-
behandlingen. Bivirkninger for-
svandt dog hos næsten alle igen
efter ca. 3 ugers behandling.
Effekten af Pulmozyme aftager
ikke over tid, selv ikke efter
mange års brug af stoffet.

af de hvide blodlegemer. De fle-
ste har sikkert oplevet, at de se-
kretprøver, der hostes op til bak-
teriologisk undersøgelse, kan
være gulfarvet ved infektion. Det
gule puds er blandt andet hvide
blodlegemer, som er gået i styk-
ker under deres kamp mod bak-
terierne. Hvide blodlegemer,
som ikke har været i stand til at
bekæmpe infektionen, går til
grunde og frigiver i stedet DNA –
som er det arvemateriale, der
findes i cellekernen – i cellernes
»kommandocentral«. Men DNA
har den egenskab, at det er et
utrolig sejt materiale, og når
DNA frigøres, gør det sekretet
ekstra sejt. 

Det seje sekret er meget van-
skeligt at transportere væk fra
luftvejene. I stedet ophobes det
i luftvejene, hvor det bliver gro-
bund for infektion, hvorved de
hvide blodlegemer frigør DNA,
som gør sekretet sejt o.s.v. –
‘den onde cirkel’ er i gang.

DNase – et enzym
Hos alle mennesker dannes en-
zymet DNase i bugspytkirtlen og
i spytkirtlerne. Enzymet findes
først og fremmest i høje koncen-
trationer i tarmen – formentlig
for at nedbryde det seje DNA i
føden, vi spiser. Men det kan
også findes og måles i blodet. 

Der er således ikke tale om et
fremmed stof, men om et hu-
mant, et »menneske-enzym«,
som vor organisme allerede ken-
der, og som vi derfor ikke reage-
rer imod eller får bivirkninger af.

Allerede i 1958 prøvede man
at fremstille DNase, som var iso-
leret fra dyr. Midlet blev anvendt
i behandling af nogle patienter

Om baggrunden for
Pulmozyme behandling
Pulmozyme blev introduceret
som inhalationsbehandling til
cystisk fibrose tilbage i 1994 som
det første behandlingsmæssige
produkt af den genteknologiske
forskning. 

Siden tidernes morgen har det
altoverskyggende problem for
langt de fleste CF-patienter
været tendensen til sejt sekret i
luftvejene og de tilbagevenden-
de lungeinfektioner som staph.
aureus, haemophilus influenzae
og Pseudomonas aeruginosa. 

Der er umiddelbart to årsager
til, at sekretet er sejt hos patien-
terne. 

For det første er der den basa-
le (grundlæggende) fejl hos
cystisk fibrose i transporten af
salte og vand ind og ud af celler-
ne i de slimproducerende celler.
For det andet er der en indirekt
årsag, når kroppens naturlige
forsvar mod infektioner går i ak-
tion.

Når kroppen registrerer en in-
fektion, vil organismen prøve at
bekæmpe bakterierne ved hjælp

Pulmozyme (rDNase)

AF ERIK WENDEL

I CF-Blad 3/94 omtalte vi stoffet
Pulmozyme som inhalationsbehandling til

CF-patienter. Dengang anbefalede man
generelt kun Pulmozyme til patienter,
der havde lungeinfektioner. I dag har
man ved en verdensomspændende

undersøgelse vist, at Pulmozyme-
inhalationer også nedsætter

tilbøjeligheden til bakterielle infektioner
hos de helt unge CF-patienter.
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man undersøgte alle ekspektora-
ter/sug for infektioner over en
12 måneders periode fra grup-
pen af CF-patienter, der ikke al-
lerede var i Pulmozyme behand-
ling. Gruppen var på ca. 70
patienter uden hensyn til alder –
dvs. også de helt små CF-patien-
ter (under 6 år) deltog i for-
søget, blot de kunne inhalere.  

