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Gitte Madsen, socialrådgiver

Socialrådgiver-assistance
til CF-medlemsfamilier

�
Sundhedsstyrelsens
brev.

�
Hensigtserklæring.

�
CF-Conference.

�
Patientregistre og
behandlingsstandarder.

��
Ægsortering.

��
Socialrådgiveren 
informerer ...

��
Infektion, inflammation
og inhalationsterapi
ved cystisk fibrose.

��
Erhvervskursus, en
anbefaling værd.

��
Update om genterapi.

��
Kort nyt.

��
Fundraising.

��
For børn og teens.

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

– klik ind på CF-hjemmesiden 
og hold øje med seneste nyheder.

Ud at rejse? 
Klik ”Rejsetips” og se 

regler for rejseforsikring m.m.

CFSHOP
CFF’s Internetbutik, hvor man bl.a. kan købe

CF-merchandise og betale kontingent og
bidrag vha. Dankort.

– er der bl.a. artikler om:
• Annelise Hansen, som under åbningen af ECFS-konferencen i København i

juni 2006 modtog Christian Koch-Prisen, og som i januar 2007 fratrådte sin
stilling som CF-sygeplejerske ved RH-Centret efter 35 år for at gå på efter-
løn,

• Cindy Sørensen (CF), der af Ønskefonden var inviteret til USA,
• rejseartikel af Emilie Tromholt (CF),
• foromtale af Familiekursus 9.-11. nov. 2007

og CF-julemarked i København, 30/11-1/12 2007.









Kongressen fandt sted i Bella Centret i København 15.-
18. juni 2006, mens en række pre-conference møder
blev afviklet i dagene før i Industriens Hus og i audito-
rier på Rigshospitalet. 1.464 deltagere kom til
København. Aldrig før har der været så mange deltage-
re i en europæisk CF-konference.

ECFS-European Cystic Fibrosis Society, hvis sekreta-
riat er beliggende i Danmark, var hovedansvarlig konfe-
rence organisation under ledelse af ECFS president

Gerd Döring og med Christine Dubois
som Executive Coordinator, assisteret af
Sarah Young.

Hovednerven i en vellykket kongres er
det videnskabelige indhold, og til formå-
let var af ECFS nedsat en videnskabelig
programkomité med en kreds af euro-
pæiske CF-læger og andre CF-fagperso-
ner og med professor, overlæge, dr.med.
Niels Høiby som Conference President.

HKH Kronprinsesse Mary accepterede
Niels Høiby's anmodning om at være
protektor for konferencen.

Som konferencens PCO, Professional Conference
Organiser var aftale indgået med ICS A/S, International
Conference Services, også hjemmehørende i Danmark,
med Lars Christensen og hans kyndige stab, som CFF
også samarbejdede med i 1991, dengang som enean-
svarlig for en europæisk CF-konference i København.

Lokale kræfter deltager også i tilrettelæggelsen, i det-
te tilfælde CF-Foreningen, med praktiske bidrag, mar-
kedsføring etc. og med hensigten at tilføre et lokalt,
dansk præg. I PR-materialer og conference announce-
ments indgik således Den lille Havfrue, H. C. Andersen,
Wonderful Copenhagen og kendte turistmål og illustra-
tioner af kulinariske glæder. Ingen dansk kongres uden
dansk wienerbrød ...

Åbningshøjtideligheden indeholdt nogle enkle, men
virkningsfulde danske kendetegn, som deltagerne med
begejstring overværede. I timen op til konferencens
åbning spillede Søren Kristiansen Trio soft swing i Bella
Centrets store auditorium, mens deltagerne fandt deres

pladser. CFF-formand Bjarne
Hansen har en fortid i Den
Kongelige Livgarde, som velvil-
ligt stillede tre tambourer med
tromme og fløjter til rådighed
for medvirken under åbnings-
ceremonien. Til deltagernes
store begejstring blev således
ECFS President Gerd Döring,
Conference President Niels Høiby og CFF-Formand
Bjarne Hansen, som skulle byde deltagerne velkommen
til konferencen, eskorteret ind i det fyldte auditorium
med de tre tambourer i spidsen, spillende velkendte
marchtoner på fløjter og tromme. Der var også festlige
øjeblikke, da tambourerne derefter fra scenen introdu-
cerede hver af de tre talere med fanfare på signalhorn.

Det Danske Drengekor under ledelse af dirigenten
Steen Lindholm og med Kristian Marcussen som ak-
kompagnatør afrundede den musikalske underhold-
ning. Et pragtfuldt kor beståen-
de af drenge i alderen 9 til 15 år,
hvis dejlige stemmer førte os
gennem et klassisk repertoire,
gennem danske folkesange og
afsluttede med mere swing i
form af et uddrag af Leo
Mathiesen-sange. Taktfaste
klapsalver kvitterede for først
de tre tambourers dernæst Det
Danske Drengekors medvirken.

The Ettore Rossi Medal
Ulykkeligvis måtte vi undvære den person, som skulle
have været hovedpersonen i denne konference.
Grunden til, at CFF for flere år siden i ansøgning til
ECFS valgte året 2006 som tidspunkt for dansk vært-
skab, var, at konferencen var tænkt som markering af, at
overlæge Christian Koch i efteråret 2006 ville fylde 70 år
og dermed skulle trække sig tilbage som chef for RH-
Centret. Men allerede i 2004 mistede vi Christian Koch,
som døde den 15. februar.
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CF-fagpersoner fra hele verden kendte Christian
Koch særdeles godt og tog del i vor sorg ved Christians
død, hvad talrige kondolencer i CF-blad 2004/1 vidner
om. ECFS havde således efter indstilling fra medlemmer
valgt at hædre Christian Koch’s minde ved posthumt og
i forbindelse med Københavner-konferencen at tildele
ham ECFS-prisen, som bærer betegnelsen The Ettore
Rossi Medal. Prisen er indstiftet til minde om Dr Rossi,
stifter af den sammenslutning af europæiske læger, som
først bar betegnelsen EWGCF, European Working
Group for CF, i 1999 ændret til ECFS-European CF
Society.

Under åbningsceremonien holdt først ECFS
President, professor Gerd Döring et smukt foredrag
med titlen ”Christian Koch – A life for Cystic Fibrosis”,
hvorefter professor Niels Høiby supplerede med et fore-
drag med omtale af en lang række af de værdifulde bi-
drag, Christian Koch både personligt og som leder af
CF-Centret har ydet til gavn for CF-patienterne.

Gerd Döring overrakte derefter The Ettore Rossi
Medal til fru Britta Koch. Til stede var også Britta og
Christian Kochs datter, Pernille og den ene af de to søn-
ner, Mads sammen med fru Lotte, mens Anders Koch
var forhindret pga. bortrejse.

Adskillige udsagn fra deltagerne efter åbningshøjtide-
ligheden vidnede om, at denne stund havde bragt man-
ge tanker og minder frem om lægen og ikke mindst om
personen Christian Koch, som alle både respekterede og
holdt meget af.

hwt
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Pernille og Lotte.



Det har igennem adskillige år været anerkendt, at
cystisk fibrose patienter i centraliseret behandling har
væsentlig bedre livsudsigter end patienter, der ikke cen-
terbehandles. Det første bevis på dette kom for dagen
tilbage i 1960 i kraft af den unge amerikanske børne-
læge dr. LeRoy Matthews, dengang ansat ved Babies’
and Children’s Hospital i Cleveland, Ohio.

Den daværende leder af børneafdelingen på hospita-
let, Dr. William Wallace, havde nogle år forinden fået
henvendelse fra en CF-forældreorganisation, der ønske-
de at finansiere etableringen af et behandlings- og
forskningsprogram for at forbedre livsudsigterne for
børn med CF. Dr. LeRoy Mattews fik i 1957 til opgave til
at udarbejde detaljerne i programmet, der blandt andet
kom til at indeholde: Tidlig korrekt diagnose, behand-
ling af alle aspekter og komplikationer ved CF, ordina-
tion af lungefysioterapi og inhalationsbehandling samt
månedlig mikrobiologisk undersøgelse af patienternes
sputum. Endelige samlede LeRoy Matthews alle be-
handlingsdata i et banebrydende register til løbende
evaluering af behandlingsindsatsen.

Behandlingsprogrammet var omfattende og havde
ikke set sin lige i USA på den tid. I 1960 kunne dr. LeRoy
Matthews vise, at den årlige dødelighed blandt patien-
terne på centret var faldet fra 10% til 2%. (Se også
’Historien om CF’, CF-blad 2004/3). Til trods for den
omfattende dokumentation af behandlingsresultaterne
var der en række børnelæger, der ikke ville tro på resul-
taterne. Denne reaktion på dokumenterede behand-
lingsresultater skulle siden vise sig at finde sted blandt
CF læger helt op i vore dage.

Op gennem 1960’erne og 1970’erne var der stadig fle-
re børneafdelinger på hospitaler rundt om i verden, der

specialiserede sig som CF-centre og systematisk samlede
deres egne behandlingsdata i lokale registre. Analyser af
resultater fra forskellige CF-registre viste allerede tid-
ligt, at der var en klar sammenhæng mellem CF-patien-
ternes livsudsigter og omfanget af den behandling, de
blev tilbudt. Jo mere intensiv behandling patienter
modtog, desto bedre og længere levede de.

I 1968 blev Børneafdeling TG på Rigshospitalet (af-
delingen var beliggende på Tagensvej) under ledelse af
overlæge, dr.med. Erhard Winge Flensborg af Sund-
hedsstyrelsen anerkendt som værende et CF-center og
blev hurtigt kendt for at indsamle data til et af de mest
omfattende CF-registre, verden nogensinde har set.

Roche-registret 
- det første europæiske fælles CF-register
Introduktion af Pulmozyme inhalationsbehandling i
1994 blev starten til det første fælles register i Europa
med data om CF-patienter. Medicinalfirmaet Roche,
der udviklede Pulmozyme, ønskede at dokumentere
den faktiske behandlingseffekt af Pulmozyme over 5 år
og etablerede derfor det såkaldte Roche-register, hvor
de CF-centre, der deltog i registret, blev betalt et beløb
pr. patient pr. år for at indrapportere en række patient-
data til det fælles europæiske register. Dette betød, at
man kunne anvende registret til at evaluere ikke alene
behandlingseffekten af Pulmozyme, men også effekten
af en række andre behandlingstiltag.

Etableringen af Roche-registret var dog ikke uden
problemer. Det var et ufravigeligt krav fra en række cen-
tre, at de rapporterede data skulle være center-anony-
me, dvs. at der ikke måtte være mulighed for foretage en
direkte sammenligning af data mellem de enkelte cen-
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Patientregistre og behandlingsstandarder
som redskaber til kvalitetskontrol af
CF-behandling
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Siden midten af 1990’erne er der sket et markant sundhedspolitisk holdningsskred i den almene opfattelse af patien-

ters ret til adgang til information om bedst mulig sygdomsbehandling. Patienter, uanset sygdommens art, har nu krav

på at få viden om, hvor den bedste behandling tilbydes, i erkendelse af, at dårlig eller mangelfuld behandling i mange

tilfælde har direkte negative konsekvenser for livskvalitet og levetid for den enkelte patient. Og med viden om det

bedst mulige behandlingstilbud kan patienter træffe et informeret valg.



tre. Roche-registret gav derfor kun mulighed for at of-
fentliggøre såkaldte landedata. CF-lægerne var enige
om vigtigheden af at indsamle patientdata for at kunne
sammenligne og evaluere forskellige behandlingsstrate-
gier på centrene i Europa, men de var absolut ikke pa-
rate til at offentliggøre data, der kunne belyse behand-
lingsforskelle mellem ’gode’ og ’mindre gode’ centre i
Europa. Dette til trods for, at en række europæiske pati-
entorganisationer udtrykte et stort ønske om dette.
Dertil var tiden endnu ikke moden.

