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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

20 år efter at CF-genet blev fundet, er der i Danmark stadig ikke indført tilbud om

Anlægsbærerscreening
for cystisk fibrose
AF ERIK WENDEL , CFF

Allerede i 1981 hørte CF-familiene professor Marianne Schwartz,

Infomateriale / CF-bladet artikler i CF-bladene 1/1990, 2/1997,

Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet, orientere om seneste

3/1997, 2/1999, 1/2000, 2/2000, 4/2001 og 1/2007.

forskningsnyt, idet man ved hjælp af undersøgelse af markører i
fostervand var blevet i stand til med nogen sikkerhed at forudsi-

Tidligt i forløbet stod det klart for CF-Foreningen, at eksempelvis

ge, om et foster havde CF.

adgang til fosterundersøgelse var et ønske hos hovedparten af CFfamilierne. Dette var helt i overensstemmelse med udtalelser fra

4 år senere, i 1985, gik 'Jagten på CF-genet' for alvor ind, da

bl.a. WHO, som meget tidligt havde udtalt, at formålet med medi-

arvebiologen Hans Eiberg, Panuminstituttet i samarbejde med

cinsk genetisk service var at hjælpe personer med ugunstige gene-

læge Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalets børneafdeling, kunne

tiske forhold til at leve og reproducere (sætte børn i verden) så

vise, at CF-genet med stor sandsynlighed skulle findes på kromo-

normalt som muligt.

som nr. 7.
Holdninger som disse omhandlede respekt for 3 grundlæggende
Og den 25. august 1989 kom det glade budskab fra den ameri-

principper som: – frihed for den enkelte/parret til selv at træffe

kanske CF Foundation, at et forskerteam bestående af Lap-Chee

beslutning, – retten og adgang til komplet information – og den

Tsui og John R. Riordan, Canada og Francis S. Collins, USA, som i

højeste grad af fortrolighed i forbindelse med eksempelvis gene-

årene havde arbejdet tæt sammen i 'jagten på CF-genet', nu hav-

tisk rådgivning. Disse tre principper sammenskrevet til Retten til at

de fundet (isoleret el. klonet, som det hedder i fagsprog) CF-genet

træffe et frit informeret valg – indenfor det pågældende lands lov-

på en position betegnet UF508 (Delta F508).

givning.

Efter fundet af CF-genet og i takt med, at man fandt yderligere CF-

CF-Foreningen modtager jævnligt spørgsmål og anmodning om vej-

mutationer, blev det hastigt muligt at foretage præcis fosterunder-

ledning om, hvordan personer kan blive testet for, om man er

søgelse i mange af CF-familierne, som ivrigt efterspurgte disse

anlægsbærer for CF eller ej. I det følgende er gengivet dels facts

muligheder.

og information om CF-forhold, dels omtale af de undersøgelser,
som i årene, siden CF-genet blev klonet i 1989, har været udført i

Udviklingen i genteknologien medførte i årene derefter talrige eti-

bestræbelserne på at underbygge ønsket om, at der i Danmark sna-

ske diskussioner om anvendelsen af de nye muligheder, og også i

rest bør indføres et tilbud om anlægsbærerundersøgelse for CF –

Danmark var CF hyppigt genstand for diskussionerne. Cystisk fibro-

på et frit informeret grundlag.

se var en af de første alvorlige arvelige sygdomme, man isolerede genet for, og blev derved en 'modelsygdom' for håndtering og

Om Cystisk Fibrose og mutationer (arveanlæg)

anvendelse af den nye genteknologiske viden i emner omhand-

Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig sygdom, som skyldes en

lende både fosterdiagnostik og genterapi.

genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen. 150.000 danskere,
eller 3 % af befolkningen, bærer arveanlægget for cystisk fibrose.

På CFF-website www.cff.dk findes der en del artikler om de genteknologiske emner igennem årene, – klik: Infomateriale / Artikel-

Et barn kan kun fødes med CF, hvis begge forældre er anlægs-

oversigt – emnerne Genteknologi samt Reproduktion og Fertilitet.

bærere. Gennemsnitligt vil da 25% af børnene få CF, 50% bliver

Klik også: Infomateriale / DNA test for CF. Se også under

raske anlægsbærere, men 25% er raske og uden anlæg for CF.
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Arvegang ved

Sygdommens manifestationer

cystisk fibrose

I fordøjelsessystemet forårsager den arvelige genfejl, at optagelse
af proteiner og fedtstoffer fra maden bliver utilstrækkelig. Dette
skyldes, at CF-patienter generelt ikke producerer fordøjelsesenzymer – eller at produktionen ikke er tilstrækkelig. Endvidere udvikler en del patienter med årene såkaldt CF-diabetes (CFRD – Cystic
Fibrosis Related Diabetes).
I lungerne medfører genfejlen, at der ikke er tilstrækkeligt med
vand på overfladen af cellerne i luftvejene. Derved bliver det sekret,
der naturligt dannes af de slimproducerende celler, sejt og klæbrigt.

rask bærer

rask

syg

rask bærer

Sekretet bliver således grobund for bakterielle infektioner, fordi lungernes naturlige rensemekanisme ikke fungerer. En række af dis-

Der fødes hvert år ca. 12-15 børn med sygdommen i Danmark,

se infektioner kan udvikle sig til kroniske lungeinfektioner, som

hvor der (i 2009) er ca. 450 patienter med cystisk fibrose. På ver-

dermed ikke kan fjernes fra lungerne igen, men kun kan søges

densplan er der ca. 75.000 patienter med CF. 25.000 i Europa,

undertrykt med intensiv antibiotikabehandling. På sigt betyder kro-

25.000 i USA og 25.000 i den øvrige del af verden.

nisk lungeinfektion et kontinuerligt tab af lungefunktionsniveau hos
patienterne. En del af disse patienter vil derfor få behov for en

Genet for cystisk fibrose blev som nævnt fundet i 1989. Det gen,

lungetransplantation.

der er muteret (forandret) og som forårsager sygdommen, kontrollerer produktionen af et protein (CFTR – Cystic Fibrosis

Hos nogle personer med CF viser sygdommen sig også i form af

Transmembrane Regulator protein), som har betydning for trans-

leverproblemer. Desuden kan der være tale om nyreproblemer som

porten af salte og vand over cellemembraner, overvejende i lun-

følge af sygdommen og dens behandling.

ger og i fordøjelsessystemet.
Den daglige behandling for patienter med CF er meget omfattenPå verdensplan kender man nu ca. 1.600 forskellige CF-mutationer

de og ofte stigende med alderen og sygdommens udvikling.

(arveanlæg). Mutationerne er typisk knyttet til forskellige befolk-

Fordøjelsesproblemerne behandles med tilskud af fordøjelsesenzy-

ningsgrupper. I Danmark forekommer der kun ca. 15-20 forskelli-

mer ved hvert måltid. CF-diabetes behandles med insulin.

ge mutationer blandt personerne med CF og blandt kendte

Lungeproblemerne behandles generelt med lungefysioterapi og

anlægsbærere. Den hyppigste CF-mutation, og som var den første

inhalationsbehandling for at bringe det seje sekret op fra lunger-

man fandt, betegnes UF508 (Delta F508). I Danmark forekommer

ne. Ved kronisk infektion i lungerne desuden ved daglig inhalati-

den hos ca. 80% af CF-personerne – og på verdensplan hos ca.

onsbehandling samt regelmæssige intravenøse (iv) behandlinger

50% af CF-personerne.

med antibiotika. Behandlingen sker i tæt samarbejde med Cystisk
Fibrose-centrene på hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitets-

For at få cystisk fibrose skal en person som nævnt arve en CF-muta-

hospital Skejby, hvor CF-patienterne følges tæt ved ambulante kon-

tion fra både moderen og faderen. Personer med cystisk fibrose har

trolbesøg, typisk 1 gang pr. måned.

således 2 CF-mutationer, en fra hver af sine forældre, mens raske
anlægsbærere, eksempelvis forældrene, kun har én CF-mutation.

Faktorer der påvirker livet med CF:
Sygdomsforløbet for den enkelte patient med cystisk fibrose påvir-

Hvis en CF-person har arvet to ens CF-mutationer fra sine foræl-

kes af flere individuelle faktorer. Det er ikke muligt at forudsige et

dre, eksempelvis Delta F508, betegner man CF-personen som hom-

præcist sygdomsforløb for den enkelte patient.

ozygot for Delta F508.
Dels påvirkes sygdomsforløbet af de CF-mutationer (arveanlæg),

4

Hvis CF-personen har arvet 2 forskellige CF-mutationer fra sine

som CF-patienten har modtaget fra sine forældre, dels også af en

forældre, eksempelvis mutation W1282X fra moderen og Delta F508

række andre forhold, herunder om CF-patienten har særlige tarm-

fra faderen, betegner man CF-personen som compound heterozy-

komplikationer fra fødslen (meconium ilius), om patienten har

got for W1282X og Delta F508.

leverproblemer og/eller CF-diabetes.