Patienterne blev inddelt i to
lige store grupper. Den ene
gruppe fik Pulmozyme inhalatio-
ner, og den anden gruppe fik
ikke Pulmozyme. Ved opgørel-
sen af studiet var der en klar ten-
dens til, at de patienter, der hav-
de inhaleret Pulmozyme, havde
en mindre tilbøjelighed til
Staph. aureus og Pseudomonas-
lignende infektioner - set i for-
hold til gruppen, der ikke havde
inhaleret Pulmozyme. 

I dag tilbyder både RH-Centret
og Skejby-Centret Pulmozyme-
inhalationer til alle CF-patienter,
der er store nok til at kunne in-
halere.

Praktisk råd ved opbeva-
ring af Pulmozyme
Alle, der inhalerer Pulmozyme,
bliver orienterede om, at medi-
cinen skal opbevares i køleskab
ved max 8° Celcius, og at det
højst må være udenfor køl i 24
timer. Ellers mister stoffet den
maksimale behandlingseffekt.
Man skal her være opmærksom
på, at opbevaring udenfor køl
kun må finde sted i max 24 ti-
mer i alt gennem hele stoffets
opbevaringstid. Hvis man f.eks.
har haft Pulmozyme ude af køl i
8 timer, er det altså kun 16 timer
tilbage, hvor stoffet tåler at blive
opbevaret uden for køleskab.

undersøge effekten af Pulmo-
zyme hos patienter uden kronisk
infektion i aldersgruppen 6-10 år.

PEIT-projektet løb over godt
og vel 2 år (96 uger) og inklude-
rede 474 patienter fra hele ver-
den. 

Fra Danmark deltog 20 patien-
ter – 10 fra hvert center.
Undersøgelsen blev udført som
det, man i fagsproget kalder et
randomiseret, dobbeltblindet og
placebokontrolleret klinisk for-
søg. Sagt med enklere ord:
Ingen – hverken patient, produ-
cent eller undersøger – vidste,
hvilke patienter der inhalerede
hvad (det virksommme stof eller
det ikke-virksomme stof), før
forsøget var helt afsluttet, og
man brød forsøgskoden. 

Patienterne blev opdelt i to
grupper. Den ene gruppe inha-
lerede det virksomme stof
(rDNase/Pulmozyme) een gang
dagligt, og den anden gruppe
(kontrolgruppen) inhalerede et
ikke-virksomt stof (placebo).
Ved hospitalskontrollerne regi-
strerede man bl.a. lungefunk-
tionsniveau og typen af even-
tuelle lungeinfektioner hos
patienterne.

Resultaterne var signifikante
og viste, at Pulmozyme også har
en positiv effekt på patienter
uden kroniske infektioner. Og
på baggrund af resultaterne i
PEIT-projektet anbefaler man nu
generelt Pulmozyme-inhalatio-
ner til alle CF-patienter fra 6 års
alderen og opefter.

I Danmark har man imidlertid
valgt at gå et skridt videre. På
Rigshospitalet har man således
opgjort resultaterne fra et “mini
studie” med Pulmozyme, hvor

Behandlingserfaringerne
med Pulmozyme
Beslutningen om at anvende Pul-
mozyme som fast daglig inhala-
tionsbehandling var baseret på
en række amerikanske kliniske
forsøg omkring slutningen af
1980’erne og starten af
1990’erne. Forsøgene dokumen-
terede, at Pulmozyme øger lun-
gefunktionsniveauet hos CF-
patienter – sammenlignet med
CF-patienter, der ikke fik Pul-
mozyme.

Hertil kom, at Pulmozyme
også havde en positiv indvirk-
ning på forløbet af infektioner,
eksempelvis kronisk pseudomo-
nas-infektion, idet det tyndere
sekret giver mindre grobund for
bakterier.

I første omgang valgte man på
CF-Centret på Rigshospitalet at
give Pulmozyme-inhalationer til
alle patienter med kronisk pseu-
domonas-infektion; desuden
gav man det til enkelte andre pa-
tienter med kronisk infektion
forårsaget af andre bakterier. CF-
Centret på Skejby Sygehus valg-
te at give det til alle patienter,
som havde problemer med sejt
sekret.

