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Pancrease
Microtabs 10

... og den
kendte

Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10?
Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen.
det indeholder en række af de enzymer, som normalt produ-
ceres af bugspytkirtlen (pancreas), og udskilles i tyndtarmen.
Hvis man mangler disse enzymer medfører det en dårlig for-
døjelse af navnlig stivelse, fedtstoffer og æggehvidestoffer
(proteiner).

Hvad bruges Pancrease MicroTabs 10 imod?
Pancrease MicroTabs 10 anvendes til behandling af sygdom-
me i bugspytkirtlen (pancreas), hvor dennes funktion er ned-
sat. Endvidere anvendes det efter fjernelse af dele af
bugspytkirtlen eller i forbindelse med cystisk pancreasfibro-
se, som er en sjælden arvelig sygdom.

Pancrease MicroTabs 10

Indhold:
Hver Pancrease MicroTabs 10-
kapsel indeholder:
10.000 Ph. Eur. enh.

500 protease enh.
9.000 amylase enh.

Dosering: 
Voksne: 2-4 enterokapsler 3 gange daglig i forbindelse med måltid.

ANVENDELSE:
Malabsorbtion årsaget af nedsat
pankreasesekretion.

BIVIRKNINGER:
Er normalt uden bivirkninger. Kan have
mave-tarmgener, diarré, mavesmerter,
obstruktion, opkastning og kvalme.

BØR IKKE ANVENDES:
Ved akut betændelse i pancreas.

FORSIGTIGHED:
Hvis der optræder symptomer, som tyder
på mave-tarmobstruktion, bør lægen
kontaktes.

UDLEVERING:
Fås i håndkøb på apoteket.

Pakningen indeholder brugerinformation,
der bør læses, før lægemidlet anvendes.

Yderligere information kan fås hos læge,
apotek eller Janssen-Cilag A/S, 
tlf. 45 94 82 82

Pris (25.11.02):
100 stk.: 413,75
200 stk.: 812,73

Pancrease
... still going strong 
– kendt og effektivt!

Janssen-Cilag A/S – Hammerbakken 19 – 3460 Birkerød
Tlf. 45 94 82 82

Pancrease

Indhold:
Hver Pancrease kapsel 
indeholder:
5.400 Ph. Eur. enh.

330 protease enh.
3.200 amylase enh.

Dosering: 
Voksne: 1-2 enterokapsler 3 gange daglig i forbindelse med måltid.

Pris (25.11.02):
100 stk.: 377,28
250 stk.: 878,66

PRODUKTINFORMATION
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“Nytårsfortsætter” omtales ofte i disse dage. Alt det man
agter at gøre i det nye år. Også i CF-foreningen taler vi
om en række tiltag, vi gerne vil virkeliggøre i 2005. Blot
er der den hage ved vore nytårsfortsætter, at meget kun
er muligt ved hjælp af god vilje fra personer udenfor vor
kreds. Og adskilligt kræver sågar tilførsel af yderligere
økonomiske midler. Derfor skal vi nok snarere kalde det
“CF’s Nytårsønsker”.

CF-foreningens mission er som bekendt: at støtte pa-
tienterne, at støtte forskningsarbejdet og at udbrede
kendskabet til cystisk fibrose.

Til patientstøtte ønsker vi os økonomi til at etablere et
fast tilbud om uddannelses- og erhvervsvejledning, når
pilotprojektet, påbegyndt september 2004, udløber til
marts. Vi ønsker også, at Jobcentrene i Øst- og Vestdan-
mark har midler til at fortsætte det påbegyndte arbejde.
Det er vigtigt, at syge og handikappede kan få hjælp i be-
stræbelserne på at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. En
dagligdag med arbejdskolleger kan være den dimension
i hverdagen, der øger livskvaliteten væsentligt. Fleksjob-
ordningen er glimrende også for CF-patienter, men der
er brug for hjælp til at finde og formidle jobbene.

CF-sekretariatet ønsker også, at vi får økonomisk mu-
lighed for assistance af socialrådgiver til det stigende an-
tal sociale ankesager, familierne henvender sig til os om.
Sparebestræbelserne i adskillige kommuner er mangfol-
dige. Vi er uden overdrivelse ved at segne under arbejds-
mængden.

Støtte til forskningsarbejdet. Nytårsønsket hedder:
Penge! En lang række forskningsprojekter er på vej til
CF-foreningen, ledsaget af ansøgninger om økonomiske
midler. Der er behov for adskillige hundrede tusinder af
kroner. Dansk CF-forskning og behandling er højt re-

spekteret også udenfor landets grænser. Ja, behandling
og livsudsigt er blevet meget bedre igennem årene; men
der er brug for endnu mere forskning. Brug for ny og
endnu bedre behandling. Vort store håb: at intet forsk-
ningsprojekt forsinkes pga. mangel på økonomi.

