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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



Snart er året slut efter travle efterårsmåneder. Senest har
CF-familiekurset fundet sted i weekenden 11.-13. no-
vember, i år med i alt 240 deltagere, der atter mødtes på
Hotel Faaborg Fjord, som siden 1997 har været ram-
men om vore familiekurser. Igen i år måtte nogle fami-
lier sende afbud i sidste øjeblik, fordi seneste mikrobio-
logiske undersøgelse af sekret fra CF-barnets luftveje
efter rutinekontrol på deres CF-Center viste, at der var
bakterier til stede i denne måned.

Hvad enten det drejer sig om kursus- eller lejrdelta-
gelse, betyder en sådan besked afbud og skuffelse over at
blive frataget samværet med andre CF’ere under den
planlagte begivenhed. Adskillelse mellem CF’ere med
og uden visse bakterier for at forhindre krydsinfektion
mellem børnene og de unge er velkendt i CF-familierne
og overholdes strikt ved CF-foreningens arrangemen-
ter. Ingen forældre er jo heller interesseret i, at deres
barn pådrager sig en bakterieinfektion, når det er
påvist, at dette kan undgås ved disse forholdsregler.
Denne holdning fremgår også klart af de talrige udsagn
fra familierne, vi hører ved disse anledninger.

Kursusprogrammet indeholdt i år for første gang
egentlige sessioner om mikrobiologi med medvirken af
to mikrobiologer fra Rigshospitalet, for at familierne
kunne få lejlighed til at stifte yderligere bekendtskab
med de undersøgelser, der går forud for et svar om “in-
gen bakterier denne gang” eller det modsatte. I næste
nummer af CF-bladet vil der være artikler og referater
om disse emner.

I CF-sekretariatet har dette efterår budt på ændringer

og omstruktureringer i personalesammensætningen for
at sikre, at sekretariatsfunktionen er gearet både til de
opgaver, vi kender nu – men også med blik til fremti-
den. Arbejdet har ændret sig igennem årene, – “tal” fyl-
der mere og mere i funktionen, og som sikkert også
vore kollegaforeninger bør og skal CF-foreningen jo
løbende sørge for at udnytte vore økonomiske ressour-
cer til den yderste grænse. Reglerne om forvaltningsre-
vision, som vi fra 2004 har skullet efterleve, fordi vi
modtager Tips/lotto-midler, baserer sig på at sikre
‘sparsommelig, produktiv og effektiv administration’,
hvilket vi naturligvis også efterlever aht. vore øvrige do-
natorer. Derfor løbende behov for at evaluere og i givet
fald omstrukturere vore arbejdsgange.

En kommende nyskabelse hos CF er etableringen af
en ‘netbutik’ med mulighed for at betale online via
hjemmesiden www.cff.dk vha. Dankort, både ved køb af
CF-artikler og betaling af kontingent og bidrag. Herved
spares en arbejdsgang, og vi opfylder manges ønsker
om at kunne betale via homebanking. CF-hjemmesiden
www.cff.dk vil bringe nyheden, så snart aftaler er på
plads, og vi kan modtage online-betaling.

I mellemtiden håber vi, at mange vil huske CF-fore-
ningen i julemåneden og betænke CF-arbejdet med et
bidrag i forbindelse med Landsindsamlingen, som
løber til og med 31. december 2005. Bidrag kan indbe-
tales vha. homebanking til CF-kontoen reg. 1199 –
000640 4383 – eller til giro (korttype 01) 640 4383, –
venligst med tydelig angivelse af afsender.

hwt

C
ystisk Fibrose         3

•2005

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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3. -12. februar
CF-Skilejr i Les 2 Alpes, Frankrig for CF-ere
født 1988-1994

5. april (kl. 19:00)
Generalforsamling og Årsmøde i København
(– dato for årsmøde i Århus følger).

15.-18. juni
ECFS konference på Bella Centret i
København.

18. juni
Team Cystisk Fibrose i RITTER Classic.

10. -12. november
CF-familiekursus for forældre og børn
– læs mere om familiekursus på www.cff.dk –
klik CF-familiekursus under Aktiviteter

1.-2. december
Julemarked i Helligåndshuset på Strøget i
København (opbygning torsdag 30/11).

Landsforeningen til Bekæmpelse af

Hyrdebakken 246
8800 Viborg

www.cff.dk

Fax 8667 6666
8667 4422

info@cff.dk
Giro (01) 640 4383

Layout, produktion:
Demuth Graphic
Oplag: 2.100 eksemplarer
ISSN 0901-4500
Eftertryk er tilladt, dog
med angivelse af kilden.

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

Skattefri bidrag – Større fradrag i 2005.
CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A og §
12. stk. 3 (iht. seneste Told-skat-cirkulære nr. 2004-32.) Dette bety-
der bl.a., at gaver til CF kan fratrækkes den skattepligtige indkomst.
Vi gør opmærksom på, at grænsen for fradrag er hævet i år, idet man
for indkomståret 2005 kan fratrække 6.500 kr. Som hidtil kan man
ikke fratrække de første 500 kr.
CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens 12, stk. 3 til at
modtage løbende ydelser – gavebreve – med fradragsret for gavegive-
ren og kan endvidere modtage testamentariske gaver uden at betale
arveafgift.
Kontakt gerne CF-foreningen og rekvirér materiale vedr. gavebrevs-
ordningen.