Langtidsundersøgelser
Studier over flere år har nu yder-
ligere bekræftet de positive ef-
fekter ved brugen af Pulmo-
zyme, og der var derfor ikke
langt til at overveje, om stoffet
også kunne have en gavnlig ef-
fekt på yngre CF-patienter uden
kronisk infektion (eks. Pseudo-
monas aeruginosa).

Til det formål iværksatte man
PEIT-projektet (Pulmozyme Early
Intervention Trial), der skulle

til behandling af cystisk fibrose
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pladsen. 
“Det var ærgeligt,” var Kennys

spontane kommentar efter lø-
bet. “Lige ved og næsten. Næste
år skal vi helt til tops.” Alle CF-
stjernerytterne inkl. Mette An-
dersen har allerede sagt, at de
stiller op igen for Cystisk Fibrose
i Ritter Classic 2002. “Vi skal vi
blot forstærke CF-holdet med 
4-5 hurtige mand, så Cystisk
Fibrose kan sætte sig på løbet fra
det øjeblik, Ritter Classic gives
frit på de sidste 35 km fra
Fredensborg mod målet i
Farum,” slutter Kenny Olsson.

Ole Ritter var efter løbet me-
get imponeret over Cystisk
Fibrose-holdets indsats i løbet.
Han indrømmede da også, at da
vi i sin tid kontaktede ham om
vores planer om et Cystisk
Fibrose-cykelhold i Ritter Clas-
sic, havde han ikke helt kunnet

for cykelklubben i Farum/Vær-
løse. Han er U23-landholdsryt-
ter og kørte sidste år med i
verdensmesterskabet. Dennis
Jensen, som også kører for
Farum/Værløse, har været lands-
holdsudtaget, og sidste år kørte
han med i kampen om Nordisk
Mesterskab. Mette Andersen
kører til daglig mountainbike og
hører til blandt eliten af danske
mountainbike-ryttere.

CF-stjerneholdet ledes af
Kenny Olsson, der er tidligere b-
rytter på mountainbike, og som
er kæreste med en CF-patient,
Christina Fabritius. Allerede in-
den løbet havde Kenny lovet, at
hans unge ryttere havde potenti-
ale til at køre efter sejren, og
som man kan se ud fra fra pres-
sebillederne, var der virkelig
tyngde bag hans ord. Kun et cy-
kelhjul skilte Tommy fra første-

Cystisk Fibrose-cykelholdets
deltagelse d. 17. juni i

Ritter Classic 2001 blev en suc-
ces ud over alle forventninger.
Ikke nok med at Cystisk Fibrose
fik flotte anden-pladser i både
herrerækken og damerækken
ved hhv. Tommy Nielsen og
Mette Andersen, men ryttere fra
CF-holdet opnåede  også en flot
fjerde-plads ved Dennis Jensen
(foran Bjarne Riis som nr. fem)
og en mindst lige så flot syven-
de-plads ved Kenny Olsson i her-
rerækken. 

CF-holdet blev dermed ikke al-
ene det største enkelthold, der
deltog i Ritter Classic 2001, men
også det bedste cykelhold i
løbets top 10.

Med til historien hører dog, at
de unge CF-stjerneryttere ikke
er hvem-som-helst. 

Tommy Nielsen kører til daglig

Til højre:
Damestart: 
CF-mødre og
RH-sygeplejer-
sker

AF ERIK WENDEL

FOTOS: 
BIRGER VOGELIUS

FREELANCE

OG HT

Fra venstre: 
Tommy, Kenny
og Dennis,
(2., 7. og 4.
pladser)

Stor succes for Cystisk Fibrose i

Ritter Classic2001
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lade være med at trække på smi-
lebåndet. Smilet var nu erstattet
af respekt for vores indsats og
engagement. Det var flot kørt af
Cystisk Fibrose.

BT bragte dagen efter, mandag
18. juni 2001, omtale af løbet og
CF-deltagelsen (se artikel).

Hvorfor overhovedet 
et CF-cykelhold 
til RITTER Classic?
Vi er i CF-foreningen en række
personer, som er meget glade
for begrebet fysisk aktivitet, og
som synes, at det kunne være
sjovt at markedsføre Cystisk
Fibrose i en ikke-sundhedspoli-
tisk sammenhæng.