Oplysningsarbejde er der stadigt brug for. Mange har
endnu ikke har hørt om cystisk fibrose, og vi skal fortsat
benytte enhver lejlighed til at informere om denne
sjældne sygdom med det absolut ikke-mundrette navn.
Tak til Ønskefonden, som med mellemrum hjælper også
CF-børn med at få opfyldt store ønsker i en svær hver-
dag. Det omtales i pressen – og bidrager derved til op-
lysning om sygdommen. At udbrede kendskabet til CF
kræver kontorudstyr. Tak til firmaet ProInfo, som hjalp
med tilskud, da sekretariatets printer og laptop samtidig,
ganske uforudset og ubelejligt brød ned. Vor IT-server
og backup-system synger nu på sidste vers. Vi håber, vi
snart finder hjælp til denne udskiftning.

En god nyhed: En CF-ven skabte for nylig forbindelse
til www.EnGodSag.dk. CF har netop modtaget besked
om, at vi opfylder betingelserne for at opnå en dona-
tionsaftale med www.EnGodSag.dk. Vi ser nu med
spænding frem til, hvad det kan betyde for CF-arbejdet.

I mellemtiden bringer vi atter et girokort i bladet og
håber, vore medlemmer og bidragydere vil bruge det
flittigt. Send gerne 2005-kontingentet nu. Jo højere kon-
tingentindtægt, jo flere penge til CF fra Tips/lotto. Og
husk, at skattefradrag for gaver hæves med virkning fra
2005, fra 5.000 til 6.500 kr. Indbetal gerne via netban-
king – til konto 4770-4770 214181 (Danske Bank) – el.
giro 01-640 4383, men anfør venligst, hvad betalingen
dækker.

På forhånd tak og Godt Nytår!

Et travlt år venter
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Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIROINDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitterings-
tryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

. . , . . ,

8 7

+01< +6404383<

Kontingent og bidrag - sæt kryds:
Kont. m/blad, årl. 165 kr. Livsvarigt 1.650 kr.
Kont. u/blad,  årl. 75 kr. Livsvarigt 750 kr.
Kont. CF’ere u/18 år 75 kr. Livsvarigt 750 kr.
Kont. firmaer, inst. etc. 450 kr. Livsvarigt 4.500 kr.

Bidrag Andet

640-4383
Landsforeningen til Bekæmpelse af

Hyrdebakken 246
8800  Viborg

640-4383
Landsforeningen til Bekæmpelse af

Hyrdebakken 246
8800  Viborg

4030S 2004.02 BG 833-23166
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Nyt fra CF-Center RH:

Receptbestilling
pr. e-mail

Man kan nu bestille recepter
på RH vd at sende e-mail til
adressen: cf-lunge@rh.dk.
Men bemærk, at postkassen
KUN kan benyttes til recept-
bestilling og evt. spørgsmål i
forbindelse med recepter.
Andre henvendelser, spørgs-
mål o. lign. må som sædvanlig
ske pr. telefon og/ el. ved besøg
på centret.

Nu er den her. Job- og informations-
portalen for virksomheder og menne-
sker med sygdom og handicap. Hvis
du er førtidspensionist, visiteret til et
fleksjob eller gerne vil skifte job, har
du nu mulighed for at tage sagen i
egen hånd.

Alle har talenter!
De første skridt blev taget mandag
den 6. december på Christiansborg,
hvor De Samvirkende Invalideorga-
nisationer-DSI i samarbejde med
Arbejdsmarkedsstyrelsen lancerede
en spritny job- og informationspor-
tal: www.ijobnu.dk.

Med portalen bliver det nemmere
for virksomheder og handicappede
at finde hinanden i fremtiden, uden
at fokus på de faglige og menneske-
lige kvaliteter forsvinder.

DSI meddeler, at den nye portal
er lagt i kølvandet af Arbejdsmar-
kedsstyrelsens almindelige aktivite-

ter og vil blive en integreret del af
www.jobnet.dk, hvor f.eks. alle, der
er tilmeldt AF-systemet, lægger de-
res ledige jobs og CV’er (curricu-
lum vitae, levnedsbeskrivelser).

Job og informationer
Job- og informationsportalen inde-
holder en CV- og jobbank for ledige
stillinger og interesserede ansøgere.
Brugen heraf er gratis. Derudover
tilbyder portalen alle de relevante
informationer, som er med til at
understøtte beskæftigelsen af perso-
ner med handicap. Derved er infor-
mationen direkte tilgængelig, når
man har brug for den – og altid
ajourført.