Raske anlægsbærere, som har fået et CF-arveanlæg fra den ene af

For det tredje afhænger sygdomsforløbet også af hvilke typer af

forældrene, men altså intet fra den anden forælder, betegnes som

infektioner CF-patienten er modtagelig overfor i lungerne. Nogle

heterozygot med angivelse af nummeret på den pågældende muta-

infektioner er relativt lette at fjerne med tidlig og målrettet behand-

tion.

ling, mens andre er mere komplicerede og udvikler sig til alvorli-
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ge kroniske infektioner. Hertil kommer, at den samme type infektion kan udvikle sig meget forskelligt hos CF-patienterne.
For det fjerde har patientens egen holdning til sygdommen og
engagement i behandlingen også en vis betydning for sygdomsforløbet. I amerikanske undersøgelser har det også vist sig, patientens sociale profil kan have indflydelse på forløbet.

Betydningen af fundet af CF-genet
Fundet af CF-genet i 1989 betød, at det ved hjælp af prænatal diagnostik (fosterundersøgelse) blev muligt at undersøge, om CF-familiernes kommende børn også ville lide af sygdommen.
Det blev ligeledes muligt at tilbyde anlægsbærerundersøgelse, via
en blodprøve, til alle gravide i Danmark uden kendt risiko for cystisk

7.400 gravide fik tilbud om screening/anlægsbærerundersøgelse for

fibrose. Hvis begge forældre identificeres som anlægsbærere og

CF. 89% (6.599) af de gravide tog imod tilbuddet om en test for CF.

dermed er såkaldt højrisiko-familie, kan der dernæst tilbydes fosterdiagnostik (moderkageprøve) for at undersøge, om fostret har syg-

De gravide kvinder blev i første omgang testet/undersøgt for CF-

dommen.

arveanlæg ved hjælp af en blodprøve. Hvis testen var positiv, dvs.
kvinden havde arveanlæg for CF, testede/undersøgte man efter-

Formålet med prænatal diagnostik er at finde medfødte misdan-

følgende også faderen ved hjælp af en blodprøve. Hvis begge foræl-

nelser og arvelige sygdomme hos et foster. Ved cystisk fibrose

dre havde arveanlæg for CF, blev den gravide kvinde/parret tilbudt

finder det med de nuværende muligheder sted ved en moder-

prænatal diagnostik.

kageprøve. Det udtagne væv undersøges, hvorefter beslutning om
eventuel afbrydelse af graviditeten kan ske hurtigt og indenfor

Pilotprojektet afdækkede 3 par, der havde risiko for at få et barn

første trimester.

med CF. Efter genetisk rådgivning valgte alle prænatal diagnostik/fosterundersøgelse. 1 foster viste sig at have CF, og efter gene-

Før det blev muligt at tilbyde prænatal diagnostik (fosterunder-

tisk rådgivning valgte den gravide/parret abort.

søgelse) til højrisiko-familier, dvs. familier med et eller flere CFCF-diagnose. Men efter at det blev muligt at tilbyde fosterunder-

Psyko-sociale undersøgelser som opfølgning på
Pilotprojektet

søgelse, steg antallet af familier, der valgte at få flere børn, med

Efter Pilotprojektets afslutning blev der iværksat en psyko-social

41%. Fosterundersøgelse tillod således CF-familierne at få flere

spørgeskemaundersøgelse med titlen: 'Psychological and social

børn – uden cystisk fibrose.

impact of carrier screening for cystic fibrosis among pregnant

børn, valgte 83% af CF-familierne IKKE at få flere børn efter en

women – a pilot study'. (Ref: H Clausen et al, Clinical Genetics 1996:
Også nære pårørende til CF-familier og CF-patienters partnere efter-

49: 200-205).

spurgte herefter mulighed for anlægsbærerundersøgelse og evt.
efterfølgende fosterundersøgelse.

Formålet var at foretage en efterundersøgelse af virkningen af at
blive identificeret som anlægsbærer for cystisk fibrose. Der blev

Pilotprojekt på Rigshospitalet 1990-1992

udarbejdet 2 spørgeskemaundersøgelser, som blev sendt til 160

Kort tid efter fundet af CF-genet blev der i juni 1990 iværksat et

kvinder, der havde positivt testresultat, dvs. var anlægsbærere med

pilotprojekt på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet:

risiko for at få et barn med CF, og til 200 kvinder, der havde nega-

Screening for Carriers of Cystic Fibrosis among Pregnant Women: A

tivt testresultat, dvs. ikke var anlægsbærere, fra pilotprojektet på

Pilot Study, (Ref. M Schwartz, NJ Brandt, F Skovby, Eur J Hum Genet

Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet 1990-92.

1993; 1:239-244).
I den psyko-sociale undersøgelse var der især 4 centrale spørgsFormålet var i perioden 1990-1992 at undersøge, hvorledes gravi-

mål, man søgte svar på, nemlig:

de uden relation til og uden kendt risiko for sygdommen ville modtage et tilbud om anlægsbærerundersøgelse for cystisk fibrose.

Gav testresultatet anledning til bekymring?
Har du fortrudt, at du blev testet?
Kan du huske informationen?
Hvordan var den genetiske rådgivning?
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Spørgsmål 1 'Gav testresultatet anledning til bekymring?' samt

Forskellene i svarprocenterne mellem kvinder testet positive og

spørgsmål 2 'Har du fortrudt, at du blev testet?' omtales i det føl-

kvinder testet negative var, som man på forhånd havde forventet.

gende:
Udvalgte konklusioner fra den psyko-socialeundersøgelse:

• Den høje tilslutningsrate på 89% (6.599 ud af 7.400 gravide/par)
viser, at befolkningen rent faktisk ønsker at gøre brug af et tilbud om anlægsbærerundersøgelse for en alvorlig arvelig og livstruende sygdom som CF, når det er muligt.

• Mere end 79% af kvinderne i pilotprojektet har ikke fortrudt, at
de fik foretaget en anlægsbærertest for CF.

• Anlægsbærerne forstod betydningen af at være 'rask' anlægsbærer, – at det ikke var skadeligt for deres helbred, og det ikke
øgede risikoen for andre genetiske sygdomme.

• Den umiddelbare reaktion hos kvinder, der var identificeret som
På spørgsmål 1 'Gav testresultatet anledning til bekymring?' var

anlægsbærere, var: Overraskelse, Shock og Bekymring. For de

svarmulighederne:

fleste kvinder varede bekymringen, indtil testresultatet for deres

'Meget', 'Noget', 'Lidt', 'Slet ikke' og 'Intet svar'.

partner / mand forelå. Herefter faldt bekymringen til et niveau
som før anlægsbærertesten.

Blandt kvinder, der var testet positive i pilotprojektet (dvs. var
anlægsbærere med risiko for at få et barn med CF), svarede 7%

• Der var en tendens til, at testpersonerne tog det oplyste testre-

'Meget', 31% 'Noget', 50% 'Lidt', 11% 'Slet ikke' og 1% 'Intet svar'.

sultat for pålydende og således ikke huskede de udleverende

Blandt kvinder, der var testet negative i pilotprojektet (dvs. ikke-

oplysninger om risikoen 'falsk negative svar' ved undersøgelsen.

anlægsbærere uden risiko for at få et barn med CF) svarede 4%
'Meget', 6% 'Noget', 21% 'Lidt', 68% 'Slet ikke' og 1% 'Intet svar'.

Et falsk negativt svar ved anlægsbærerscreening kan forekomme,
hvis man tester for færre mutationer end det totale antal, der kendes overhovedet. Som nævnt kender man på verdensplan nu ca.
1.600 cystisk fibrose-mutationer. I Danmarks forekommer kun ca.
15-20 af disse mutationer blandt CF-patienterne og de kendte
anlægsbærere. På grund af den relativt store økonomiske udgift
ved at teste for alle kendte CF-mutationer i verden, vælger man
ved et nationalt screeningsprogram derfor 'kun' at teste for de
mutationer, der forekommer i landet.
Risikoen for et falsk negativt testresultat ved anlægsbærerscreening kan således forekomme, hvis testresultatet er negativt ud fra
det antal mutationer, man har undersøgt, og det på et senere tidspunkt viser sig, at man er anlægsbærer af en mutation, som ikke
var inkluderet i testen/undersøgelsen.