Siden midten af 1990’erne er der imidlertid sket et
markant sundhedspolitisk holdningsskred i den gene-
relle opfattelse af patienters ret til information om be-
handlingsresultater og om bedst mulig sygdomsbe-
handling. Patienter, uanset sygdommens art, har nu
krav på at få at vide, hvor den bedste behandling tilby-
des, i erkendelse af at dårlig behandling i mange tilfæl-
de har direkte negative konsekvenser for livskvalitet og
levetid for den enkelte patient. På den internationale
sundhedspolitiske scene og indenfor de enkelte syg-
domsspecialer arbejder man nu målrettet med begreber
som ’Data Transparency & Benchmarking’ (åbenhed
om og sammenligning af behandlingsdata).

Amerikansk åbenhed om CF-patientdata og
kvaliteten af centerbehandling
CFF/USA har valgt at arbejde aktivt for offentliggørel-
sen af de enkelte CF-centres behandlingresultater, fordi
man som udgangspunkt mener, at åbenhed om center-
data og dermed om behandlingskvaliteten vil frem-
skynde forbedret behandling af CF-patienterne på cen-
tre med mindre gode behandlingsresultater. Og endelig
er man overbevist om, at netop åbenhed om behand-
lingsdata er patientfamiliernes ønske og er med til at
øge patienternes/CF-familiernes viden og ansvarsfølelse
som en aktiv partner i CF-behandlingen sammen med
det behandlende team på CF-centrene.

På den årlige nordamerikanske CF-kongres (North
American CF Conference-NACFC), Denver, Colorado,
november 2006 var der en session med overskriften
Accelerating Improvement Through Data Transparency &
Benchmarking – fremskyndelse af (behandlings)forbed-
ringer ved hjælp af åbenhed og sammenligning af be-
handlingsdata.

(Programmet for hele 2006-konferencen kan ses på
www.nacfconference.org.)

De patientdata, man direkte sammenligner, er eksem-
pelvis patienternes lungefunktionsniveau udtrykt ved
FEV1 – samt BMI (Body Mass Index), som udtrykker
patientens ernæringstilstand ved forholdet mellem høj-
de og vægt.

I en af præsentationerne (Data Transparency & Public
Reporting, indledte speakeren, Dr Gerald T. O’Connor,
med at vise teksten i en E-mail, som et forældrepar hav-
de sendt til CF Foundation/USA mandag, d. 23. august
2004 kl. 01.21 med overskriften: Centre med bedste be-
handlingsresultater.

Forældrene skrev videre:
’Vores søn er netop blevet diagnosticeret med cystisk fibro-
se. Vi har søgt information om sygdommen og er stødt på
adskillige artikler, som understreger forskelle i behand-
lingsresultater selv på CFF akkrediterede centre. Men det
har ikke været muligt for os at finde information, som vi-
ser hvilke centre der har de bedste resultater. Kan De give
os denne information eller fortælle os, hvor vi kan finde
det? Vi ønsker at være sikre på, at vores søn modtager den
bedst mulige behandling. På forhånd tak for Deres hjælp.

(Underskrevet)  XXX og XXXX, forældre til XXXX,
8 uger gammel).’

Dr Connor tilføjede, at man sikkert sagtens kunne sæt-
te sig ind i de tanker, dette forældrepar gjorde sig klok-
ken 21 min. over et om natten – med en helt ny CF-dia-
gnose. Videre fortalte Dr Connor, at de amerikanske
erfaringer med offentliggørelse af CF-centrenes be-
handlingsdata som udgangspunkt viser et slående reak-
tionsmønster fra de centre, der har ’mindre gode’ be-
handlingsdata/tal – sammenlignet med centre, der har
’gode’ tal.

1. Centre med ’mindre gode tal’ reagerer typisk ved
først at hævde, at der må være fejl i de offentliggjorte
data, og de fremkommer ofte med forbehold, som de
mener vil kunne forbedre deres tal.

2. Når de så efterfølgende må erkende, at der IKKE er
fejl i deres data, og at deres forbehold ikke har ænd-
ret deres ’mindre gode tal’ væsentligt, går de typisk
over til at hævde, at deres ’mindre gode tal’ nok er rig-
tige, men at det i øvrigt ikke er et problem.

3. I næste fase erkender disse centre, at tallene er korrek-
te, og det er et problem, men det er ikke deres problem.

4. Og endelig når de frem til erkendelse af, at ’mindre
gode tal’ rent faktisk er et problem for både centret
og ikke mindst for centrets CF-patienter. Herefter ac-
cepterer de, at det er deres ansvar at forbedre disse
forhold.

Dette reaktionsmønster afviger formentlig ikke væsent-
ligt fra vores del af verden.

9
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Får at sikre amerikanske CF-patienter adgang til infor-
mation om de bedste behandlingstilbud i USA har den
amerikanske CF-forening (CF Foundation-CFF/USA)
oprettet et register (CFPORT.ORG), der indsamler be-
handlingsdata fra landets CF-centre. Hertil kommer, at
CFF/USA også har udarbejdet en særlig national hand-
lingsplan (Action Plan for Improvement in Cystic
Fibrosis Care) for at fremskynde forbedret cystisk fibro-
se-behandlingen på de mindre gode centre i USA.
CFF/USA er af den klare overbevisning, at man kan for-
bedre patienternes livsudsigter på mindre gode centre
ved at overføre behandlingsprincipperne fra de bedste
CF-centre til de mindre gode centre og samtidig stimu-
lere centrene til at sætte sig konkrete behandlingsfor-
bedrende mål – til gavn for patienterne.

Som udgangspunkt har man nedsat en såkaldt kon-
sensus-komité, der har defineret, hvilke nøgleparametre
man måler og sammenligner i det landsdækkende regi-
ster. Parametrene er blandt andet: FEV1 for børn og
unge under 18 år – FEV1 for voksne på 18 år og derover
– BMI for børn mellem 2 og 19 år – og BMI for voksne
over 20 år. Hertil kommer guidelines, retningslinier for
behandling af børn og unge samt guidelines for be-
handling af voksne CF-patienter.

Ved offentliggørelsen af centrenes behandlingsdata
(lungefunktions-gennemsnit, BMI etc.) søger man også
at korrigere for, tage højde for sammensætningen af
CF-patienter på centret, herunder omfanget af pancre-
as insufficiens (dvs. behovet for fordøjelsesenzymer),
patienternes race/etniske tilhørsforhold, køn, alder, al-
der på diagnosetidspunkt og endelig patienternes hus-
standsindkomst.

Som eksempel på offentliggørelse af behandlingsdata
viser CF-centret på Dartmouth-Hitchcook Medical
Center (DHMC) i Lebanon, New Hampshire, USA, på
deres website, at i 2005 er deres gennemsnitlige FEV1
nøgletal for børns lungefunktion 91% – og viser som
sammenligning, at gennemsnittet for de 10% bedste
centre i USA er 98% – og at landsgennemsnittet er 88%.
Desuden viser DHMC, at deres FEV1 nøgletal for voks-
ne patienter er 61%, – at det for ”Top 10%” centrene er
73% og for landsgennemsnittet 62%.

Man kan se flere data fra DHMC på http://
www.dhmc.org/qualityreports/list.cfm?metrics=CF og
f.eks. behandlingsdata fra CF-centret på University of
Wisconsin Madison på: http://www.uwcfcenter.org/
centerdata/pulmonarynutritional.html.

Som nævnt søger man i USA at inddrage alle tænke-
lige aspekter, der kunne tænkes at påvirke behandlings-
resultaterne og korrigerer derfor centrenes behand-
lingsdata for CF-patientgruppernes sammensætning og
karakteristika (pancreas insufficiens / behov for pan-
kreasenzymer, race/etniske tilhørsforhold, køn, alder
etc.). Helst ville man have opdelt patientgruppen ift.
gen-mutationer, hvilket ikke var muligt, da ikke alle var
gentestet. Derfor valgte man at inddele efter behov for
pancreas-enzymer.

Det er imidlertid interessant, at udtræk fra det ame-
rikanske register viser, at de korrigerede data ikke afvi-
ger væsentligt fra de ukorrigerede data. Korrektionen
har således kun marginal indflydelse på datamaterialet
og på vurdering af behandlingskvaliteten på centrene
som helhed. Derimod viser udtræk fra registret, at det
er omfanget af behandling på et center og ikke mindst
centrets evne og vilje til at behandle alle apekter af CF
aggressivt, der har stor betydning for behandlingskvali-
teten og -resultaterne på centrene.

Udviklingen af europæiske CF-registre
På det europæiske plan har der ikke været et fælles regi-
ster siden Roche-registret 1994-1999 i tilknytning til in-
troduktion af Pulmozyme. Blandt en række CF-læger
var der et meget stort ønske om at basere et fremtidigt
europæisk register på Roche-registret, især fordi Roche
tilbød at overdrage registret med ALLE data til ECFS
(European CF Society) uden beregning. Registret blev
imidlertid ikke videreført. I 2001 var der ihærdige for-
søg på at søge tilvejebragt økonomisk støtte fra EU til
videreudvikling af Roche-registret, men desværre uden
resultat.
Siden da har man i en række lande, bl.a. Tyskland,
Frankrig, England m.fl., fortsat arbejdet med nationale
registre. Data fra de nationale registre har dog ikke alle
været direkte sammenlignelige.

I Danmark etablerede man i år 2000 på initiativ af
CF-Center Skejby et nationalt register, det såkaldte
’Cystisk Fibrose Register Danmark’. CFDK-registret
samler en række behandlingsdata for alle patienter på
de to danske centre på Rigshospitalet og Skejby.

CF-Register DK er i dataomfang væsentligt mindre
end registret på RH-Centret, der som nævnt blev
grundlagt af E.W. Flensborg i 1960’erne, og som er fort-
sat op igennem årene og til stadighed udbygges og ud-
vikles. RH-registret har været og er et særdeles nyttigt
redskab til løbende kvalitetskontrol af behandling af
centrets patienter. Endvidere har registret i årene været
grundstammen i flere hundrede forskningsprojekter,
som er grundlaget for de forbedringer af patientbe-
handlingen i DK og senere også i andre lande, som det
bl.a. fremgår af ECFS’ konsensuspublikationer om be-
handling af infektioner og om ’Standards of Care’.

RH-registrets data indgår også i talrige (indtil nu 23)
danske videnskabelige afhandlinger, såvel Ph.D. som
doktordisputatser, som er udgået fra CF-Center-RH, fra
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling/RH og fra DTU.

I erkendelse af behovet for et fælles europæisk regi-
ster, men manglende økonomisk grundlag til at udvikle
et register fra bunden, har man i efteråret 2006 fra eu-
ropæisk side taget imod et tilbud fra CFF/USA om uden
beregning at måtte benytte skabelonen for det ameri-
kanske register (PORTCF.ORG) i Europa. Derved spa-
rer man i Europa de meget store økonomiske omkost-
ninger, som ellers ville være forbundet med at udvikle
et europæisk register fra bunden. I tillæg får man der-
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ved i USA og Europa nu også et fællesregister, der giver
mulighed for direkte sammenligning af patientdata og
dermed kvalitetskontrol af CF-behandling til gavn for
talrige CF-patienter.

Europæiske ’Standards of Care’
– standard for kvalitet af CF-behandling,
men hvilken standard?
I takt med, at der gennem de senere år er blevet præ-
senteret stadig flere behandlingsresultater fra de indivi-
duelle nationale registre i Europa, har der været stort
fokus på de forskellige behandlingsstrategier, der an-
vendes på CF-centrene rundt om i regionen.

Det har ført til, at ECFS i 2005 tog initiativ til udar-
bejdelse af et såkaldt konsensus-dokument, der fastsæt-
ter retningslinier, standarder, for CF-behandling i
Europa (Standards of care for patients with cystic fibro-
sis: a European Consensus, (Kerem et al, for the
Consensus Committee, – publiceret i Journal of Cystic
Fibrosis, 4 (2005) 7-26  (se www.cff.dk / Artikler om CF).

En lang række CF-centre i Europa følger disse euro-
pæiske standarder. I flere lande, eksempelvis England,
Frankrig, Tyskland og Sverige, er de europæiske stan-
darder udbygget med nationale standarder. På CF-cen-
tret på Rigshospitalet følger man egne CF-behandlings-
standarder, – i årevis i udlandet betegnet som ’The
Copenhagen Principles’, da der i RH-centrets behand-
ling af CF-patienter indgår elementer, som er mere om-
fattende.