Der er også en beskrivelse af gæl-
dende støtteordninger for løntil-
skud m.v. Alle relevante informatio-
ner samles således kun ét klik væk.
Til gavn for både jobsøgere og ar-
bejdsgivere.

I job nu 
– via internettet

Du kan selv tjekke det ud nu ved
at besøge www.ijobnu.dk og lægge
dit CV ind i CV-banken og dermed
gøre dig synlig for potentielle ar-
bejdsgivere.
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Igennem lang tid
har det stået højt på
CF-foreningens øn-
skeseddel at kunne
tilbyde CF’ere og
deres familier mu-
lighed for en indivi-
duel Uddannelses-
og Erhvervsvejled-
ning.

I 2002-2003 lavede CF-foreningen i
samarbejde med socialrådgiver Liat
Damsbo Lund en spørgeskemaun-
dersøgelse om voksne CF-patienters
sociale forhold. Undersøgelsen, som
blev beskrevet i CF-blad 1/2003, vi-
ste, at CF er en sygdom, der kræver
en vis hensyntagen og planlægning,
bl.a. når det gælder uddannelse og
erhverv. En fjerdedel af patienterne
svarede således, at de havde oplevet
uddannelsesskift/stop pga. CF, og
en fjerdedel havde haft jobskifte el-
ler havde helt måttet stoppe job pga.
CF.

Med et tilbud om Uddannelses- og
Erhvervsvejledning vil vi gerne sik-
re, at CF-patienter får adgang til in-
formation om de muligheder, der er
i uddannelses- og erhvervssammen-
hæng. Her tænkes f.eks. på SU-sy-
stemet inkl. handicaptillæg, revali-
deringsmuligheder, § 28 aftale med
arbejdsgiver, fleksjob osv. Samtidig
kan CF’erne få en individuel snak
og vurdering i forhold til konkret
erhvervsvalg set i forhold til cystisk
fibrose. Det er nemlig vores oplevel-
se, at det for et yngre menneske,
som må opgive sit erhverv, er ensbe-
tydende med en social begivenhed,
som rammer hårdt på et tidspunkt,

hvor man er allermest aktiv på ar-
bejdsmarkedet. Forhåbentlig kan
erhvervsvejledningen forhindre, at
unge med cystisk fibrose oplever en
arbejdsrelateret forværring i syg-
dommen.

Det er vore ønskemål at kunne bi-
drage til at reducere antallet af ud-
dannelses- og jobbrud, på grund af
CF og dermed sikre, at CF-patienter
trives i deres uddannelses- og ar-
bejdsliv for derigennem at få en
større livskvalitet og samtidig have
overskud til at passe behandlingen
optimalt.

Vi er glade for, at det ved hjælp af
midler fra Det Obelske Familiefond
blev muligt at etablere – foreløbig
som et beskedent pilotprojekt i 6
mdr. med 2 timer ugentlig – en in-
dividuel Uddannelses- og Erhvervs-
vejledning, som betjenes af social-
rådgiver Liat Damsbo Lund. Mange
kender allerede Liat fra Rigshospi-
talet, hvor hun er ansat og bl.a. ar-
bejder med CF-patienter, og fra
vore familiekurser.

Selvsagt håber CF-foreningen snarest
at kunne skaffe flere midler til projek-
tet, så det kan fortsætte udover de
nævnte 6 måneder.

Landsforeningen til Bekæmpelse af

Hyrdebakken 246
8800 Viborg

www.cystiskfibrose.dk

Fax 8667 6666
8667 4422

info@cff.dk
Giro (01) 640 4383

Layout, produktion: Demuth Graphic
Oplag: 1.950 eksemplarer
ISSN 0901-4500
Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden.

CF-bladets redaktion:
Tania Pressler
Hanne Wendel Tybkjær (ansv.)
Erik Wendel

Liat Damsbo Lund
træffes 

TORSDAGE kl.16.00-18.00
på tlf. 4541 0065

eller på
e-mail: socialvejledning@cff.dk

Nyt tilbud til CF’ere:

Uddannelses- og
Erhvervsvejledning

Tak til 
Lokalgrupper
for hjælp til CF
i 2004
Hillerød'erne,
– de gjorde det igen! Og vi var så heldige, at
vejret var med dem i år, da JAZZTELTET
fandt sted under Hillerød Kræmmermarkedet
i de sidste augustdage. Derved blev årets
støtte til CF-arbejdet fra Lokalforeningen i
Hillerød hele 70.000 kr. Et lille kig i vore
notater fortæller, at Hillerød'erne dermed,
siden de i 1983 indledte deres jazz-aktiviteter
til fordel for CF, i alt har støttet CF-arbejdet
med 906.000 kr.