På spørgsmål 2 'Har du fortrudt, at du blev testet?' var svarmulighederne:

Det vil ikke være praktisk muligt at teste for alle CF-mutationer,

'Nej', 'Ved ikke', 'Har fortrudt' og 'Svarede ikke'.

fordi man fortsat finder nye mutationer.

Blandt kvinder, der var testet positive i pilotprojektet, (dvs. anlægsbærere med risiko for at få et barn med CF) svarede 79% 'Nej'.

Den danske befolknings holdning til
anlægsbærerundersøgelser

16% 'Ved ikke'. 3% 'Har fortrudt'. Og 2% 'Svarede ikke'.

I 2004 ønskede Cystisk Fibrose Foreningen at undersøge den almene danske befolknings holdning til et tilbud om anlægsbærerun-

Blandt kvinder, der var testet negative i pilotprojektet (dvs. ikke-

dersøgelse (screening) for alvorlig arvelig sygdom som eksempelvis

anlægsbærere, uden risiko for at få et barn med CF), svarede 92%

cystisk fibrose.

’Nej’, 6% ’Ved ikke’, 1% ’Har fortrudt’ og 1% ’Svarede ikke’.
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I samarbejde med CFF udarbejdede analyseinstituttet Vilstrup

Inden for en kortere årrække vil det sikkert være muligt at tilbyde

Univero en såkaldt telebus-undersøgelse.

gravide undersøgelser for et større antal alvorlige arvelige sygdomme – via eksempelvis en blodprøve – tidligt i graviditeten.

Formålet med undersøgelsen var især at afdække 3 centrale spørgs-

Mener du, at undersøgelser for alvorlige arvelige sygdomme er

mål:

noget, der skal tilbydes gennem det danske sundhedsvæsen?
Eller mener du, at det ikke skal tilbydes?

•

Undersøge befolkningens holdning til en undersøgelse (via en
blodprøve), der kan vise. om man bærer arveanlæg for cystisk

Blandt befolkningen af personer 15 år+ svarede 82 %, at det skal

fibrose, hvis man skal have et barn.

tilbydes gennem det danske sundhedsvæsen og 10%, at det ikke
skal tilbydes.

•

Undersøge befolkningens holdning til, hvorvidt sundhedsvæsnet
skal tilbyde undersøgelser for alvorlige arvelige sygdomme

Blandt kvinder i alderen 18-40 år svarede 83%, at det skal tilby-

generelt, via eksempelvis en blodprøve, tidligt i graviditeten.

des gennem det danske sundhedsvæsen og 12%, at det ikke skal
tilbydes

•

Undersøge om befolkningen ser det som sundhedsvæsenets/
lægens ansvar at informere om mulighederne for at undersøge

Spørgsmål 2

for alvorlige arvelige sygdomme i graviditeten, eller om befolkningen selv skal opsøge disse informationer.
Telebus-undersøgelsen tog udgangspunkt i 1.302 gennemførte
interviews fordelt på 2 målgrupper:
1.002 interviews med et repræsentativt udsnit af personer 15 år+
i Danmark
300 interviews med kvinder i alderen 18-40 år.
Fra førstnævnte målgruppe sammenlagde man 189 interviews med
den anden målgruppe, således at der i alt blev foretaget 489 interviews med kvinder i alderen 18-40 år.
Herved var det muligt at afdække dels almen befolkningens hold-

Mener du, at gravide selv skal betale for denne type under-

ning til spørgsmålene, samt synspunkter i gruppen af kvinder i den

søgelser?

fødedygtige alder 18-40 år.

Eller mener du, at undersøgelserne ikke skal koste noget?
Eller mener du, at der skal være delt betaling mellem sund-

Data i den første målgruppe var vægtet til repræsentativitet på

hedsvæsnet og de gravide?

parametrene køn, alder og geografi.
Blandt befolkningen af personer 15 år+ svarede 73%, at det ikke
Udvalgte spørgsmål i befolkningsundersøgelsen:

skal koste noget og 17%, at der skulle være delt betaling.

Spørgsmål 1
Blandt kvinder i alderen 18-40 år svarede 65%, at det ikke skal
koste noget og 28%, at der skulle være delt betaling.
Spørgsmål 3
Mener du, at sundhedsvæsenet/lægen skal informere gravide
om mulighederne for at undersøge for alvorlige arvelige sygdomme?
Eller mener du, det er op til den gravide selv at finde disse informationer og selv bede lægen om undersøgelse?
Blandt befolkningen af personer 15 år+ svarede 91%, at det er
sundhedsvæsenet/lægen, der skal informere om dette, og 5%, at
det er op til den gravide selv at finde disse informationer.
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Spørgsmål 5

Blandt kvinder i alderen 18-40 år svarede 93%, at det er sundhedsvæsenet/lægen, der skal informere om dette og 6%, at det

Går du ind for fri abort?

er op til den gravide selv at finde disse informationer.
Blandt befolkningen af personer 15 år+ svarede 75% JA, 14% JADELVIS og 8% NEJ.

Spørgsmål 4

Blandt kvinder i alderen 18-40 år svarede 80% JA, 12 % JA-DELVIS
og 8% NEJ.

Udvalgte konklusioner fra befolkningsundersøgelsen 2004:

• Over 80% af den danske befolkning ønsker, at sundhedsvæsenet skal tilbyde undersøgelser for alvorlige arvelige sygdomme,
via eksempelvis en blodprøve, tidligt i graviditeten.
Ville du selv tage imod en undersøgelse – via en blodprøve –

• Over 90% af den danske befolkning ser det som sundhedsvæse-

der kunne vise, om du bærer arveanlæg for cystisk fibrose, hvis

nets/lægens ansvar at informere om mulighederne for at under-

du skulle have et barn?

søge for alvorlige arvelige sygdomme i graviditeten.

Blandt befolkningen af personer 15 år+ svarede 69% JA og 22%

• Ca. 70% af den danske befolkning vil tage imod et tilbud om

NEJ.

undersøgelse, via en blodprøve, der kan vise, om de bærer arve-

Blandt kvinder i alderen 18-40 år svarede 71% JA og 22% NEJ.

anlæg for cystisk fibrose, hvis de skal have et barn.

NYHEDSMAILS

Skattefri bidrag i 2010
CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A og §
12. stk. 3 (iht. seneste Told-skat-cirkulære nr. 2004-32.)
Dette betyder bl.a., at gaver til CF kan fratrækkes den skattepligtige indkomst.

8
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Modtag emails med
opdateringer på cff.dk

Gratis abonnement på nyhedsmails fra cff.dk

I indkomståret 2010 kan man fratrække 14.500 kr., og som hidtil
kan man ikke fratrække de første 500 kr.

CF-Foreningen tilbyder at sende nyheds-emails direkte til brugerne,
når der er nyheder og opdateringer på websiden.

CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens § 12, stk. 3 til
at modtage løbende ydelser – gavebreve – med fradragsret for gavegiveren og kan endvidere modtage testamentariske gaver uden at
betale arveafgift.

Klik ikon 'Nyhedsmails' på cff.dk, hvor du kan:
Tilmelde dig 'Nyhedsmails'
Ændre din emailadresse til 'Nyhedsmails'
Afmelde 'Nyhedsmails'
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Anlægsbærerscreening
for CF
Cystisk Fibrose Foreningens holdning og mål
Siden genet for den alvorlige arvelige sygdom Cystisk Fibrose (CF)

CF-Foreningen ser det som befolkningens ret at få TILBUDT viden

blev fundet i 1989, har det været muligt at kunne tilbyde alle gra-

om og adgang til eksisterende muligheder for forebyggelse af den

vide en anlægsbærertest for CF og dermed give kommende foræl-

arvelige og alvorlige sygdom cystisk fibrose ved anlægsbærertest

dre mulighed for et reelt valg, hvorvidt de ønsker at sætte et barn

af gravide / forældrepar, ledsaget af tilbud om genetisk rådgiv-

i verden med denne arvelige og livstruende sygdom eller ej.

ning.

