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Socialrådgiver-assistance
til CF-medlemsfamilier
I kan kontakte mig telefonisk hver torsdag mellem kl. 16 og kl. 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
Venlig hilsen
Gitte Madsen, socialrådgiver

Mindeord om

Erhard Winge Flensborg

Børnelægen, overlæge dr. med. Erhard

cystisk fibrose center på sin afdeling i 1968

hans hus, mens hustruen på 1. sal som

Winge Flensborg sov stille ind den 2. okto-

og tog initiativet til, at Landsforeningen til

gemmolog havde ædelstene katalogise-

ber 2009 efter et langt liv, som havde stor

Bekæmpelse af Cystisk Fibrose blev stiftet.

ret. Han donerede senere en del af sin

betydning for mange syge børn og unge.

samling til Roskilde Museum.

Især hans enestående indsats for patienter

Med sin meget grundige videnskabelige

verden over med den alvorlige arvelige

metode fik han systematiseret diagnostik,

Erhard Winge Flensborg blev således den

sygdom cystisk fibrose, der har meget at

kontrol og behandling af patienterne og

ubestridte specialist i Aluminias mangeåri-

takke ham for, men også inden for kunst-

skabt et internationalt videnskabeligt miljø.

ge og store produktion, hvor kendte danske

historien har han ydet en pionerindsats.

Hans afdeling blev international pioner in-

kunstnere har bidraget med motiver. Efter

den for cystisk fibrose, så afdelingens prin-

mange vanskeligheder med at skaffe

Erhard Winge Flensborg blev født i Roskilde

cipper er blevet fulgt overalt i verden, og

fondsstøtte udkom så et fantastisk og an-

og blev læge i 1937, samme år som han

danske cystisk fibrose patienter har den

melderrost videnskabeligt 2-bindsværk her-

blev gift med Inga Lund, hvis far var kunst-

længste overlevelse i verden, får en ud-

om (E.W. Flensborg: Aluminia, forlaget

maleren Aage Carl Gustav Lund, hvad der

dannelse, bliver voksne og stifter familie.

Rhodos) for et år siden, lige før hans 96-års

fik stor betydning for Flensborgs kunsthi-

Hans ånd har hvilet over centret, også ef-

fødselsdag. Ved udgivelsen, som blev fejret

storiske interesse, som han dyrkede viden-

ter at han blev pensioneret, hvor hans ele-

ved en reception på Amager Torv, holdt han

skabeligt efter sin pensionering. Efter en

ver fortsatte hans arbejde og viste

en flot og lysende klar tale, som viste hans

grundig og bred uddannelse til børnelæge,

holdbarheden i hans videnskabeligt funde-

gamle format og rørte os alle sammen.

hvor han som 32-årig forsvarede sin dok-

rede principper for behandlingen. Ved hans

tordisputats, blev han allerede som 38-årig

pensionering skrev en række af hans ele-

Nu er han død på plejehjemmet Holme-

overlæge på Børnehospitalet på Martinsvej

ver og nogle udenlandske kolleger et vi-

gaardsparken i Charlottenlund, efter at han

og i 1955 chef på børneafdelingen på

denskabelig festskrift til hans ære.

for nogle år siden mistede sin hustru. En
kæmpe er gået bort, men vi er mange, der

Blegdamshospitalet og fra 1969 på børneafdeling TG på Rigshospitalet indtil sin pen-

Efter pensioneringen kastede han sig med

aldrig glemmer ham og hans indsats, og

sionering i 1981.

fornyede kræfter over sin hobby, fajancer

vores tanker går til hans børn og hans bør-

fra den danske fabrik Aluminia, der var for-

nebørn.

Allerede tidligt fik han interesse for cystisk

gængeren for Den Kongelige Danske

fibrose, da han diagnosticerede de første

Porcelænsfabrik. Utallige var de gange

tilfælde i 1944. Da denne sygdom medfør-

hvor han besøgte loppemarkeder og for-

Tania Pressler, overlæge, dr.med.

te en tidlig død og stor sygelighed hos de

øgede sin minutiøst dokumenterede fajan-

Hanne Wendel Tybkjær, sekretariatschef,

ramte børn, grundlagde han det danske

cesamling, som fyldte hele kælderen i

Cystisk Fibrose Foreningen

Niels Høiby, professor, overlæge, dr.med.
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Erhard Winge Flensborg
mødte Dronning Margrethe
Ved sommerens start, den 27. maj 2009, besøgte Dronningen

Ved den anledning fik Flensborg lejlighed til at overrække maje-

Danmarks ældste plejehjem, Holmegårdsparken i Ordrup, som

stæten et eksemplar af sit samlerværk om Fajancefabrikken

fyldte 150 år, og hvor E.W. Flensborg havde boet i nogle år.

Aluminia, og som ved udgivelsen i november 2008 var genstand
for stor anerkendelse fra anmelderne.
"En systematikers optegnelser"
var en af overskrifterne i den
anledning. Ikke overraskende
for de CF-familier, som siden
midten af 1960'erne havde
kendt og oplevet den grundige
overlæge, som ved de månedlige ambulante kontrolbesøg
minutiøst noterede alle oplysninger om CF-patienternes helbred i
det patientregister, han grundlagde, og som dannede baggrunden
for udviklingen af cystisk fibrosebehandlingen i Danmark – dybt respekteret på verdensplan.
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CF-LANDSINDSAMLING
15. november - 31. december 2009
Kære Medlem og/el. Bidragyder
Igen i år har CF hårdt brug for Deres hjælp !
– for at vi som en lille patientforening kan hjælpe landets ca. 450 patienter med sygdommen Cystisk Fibrose (CF).
Der er brug for midler til FORSKNING
– CF-Foreningen tilstræber at styrke forskning og fastholde flere unge læger og øvrige fagpersonale til området ved at yde introduktions-stipendier, så unge forskere kan komme i gang med projekter.
Vi mangler også penge til PATIENTARBEJDET,
– til Kursus- og Lejraktiviteter, Socialrådgiverassistance og Rådgivnings- og Konsulenttjeneste.
Og behovet for at udbrede OPLYSNING om Cystisk Fibrose er stort.
– Sygdommen med det absolut ikke-mundrette navn er langt fra så kendt i befolkningen som en del andre
alvorlige sygdomme, der rammer børn og unge.
Derfor beder vi Dem støtte
CF-LANDSINDSAMLING,
15. november - 31. december 2009.
På forhånd tak for enhver støtte til CF-patienterne.

Med venlig hilsen

BJARNE HANSEN
Bestyrelsesformand

Større skattefradrag i 2009

• Vi minder om, at Cystisk Fibrose Foreningen er godkendt iht. til Ligningslovens § 8 A og § 12. stk. 3. Dette betyder bl.a., at
gaver til CFF kan fratrækkes den skattepligtige indkomst. Og grænsen for fradrag er hævet igen i år.

• De første 500 kr. er som hidtil ikke fradragsberettiget. Det maksimale fradrag for gaver i indkomståret 2009 er 14.300 kr., som
man får, hvis man samlet har givet gaver for 14.800 kr.

• Cystisk Fibrose Foreningen er også godkendt til at modtage gavebreve, hvor gavegiveren kan fratrække det fulde beløb i den
skattepligtige indkomst - og kan modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift.

Husk at oplyse CPR-nr. til CF-Foreningen, som skal indberette gavebeløbet til SKAT.
Bidrag og/el. kontingent kan indbetales:

• via Netbank til konto 4770 000 6404383
• eller vha. Dankort via CFSHOP på www.cff.dk.
Husk venligst afsendernavn, adresse samt at fortælle, hvad betalingen dækker.

Læs mere om CF på www.cff.dk
NR. 1 • 2009
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Pseudomonas aeruginosa
biofilm i luftvejene
hos patienter med cystisk fibrose
AF THOMAS BJARNSHOLT 1 , LEKTOR , PH.D.

Artiklen er skrevet til Cystisk Fibrose-bladet med udgangspunkt i det videnskabelige arbejde, jeg
har udført sammen med Peter Østrup Jensen2, Mark J. Fiandaca3, Jette Pedersen4, Christine Rønne
Hansen6, Claus Bøgelund Andersen5, Tacjana Pressler6, Michael Givskov1 og Niels Høiby1,2
(1International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet,
2Klinisk Mikrobiologisk afd., Rigshospitalet, 3AdvanDx, Inc. Woburn, Massachusetts, USA, 4Bartholin Instituttet,
5Patologisk afd., Rigshospitalet og 6CF Centret, Rigshospitalet)

Arbejdet er publiceret som artikel med titlen "Pseudomonas aeruginosa Biofilms in the
Respiratory Tract of Cystic Fibrosis Patients" i det videnskabelige blad 'Pediatric Pulmonology'.
Vi henviser til originalartiklen for alle videnskabelige resultater og referencer, der knytter sig til
nedenstående artikel i CF-bladet.

Indledning
Siden 2. verdenskrig har lægevidenskaben haft antibiotika som et

Megen ny forskning peger på, at bakteriers evne til at udvikle sig

næsten ultimativt våben mod bakterielle infektioner. Akutte infek-

til kroniske infektioner skyldes bakteriernes evne til at organisere

tioner, som eksempelvis lungebetændelse og sårinfektioner, der

sig i mikrokolonier, hvor bakterierne vokser i såkaldte biofilm

tidligere medførte døden, behandles i dag ‘blot’ med antibiotika.

(grupperinger af bakterier) omgivet af en matrix (hinde) – fortrinsvis dannet af bakterierne selv. Ved denne form for vækst er

Erfaringen har imidlertid vist, at den effektive bekæmpelse af de

bakterierne relativt beskyttede mod immunsystemet og antibioti-

akutte infektioner har givet plads til andre former for bakterielle

ka. Biofilmdannelse af bakterier kendes også ved bakteriel vækst

infektioner. Erfaringen har også vist, at den måde, som antibiotika

i naturen i slimlaget på sten, i vandrør og på andre overflader. Når

dræber bakterierne på, desværre også er med til at udvikle resi-

bakterierne vokser på denne måde, er de betydeligt mere resi-

stente bakterier.

stente overfor ydre påvirkninger.

Fordi lægevidenskaben i dag kan behandle mange akutte infek-

Tidligere døde patienter med cystisk fibrose i barndommen af lun-

tioner, som befolkningen ikke længere dør af, så risikerer den

geinfektioner med bakterierne Haemophilus, Pneumokokker og

overlevende befolkning at få kroniske bakterielle infektioner. Den

Staphylokokker. Disse bakterier har de seneste 30 år ikke været et

effektive behandling af mange akutte bakterielle infektioner har

væsentligt behandlingsproblem ved CF, men den effektive ned-

således skabt plads for andre infektioner, der evner at blive kroni-

kæmpelse af bakterierne har skabt grobund for andre bakterier

ske. Når en infektion er etableret som kronisk i eksempelvis lun-

som eksempelvis Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia

gerne, kan den ikke fjernes igen, og selve infektionsprocessen kan

Complex og Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans. Denne ar-

ikke stoppes. Infektionen kan i bedste fald bremses eller holdes i

tikel omhandler kun P. aeruginosa.

ave med antibiotika, men patienten kan ikke kureres.
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Generelt om P. aeruginosa

Vi har med vores arbejde søgt at finde en videnskabelig forklaring
på, hvorfor den intensive brug af antibiotika ikke kan udrydde den

P. aeruginosa betegnes i lægefaglige vendinger som 'opportuni-

kroniske P. aeruginosa infektion ved CF. Vi ved, at behandlingen

stisk human patogen'. Det betyder, at bakterien ikke rammer 'ra-

kan bremse infektionen. Vi ved også, at P. aeruginosa bakterien

ske' personer, men kun særligt udsatte grupper som eksempelvis

danner biofilm, som beskytter den mod at blive nedbrudt af krop-

personer med CF, eller personer med generelt nedsat immunfor-

pens eget immunforsvar og antibiotika.

svar. Bakterien er såkaldt lavvirulent, dvs. dens sygdomsfremkaldende egenskaber er i etableringsfasen mindre og udvikler sig

Vi har derfor arbejdet ud fra en antagelse (hypotese) om, at

langsomt hos patienten modsat mere virulente infektioner som

den intensive antibiotika behandling evner at bremse P. aerugino-

eksempelvis hæmolytiske Streptokokker, der kan udvikle sig hur-

sa infektionen, men den evner ikke at stoppe bakteriens dannel-

tigt til akut sygdom med feber og betændelse.

se/produktion af biofilm. Derved har vi søgt at påvise, at

P. aeruginosa bakterien findes normalt i naturen. Infektion med

bakteriens evne til at producere biofilm er en af årsagerne til, at

bakterien er kendetegnende for patienter med cystisk fibrose. I CF-

P. aeruginosa infektionen forbliver kronisk hos CF-patienterne. Hvis

patienternes lunger ses bakterien enten som frie, enkelt-liggende

bakterien ikke producerede biofilm, ville den, alt andet lige, ikke

bakterier (planktoniske) eller som små hobe af bakterier, mikro-

være en kronisk infektion, men kunne behandles og udryddes.

kolonier, hvor bakterierne vokser i biofilm.