Team CF på RoskildeFestival
– også i år lykkedes det Roskilde-gruppen at
stable et arbejdshold på benene, som udførte
vagtarbejde under Roskilde Festival og der-
efter sendte 29.200 kr. til CF.

Skanderborg-gruppen
– indledte for 4 år siden traditionen med at
samle et arbejdshold til Skanderborg Festival.
Funktionen er at rengøre toiletter, og vi ser
hvert år med glæde frem til, at “Toiletholdet
på Skanderborg Festival” derefter sender
overskuddet til CF. I år som tidligere kom
der 19.000 kr. til CF.

Tak til alle for den betydelige hjælp, I på
hver jeres måde skaffer til CF.
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New Scientist beskrev i april 2004 i
lovende vendinger, hvorledes et
amerikansk forskerteam ved hjælp
af museforsøg var nået frem til, at
stoffet gurkemeje, som indgår i
karry, skulle kunne dæmpe sympto-
merne ved blandt andet cystisk
fibrose. Nyheden skabte store for-
håbninger verden over om, at gur-
kemeje, som et ‘naturligt’ produkt,
egnede sig til behandling af CF, og
den affødte også debat på vores
webside (www.cff.dk) i diskussions-
gruppen CF-FORUM.

En af forskerne bag nyheden,
Michael Caplan fra Yale Universi-
tetet i USA, udtalte dengang, at gur-
kemeje næsten fuldstændigt kunne

fjerne de målelige symptomer ved
sygdommen. Michael Caplan un-
derstregede dog, at forskningen var
baseret på dyre(muse)forsøg, og at
resultaterne ikke umiddelbart kun-
ne overføres til mennesker. Et til-
svarende forsøg ved University of
Toronto, Canada, viste, at hos mus,
der fik tilført et stof, der minder om
gurkemeje, forsvandt problemerne i
fordøjelseskanalen, og der var også
tegn på betydelige forbedringer i
luftvejsystemet.

På den europæiske CF-kongres
2004 i Birmingham præsenteres re-
sultater fra dels de omtalte nord-
amerikanske dyreforsøg, dels fra
forsøg med indgivelse af gurkemeje

SWEDISH ORPHAN
GROUP OF COMPANIES
Our mission – “To provide patients,
healthcare personnel and the pharma-
ceutical industry with an independent
global network, specializing in the
development, marke-ting and distribu-
tion of orphan products for the treat-
ment of rare disorders, 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...

Gurkemeje mod
cystisk fibrose

hos mennesker/CF-patienter.
Resultaterne på baggrund af for-

søg med nasalceller hos CF-patien-
ter viste desværre klart, at funktio-
nen af cellernes kloridkanaler efter
3 måneders gurkemeje indgivning
ikke blev påvirket. Resultaterne vi-
ste også, at saltkoncentrationen i
sveden såvel som lungefunktionsni-
veauet hos patienterne heller ikke
blev påvirket.

Konklusionen var, at på baggrund
af de nuværende forskningsresulta-
ter er den eneste grund til at anven-
de gurkemeje ved CF, den gode
smag som stoffet giver i karry.
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• Sørg for at placere enzymer de
steder, man færdes ofte. Hos fa-
milie, i pusletasken, i bilens hand-
skerum etc. Sørg for at ombytte
dem jævnligt, da der en begræn-
set holdbarhed.

• Få anskaffet en transportabel for-
støver. Den kan som regel bevil-
ges af kommunen.

• Anskaf også en billig el-kedel
(med skjult varmelegeme) til
kogning af inhalationsudstyr, da
teen kan få smag af medicinen.
Med lidt velvilje fra kommunen
bevilges denne også.

• Søg også om bevilling på en-
gangssprøjter. Der er arbejde nok
med sygdommen i forvejen, så
det er en stor hjælp ikke at skulle
rengøre dem også.

• Har I bil, få da anskaffet en køle-
boks til bilens cigarettænder til
opbevaring af medicin ved længe-
re tids transport eller bare ved
transport i sommervarmen.

• Omkring 1-års alderen begynder
barnet at kunne pacificeres af TV
ved PEP-ning. Her kan det anbe-
fales at anskaffe eller optage film
med bl.a. Pingu eller Bamse og
Kylling.

Tips til nye CF´ere 
(og ikke mindst deres forældre)
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Principperne for adskillelse af
CF’ere efter infektionsmønster blev
indført for år tilbage, fordi det viste
sig, at der kan være risiko for over-
førsel af pseudomonas infektion,
hvis CF’ere med og uden pseudo-
monas har tæt kontakt i mindre
rum og over længere tid. Adskillel-
sesprincippet praktiseres derfor på
CF-familiekurser og CF-vinterlejre,
fordi CF’erne netop der har særde-
les tæt kontakt gennem længere tid.
Der er derimod ikke pseudomonas
risiko ved at opholde sig i store rum
og/eller deltage i CF-fællesarrange-
menter, som eksempelvis julemar-
kedet, sammen med CF’ere, der har
kronisk pseudomonas- infektion,
blot man holder fornuftig afstand
til sine medpatienter (ca. 1 meter)
og i øvrigt udviser fornuftig hoste-

Pseudomonas-smitte
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hygiejne – dvs. at man ikke hoster
andre direkte ind i hovedet.