Anderledes forholder det sig i nogle af de tidl. østeu-
ropæiske lande, hvor man ikke kan følge den europæiske
standard, da CF-behandlingen finder sted på lokale ho-
spitaler med mangelfulde økonomiske ressourcer.

Vedtagelsen af en fælles EU-standard for CF-behand-
ling rejser et centralt spørgsmål set med patienternes
øjne: Er en fælles standard en garanti for et godt be-
handlingstilbud? 

Det er i princippet en diskussion om, hvorvidt et
halvt glas vand er halvt fuldt eller halvt tomt. Det posi-

tive ved en fælles EU standard er dog, at den giver en
rettesnor for, hvad og hvordan et CF center som mini-
mum skal/bør tilbyde behandling til sine patienter. EU
standarden giver dermed patienterne et praktisk red-
skab til at kvalitetskontrollere deres egen centerbehand-
ling. Dermed er glasset halvt fuldt, set med patienternes
øjne.

Det negative ved denne fælles EU konsensusstardard
er, at den er et resultat af en forhandlingssituation mel-
lem CF-lægerne i Europa. Dermed bliver standarden i
praksis til en ’minimal’ behandlingsstandard som et ud-
tryk for det, man kunne blive enige om. Centre, der føl-
ger EU-standarden, kan med rette hævde, at de lever op
til den fælles EU-standard, og de er dermed ikke for-
pligtede til at gøre mere til trods for, at nogle andre
centre i Europa behandler væsentligt mere intensivt og
aggressivt med dokumenterede bedre behandlingsre-
sultater til følge. Dermed er glasset halv tomt set fra pa-
tienternes synspunkt.

Set med patientens øjne burde en fælles EU-standard
for behandling af CF udelukkende være fastsat på bag-
grund af den behandlingspraksis, der anvendes på cen-
tre med de bedste behandlingsresultater – og ikke frem-
komme som et resultat af en forhandlingssituation
mellem centre med gode data og centre med mindre
gode data. Dermed ville man arbejde med ’højeste stan-
darder’ frem for ’minimal standarder’. Og dermed ville
alle CF-patienter i Europa have adgang til information
om den bedste behandling af deres sygdom og give dem
mulighed for at kunne træffe informerede beslutninger.

Dette ville i praksis måske betyde, at en lang række
centre ikke ville kunne leve op til den høje standard,
men den ville sætte konkrete mål for, hvorledes man
bør behandle CF og organisere et CF-center optimalt.
De enkelte centre, store som små, ville da kunne arbej-
de frem mod et eller flere delmål ud fra standarden, og
CF-patienterne ville kunne ’presse’ centrene og myn-
dighederne til at tilbyde den bedst mulige behandling
ud fra den høje standard under hensyn til de nationale
muligheder. Dermed ville glasset være fyldt mere end
halvt op med vand.

Det fyldte vandglas vil man først få, når ALLE patien-
ter tilbydes det bedste behandlingstilbud uafhængigt af
nationale eller sociale vilkår.

’The Best and the Rest’ 
Under Denver-kongressen gav Dr Jim Littlewood, UK,
under en workshop om CF-behandling i Europa en
præsentation med titlen: En homogen behandlingsstan-
dard i Europa: Hvor er vi nu?

Efter mangeårigt virke som chef for et CF-Center i
England er Dr Littlewood nu formand for den engelske
CF-forening, www.CFTRUST.org.uk. (Læs også om J
Littlewood i ’Historien om CF’, CF-blad 2004/3).

Forskelle i CF-behandling har som tidligere nævnt al-
tid eksisteret, og der er på verdensplan en række CF-
centre (The Best), som gennem tiden har skilt sig ud fra 11
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mængden (The Rest). Blandt dis-
se The Best-centre er blandt andet
iflg. Dr Littlewood CF-centrene i
Toronto, København og Leeds.

Fælles for ’the Best’ er, at de alle
er forholdvis store CF-centre med
mange CF-patienter tilknyttet.
Centrene ledes af en række særde-
les dedikerede centerchefer, der er
yderst vidende og erfarne. De be-
handler alle aspekter af cystisk
fibrose tidligt og aggressivt, og
centrene driver en stor forsk-
ningsaktivitet med videnskabeli-
ge publikationer. ’The Rest’ er
kendetegnet ved at være typisk et
mindre CF-center med ganske få
CF-læger tilknyttet. De behandler
ikke alle aspekter ved CF, og de
behandler ikke CF-komplikatio-
ner så tidligt og aggressivt som de
store centre. Endelig har disse centre også en begrænset
forskningsaktivitet.

Et ’Top CF Center’ er typisk placeret på et universi-
tetshospital. Centret behandler alle aspekter af CF, og
patienterne har 24 timers mulighed for kontakt og
rådgivning. Centret har samarbejde med alle CF-rele-
vante medicinske specialer på hospitalet, herunder
mave/tarm- og leversygdomme, diabetes, mikrobiologi
m.fl. og transplantations-center.

Generelt set bør et CF-Team bestå af 0,8 CF-læge pr. 50
CF-patienter med tilhørende sygeplejersker, en fysiotera-
peut, en diætist, en socialrådgiver, en psykolog og mikro-
biologer. CF-patienterne skal tilses hver 1-3. måned i et
CF-ambulatorium adskildt efter deres infektions-
mønster. De skal have ved ambulatoriebesøg bl.a. have
mulighed for at møde en CF-læge og en CF-sygeplejer-
ske samt andet fagpersonale om nødvendigt. Patienterne
skal have målt højde og vægt, der skal samles sputum (se-
kret) til mikrobiologisk undersøgelse, der skal laves lun-
gefunktionsmåling, og patientens historie siden sidste
kontrobesøg skal gennemgåes og vurderes. Indlagte CF-
patienter skal adskilles efter deres infektionsmønster ud
fra en klar krydsinfektionspolitik på centret. Der skal
være mulighed for enestuer, og forældre skal have mulig-
hed for at være indlagt sammen med eventuelle børn.
Endelig bør alle patienter have tilbud om en årssamtale,
hvor alle aspekter af deres CF berøres, og hvor man dis-
kuterer mulige fremtidige behandlingsplaner.

Der er sket betydelige fremskridt igennem årene, men
- som Dr Littlewood påpegede – der er plads til forbed-
ring – og viste som eksempel et slide med to grafer, som
(i procenter) viste henh. spredning i vægt og patienter
med mere end 2 forekomster af P.aeruginosa pr. år.

Som eksempler på omfanget af behandlingsforskelle
mellem The Rest and The Best-centre angav dette slide
også:

• Forskel i FEV1-lungefunktion på 10%,

• Median alder ved død varierede fra 23,2 til 28,2 år,

• Hvis man ved forbedret behandling kunne flytte cen-
tre fra the Rest-gruppen til the Best, ville dette forøge
forventet levetid med 7 år,

• og Jim Littelwood konkluderede, at nationale registre
er vigtige redskaber til at vise disse forskelle.

Nye tider, nye tænkemåder
Det var tankevækkende at overvære disse sessioner på
årets nordamerikanske CF-kongres og stifte bekendts-
kab med holdningen i USA, at det som udgangspunkt
er særdeles vigtigt med åbenhed, gennemsigtighed og
offentliggørelse af behandlingsresultaterne fra alle CF-
centre, så patienter/familier har mulighed for at se og
selv vurdere kvaliteten af centrets behandling i forhold
til resultaterne på andre centre i ind- og udland.

Den danske CF-Forening er helt på linie med initiati-
verne fra den amerikanske CF-Foundation – at  ind-
samle og offentliggøre behandlingsresultater fra landets
centre i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til
resultaterne fra topcentrene. Og vi velkommen, at man
søger at fremskynde behandlingen af CF-patienter på
centre med mindre gode behandlingsresultater ved at
overføre de dokumenterede behandlingsprincipper fra
de ’bedste’ CF-centre til de ’mindre gode’ centre til di-
rekte gavn for CF-patienterne.

I vore dage har CF-patienter/familier ret til at forhol-
de sig kritisk og konstruktivt til den behandling, der til-
bydes på deres CF-center. Og de har ret til at søge infor-
mation om alle aspekter af sygdommen og tage aktivt
ansvar for samarbejde og dialog med centret. I den hen-
seende adskiller CF-patienter sig ikke fra andre patient-
grupper i dagens Danmark, hvor det også er  blevet le-
galt at tale om kvalitetskontrol og patienters ret til
information.12
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Fra den 1. marts 2007 vil voksne pa-
tienter (18 år) med cystisk fibrose
blive indlagt på  Infektions-medi-
cinsk Afdeling Q på Århus Univer-
sitetshospital, Skejby i stedet for på
Børneafdeling A. Den ambulante
behandling vil fortsat foregå i bør-
neambulatoriet.

Baggrunden for denne ændring
skal ses i lyset af, at indlæggelse af
voksne patienter med CF på en bør-
neafdeling er et levn fra den tid,
hvor patienter med CF ikke blev
voksne. Den forbedrede behandling
og dermed højere levealder for pati-
enterne gør det nu muligt at tilbyde
indlæggelse på en voksenafdeling.
Vi har i flere år ønsket at give de
voksne patienter mulighed for det-
te, og nu er det lykkedes med god-
kendelse fra Sundhedsstyrelsen.

Der er mange gode grunde til, at
voksne patienter skal være indlagt
på en voksenafdeling og ikke på en
børneafdeling. Børn med andre
kroniske sygdomme såsom diabetes
og astma, bliver alle overflyttet til
voksenafdeling omkring det 16.-18.
år.

I en børneafdeling er personalet
specielt uddannet til at passe børn.
De er vant til at inddrage hele fami-

lien i behandlingen og plejen af bar-
net, og de kan have svært ved at se,
at det lille barn, som de har fulgt i
15 år, faktisk er ved at blive en vok-
sen person. Nogle gange kan de
komme til at bremse den unge i en
naturlig modningsproces ved at be-
handle ham/hende som yngre, end
han/hun er. De fysiske rammer i en
børneafdeling er indrettet til børne-
familier og er ikke hensigtsmæssige
for unge og voksne mennesker. De
naturlige voksenproblemstillinger
og udfordringer hos unge menne-
sker såsom uddannelse, erhvervsar-
bejde, flytte hjemmefra, familiefor-
øgelser m.m. er ikke i fokus hos
personalet i en børneafdeling.

Fordelingen og samarbejdet
mellem personalet i Afdeling
Q og Børneafdelingen.
I afdeling Q er personalet vant til at
samarbejde med voksne patienter
om plejen og behandlingen, og de
fysiske rammer er indrettet til voks-
ne. Afsnit Q2 ligger fysisk i den
modsatte ende af Skejby ift. Børne-
afdelingen..

Personale fra afdeling Q vil delta-
ge i behandlingen af voksne CF-pa-
tienter i børneambulatoriet på faste

dage hver uge. Dog vil de voksne
patienter stadig møde børneafde-
lingens læger og børneambulatori-
ets sygeplejersker, som fortsat vil
varetage ambulant opstart af i.v. an-
tibiotika-kure.

Voksne patienter, der er indlagte i
afsnit Q2, vil blive betjent af afde-
ling Q's fysioterapeuter, men fortsat
af børneafdelingens diætist, psyko-
log og socialrådgiver.

Afdeling Q og Børneafdelingen/
ambulatoriet har et meget tæt sam-
arbejde og arbejder efter de helt
samme behandlingsprincipper og
har de samme grundlæggende
holdninger til behandling og pleje.
Der afholdes fælles konferencer
med videns- og erfaringsudveksling
og fælles temadage, hvor vi bl.a.
sammen vil tilrettelægge den bedst
mulige overgang fra Børneafdelin-
gen til Infektionsmedicinsk afde-
ling.

Vi håber, at vi har planlagt over-
gangen fra Børneafdelingen til
Afdeling Q på en måde, så alle kan
føle sig vel modtaget og godt be-
handlet.

CF-teamet på Afd. A og Afd. Q.