P. aeruginosa evner også at skifte egenskab til en yderst slimet

For at kunne teste vores hypotese ønskede vi at sammenligne for-

form kaldet mucoid P. aeruginosa. Dette skift skyldes en genetisk

holdene i lungerne fra to grupper af CF-patienter:

ændring af bakterien (mutation), hvormed den udskiller store

(1) Lunger fra CF-patienter med kronisk P. aeruginosa infektion,

mængder alginat (sukkerarter) og dermed fremstår meget slimet

som har været behandlet intensivt med antibiotika.

på dyrkningsmedierne. Dette skifte til mucoid type hjælper bakte-

(2) Lunger fra CF-patienter med kronisk P. aeruginosa infektion

rien til at blive yderligere modstandsdygtig overfor kroppens for-

som IKKE har været behandlet intensivt.

svarssystemer og antibiotikabehandling og menes at kunne

Lunger til at beskrive forholdene for gruppe (1) kunne vi umid-

fremkaldes af betændelsesreaktionen. Laboratorieforsøg har vist,

delbart undersøge ved at se på 'gamle' lunger fra CF-patienter, der

at P. aeruginosa, der gror i biofilm, har markant større tolerance

er transplanteret i de senere år som følge af deres kroniske P.

overfor selv meget høje doser af antibiotika og andre antimikro-

aeruginosa infektion.

bielle stoffer i forhold til plantonisk P. aeruginosa.

Lunger til at beskrive forholdene for gruppe (2), hvor patienterne IKKE er behandlet intensivt med antibiotika, vil det normalt
ikke være mulig at undersøge, da den intensive behandling blev

Hvorfor et videnskabeligt arbejde om biofilm ?

iværksat for over 30 år siden. Professor Niels Høiby, Klinisk
Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet, udførte et projekt i åre-

Siden 1976 har man på Rigshospitalet med stor succes behandlet

ne 1974-1978, hvor der fra afdøde patienter med kronisk P. aeru-

CF-patienter med kronisk P. aeruginosa infektion intensivt med

ginosa blev taget lungebiopsier til histopatologi (sygdomslære) og

meget store mænger antibiotika. I de første år ved rutinemæssi-

bakteriologiske undersøgelser. Da den aggressive intensive anti-

ge intravenøse (i.v.) anti-P. aeruginosa behandlinger (sprøjtekure)

biotikabehandling blev startet i 1976, kunne disse autopsier

i 14 dage 4 gange om året, og siden 1987 ved en kombination af

(prøver) benyttes som undersøgelsesmateriale for patienterne i

i.v. behandling og daglige antibiotika inhalationer. Før 1976 over-

gruppe (2). Ydermere undersøgte vi også sputum fra kronisk infi-

levede kun 50 % af CF-patienterne 5 år med kronisk P. aerugino-

cerede CF-patienter for at undersøge, om den bakterielle biofilm i

sa infektion. I dag lever langt de fleste patienter i årtier med deres

ekspektoreret sputum kan sammenlignes med den biofilm, der

kroniske infektion.

produceres af P. aeruginosa bakterierne dybere i lungerne.

Til trods for den intensive brug af antibiotika mod kronisk P. aeru-

ginosa infektion forbliver infektionen kronisk, når den først er

Det videnskabelige arbejde. Metode

etableret i CF-patienternes lunger. Behandlingen kan udskyde og
dæmpe infektionen, men den kan ikke udrydde den. På sigt ople-

I vores videnskabelige arbejde undersøgte vi sputum fra nuleven-

ver patienter med kronisk P. aeruginosa infektion (eller anden kro-

de CF-patienter med kronisk infektion. Vi undersøgte bakteriologi

nisk lungeinfektion) en konstant nedbrydning af lungevæv, dels

fra de afdøde og transplanterede patienter samt lunger(væv) fra

som følge af infektionen, dels som følge af inflammation (krop-

både gruppe (1) lunger fra CF-patienter med kronisk P. aerugino-

pens betændelsesreaktion på infektion). Konsekvensen af dette er

sa infektion, som er behandlet intensivt med antibiotika, og grup-

faldende lungefunktionsniveau over tid. Kronisk infektion ved CF er

pe (2) lunger fra CF-patienter med kronisk P. aeruginosa infektion

således den primære dødsårsag for patienterne.

som IKKE er behandlet intensivt.

NR. 1 • 2009
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Indsamling af sputum fra CF-patienter

De intensivt behandlede patienter

Vi indsamlede 77 sputum prøver fra nulevende CF-patienter med

De eksplanterede (udtagne) lunger er det, man generelt kalder

kronisk P. aeruginosa infektion i alderen 1,5-49 år som indgik i

"end-stage" lunger. Det vil sige, at lungerne er så ødelagte af P.

den rutinemæssige bakteriologiske undersøgelse af sputum ved

aeruginosa infektion, at patientens overlevelse krævede en lunge-

kontrolbesøg på Rigshospitalet. Hver sputumprøve blev delt i 2.

transplantation. Vi undersøgte væv fra 3 eksplanterede lunger fra

Den ene halvdel blev undersøgt i mikroskopi, og den anden halv-

patienter, der var behandlet intensivt med antibiotika.

del blev undersøgt for bakterievækst.
I den såkaldte konduktive zone af lungerne (den øvre del af lun-

Undersøgelse af lunger

gerne med luftrøret og de store og små bronkier, hvis funktion er

Lunger fra patienter i gruppe (1) omfattede CF-patienter i alderen

at lede luften frem og tilbage), fandt vi mange P. aeruginosa, der

30-42 år. De havde i gennemsnit haft kronisk P. aeruginosa infek-

alle uden undtagelse var indlejret i mucus plugs (klumper) (figur

tion i 27 år, da de fik en lungetransplantation.

2).

De eksplanterede (udtagne) lunger blev indsamlet umiddelbart

Mucus-overfladen lå langs luftvejene eller udfyldte dem totalt.

efter transplantationen i overensstemmelse med den biomedicin-

Ikke alle luftveje var fyldt med mucus plugs, og ikke alle mucus

ske projektprotokol (KF-01278432), som er godkendt af Central

plugs indeholdt bakterier.

Videnskabsetisk Komite.

De mucus plugs, der indeholdt bakterier, varierede meget i for-

Lungevæv fra patienter i gruppe (2) omfattede 9 CF-patienter i

hold til størrelse og rummelighed. Bakterierne i disse mucus plugs

alderen 3-20 år, som døde af svigtende lungefunktion pga. kronisk

lå stort set alle klumpet sammen, og der blev kun observeret få

mucoid P. aeruginosa lungeinfektion. Patienterne havde i gen-

enkelt/planktoniske celler (enkeltliggende bakterieceller). Om-

nemsnit haft kronisk infektion i 3,5 år (1 måned – 8 år). Ydermere

kring klumperne af bakterier observerede vi mange såkaldte

var der 2 CF-patienter, der døde af andre årsager end kronisk P.

værtsceller domineret af PMNer (hvide blodceller fra immunfor-

aeruginosa infektion.

svaret).

Til undersøgelse af sputum og lungerne fra begge grupper pa-

Bakterierne var uden undtagelse kun til stede i luftvejene, og

tienter benyttede vi en artsspecifik indfarvning af bakterierne i

der var ingen bakterier, som var vedhæftet bronkievæggene eller

lungevævet og sputum. Derved kunne vi med stor nøjagtighed be-

andre dele af lungevævet. Bakterierne voksede således kun i mu-

stemme hvilke bakterier, der var til stede i lungerne, og hvor i lun-

cus i lungerne og ikke i selve lungevævet.

gerne de var lokaliseret. Udover den specifikke farvning,

Vi kunne også konstatere klare indikationer på, at patienternes

benyttede vi også en almindelig ikke-specifik såkaldt Gram-farv-

immunforsvar i allerhøjeste grad havde fungeret i lunger og spu-

ning.

tum.

Fra alle lunger blev der også udtaget prøver af alle relevante
områder så som bronkierne, alveolerne, inflammeret væv (væv

I den respiratoriske del af lungerne (det nedre af lungerne ved

med betændelse) og raskt væv.

alveolerne, hvor selve gasudvekslingen med blodet foregår) observerede vi både konsoliderede (sammenfaldne) og/eller nekrotiske/døde alveoler samt fuldt funktionelle luftfyldte alveoler

Det videnskabelige arbejde. Resultater

(figur 2 B og C).

Sputum

tive zone, fandt vi ingen bakterier inde i selve vævet, men kun

Alle 77 sputumprøver fra nulevende patienter med kronisk infek-

bakterier i mucus i luftvejene.

Som det var tilfældet med vores observationer fra den konduk-

tion indeholdt P. aeruginosa. Der var ikke forekomst af andre bak-

I den respiratoriske zone fandt vi generelt få P. aeruginosa sam-

terier. Den mucoide type af P. aeruginosa bakterien dominerede

menlignet med den konduktive zone. De bakterier, vi fandt, var

alle prøverne, men der var også non-mucoid P. aeruginosa. Det er

både enkeltliggende samt i små klumper. De enkeltliggende P.

helt normalt, at kronisk inficerede CF-patienter har forekomst af

aeruginosa var af typen non-mucoide. Ved analyse af specifikke,

både mucoide og såkaldt non-mucoide P. aeruginosa sammen.

antistoffer der binder sig til bakteriernes produktion af alginat kun-

Ved mikroskopering (figur 1) kunne vi se P. aeruginosa både
som enkelt-bakterier (planktoniske) og som klumper af bakterier

ne vi påvise, at bakterierne, der var samlet i klumper, var af typen mucoid P. aeruginosa.

– biofilm. De sammenklumpede bakterier sås omkranset af
plantoniske bakterier. Bakterieklumperne var af forskellig størrelse

Der har været en del spekulationer vedrørende hvilke bakterier,

og form, men jævnt fordelt i prøverne. De fleste af bakterieklum-

der findes i CF lunger, og andre forskergrupper hævder, at der al-

perne var omringet af hvide blodceller fra immunforsvaret

tid er andre bakterier tilstede sammen P. aeruginosa. De lunger,

(PMNer). I enkelte tilfælde så vi PMNer inde i klumperne.

som vi undersøgte i dette studie, var ikke inficeret af andre bak-

Klumperne lignede til forveksling de klumper, der fremkommer

terier end P. aeruginosa.

når P. aeruginosa dyrkes i laboratoriet.

8
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De ikke-intensivt behandlede patienter

Inflammation (betændelsesreaktion med blandt andet de hvide

Vi benyttede materiale fra 11 patienter, som alle døde i perioden

blodlegemer – PMNer) skal normalt fjerne indtrængende bakteri-

1974-78. Perioden repræsenterer tiden før den regulære vedlige-

er. Hos raske personer går de hvide blodlegemer til grunde, når

holdelses antibiotikaterapi hver 3. måned blev indført til alle CF-

infektionen er bekæmpet, men hos CF-patienterne kan de hvide

patienter med kronisk P. aeruginosa lungeinfektion. På det

blodlegemer ikke bekæmpe en P. aeruginosa infektion effektivt,

tidspunkt behandlede man kun patienterne med i.v. antibiotika,

blandt andet fordi bakterien vokser i biofilm. De hvide blodlege-

når de viste akutte tegn på alvorlige symptomer som følge af in-

mer dør efter forholdsvis kort tid uden at have opfyldt deres for-

fektion. Inhalationsantibiotika var ikke tilgængeligt.

mål ved at nedkæmpe bakterien/infektionen. De henfalder i
lungerne hos CF-patienterne, hvor de frigiver deres giftstoffer, som

Materialet fra disse patienter viste, som det også var observeret

skulle være brugt til at nedkæmpe infektionen. Giftstofferne øde-

fra gruppen af patienter, der havde modtaget intensiv behandling,

lægger i stedet patientens eget lungevæv, samtidig med at nye

stor forekomst af P. aeruginosa bakterier i den konduktive zone af

hvide blodlegemer(celler) tilkaldes, fordi infektionen ikke er be-

lungerne (figur 3 A). Bakterierne var indlejret i mucus omringet af

kæmpet. Dermed er der skabt en ond spiral, hvor CF-patienternes

PMNer. Bakterierne voksede således kun i mucus i lungerne, men

eget immunforsvar stimulerer en øget betændelsesreaktion, som

ikke i selve lungerne.

medfører en kontinuerlig nedbrydelse af lungevævet og dermed

Modsat de intensivt behandlede patienter viste materialet i den

tab af lungefunktionsniveau. Den PMN dominerede inflammation

respirative zone, at alveolerne var fyldt med klumper af store

omkring P. aeruginosa biofilmene i CF lungerne kan forårsage mu-

mængder bakterier og PMNer (hvide blodceller/immunforsvar)

tationer i genet mucA, en mutation som får bakterien til at pro-

hos de ikke-intensivt behandlede patienter (figur 3 B).

ducere store mængder alginat, så de derved bliver mucoide. I

Lungevævet i både den konduktive og respiratoriske zone viste
tegn på stærk beskadigelse som følge af voldsom infektion og ef-

forlængelse af dette er antibiotika heller ikke i stand til at slå bakterierne ihjel.

terfølgende inflammationsrespons (betændelsesreaktion).
Ved analyse af specifikke antistoffer, der binder sig til bakteri-

Overlevelsen for patienter på Rigshospitalet med kronisk P. aeru-

ernes alginat, kunne vi påvise, at bakterierne var af typen muco-

ginosa infektion er forøget signifikant grundet det intensive sup-

id P. aeruginosa.

primerende (undertrykkende) anti-P. aeruginosa behandlings-

Vores observationer påviser, at de bakterier, som overlever krop-

regime. Dette behandlingsregime bygger på månedlige under-

pens eget immunforsvar (PMNer), lever i alginat som mucoide

søgelser af den enkelte patient og inkluderer mikrobiologisk un-

bakterier, hvorimod de bakterier, der lever enkeltvis typisk bliver

dersøgelse af sputum eller respiratorisk sekret udtaget ved sug.

fagocyteret (spist) som enkeltceller af PMNerne.