Alligevel tilbydes CF-gentest (og mulighed for efterfølgende fosterundersøgelse) fortsat KUN til såkaldte høj-risikofamilier, dvs. fami-

CF-Foreningen ser det som sundhedsvæsenets / lægens ansvar

lier med allerede kendt forekomst af CF.

at informere om mulighederne for at undersøge for alvorlige arvelige sygdomme i graviditeten, herunder cystisk fibrose og derved

I Sundhedsstyrelsens publikation 'Information til gravide –

give den gravide/parret mulighed for at træffe et frit informeret

Risikovurdering og fosterdiagnostik' (2004) er bl.a. anført følgen-

valg om, hvorvidt de ønsker, at et kommende barn skal fødes med

de: Alvorlige arvelige sygdomme er sjældne, og som regel kan

denne livstruende sygdom.

man kun undersøge for dem, hvis nogle i familien allerede er ramt
– fx muskelsvind, blødersygdom og Huntingtons Chorea. Man kan

CF-Foreningen finder ikke, at anlægsbærertest og fosterdiagnostik

dog undersøge for cystisk fibrose, men du vil ikke rutinemæssigt

i forbindelse med cystisk fibrose handler om at udrydde handi-

blive tilbudt denne undersøgelse.

cappede, men alene er et middel til at undgå den alvorlige arvelige sygdom, hvis den gravide / parret ønsker dette.

CF-Foreningen finder det diskriminerende og uetisk overfor
befolkningen, at tilbud om CF-gentest kun gives til høj-risikofa-

'Samfundet' skal til enhver tid respektere den gravides/parrets

milier – at familier først skal udsætte deres børn og familie for CF,

beslutning, også selv om de vælger at føde et barn med cystisk

før de informeres om, at det er muligt at foretage CF-test i efter-

fibrose, hvor andre ville have valgt anderledes.

følgende graviditeter, så de dermed kunne få reel mulighed for at
undgå denne sygdom hos deres kommende barn.

- Vedtaget gentagne gange siden 1992 på Cystisk Fibrose
Foreningens årlige generalforsamlinger.
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Original medicin, kopimedicin
og parallelimporteret medicin
CF-patientfamilier oplever sommetider at få udleveret samme type medicin med forskellige navne.
CF-Foreningen får derfor jævnligt spørgsmål om, hvad de forskellige betegnelser på medicinprodukterne betyder, og hvilken forskel der er på disse begreber. Vi gennemgår derfor i det
følgende disse emner.

AF ERIK WENDEL

Et originalt medicinprodukt

1 milliard kroner at udvikle et nyt læge-

Et originalt medicinprodukt er populært

middel. Hvis medicinalvirksomhederne ikke

Generisk medicin
(kopimedicin)

sagt den første udgave/version af et nyt

havde mulighed for patentbeskyttelse, vil-

Generisk medicin, også kaldet kopimedicin,

unikt medicinalprodukt, der sendes på mar-

le ingen virksomheder beskæftige sig med

er produktion af medicin, hvor patentbe-

kedet.

forskning og udvikling af ny medicin, fordi

skyttelsen på originalproduktet er udløbet.

risikoen for økonomiske tab ville være for

Når patentbeskyttelsesperioden udløber,

Når de såkaldte R&D medicinalvirksomhe-

store. Man skønner generelt, at kun 1 ud

har andre såkaldte generiske producenter

der (Research and Development) som

af 10 potentielle nye produkter bliver fær-

(kopiproducenter) dermed lov til at kopie-

eksempelvis Novartis, Glaxo, Pfizer, Roche

digudviklet og godkendt som lægemidler.

re det aktive (det behandlende) stof fra

og Solvay udvikler et nyt unikt medicinal-

Mange produkter må opgives i udviklings-

originalproduktet og bruge det i sam-

produkt, sker det stort set altid under

fasen, fordi man ikke kan dokumentere den

mensætningen af deres egen variant (kopi)

patentbeskyttelse.

håbede behandlingseffekt af medicinen,

af medicinen. Generiske producenter for-

eller fordi man opdager, at den har utilsig-

sker ikke i udvikling af nye unikke medici-

tede bivirkninger.

nalprodukter.

de, og man ansøger om patentbeskyttelse

Når et medicinalprodukt er godkendt til

Generiske medicinalprodukter markeds-

tidligt i forsknings- og udviklingsfasen af

markedsføring (salg til forbruger/patien-

føres under et andet navn end originalpro-

produktet. Patentbeskyttelsen betyder, at

ter), resterer der typisk 10 år af patentbe-

duktet, fordi originalproduktets navn typisk

virksomhedens forskning, udvikling og salg

skyttelsesperioden. I denne periode har

er registreret som et varemærke, og det må

af produktet er lovmæssigt beskyttet mod,

patentindehaveren 'eneret' på salg af pro-

derfor ikke bruges af andre.

at andre virksomheder kan stjæle idéen

duktet. Andre medicinalvirksomheder må

eller kopiere produktet.

ikke kopiere produktet eller markedsføre

Betaling for medicinprodukter kommer

varianter, der ligger meget tæt op ad det

typisk/ofte fra det offentlige (landets Re-

Patentbeskyttelse er især vigtig for udvik-

patentbeskyttede produkt. Originalproduk-

gioner), og i Danmark har man for at be-

ling af medicinalprodukter, fordi forskning

tet har således en særstilling på markedet,

grænse de offentlige sundhedsudgifter fra

og udvikling af ny medicin er forbundet

og prisen på produktet er derfor relativ høj

politisk hold besluttet, at apoteket altid skal

med meget store udviklingsomkostninger.

i denne periode.

tilbyde forbrugerne/patienterne det billig-

En patentbeskyttelse gælder i 20 år med
mulighed for en mindre forlængelsesperio-

Det koster typisk i størrelsesordenen ½ til

10
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ste produkt på markedet, og Lægemiddel-

styrelsen yder derfor kun tilskud til det til

udleveret medicin med stoffet Azithromycin

lerne om det 'indre marked' på helt sam-

enhver tid billigste produkt på markedet.

fra den billigste producent på markedet.

me måde som salg af andre varer. Det skyl-

Hvis originalproducenten Pfizer vælger at

des, at samfundsøkonomierne i en række

Når et originalprodukt er under patentbe-

have markedets billigste pris, er det origi-

medlemslande, eksempelvis Grækenland,

skyttelse, sælges det til en relativ høj pris

nalproduktet Zitromax®, der udleveres fra

Spanien og senest en række af de nye EU

i patentbeskyttelsesperioden og med

apoteket. Hvis det derimod er en kopi-

medlemslande i det tidligere Østeuropa,

særligt tilskud fra Lægemiddelstyrelsen.

producent, der har den laveste pris på

ikke er så stærke som de 'gamle' med-

Når patentbeskyttelsesperioden udløber, vil

markedet, er det dette kopiprodukt, der

lemslande i EU (UK, Frankrig, Tyskland,

de generiske producenter typisk fremstille

udleveres.

Holland, Danmark, Luxembourg, Italien

deres egne kopier af originalproduktet og

Sverige etc.) Man har fra politisk side der-

sælge dem til en væsentlig lavere pris end

Parallelimporteret medicin

for besluttet, at medicinalvirksomhederne

originalproduktet. Dette er muligt, da kopi-

Parallelimporteret medicin er import af ori-

skal sælge deres medicin i de økonomisk

producenterne jo ikke har haft udgifter til

ginalprodukter fra andre EU lande uden om

mindre velstående lande til en reduceret

forskning og udvikling af kopiproduktet,

originalproducentens distributionssystem.

pris, sammenlignet med prisen, som den

men blot har kopieret originalproduktet.

Det kan således være salg af medicin i

samme medicin sælges til i de økonomisk

Man kan som forbruger altid vælge at få et

Danmark, der oprindelig var bestemt for

mere velstillede lande.

originalprodukt frem for et kopiprodukt,

f.eks. det græske, polske eller spanske mar-

men da Lægemiddelstyrelsen som nævnt

ked.

kun yder tilskud til det billigste produkt på

Dette giver parallelimportørerne mulighed
for at opkøbe store varepartier af medicin

markedet, skal man selv betale en even-

En parallelimportør er en handelsvirksom-

bestemt for forbrugerne/patienterne i

tuel prisforskel mellem originalproduktet og

hed, der køber og sælger medicin, mens

eksempelvis Polen, Grækenland eller

kopiproduktet.

virksomheden typisk hverken producerer

Spanien til en pris, der er væsentlig billi-

eller udvikler medicin.

gere end det, medicinen koster i eksem-

Eksempelvis blev originalproduktet Zitro-

pelvis

Danmark.