For det første – vil vi gerne
skabe opmærksomhed omkring
en livstruende sjælden sygdom,
der rammer børn – i en tid hvor
specielt de sjældne sygdoms-
grupper har svært ved at få gen-
nemslagskraft og økonomisk
støtte.

For det andet – vil vi sætte fo-
kus på begrebet fysisk aktivitet

og vigtigheden af at motionere –
specielt når man også lider af en
alvorlig sygdom. 

RITTER Classic har mediernes
bevågenhed, og det ville vi gerne
udnytte som et springbræt til
oplysning om CF. Løbet har
nemlig på få år udviklet sig til at
være en “event” og et udstil-
lingsvindue for en lang række er-
hvervsvirksomheder, der benyt-
ter RITTER Classic i PR-øjemed
ved at stille særlige firmahold på
12-15 personer, dels fordi der er
god presseomtale omkring selve
løbet, dels fordi TV2 sender en
årlig reportage fra løbet. 

Som tidligere nævnt på CF-
websiden og i vores pressemed-
delelser bestod Cystisk Fibrose-

i BT 18. juni
2001

✄
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ringer og unødige stop betød, at
man var ubehjælpelig sat af fel-
tet. Fra det øjeblik løbet blev gi-
vet frit i Fredensborg til de sidste
35 km frem mod målet i Farum,
steg førergruppens gennem-
snitshastighed til 45-50 km/t, og
på selve opløbsstrækningen
kom rytterne hamrende mod
mål med hele 65-70 km/t. 

måske bag på nogle. Allerede
ved starten var der fart og tempo
på feltets mere end 1100 ryttere
ud på rutens 114 km. Master-
bilen i herrerækken kørte med
over 30 km i timen op ad
Strandvejen, og efter Helsingør
ude på de snævre og bakkede
nordsjællandske landeveje be-
gyndte mange at have proble-
mer med at hænge på. Punkte-

holdet af hele 52 personer.
Dermed var holdet det største
hold, der stillede til start i Ritter
Classic.

Ud over vores unge stjerneryt-
tere deltog også 4 CF-patienter
sammen en række cykelbegejst-
rede CF-familier, venner og
mange andre. 

At Ritter Classic som et kombi-
neret elite- og motionsløb ikke
en typisk motionsklassiker kom

2. CF-far
Torben før
start: “Ja, tag
et foto, mens vi
endnu kan
smile”

1. CF’ere
Birgitte og Ib 
i pitstop
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SWEDISH ORPHAN
GROUP OF COMPANIES
Our mission – “To provide patients, healthcare per-
sonnel and the pharmaceutical industry with an
independent global network, specializing in the
development, marke-ting and distribution of
orphan products for the treatment of rare dis-
orders, and products and services to satisfy unmet
medical needs where current treatment is either
unavailable or unsatisfactory”.

www.swedishorphan.com
– your link to a global network of orphan 

pharmaceutical companies...
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700 kr. pr. cykeldeltager.
Med kun 400 Cystisk Fibrose-

patienter i Danmark hører syg-
dommen til blandt de absolut
sjældne. CF-foreningens med-
lemsgrundlag er derfor meget
begrænset, og foreningens ind-
tægter fra medlemskontingent
og bidrag dækker langt fra fore-
ningens opgaver.

Derfor er vi overordentlige

Quality Hotel Faaborg
Fjord som sponsor for
CF-cykelholdet
Der skal ikke herske tvivl om, at
vores engagement i Ritter
Classic er en stor økonomisk
mundfuld for en lille sygdoms-
bekæmpende forening som
Cystisk Fibrose. Alene udgiften
for tilmelding og produktion af
cykeltrøjer beløber sig til hele

CF’erne Hanne
og Erik indfan-
gede næste CF-
cykelgenerati-
on: Nicholas 
(4 år)

Til venstre:
CF’ere og -for-
ældre før start

Ved årets begyndelse tiltrådte
Liat Damsbo Lund stillingen
som socialrådgiver på RH-
Centret, og vi bad Liat fortælle
lidt om sig selv:

“Jeg er 40 år, gift og har 2 børn
på henh. 12 og 9 år og afsluttede
min socialrådgiveruddannelse i
juni 1986. Fra 1986 til 1990 var
jeg ansat i Gentofte kommune
(pensionsafdelingen), efterfulgt
af orlov i perioden 1990-1993.