Den mikrobiologiske undersøgelse bygger på Gram-farvning af udstryg og dyrkning af prøverne til identifikation og resistens bestemmelse for de relevante antibiotika af alle isolerede bakterier

Hvad vi kan udlede fra vores arbejde?

og svampe. Antistofrespons ved krydset immunelektroforese, for

P. aeruginosa og andre relevante bakterier isoleret fra CF sputum,
I lighed med andre tidligere undersøgelser indikerer denne un-

foretages minimum en gang om året. Læs også artiklen: CF-bak-

dersøgelse, at den kroniske bakterielle lungeinfektion hos CF-pati-

terier set med mikrobiologens øjne fra CF-blad 4-2005)

enter er en biofilmbaseret infektion. Vi fandt således P. aeruginosa

Frem til 1975 blev patienter med kronisk P. aeruginosa lunge-

bakterien i mikrokolonier indlejret i en matrix af alginat. De bak-

infektion på Rigshospitalet kun behandlet ved akut exercabation

terier, der producerer alginat og vokser i biofilm, bliver ikke fago-

(sygdomsforværring). I gennemsnit modtog patienterne en be-

cyteret (spist) af PMNerne. Dette underbygger vores hypotese for

handlingsperiode på 2 uger om året. Kun 50 % af patienterne

hele studiet.

overlevede 5 år med kronisk P. aeruginosa infektion.
Efter 1976 blev alle kroniske CF-patienter behandlet målrettet

I både den første og anden gruppe af patienter i vores studie var

ved 2 ugers i.v. anti-P. aeruginosa antibiotikabehandling hver 3.

der stor forekomst af mucoide P. aeruginosa bakterier i den kon-

måned, i alt 8 ugers behandling om året. Denne behandling blev

duktive del af lungerne. De intensivt behandlede patienter havde

i 1987 suppleret med daglig inhalation af antibiotika (colistin og

imidlertid relativ lille forekomst af bakterier i den respirative del

senere TOBI) og i 2001 med daglig indtag af antibiotikummet

af lunger modsat de ikke intensivt behandlede patienter, hvor

azithromyzin i tabletform.

alveolerne var fyldt med klumper af store mængder bakterier og
PMNer.

Azithromycin hører til gruppen af antibiotika, der kaldes macrolider. Macrolider er ikke umiddelbart virksomme til bekæmpelse af

De lunge(vævs)skader vi observerede i materialet var alle forår-

P. aeruginosa infektion på samme måde som de typer af antibio-

saget af kronisk infektion og af den kraftige og vedholdende in-

tika, man traditionelt anvender, men azithromycin kan hæmme

flammation (immunforsvarsreaktion) overfor infektionen.

bakteriens produktion af biofilm. Derved svækker stoffet en af P.
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aeruginosa bakteriens vigtigste forsvars (overlevelses)mekanis-

Det ser således ud til, at den konduktive del af lungen fungerer

mer.

som et bakterielt reservoir eller fristed, hvor biofilm bakterierne
kan gro, men ikke fjernes selv med meget store mængder anti-

Erfaringerne har vist, at den intensive og målrettede anti-P. aeru-

biotika mm.. Desværre forhindrer det intensive behandlingsregime

ginosa behandling ikke kan fjerne den kroniske P. aeruginosa

ikke, at den kroniske infektion og patienternes immunforsvar som

infektion, men den kan undertrykke infektionens sygdoms-

reaktion herpå nedbryder patienterne lungevæv og dermed lun-

komplikationer i adskillige år. Hvor CF-patienter tidligere døde ef-

gefunktionsniveau på længere sigt.

ter få års infektion, lever hovedparten af CF-patienter med kronisk

P. aeruginosa lungeinfektion nu betragteligt længere.
En patient i vores studie har således levet 28 år med kronisk P.

Perspektivering

aeruginosa infektion før lungetransplantation. I denne periode er
patienten i alt behandlet med 114 2-ugers i.v. anti-P. aeruginosa

Det intensive antibiotika behandlingsregime fra 1976 har forøget

sprøjtekure, 1 kg tobramycin, 10 kg beta-lactam anti-P. aerugino-

levetiden for CF-patienter med kronisk P. aeruginosa infektion

sa antibiotika og 1 kg inhaleret colistin. Der synes at være en klar

markant sammenlignet med overlevelsen før indførslen af regi-

sammenhæng mellem omfanget (behandlingsintensiteten) af den

met. Behandlingsregimet er blevet yderlig forbedret med intro-

antibiotiske behandling og patienternes levetid (før transplanta-

duktionen af daglige antibiotika inhalationer i 1987 samt med

tion) for CF-patienter med kronisk P. aeruginosa infektion.

introduktionen af stoffet azithromyzin i 2001.

Som omtalt tidligere i denne artikel, viste vores studie, at der hos

Efter vores opfattelse er det yderst vigtigt, at CF-patienterne for-

de CF-patienterne fra Rigshospitalet, som indgik i undersøgelsen,

står, hvilke komplikationer en kronisk P. aeruginosa infektion ska-

‘kun’ var forekomst af P. aeruginosa – modsat studier fra andre

ber for den enkelte patient, og at hvis man fravælger eller

centre, hvor man hævder, at P. aeruginosa altid forekommer sam-

nedprioriterer dele af det intensive antibiotika behandlingsregime,

men med andre bakterier.

så har man, alt andet lige, et dårligere udgangspunkt for at leve

Vi mener, at det intensive antibiotika behandlingsregime, som

længere med sin kroniske P. aeruginosa infektion.

det praktiseres på Rigshospitalet, kan være forklaringen på forskellen i forekomsten af bakterier. De centre, som finder både P.

I erkendelse af, at kronisk P. aeruginosa infektion hos CF-patienter

aeruginosa og andre bakterier hos CF-patienterne, behandler ge-

ikke for tiden kan udryddes, når den er etableret i lungerne hos

nerelt ikke deres kroniske P. aeruginosa patienter med kombina-

patienterne, er det derfor yderst vigtigt at udnytte alle forhånden-

tionen af de rutinemæssige iv. anti-P. aeruginosa behandling OG

værende muligheder for at søge at fjerne P. aeruginosa infektio-

daglige inhalationsbehandlinger. De anvender i stedet daglig in-

nen, inden den er etableret som kronisk infektion i CF lungerne.

halationsbehandling suppleret med iv. behandling ved akut exercabation (sygdomsforværring). Derved bliver de bakterier, der
ellers kan forekomme i lungerne ved CF, ikke behandlet så effektivt, sammenlignet med patienterne på Rigshospitalet, idet den
type antibiotika, der typisk anvendes ved inhalationsbehandling,
ikke nedkæmper disse andre bakterier så effektivt, som det er
tilfældet med den antibiotika, der anvendes ved de rutinemæssige i.v. behandlinger (sprøjtekure).
På baggrund af vores undersøgelser ser det ud til, at P. aerugino-

sa bakterierne hos de ikke-intensivt behandlede patienter inficerede og ødelagde lungerne hurtigere sammenlignet med gruppen
af patienter, der var behandlet intensivt. Vi må antage, at dette
skyldes, at bakterierne hurtigere var i stand til at sprede sig til den
respiratoriske del af lungen som følge af lav behandlingsintensitet.

10

Vores observationer i dette studie indikerer, at det intensive anti-

Figur 1

biotika behandlingsregime, som praktiseret på Rigshospitalet, hol-

Diversiteten af P. aeruginosa biofilms i sputum.

der bakterierne i ave (dog uden at kunne fjerne dem) i den

Sputum prøver fra 77 kronisk P. aeruginosa inficerede CF-pati-

konduktive del af lungerne, og behandlingen yder en høj grad af

enter blev undersøgt ved Gram farvning og specific farving.

beskyttelse mod, at bakterierne trods deres produktion af biofilm

Tilstedeværelsen af P. aeruginosa som den eneste bakterie blev

spreder sig til den respiratoriske del af lungerne over længere tid.

verificeret med den specifikke farvning.
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Figur 2

Figur 3

P. aeruginosa biofilmene forbliver i den konduktive zone, og

Mikroskopisk undersøgelse af ikke intensivt behandlede lunger

kun meget få planktoniske bakterier findes I den respiratoriske

fra kronisk inficerede CF-patienter. (A) Massive bakterielle bio-

zone, og her bliver de spist af PMNer. (A) Bakterier i biofilm

film visualiseret specifik farvning, både i den konduktive (A) og

inde I en bronkie visualiseret med specifik farvning (41 årig CF

den respiratoriske zone (B). Disse P. aeruginosa biofilm observeres i store mængder både i den konduktive og den respirato-

tion i 28 år). (B ofg C) viser øget sammenfald af alveolar.

riske zone. Store dele af vævet er ødelagt i begge zoner.

W

mand med kronisk P. aeruginosa mucoid og non-mucoid infek-
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antibiotika. Han har arbejdet meget med bakteriel kommunikation, som ofte styrer de sygdomsfremkaldende stoffer, som bakterierne laver under en infektion. Ved at blokere denne kommunikation svækkes bakterierne, og vores eget immunforsvar samt antibiotika dræber dem mere effektivt.
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ORDFORKLARINGER

Mucus
Slim produceret i bronkierne

Mukopurulent sekret
Fagocyteret

Mucus blandet sammen med inflammationsceller og bakterier

Spist

Mutation
Akut exercabation

Genetisk ændring af bakterien

Akut sygdomsforværring

Alginat

Non-mucoid P. aeruginosa
Stammer af P. aeruginosa bakterien, der ikke vokser i slimvækst

Sukkerslim omkring bakterier

(uden alginat).

Antistoffer

Planktoniske celler

Antistoffer dannes af bestemte grupper af hvide blodlegemer, når

Enkeltliggende bakterieceller

de har haft kontakt med bakterier eller virus. Antistofferne er specielt tilpasset til at uskadeliggøre fremmede substancer som bak-

PMN

terier, virus, svampe og parasitter deres bestanddele. De er derfor

Hvide blodceller fra immunforsvaret, der nedkæmper bakterier

målrettet mod hvert sin microbes bestanddel og kan derfor skel-

som en del af kroppens betændelsesreaktion på en infektion

nes fra hinanden.

Respirative zone af lungerne
Biofilm

Det nedre af lungerne ved alveolerne, hvor selve luftskiftet til og

En slimet hinde som beskytter bakterier mod at blive nedkæmpet

fra blodet foregår

Konduktive zone af lungerne

Sekret

Den øvre del af lungerne med luftrøret og de store og små bron-

Kropslig udskilt væske

kier, hvis funktion er at lede luften frem og tilbage

Sputum
Matrix

Ophost, bestående af mucus, bakterier og inflammationsceller mm

Skal omkring biofilmene

Supprimerende/suppressiv behandling
Mucoid P. aeruginosa
Stammer af P. aeruginosa bakterien, der vokser i slimvækst som
den selv danner (alginat).
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Undertrykkende behandling

Cystisk Fibrose Relateret Diabetes
Cystisk Fibrose Relateret Diabetes (CFRD), også kaldet sukkersyge ved CF, er ikke en ny sygdom
ved siden af CF, men en del af selve sygdommen. Læge Susanne Lanng fra Rigshospitalet lavede
tilbage i slutningen af 1990'erne en række videnskabelige arbejder om emnet. Denne artikel er
skrevet med udgangspunkt i Susanne Lanngs arbejde med CFRD og på baggrund af foredrag på
CF-Familiekurset 2008 ved læge Marianne Skov om erfaringer og behandling af CFRD på CFCentret på Rigshospitalet.