Afdeling til voksne patienter på CF-Center Skejby

brugernavn. De offentlige grupper
skulle være åbne for alle, dvs. at
både registrerede og ikke-registrere-
de personer skulle have mulighed
for at læse og skrive indlæg.

Erfaringerne med indlæg på de
offentlige grupper har imidlertid
været problematiske, idet vi i måne-
derne efter at grupperne var opret-
tet dagligt oplevede 5-10 nye indlæg
med henvisning til forskellige irre-
levante websites fordelt på de for-
skellige grupper. Vi tog herefter
konsekvensen af dette og spærrede
for, at ikke-registrerede brugere
kunne skrive indlæg i grupperne.
Alle kan stadig læse indlæg i de
åbne grupper.

Dette har fjernet spam-indlæg i
de offentlige grupper, men det for-
hindrer desværre ikke, at man sta-

dig kan udtrykke ønske om at til-
melde sig vore diskussionsgrupper
med mere eller mindre mærkelige
brugernavne som eksempelvis:
765pHnFl09, Nasty60, TC eller
1980freez_poster under ’tilmeld’
funktionen på siden. Og nogle af
disse brugernavne henviser des-
værre til mere eller mindre lødige
websider som deres egne websider.

Det, at man tilmelder sig som
bruger, betyder imidlertid ikke, at
man har adgang til at skrive i grup-
perne. Det sker som før nævnt først,
når CFF har godkendt den enkelte
bruger, der har ønsket at tilmelde
sig. De mærkelige brugernavne vil
dog stå på listen over tilmeldte bru-
gere, indtil de bliver sletter manuelt,
hvilket vi bestræber os på at gøre
hver eller hveranden dag. EW

Som en del brugere af CF-Fore-
ningens diskussionsgrupper allere-
de har opdaget, er der dagligt 5-10
nye brugere med mærkværdige
brugernavne tilmeldt systemet.
Dette er et resultat af det, der popu-
lært kaldes spam.

Da Diskussionsgrupperne blev
oprettet i april 2006 var det hensig-
ten, at de skulle bestå af en lukket og
en åben (offentlig) del med dis-
kussionsfora.

De lukkede grupper kræver, at
man er registreret bruger, og at man
logger sig på med brugernavn og
password for at kunne læse og skri-
ve indlæg. Denne tilladelse gives
kun til personer med relation til CF
på baggrund af en række personop-
lysninger, så CF-Foreningen (CFF)
kan se, hvem der er bag det ønskede

SPAM på diskussionsgrupperne



Det var ikke uden en vis forundring, jeg i november
2006 så et ganske kort indslag i TV-avisen om, at der på
Guy’s Hospital i London var blevet født et tvillingepar
efter ægsortering med henblik på at undgå cystisk fi-
brose (CF). Forundret, fordi det er hen ved 6 år siden,
de første børn herhjemme blev født efter netop ægsor-
tering for at undgå CF.

Indslaget i TV-avisen baserede sig på en kort artikel i
den engelske avis The Times (14/11-2006), og for at for-
stå hvad den egentlige nyhed var, vil jeg kort prøve at
beskrive, hvordan man i praksis udfører ægsortering for
en arvelig sygdom.

Ægsortering hedder i fagsproget præimplantation ge-
netisk diagnostik (PGD) og er i korte træk en genetisk
diagnostik på en enkelt celle udtaget fra et nyligt be-
frugtet æg. I praksis betyder det, at par, der har en er-
kendt risiko for at få et barn med en alvorlig arvelig syg-
dom, i visse tilfælde kan tilbydes at gennemgå et
traditionelt IVF forløb på en fertilitetsklinik, hvor kvin-
den efter en forudgående hormonbehandling får udta-
get et givent antal æg, typisk mellem 5 og 15, der så en-
keltvis bliver befrugtet med mandens sædceller. I
folkemunde kaldes denne teknik reagensglas befrugt-
ning eller kunstig befrugtning og tilbydes normalt par
med fertilitetsproblemer. To dage efter befrugtningen
vil en del af æggene, nu kaldet embryoner, have delt sig,
så de indeholder 2-4 celler. I traditionel IVF behandling
vil et eller to af disse embryoner normalt blive lagt til-
bage i kvinden i håb om, at de sætter sig fast og udvik-
ler en graviditet. Ved PGD dyrker man derimod embry-
onet endnu en dag, så det nu typisk indeholder 8-10
celler, og ved hjælp af specielt udstyr kan der herefter
under mikroskop udtages en til to celler uden at beska-
dige resten embryonet. Disse udtagne enkeltceller vil
genetisk repræsentere hele embryonet og kan nu under-
søges for, hvorvidt de bærer de sygdomsanlæg, foræl-
drene er disponeret for. Kun de embryoner, der ikke

bærer de arvelige sygdomsanlæg, lægges tilbage i kvin-
den. På den måde kan kvinden undgå at blive gravid
med et barn, der har arvet sygdomsanlæggene. De celler
man undersøger går til ved analysen, men ægget kan
fint ’klare’ sig med de tilbageværende 6-8 celler. Tænk
bare på enæggede tvillinger, der fremkommer ved, at
ægget på et meget tidligt tidspunkt deler sig i to, der
hver bliver til et selvstændigt individ.

Det lyder jo alt sammen meget nemt, men i praksis er
det en temmelig sofistikeret procedure. Dels er det ikke
altid lige let at få den enkelte celle ud af embryonet, og
dels stiller teknikken store krav til selve den genetiske
diagnostik. Normalt udføres genetiske analyser på arve-
materiale, DNA, der er isoleret fra en almindelig blod-
prøve. En sådan blodprøve indeholder millioner af cel-
ler, og man vil således have rigeligt med DNA til at
udføre hundredvis af analyser. En enkelt celle derimod
indeholder kun to sæt gener, et fra faderen og et fra mo-
deren, og man kan i sagens natur ikke få mindre gene-
tisk materiale end fra en enkelt celle – det skulle da lige
være DNA fra en sædcelle, der ’kun’ indeholder et sæt
gener.

For at kunne udføre en genetiske analyse på en enkelt
celle må man derfor ty til forskellige kneb. Et af disse
kneb går ud på at kopiere lige præcis det område af ar-
vematerialet, hvor anlægget for sygdommen er lokalise-
ret, et tilstrækkeligt antal gange, så man får materiale
nok til at udføre analysen. I praksis kopierer man om-
rådet op imod 10-100 millioner gange! Problemet er
selvfølgelig, at når man er i stand til at kopiere så vold-
somt, er det altafgørende, at man har fuldstændigt styr
på, hvad man starter med at kopiere. Mennesket består
af milliarder af celler, og hver gang vi nyser, ryster ho-
vedet eller klør os lidt bag øret, hvirvler der celler rundt
i luften. Hvordan sikrer man sig så ved genetiske analy-
ser på enkeltceller, at det, man har kopieret 100 millio-
ner gange, også er den celle, man egentlig er interesseret
i og ikke en tilfældig celle fra omgivelserne? Først og
fremmest arbejder man så rent som muligt, men i for-
bindelse med PGD benytter man sig også af et andet lil-
le trick.
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Ægsortering 
- Var der noget nyt?

Af Morten Dunø, Ph.D.
Molekylærgenetisk laboratorium,
Klinisk Genetisk Afdeling-4062, Rigshospitalet.



På den ene side er vi alle meget ens, og vores raske ge-
ner er stort set identiske, men på den anden side inde-
holder vi alle små genetiske områder, kaldet DNA mar-
kører, der meget ofte er forskellige fra person til person.
Disse DNA markører ligger spredt ud over hele vores
arvemateriale og er i lighed med generne noget, vi har
arvet fra vores forældre og noget, vi giver videre til vo-
res børn. Hvis man kigger på tilstrækkelig mange af dis-
se DNA markører, vil hvert individ være unikt, og det er
disse områder, man f.eks. analyserer i forældreskabs- og
kriminalsager. Man taler om, at hvert individ har en be-
stemt DNA profil, og hvor den ene halvdel er nedarvet
fra moderen og den anden fra faderen. Hvordan kan det
så hjælpe os, når vi skal analysere et sygdomsgen i en
enkelt celle? 

Hvis der nu rundt omkring vores sygdomsgen ligger
et par DNA markører, der viser sig at være forskellige i
forældrene til et barn med den givne sygdom, kan vi be-
stemme, hvilke variationer af denne DNA markør der
følges med sygdomsanlægget, og hvilke der følges med
den normale udgave af genet. Så i stedet for at analyse-
re for den egentlige sygdomsmutation, analyserer vi for
de naturlige DNA variationer, der følges med sygdom-
men. I fagsproget kaldes teknikken en koblingsanalyse,
idet man analyserer et område (DNA markøren), der
indirekte fortæller noget om (er koblet til) sygdomsge-
net.

Ved at analysere en DNA markør tæt ved sygdomsge-
net frem for de egentlige sygdomsmutationer, kan vi så-
ledes præcist fastlægge, hvad embryonet har arvet fra
hvilken forældre, og da DNA markører ofte er forskelli-
ge fra individ til individ, kan vi derfor se, om det områ-
de, vi har fået kopieret, stammer fra den celle, vi har ud-
taget af embryonet, eller om den kommer udefra (og
derfor ikke siger noget om, hvorvidt embryonet er raskt
eller sygdomsbærende). Ved at benytte DNA markører
er analysen således blevet familiespecifik og samtidig
uafhængig af, hvilken specifik mutation der ødelægger
det pågældende gen.

Når et givent par ønsker PGD for en eller anden ar-
velig sygdom, er der første, vi gør, derfor at forsøge at
finde en DNA markør tæt på sygdomsgenet, der kan
bruges ved selve analysen af den enkelte celle. Dette er
dog ikke altid lige nemt og kan undertiden være en
langstrakt proces. Nogle gange vil den foretrukne DNA
markør ikke være forskellig nok mellem forældrene,
hvorfor man må lede efter andre i den pågældende fa-
milie. Andre gange vil den DNA markør, man har fun-
det, bare ikke lade sig kopiere tilstrækkeligt effektivt fra
en enkelt celle, og man må derfor igen lede efter en ny.
I praksis undersøger vi to til fire DNA markører, før vi
finder en, der kan bruges i den enkelte familie.

Men tilbage til indslaget i TV-avisen, – hvad var så ny-
heden? Laboratoriet på Guy’s Hospital i London hører
til blandt de førende i verden inden for PGD. Hvor vi
herhjemme som regel analyserer en enkelt DNA markør
for det sygdomsbærende gen, er de i London begyndt at

analysere tre til fem DNA markører. Dette er rent tek-
nisk meget elegant, men også meget sværere. I praksis er
det dog ikke noget, der afgørende forbedrer diagnostik-
ken. Den eneste betydelige fordel er, at man til en vis
grad kan genbruge teknikken til forskellige familier,
netop fordi man analyserer flere markører samtidig.

Det fødte tvillingepar var London-laboratoriets gra-
viditet nr.100, hvilket selvfølgelig markerer en milepæl
og giver anledning til at invitere et par journalister, men
rent teknisk var der faktisk ingen nyhed. Gad vide, om
nogen på TV-avisen eller The Times har gennemskuet
det? 

Figuren viser et teoretisk stamtræ af et forældrepar, der
begge er anlægsbærere for cystisk fibrose (CF), og deres
fire børn. Ved almindelig DNA diagnostik vil man un-
dersøge genet for cystisk fibrose for mutationer, men
ved ægsortering (PGD, præimplantations genetisk dia-
gnostik) vil man forsøge at finde en DNA markør, der
ligger tæt på CF-genet, og som samtidig udviser for-
skelle i de to forældre. Ved at analysere denne DNA
markør kan man præcist afgøre, hvad den enkelte for-
ældre har givet videre til barnet. Analysen vil ofte være
familie-specifik, idet andre familier vil have andre ’ud-
gaver’ af DNA markøren. DNA markøren giver således
en sikkerhed for, at det man analyserer, faktisk kommer
fra den ene celle, man har udtaget fra ægget. Inden sel-
ve ægsorteringen har man på en almindelig blodprøve
fra forældrene og deres familie bestemt, hvilke variatio-
ner der følges med de sygdomsbærende gener (her 
og ). 15
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Sygeundervisning ved meget fravær fra
skolen eller gymnasiet

Nogle børn og unge må ofte forsømme deres skolegang
pga. af behandling eller sygeperioder i forbindelse med
CF. Det betyder, at det kan være vanskeligt at gennemføre
skolegangen og bestå eksamen med en god karakter.