HUSK
at melde flytning til 

CF-foreningen

– så undgår vi
unødvendig porto ...

Kalender 2006

Ny dato for 
CF-familiekursus 2006
Under afviklingen af 2005-familie-
kurset annoncerede vi datoen for
næste års kursus, men efter kurset
er vi blevet opmærksomme på, at
datoen kolliderer med andre konfe-
rencer, hvorfor vi har ændret tids-
punktet for 2006-familiekurset til:

10.-12. november 2006.

www.cff.dk
– klik ind på CF-hjemmesiden 

og hold øje med seneste 
nyheder



– Jeg blev uddannet som social-
rådgiver i 1975 fra Den Sociale
Højskole i Århus og har siden sup-
pleret min grunduddannelse med
årskursus for socialrådgivere i 1987,
samt en etårig forsknings- og evalu-
eringsuddannelse i 1989/90.

Jeg har arbejdet med mange
forskellige ting i de 30 år, jeg har 
været socialrådgiver, men har siden
1981 først og fremmest arbejdet in-
denfor handicapområdet. Først
som rådgiver i Århus kommune
gennem flere år, siden som projekt-
leder i Århus Amt, og fra 1991 har
jeg først og fremmest været be-
skæftiget indenfor forskellige bru-
gerorganisationer. Heraf 6 år som
konsulent for børn og unge i Gigt-
foreningen og 8 år i Spastiker-
foreningen. Jeg har sideløbende
undervist både brugere og profes-
sionelle indenfor handicapområdet

og har også været aktiv i handicap-
politisk arbejde gennem DSI (De
Samvirkende Invalideorganisatio-
ner). De sidste 8 år som formand
for Social- og Arbejdsmarkeds-
politisk udvalg. Gennem dette ar-
bejde har jeg haft mulighed for at
deltage i mange forskellige arbejds-
grupper og følgegrupper i forskel-
lige ministerier og styrelser for at
sikre, at brugernes interesser bliver
hørt og indgår i det lovforbereden-
de arbejde m.m.

Jeg kom i kontakt med Cystisk
Fibrose-foreningen i dette forår,
hvor jeg var med som underviser på
Uddannelses- og erhvervskurset i
marts i Odense. Vi har fortsat sam-
arbejdet, hvor jeg havde den store
fornøjelse at være med på familie-
kurset i november i Fåborg.

Jeg glæder mig til det fortsatte
samarbejde med jer. 5
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Nyt i CF-foreningen:

Socialrådgiver-assistance
til CF-medlemsfamilier

A
F

H
A

N
N

E
W

EN
D

EL
TY

BK
JÆ

R I nogen tid har medlemmerne hørt hjertesuk fra CF-sekretariatet: Vi ønsker os
socialrådgiver-assistance til den mængde af spørgsmål vedr. den sociale lovgiv-
ning, vi oplever – herunder også de områder, der berører den voksende skare af
unge og voksne CF’ere.

Nu er det lykkedes – dels at finde nogle midler til at iværksætte funktionen,
dels at få kontakt med en særdeles kvalificeret socialrådgiver, som har påtaget
sig arbejdet. Pr. 1. november i år har vi indledt samarbejde med Gitte Madsen,
som i nogle timer om ugen vil arbejde med CF med base i sit hjemmekontor.

Vi kender allerede en del til hinanden, idet Gitte først deltog som underviser
ved vort første Uddannelses- og Erhvervskursus for unge og voksne CF’ere i
marts i år og dernæst medvirkede i forberedelser og afvikling af dele af pro-
grammet ved det netop overståede CF-familiekursus i Faaborg 11.-13. novem-
ber.

CF-foreningen ønsker Gitte hjertelig velkommen i funktionen, og vi glæder
os til det fortsatte samarbejde med hende. Vi begynder med et beskedent time-
tal pr. uge, tilpasset de økonomiske rammer, og vil sammen med Gitte løbende
evaluere funktionen og behovet.

Vi har bedt Gitte Madsen præsentere sig selv for medlemmerne, og hun for-
tæller følgende:

I kan kontakte mig telefonisk 
hver torsdag mellem 16 og 18,

hvor jeg giver telefonrådgivning 
på tlf. 63 81 68 17.

Skulle jeg en enkelt gang ikke have
mulighed for at passe telefonen i

dette tidsrum, vil I kunne høre en
besked på telefonsvareren om,

hvornår jeg kan træffes i stedet.
I har også mulighed for at sende

mig en mail til gm@cff.dk.

Det er ikke alt, jeg kan give et for-
nuftigt svar på via en mail, men I vil
altid få et svar og så evt. blive opfor-
dret til at ringe for at få svaret uddy-
bet.

Og hvad kan I så bruge mig til?
Lad mig først sige, at det ikke er me-
ningen, at jeg skal overtage det ar-
bejde, som socialrådgiverne på CF-
centrene har hjulpet jer med. Den
hjælp vil I fortsat kunne få, da det jo
er dem, der kender netop jer eller je-
res barn, og som kan dokumentere
overfor jeres kommune, hvad netop
I eller jeres barn har behov for. Men
jeg kan rådgive om hjælpemulighe-
der bredt, både i forhold til børn og
voksne. Jeg kan også hjælpe med at
vurdere, om en kommunal afgørel-
se er korrekt, eller om I skal overve-
je at klage over afgørelsen. Her vil
jeg også kunne hjælpe jer med at
formulere en klage. I principielle sa-
ger kan jeg efter aftale med sekreta-
riatet klage over en afgørelse på for-
eningens vegne.