Bugspytkirtlen (pancreas) og dens funktion
Bugspytkirtlen har to hovedfunktioner. Den ene funktion er at pro-

AF ERIK WENDEL

ducere enzymer til tarmen i form af Lipase (der nedbryder fedtstoffer), Amylase (der nedbryder sukkerstoffer) og Protease (der

sigt. Nedsat nyrefunktion betyder, at nyrernes evne til at omsæt-

nedbryder æggehvidestoffer). Det er disse stoffer, der er indeholdt

te og udskille medicin bliver dårligere, herunder antibiotika, der

i fordøjelsesenzymerne (Creon), som bruges ved behandling af CF.

anvendes ved behandling af eksempelvis bakterielle lungeinfek-

Bugspytkirtlens anden funktion er, at producere mange forskellige

tioner ved CF. På længere sigt kan dårlig nyrefunktion også med-

hormoner, hvoraf insulin er det vigtigste og mest kendte. Det er

føre forhøjet blodtryk.

mangel på insulin, der medfører diabetes (sukkersyge).
Ved det vi normalt kender som børne- og ungdomssukkersyge –
Insulins opgave er at transportere sukker fra blodbanen over i

Type 1 diabetes, skyldes sygdommen en fremadskridende øde-

cellerne, så cellerne får brændstof til at udføre deres arbejde i

læggelse af de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen. Patien-

kroppen. Når vi spiser sukker, sender kroppen et signal til bugspyt-

terne med type 1 diabetes har kun ganske få eller slet ingen

kirtlen om at producere insulin, som frigives i blodbanen med det

insulin-producerende celler i bugspytkirtlen.

samme. Hvis man ikke har insulin, kan sukkeret ikke transporteres
fra blodet over i cellerne, og det hober sig derved op i blodbanen.

Ved det vi normalt kender som børne- og ungdomssukkersyge – Type

Det betyder, at indholdet af sukker i blodet, det såkaldte blodsuk-

1 diabetes, skyldes sygdommen en fremadskridende ødelæggelse af

ker, bliver højt og man udskiller det efterfølgende som sukker i

de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen. Patienterne med type

urinen. Det skader og nedsætter nyrernes funktion på længere

1 diabetes har kun ganske få eller slet ingen insulin-producerende
celler i bugspytkirtlen.
Ved den såkaldte gammelmandssukkersyge – Type 2 diabetes, skyldes sygdommen en utilstrækkelig
insulinproduktion i bugspytkirtlen og
nedsat følsomhed i cellerne for insulin (stort insulinbehov). Patienterne
har insulin-producerende celler som
andre, men insulinet virker ikke som
det skal, fordi det ikke kan bringe
sukker fra blodbanen over i kroppens celler.
W Høj sukkerkoncentration i

blodet kan også skade synet og
medfører risiko for blodpropper,
fordi sukkerstof aflejres på
indersiden af blodkarene.
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Ved CFRD (Cystisk Fibrose Relateret Diabetes) er insulinproduktio-

CF-patienter over 10 år. Tidligere undersøgelser på RH har vist, at

nen både nedsat og forsinket i forhold til normale. Det skyldes, at

man ikke kan identificere alle patienter med CFRD blot ved at un-

bugspytkirtlen (hvor de insulin-producerende beta celler findes)

dersøge patienternes faste blodsukker eller det gennemsnitlige

hos CF-patienter gradvist omdannes til fedt- og bindevæv. CF-pa-

blodsukker, når de er over 10 år. Det er kun en ved en sukkerbe-

tienter med CFRD har nedsat og forsinket insulin udskillelse i blod-

lastning, at man afdækker alle patienter med CFRD.

banen. CF-patienterne har normal insulin følsomhed, men øget

Hvordan foretages en sukkerbelastning?

insulin omsætning.

En sukkerbelastning undersøger en persons evne til at udskille en

Hvem får CFRD?

given mængde sukker fra blodet. Man møder fastende om mor-

Hyppigheden af CFRD tiltager med CF-patienternes alder. På

genen, og der tages et såkaldt faste-blodsukker ved en blodprøve

Rigshospitalet har lidt under 6% af børnene CFRD, mens andelen

i øret. Derefter drikker personen en sukkeropløsning udregnet ef-

blandt de voksne CF'ere er 33 %.

ter vægt. Patienten skal holde sig i ro (herunder vente med lungefunktionsmåling til efter sukkerbelastning). Efter 1 og 2 timer

Opgørelser fra det amerikanske CF register 2005 viser at der er en

måler man på ny blodsukkeret ved en blodprøve, og herefter er

større andel af piger med CFRD set i forhold til drenge. Den me-

undersøgelsen er færdig.

diane diagnose alder er 20 år. Pigerne får CFRD et par år tidligere
i forhold til drengene.

Resultaterne af en sukkerbelastning
Blodsukkeret efter to timer bruges til at bestemme, om personen

Indenfor de første 10 leveår er der meget få patienter, der udvik-

har diabetes eller ej.

ler sukkersyge. På Rigshospitalet er det endnu kun fire patienter,
og alle fire har formentlig fået det, som man normalt kalder bør-

Hvis blodsukkerværdien efter 2 timer er under værdien 7,8

ne- og ungdomssukkersyge.

mmol/l, har patienten normal sukkerbelastning.
Hvis værdien er mellem 7,8 og 11,0
mmol/l, har personen nedsat sukkerstofskifte, og hvis værdien er over 11,0
mmol/l, har personen sukkersyge. Ved
nedsat sukkerstofskifte vil man ofte
gentage sukkerbelastning efter et halvt
år eller eventuelt lave sukkermålinger
over 3 dage (sukkerprofiler).
Hos en normalperson (uden CF og uden
sukkersyge) stiger blodsukkeret, efter
man har indtaget sukker, og de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen frigiver næsten omgående insulin. Efter
15-30 minutter virker insulin, og
blodsukkeret falder jævnt tilbage til det
normale niveau indenfor de to timer
som sukkerbelastningen varer.

Det er således altså en komplikation ved cystisk fibrose, som tiltager med alderen. I gennemsnit er pigerne 17 år og drengene 21

Hos en CF-patient uden sukkersyge med normal sukkerbelastning

år, når de udvikler diabetes.

er de insulinproducerende celler lidt længere tid (næsten en time)
om at frigive insulin. Blodsukkeret holder sig derfor oppe lidt læn-

Undersøgelse for CFRD

gere end normalt, men efter to timer har patienten normalt

På Rigshospitalet kontrollerer man alle patienter for eventuel

blodsukker.

udvikling af CFRD ved hjælp af de rutinemæssige årsprøver. Her

14

undersøger man blandt andet det faktiske blodsukker på prøve-

Hos en CF-patient med CF-diabetes dannes der som nævnt mindre

tidspunktet, og det gennemsnitlige blodsukker (HbA1c – som skal

insulin, og først efter ca. 90 min. kommer der gang i insulinproduk-

være under 6,2) over de seneste 4-6 uger hos patienterne.

tionen, og blodsukkeret begynder at falde. Efter to timer er blodsuk-

Desuden foretages der årlig rutinemæssig sukkerbelastning på alle

kerværdien derfor endnu ikke nået tilbage til normalværdien.
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Tegn på CFRD

den bedst mulige behandling anbefales måling af blodsukker før

CF-patienter har ikke de klassiske tegn på diabetes som eksem-

og halvanden time efter hvert måltid, og før sengetid. Blodsukker:

pelvis stor tørst og vandladning. Det begynder med forhøjede

før måltid 4-6 mmol/l, efter måltid 4-12 mmol/l og før sengetid

blodsukkerværdier (over 7,8 mmol/l) efter måltiderne.

6-10 mmol/l. Udfra dette reguleres kosten og insulinbehandlingen

Erfaringerne har vist, at CF-patienter de udvikler CFRD i 2 til 4 år
før selve diagnosen kan opleve fald i eksempelvis lungefunktion

Hvad betyder højt blodsukker
for patienter med CF

(FVC og FEV1), BMI og de kan have behov for en større mængde

Ud over de almindelige skadevirkninger ved højt blodsukker der

fordøjelsesenzymer. Erfaringerne har også vist, at værdierne kan

rammer alle personer (nedsat nyrefunktion, højt blodtryk, dårligt

genoprettes over en periode på 3-24 måneder efter insulinbe-

syn og følesans) så påvirker et højt blodsukker også CF-patienter

handling iværksættes.

på andre måder. Når et blodsukker er over 8 mmol/l stiger koncentrationen af sukker i luftveje og det påvirker især væksten af

CFRD behandles således bedst med insulinbehandling. For at sikre

pseudomonas og stafylokok bakterier.

Faktaboks om CFRD

• Ved CF-diabetes er insulinproduktionen nedsat og forsinket.
• Hyppigheden af diabetes hos CF-patienter stiger med alderen.
• Gennemsnitlig alder ved start af diabetes er 17 år hos piger, 21 år hos drenge.
• CF-patienternes kliniske tilstand forværres i årene, inden diabetesdiagnosen stilles.
• Insulinbehandling bedrer CF-patienternes kliniske tilstand.
• Diabetiske senfølger kan udvikles.
• Man anbefaler årlig sukkerbelastning hos alle CF-patienter over 10 år.
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Bihulerne som fokus for
kroniske lungeinfektioner
hos cystisk fibrose patienter
sed-field-gel-electrophorese (PFGE) har vi
AF HELLE KROGH JOHANSEN, OVERLÆGE , LEKTOR , DR . MED.,
KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING, RIGSHOSPITALET

fundet den samme P. aeruginosa genotype i bihulerne og i lungerne, såvel hos kronisk inficerede ældre patienter som hos

Cystisk fibrose (CF) er en arvelig (autoso-

ning tegn på kronisk sinusitis (bihulebe-

børn der kun lejlighedsvis er koloniseret

mal recessiv) sygdom, hvor patienterne i

tændelse) og polypper. Hos lungetrans-

med P. aeruginosa (Figur 2).

barnealderen ofte har tilbagevendende

planterede CF-patienter er der fundet de

lungeinfektioner med bl.a. Haemophilus

samme P. aeruginosa genotyper, som pati-

Efter operationerne tilbydes patienterne ef-

influenzae, staphylokokker og pneumokok-

enterne har i deres lunger før transplanta-

terbehandling og kontrol hos øre-næse-

ker. Disse bakterielle infektioner kan

tion. Ved dyrkning af sekret fra bihulerne

hals lægerne af deres bihuler, ligesom de

udryddes med antibiotika og giver sæd-

og fra bronkoalveolar lavage hos trans-

under operationen skylles med lokal anti-

vanligvis ikke gener for patienterne. Når CF

planterede patienter er der endvidere

biotika mhp. at udrydde de bakterier, som

børnene bliver større, kan de lejlighedsvis

påvist overensstemmelse mellem vækst

ikke er blevet fjernet ved operationen. I 3

blive koloniseret med Pseudomonas aeru-

og ingen vækst af de samme bakterier i

måneder efter operationen fortsætter pati-

ginosa i deres lunger. Hver gang disse bak-

hhv. bihuler og lunger (3,4).

enterne med antibiotikabehandling, og de

terier optræder, behandles infektionen

som kan medvirke til det, inhalerer anti-

med intensiv antibiotikaterapi i 3 måneder,

Vi mener derfor, at patienternes bihuler er

biotika via en næseinhalator for at holde

hvor patienterne inhalerer colistin og tager

et vigtigt fokus for de tilbagevendende

bihulerne fri for bakterier. Målet med dette

ciprofloxacin peroralt (1). Hvis ikke P. aeru-

lungebetændelser specielt hos børnene,

behandlingstiltag er at forsøge at udrydde

ginosa infektionerne behandles intensivt,

før de bliver kronisk inficerede i deres lun-

et vigtigt fokus for patienternes tilbage-

kan de udvikle sig til kroniske lungeinfek-

ger. I samarbejde med øre-næse-hals

vendende P. aeruginosa koloniseringer og

tioner, hvor patienterne derefter skal be-

kirurgisk klinik, CF centret og klinisk mikro-

dermed udskyde tidspunktet for debut af

handles med intravenøs antibiotika i 2

biologisk afdeling tilbyder vi et udvidet be-

den kroniske lungeinfektion.

uger hver 3. måned i resten af deres liv for

handlingstilbud til disse patienter, hvor de

at sinke ødelæggelse af lungevævet pga.

kan få lavet sinuskirurgi (CT vejledt

inflammation, som i sidste ende medfører

Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS)

lungesvigt og tidlig død.

mhp. at sanere og skabe afløb for infek-

Figur 1a)

tionsfokus i deres bihuler, og for at bedre
Vi har tidligere vist, at de initialt kolonise-

deres livskvalitet (Figur 1).

rende P. aeruginosa stammer i CF patienternes lunger ofte har den samme

Behandlingen har været tilbudt i godt et år

genotype, når de atter dyrkes fra patienter-

og til nu har 31 CF patienter i alderen 6 til

ne ekspektorat efter antibiotikabehandling

50 år taget imod det nye behandlings til-

og et bakteriefrit interval (2). Det samme

bud. Ved dyrkning af prøver fra bihulerne

gælder kronisk inficerede CF patienter, som

og lungerne har vi fundet god overens-

i årevis er inficeret med P. aeruginosa, som

stemmelse mellem de bakterier, som vi

har den samme genotype.

har dyrket fra patienternes lunger i perio-

Pus fra kæbehulen (pil) hos en

den op til operationen, og de bakterier vi

CF patient kronisk inficeret med

dyrker i prøver fra deres bihuler. Ved pul-

Pseudomonas aeruginosa.