Parallelimportørerne

max® i sin tid udviklet som et nyt unikt

Parallelimporteret medicin må ikke sælges

sender herefter medicin, der er købt i

antibiotikum under patentbeskyttelse af

i den originale pakning fra det oprindelige

Grækenland, til Danmark, hvor den sælges

medicinalvirksomheden Pfizer. Zitromax®

modtagerland. Medicin skal forsynes med

til en pris, der er ganske lidt under den pris,

er det registrerede varemærke (markeds-

label og vejledende forbrugerinformation

som medicinen normalt koster i Danmark.

navn) for medicinen. Det aktive (det

målrettet til det land, hvor medicinen skal

Dette er muligt, fordi medicinen, når den

forbruges. Det er derfor, man kan opleve

er ankommet til Grækenland, ikke længe-

at få udleveret medicin, hvor teksten på ori-

re bliver betragtet som varer, der er solgt

behandlende) stof i

Zitromax®

er Azithro-

mycin.

ginalindpakningen er skrevet på eksempel-

under en særordning. Medicinen bliver nu

Zitromax® blev i 2002 introduceret ved

vis spansk. Indpakningen er efterfølgende

opfattet som varer på linje med sko og buk-

behandling af kronisk pseudomonas lunge-

forsynet med en label med dansk tekst og

ser og dermed underlagt EU regler om fri

infektion ved cystisk fibrose, og mens

vedlagt en dansksproget såkaldt indlægs-

bevægelighed af varer i det 'indre marked'.

Zitromax®

seddel.

var dækket af patentbeskyttel-

se, fik alle patienter udleveret Zitromax®,

Parallelimportørerne kan hævde, at det

når lægen udskrev en recept på medicinen.

Muligheden for parallelimport af medicin

danske samfund sparer mange penge ved

Da patentbeskyttelsen senere udløb,

skyldes EU's bestemmelser om det såkald-

salg af parallelimporteret medicin. Det er

begyndte en række generiske virksomhe-

te 'indre marked'. Det 'indre marked' er et

også korrekt, at samfundet sparer derved.

der at producere hver deres variant (kopi-

centralt begreb i EU. Formålet med det

Prisen på parallelimporteret medicin er

Zitromax®.

Som eksempler kan

'indre marked' er at fjerne alle hindringer

typisk nogle få kroner lavere end listepri-

nævnes: Azithromycin fra firmaet Hexal,

for den frie bevægelighed for varer, perso-

sen på produktet i Danmark. Dermed skal

Azithromycin fra firmaet Ratiopharm,

ner, tjenesteydelser og kapital mellem EU

apoteket udlevere det billigste medicinal-

Azithromycin fra firmaet Sandoz og

medlemslandene. Derved øger man mulig-

produkt til patienten. Man skal dog være

Azithromycin fra firmaet Teva. Alle de gen-

heden for økonomisk vækst. Hertil kommer,

opmærksom på, at parallelimportøren

eriske varianter (kopiprodukter) indeholder

at varerne frit kan bevæge sig over lande-

opnår en ikke ubetydelig økonomisk

det aktive stof Azithromycin, mens de øvri-

grænserne, og prisniveauet bliver tilnær-

gevinst ved at benytte EU-reglerne om det

ge tilsætningsstoffer i medicinen varierer

melsesvis ens i hele Unionen til gavn for

'indre marked' til at købe medicinen billigt

fra producent til producent.

forbrugerne.

i de mindre velstående EU lande og sælge

medicin) af

den til højere pris i de mere velstående EU
Alt i alt betyder dette, at patienterne nu får

Salg af medicin i EU følger dog ikke reg-

lande.
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CF-genet 20 år i år

Endnu er der mange blandt kongresdeltagerne, som tydeligt husker

På den seneste nordamerikanske CF-konference
i Minneapolis 15.-17. oktober 2009 blev denne
begivenhed – fundet af CF-genet Delta F508 –
markeret.

dagen, – en begivenhed, som alle, der var involveret i CF, i måneder og år havde set frem til og utålmodigt ventet på. Kongresdeltagere i de yngre årgange lytter og lærer og er klar over, at det
var noget stort, der skete dengang i 1989.
I Danmark havde man allerede oplevet lidt af denne stemning, da

En af hovedaktørerne

arvebiolog Hans Eiberg, Panuminstituttet sammen med børnelægen

i forskningsarbejdet

Kjeld Schmiegelow i 1985 meddelte, at nogle familiestudier udført

holdt et af åbningsfo-

i Danmark pegede i retning af, at CF-genet skulle findes på kro-

redragene. Navnkun-

mosom nr. 7. To år senere var engelske professor Bob Williamson

dige Dr. Francis S.

meget tæt på genet, og efter endnu to år blev det så endelig påvist

Collins, som var den

og bekræftet af de tre genfindere, Lap-Chee Tsui og John R. Riordan.

ene af "forskertrio-

Canada og Francis S. Collins, USA (www.cff.dk / Infomateriale /

en", som 25. august

Artikeloversigt / Genteknologi: CF-Genet er fundet ).

1989 kunne meddele
til verden, at nu var
det ganske vist – CFgenet var 'klonet', var
en realitet.

Francis Collins fortsatte sin karriere inden for genforskning, blev
direktør for National Human Genome Research Institute og dermed
en ledende person i kortlægningen af menneskets genom. Senest
er han i 2009 udpeget til direktør for NIH, the National Institutes
of Health.
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det en dag vil lykkes at kurere CF. Hans kolleger bidrager gerne til
billedet af denne spændende person ved at tilføje, at han udover
genforskning og guitarspil også er passioneret Harley Davidsonkører og senest har skrevet og udgivet bogen "The Language of
God".
Collins' 2009-foredrag var et tilbageblik over tiden før genfundet,
IN THE PRE-GENOME ERA, hvor han ledte efter "nålen i høstakken",
om den glade dag 25. august 1989, som trioen fejrede på Lap-Chee
Tsui's kontor med et glas, og hans løfte om en god CF-fremtid, udtalt
på 'bredt' amerikansk: BUT YOU AIN'T SEEN NOTHIN' YET !!

Francis Collins er en spændende person, en inspirerende taler og
med udpræget humoristisk sans. Igennem årene har han ved flere lejligheder været hentet til hvervet som key-note speaker ved
de nordamerikanske CF-konferencer og har der forlængst afsløret,
at han også er en glimrende musiker (spiller guitar i et rockband)
og sangskriver. For nogle år siden hørte vi ham synge sangen DARE
TO DREAM – en sang Francis Collins har skrevet om håbet om, at

Han afsluttede foredraget med at synge og spille DARE TO DREAM,
ledsaget af et kor på 3.400 kongresdeltagere, som sang med på
omkvædet – videolink via www.cff.org.
Francis S. Collins' 2009-foredrag kan ses og høres på www.nacfconference.org / Plenary Archive.

hwt
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Sådan søger du om hjælp til

merudgifter og
tabt arbejdsfortjeneste
UDARBEJDET AF SOCIALRÅDGIVER GITTE MADSEN

Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen (CFF) kan rekvirere
et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan
indsættes. Det fås ved henvendelse til CF-Foreningens
sekretariat.
CF-Foreningens socialrådgiver Gitte Madsen kan kontaktes, såfremt der
er behov for hjælp til at udforme den konkrete ansøgning.

Denne indledende side bruges, når sagsbehandler ikke kender sygdommen, – ved senere opfølgninger på
merudgiftsydelsen/tabt arbejdsfortjeneste kan den måske undværes.
Cystisk Fibrose (CF) er en alvorlig kronisk lidelse, der skyldes en

CF-patienter skal derfor til månedlige ambulante hospitalskontrol-

genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen. Sygdommen kan

ler, ligesom der også kan være tale om indlæggelser.

ikke helbredes. Det gen, som er muteret ved CF, kontrolle-rer pro-

I forbindelse med diagnosen og opstart af behandling er der behov

duktionen af et protein, som har betydning for transporten af sal-

for, at begge forældre deltager ved kontrolbesøg, ligesom der i

te og vand over celle-membraner overvejende i lunger og i

forbindelse med den årlige vurdering af barnet/den unges status i

fordøjelsessystemet. På grund af denne fejl har CF-patienter for lidt

forhold til sygdommen eller ved svære infektioner, ændret infek-

væske i sekretet, hvilket fører til sej, klæbrig slim i luftveje og tar-

tionsmønster, forværring evt. ved optræden af kroniske infektioner

me.

o.l. kan være behov for, at begge forældre deltager ved kontrol
besøgene.

Genfejlen medfører for langt hovedparten af patienterne tillige kraftig udskillelse af sved og salt gennem huden.