Sygeundervisning i folkeskolen
Der er mulighed for sygeundervisning i sådanne situatio-
ner.

I bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisnin-
gen i folkeskolen skrives i § 3, at ved fravær på grund af
sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere
varighed, retter skolen snarest muligt henvendelse til fo-
rældrene med henblik på en vurdering af behovet for sy-
geundervisning. Ved genoptagelse af normal skolegang
tager skolens leder stilling til, om eleven har behov for
supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Det
samme gør sig gældende ved hyppige kortvarige forsøm-
melser på grund af sygdom, når de har haft en samlet va-
righed af 3 uger (15 skoledage) inden for et kvartal.

Sygeundervisning i gymnasiet samt forlængelse
af gymnasieperioden fra 3 til 4 år
I gymnasiet er der tilsvarende muligheder. I bekendt-
gørelsen om studentereksamen §§ 125-129 kan man læse,
at elever, der midlertidigt på grund af sygdom ikke kan
følge den almindelige undervisning, skal have tilbud om
sygeundervisning. Skolen skal tilbyde supplerende under-
visning efter behov til elever, der på grund af sygdom har
eller forventes at få hyppige, kortvarige fravær.

Rektor kan desuden tillade, at for elever, der på grund
af langvarig sygdom ikke har mulighed for at følge den
ordinære undervisning, kan det 3-årige forløb udstrækkes
over 4 år.

Hvem skal betale for inhalationsappara-
ter og andre behandlingsredskaber

Jeg bliver af og til spurgt om, man kan søge kommunen
om at få betalt et ekstra inhalationsapparat eller en rejse-
pumpe, f.eks. i forbindelse med ferier. Eller et andet og ny-
ere, end det man har fået fra det behandlende CF center.

Kommunen skal ikke dække udgiften til behandlings-
redskaber, det skal sygehusvæsenet. Så har du brug for et
nyt apparat eller et ekstra apparat, skal du henvende dig på
CF-Centrene på Skejby eller Rigshospitalet, eller du må
selv betale.

Hvad forstås ved et behandlingsredskab?
I indenrigsministeriets cirkulære af 21. december 2006 om
behandlingsredskaber, som sygehusvæsenet skal betale, er
nævnt apparatur, som ordineres som led i behandling på
sygehus eller som fortsættelse af den iværksatte behand-
ling, og som anskaffes til midlertidigt eller permanent
brug i hjemmet, og hvor patienten har fået undervisning i
brug af apparaturet på sygehuset, eller hvor patientens
anvendelse af apparaturet er under en vis kontrol af syge-
huset.

Forlængelse af revalideringsperioden 
pga. sygdom

Har du fået bevilget revalideringsstøtte til en uddannelse,
skal kommunen tilrettelægge en revalidering, således at
den kan gennemføres på så kort tid som muligt, men også
således at dine behov tilgodeses.

Kommunen kan højst planlægge, at du får revalidering-
sydelse i 5 år, og den uddannelse, som indgår i en revali-
dering, forudsættes gennemført på den normerede ud-
dannelsestid. Der gælder dog den undtagelse, at har du
betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og taler dine
personlige forudsætninger, interesser og evner i udpræget
grad for en længerevarende videregående uddannelse,
kan kommunen planlægge en revalidering, hvor du får re-
valideringsydelse i mere end 5 år.

Kan du ikke gennemføre din uddannelse på den nor-
merede tid, fordi du har sygdomsperioder pga. din CF, har
du mulighed for at få revalideringsperioden forlænget. I
aktivlovens § 56 står, at kommunen kan forlænge den pe-
riode, som du kan få revalideringsydelse i, hvis du ikke
kan gennemføre jobplanen på grund af nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold,
eller hvis sygdom forsinker dig i at gennemføre jobpla-
nen.

Regulering af tabt arbejdsfortjeneste pr.
1.1.2007 og udbetaling af ferietillæg pr.
1.5.2007

Har du modtaget tabt arbejdsfortjeneste før årsskiftet, og
gør du det stadig, skulle din ydelse reguleres d. 1. januar
med satsreguleringsprocenten, der pr. 1. januar 2007 ud-
gjorde 2,4 %. Det gælder uanset om du fast modtager et
beløb til tabt arbejdsfortjeneste, eller om du modtager
hjælp til enkeltdage, i forbindelse med kontroller og lig-
nende. Har din kommune glemt at regulere din ydelse,
har du ret til at få det gjort med tilbagevirkende kraft.

Du skal pr. 1. maj have udbetalt et ferietillæg. Det udgør
1 % af bruttoydelsen for den tabte arbejdsfortjeneste, du
har modtaget for 2006. Kommunen skal udbetale beløbet
til dig, uden at du skal søge om det.
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Infektion og inflammation ved CF i store træk
Som udgangspunkt har næsten alle bakterier, vira og
svampeinfektioner nogle komponenter på deres over-
flade, som medfører, at kroppen ser dem som skadelige
fremmedlegemer og derfor søger at eliminere (fjerne)
dem. Det sker ved, at immunforsvaret aktiverer en
såkaldt betændelsesreaktion (inflammation) ved hjælp
af de hvide blodlegemer, der med deres indbyggede gift-
stoffer ’nedkæmper’ de skadelige fremmede bakterier.
Hertil kommer, at lymfocytterne, der fungerer som
kroppens immunologiske hukommelse, husker oplys-
ninger om infektionen og producere antistoffer, der
bruges til at nedkæmpe bakterierne hurtigt og effektivt
næste gang, de optræder i kroppen. Det er blandt andet
derfor, at man som regel kun har den samme virusin-
fektion én gang i livet. Måling af antistofniveau bruges
ligeledes som en indikator for omfanget af infektion.

Betændelsesreaktionen (inflammationen) er en for-
holdsvis kraftig reaktion, som medfører en påvirkning af
nervesystemet, der skaber ømhed/smerte, så man holder
sig i ro samtidig med, at hjernen hæver kropstemperatu-
ren (man får feber), hvormed betændelsen virker mere
effektivt. Hertil kommer, at blodkarrene bliver ’utætte’
så de hvide blodlegemer kan nå fra blodbanen ud til in-
fektionen i vævet. Og endelig ødelægges rask væv, som
erstattes med arvæv, i området omkring infektionen for-
di immunsystemet ikke klart kan skelne mellem de
fremmede mikroorganismer og kroppens eget væv.

I modsætning til raske personer kan CF-patienter bli-
ve inficeret med bakterier som Pseudomonas aerugino-
sa, Achromobacter xylosoxidans og Burkholderia cepacia.
Disse bakterier er det, man i lægefaglige vendinger be-
tegner som opportunistisk human patogene, dvs. de
rammer normalt kun personer med nedsatte forsvars-
mekanismer. Hos raske personer vil disse bakterier
imidlertid hurtigt blive transporteret ud af lungerne af
de små børstehår (cilier), som sidder på overfladen af
cellerne i luftvejene, men hos CF-patienter hænger bak-

terierne fast i det seje sekret, og ciliernes rensefunktion
fungere ikke optimalt på grund af det reducerede vand-
indhold på overfladen af cellerne i CF-lungerne.

Kronisk lungeinfektion er fortsat den væsentligste år-
sag til lungetransplantation og tidlig død for en række
CF-patienter. Det skyldes, at den kroniske infektion
inducerer (forårsager) en permanent betændelsesreak-
tion, som nedbryder lungevævet på sigt hos CF-patien-
terne.

Hos raske personer går de hvide blodlegemer til
grunde, når infektionen er bekæmpet, men hos CF-pa-
tienterne kan de hvide blodlegemer ikke bekæmpe in-
fektionen effektivt . De hvide blodlegemer dør derimod
efter forholdsvis kort tid og henfalder på celleoverfla-
den i lungevævet, hvor de frigiver deres giftstoffer, som
skulle være brugt til at bekæmpe infektionen.
Giftstofferne ødelægger i stedet patientens eget lunge-
væv, samtidig med at nye hvide blodlegemer tilkaldes,
fordi infektionen ikke er bekæmpet fuldstændigt.
Dermed er der skabt en ond spiral, hvor CF-patienter-
nes eget immunforsvar stimulerer en øget betændelses-
reaktion, som medfører en kontinuerlig nedbrydelse af
lungevævet og dermed tab af lungefunktionsniveau.

Betændelsesreaktionen hos CF-patienterne sker først
og fremmest i de yderste små luftveje, hvor der er tæt
kontakt mellem infektionen og blodbanen. Netop de
små luftveje repræsenterer en kernefunktion i lungerne
arbejde, da det er i dette område, hvor ilten optages, og
kuldioxiden udskilles til og fra blodbanen. Betændelses-
reaktionens kontinuerlige nedbrydelse af raskt væv og
den efterfølgende dannelse af stift arvæv betyder, at
lungevævet mister sin elasticitet og medfører konstant
tab af lungefunktionsniveau for patienterne på sigt.

Det overordnede mål med behandling af bakterielle
lungeinfektioner ved CF er derfor 1) at forhindre
kronisk infektion ved tidlig og aggressiv antibiotikabe-
handling af intermitterende infektioner og 2) at under-
trykke en kronisk infektion maksimalt med antibiotika-
behandling for at reducere betændelsesreaktionens
vævsskader og bevare lungefunktionsniveauet længst
muligt.

Af Claus Moser, speciallæge, Ph.D.,
Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet.



Infektions-inhalationsbehandling ved CF
De fleste erfaringer med antibiotisk behandling ved CF
stammer fra kroniske lungeinfektioner med bakterien
Pseudomonas aeruginosa, men også andre mikroorga-
nismer er kendt som "CF-patogener", altså bakterier
(f.x. Achromobacter xylosoxidans, Burkholderia cenoce-
pacia komplekset, Pandoraea apista m. fl) og svampe
(især Aspergillus fumigatus), som kan medføre kroniske
infektioner og sygdomsforværring hos CF-patienterne.
Erfaringerne med behandling af Pseudomonas aeru-
ginosa har langt hen ad vejen dannet grundlag for be-
handling af andre "CF-patogener" (CF-bakterier med
sygdomsfremkaldende virkninger). Forholdene om-
kring svampeinfektionen Aspergillus fumigatus er helt
specielle og behandles ikke i det følgende.

Bakterien P. aeruginosa er, som de fleste allerede ved,
en bakterie, som findes normalt i naturen og derfor
umuligt helt kan undgås. Infektion med bakterien er
kendetegnende for patienter med cystisk fibrose.

I lungerne ses bakterien enten som frie, enkelt-lig-
gende bakterier (planktoniske) eller som små hobe af
bakterier, mikrokolonier, hvor bakterierne vokser i
såkaldt biofilm omgivet af en matrix – fortrinsvis dan-
net af bakterierne selv. Ved denne form for vækst er
bakterierne relativt beskyttede mod immunsystemet og
antibiotika. Biofilmdannelse af bakterier kendes også
ved bakteriel vækst i naturen i slimlaget på sten, i van-
drør og andre overflader. Når bakterierne vokser på
denne måde, er de betydeligt mere resistente overfor
ydre påvirkninger og dermed svære at slippe af med.

Når en CF-patient inficeres med pseudomonas, er
bakterien lavvirulent (den har få sygdomsfremkaldende
komponenter) i etableringsfasen, og patienten viser

ikke akutte tegn på sygdom som følge af infektionen.
Bakterien benytter denne egenskab som angrebsstrategi
til at vokse i det skjulte og gemme sig for immunsyste-
met, der ellers reagerer på tilstedeværelsen af selv små
mængder af virulensfaktorer. Pseudomonas bakterien
kontrollerer dannelsen af biofilm og visse andre viru-
lensegenskaber via et internt signal/kommunikations-
system (Quorum sensing), der får bakterierne til at
"tænke" og reagere efter samme mønster på én og sam-
me tid og udvise gruppeadfærd. Quorum sensing tilla-
der blandt andet bakterier at registrere deres antal og
først producere de for infektionen nødvendige og syg-
domsfremkaldende komponenter (virulensfaktorer),
når de er "mange nok". Derved er de svære at udrydde.