CF’ere får ikke 
pseudomonas ved… 
CF’ere får ikke pseudomonas ved at
lege med andre børn uden CF, ej
heller via deres legetøj eller leg i
sandkasser.

CF’ere får ikke pseudomonas ved
at opholde sig i store rum el. fri luft
sammen med CF’ere, der har kro-
nisk pseudomonas-infektion, hvis
de holder ca. 1 meters afstand.

CF’ere får ikke pseudomonas ved
at gå gennem supermarkedernes

grøntafdelinger, der fugtes med for-
støvet vand fra loftet.

Og CF’ere får ikke pseudomonas
ved at bade i ordentligt klorerede,
offentlige svømmehaller. Og der er
heller ingen berettiget grund til at
undlade at vaske sig i bruserumme-
ne som alle andre før svømning.

Bør CF’ere undgå 
Private swimming-pools og whirly-
pools har derimod desværre vist sig
at kunne indeholde P. aeruginosa,
da kloreringen i disse ikke altid er
god nok.

Tak til CF-Centrene og professor
Niels Høiby, Mikrobiologisk afd./RH
for hjælp ved udarbejdelsen af denne
artikel, som også blev bragt i CF-blad
nr. 1/2003.

• Sørg for at hjemtage rigelige
mængder af den daglige medicin.
Man sparer meget tid på den
måde, som ellers ville have været
brugt på apoteket. Få eventuelt
også et kursus af apoteket eller dit
CF-center i hvordan medicinen
skal blandes, da flere typer medi-
cin kun holder sig i op til et døgn
i køleskab efter at være blandet.

• Invitér familie/venner med på
CF-Centret ved rutineunder-
søgelse. Det vil være med til at af-
mystificere nogle ting omkring
sygdommen.
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Hold fornuftig afstand til
medpatienter 
(ca. 1 meter)

’ ’



C
ystisk Fibrose         decem

ber 2004

8

De hyppigste CF-bakterier
En opgørelse fra 1995 på CF-Center-RH viser, at bakte-
rien Hæmophilus influenzae typisk forekommer hos de
yngste patienter, og at hyppigheden aftager med stigen-
de alder. Staph. aureus forekommer hele livet igennem.
Pseudomonas aeruginosa bliver først udbredt i voksen-
årene. For både H. influenzae og Staph. aureus gælder
det, at disse to bakterier sjældent giver problemer i form
af kroniske (vedvarende) infektioner hos CF-patienter i
Danmark.

Nedenstående figur viser resultater fra en tværsnitun-
dersøgelse (en enkelt undersøgelse) foretaget i 1995 på
CF-Center-RH. Y-aksen angiver hvor mange patienter i
de forskellige aldersgrupper (x-aksen), der har haft dis-
se bakterier i deres sekret.

De hyppigste kroniske infektioner 
hos CF-patienter
De hyppigste (gram negative) bakterier, der fører til
kronisk infektion hos CF-patienter, er følgende (bakte-
riens navn i daglig tale her understreget):

Pseudomonas, med underarterne: aeruginosa af
‘mucoid’ og  ‘non mucoid’ type (beskriver om bakterier
danner slim eller ej),

Burkholderia cepacia Complex, med underarterne:
cepacia, multivorans, gladioli, pseudomallei.

Stenotrophomonas maltophilia.
Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans.
Og endelig Pandoraea – med underarterne: apista,

pulmonicola, pnomenusa.
Betegnelsen ‘gram negative’ dækker over den farve-

mærkning, man anvender ved den bakteriologiske un-
dersøgelse/dyrkning.

En opgørelse fra CF-center RH 2003 viser, at forekom-
sten af kronisk infektion stiger med alderen. Før 15 års
alderen er der ingen patienter, som har kronisk pseudo-
monas infektion, og kun ganske få patienter har kronisk
infektion med Achromobacter og Stenotrophomonas
maltophilia.

I idéforslagene til programmet for årets CF-familiekursus i november 2004 havde adskillige
kursusdeltagere bedt om en gennemgang af typiske bakterier hos CF. Nedenstående artikel er
skrevet på baggrund af indlæg på kurset af konst. ovl., dr. med. Tania Pressler, som gennemgik
bakterierne samt erfaringerne fra CF-Center-RH med de forskellige infektionstyper.