Udover individuel rådgivning
skal jeg udarbejde forskelligt infor-
mationsmateriale til foreningen og
skrive i bladet om aktuelle emner.



I skrivende stund er vi endnu ikke helt ved målet, – har
ikke alle pengene, som er nødvendige for gennemførel-
sen af den kommende skilejr, men da vi for kort tid si-
den hørte, at der var gode nyheder på vej, besluttede
CF-foreningen at give “grønt lys” for booking af næste
skilejr, og vi meddelte via CF-hjemmesiden, at ‘Der bli-
ver skilejr igen i 2006’.

Invitationerne er nu sendt ud til årets målgruppe,
nemlig CF-ere født i årene 1988-1994 til skilejr i Les 2
Alpes i Frankrig, dog forudsat at man ikke har infektion
med bakterierne pseudomomas, B. cepacia el. achromo-
bacter. Vi kan godt forstå, at de CF’ere, der p.t. har en af
disse infektioner, kan blive skuffede over at åbne brevet,
men da CF-foreningen jo ikke ved, hvem der for tiden
har, og hvem der ikke har, disse infektioner, er vores
eneste udvej at sende brevet til alle CF’ere, der er født i
årene 1988-1994. Og dette at søge at undgå krydsinfek-
tion mellem CF’erne er et velkendt begreb i familierne,
om end det kan medføre skuffelser ifm. kurser og lejre.

Som omtalt i artiklen om ‘Arrangementer til fordel
for CF’ har vi fået dejlig støtte til skilejren fra
Pølsevognen.net og fra familiernes arrangementer,
nemlig Rengøringsholdet på Skanderborg Festival og
Kursusdeltagernes Auktion under familiekurset. Det er
et uhyre betydningsfuldt signal, familierne dermed sen-
der til Pølsevognen og de øvrige donatorer, PFA
Pension, Tømrermester Martin Hansens Legat og
Bustrupfonden – at dette er en vigtig begivenhed for
unge CF’ere og ikke ‘bare’ en ski-fornøjelsestur. Dette
stemmer ganske overens med indholdet i et notat, CF-
foreningen har udarbejdet om lejre:

Om baggrunden for at afholde skilejre 
for CF-børn og -unge
Den daglige CF-behandling omfatter typisk: store mæng-
der daglig medicin (enzymkapsler til hvert måltid, hyppi-
ge hjemmekure med antibiotika (tabletter el. mikstur),
vitamintilskud, 2-3 daglige inhalationsbehandlinger (mo-
tordrevet spray) med slimløsnende midler og/el. antibio-
tika – efterfulgt af lungefysioterapi ved PEP-maske (en in-
halations- og PEP-behandling varer ca. 30 min.) Desuden
har en del patienter tillige CF-sukkersyge med behov for
insulinbehandling.

Allerede tidligt i foreningens historie (stiftet 1967) be-
gyndte man at arrangere ferielejre for at give børn og for-
ældre et “pusterum” fra hinanden, idet den omfattende
daglige behandlingsbyrde selvsagt medfører, at forældre og
børn i hverdagen er knyttet meget tæt til hinanden.

I årenes løb har vi løbende evalueret og tilpasset lejrene
til de lejrformer, den aktuelle behandling giver mulighed
for. Indtil for ca. 10 år siden fandt lejrene sted som som-
merlejre, hvor formålet dels var det omtalte “pusterum”,
dels at give mulighed for samvær med andre børn i sam-
me situation som de selv mht. indtagelse af megen medi-
cin og daglige behandlinger.

Herefter ændrede vi formen til vinter-skilejre med det
formål, at lejren fremover også skulle være et værktøj til at
give børnene egentlig fysisk aktivitet ved dagligt skiløb.
Endvidere blev det ved samme lejlighed besluttet at benyt-
te lejrperioden til aktivt at tilskynde børnene, som er i al-
deren 11-17 år, til øget grad af egen indsats og ansvar for
den daglige behandling.

En del CF-forældre udtrykker sommetider, at deres CF-
barn nok er genstand for større opmærksomhed end raske
børn – men (naturligt nok) med risiko for tendens til
overbeskyttelse. Dette var netop grunden til, at vi ændre-
de lejrformen til en ‘praktisk øvelse i selv at administrere
daglig behandling’.

Reaktionerne fra familierne efter vore lejrarrangemen-
ter underbygger, at disse mål opfyldes. Vi får talrige hen-
vendelser fra familierne med udsagn om, at lejroplevelsen
har været en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at lære
børnene at leve med og acceptere deres indgribende han-
dicap og forstå nødvendigheden af den daglige omfatten-
de behandling. Eksempelvis modtog vi efter den senest af-
holdte vinterlejr fra forældrene udsagn som “Vi fik et helt
nyt barn hjem” – “nu doserer hun selv aftenmedicin” –
“han har ikke en eneste gang siden hjemkomst brokket sig
over den megen daglige behandling”. Spontane udtalelser
som disse fra glade forældre er for os og lejrlederne hele ar-
bejdet værd.