Derefter var jeg i 5 år ansat i
Børnehuset Frederik Clausens-
vænge som støtteperson, efter-
fulgt af 2 års ansættelse i Herlev
kommunes revaliderings/visita-
tionsafdeling, hvor jeg har
arbejdet med opfølgning i syge-
dagpengesager, revaliderings-
ansøgninger og ansøgninger om
førtidspension samt flex-job.

Ny socialrådgiver
på CF-Center-RH

Da jeg gerne ville arbejde med
mennesker i en anden sammen-
hæng end i en kommune, blev
jeg meget interesseret i stillings-
annoncen fra Juliane Marie
Centret på Rigshospitalet med
stillingen indenfor Cystisk Fibro-
se-området, som jeg søgte, og
hvor jeg startede den 1. januar
2001 i en 20-timers stilling.

Jeg har været meget glad for
de arbejdsopgaver, jeg har haft
indtil nu og glad for at møde
mange af jer ved jeres kontrol-
besøg eller i forbindelse med
indlæggelse på CF-Center-RH.”

CF-foreningen ønsker Liat
hjertelig velkommen i jobbet og
har i de forløbne måneder haft
stor glæde og gavn af samarbej-
det med hende.                  

ht

glade for det økonomiske spon-
sorat fra Quality Hotel Faaborg
Fjord, som gjorde det muligt for
CF-foreningen at gennemføre
denne oplysningskampagne i
forbindelse med Ritter Classic
2001 uden at belaste forenin-
gens trængte økonomi.

Cystisk Fibrose-foreningen har
siden 1997 afholdt sine årlige fa-
miliekurser på Quality Hotel
Faaborg Fjord.

Årets 
CF-

familie-
kursus

Årets 
CF-

familie-
kursus

FREDAG-SØNDAG, 16.-18.
november 2001 på Quality
Hotel Faaborg Fjord – for

familier med CF-børn
under 18 år.

Program og invitation
udsendes i september til
alle familier med børn 

under 18 år.

I mellemtiden kan man
finde mere kursusinforma-
tion på CF-hjemmesiden :
www.cystiskfibrose.dk –

klik FAMILIEKURSUS 
på forsiden.
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Julemarked i
Helligånds-
huset
på Strøget i København

Helbredstillæget dækker
medicin, tandlæge, fysiote-
rapi, fodterapi, kiropraktor
og psykolog, som sygesikrin-
gen giver tilskud til.

Tillægget udgør 85% af
pensionistens egenandel af
udgiften – ved en personlig
tillægsprocent på 100.

Ved en personlig tillæg-
sprocent på mindre end
100%, nedsættes helbredstil-
læggets procent.

Nogle pensionister får nu en
mindre egenbetaling, hvor
de tidligere fik medicinen
gratis på 100% medicinkort.

AF LIAT DAMSBO LUND

SOCIALRÅDGIVER/RH

Nyt helbredstillæg for pensi-
onister trådte i kraft 1. marts
2001 og afløste dermed det
gamle medicinkort.

CF-patienter, som modta-
ger førtidspension, skal
ansøge deres kommune om
helbredstillæg, og I har for-
mentlig allerede fået tilsendt
ansøgningsskema.

Helbredstillæg 
for pensionister

Indtægtsgrænser:
Herefter gradueres ned Tillægget bortfalder

enlige 13.800 47.900
(gamle) samlevende+gifte 27.500 96.200
samlevende 13.800 47.900

Formuegrænse (likvid formue): 50.100

Undtagelse: Københavns
kommune har besluttet at
yde tilskud til den fulde
egenbetaling til medicin i en
2 års periode til 1.marts
2003.