Luftvejsinfektioner (bakterielle) 
hos CF-patienter

Tilbøjelighed til hyppige

bakterielle infektioner i

specielt luftvejene er et af

kendetegnene hos CF. Og

antibiotisk behandling af

netop CF-luftvejsinfektioner-

ne har udviklet sig til at

være en grundsten i

behandlingen af sygdommen. Bakterier findes overalt i

naturen, og de har altid været en del af livet omkring

os, uden at det er et stort problem for befolkningen som

helhed.
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I gruppen af 15-25 årige ses begyndende kronisk in-
fektion med pseudomonas, achromobacter og cepacia
multivorans. Fra 25 års alderen bliver andelen af pati-
enter med kronisk pseudomonas
infektion stadig større. Men der er
flere og flere patienter, som helt op
i voksenalder forbliver fri for en
kronisk infektion.

Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas betegnes i lægefagli-
ge vendinger som ‘opportunistisk
human patogen’. Dette betyder, at
den ikke rammer ‘raske’ personer,
men kun særligt udsatte grupper
som eksempelvis personer med CF
eller med generelt nedsat immun-
forsvar. For 30 år siden – i 1975 –
var den mediane alder for starten
af den kroniske infektion 10,3 år.
Dvs. 50 procent af patienterne, der
var 10,3 år gamle, havde kronisk

pseudomonas. I 2000 var den me-
diane alder steget til hele 29,9 år.

Det fortæller, at patienter-
ne kan holdes fri for kronisk pseu-
domonas infektion langt længere
end tidligere – ved hjælp af cohort
isolation/segregation (adskillelse af
patienter efter infektionsmønster)
og den tidlige behandling overfor
intermitterende (periodisk) pseu-
domonas. Virkningen af tidlig
pseudomonas-behandling kan
også ses af, at der er en meget lang-
som tilgang af nye patienter til
gruppen med kronisk infektion,
som derfor nu er næsten konstant.
Pseudomonas er således ikke læn-
gere et børneproblem. Og man er
ikke bekymret for pseudomonas i

samme udstrækning som tidligere.
Læs også artiklen: “Pseudomonas aeruginosa – hvem,

hvad, hvor” i CF-blad 3/2004.

CF-familiekursus, november 2004
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Burkholderia cepacia Complex
Cepacia er en gruppe af bakterier hørende til samme
familie, men med forskellige sygdomsfremkaldende
evner. Bakterien er ligesom pseudomonas ikke syg-
domsfremkaldende hos raske personer, men den kan
give infektion hos personer med nedsat immunforsvar
og har vist sig at kunne give kronisk infektion hos CF-
patienter. Cepacia bakterierne har vist sig at kunne
spredes blandt patienter med CF, og der er bred enighed
verden over om at isolere CF-patienter, der er kolonise-
ret med cepacia, fra andre CF-patienter.

Data fra USA viser, at 3-4 % af de amerikanske CF’ere
er inficeret med cepacia. Den spredes epidemisk, dvs.
hurtigt, og den kan være svær at behandle, da den ofte
er multiresistent. Hos de amerikanske patienter har der
været tendens til høj dødelighed og hurtig forværring af
patienternes kliniske tilstand. Der har flere steder været
problemer med diagnosticering af cepacia hos patien-
terne, og netop derfor har man etableret et såkaldt
‘Reference laboratorium’, hvortil bakterier kan indsen-
des til nærmere bestemmelse. Cepacia behandles i lig-
hed med andre kroniske infektioner med antibiotiske
intravenøse sprøjtekure baseret på bakteriernes følsom-
hed. På CF-Center-RH har man (2004) 13 CF-patienter
med kronisk cepacia infektion.

Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans
Achromobacter er en af de ‘nye’ bakterier i ‘CF-fami-
lien’. Den er multiresistent og er som pseudomonas også
‘opportunistisk human patogen’. Der er tendens til en
stigende forekomst af bakterien blandt CF-patienter, og
den rammer hovedsagelig patienter, som ikke er kronisk
inficeret med andre bakterier.

Amerikanske data viser at 1.9 – 8.7 % af deres CF-pa-
tienter har været positive for Achromobacter, men bak-
terien er ofte fejl-diagnosticeret. Data fra et CF-center i
Athen fra 2004 har vist, at 9 ud af 71 patienter havde
kronisk infektion, og 5 af patienterne havde den samme
bakteriestamme af Achromobacter. Det tyder på en mu-
lighed for krydsinfektion (overførsel fra en patient til en
anden). I 2002 havde CF-Center-Rigshospitalet 19 pati-

enter (6,9 %) med positiv dyrkning for Achromobacter,
hvoraf bakterien var kronisk hos 9 patienter.