Med de gode erfaringer vi har fra disse lejre, fortsætter
vi indtil videre efter samme retningslinier, men evaluerer
fortsat nøje forløbet af de afholdte lejre. For at opnå opti-
male vejrforhold for børnenes luftvejsproblemer har vi i en
årrække valgt destinationer i det sydlige Europa.

Det er vort inderlige håb, at vi fortsat vil kunne skaffe
bidrag og donationer til lejrenes gennemførelse, og at fa-
milierne vil opleve positiv behandling af ansøgninger om
tilskud fra myndighederne til egenbetalingen, så CF-børn
uanset familiens økonomiske baggrund kan få lejlighed til
at deltage.

Tilbage er så at ønske de heldige 16 CF’ere, der (efter
lodtrækning, hvis der melder sig mere end 16 interesse-
rede) drager af sted på lejr i uge 6/2006. hwt
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I CF-blad nr. 2/2005 omtalte vi det nye inhalationssy-
stem eFlow®rapid fra producenten PARI i Tyskland. I
artiklen fortalte vi blandt andet, at begge CF-centre ser
positivt på inhalationssystemet, som giver en hurtigere
og mere effektiv forstøvning og deponering af medici-
nen i luftvejene, sammenlignet med de traditionelle in-
halationssystemer på markedet.

Det er desværre endnu ikke muligt at sige noget kon-
kret om, hvornår eFlow®rapid vil kunne udleveres som
standard inhalationsudstyr til CF-patienterne på CF-
centrene. Der er ret store omkostninger forbundet med
at implementere systemet, og CF-centrenes forhandlin-
ger med de respektive hospitalsledelser er endnu ikke
afsluttet.

De CF-patienter og -familier, som måtte ønske at an-
skaffe apparaturet for egen regning, har mulighed for at
købe eFlow®rapid via firmaet Medinor A/S, som er
PARI’s forhandler i Danmark.

Medinor A/S oplyser, at listeprisen for eFlow, komplet
inklusiv inhalator, aerosolhoved, oplader, genopladelige
batterier, taske og kabler er kr. 6.875,00. CF’ere og -fa-
milier tilbydes en særpris på kr. 6.250,00. Hvis man
ønsker at medkøbe et ekstra aerosolhoved (hvilket an-
befales), sælges dette for kr. 250,00 i en ‘sampak’ (nor-
malpris kr. 533,75), så den samlede pris for et eFlow-sy-
stem med 2 aerosolhoveder er kr. 6.500,00. Alle priser er
inklusive moms.

CF-foreningen understreger dog, at der vil være tale
om et privat køb for købers egen regning og risiko, dvs.
CF-foreningen er IKKE part i en sådan handelsaftale.

Garanti:
PARI/Medinor oplyser videre,

• at der som udgangspunkt er 2 års garanti på kontrol-
enheden (pumpen),

• at der er 12 måneders garanti på inhalationskamme-
ret,

• og 6 måneders garanti på selve aerosolhovedet (den
del, der forstøver medicinen).

For inhalation af Pulmozyme  må den maximale effekti-
ve inhalationstid ikke overstige 3 min. For inhalation af
Tobi må den maximale effektive inhalationstid ikke over-
stige 10 min. Der foreligger ikke maximale inhalations-
tider for Colistin/Promixin og hypertonisk saltvand.

Hvis inhalationstiden INDENFOR 6 måneder fra
leveringsdato overstiger de maksimale tider, kontaktes
Medinor, som derefter fremsender et nyt aerosolhoved
sammen med frankeret returemballage. Der fremsendes
også et spørgeskema, som Medinor gerne vil have retur
sammen med aerosolhovedet med oplysninger om
aerosolhovedets defekt. Det defekte aerosolhoved og
skemaet returneres herefter til Medinor.

Hvis Medinor ikke modtager det defekte hoved in-
denfor 2 uger, fremsendes en faktura på det nye aero-
solhoved. Hvis inhalationstiden først overstiger de
maksimale tider EFTER 6 måneders brug, er aerosolho-
vedet ikke længere omfattet af garanti og ombyttes der-
for ikke gratis.

PARI/Medinor tager forbehold for beskadigelser og
påvirkninger opstået p.g.a. forkert eller afvigende brug,
herunder påvirkning fra andre metalgenstande.

Rensning af inhalationskammer 
og aerosolhoved:
PARI anbefaler, at delene ‘grovrenses’ under lunkent/
varmt (vandhane)vand og herefter koges i en elkedel el-
ler gryde i DEMINERALISERET vand. Det kogte demi-
neraliserede vand kan genbruges, og elkedlen/gryden
fyldes løbende op, så der altid er nok til at dække udsty-
ret. Man kan i ‘nødstilfælde’ koge delene i kildevand,
men delene må ALDRIG KOGES I VAND FRA VAND-
HANEN, uanset om det er kogt eller ej. KUN i en såkaldt
dampsterilisator kan man anvende vandhanevand.
Aerosolhovedet må IKKE udsættes for eddike eller an-
dre syreprodukter som eksempelvis citronsyre.
Læs derfor den brugsvejledning og garantibestemmel-
serne, som medsendes fra PARI/Medinor. Og tal i øvrigt
med CF-centret om rensning af apparatur.