Der skal udføres en krævende hjemmebehandling for at bringe det
seje slim op fra luftvejene. Dette gøres ved flere gange dagligt at

I fordøjelsessystemet forårsager den arvelige fejl, at de enzymer,

inhalere bl.a. slimløsnende midler. Der anvendes desuden lungefy-

der skal sikre at føden nedbrydes og optages, ikke kommer ud i

sioterapi ved hjælp af PEP-maske. Ved lungeinfektioner behandles

tarmen, og CF patienter skal derfor indtage fordøjelses-enzymer

derudover med antibiotika.

med hvert måltid. Optagelse af proteiner og fedtstoffer fra maden
er på trods heraf utilstrækkelig, hvilket resulterer i dårlig trivsel og

I forhold til (navn) betyder det at:

behov for ekstra kost og vitamintilskud. Diætisten på det behand-

Nævn eksempler på særlige forhold, der gør sig gældende for

lende CF center beregner det konkrete behov for ekstra energiind-

netop dit barn, som f.eks.:

tag for den enkelte patient, beregningen bør justeres hvert andet

A har i de seneste måneder fået mange kraftige antibiotika kure,

år så længe barnet/den unge vokser.

der medfører diarre og dermed behov for ekstra vask af undertøj,
og ekstra indkøb af undertøj.
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Den alvorligste del af sygdommen er lungeproblemerne, idet det

A har i de seneste måneder været indlagt i følgende perioder:

seje sekret er grobund for bakterier. Dette medfører hyppige lun-

A sveder meget, særligt om natten, hvorfor der må skiftes senge-

geinfektioner, som man søger at bekæmpe med antibiotika, der

tøj oftere hos hende, end hos resten af familien. Det er ligeledes

indtages gennem munden, ved inhalation, eller intravenøst.

nødvendigt at udskifte dynen ca. en gang om året.
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Opgørelse over merudgifter på
månedsbasis
(der er tale om eksempler, – du skal selv indsætte de ting, der er relevante for dig)
AF GITTE MADSEN

MERUDGIFTER TIL MEDICIN

børnepasning (af søskende), angiv hvor meget

Vi har merudgifter til medicin med 3.370 kr. om året
A har p.t. medicinbevilling til B Apotek, hvilket vi ønsker

EKSTRA BLEER

at fortsætte med

A har på grund af sin sygdom meget afføring.

eller

A bruger i gennemsnit 4 bleer (dit behov er måske anderledes,

Vi køber betaler selv for medicinen på apoteket, hvorfor vi
ønsker beløbet indregnet i den månedlige merudgiftsydelse

så skriver du det) mere end jævnaldrende børn pr. dag.
1 ble koster i gennemsnit y kr., merudgiften bliver derfor 4 x 30 x
y kr. :

KOST:
Diætisten på CF-centret på Rigshospitalet/Skejby har opgjort A's

EKSTRA TØJ (der er tale om eksempler, du har måske andre

behov for merudgifter til kost til x kr. om måneden

eksempler)
A bruger ekstra undertøj, pga. hyppige diareer, anslået til

KØRSEL TIL BEHANDLING

A bruger ekstra tøj pga. ekstra slid ved vask, anslået til

A er til kontrol på RH/Skejby 1 gang om måneden, hvor der hver

A bruger ekstra tøj pga. misfarvning/pletter fra medicin, anslået til

gang køres x km, i alt x km pr. måned (NB: er der mere end 50

A bruger ekstra tøj/sokker pga. saltafsondringer, anslået til

km til behandlende center, skal regionens kørselskontor dække

A bruger ekstra fodtøj (støvler, sandaler, sko) pga. saltafsondringer,

udgiften)

anslået til
A bruger ekstra tøj og sko pga. sved og saltudskillelse i forbindel-

A går til tandlæge på Frederiksberg (Sofus Francks Vænge 30), hun

se med fysiske aktiviteter, sport m.m.

er henvist hertil af Rigshospitalet, idet denne tandklinik bruger sterilt vand.

EKSTRA VASK (nævn kun de ting, der er relevant for dig)
Vi har ca. x vaske ekstra om ugen, det drejer sig om:

A er til tandlæge ca. 6 gange om året, hvor der hver gang køres x

Vask af dyne 1-2 gange om mdr., vask af sengelinned, håndklæder

km, i alt x km pr år, svarende til x km pr måned

og vaskeklude, vask af undertøj, vask af tøj, der sidder tæt på kroppen, vaskeklude, stof bleer samt viskestykker til rengøring af medi-

Der køres til apotek ca. 2 gange om måneden for at hente medi-

cin udstyr

cin m.m., hver gang køres x km, i alt x km pr måned

I alt x vaske ekstra pr. måned

Det samlede kørselsbehov pr. måned er dermed x km pr måned.

EKSTRA TØRRING af tøj
Det meste tørres i tørretumbler, noget kan dog tørres ude om som-

P-AFGIFT

meren. (igen kun et eksempel)

Vi betaler P-afgift ved besøg på Rigshospitalet/Skejby. Der er udgif-

I gennemsnit x gange tørring ekstra pr. måned

ter på x kr., pr. måned

EKSTRA UDSKIFTNING AF DYNE/PUDE (skriv det på,
HOSPITALSINDLÆGGELSER (Skriv det kun på, hvis du reg-

hvis det er relevant for dig, samt antal)

ner med at dit barn skal indlægges og i givet fald hvor meget,
eller aftal evt. at du kan vende tilbage, hvis der bliver tale om

AFLASTNING

indlæggelser)

Vi har behov for aflastning med x timer om måneden pga. de ekstra

Når A er indlagt til behandling, har vi merudgifter til

opgaver i forbindelse med A's sygdom.

ekstra transport, angiv hvor meget

Vi bruger hver dag x timer på behandling, og har derudover ekstra

ekstra kost, angiv hvor meget

opgaver i forbindelse med (nævn eksempler)

overnatning, angiv beløb
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Vi vil gerne have aflastningen i form af (fortæl om det drejer sig

smække, vand og sæbe der

om pasning af barnet, praktisk bistand i hjemmet som f.eks.

bruges på de mange ekstra

rengøring)

bade og rengøring, slibning
af møbler pga. medicin-

Vi har desuden brug for tilskud til barnepige, når vi skal i byen (og

pletter, anslået 100 kr. pr.

måske også i andre situationer, så nævn dem), i alt x timer om

måned.

måneden.
Hvis A ikke havde cystisk fibrose, kunne vi bruge en stor skolepi-

Evt. ekstra

ge, men vi er nødt til at bruge en ansvarlig voksen person. Vi vur-

skraldespand/pose

derer merudgiften til at være 50 kr. i timen (forskellen mellem
aflønning af en voksen 110 kr. i timen minus almindelig barnepigetakst 70 kr. i timen, – koster en barnepige mere/mindre, hvor
du bor, skriver du det beløb).

DIVERSE UDGIFTER (medtag kun det, der er relevant for dig)
Herudover kommer flere små udgifter så som:
Telefonudgifter ved opringninger til RH/Skejby, el og vand til drift
af behandlingsudstyr, affaldsposer, éngangs vaskeklude, opvaskemiddel, cremer til rød numse, pletfjerner, hagesmække, savle-

Behov for kompensation af tabt
arbejdsfortjeneste
(der er tale om eksempler, – du skal selv indsætte de ting, der er relevante for dig)

A må ikke komme i dagtilbud pga. risikoen for infektioner, hvorfor

Ekstra arbejde i forbindelse med måltider (beskriv

jeg/vi har brug for tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid

hvilke opgaver du har, og hvor lang tid de tager)

A kan kun holde til at være i dagtilbud i x timer om dagen, hvor-

Instruktion af skole/dagtilbud/venner/familie

for jeg/vi har brug for at kunne passe hende i hjemmet y timer

m.m. i hjælp til barnet i forbindelse med måltider m.m. (beskriv

om ugen

konkret hvad du gør og hvor ofte)

A har mange sygedage pga. CF, hvor hun ikke kan passes ude, hvor-

Ekstra vask m.m. (beskriv hvad du gør og hvor ofte)

for jeg/vi har brug for at kunne passe hende hjemme på sådanne

Ambulante kontroller (hvor tit, hvor lang tid tager det,

dage

skal en eller begge forældre med)
Jeg/vi har behov for tabt arbejdsfortjeneste med X timer om ugen.
Vi har følgende ekstra opgaver i forbindelse med A's sygdom:

Indlæggelser (hvor tit, hvor længe, hensynet til resten af
familien, herunder andre børn).