Stort set alle CF patienter har ved CT-scan-

16
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Figur 1b)

Figur 2

2006 + 2007

2007

Isolater fra lungerne Isolater fra bihulerne
Samme genetiske mønster (PFGE) af Pseu-

domonas aeruginosa, dyrket 2 gange fra
ekspektorat i 2006 og 3 gange i 2007 som
i bihulerne hos en ikke kronisk inficeret CF
patient.

Pus fra kæbehulen (pil) hos en CF patient som ikke er kronisk inficeret med
Pseudomonas aeruginosa, men ved dyrkning af pus var der vækst af P. aeruginosa

med den samme genotype som i patientens lunger.

Referencer
1. Johansen HK, Nørregaard L, Gøtzsche PC, Pressler T, Koch C, Høiby N. Antibody response to Pseudomonas aeruginosa in cystic
fibrosis patients: a marker of therapeutic success? A 30-year cohort study of survival in Danish CF patients after onset of
chronic P. aeruginosa lung infection. Pediatr Pulmonol. 2004;37:427-32.
2. Jelsbak L, Johansen HK, Frost A-L, Thøgersen R, Thomsen LE, Ciofu O, Yang L, Haagensen J, Høiby N, Molin S. Molecular epidemiology and dynamics of Pseudomonas aeruginosa populations in cystic fibrosis lungs. Infect. Immun. 2007;75:2214-24.
3. Holzmann D, Speich R, Kaufmann T, Laube I, Russi EW, Simmen D, Weder W, Boehler A. Effects of sinus surgery in patients
with cystic fibrosis after lung transplantation: a 10-year experience. Transplant 2004;77:134-36.
4. Walter S, Gudowius P, Bosshammer J, Römling U, Weissbrodt H, Schurmann W, von der Hardt H, Tümmler B. Epidemiology
of chronic Pseudomonas aeruginosa infections in the airways of lung transplant recipients with cystic fibrosis. Thorax
1997;52;318-21

EFTERLYSNING!

Frivillige søges på Sjælland!
Lokalafdelingen CF MidtSjælland har behov for personer, som kun-

Har du lyst at hjælpe, kan du kontakte formand for Lokalafdelin-

ne tænke sig at støtte med frivilligt arbejde.

gen CF MidtSjælland, AnaKarina Thonke tlf. 25 35 75 95 eller via

Arbejdet går ud på at tælle passagerne hos DSB på stationer i

e-mail: anakarina@thonke.com

Københavnsområdet fra morgenstunden og ca. 4-6 timer ad gangen.

På forhånd tak

Tælledagene finder sted året rundt med jævne mellemrum.

CF MidtSjælland
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Webside om
Cystisk Fibrose &
lungetransplantation
AF TOKE REUNERT

Igennem årene er gennemsnitslevetiden

www.cftransplantation.dk
På hjemmesiden kan du læse om CF og
lungetransplantation ud fra det personlige
perspektiv såvel som det faglige. Du kan
løbende følge med i nyheder og dykke
ned i uddybende temaer, som behandler
særlige aspekter ved CF og lungetransplantation.

ganske mange patienter og deres pårøren-

Vores første tema handler om den såkald-

de, som går med overvejelser omkring de

te FESS-operation af bihulerne, som i disse

svære spørgsmål der vedrører lungetrans-

år bliver tilbudt til flere og flere CF'ere –

plantation.

herunder ikke mindst transplanterede

for Cystisk Fibrose-patienter heldigvis ste-

CF'ere.

get betydeligt. Men før eller siden må de

Behovet for særlig opmærksomhed om-

fleste af os give op i kampen mod syg-

kring denne gruppe af CF-foreningens

Det er vores håb at ikke kun patienter og

dommen – og så kommer tiden til at over-

medlemmer er derfor også voksende.

pårørende, men også fagligt personale vil

veje lungetransplantation.

Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe in-

tilmelde sig nyhedsbrevet og have glæde

den for foreningen, som har lungetrans-

af hjemmesiden.

Siden 1990 er CF'ere i Danmark blevet til-

plantation som sit særlige fokus.

Tilmeld nyhedsbrev

budt lungetransplantation. Gruppen af
transplanterede har siden da været stødt

Arbejdsgruppens koordinator er Toke

Vi udsender et nyhedsbrev cirka tre gange

voksende, og idag lever lidt over 40 pati-

Reunert, som sidder i foreningens besty-

om året, i forbindelse med lanceringen af

enter (eller cirka 10% af alle CF'ere i

relse og selv er lungetransplanteret. Han er

et nyt tema. Du kan tilmelde dig nyheds-

Danmark) med deres nye lunger.

gået sammen med to andre transplantere-

brevet på:

de CF'ere, Cecilie Herløw og Tina Søeborg,

kontakt@cftransplantation.dk

Dertil kommer de patienter som står på

om at udvikle en hjemmeside og et ny-

venteliste eller overvejer at komme på

hedsbrev om Cystisk Fibrose og lunge-

Kommentarer, idéer og spørgsmål er altid

venteliste. Tilsammen er det efterhånden

transplantation.

særdeles velkomne.

CF-Foreningen har i en årrække været medlem af "Transplantationsgruppen", hvis formand Ib Gaarde-Nissen afgik ved døden
den 5. oktober 2009 efter kort tids sygdom, 56 år gammel.
Nyreforeningens landsformand, Stig Hedegaard Kristensen skrev i den anledning følgende mindeord om Ib Gaarde-Nissen, som
vi har fået lov at bringe i CF-bladet, da de på bedste vis udtrykker også CF-Foreningens anerkendelse og taknemlighed for
samarbejdet med Ib i Transplantationsgruppen og for det store arbejde, han igennem mange år har ydet transplantationssagen
til gavn for også patienter med cystisk fibrose.

MINDEORD
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I hans periode som formand for Trans-

taknemlig for den altid sikre måde, han

plantationsgruppen er der gennemført flere

kunne omgås medierne på, og samtidig

kampagner, hvor han med sit organisatori-

være trygge ved, at han med minutters

ske talent og overblik var i stand til at sam-

varsel kunne stille op. Hans arbejde for

Ib Gaarde-Nissen blev levertransplanteret i

le alle enderne. Det var ham en stor glæde

Transplantationsgruppen kan ikke overvur-

1993 og var fra da af en utrættelig for-

her på det sidste at opleve, at antallet af

deres.

kæmper for transplantationssagen. I 2002

nyretransplantationer i 2009 ser ud til at nå

blev han medlem af Nyreforeningens

sit højeste niveau siden 1989.

Vore tanker går til Ib Gaarde-Nissens efterladte familie, Marianne Gaarde-Nissen

Forretningsudvalg og samtidig formand for

Ib Gaarde-Nissen blev som formand for

og deres to børn. Vi er i den forbindelse

Transplantationsgruppen. Det er ikke

Transplantationsgruppen hurtigt den per-

familien meget taknemlig for den støtte,

mindst hans fortjeneste, at der i den dan-

son, medierne henvendte sig til, når der

de har givet ved hans fortsatte aktive del-

ske befolkning nu er en udbredt forståel-

skulle debatteres etiske problemstillinger i

tagelse i foreningsarbejdet, selvom kræf-

se for, at organdonation er grundlag for

forbindelse med organdonation. I den for-

terne det sidste par år var svindende.

livsvigtige behandlinger.

bindelse er vi i Nyreforeningen ham dybt
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Æret være hans minde.

Kongresnyt
NACFConference 2008
De følgende delartikler er skrevet med udgangspunkt i to af hovedpræsentationerne på den nordamerikanske
CF-konference (NACFC – North American Cystic Fibrosis Conference), der blev afholdt i USA i oktober 2008.
De to præsentationer er "The CFF Pipeline: The Amazing Story of Progress, Hope, and Challenge" af Preston W.
Campbell, III, M.D., Ph.D., Cystic Fibrosis Foundation og "Preventing CF Lung Disease" af Jeffrey J. Wine, Ph.D.,
Cystic Fibrosis Research Laboratory, Stanford University.
Artiklerne indeholder emner af generel karakter og bringes derfor trods forsinkelsen. Begge foredrag findes som
Power Point-præsentationer på den nordamerikanske konferences webside (nacfconference.org) under Main
Menu / Plenary Archive.
AF ERIK WENDEL

Hvordan holder raske lunger sig rene (fri) for infektioner
– og hvorfor opstår der infektion i CF lunger?
Hos raske personer er overfladen af cellerne i lungerne (luftveje-

cus) ligger på det nærmeste ovenpå cilierne og presser dem ned.

ne) dækket af et vandlag. Ovenpå vandlaget ligger et lag mucus

Fordi vandlaget er utilstrækkeligt, bliver sekretet heller ikke for-

(slim), som 'fanger' bakterier og andet, der forvilder sig ned i lun-

tyndet som hos personer uden CF. Det bliver sejt og tyggegummi-

gerne. I selve vandlaget står millionerne af små børsteformede

agtigt og giver gode vækstbetingelser for bakterier, som bliver

udvækster, også kaldet cilier, der vokser på selve overfladen af

'fanget' i sekreket. Det betyder også, at eksempelvis bakterier

cellerne, og 'børster' frem og tilbage. Derved transporteres mucus

ikke bliver fjernet på samme effektive måde som hos raske per-

med eventuelle fremmedlegemer som eksempelvis bakterier au-

soner. Bakterierne har dermed gode vækstbetingelser i sekretet.

tomatisk mod de større luftveje i lungerne hvor hoste refleksen

De sætter sig fast og gror i kolonier og spreder sig i luftvejene.

aktiveres. Hele denne proces kaldes også mucus-clearence (sekret-

Årsagen til komplikationerne er basaldefekten ved CF, fordi fejl

oprensning), og anses for at være den væsentligste forsvarsme-

i produktionen af CFTR-proteinet skaber en ubalance i transporten

kanisme til at holde lungerne rene.

af salt og ioner over cellemembranen (fra det indre til ydre af cel-

Ved CF er vandlaget på overfladen af cellerne i lungerne meget

levæggen). Det betyder, at der skabes underskud af vand på over-

tyndere end hos personer uden CF. Cilierne kan derfor ikke arbej-

fladen af cellerne og således fungerer den naturlige forsvars-

de optimalt pga. af den lave vandstand, og laget af sekret (mu-

mekanisme ikke optimalt i CF-lungerne.

Normal vandstand på overfalden af cellerne. Cilierne står og

CF-luftveje:

børster i bølgebevægelser, hvorved mucus og bakterier

Utilstrækkelig lav vandstand. Cilierne ligger fladt og tynget af

'børstes' ud af luftvejene.

mucus, hvorved de ikke kan børste mucus og bakterier ud af

Preston W. Campell, MD, CFF: 'The Cystic Fibrosis Pipeline –

følgende en infektionstilstand.

luftvejene. Bakterierne er fanget i luftvejene og skaber efterHope and Challenge'
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Hvad sker der, når en infektion rammer CF-lungerne
Når bakterier, vira eller svampe generelt set havner i vores luft-

gemer derimod ikke bekæmpe infektionen effektivt. De hvide

veje, så forsøger kroppen i første omgang at fjerne dem ved den

blodlegemer dør efter forholdsvis kort tid og henfalder på celle-

automatiske sekret-oprensning.

overfladen i lungevævet, hvor de frigiver deres giftstoffer, som

Hvis det ikke er tilstrækkeligt, så har de fleste bakterier, vira og

skulle være brugt til at bekæmpe infektionen. Giftstofferne øde-

svampe nogle komponenter på deres overflade, der gør, at krop-

lægger nu i stedet patientens eget lungevæv, samtidig med at sig-

pen identificerer dem som uønskede fremmedlegemer, hvorefter

nalstoffer tilkalder nye hvide blodlegemer, fordi blodlegemerne jo

kroppens immunforsvar aktiveres. Det sker ved, at immunforsva-

kan registrere, at infektionen ikke er bekæmpet fuldstændigt.

ret starter en såkaldt betændelsesreaktion (inflammation) ved

Dermed er der skabt en ond cirkel, hvor CF-patienternes eget im-

hjælp af de hvide blodlegemer, der med deres indbyggede gift-

munforsvar stimulerer en øget betændelsesreaktion ved at påkal-

stoffer 'nedkæmper' de skadelige fremmede bakterier. Hertil kom-

de stadig flere hvide blodlegemer, som igen medfører en

mer, at lymfocytterne, der fungerer som kroppens immunologiske

kontinuerlig nedbrydelse af lungevævet og dermed tab af lunge-

hukommelse, husker oplysninger om infektionen og producerer

funktionsniveau over tid.

antistoffer, der bruges til at nedkæmpe bakterierne hurtigt og ef-

Samspillet mellem en kronisk infektion og kroppens immunfor-

fektivt næste gang, de optræder i kroppen. Det er blandt andet

svar (betændelsesreaktion) overfor den kroniske infektion er et af

derfor, at man som regel kun har den samme virusinfektion én

de helt store problemer ved CF.

gang i livet.