eFlow®rapid-forhandler er som nævnt:
Medinor A/S
Att.: Produktspecialist Annette Thomsen
Langebjerg 35 B
Postboks 321
4000 Roskilde
Telefon: 7015 1041
E-mail: peter.albeck@medinor.dk
http://www.medinor.dk 7
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om eFlow®rapid 
– om køb, garanti 
og rensning m.m.
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JAZZTELTET i Hillerød-fore-
ningen har rundet millionen
CF-Lokalforeningen i Hillerød er på
vej ind i sin 25. sæson og fejrede
dette ved at sende 100.000 kr. til CF-
Landsforeningen som resultat af
JAZZTELTET på Hillerød Kræm-
mermarked 2005. Herved rundede
de gæve “Hillerødder” millionen, – i
årene har de nemlig ved deres
jazzarrangementer bidraget til CF-
arbejdet med i alt 1.007.400 kr.

En artikel i Frederiksborg Amts
Avis beretter om, at starten på dette
fantastiske forløb fandt sted i 1982
på Hotel Lindeskov, hvor skiffle-
gruppen Van Dango med sangerin-
den Annegrethe optrådte gratis til
forel for CF. Senere blev det til som-
merjazz på Sandkroen i Asserbo – ti
lørdage i sommermånederne, oftest

for fulde huse og med gratis bus-
transport fra og til Irmatorvet i
Hillerød i bus stillet til rådighed for
det gode formål af ‘Gråhundbus’
v/Jørgen Andersen.

Siden husede Græsted Kro og
Asserbo Kro foreningen i nogle år i
80’erne, og det er også blevet til både
grammofonplader og cd’ere. I 1988
udgav Hillerød-Lokalforeningen
LP’en “Jazz på Sandkroen” og i 1994
blev cd’en JAZZTELTET udgivet.

Det hele blev startet af den jazz-
begejstrede og selv udøvende jazz-
musiker Søren Kennet Petersen
med en trofast skare af gode venner
omkring sig. og Landsforeningen og
CF-patienterne skylder alle en stor
tak for de mange års arbejde og til
talrige Hillerød-sponsorer for deres
støtte til arrangementerne.
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til fordel for CF
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Jakob Haugaard til 
CF-sommerfest i Fjerritslev
Også i Fjerritslev-Lokalforeningen
var der succes i 2005. Sommerfesten
fandt sted den 5. august og blev et
større arrangement end nogensin-
de. Formand Dorte Lukassen og
hendes ca. 40 hjælpere kunne glæde
sig over, at knapt 300 personer hav-
de fundet vej til Havvejen 69 og det
store festarrangement. Og Jakob
Haugaard kom og optrådte for
gæsterne, – et festligt indslag med
talrige latterbrøl gennem det store
festtelt. Der var også flot opvisning
af en lokal line-dance-gruppe.
Efterfølgende har Dorte meddelt, at
der fra festen bliver et overskud til
CF-arbejdet på ca. 30.000 kr., og der
skal også lyde en stor tak til
Fjerritslev-foreningen og alle dens
trofaste hjælpere.
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Bankospil på Færøerne
CF-familierne i nordatlanten, sam-
let i Færoyskt Cystisk Fibrose Felag,
er erfarne arrangører af bankospil
og møder stor velvilje, når de ind-
samler præmier til et CF-bankoar-
rangement. Det seneste blev afholdt
den 29. oktober, og derefter kom
der 26.000 kr. til CF-foreningen i
Danmark til forskning. Også en
varm tak til alle på Færøerne for
denne store hjælp.

Skanderborg Festival
var atter baggrunden for at samle et
CF-rengøringshold, som tog en
tørn på årets smukkeste festival og
derefter kunne aflevere 15.000 kr. til
den kommende skilejr for CF-børn
og unge i alderen 11-17 år. En stor
tak til alle, som bruger sommerdage
på at tage vagttjans og arbejder for
CF under festivalen.

Pølsevognen.net 
på ture for CF
Først gik rejsen i maj til England,
hvor verdens mest berejste pølse-
vogn besøgte bl.a. Norwich, Bir-
mingham og London. Vel hjemme
igen snuppede Pølsevognen en lille
ekstratur til AGF’s træningsanlæg,
hvor de – som det er traditionen for
Pølsevognen – uddelte gratis ‘hotte-
re og congobajere’ – og flittigt brug-
te raslebøsserne.

I ejerskaren bag Pølsevognen er
Thomas Helveg og Martin Jørgen-
sen, Claudio Amdisen og ‘Pølse-
woman’ Fanny Posselt, – sidstnævn-
te har vi oplevet som et utroligt
energibundt fyldt med entusiasme,
kreativitet og godt humør, som det
har været en umådelig stor glæde
for CF-sekretariatet at samarbejde
med! Fanny satte sig også med kort
varsel bag rattet i den bedagede
Volvo Amazon og kørte Pølse-

vognen til Ritter Classic i juni og
langede hottere over disken assiste-
ret af CF-skilejrleder Lasse og Ole
Ritter.