I sommeren 2004 valgte CF-Center-RH at adskille
patienter med Achromobacter – på samme måde, som
man adskiller patienter med andre kroniske infektioner
– for at undgå spredning af bakterien, da man endnu
ikke kender det fulde forløb ved kronisk infektion med
Achromobacter. Patienterne behandles med antibioti-
ske intravenøse sprøjtekure baseret på bakteriernes
følsomhed, som det kendes fra pseudomonas behand-
lingen.

Stenotrophomonas maltophilia
Maltophilia er en kendt bakterie hos immun-supprime-
rede patienter, dvs. patienter, som er i immun-under-
trykkende behandling, fx efter transplantation. Man ser
en stigende forekomst af bakterien blandt CF-patienter-
ne. På CF-Center RH havde 47 patienter (17,2 %) såle-
des positive dyrkninger for bakterien i året 2002. Da der
ikke er forskel i sygdomsudvikling og lungefunktionsni-
veau hos patienter, der har maltophilia infektion, og
dem der ikke har den, er der ikke behov for antibiotisk
behandling.

Pandoraea
Pandoraea apista er en bakterie, der blev set hos 6 CF-
patienter, som blev smittet med den samme bakterie-
stamme under en CF-skilejr i starten af 1990’erne. Alle
6 blev kronisk inficerede og udviklede høje antistoffer
overfor bakterien. Patienterne blev adskilt efter cohort-
isolations-principperne, og bakterien er ikke siden
fundet hos andre. Dette betyder, at det lykkedes at for-
hindre yderligere spredning blandt andre patienter.
Pandoraea er et eksempel på, at en ellers ‘ukendt’ bakte-
rie pludselig kan dukke op hos en lille gruppe patienter
og give en kronisk infektion.

Tak til Tania Pressler for hjælp ved udarbejdelse af denne
artikel

ew

CF-familiekursus, november 2004
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Den årlige europæiske CF-konfe-
rence løb af stablen i perioden 12.
juni til 17. juni 2004. Må nok ind-
rømme, at det var min første kon-
gres, men forhåbentlig ikke min
sidste.

Programmet fra start var utrolig
presset. Først og fremmest skulle ar-
bejdet med min undersøgelse “Bru-
gen af anlægsbærerundersøgelse for
CF” afsluttes. Dernæst skulle et
kommende projekt angående er-
hvervs- og uddannelsesvejledning
planlægges. Hertil kom mine per-
sonlige interesser så som screening
og diagnose, herefter handlede det
om for CF-foreningen at få så meget
ud af kongressen som muligt, hvor-
for vi fordelte os bredt ud på sessio-
nerne i programmet for at afdække
så mange temaer som muligt.

Det kan konkluderes, at det ikke er
en smal sag at gå på kongres; og slet
ikke når det handler om faglige og
ikke mindst personlige interesser.
Det er utrolig vigtigt at kunne skel-
ne mellem sit eget CF-liv og så de
oplysninger, man bliver “proppet”
med på kongressen. Man hører ting,
man ikke forstår, – ser det værste og
det bedste, – ser realiteten, angsten,
livsglæden og fremtiden med et CF-
liv. Hvorfor jeg meget hurtigt kan
konstatere, at CF-kongres er ikke
for sarte sjæle, CF eller ej.

Men når det er sagt, er det utrolig
inspirerende at se et kæmpeengage-
ment fra ca. 1.500 mennesker sam-
let på et sted. Føle atmosfæren og
derefter lade informationerne

strømme ind. Men lad mig lige
nævne, at man ikke skal tro, at man
kan referere dagens program uden
ens notater. Man får utrolig mange
informationer i løbet af en dag; alt
lige fra nye behandlingsformer til
hvorledes CF-familier overlever
dagligdagen. Program-sessionerne
spænder fra bløde værdier til meget
faktabetonede emner, alt for enhver
smag.

Der var en mængde spændende
programpunkter, som jeg gerne
havde deltaget i, men det er nød-
vendigt at sortere fra. Det, der hav-
de min interesse, var især screening
og diagnose; men dernæst segrega-
tion, – på dansk: adskillelse af CF-
patienter. I England har man på et
CF-center i Birmingham valgt, at
patienter, der indlægges til antibio-
tikakur, får tildelt eneværelser.
Hertil kommer, at man skal under-
skrive en samtykkeerklæring, hvis
man ønsker at udføre sine inhalati-
oner i samme rum som en medpa-
tient, der ligeledes inhalerer eller
udfører andre former for behand-
linger. Deres analyseperiode har gi-
vet utroligt gode resultater og ikke
mindst færre krydsinfektioner.