Daglig behandling (beskriv hvilken behandling du giver,
og hvor lang tid den tager)
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Medlemsaktiviteter til fordel for CF

Loppemarked i Vesløs

De har gjort det igen – skabt en stor succes til fordel for CF.
Imponerende hvad der er muligt, når det sker i hænderne på så
energiske personer som Conny og Esben Bak, forældre til Jeppe
(CF), 9 år. Familiens bopæl er Frøstrup i Thy, men det er det gamle cementstøberi i Vesløs, tæt ved Frøstrup, som er rammen om
familiens loppemarkedsarrangementer.
Deres første loppemarked fandt sted i 2007, hvorefter familien Bak
kunne sende 23.500 kr. til CFF, heraf 18.000 kr. øremærket til forskning. I det tidlige forår 2009 meddelte Conny, at et nyt loppemarked skulle løbe af stablen lørdag 16. maj. Og det er et meget stort
arbejde, der går forud for arrangementet. Via familiens lokale netværk og med stor hjælp fra den øvrige familie og ved flittig brug
af lokalpressen får Bak-familien så mange effekter foræret og samlet ind i området, at de på selve dagen kan skabe en imponeren-

stort, at de bagefter kunne sende 30.000 kr. til CFF, heraf 20.000

de flot omsætning til fordel for CF.

kr. øremærket til forskning.

Loppemarkedet er velbesøgt på dagen, og hele familien og ven-

Og ikke alene nyder CF-bekæmpelsen godt af pengene, der kom-

nekredsen er i sving, inkl. Jeppe, som passer boden med CF-kam-

mer ind. Loppemarkedet er også et vigtigt bidrag i oplysningsar-

pagnetrøjer og lillebror Mads på 6 år. På dagen sælges også lotteri,

bejdet, da Conny og Esben stiller sig selv og børnene til rådighed

vafler, sodavand, is, pølser, kaffe og kage. I 2009 blev salget så

for omtale i pressen, som i detaljer derfor kan berette om Jeppe's
behandling på Skejby Centret og om den daglige hjemmebehandling med enzymer, inhalationer, PEP-maske osv. Under forberedelserne var Conny gravid, og Thy-området kender derfor også
til fosterundersøgelse, anlægsbærertest og moderkageprøve og
om det barn, de ventede, og som familien fortalte var rask anlægsbærer ligesom Mads.
Umiddelbart efter loppemarkedet hørte vi i CFF med stor bekymring, at Conny måtte indlægges på hospitalet og skulle blive der,
indtil fødslen fandt sted. Heldigvis gik alt godt, og lillebror Esben
så dagens lys d. 9. juni.
En stor tak for hele familiens store indsats og for det flotte resul-

hwt

tat til fordel for CFF.
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Årsberetning 2008

Formand Bjarne Hansen indledte Generalforsamlingen
med følgende mindeord:
Desværre døde for ikke så længe siden

I 2008 mistede vi også læge Peter Steen

Rigshospitalet, mistet en fremragende læge

Lone Kristensen, CF-patient, som afgik ved

Pedersen, som var medlem af CF-Forenin-

med et mangeårigt kendskab til og dyb ind-

døden den 22. marts 2009.

gens bestyrelse i årene 1987 til 2007.

sigt i deres sygdom.

Lone blev indvalgt i CF-bestyrelsen i 1992,

PSP, som han oftest blev tiltalt, blev 64 år

Men CF'erne og deres pårørende mistede

og alle, der lærte hende at kende, vil huske

og var i længere tid plaget af sygdom, og

også en sand ven, som altid mødte dem

en glad pige - med et stort smil og en kvik

den 8. november 2008 måtte PSP give op

med et stort smil og en aldrig svigtende

bemærkning - og som brændte for CF-

og sov stille ind.

humoristisk bemærkning.

sagen.

Ved Peter Steen Pedersens død har CF-pati-

Lone blev 48 år.

enterne, som er tilknyttet CF-Centret på

Derefter aflagde formanden

ÅRSBERETNING 2008
2008 blev atter et meget aktivt år for

I foråret blev der også med støtte fra

I 2008 fandt desuden endnu en mangeårig

Cystisk Fibrose Foreningen og en række

Handicappuljen afholdt 4 Temamøder lan-

tradition sted, da Hillerød-foreningen

aktiviteter for medlemsfamilier blev gen-

det over, arrangeret af vor socialrådgiver

atter arrangerede JAZZTELT på Hillerød

nemført.

Gitte Madsen – om beregning af merudgif-

Kræmmermarked. Efterfølgende sendte CF-

ter til børn og unge med CF.

lokalforeningen i Hillerød 100.000 kr. til CF-

For mig var det særligt glædeligt, at

Foreningen.

Skilejren for CF-børn i alderen 11-17 år i

Også CF-foreningens tilbud til patienter og

2008 kunne gennemføres, ikke mindst tak-

familier om Socialrådgiverassistance bli-

Flere hundrede spinning-entusiaster deltog

ket være frivilligt arbejde. Vore 5 frivillige

ver flittigt benyttet og viser os klart, at det-

i august i Silkeborg Fitness Centers 'Open

lejrledere brugte atter en uge af egen ferie

te er en funktion, der er stort behov for at

Air 2008' arrangement med 6 timers

på at gennemføre lejren i Alpe d'Huez,

opretholde.

spinning til fordel for bekæmpelsen af

hvortil kommer et ikke ringe forberedel-

Cystisk Fibrose. Initiativtagere til dette var

sesarbejde før afrejsen.
Sponsormidlerne til skilejren i 2008 var

Peter Mouritzen og hans familie, og dagen

Fundraising og oplysning

beskedne, og bestyrelsen har vedtaget, at

resulterede også i megen PR-omtale.

lejren skal gennemføres fremover – også

CF-julemarked i Helligåndshuset er en

selv om det ikke skulle vise sig muligt at

mangeårig tradition i CF-Foreningen. I 2008

Deltagelse i cykelarrangementerne Ritter

få tilstrækkelige sponsormidler – så må CF-

blev det afholdt for 27. gang, og årets resul-

Classic og Tøserunden har også bidraget til

Foreningen trække på vore egne midler.

tat var et smukt overskud til CF-arbejdet på

oplysningsarbejdet i 2008. Vi er glade for,

110.534 kr.

at så mange stillede op og kørte for CF i

CF-familiekurset 7.-9. november 2008

Tak til de mange, som ved gaver til boder-

vore cykeltrøjer og dermed har hjulpet med

var atter et stort arrangement med et

ne og frivilligt arbejde både før og under

at udbrede kendskabet til cystisk fibrose.

omfangsrigt program. Familier, som ikke

julemarkedet bidrager til denne store hjælp

tidligere har været på dette kursus, men

til CF-bekæmpelsen.

som måske overvejer at deltage, kan læse
Takket være frivilligt arbejde blev det

hele kursusforløbet i 2008 er fyldigt omtalt.

muligt at organisere et CF-vagthold ved
kr. til CFF.
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Også CF-websiden er et vigtigt led i oplysning om sygdommen. Tak til sponsorerne,

nærmere om dette på CF-websiden, hvor

Roskilde Festival, som indbragte 10.850
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indbragte 12.220 kr. til CF-Foreningen og

som hjælper os med driften af denne side.

Årsberetning 2008
Lokalafdelinger

Forskning – videnskabelige
præsentationer

2008 var også året, hvor vi ændrede ved-

Det viste sig imidlertid, at tolkningen af
datas betydning for behandlingskvaliteten
fortsat var genstand for diskussion. I sam-

tægterne derhen, at lokalafdelinger kunne

I 2008 støttede CFF efter ansøgning 23 dan-

råd med CF-Center København har CF-

oprettes, og at lokalafdelingerne selv kan

ske videnskabelige arbejder, som blev

Foreningen derfor søgt råd og vejledning af

udpege et medlem til foreningens besty-

præsenteret på de to årlige CF-konfe-

professionel statistiker om, hvordan efter-

relse i hver af de 5 regioner.

rencer i henh. Europa (European CF Con-

følgende rapporter kan og bør udformes,

ference, arrangeret af European CF Society)

hvilke data der bør indgå, og hvordan data

Der er nu oprettet lokalafdelinger i Regio-

og i USA (North American CF Conference,

mest hensigtsmæssigt behandles og vur-

nerne Sjælland, Syddanmark, Midtjylland

arrangeret af den amerikanske CF Foun-

deres og af hvem – for at give et retvisen-

og Nordjylland, og vi har fået 4 nye besty-

dation).

de og videnskabeligt korrekt billede af

relsesmedlemmer repræsenterende disse

behandlingskvaliteten.

regioner. Vort ønske med disse afdelinger
er at styrke medlemsdemokratiet, og vi

Økonomi

håber på et godt samarbejde med de nye
bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen har bevilget penge til denne
undersøgelse, og når der foreligger et resul-

CF-Foreningens regnskab 2008 blev det

tat af statistikerens arbejde, vil medlem-

bedste nogensinde, og vi er dybt taknem-

merne blive orienteret.