Pris for arrangementet er
kun kr. 200, og overskudet
fra festen går ubeskåret til
Cystisk Fibrose.
Alle der har lyst til at deltage
– både fra nær og fjern, fa-
milie, venner og naboer – er
meget velkomne. Tilmelding
kan ske ved henvendelse til:
Steen og Iben på telefon:
7514 5707 eller Kurt og
Mona på telefon: 7519 1914

Velmødt og mange hilsener
CF-Lokalforeningen i

Esbjerg
Kurt og Mona

For fjerde gang afholder Lo-
kalforeningen for Cystisk
Fibrose i Esbjerg 60’er er
fest med Youngsters for at
støtte og samle ind til be-
kæmpelsen af Cystisk Fi-
brose.

Festen finder sted FREDAG
d. 5. oktober kl. 19.00-01.00
i Skads forsamlingshus.

Festmenuen er helstegt
pattegris med salt, flûtes og
flødekartofler, og til dessert
serveres der islagkage. Drik-
kevarer sælges i baren til for-
delagtige priser. 

Fedtsyrer
I CF-blad 4/2000 omtalte vi i artiklen Forsk-
ningsnyt fra USA-konferencen i Baltimore det
forsøg med fedtsyre behandling (DHA) med stof-
fet Lumarel, som medicinalfirmaet Genzyme ar-
bejder med. 

Genzyme havde håbet at kunne iværksætte kli-
niske forsøg hos CF-patienter med Lumarel i år
2001, men nu viser det sig imidlertid, at firmaet
er stødt på en række uforudsete problemer om-
kring DHA-behandling ved cystisk fibrose. 

Yderligere prækliniske undersøgelser (labora-
torieundersøgelser) er nødvendige, og kliniske
patientforsøg med Lumarel eller andre DHA-ba-
serede behandlingsformer er derfor udskudt
indtil videre.

ewl

60’er fest 
i Esbjerg

5. oktober 2001 

FREDAG-LØRDAG 30. no-
vember – 1. december 2001
(opbygn. torsdag 29/11)

På sidste års julemarked fik
vi så mange gaver, at vi kun-
ne slå alle tidligere rekorder
med et salg på 143.000 kr.
og et flot overskud på
117.000 kr. 

Hvis vi skal leve op til
denne succes, får vi også i år
hårdt brug for hjælp fra CF-
familierne og deres trofaste
venner og bekendte i form
af gaver/gevinster/julerier/
hjemmebag – og hjælpere
på julemarkedet. Vi beder
derfor familierne kraftigt
overveje, om I kan tage fri
fra job til en oplevelse i
Helligåndshuset, – ikke
mindst fredag plejer at være
dagen, hvor vi godt kunne

bruge nogle flere hjælpere.
Vi forventer selvfølgelig kun,
at hjælpeskaren kan rekrut-
teres fra fortrinsvis Køben-
havn og nærmeste omegn. 

På julemarkedet er der bo-
der med tombola, gavebod,
kunsthåndværk, juledekora-
tioner og adventskranse og
en stor julecafé. Desuden
planlægges i år fiskedam til
børnene og en ny bod med
juletræspynt. 

I CF-blad 3/2001 i oktober
vil der være talon til tilmel-
ding.

Din hjælp vil være et værdi-
fuldt bidrag til bekæmpel-
sen af cystisk fibrose – på
forhånd tak.

Venlig hilsen
CF-Julemarkeds-komiteen



Postbesørget avis

Kalender
Temamøde om 
lungetransplantation
Torsdag d. 20. september 2001
kl. 19.00 - 21.30
i Auditorium A, Rigshospitalet.

Handicapdage i 
LEGOLAND PARKEN
Fredag-lørdag d. 21. - 22. september 2001.

60’er fest i Esbjerg
5. oktober 2001 

Festen finder sted fredag d. 5. oktober 
kl. 19.00-01.00 i Skads forsamlingshus.

Årets CF-familiekursus
Fredag-søndag, 16.-18. november 2001
på Quality Hotel Faaborg Fjord
– for familier med CF-børn under 18 år

Julemarked i Helligåndshuset
på Strøget i København

Fredag-lørdag 30. november - 1. december
2001 (opbygn. torsdag 29/11)

Kalender
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