Betændelsesreaktionen sker først og fremmest i de yderste små

Betændelsesreaktionen (inflammationen) er en forholdsvis kraf-

luftveje, hvor der er tæt kontakt mellem infektionen og blodba-

tig reaktion, som medfører en påvirkning af nervesystemet.

nen. Netop de små luftveje repræsenterer en kernefunktion i lun-

Reaktionen skaber ømhed/smerte, så man holder sig i ro. Sam-

gernes arbejde, da det er i dette område, ilten optages og

tidig hæver hjernen kropstemperaturen (man får feber), så be-

kuldioxiden udskilles til og fra blodbanen.

tændelsesreaktionen virker mere effektivt, og blodkarrene bliver

Betændelsesreaktionen betyder, at der kontinuerligt nedbrydes

'utætte', så de hvide blodlegemer kan nå fra blodbanen ud til in-

rask lungevæv, der efterfølgende omdannes til stift arvæv i stedet.

fektionen i vævet. Endelig ødelægges rask væv og erstattes med

Lungevævet mister sin elasticitet. Luftvejene ændres over tid ved,

arvæv i området omkring infektionen, fordi immunsystemet ikke

at der dannes stadig mere brusk på indersiden af luftrørene så

klart kan skelne mellem de fremmede mikroorganismer og krop-

pladsen til luftgennemstrømning bliver mindre. Samtidig sker der

pens eget væv.

en gradvis ophobning af mucus med bakterier i luftvejene, som

Hos raske personer er kroppens naturlige forsvarsmekanismer

formindsker pladsen til luftgennemstrømning yderligere. Alt i alt

generelt set nok til at undgå de fleste infektioner. Hos CF-patien-

betyder kronisk infektion et generelt større tab af lungefunktions-

ter er der imidlertid en klar tendens til, at en række såkaldte 'ty-

niveau over tid sammenlignet med en situation, hvor patienterne

piske CF-infektioner' som eksempelvis Pseudomonas aeruginosa,

ikke har kronisk infektion. Tabet i lungefunktionsniveau kan især

Achromobacter xylosoxidans, Burkholderia cenocepacia complex

aflæses på den såkaldte FEV1-værdi. Der er naturligvis større og

etc. udvikler sig til kroniske infektioner hos patienterne trods in-

mindre individuelle variationer blandt CF-patienterne.

tensiv antibiotisk behandling.

Når en infektion etableres i kroppen, stiger antistofniveauet over-

Hos raske personer går de hvide blodlegemer til grunde, når en

for den infektionsfremkaldende bakterie, svamp eller virus. Måling

infektion er bekæmpet. Hos CF-patienterne kan de hvide blodle-

af antistoffer (også kaldet serologi) bruges både som en markør af

Jeffrey J. Wine, Cystic Fibrosis Research Laboratoty, Stanford University: 'Preventing CF Lung Disease'
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kronisk infektion, inflammation og lungeskader for kronisk infektio-

fastslår forfattere fra en række nordiske CF-centre, heriblandt RH og

ner ved CF. Antistofmåling overfor eksempelvis pseudomonas infek-

SKS, at serologi er en meget informativ og følsom metode, der gør

tion blev udviklet i 1970'erne af professor Niels Høiby på

det muligt at kunne bestemme CF-patienternes infektionsstatus, og

Rigshospitalet. I en nylig publiceret artikel fra det europæiske fag-

stigende antistoffer overfor eksempelvis pseudomonas/bakterien

tidsskrift for cystisk fibrose ('Diagnostic significance of measure-

kan være en risikofaktor for udvikling af kronisk infektion.

ments of specific IgG antibodies to Pseudomonas aeruginosa by

Antistofmåling er således et redskab, der kan være med til at be-

three different serological methods' – Journal of Cystic Fibrosis 8)

stemme, om en infektion er på vej til at udvikle sig som kronisk.

Kronisk infektion med pseudomonas og betydning for forløbet
af cystisk fibrose
Langt de fleste personer med CF oplever alvorlige sygdomskomplikationer som følge af kroniske
bakterielle lungeinfektioner på kort eller langt sigt. Infektion med Pseudomonas aeruginosa
(i særdeleshed), men også Achromobacter xylosoxidans og Burkholderia cenocepacia complex er
den primære årsag til, at personer med CF kan få behov for lungetransplantation og/eller dør.
I etableringsfasen er en bakterie som eksempelvis Pseudomonas

mængder sukkerarter (alginat) omkring sig. Dette skifte til muco-

aeruginosa lavvirulent (den har få sygdomsfremkaldende kompo-

id type hjælper bakterien til at blive yderligere modstandsdygtig

nenter), og patienten viser ikke akutte tegn på sygdom som følge

overfor kroppens forsvarssystemer og antibiotikabehandling og

af infektionen. Pseudomonas, og andre bakterier, benytter denne

menes at kunne fremkaldes af betændelsesreaktionen.

egenskab som angrebsstrategi til at vokse i det skjulte og gemme
sig for immunsystemet.

Pseudomonas er fra naturens side mindre følsom overfor antibiotika, selv de antibiotika der er fremstillet mhp. behandling af

Senere i forløbet begynder bakterien at danne biofilm (en suk-

bakterien. Det betyder, at man skal benytte højere doser af anti-

kersubstans) og visse andre virulensegenskaber via et internt sig-

biotika for at opnå tilfredsstillende behandlingseffekt. Man kan

nal/kommunikationssystem kaldet Quorum sensing. Dette

med fordel opnå ekstra behandlingseffekt (synergisme) ved at

kommunikationssystem får bakterierne til at "tænke" og reagere

kombinere antibiotika med forskellig medicinsk virkning, ved ek-

efter samme mønster på én og samme tid og udvise gruppead-

sempelvis at indgive een type antibiotika, der punkterer bakteri-

færd. Quorum sensing tillader blandt andet bakterier at registrere

ens vægstruktur, hvorved en anden type antibiotika nemmere kan

deres antal og først producere de for infektionen nødvendige og

komme ind i kernen af bakterien og udøve sin dræbende effekt

sygdomsfremkaldende komponenter (virulensfaktorer), når de er

dér.

"mange nok" og derved svære at udrydde. Infektionerne findes i

Endelig udvikler Pseudomonas relativt nemt yderligere resistens

det puds og mucus, som er i luftvejene, men ikke i selve lunge-

overfor de anvendte antibiotika, ikke mindst hos CF-patienter med

vævet. Infektionerne starter typisk i de større luftveje og arbejder

en længerevarende kronisk infektion. Hos disse patienter er bak-

sig med årene ned i de mindre luftveje.

terien påvirket af mange års "kamp" mod kroppens betændelses-

Pseudomonas har også evnen til at skifte egenskab til en yderst
slimet form kaldet mucoid P. aeruginosa, ved at udskille store

respons og immunsystem, og sådanne bakterier har det med
hyppigere at ændre sig genetisk (muterer).
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To former for sygdomsforløb af CF – et forløb UDEN kronisk
infektion og et forløb MED kronisk infektion
De seneste 15-20 års behandlingserfaringer har vist, at man kan holde langt de fleste CF-patienters
lunger fri for kronisk infektion ved tidlig og aggressiv behandling. Man kan dog ikke forhindre, at
CF-patienter får bakterielle infektioner. Dette skyldes den genetiske basaldefekt. Erfaringerne har
også vist, at man kan tale om to forskellige sygdomsforløb for patienter med CF. Et forløb for
patienter uden kronisk infektion. Og et andet forløb for patienter med kronisk infektion.

Forløbet for patienter UDEN kronisk infektion kan populært kaldes

centre, der vælger at behandle kroniske patienter intensivt med

CF-A (Acute/Akut) og er kendetegnet ved lavt eller måske intet

store mængder antibiotika, kan undertrykke infektionen og derved

fald i lungefunktion, vægt og fysisk styrke og udholdenhed over

bevare patienternes lungefunktionsniveau i mange år, selv om in-

tid. Behandlingsindsatsen er det, man populært kan kalde stan-

fektionen ikke kan fjernes. Dette kan blandt andet dokumenteres

dardbehandlingen ved CF: Lungefysioterapi (PEP), Pulmozyme in-

med tal fra Rigshospitalets CF-database. Frem til 1975 blev pati-

halationer, fordøjelsesenzymer. Den antibiotiske behandling af

enter med kronisk P. aeruginosa lungeinfektion kun behandlet ved

CF-A kan være 'tidlig og aggressiv' behandling' ved intermitteren-

akut exercabation (sygdomsforværring). Patienter fik i gennemsnit

de infektioner eller behandling ved akut forværring ved eksem-

2 ugers antibiotisk iv. behandling om året, og denne behandlings-

pelvis influenza eller lignende.

strategi betød, at kun 50 % af patienterne overlevede 5 år med

Forløbet for patienter MED kronisk infektion kan populært kal-

kronisk P. aeruginosa infektion. Efter 1976 blev alle CF-patienter

des CF-C (Chronic/Kronisk). Dette forløb er kendetegnet ved kon-

med kronisk pseudomonas behandlet målrettet ved 2 ugers i.v.

tinuerlige fald i lungefunktionsniveauet (med individuel større

anti-P. aeruginosa antibiotikabehandling hver 3. måned, i alt 8

eller mindre variation) på sigt. Ud over standardbehandlingen an-

ugers behandling om året. Denne behandling blev i 1987 supple-

vendes der ved den kroniske infektion også konstant vedligehol-

ret med daglig inhalation af antibiotika (Colistin og senere Tobi) og

delsesbehandling

antibiotika

i 2001 med daglig indtag af antibiotikum Azithromyzin i tablet-

inhalationer, rutinemæssige iv. behandlinger (sprøjtekure) og in-

form. I dag lever adskillige af CF-patienterne på Rigshospitalet

tensiveret behandling ved akut forværring. Behandlingsomfanget

over 25 år med kronisk pseudomonas infektion som følge af de

ved CF-C er således væsentlig mere omfattende set i forhold til

såkaldte intensive behandlingsprincipper. Andre CF-centre, der li-

CF-A.

geledes behandler deres patienter intensivt, kan vise lignende be-

med

eksempelvis

daglige

Erfaringerne med behandling af kroniske infektioner ved CF har

handlingsresultater.

vist, at det med de nuværende behandlingsmuligheder kun yderst

Efter Jeffrey J. Wines opfattelse kan CF-patienternes lungefunk-

sjældent er muligt at fjerne en kronisk infektion med pseudomo-

tionsniveau bedst bevares, hvis lungerne holdes fri for kronisk in-

nas aeruginosa, når den først er etableret i lungerne hos CF-pati-

fektion. Han illustrerede det blandt andet med henvisning til

enten. Det gælder ikke kun kronisk infektion med pseudomonas,

opgørelser fra professor Niels Høiby, Klinisk Mikrobiologisk afd. på

men også kronisk infektion med bakterierne Achromobacter xylo-

Rigshospitalet, der viser, at det er muligt at forhindre kronisk in-

soxidans og Burkholderia cenocepaci.

fektion for mange patienters vedkommende ved tidlig og aggres-

På den anden side har erfaringerne også vist, at man på de CF-

siv behandling af intermittrende pseudomonas infektion, og at tab
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af lungefunktionsniveau reduceres, når man forhindrer kronisk in-

tensivt en kronisk infektion behandles, desto mindre kan CF-pati-

fektion hos patienterne.

enten generelt set forvente at tabe i lungefunktionsniveau og

Sammenfattet er der mange opgørelser, der viser er en klar
sammenhæng mellem behandlingsomfanget af infektionskompli-

derved udskyde tidspunktet for død eller behov for lungetransplantation længst muligt.

kationerne og levetiden for CF-patienter.
Som udgangspunkt er det vigtig at holde CF-lungerne fri for infektioner. Jo længere tid en CF-patient kan holdes fri for kronisk
infektion (enten ved forebyggende behandling eller tidlig og aggressiv behandling af intermitterende infektioner), desto længere
kan CF-patienten generelt forventes at bevare sit lungefunktionsniveau og dermed leve.
Hvis en infektion er etableret som kronisk, er det vigtigt, at infektion behandles intensivt og målrettet fra første dag. Jo mere in-