Pseudomonas evner også at skifte egenskab til en
yderst slimet form kaldet mucoid P. aeruginosa. Dette
skift skyldes en genetisk ændring af bakterien (mutati-
on), hvormed den udskiller store mængder sukkerarter
og dermed fremstår meget slimet på dyrkningsmedier-
ne. Dette skifte til mucoid type hjælper bakterien til at
blive yderligere modstandsdygtig overfor kroppens for-
svarssystemer og antibiotikabehandling og menes at
kunne fremkaldes af betændelsesreaktionen.

Pseudomonas er fra naturens side mindre følsom
overfor antibiotika, selv de antibiotika der er fremstillet
mhp. behandling af bakterien. Det betyder, at man skal
benytte højere doser af antibiotika for at opnå tilfreds-
stillende behandlingseffekt. Man kan med fordel opnå
ekstra behandlingseffekt (synergisme) ved at kombine-
re antibiotika med forskellig medicinsk virkning, ved
eksempelvis at indgive een type antibiotika, der punkte-
rer bakteriens vægstruktur, hvorved en anden type an-
tibiotika nemmere kan komme ind i kernen af bakteri-
en og udøve sin dræbende effekt dér.

Og endelig udvikler pseudomonas relativt nemt yder-
ligere resistens overfor de anvendte antibiotika, ikke
mindst hos CF-patienter med en længerevarende kro-
nisk infektion. Hos disse patienter er bakterien påvirket
af mange års "kamp" mod kroppens betændelsesre-
spons og immunsystem, og sådanne bakterier har det
med hyppigere at ændre sig genetisk (muterer). Disse
bakterier kaldes hypermutanter, og de udvikler langt of-
tere antibiotika resistens end almindelige bakterier. År-
sagen er fejl i den genetiske "korrekturlæsning" under
bakteriernes deling.

Inhalationsbehandling mod pseudomonas
Tilbage i midten af 1970’erne behandlede man typisk
kun psedomonas infektion med systemisk antibiotika
behandling (intravenøse sprøjtekure), når CF-patien-
terne havde akutte symptomer på infektionen. Data fra
før 1976 viste, at en patient med kronisk pseudomonas
infektion kun havde 50% chance for at overleve 5 år
med infektionen.

I 1976 skiftede man behandlingsstrategi på Rigs-
hospitalet og tilbød alle patienter med pseudomonas
infektion regelmæssige intravenøse sprøjtekure i 14
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Lungevæv med alginat indlejret P. aeruginosa. Bemærk det cellefri
område i midten, hvor man ville kunne se bakterierne ved en
anden farvning. Uden om denne biofilm struktur er der talrige
hvide blodlegemer, som forsøger at eliminere bakterierne.
Men i stedet for at eliminere bakterierne, går blodlegemerne til
grunde og nedbryder det omgivende lungevæv i stedet.
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dage 4 gange om året, uanset om patienterne havde
symptomer på infektion eller ej, når blot pseudomonas
antistofniveauet var 2 eller derover. I 1984 tilføjede man
daglige antibiotika-inhalationer til behandlingen (først
Colistin og senere også Tobi) og peroral (tablet) be-
handling med Ciprofloxacin. Kombinationen af daglig
antibiotika inhalationsbehandling og regelmæssige in-
travenøse sprøjtekure forbedrede de kroniske patienters
livsudsigter. Antibiotika inhalationsbehandling er siden
blevet et vigtigt og effektivt våben i kampen mod både
intermitterende og kroniske bakterielle lungeinfektio-
ner ved CF.

I den moderne mikrobiologi benyttes den såkaldte
MPC-strategi (mutant preventing concentrations –
MPC). Dette indebærer:

1) at give høje doser antibiotika, idet lettere resisten-
te bakterier rammes fortsat af antibiotikumet, visse an-
tibiotika dræber hurtigere i høje doser, ligesom visse
antibiotika vil virke i en større del af døgnet,

2) at holde bakterietallet nede (færre bakterier med-
fører færre mutanter og 

3) at benytte kombinationsterapi, da bakterierne har
vanskeligere ved at udvikle resistens overfor to forskel-
lige antibiotika, der benyttes samtidig. Disse oplysnin-
ger skal sammenholdes med, at biofilm voksende og
ikke mindst biofilm voksende mucoide P. aeruginosa
kræver langt højere koncentrationer af antibiotika end
frie planktonisk voksende bakterier for at blive dræbt.

Inhalationbehandling opfylder især målet med be-
handling af antibiotika i høje koncentrationer, fordi det
indgives lokalt og direkte i det inficerede sekret på over-
fladen i luftvejene, hvorved man opnår et effektivt bak-
teriedrab, samtidig med, at medicinen kun optages i
meget ringe mængde til blodet og kroppens andre or-
ganer. Dermed undgår man eventuelle skadelige bivirk-
ninger på eksempelvis lever og nyrer, som kendes fra sy-
stemisk behandling (sprøjtekure).

Inhalationsbehandling kan også med fordel benyttes,
når bakterier har udviklet nedsat følsomhed for et gi-
vent antibiotikum, således at man ikke vil kunne opnå
tilstrækkelig høj koncentration af antibiotika i blodet
ved systemisk behandling uden samtidig at påvirke an-
dre organer negativt.

Inhalationsbehandling gør det også muligt at kombi-
nere antibiotika til systemisk behandling med antibioti-
ka til inhalationsbehandling og derved angribe bakteri-
en fra flere sider både på sprøjtekur og i det daglige.

Hos patienter med relativt milde allergiske reaktioner
på antibiotika-indgivelse ved systemisk behandling (f.x.
feber eller udslet) kan man, efter allergisk testning,
eventuelt anvende inhalation af antibiotikummet, da
det i visse tilfælde tolereres bedre ved inhalation.
Ligeledes kan formuleringen af antibiotika ændres, så
de tåles bedre ved inhalation.

De antibiotika, man idag benytter til inhalationsbe-
handling, er især colimycin og inhalationsformulerin-
gen af tobramycin, Tobi, men også ceftazidim, merope-

nem og amikacin er blevet benyttet, ligsom amphoteri-
cin B ved svampeinfektioner er givet som inhalation.
Hvilke af disse medikamenter man vælger vil primært
afhænge af in vitro følsomhedsbestemmelse, kombina-
tionsmuligheder med andre antibiotika, samt eventuel
intolerance hos patienten.

En sidste ting, der er værd at nævne omkring inhala-
tionsterapi, er muligheden for at benytte nyere midler,
der ikke er egentlige antibiotika, men som alligevel har
antibakteriel effekt. Sådanne stoffer kan være svære at
give i tilstrækkelige høje doser ved systemisk behand-
ling, men tåles udmærket som inhalation; EDTA er et
sådant stof, som overfor visse bakterier virker synergi-
stiske sammen med traditionelle antibiotika, og ekspe-
rimentelt afprøves andre kemiske substanser hos for-
skellige forskergrupper.

Oprensede komponenter fra immunsystemet (især
defensiner) er også mulige terapeutika (behandlinger),
som afprøves eksperimentelt. Ligeledes kan Pulmozyme
(DNase) nævnes som et eksempel på et ikke-antibioti-
kum, som gives ved inhalationsterapi. Steroid (predni-
son, budesonid), der hæmmer betændelsen, og som er
forbundet med betydelige bivirkninger ved systemisk
behandling, er et andet eksempel på et lægemiddel, som
med stor fordel gives ved inhalation.

Alt andet lige har inhalationsterapi med antibiotika
betydet mere effektiv behandling og dermed forbedre-
de livsudsigter for patienter med cystisk fibrose. Denne
form for inhalationsbehandling udgør i dag en hjørne-
sten i behandling af de ’alvorligere’ bakterielle infektio-
ner ved CF, både ved tidlig aggressiv behandlingsstrate-
gi, overfor intermitterende infektioner og ved
kontinuerlig behandling (undertrykkelse) af kroniske
infektioner. Sidst men ikke mindst har inhalationsbe-
handling betydet, at patienterne kan opnå effektiv be-
handling i hjemmet, og ikke som tidligere været henvist
til hospitalsindlæggelse, når de ’alvorlige’ bakterielle in-
fektioner skulle behandles aggressivt og effektivt.

Resistens under-
søgelse af muco-
id P. aeruginosa.
Dyrkningsmedie,
hvor der er lagt
tabletter på med
forskellige anti-
biotika i. Jo
tættere på tab-
letten bakterier-
ne vokser, jo
mere resistente
er de overfor
det enkelte anti-
biotika. Bemærk
den udflydende,
fede (=mucoide)
fremtoning, bak-
terierne har. Der
er ligefrem en af
tabletterne, der
er gledet hen 
ad mediet.
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bage med foreningen for at høre,
om der evt. var en anden dato, vi
kunne satse på, blev det hurtigt
klart, at det var enten-eller. Så vi be-
sluttede os for at takke nej til bryl-
luppet og ja til erhvervskurset.

Og hvorfor nu det? Hvad var det,
der var så vigtigt ved det kursus, at
vi gav det første prioritet? Svaret er
fremtiden. Elisabeths fremtid! Intet
kan vel være vigtigere.

Som alle unge har Elisabeth en

drøm om fremtiden, men også en
række spørgsmål: Hvilken uddan-
nelse skal hun satse på, hvilket ar-
bejde kan hun få, hvilke mål kan
hun sætte sig, og hvilke begræns-
ninger sætter CF? Spørgsmålene er
mange og ikke altid lette at få svar
på, så vi så her en oplagt chance for
at få mere viden, så vi kunne gå
målrettet frem.

Vi, Elisabeth og jeg, tog derfor
fredag d. 6 oktober 2006 af sted
mod Middelfart; nærmere bestemt
imod kursuscentret Brogården.

Øsende regn og lange motorvejs-
køer forlængede rejsen fra Brønshøj
med en time, men vi nåede da frem
til middagen og hyggeligt samvær
med de andre fremmødte CF fami-
lier og med kursuslederen, forenin-
gens dygtige socialrådgiver Gitte
Madsen.

Vi var i alt seks CF-familier re-
præsenteret samt to hold CF-foræl-
dre, der i denne forbindelse skulle
fungere som ressource personer.
Derudover var der en ung CF`er,
Lau Sørensen og hans kæreste. De
skulle fortælle os lidt om, hvordan
det er at være ung med CF, og om at
have en kæreste med CF.20

Af Annegrete Sparst Kofoed 
(CF-mor)

Da vi modtog invitationen til at del-
tage i CF-foreningens erhvervskur-
sus "Ud af skolen og hvad så", var
vores første tanke at sige ja tak, men
et blik i kalenderen var lige ved at
stoppe os. Vi var nemlig blevet invi-
teret til bryllupsreception hos nogle
nære venner samme weekend.

Efter at have skrevet frem og til-

Mange unge med CF og deres forældre står i en vanskelig situation, når den unge nærmer sig de afsluttende klasser i

skolen. Tanken om, hvad der skal ske efter skoleforløbet, kan give en del bekymringer. Cystisk Fibrose-Foreningen

inviterede derfor for første gang til kurser i efteråret 2006 for unge med CF mellem 15 og 20 og deres forældre med

titlen "Ud af skolen – og hvad så". Kurserne fokuserede på at give viden om muligheder for støtte til uddannelse og

arbejde, støtte efter den sociale lovgivning, samt øvelser i at bruge handleplaner som et redskab til, at den unge får

formuleret sine ønsker og omsat disse til konkrete mål.

Erhvervskursus,
en anbefaling værd
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Lørdagens program
Lørdag formiddag gik kurset i gang.