Fanny og Claudio kom til Fami-
liekursus på Faaborg Fjord den 13.
november og overrakte 16.259,22
kr. til CF efter Englandsturen, og
sammen med overskuddet fra pøl-
sesalget under Ritter Classic har
Pølsevognen i 2005 bidraget til CF-
Skilejr 2006 med i alt 23.500 kr. Tak
til Pølsevognen og dens sponsorer
for denne store håndsrækning.

I forbindelse med besøget på fa-
miliekurset var der også en overra-
skelse til børnene, som fik besøg af
tryllekunstneren Finurlige Finn og
selveste Rasmus Klump. Læs i næste
blad om den oplevelse. Og læs mere
om Pølsevognens hjælp til CF på
www.pølsevognen.net og på CF-
hjemmesiden www.cff.dk – klik
‘Pølsevognen* under *Aktiviteter*.
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Auktion på Familiekursus
Vanen tro var kursusdeltagerne ble-
vet opfordret til at medbringe gaver,
(indpakket til ukendelighed), til
bortauktionering lørdag aften, og
vanen tro var d’herrer Keld og Reno
de underholdende auktionsledere
med kvikke bemærkninger om de-
res formodning om indholdet.

Auktionen indbragte 10.885 kr. til
CF og blev videregivet til Skilejr

2006, hvortil der endnu på det tids-
punkt ikke var indgået tilstrækkeligt
mange tilskud til dækning af udgif-
terne. Forældrene sender derved et
vigtigt budskab til de legater, fonds
og firmaer, som støtter skilejren,
om at dette er en vigtig aktivitet for
CF-børnene, selv om ikke alle bør-
nene netop det pågældende år har
mulighed for at deltage – enten pga.
alder el. evt. infektionsstatus. hwt
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Erhvervs-, ferie- og fritidsrejser
Fly • bil • bus • tog • færge • hoteller • charterrejser og kør-selv-ferie

Det lokale rejsebureau – for alle!

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



Familieberetninger
er populær læsning hos CF-familier, og vi hører meget
gerne fra CF’ere og -familier om oplevelser, de gerne vil
dele med andre.

I tidens løb har f.eks. mange yngre forældre haft stor
glæde af at læse om andre familiers udlandsrejser.
Disse beretninger findes på www.cff.dk – klik
‘Rejsetips’ under ‘CF-Foreningen m.v.’, men vi vil gerne
have flere historier - både om rejser og om andre em-
ner, og meget gerne krydret med fotos.

Forsikringsoplevelser
– hvordan går det med at tegne ulykkesforsikringer? og
rejseforsikringer? Med mellemrum hører vi fra patien-
ter og familier om både positive og negative oplevelser;
men mange flere bedes dele deres oplysninger med an-
dre, som et indlæg i bladet, eller skriv i de åbne diskus-
sionsgrupper – klik ikon “CHAT&FORUM” på
www.cff.dk, klik “cfforum” og skriv her, så andre – også
forsikringsselskaberne! – kan læse herom.

Hvis der viser sig en tendens i henvendelserne, tager
CF-foreningen gerne fat i et evt. problem. Og positive
beretninger kan andre få glæde af.

Hvem vil hjælpe på
Roskilde Festival 2006??
CF foreningen har et ønske om at tilmelde et vagthold
på 50 mand i år igen, og vi har bruge for lige DIN
hjælp! Venner og familie må selvfølgelig gerne være
med.

Det indebærer i alt 24 timers arbejde i tidsrummet
fra d. 25. juni til d. 2. juli. Endnu er oplysningerne ret
sparsomme, dog ved vi, at man lige som sidste år skal
være fyldt 18 år for at kunne deltage.

Hold øje med CF-hjemmesiden og læs mere på
www.cff.dk – klik ikon CHAT&FORUM – klik cffo-
rum, de åbne grupper.

Men tilmeld dig allerede NU (navn, mobilnr, e-mail-
adresse) for mere information – til e-mail adressen:
roskilde@cff.dk.

Venlig hilsen & på gensyn 
'Roskilde-Komitéen
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Vi efterlyser ...
Handicaptillæg 
til SU
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RH Et lovforslag om handi-

captillæg til SU blev ved-
taget i december 2003.
Loven, som hedder: Lov
nr. 1225 af 27. december
2003, trådte i kraft den 1.
august 2004. Derved kan
handicappede uddannel-
sessøgende få et ekstra til-
læg oven i deres SU på
5.875 kr./md. (nov. 2005).

Tillægget skal ses som en kompensation for mang-
lende arbejdsevne, og beløbet svarer til, hvad man må
tjene uden at blive trukket i SU. Det er dog stadig til-
ladt at tjene 1.032 kr./md. (nov. 2005) ved siden af SU
og handicaptillæg.

For at modtage handicaptillæg skal du:
1. modtage SU,
2. være i gang med en videregående uddannelse, der er

SU berettiget,
3. kunne dokumentere, at du har en varig fysisk eller

psykisk funktionsnedsættelse,
4. have svært ved at klare et job ved siden af studiet.

Når du modtager handicaptillæg, er du omfattet af
samme SU-regler som andre studerende. Du kan såle-
des ikke modtage revalideringsydelse fra kommunen
samtidig med handicaptillæg.

Dog er der mulighed for, at du – hvis du er revalide-
ringsberettiget og modtager tilskud til dækning af enkel-
tudgifter, f.eks. bogudgifter – kan modtage dækning af
disse enkeltudgifter udover handicaptillægget.