Hvad kan man gøre for at forhindre infektion
Ud fra Jeffrey J. Wines præsentation er nøglerne til at forhindre og
forebygge CF-lungeinfektioner flere.
For det første handler det om såkaldt 'Mucus clearance' (sekret
oprensning). Det gælder både sekretoprensning ved fysioterapi og

cepterer forekomst af bakterier og infektion i CF-lungerne.
Hertil kommer også den såkaldte cohort isolation af CF-patienter, hvor patienterne adskilles efter deres bakterietyper ved både
ambulante besøg og indlæggelse på hospitalet.

ved inhalationsbehandling med Pulmozyme. Inhalation med hypertonisk saltvand (7%) er også en mulighed for at forbedre sekretoprensningen.
Saltet skaber en såkaldt osmotisk effekt ved at trække vand ud
fra cellerne på overfladen i lungerne. Derved øges laget af vand
oven på cellerne, så sekretet fortyndes og flyder bedre.
For det andet handler det om at starte tidligt med at behandle,
FØR eventuelle infektioner etablerer sig i CF-patienternes lunger.
For det tredje handler det om at bruge flere typer antibiotika på
samme tid mod infektionerne. Kombinationsbehandling mindsker
risikoen for antibiotika-resistens.
For det fjerde skal man også behandle ud fra en såkaldt 'output
based strategy', hvor man nøje følger CF-patientens kliniske til-

Jeffrey J. Wine, Cystic Fibrosis Research Laboratory, Stanford

stand (udviklingen i lungefunktion og BMI etc) og i øvrigt ikke ac-

University: 'Preventing CF Lung Disease'

Kan tidlig og aggressiv behandling forhindre kronisk infektion
ved CF?
På CF-kongressen i København 2006 præsenterede læge Christine Rønne Hansen, Rigshospitalet, sit
videnskabelige arbejde: Early aggressive eradication therapy for intermittent Pseudomonas
aeruginosa airway colonization in cystic fibrosis patients: 15 years experience. Oversat til dansk:
Tidlig aggressiv behandling af intermitterende pseudomonas kolonisation ved CF: 15 års erfaringer.
Arbejdet er også publiceret som videnskabelig artikel i det europæiske tidsskrift for cystisk fibrose
'Journal of Cystic Fibrosis'
På Rigshospitalet har man siden 1989 benyttet den såkaldte tidlige

Opgørelsen omfattede 146 patienter. 99 patienter havde første

aggressive behandling ved intermitterende pseudomonas infektion

forekomst af pseudomonas efter 1989. 12 af disse 99 patienter

dvs. inhalation af ciproxcin og oral ciprofloxacin antibiotika. Man har

udviklede kronisk pseudomonas infektion. Det betyder, at be-

derefter indsamlet behandlingsdata over en 15 års periode.

handlingsstrategien (indsatsen) kan beskytte op til 80 % af pati-
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enterne mod at udvikle kronisk pseudomonas infektion i op til 15

Opgørelsen viste også, at de patienter, som havde kortere perio-

år.

der uden forekomst af pseudomonas, sammenlignet med patienter der havde længere perioder uden forekomst af pseudomonas,
havde større risiko for at udvikle kronisk infektion. Endelig viste
opgørelsen, at patienter med behandlingssvigt, dvs. hvis bakterierne dukkede op straks efter antibiotika behandling eller under
behandling, havde en større risiko for udvikling af kronisk infektion og derfor skal behandles mere intensivt, f.eks. med intravenøs
antibiotika.
De 146 patienter i undersøgelsen blev i perioden behandlet med
i alt 777 antibiotika behandlinger. Trods den intensive brugt af antibiotika gennem hele 15 års perioden medførte behandlingen
med Colistiin og Ciproflozacin ingen colistin-resistente bakterier og
kun minimal forekomst af ciprofloxacin-resistens blandt patienter
uden kronisk infektion.

Overvejelser ved den intensive brug af antibiotika
Der er i disse år stadig større opmærksomhed, og ofte bekymring,

brug af antibiotika i midten af 1970'erne overlevede kun få CF-pa-

om brugen af antibiotika i sundhedssystemerne verden over. Den

tienter teenage årene. I dag er der stadig flere, der lever i voksen

logiske tanke er, at fordi antibiotika resistens kan blive et stadig

årene uden kronisk infektion. Og de, som har kronisk infektion, le-

større og bekymrende problem, skal man være tilbageholdende

ver adskillige år (25+) med infektionen. CF-patienter uddanner sig

med at bruge antibiotika.

og har job. De stifter familier og har selv børn, og de lever alt i
alt et liv under næsten normale rammer (bortset fra behandlin-

Det er naturligvis en rimelig betragtning, når man ser på normal-

gen) som kun få turde drømme om for bare 30 år siden.

befolkningens brug af antibiotika, men Jeffrey J. Wine rejste i sin
præsentation spørgsmålet, om det er en klog betragtning set i re-

En del af løsningen på udfordringen, risikoen for at udvikle anti-

lation til behandling af bakterielle lungeinfektioner ved CF. CF-lun-

biotika resistens, er, at man behandler infektionerne med flere ty-

ger er jo kendetegnet ved unormale forhold i luftvejene og et

per antibiotika på samme tid. Det har man eksempelvis praktiseret

defekt immunforsvar som følge af den genetiske fejl i produktio-

på CF-centret på Rigshospitalet siden begyndelsen af 1970'erne

nen af CFTR-proteinet.

ved behandling af alle forekommende bakterier ved CF. Enhver
bakterie behandles, når den er set og dyrket hos CF-patienterne.

Uanset hvordan man end vender og drejer det, så er det den in-

Der findes ikke bakterier, som man undlader at behandle, i er-

tensive brug af antibiotika gennem de seneste 40 år, der har løf-

kendelse af at bakterielle infektioner, og især kroniske infektioner,

tet overlevelsesalderen markant for CF-patienter. Før den intensive

skaber en kaskade af følgekomplikationer ved sygdommen.
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CF-Skilejr 2010 i uge 9
Skilejren nærmer sig. Der er booket plads til 15 CF'ere, født i årene 1992-1998, plus ledere, udrejse m/fly fra Kastrup og Billund
lørdag 27. februar, hjemkomst lørdag 6. marts.
I flere år har vi foretrukket midt-europæiske destinationer for skilejrene for at sikre de unge cystisk fibrose-patienter optimale vejrforhold, og lejren i 2010 går atter til populære Alpe d'Huez i
Frankrig.
Vi udsender i starten af december invitationsbreve til alle CF'ere
født 1992-1998. For lejren gælder de velkendte retningslinier for
at undgå krydsinfektion, dvs. skilejren er for CF'ere, som er uden
kronisk infektion med gram-negative bakterier og uden Burkholderia og Achromobacter infektion. Bemærk, at dette betyder, at
CF'ere med kronisk infektion med Staph.aureus, som er grampositiv, gerne må deltage. Er du i tvivl, spørg da dit CF-Center – og
læs artiklen 'Luftvejsinfektioner (bakterielle) hos CF-patienter', CFblad 4/2004.

EFTERLYSNING!
Bedsteforældre på Sjælland søges!
Har du et barnebarn med cystisk fibrose, eller er du på
anden måde pårørende til en CF'er, så har du nu muligheden for at deltage i et arrangement, som har til
formål at samle primært ældre pårørende til en "komsammen", som vil finde sted i København i første kvartal af 2010.

NYHEDSMAILS

@

Denne dag vil der være et indlæg fra sygeplejerske/
læge, som vil fortælle lidt omkring cystisk fibrose, og efterfølgende vil der være mulighed for få en snak med
andre pårørende.

Modtag emails med
opdateringer på cff.dk

Gratis abonnement på nyhedsmails fra cff.dk
Som en service til brugerne af cff.dk tilbyder CF-Foreningen at sende nyheds-emails direkte til brugerne, når der er nyheder og opdateringer på websiden.
Klik ikon 'Nyhedsmails' på cff.dk, hvor du kan:

• Tilmelde dig 'Nyhedsmails'
• Ændre din emailadresse til 'Nyhedsmails*
• Afmelde 'Nyhedsmails'

Såfremt der er interesse herfor, er det intentionen at
lave en gruppe for bedsteforældre og ligesindede
pårørende, som kunne have glæde af at mødes med
jævne mellemrum til social hygge og udveksling af erfaringer – samt måske medvirke som tovholdere i et
fundraising arrangement om året (måske en DSB passagertælling eller lignende).
Tilmelding til arrangementet kan ske til:
Formand for Lokalafdeling CF MidtSjælland
AnaKarina Thonke tlf. 25 35 75 95
eller via e-mail: anakarina@thonke.com
(Nærmere information om program og sted vil følge,
når antallet af deltagere kendes).
På forhånd tak.
CF MidtSjælland
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Med Ønskefonden
til fodbold i Barcelona

terfølgende behandlinger, som strakte sig helt frem til oktober

Det er en fornøjelse at kunne skrive om en herlig
begivenhed. Nicholas har haft besøg af Ønskefonden. Det hele begyndte i sommeren 2007. En af
vores gode venner skrev til Ønskefonden og fortalte
om vores søn Nicholas, hans sygdom og hans liv.

måned. Endelig fik vi dato for hvornår turen kunne blive. Fredag
den 21. november skulle være afrejsedagen til Barcelona. Det var
virkelig svært at holde nyheden fra Nicholas. Vi var flere gange
ved at tale over os, men turen forblev hemmelig, indtil dagen før
afrejsen.
Vi havde aftalt med Ønskefonden, at vi skulle mødes på Nicholas'
skole og overraske ham med billetterne. To dage før det planlagte møde med Ønskefonden fortalte Nicholas, at han skulle på tur

Vi var alle spændte på besøget, og det var en herlig oplevelse at

med klassen netop den dag. Her blev jeg lidt mærkelig og en

møde Anne-Mette Müller-Krogstrup fra Ønskefonden.

smule irriteret, og jeg tænkte mit. Jeg var jo nødt til at sikre mig,

Nicholas havde mange ønsker, men det højeste ønske var at
komme til Barcelona, se en fodboldkamp og møde spillerne.

at Nicholas ikke ville tage med på tur og blive på skolen. Jeg brugte derfor et tarveligt argument ved at fortælle ham, at han ikke
kunne komme med på tur, fordi han skulle til kontrol på Rigs-

Vi var klar over, at Nicholas’ ønske kræver megen planlægning og

hospitalet. Jeg fortalte derfor, at jeg ville komme og hente ham kl.

sagde til Nicholas, at han måtte være tålmodig. Vi havde løbende

11.00. Nicholas var rasende, da han under 'tvang' blev sendt i sko-

kontakt med Ønskefonden, som knoklede på med at få Nicholas´

le torsdag morgen.

ønske opfyldt. Nu er det jo sådan, at det at have cystisk fibrose jo

26

ikke altid er lige ud af landevejen. Vi måtte derfor holde

Lidt før kl. 11.00 var Ønskefonden, bedsteforældre, hans to

Ønskefonden løbende opdateret med behandlinger og forværring

søskende og mor og far på vej ind på skolen for at overraske

af sygdommen. Året 2008 startede da også med sygdom og ef-

Nicholas. Nicholas var i gang med et projekt og så ikke, at vi kom.
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Lærerne havde i forvejen fået besked om Ønskefondens besøg. De

var mange mennesker i loungen samt små borde med håndmad-

afbrød således undervisningen og bad alle komme ud i skolens

der, sodavand, øl og vin. Vi fik kontakt med Hr. Martinez, som var

fællesrum. Nicholas så os alle, men han havde ikke endnu ikke

manden, der havde sørget for billetterne til Nicholas. Han var me-

fattet, hvad der var på vej! Anne-Mette fra Ønskefonden spurgte

get venlig, og selvom det var tydeligt, at han var en meget vig-

de fremmødte, om der var en som hedder Nicholas til stede. Det

tig og travl mand, så gav han sig god tid til at vise Nicholas rundt.

var der jo. Pludselig var Nicholas i centrum, og Anne-Mette fortal-

Han så blandt andet de sæder på stadion, hvor dronninger, kon-

te, at hans ønske om at komme til Barcelona var gået i opfyldel-

ger og præsidenter sidder, når de overværer en kamp. Nicholas fik

se. Han fik overrakt et certifikat med 'Tillykke – dit ønske er gået

også hilst på præsidenten for fodboldklubben, og så var det tid til

i opfyldelse' og han fik en Barcelona T-shirt på med Messi´s navn

at se kampen.

trykt på ryggen. Nicholas var så glad, at han ikke vidste, hvad han
skulle gøre af sig selv. Ønskefonden havde også en masse gode

CAMP NOU er det næststørste fodboldstadion i verden. Og det er

sager med, som blev delt ud til alle de andre elever, der var gla-

virkelig stort. Stadion var næsten fyldt til kamp, og vi sad på VIP

de på Nicholas´ vegne. Da vi skulle til at gå igen spurgte Nicholas:

sæder, så vi kunne se det hele. Det var en god kamp, selv om re-

"Skal jeg med nu og ind til kontrol?" "Nej, søde, du skal til

sultatet blev 1-1. Efter kampen blev vi vist ned til den lounge, hvor

Barcelona!" svarede vi.

kun spillernes venner og familie normalt kommer. Her ventede vi
på, at Barcelona spillerne kom ud fra omklædning, og så gik vi i

Vi rejste mod Barcelona fredag morgen og landede i dejlige

gang med at jagte autografer. Nicholas fik autografer fra blandt an-

Spanien om formiddagen. Vi tog en taxa til direkte hotellet, og her

det Messi og Eto, og der blev taget mange billeder. Det var en ab-

blev Nicholas ellevild. Barcelonas stadion CAMP NOU lå kun 50 me-

solut herlig aften, og en absolut meget træt familie der kom

ter fra hotellets indgang. Da vi tjekkede ind på hotellet, fik vi over-

tilbage til hotellet lidt over midnat! Om mandagen var vi igen på

rakt en kuvert. Deri lå 5 billetter til søndagens fodboldkamp

CAMP NOU. Her fik vi den helt store rundtur på hele det impone-

mellem Getafe og Barcelona. Billetterne var særlige 'VIP billetter',

rende stadion. Vi så pokaler og billeder af tidligere spillere.

så Nicholas og familien kunne mødes med spillerne efter kampen.