Det første der skete var, at vi fik
uddelt kursusmateriale, samt nogle
tykke kuverter til de unge CF’ere.
Kuverterne viste sig at indeholde en
lille flaske med håndsprit, en pakke
papirlommetørklæder samt en pla-
stikpose. Formålet med disse ingre-
dienser var at hindre krydsinfektio-
ner imellem de unge. En meget
fornuftig foranstaltning, som vi var
blevet forberedt på i et brev, der var
blevet sendt før kurset, hvori man
gav forskellige retningslinier mht.
hygiejne.

Herefter blev vi opdelt i to grup-
per: En voksen og en ungdoms-
gruppe. Grupperne skulle deltage i
hver sin workshop.

Til den første workshop fik vi ud-
delt skemaer, der drejede sig om
livskvalitet: "Hvad er livskvalitet for
dig," og "Hvad er livskvalitet for din
søn/datter." Herefter blev vores be-
svarelser taget op i plenum.

Det interessante i denne forbin-
delse var, at livskvalitet for både
unge og voksne var de nære ting.
For de voksne gik det meget på det
basale: Børn, familie, venner, gode
arbejdskolleger, at man var tilfreds
med sit daglige liv og i stand til at
leve i nuet. For de unge var det de
samme ting, der gjorde sig gælden-
de, men også drømmene om frem-
tiden.

For begge grupper spillede livs-
kvalitet i forhold til CF naturligvis
en rolle. Her handlede det om at

gen med en dejlig middag og hygge
til ud på de små timer. De unge for-
trak til kælderlokalerne, til hygge og
fodbold. De voksne blev ved bordet
i restauranten.

Voksenliv og serviceloven
Søndag var der information om ser-
viceloven og om de særlige regler,
der gælder, når man som ung træ-
der ind over den magiske 18 års
tærskel og pludselig regnes for vok-
sen i offentligt regi.

Mange af de tilskud, man har
været berettiget til som barn, for-
svinder: Man skal pludselig selv
være i centrum, tale med sagsbe-
handlere, læger og sygeplejerske og
være den, der varetager sine egne
interesser. Man skal kunne finde ud
af de forskellige love og paragraffer,
ja, i det hele taget overtage den rol-
le, ens forældre ellers har udfyldt.
Det kan være skræmmende, men
heldigvis har foreningen en social-
rådgiver, Gitte, der meget gerne vil
være behjælpelig. Man kan da også
stadig hente hjælp og støtte hos sine
forældre, også i forhold til samtaler
med sagsbehandleren, da man altid
kan tage en bisidder med til møder-
ne.

(Med hensyn til de mange for-
skellige love og paragraffer har Gitte
lagt dem ud på foreningens hjem-
meside, så de er lette at gå til).

Fremtid og fremtidshåb
Til slut skulle de unge forsøge at
give et bud på, hvordan deres frem-

have det så godt som muligt med
sin sygdom, at kunne få CF til at fyl-
de mindst muligt i dagligdagen, og
at kunne mestre de svære perioder.

Det var tydeligt i denne forbin-
delse, at CF blev opfattet som en del
af livet. Det var dejligt, når man
ikke mærkede så meget til sygdom-
men, men ens livskvalitet afhang
ikke kun af dette, men i højere grad
af de helt almindelig nære ting, der
er gældende for alle mennesker.

Efter første sektion var der fro-
kost. Dejlig mad og gode samtaler,
hvor vi fik delt glæder og sorger
med hinanden, samt høstet gode
råd og erfaringer mht. CF og livet i
almindelighed. Altid en vigtig del af
et kursus!

Vi var alle spændte på at høre
næste programpunkt: Oplæg fra en
ung med CF.

Lau, en ung CF`er på 24 år, delte
med stor åbenhed sit liv med os.
Han fortalte om sin vej til en lærer-
uddannelse, om det at have en
kæreste, og om at skulle informere
hende om, at han altså "lige" havde
denne her sygdom, cystisk fibrose.

Lau’s kæreste delte derefter sine
oplevelser omkring det at blive for-
elsket i en ung mand og så få at vide,
at han led af en kronisk sygdom. En
sygdom der også ville komme til at
have betydning i hendes og deres
evt. fremtidige børns liv. Det var
meget interessant og lærerigt, og
gav lejlighed til mange gode spørgs-
mål fra de unge og deres forældre.

Som altid på CF-kurser endte da-
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tid ser ud om ti år. Samtidig med
dette skulle vi i hver gruppe stille
den anden gruppe tre vigtige
spørgsmål.

Da grupperne var færdige med at
debattere, og vi mødtes i plenum,
satte de unge sig sammen i et panel.
Herefter blev de hver især spurgt
om deres drømme og fremtidshåb
og om, hvor de er om ti år.

Ønsker og drømme var meget
forskellige. Der var mange fag re-
præsenteret, både håndværkerud-
dannelser, mellemuddannelser og
akademiske uddannelser. Måske var
de ikke alle lige mulige, men rådet
var, at det var bedre at se på mulig-
heder end på begrænsninger, og at
det var bedre at ændre retning un-
dervejs end at opgive på forhånd.
Nogle problemer i forhold til det
fremtidige arbejde kunne måske
løses ved hjælp af forskellige slags
beskyttelsesforanstaltninger:
Masker, handsker el.

Har du husket…..?
Herefter var det tid til at se på vores
spørgsmål.

Spørgsmålene var egentlig meget
ens. De unge ville gerne vide, hvor-
for det var så svært for os forældre
at give slip på deres behandling og
overlade den til dem selv.
Forældrene ville derimod gerne

vide, hvornår de kunne give slip på
behandlingen, og hvor meget de
skulle blande sig, hvis de kunne se,
at den unge ikke tog sin behandling
efter forskrifterne, samt hvor meget
de skulle deltage i lægebesøg, sam-
taler med sagsbehandlere mm.

Her var panelet af unge en helt
fantastisk oplevelse. De var meget
bevidste omkring sig selv og deres
sygdom og fuldstændig klar over,
hvad de forventede af deres foræl-
dre; vi måtte gerne deltage i deres
liv, men de ville selv klare tingene,
så langt de kunne. De skulle nok
bede om hjælp, hvis de havde brug
for os. De ville gerne selv admini-
strere deres behandling og deres
kontroller. Dog ville de gerne have
os med ved indlæggelser, eller hvis
deres behandling blev så omfatten-
de, at det var svært at nå.

De fortalte os også, at der var en
ting, de hadede, og det var spørgs-
målet: "Har du husket at tage din
medicin…" 

De ønsker, at vi skal stole på dem.
Stole på at de både vil og kan vare-
tage deres egen sygdom.

En anden ting, der kom frem i pa-
nelet, var ønsket om, at de kunne
bruge hinanden. Her vil jeg frem-
hæve en af de unge, Thomas. Han
fremstod meget begavet og visio-
nær, med et ønske om at samle de

unge CF’ere i en gruppe. Gruppen
kunne så dele erfaringer enten på
internettet eller, hvis det var muligt,
hjemme hos hinanden. De unge vil
også meget gerne bruges på kurser
eller lignende, hvilket jo er fanta-
stisk, for hvem ved mere om det at
have CF end de, der selv er ramt af
sygdommen.

P.S. fra red.: Annegrete oplyser, at der
under kurset, som var for CF’ere
uden kronisk infektion, blev udleve-
ret håndsprit m.v. og vejledning om
god hostehygiejne for at undgå kryds-
infektion. Denne forholdsregel skyld-
tes, at vi oprindeligt arbejdede med
plan om, at nogle CF’ere med
kron.infektion skulle deltage i nogle
timer i visse programpunkter. Selvom
dette atter blev opgivet efter vejled-
ning fra RH-Centret, fastholdt vi ud-
levering af disse materialer, som vi da
havde anskaffet, ud fra den betragt-
ning, at lidt information om hånd-
og hostehygiejne nok ikke kunne være
til skade!

22
Lau ’på podiet’

Thomas ’i midten’
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Jagten på CF genet startede tilbage i 1985, men det tog

4 år at finde ’nålen i høstakken’. Med gen-fundet blev

man klar over, at det, som CF-patienter mangler i

cellerne, er et protein med betegnelsen CFTR, hvilket er

forkortelsen for Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Protein. Dette protein mangler i byggestenene hos 

CF-patienter, blot fordi der i et gen er sket et udfald af

et enkelt basepar på position Delta F508. Personer, der

ikke har CF (ikke-CF’ere) har CFTR i deres celler, mens

patienter med cystisk fibrose mangler dette protein.

Denne ’lille’ mangel har store og alvorlige konsekvenser

for disse patienter.

CF-genet blev opdaget af en gruppe på tre forskere:
Lap-Chee Tsui og John R. Riordan fra Canada og
Francis S. Collins fra USA, som sammen med den ame-
rikanske CF-forening (CF Foundation) arbejdede tæt
sammen i det forløb, der i de år gik under betegnelsen
’Jagten på CF-genet’. I 1985 ledte en dansk forsker, Hans
Eiberg, Panuminstituttet, forskerne på sporet af CF-ge-
net, da han påpegede, at CF-genet formentlig skulle
søges på kromosom nr. 7. Og fire år efter – den 22. au-
gust 1989 – kom endelig beskeden, at CF-genet nu var
fundet og isoleret, og at det ganske rigtigt befandt sig på
kromosom nr. 7, som Hans Eiberg havde påpeget.

Genfundet gav – forståeligt nok – anledning til stort
håb om en snarlig effektiv kur mod det alvorligste pro-
blem ved CF, nemlig luftvejsinfektionerne. Man blev
også hurtigt klar over, at genterapi ved CF ville finde
sted ved inhalation og ville således være det nærmeste,
man kan komme en egentlig ’kur’ for CF, eller rettere en
kur mod den alvorligste del af cystisk fibrose, nemlig
lungesygdommen, da det p.t. ikke er muligt at indføre
det raske gen i alle kroppens millioner af celler. Man
blev også klar over, at patienterne sikkert ikke ville kun-
ne nøjes med én genterapikur, men at de nok skal have
gentagne kure med visse mellemrum.

Der er nu gået godt 17 år, siden genet blev fundet, og
de første drømme om en hurtig behandling er afløst af
utålmodig venten på ’miraklet’. Én ting er dog sikkert –
genterapi er IKKE en urealistisk drøm, og genterapi vil
givet blive mulig en dag. Men teknikken har været van-
skeligere at styre, end man umiddelbart forudså.

I 1990 viste forskerne i laboratorieforsøg, at gentera-
pi ved CF virker. I 1992 begyndte de første dyreforsøg,
og i 1993 indledte man i USA det første forsøg med gen-
terapi hos nogle CF-patienter. Undervejs har man be-
nyttet forskellige vektorer (’genfærger’) til at transpor-
tere det korrekte CF-gen ind på rette sted i cellerne i
CF-patienters lunger, men endnu har man ikke fundet
den helt rette vektor.

Amerikanerne og den amerikanske CF Foundation
har rettet deres genforskning mod de såkaldte AAV-vek-
torer (Adeno-Associated Virus) som nøglen til at place-

Update om  
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re CF-genet på rette sted i CF-cellerne. Briterne og den
engelske CF-forening (UK CF Trust) har rettet deres
vektorforskning mod såkaldte liposomer (fedtmoleky-
ler).

Der har de seneste år været relativt få nyheder om
fremskridtene indenfor genterapiforskning, men briter-
ne udarbejdede i 2005 en oversigt over deres bedste bud
på en effektiv genvektor (Lipid 67) sammen med en for-
eløbig tidsplan for forskningen frem mod egentlig be-
handling ved genterapi.

Tidsplan
Den foreløbige tidsplan, som blev bragt i CF Trust’s
blad, CF Today, Autumn 2005, ser ud som følger:

2006: Stoffet ’Lipid 67’ skal optimeres, og man påbe-
gynder såkaldte toksikologiske tests af stoffet for at sik-
re sig, at patienterne ikke bliver syge af stoffet.

September 2006-september 2007: 200 engelske CF-pa-
tienter med varierende lungekomplikationer vil blive
observeret over 12 måneder og skal gennemføre en ræk-
ke tests for at se, om produktet kan antages at virke.
Patienterne vil ikke modtage behandling med stoffet.