Krydsinfektioner var i det hele taget
et omdiskuteret emne på kongres-
sen; og opfordringerne var ikke til
at tage fejl af: Adskillelse, adskillelse
og atter adskillelse. Har jeg ikke sagt
det før, siger jeg det nu:

Der er mange ting i et CF-liv, der
kan betegnes som frustrerende,
men ikke hvad angår dansk be-
handlingsstandard. Men her skal
det dog lige bemærkes, at resten af
“CF-verden” er på vej mod denne
standard. Dog skal det tages med et
vist forbehold, idet man i mange
lande hele tiden skal have den øko-
nomiske betragtning in mente.
Husk nu, – det er heldigvis ikke
nødvendigt i lille Danmark!

På kongressen diskuterede man
endvidere den behandlingsbyrde,
man pålagde den enkelte patient.
Hvor meget der kan puttes på, og
hvem der skal tage beslutningerne:
lægen eller patienten? Min egen
personlige mening er, at det bør
være en god blanding af hver. Men
det centrale i denne diskussion
var/er, at vi har en del effektive
præparater, der bliver ført til listen
over daglige behandlinger, men der
er aldrig noget, der sorteres fra.
Som CF patient må jeg konstatere,
at jeg ikke tør vælge fra; for hvad er
alternativet? Men der er ingen tvivl
om, at man vil se en endnu mere in-
dividualiseret forebyggelse/behand-
ling inden for CF-behandling i
fremtiden for på den måde at mind-
ske byrden så meget som muligt.

For at runde af på alle indtryk fra
Birmingham 2004 må jeg nok in-
drømme, at der er én meget vigtig
ting, når man går på kongres; det er
kaffe og helst en hel masse. Og det
må jo nok konkluderes, at instant
coffee (hvilket man serverer i
England) ikke kan betegnes som
kaffe. Men det kan bruges, når an-
det ikke er tilgængeligt.

P.S. fra red.: Som omtalt i CF-blad
2/2004 gennemførte Eva den omtalte
undersøgelse under sit praktikophold
i CF-foreningen ifm. sin hovedopgave
ved afslutningen på markedsførings-
økonomuddannelsen.

Birmingham 
tur 

retur
Birmingham 

tur 
retur
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Som det ses,
blev der under
den afsluttende
kongresmiddag
anledning til at
drikke andet end
kaffe! (Hanne WT
og Eva C)
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JA, men kan jo, hvad man vil. Sådan
skal man leve sit liv. Jeg har person-
ligt endnu ikke fundet ting, som ikke
har kunnet lade sig gøre pga. af CF.

Da jeg var omkring 10 år, hev
min mor mig med ud i den lokale
løbeklub, hvor jeg så blev 'beordret'
til at løbe. Det var før, jeg fik stillet
diagnosen CF. Siden da har jeg som
så mange andre flakket fra sports-
gren til sportsgren. Det er blevet til
fodbold, håndbold, bordtennis,
badminton, svømning, basketball
og dans. Det eneste, der kunne hol-
de min interesse, var basketball og
løb.

Jeg har nu løbet jævnligt i 17 år
og spillet basketball i 11 år.

Min store interesse er basketball,
hvor jeg lægger en del af mine fri-
tidstimer. Jeg spiller nemlig i 1. divi-
sion i basketballklubben PiiBBK, så
det kræver en del træning.

Jeg har på intet tidspunkt fundet
mig selv fysisk dårligere, pga. CF,
end de andre på mit hold.
Tværtimod, - det er måske med til
at gøre mig en smule mere stædig
og presse mig selv lidt mere, end
hvad andre formår.

Udover min baskettræning løber
jeg 3-5 gange om ugen (afhængigt
af årstiden). Jeg har endda opnået
nogle gode løberesultater (halvma-
raton på 1 time 36 min).

I 2001 dimitterede jeg fra DTU på
normeret tid (5 år) som civilinge-
niør. Et semester tog jeg i Wien. Jeg
har nu et fuldtidsjob i en rådgiven-
de ingeniørvirksomhed.

Jeg kan kun opfordre alle til at få
sig en sportsgren, som kan holde
ens interesse. Jeg er sikker på, at
sport er med til at holde mig frisk
og i godt humør. Det kan selvfølge-
lig være hårdt, når man er på en
penicillinkur, men glæden er så
endnu større, når man har fuldført
en træning. Og alt andet lige, så får
man mere energi af at bevæge sig,
det vil jeg gerne skrive under på.

Mine mål for fremtiden er at
komme til at spille basketball i elite-
division (det kræver dog, at vore
hold finder en hovedsponsor!) og
derudover at deltage i et marathon.

Og så skal jeg selvfølgelig på et el-
ler andet tidspunkt have nogle børn
med min kæreste.
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