Michael Laudrup var også at finde på billederne!

Nicholas jublede og var kisteglad. Resten af fredagen, hele lørdag
og en del af søndagen skulle bruges til at være turister i Barcelona.

Over middag tog vi tilbage til hotellet for at hente vores bagage
og køre mod lufthavnen. Vi landede i København ved 23 tiden. Vi

Vi kørte med sightseeing-bus i byen hele lørdagen. Barcelona er

følte, at vi havde været af sted i 10 dage med alle de oplevelser,

en virkelig en flot og spændende by. Man kan nemt bruge flere

vi havde med hjem i bagagen. Det var en uforglemmelig tur for

dage på at se dens seværdigheder. Vi fik gået laaaange ture, så vi

hele familien, og ikke mindst for Nicholas. Som det sidste vil hele

var meget trætte om aftenen. Om søndagen havde vi planlagt at

familien gerne sige hjertelig tak til Ønskefonden, fordi de opfyld-

være i god tid på CAMP NOU. Da vi ankom til stadion var boder-

te Nicholas ønske, og fordi de havde lagt utrolig meget arbejde i

ne, der især solgte fodboldsouvenirs, ved at blive stillet frem. Vi

at give ham en fantastisk oplevelse i Barcelona. Tusinde mange

var en tur i Barcelona-shoppen, for der skulle jo lige købes en fod-

tak.

boldtrøje. Barcelona-shoppen er et meget stor sportsforretning
med alt, som en 12 årig dreng kan ønske sig. Bagefter fandt vi

Kærlig hilsen,

indgangen til den særlige VIP lounge, hvor vi blev lukket ind. Der

Charlotte Westi
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Visitation til fleksjob
AF SOCIALRÅDGIVER GITTE MADSEN

Hvad skal der til for at få et fleksjob
Jeg får en del henvendelser fra voksne personer med CF, der har
problemer med at klare et fuldtidsjob, og som tænker, at et fleksjob måske kunne hjælpe dem med at blive på arbejdsmarkedet.
De vil derfor gerne høre, hvordan de søger om at blive godkendt
til et fleksjob, og har måske også talt med deres arbejdsgiver, som
er positivt indstillet til, at de kan fortsætte i et fleksjob.
Man kan dog i princippet ikke søge om et fleksjob. Hvis du alligevel søger om et fleksjob, betragter kommunen det som en
ansøgning om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes efter beskæftigelseslovgivningen. Det betyder, at kommunen, samtidig med at mulighederne for et fleksjob undersøges, skal

Grundlaget for kommunens afgørelse om
fleksjob

vurdere, om der er andre muligheder for, at du kan blive selvforsørgende, fx via revalidering eller et tilbud efter beskæftigelseslo-

Kommunen vurderer din arbejdsevne ud fra en samlet beskrivelse

ven.

og vurdering af dine faglige og personlige ressourcer, udviklings-

Med andre ord skal mulighederne for forbedring af din arbejdsevne være udtømte, inden der gives tilbud om fleksjob. Dvs. at

muligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner du kan varetage.

alle relevante tilbud efter beskæftigelsesloven samt andre foran-

Denne metode kaldes arbejdsevnemetoden. Som et redskab i

staltninger, der kan bringe / fastholde dig i ordinær beskæftigel-

denne metode indgår ressourceprofilen. Der kan læses mere om

se, skal være afprøvet, medmindre det er åbenbart formålsløst.

arbejdsevnemetoden på adressen www.minarbejdsevne.dk

Det er ikke nok, at du bliver afprøvet på din evt. nuværende ar-

I forbindelse med vurderingen af arbejdsevnen fokuseres der på

bejdsplads, – du skal arbejdsprøves et andet sted i andre funktio-

dine muligheder for aktuelt og i fremtiden at få et arbejde på nor-

ner.

male vilkår. Det afgørende er, hvad du kan eller kan bringes til at
klare i forhold til enhver form for arbejde på arbejdsmarkedet.

Kriterier for godkendelse til fleksjob

Kommunen skal derfor se bredt på både nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det er ikke nok kun at se på dine

Følgende kriterier skal opfyldes for, at du kan godkendes til et

eventuelle tidligere erhverv og dine ønsker til et bestemt erhverv.

fleksjob:

Før der træffes afgørelse om fleksjob, skal der udarbejdes:

Du må ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på nor-

• En redegørelse for, at relevante tilbud efter lov om en aktiv be-

male vilkår på arbejdsmarkedet, herunder ved ansættelse i et af-

skæftigelsesindsats og andre foranstaltninger har været afprøvet

talebaseret skånejob efter de sociale kapitler i overenskomsterne.

for at bringe eller fastholde dig i ordinær beskæftigelse.

I mange overenskomster er der sociale kapitler, der gør det mu-

• En redegørelse for dine ressourcer og mulighederne for at du kan

ligt at aftale sig frem til arbejdsbetingelser og en løn, der fraviger

anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal indeholde din egen

overenskomstens almindelige krav.

opfattelse af situationen og udarbejdes i samarbejde med dig.

Du skal have en varig og en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen, og begrænsningen i din arbejdsevne skal ses i forhold til

grænset.

• En redegørelse for, hvorfor din arbejdsevne ikke kan anvendes

ethvert erhverv.
Muligheden for revalidering, aktivering og andre foranstaltnin-
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• En redegørelse for, hvorfor din arbejdsevne anses for varigt betil at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

ger (fx omplacering på arbejdspladsen), der kan fastholde/bringe

Hvis kommunen ikke tilvejebringer det krævede dokumenta-

dig tilbage til beskæftigelse på normale vilkår, skal være afprøvet.

tionsgrundlag for at træffe afgørelse i sagen om fleksjob, får den

Der findes dog tilfælde, hvor det vil være åbenlyst formålsløst at

ikke refusion fra staten i en periode på 36 måneder, når der ud-

gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen til

betales løntilskud til arbejdsgiveren, ledighedsydelse eller kon-

fleksjob.

tanthjælp.
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Kort nyt
Merudgiftsydelsen er ikke en
tidsbegrænset ydelse
Det slår Ankestyrelsen fast i en praksisundersøgelse om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste fra november 2008, hvor der
skrives, at merudgiftsydelsen ikke er en tidsbegrænset ydelse, som forudsætter en fornyet ansøgning.
Kommunen kan fastsætte en opfølgningsdato, hvilket ikke er det samme som en udløbsdato. Har din kommune fastsat en udløbsdato, har du alligevel ret til ydelsen, indtil betingelserne i bestemmelsen ikke længere er opfyldt. Kommunen må altså ikke
stoppe din merudgiftsydelse, selv om den har fastsat en opfølgning på den efter f.eks. et år.
Kommunen har selv ansvaret for at følge op på ydelsen, og du har en forpligtelse til at kontakte kommunen, hvis der sker ændringer i dine merudgifter, f.eks. fordi en del af udgifterne falder væk.

Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse
Ankestyrelsen fastslår i samme undersøgelse, at tabt arbejdsfortjeneste på samme måde er en løbende ydelse, med mindre kommunen har aftalt med dig, at ydelsen er tidsbegrænset. En aftale forudsætter, at du er enig med kommunen om dette. En forudsætning for
at lave en sådan aftale er, at man fra bevillingens start kan se, hvornår bevillingen skal ophøre. Med andre ord, at man kan se, at situationen helt sikkert er ændret efter denne periode. En aftale om, at man f.eks. efter 1 år vil vurdere, hvordan situationen har udviklet
sig, er ikke en aftale om en tidsbegrænset periode, - det er alene en aftale om at følge op på ydelsen. Såfremt kommunen ved en opfølgning vurderer, at der ikke længere er behov for tabt arbejdsfortjeneste, har du ret til at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder efter, at betingelserne ikke længere er opfyldt.

Regulering af merudgiftsydelsen
Merudgifter udbetales med én eller flere ottendedele af et standardbeløb. Én ottendedel standardbeløb er i 2009: 335 kr.

Regulering af tabt arbejdsfortjeneste og udbetaling
af ferietillæg
Har du modtaget tabt arbejdsfortjeneste før årsskiftet 2008-2009, og gør du det stadig, skal din ydelse fra 1. januar være reguleret med
satsreguleringsprocenten, der pr. 1. januar 2009 udgjorde 3,1 %. Det gælder uanset, om du fast modtager et beløb til tabt arbejdsfortjeneste, eller om du modtager hjælp til enkeltdage, i forbindelse med kontroller og lignende. Har din kommune glemt at regulere din
ydelse, har du ret til at få det gjort med tilbagevirkende kraft.
Ferietillæg udbetales pr. 1. maj. Det udgør 1 % af bruttoydelsen for den tabte arbejdsfortjeneste, du modtog året før. Kommunen skal
udbetale beløbet til dig, uden at du skal søge om det.
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Besøg Københavns
hyggeligste julemarked
i Helligåndshuset på Strøget
fredag-lørdag 27.-28. november
Siden 1982 har CF-Foreningen afholdt julemarked i København for

Julemænd på Strøget er en meget vigtig del af julemarkedet. I

at samle penge til bekæmpelsen af cystisk fibrose. Julemarkedet

de flotte julekostymer og med reklameskilte skaber de julestem-

afholdes altid fredag og lørdag umiddelbart før første søndag i ad-

ning på Strøget udenfor Helligåndskirken, når de uddeler karamel-

vent i Helligåndshuset ved Helligåndskirken på Strøget i

ler til børnene – og med løbesedler "lokker" kunderne ind på

København. Begge dage er der åbent kl. 10-19.

julemarkedet. Fra tidligere år ved vi, at dette sikrer en jævn strøm
af kunder ind til julemarkedet. Derfor er det af stor betydning for

På julemarkedet er der en stor julecafé og boder med julepynt og

os at have Julemænd / Nissedamer på Strøget hele dagen – og

gaveartikler samt tombola og fiskedam.

helst flere ad gangen.

I Granbodens arbejdende værksted fremstilles adventskranse, ju-

I år har CFF fået en dejlig hjælp fra PFA fra deres Brug Livet-kon-

ledekorationer og dørdekorationer.

kurrence, som er udskrevet blandt ansatte i PFA. Der er udtrukket
10 vindere, som hver sammen med en kollega har vundet en fri-

Kunstboden sælger kunsthåndværk af forskellig art, herunder

dag til anvendelse i Brug Livet-hjælpearbejde. CFF er så heldig,

mange træskærerarbejder.

at en af vinderne, Klavs Andreassen fra Juraafdelingen, har ønsket
at dele sit engagement for frivilligt arbejde med sin kollega Poul

I Juleboden er der stort udvalg af julepynt samt håndarbejder –

Andreassen.

alt til at skabe den rette julestemning.
Klavs A. er en trofast støtte af CF – som frivillig skilejrleder og

Fiskedammen giver de yngste gæster mulighed for at prøve lyk-

mangeårig julemand på Strøget under julemarkedet i sin fritid. Og

ken, og i Tombola'en er der spændende præmier til såvel voks-

i år bidrager således PFA med en fridag til formålet til Klavs A. og

ne som børn samt daglig udtrækning af en større nittegevinst.

hans kollega.

I Julecaféen kan man købe kaffe, te, kakao, gløgg, øl og vand

Med fotos fra sidste års julemarked opfordrer vi alle til at besøge

samt æbleskiver, frisksmurte sandwich ved frokosttid, lækkert

Julemarkedet fredag-lørdag 27.-28. nov. – kig ind og kom i rigtig

CF-JULEM
hjemmebag og lagkager mm – og alt til de rigtige priser.

h

h

h

h

julestemning – samtidig med at man støtter en god sag.

h

hwt

h

h

h

h

27. - 28. novem

h
h

h

i Helligåndshuset

Adventskranse • juledekoratione
julecafé m/kaffe/te/gløgg, æbleskive
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