Marts 2007: Fase 1 pilot studie med en inhalation af
produktet til ca. 15 patienter med forskellige doser af
stoffet. Hvis resultaterne efter evaluering er vellykkede,
vil man gå videre til Fase 2 studie efter indhentning af
de nødvendige godkendelser og forskrifter.

Sept. 2007- sept. 2008: Fase 2 kliniske studier med 100
patienter over 12 år fra CF-centrene i henh. London og
Edinburgh. Patienterne vil få gentagne behandlinger
over 6 måneder. Studiet forventes at være afsluttet efter

12 måneder. Hvis behandlingsresultaterne er tilfreds-
stillende, går man videre til Fase 3 studier.

2010: Fase 3 multi-center kliniske studier.
Dette vil involvere patienter fra UK, øvrige Europa og

USA.
Studiet vil vise endelig effektivitet og sikkerhed ved

behandlingen.
2011: Fase 3 vil blive afsluttet og evalueret.
Hvis resultaterne er gunstige, vil produktet kunne

markedsføres indenfor 2 år, dvs. 2013.

Tålmodighed
Briterne oplyser, at de umiddelbart havde hele 3 stoffer,
der var lovende, men at stoffet Lipid 67 har vist at være
det største vektorpotentiale til genterapi ved CF på nu-
værende tidspunkt. Dermed ikke være sagt, at Lipid 67
vil være den genvektor, der får genterapien ved CF til at
fungere let og problemløst i tiden frem. Derfor arbejder
briterne da også sideløbende med videreudvikling af
Lipid 67’s egenskaber og med også andre stoffer.

Set med patientens øjne kan tidsplanen frem mod en
mulig genterapi virke meget lang. På den anden side
skal man huske, at den lange udviklingsperiode er abso-
lut nødvendig for at kunne afdække eventuelle negative
følger ved den nye revolutionerende behandlingsform
og undgå eventuelle alvorlige utilsigtede bivirkninger
ved stoffet, som måske kunne vise sig at gøre patienter-
ne mere syge, end hvis de ikke havde fået behandling
med stoffet.

Derfor må vi fortsat væbne os med tålmodighed.

Det er helt forståeligt, at Jannik Steinmeier efter fle-
re års stor arbejdsindsats med at arrangere og plan-
lægge vagthold meldte ud på Diskussiongrupperne
i februar 2007, at da hans familie umiddelbart i år
var den eneste familie, der agtede at give sig i kast
med dette, blev de nødt til at trække sig, med min-
dre andre med-tovholdere dukkede op. Og da det
ikke så ud til, at Jannik havde fået kontakt med an-
dre, måtte vi efterflg. desværre se i øjnene, at der
ikke bliver CF-vagthold på Roskilde Festival-RF
2007. Kontrakten med RF skal aht. festivalens tilret-
telæggelse naturligvis også være på plads tidligt på
året, så det var for sent for i år.

Det er meget trist for CFF, at vi i 2007 må opgive
dette vigtige bidrag til arbejdet, – vagtholdet i 2006

Roskilde Festival:
Intet CFF-vagthold i 2007, men håb for 2008

KORTNYT
bidrog således med 28.610 kr. , men måske er der ly-
sere udsigter for 2008. CFF har nemlig efterfølgende
fået henvendelse fra en del personer, som mente at
have signaleret interesse i at deltage på vagtholdet,
men som nu til CFF har meldt deres interesse for
2008.

Vi opfordrer derfor indtrængende andre,
der kunne tænke sig at være med på et CFF-

vagthold på RoskildeFestival 2008, om at
henvende sig til CF-Foreningen, så vi kan

knytte kontakterne sammen.
Ring tlf. 8667 4422 

eller send e-mail til info@cff.dk.
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CF-Infostand på Vorbasse Marked
– voksne CF’ere efterlyses
CF-mor Ann Klausen, Lokalafd. Hejnsvig, har fået
en ny idé. En CF-infostand på Vorbasse Marked
torsdag-lørdag, 19.-21. juli. (WEB: http://www.vor-
basse-marked.dk)

Allerhelst ville Ann have en salgsbod, en pølse-
vogn eller tombola, hvormed hun kunne tjene pen-
ge til CFF. Men det er ikke muligt pga. foreliggede
aftaler mellem Vorbasse Marked og det medvirken-
de tivoli om retten til boder o.lign.

Men så kan man i stedet foretage oplysning om
CF, og på den måde gavne CF-bekæmpelsen.

Så Ann er ved at arrangere en infostand, hvorfra

der kan udleveres oplysende materiale om CF, men
hun vil meget gerne, hvis en el. flere voksne CF’ere
ville komme og hjælpe med at informere om, hvad
CF er.

Kunne du tænke dig at give Ann en hjælpende
hånd i en el. flere af de tre dage?

Reglerne for adskillelse for at undgå krydsinfek-
tion skal naturligvis overholdes, men hvis der kun
kommer én CF’er pr. dag, er det jo enkelt at klare.

Ring gerne til Ann Klausen, hvis du vil være med –
mobil 2445 4495, eller email til:
ann_klausen@msn.com.

Støt Cystisk Fibrose GRATIS og
automatisk, når du handler på
internettet  

DOWNLOAD ’DET GODE PRO-
GRAM’ fra linket på vores hjem-
meside. Når du efterfølgende
handler fra din PC støtter du auto-

matisk Cystisk Fibrose med donationer fra de butikker,
der er tilknyttet ENGODSAG.DK.

Læs mere på www.cff.dk

KORTNYT

Lis Sørensen koncert
27. september 
kl. 20.00

på spillestedet
Paletten / Viborg

til fordel for
CFF.

Læs mere om koncerten 
på www.cff.dk

– billetsalg via 
www.viborgbilletten.dk
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Fundraising arrangementer 
til fordel for CF-Foreningens arbejde: – forskningsstøtte,
patientarbejde og oplysning om CF

CF-mor Mette fortalte efter ar-
rangementet, at alle deltagerne var
virkelig positive og begejstrede, og
børnene virkelig fik 'hoppet amok'
denne lørdag eftermiddag. Udover
hoppeborge var der også under-
holdning i form af gøgl og klovneri,
og børnene var især begejstret for
dagens ballonmand.

7 måneder tidligere var Mette
Mejlvang med CF-datteren Katrine
(3 år til september) til interview i
TV/Midt-Vest sammen med CF-
Foreningen for at gøre reklame for
arrangementet. Her kunne Mette
blandt andet fortælle om den store
sponsorstøtte, hun allerede havde
modtaget i lokalområdet til arran-
gementet. Under udsendelsen for-
talte Mette også åbenhjertigt om
baggrunden for at iværksætte dette
arbejde, – om sit ønske om at gøre
noget for Katrine og alle de andre
435 børn og voksne i Danmark med
cystisk fibrose (CF), og fortalte om
CF-sygdommen, som hun først lær-
te at kende, da hendes datter
omsider fik stillet diagnosen CF –
om behandlingen og angsten og be-
kymringen for fremtiden for sit
barn med denne alvorlige medfødte
og arvelige sygdom.

Straks efter udsendelsen og før
Mette og Katrine forlod TV/
Midt-Vest, ringede en sponsor til
TV-stationen og tilbød Mette mere
hjælp.

I ugerne op til arrangementet ud-

sendte familien information om ar-
rangementet og CF til 50 børneha-
ver og dagplejere, der blev hængt
plakater op og 150 elever på den lo-
kale skole fik informationsmateriale
med hjem. Endelig blev de 30 spon-
sorer af arrangementet nævnt i det
lokale blad samt 4 aviser. På selve
dagen var der naturligvis også in-
formationsmateriale om CF til alle
besøgende inklusive to lokale aviser,
der mødte op for at bringe en re-
portage om arrangementet.

Tak til Katrines mor og far, Mette
og Søren, og deres talrige familie-
medlemmer og venner og sponso-

Lørdag den 7. oktober 2006 arran-
gerede CF-familien Mejlvang-
Grum et stort hoppeborgs-arrange-
ment for børn i Nr. Bork.
Arrangementet blev en stor succes
med besøg af 200 børn og 140 voks-
ne og indsamlede hele 25.000 kr. til
CF-forskning.

Hop Amok i Nr. Bork indsamlede 25.000 kr. til CF-forskning

Dagens hovedperson, Katrine (CF),

f. 2004

Familien Mejlvang-Grum, fr.v. Katrine,

Mor, storesøster Signe og Far.
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I forbindelse med den årlige byfest
arrangeret af Borger- og idrætsfore-
ningen i Hejnsvig i september 2006,
indsamlede CF-familien Klausen
4.000 kr. ved salg af pølser.

Familien fik i første omgang tilla-
delse fra Borger- og idrætsforenin-
gen til at sælge "natmads-pølser" til
fordel for CF ved byfesten.

Derefter gik turen til det lokale
'Hejnsvig Hotel', som velvilligt lån-
te familien en pølsevogn og var be-
hjælpelige med at skaffe billige kva-
litetspølser til det gode formål.

Endelig gik familien til det lokale
'Hejnsvig Bageri', som tilbød at
bage gratis pølsebrød til CF mod at
få et 'klem' af familiens 5-årige søn,
Nicolai (CF).

Resten af tilbehøret til pølsesalget
blev indkøbt hos Metro.

Pølserne blev solgt i de sene nat-
tetimer fra kl. 23.00 til 02.30 ved by-
festen og gav et flot overskud på
4.000 kr. til fordel for CF.

CF-mor Ann fortalte bagefter, at
projektet havde været utrolig let at
overskue og løfte (!!) og tilføjede
med beskedenhed, at "det jo kun
var 4.000 kr.".

Kære Ann og familie, venner og
lokale sponsorer: Vær forvisset om,

vi jo at drømme om, hvad arrange-
menter landet over af samme
størrelse kunne indbringe til CFF.

at CFF er taknemlig for denne
hjælp. Og hvis Ann endda kan sige,
at det var let at arrangere, begynder

Salg af pølser i Hejnsvig: 4.000 kr. til fordel for CF

En fyldt hal i Nr. Bork

rer, som hjalp dem med at skabe
denne succes.

Skulle der i CF-kredsen være
nogle, der er blevet inspireret af
hoppeborgsarrangementet i Nr.

Bork til at prøve kræfter med noget
lignende, bidrager Mette gerne med
råd og vejledning.

Og det skal tilføjes, at arrange-
mentet også gav "god presse" med

flere avisomtaler af cystisk fibrose, –
et vigtigt bidrag til at udbrede op-
lysning om CF.
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bringer vi omtale af flere fundrais-
ing-arrangementer, som i 2006 re-
sulterede i betydningsfuld økono-
misk støtte til CF-bekæmpelsen, –
Bankospil på Færøerne, Vagthold på
Skanderborg Festival, JazzTeltet i
Hillerød, Håbets Løb-tværs over
Danmark og Familien Westi’s ar-
rangement i USA.

I næste CF-blad

CF-vagthold på RoskildeFestival:

I flere år har der med familien
Betina og Jannik Steinmeier som
tovholdere og deltagere været CF-
vagthold på RoskildeFestival, som
har tjent dejlige penge til CF-
Foreningens arbejde.

I 2006 deltog ca. 40 personer i
vagtholdet under ledelse af familier-
ne Steinmeier og Thonke, og blandt
vagterne har der iflg. Jannik været
forældre, bedsteforældre, søskende
og venner til CF´ere, og også nogle
CF´ere har taget deres tørn tillige

med venner af CF, som alle for deres
hjælp modtager et armbånd med
dertil hørende adgang til festivalen
på lige fod med de betalende gæster.

Også fra Jylland har slægtninge
og venner til CF’ere taget turen til
Roskilde for at skaffe penge til CF-
arbejdet, og i de seneste fire år er det
eksempelvis blevet til: 30.400 kr.
(2003), 29.218 kr. (2004), 3.800 kr.
(2005) og 28.610 kr. (2006).

Tak til alle, tovholdere og vagter,
der har hjulpet med til dette.

2006: 28.610 kr. til CFF









Afsender:
Cystisk Fibrose-foreningen
Hyrdebakken 246
8800 Viborg

Returneres ved varig 
adresseændring
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