Ansøgning:
Skal ske på almindeligt ansøgningsskema samt et
særligt oplysningsskema “Handicaptillæg”. Herudover
skal du vedlægge dokumentation fra læge eller sygehus
på din varige funktionsnedsættelse. Ansøgnings-
skemaer får du på dit studiested/studiekontor og skal
afleveres samme sted.

Du skal regne med længere behandlingstid på ansøg-
ning om handicaptillæg end på din alm. ansøgning om
SU.

På CF-Center-RH har vi kendskab til en del cystisk
fibrose-patienter, som har søgt og fået tilkendt handi-
captillæg. Du kan læse mere om handicaptillægget på
www.su.dk eller www.danmark.dk.



Den 15. august 2005 blev antibiotikum Promixin  lan-
ceret på det danske marked som erstatning for
Colistin, der har været anvendt til inhalation ved be-
kæmpelsen af intermitterende og kronisk pseudomo-
nas infektion siden 1987. Promixin markedsføres i
Danmark af Swedish Orphan, der også står for salget af
Tobi®.

Promixin har samme aktive indholdsstof (colistime-
thatnatrium) som Colistin/Colimycin, men hvor
Colistin faktisk er et injektionspulver, der blev brugt til
inhalation, så er Promixin specielt ‘designet’ og af
Lægemiddelstyrelsen godkendt til inhalation.

I den forbindelse har CF-familier på Rigshospitalet
modtaget en grøn medicinbevilling på Promixin fra
Lægemiddelstyrelsen. CF'ere og -patienter, der allerede
anvender Colistin, skal huske at aflevere den grønne
bevilling på apoteket sammen med en recept, hvorefter
de fremover vil få udleveret Promixin.

Familier, der endnu ikke anvender Promixin, kan væl-
ge at gemme bevillingen eller straks aflevere den på
apoteket. ew

13
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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...

Promixin
... som udkommer ved nytårstid, vil vi bl.a. bringe ar-
tikler om CF-forskning og -behandling som præsente-
ret på den nordamerikanske CF-konference i Balti-
more 20.-23. oktober 2005 og på CF-familiekursus
11.-13. november 2005.

Desuden vil der i bladet være nyt om den kommen-
de europæiske CF-konference i København 15.-18. juni
2006, – herunder om sær-programmet for ikke-faglige
personer (lay people), som arrangeres af CF-organisa-
tionerne CF EUROPE og CF WORLDWIDE.

Læs mere om konferencen på
www.europeanCFconference.org 

– eller via link på www.cff.dk.
I næste blad er også invitationer til regionale møder,

der afholdes i løbet af de første måneder af 2006 for at
iværksætte skabelsen af et CF-PATIENT & IDÉFORUM
som omtalt i Formandens Hjørne i CF-blad 2/2005.

I CF-blad 4/2005 vil også et nyt initiativ for CF-børn
og -teenagere se dagens lys, – nemlig en side i CF-bla-
det til hver af disse to grupper. Under CF-familiekurset
blev vi klar over, at CF-mor Mette Jensen har en god
“skrivende pen”, og Mette tilbød at påtage sig redige-
ring af disse to nye sider, – et tilbud CF-redaktionen
med glæde tog imod.

I CF-blad 4/2005 ...



Brevoblater
Art. 1012

CF-mærker Art. 1011

Bilstreamer Art. 1010
på klar folie og er her vist med en
baggrund, som blot skal illustrere
bilruden.

CF-armbånd Art. 1020

Bestilles via CF-hjemmesiden www.cff.dk 
– klik “Salgsartikler” under 
‘CF-Foreningen m.v.’ i venstre side
– eller kontakt CF-foreningen 
tlf. 8667 4422, E-mail info@cff.dk 
for nærmere aftale.

Art. 1010 ...... x2 stk selvkl. streamers
(klar baggrund) til bilruder 
420x40 mm   . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.

Art. 1011 ...... x3 ark á 4 selvkl. CF-mærker 
105x74 mm   . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.

Art. 1012 ..... x4 ark á 56 stk.
selvkl. brevoblater 
26x21 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.

Art. 1015 ..... x4 stk. Rudi Olsen dobb.kort
m/kuvert 200x150 mm  . . . . . . . . 40 kr.

Art. 1018 ..... stk. CD: JAZZTELTET,
udgivet af CF-Lokalforeningen 
i Hillerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 kr.

Art. 1020 ..... stk. CF-armbånd
(min. 25 stk.)   . . . . . . . . . . á 40 kr./stk.

(under 25 stk – venligst bestil 
via www.abands.dk)

Priserne er inkl. forsendelse.

Art. 1015
Rudi Olsen-kort
er doneret bekæmpelsen
af cystisk fibrose af:
Kunstneren Rudi
Napoleon Olsen,
“Miss Barcelona” 1992.
Repro: High Tech, Århus.
Tryk: Olesen Offset,
Viborg.

Betaling pr. check el. overfør til CF-foreningen:

reg.nr. 1199 kt.nr. 000640 4383
el. girokort (korttype 01) 640 4383.

Husk venligst at angive navn, adr. etc. – og hvad betalingen dækker.

CD-Jazzteltet
Art. 1018

▼

▼

▼

▼

▼



CF-foreningen fik i foråret en række henvendelser fra
CF-familier om salg af de såkaldte støttearmbånd
(‘awareness bands’) til fordel for Cystisk Fibrose i
Danmark, da webbutikken abands.dk således solgte et
lillafarvet støttearmbånd til fordel for ‘The Milan
Foundation’ i England.

Over sommeren viste det, at The Milan Foundation
er en privat organisation, der er stiftet af en familie, som
i 2002 fik et barn med CF. Indtægterne fra salg af arm-
bånd fra organisationen havde ingen forbindelse til den
officielle engelske CF-organisation (CF TRUST), som
blandt har investeret meget store beløb i genterapi-
forskning igennem årene. Det viste sig også, at det solg-
te lilla armbånd er af amerikansk oprindelse og impor-
teret til salg af ‘The Milan Foundation’ udenom de
officielle CF-kanaler. CF TRUST sælger også et lilla far-
vet bånd, men disse er 2 mm tykke, hvor de ameri-
kansk-producerede kun er 1 mm tykke. Det skal i den
forbindelse understreges, at abands.dk oplyser, at man
ikke havde været klar over disse forhold.

Cystisk Fibrose-foreningen tog i august 2005 kontakt
til abands.dk og oplyste dem om forholdene ved The
Milan Foundation. Abands.dk stoppede derefter salget
af armbåndet. Samtidig besluttede CF-foreningen, ikke
mindst på baggrund af de mange opfordringer fra CF-
familierne, at producere 1.000 stk. egne støttearmbånd
med teksten ‘Cystisk Fibrose Forskning.

I slutningen af september kunne det røde danske CF-
bånd købes gennem abands.dk for 40,00 kr. Herved
støtter man CF med 24,00 kr. minus produktionsudgif-
ter, da abands.dk beregner 16,00 kr. i gebyr pr. solgt
bånd. Båndet er produceret i 100 % silikone gummi i en
voksen- og en børnestørrelse. Voksenbånd måler 202
mm i omkreds, er 12 mm brede og 2 mm tykke.
Børnebånd måler 180 mm i omkreds, er 12 mm brede
og 2 mm tykke. Båndet er det eneste officielle CF-arm-
bånd, der støtter bekæmpelsen af cystisk fibrose i
Danmark.

Salget af CF-bånd gik over al forventning. I første
omgang var det meningen, at alle CF-bånd af admini-
strative årsager kun skulle sælges via abands.dk, da vi
forventede, at båndene ville blive solgt 1-5 stk. af gan-
gen, hvad CF-sekretariatet ikke har mulighed for at ad-
ministrere. Det viste sig imidlertid, at flere ønskede at
aftage et meget større antal bånd. CF-foreningen ind-
førte derfor et minimumssalg på 25 stk. ved direkte salg
til CF-familier og andre. Ved direkte salg fra CF-fore- 15
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Salg af CF-armbånd
over al forventning

Sønderbrogade 6, 1. sal
8700 Horsens

Tlf. 7562 0272
Fax 7562 0279

Advokat Niels-Peter Andreasen

npa@adslhome.dk • www.horsensadvokaten.dk

a
Advokat

ningen støtter man CF med kr. 40,00 minus produk-
tions- og portoudgifter.

Medicinalvirksomheden SOLVAY PHARMA købte 50
stk. armbånd og to CF-mødre AnaKarina og Berit ud-
fordrede hinanden på diskussionsgruppen cfforum.dk
om, hvem der kunne sælge flest bånd. Resultatet blev
over 200 solgte bånd. Efterfølgende har adskillige CF-fa-
milier købt flere portioner, og en ung CF’er, Cindy, be-
nyttede anledningen til at holde foredrag om CF for sine
skolekammerater på Brøruphus Efterskole og solgte tæt
ved 70 armbånd ved den anledning.

Fantastisk! Tusinde tak til alle for den store indsats
med at skaffe penge til CF- forskning.

I starten af oktober måtte vi melde ‘alt udsolgt’ og be-
stilte endnu en portion på 1.000 bånd. Og lige før fami-
liekurset var der atter “lavvande” i beholdningen, hvor-
efter abands.dk ultrahurtigt fik fremstillet og leveret
yderligere 1.500 stk., så vi var leveringsdygtige på fami-
liekurset og ved det forestående julemarked m.m.

Ring el. skriv derfor gerne til CF-foreningen, hvis der
er flere, som mener at kunne afsætte CF-armbånd i
større mængder til familie, venner, arbejdskollegaer etc.
CF-foreningen leverer gerne min. 25 stk. ad gangen,
Ellers henviser vi til køb af armbånd på abands.dk.

Og sidste nyt: Miljøstyrelsens Kemikaliekontrol ind-
kaldte medio oktober vore armbånd til undersøgelse for
tungmetaller og meddelte os derefter pr. brev den 21.
oktober, at CF-armbåndene viser meget lavt indhold af
bly og cadmium, under grænseværdierne i bekendt-
gørelserne, og ikke indeholder kviksølv. Disse gode ny-
heder blev straks videreformidlet til producenten,
abands.dk. ew



Afsender:
Cystisk Fibrose-foreningen
Hyrdebakken 246
8800 Viborg

Returneres ved varig 
adresseændring

Magasinpost
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