Der blev også stiftet en lokalafdeling i

lige for de midler, vi modtog fra boet efter

Region Hovedstaden af en gruppe, som

Agnes Marianne Anna Hansen og fra boet

Blandt andet på basis af 2005-datarappor-

havde fælles interesse i emnet transplan-

efter Gurli Marie og Jørgen Jensen. Det

ten blev Sundhedsstyrelsen og de 2 CF-cen-

tation. Men det viste sig hensigtsmæssigt

betyder, at Foreningens egenkapital nu er

tre samt hospitalernes lægelige direktører

at udbrede dette emne til at være lands-

på næsten 3,5 mill. kr. imod 1,3 mill. kr.

enige om, at der skulle nedsættes en uaf-

dækkende, hvorfor de transplantations-

sidste år.

hængig ekspert komite med deltagelse af

interesserede nu indgår i en arbejdsgruppe

udenlandske CF-eksperter til at vurdere

herom under CFF.

Vi har også fået revisionens rapport og kan

resultaterne og fremkomme med anbefa-

Deres første aktivitet er opbygning af en

glæde os over, at revisors konklusion er: Vi

linger.

webside om transplantation:

vil forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller suppleren-

Foreningen blev inviteret til at deltage i

de oplysninger. Revisor skriver derudover:

Kick-off mødet, hvor processen blev sat i

Vi opfordrer derfor CF-familier i Region

På baggrund af de foretagne stikprøver

gang.

Hovedstaden til at overtage og drive

samt den regnskabsmæssige revision er

www.cftransplantation.dk

lokalafdelingen i Hovedstaden efter de

det vor opfattelse, at de afholdte omkost-

Vi ser meget frem til ekspertkomiteens kon-

oprindelige hensigter i henhold til "For-

ninger er afholdt under hensyn til spar-

klusioner og anbefalinger.

retningsorden for lokalafdelinger".

sommelighed.
Det er en betryggende udtalelse fra revi-

Nu er vi i foreningen imidlertid blevet

Lokalafdeling "CF-Midtsjælland" har for året

sors side, og bestyrelsen indstiller derfor

bebrejdet fra nogle sider for, at vi ikke på

2008 bidraget til CFF med indtægt på

regnskabet til generalforsamlingens god-

forhånd vil erklære os enige i ekspertko-

19.827 kr. fra deres arbejde ifm. DSB-

kendelse.

miteens anbefalinger.

Østtællingen.
----------------------------------Der har også været afholdt og er planer om

Jeg mener, at det er åbenlyst, at vi først må
have lov til at gennemlæse komiteens rap-

flere informations- og oplysningsaktiviteter

Der er 2 aktiviteter i årets løb, som jeg

port, før vi kan have en fornuftig mening.

i Regionerne Nordjylland og Syddanmark.

vil knytte nogle kommentarer til.

Vi skal varetage medlemmernes bedste
interesser, og hvis vi føler, at komiteen ikke

I vor trykte årsberetning vil lokalafdelingerne omtale deres virke og funktion.

lægger tilstrækkelig vægt på, at kun den

Patientdata. Ekspert komité

allerbedste – og måske også den dyreste
behandling – skal tilbydes de sygdomsram-

Vi håber på fortsat udvikling i lokalafdelin-

Vi offentliggjorde den af CF-centrene på

gernes hjælp til CFF – både mht. oplys-

Rigshospitalet og Århus Universitetshospital-

ningsarbejdet om CF og om organdonation

Skejby udarbejdede rapport over 2005-resul-

Hvis vi på forhånd sagde, at uanset rap-

og også gerne hjælp til fundraising.

taterne i patientbehandlingen. Efterhånden

portens indhold, så ville vi være enige, så

som de efterfølgende årsrapporter foreligger,

ville vi svigte den opgave, vi som besty-

vil vi også offentliggøre disse.

relse for foreningen har påtaget os.

te, så vil vi gøre indsigelser.
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Årsberetning 2008
Men det er der øjensynligt flere meninger

Men når vi føler, at der er noget, som ikke

Foreningens beskedne administration med

om, og dem diskuterer vi gerne.

er godt nok, så tager vi fat – uanset om det

Hanne i spidsen har på ny leveret en stor

er Skejby eller Rigshospitalet.

arbejdsindsats. Det vil jeg gerne anerkende i dag.

Åbenhed

Faktisk er vor seneste henvendelse herom
gået til Rigshospitalets direktion. Vi påpe-

Og endelig en tak til mine kollegaer i besty-

Som I sikkert har bemærket, benytter vi i

gede i brev den 12. december 2008 den

relsen for det forløbne års arbejde. I gør

stigende omfang vores hjemmeside til at

åbenbare mangel på ressourcer og det

arbejdet og yder jeres indsats til gavn for

fremlægge al tilgængelig information. Det

faldende niveau som følge deraf. Rigs-

CF-Foreningen – nogle af jer, fordi I har CF-

gælder også referaterne fra bestyrelsens

hospitalets lægelige direktør reagerede få

sygdommen tæt på jeres hverdag, andre af

møder. Jeg vil derfor anbefale jer, at I ofte

dage efter – takkede foreningen for hen-

interesse for sagen og for bare at hjælpe.

tjekker ind på vores hjemmeside for at se,

vendelsen og erkendte, at der er proble-

Ingen af bestyrelsens medlemmer får ho-

om der noget nyt.

mer og forventede at kunne invitere

norarer eller andre ting fra foreningen.

CF-Foreningen til et møde i begyndelsen af
Der har i årets løb været et indlæg af CF-

det nye år med henblik på drøftelser af

Jeg håber at foreningens medlemmer vil

mor Ann Baldus-Kunze på websidens Dis-

fremtidsmulighederne.

værdsætte jeres arbejde, for foreningen er

kussionsgrupper og også fremsendt til

ikke i stand til at udføre sine vigtige opga-

bestyrelsen pr. e-mail med spørgsmålet

Vi var glade for dette udtryk for samar-

ver – og har ikke penge til at betale jer

om, hvorvidt bestyrelsen tilbageholder

bejdsvilje, men vi afventer i denne stund

derfor – uden jeres store hjælp og engage-

informationer.

fortsat, at der sker mere i sagen.

ment.

Jeg har selv skrevet et indlæg på websiden

Det er klart vores holdning, at vi ønsker at

Jeg er glad for, at de, som er på valg ved

om dette (webnyhed af 14.3.2009: Tilbage-

kritisere, når vi finder det nødvendigt, men

årets generalforsamling, nemlig Jørgen

holder bestyrelsen oplysninger? ). Vi tilba-

hvis I, – generalforsamlingen, den øverste

Bardenfleth og professor Niels Høiby, sag-

geholder ingen informationer – tværtimod.

myndighed i foreningen – mener, at vi skal

de JA til at blive genvalgt.

Vi har en tro på, at bedst mulig information

tie stille og omdanne os til en hyggeklub,

giver medlemmer bedst muligt udbytte,

så må I bare sige det, og intet sted er bed-

Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af 3

men følsomme personlige informationer til-

re til det end på generalforsamlingen.

personer, – overlæge Kim G. Nielsen, med-

bageholder vi naturligvis. Vi ønsker ikke at
overtræde lovgivning eller god etik.

lem af CF-lægerådet, chef for DBLC-Dansk
Nogle af os her i bestyrelsen er her ikke

BørneLunge Center på Rigshospitalet, hvor-

for at deltage i hyggeklub-arbejde, og hvis

under CF-Centret hører, – Lars Christian

Igennem lang tid er vi i foreningen fra nog-

det er, hvad medlemmer ønsker, respekte-

Østergreen, CF-patient, – og Toke Sellner

le sider blevet kritiseret for, at foreningen

rer vi det. Men så skal I også finde frem til

Reunert, ligeledes CF-patient, som sidste år

mener noget om patientbehandling af CF-

bestyrelseskandidater, der har den hold-

af region Hovedstaden blev udpeget som

patienter i Danmark.

ning, og som er villig til at gøre en indsats

lokalafdelingsrepræsentant i bestyrelsen,

for at fremme hyggen. Jeg hører gerne

men som nu af bestyrelsen opstilles til valg

generalforsamlingens mening.

som repræsentant for arbejdsgruppen for

Jeg vil afvise kritikken – for hvad skal vi dog
med en patientforening, som ikke har
nogen mening, og som kun uddeler ros. Vi

transplantation under CFF.
-----------------------------------

vil have lov til at have vores mening om

-----------------------------------

patientbehandling i Skejby og på Rigs-

Til sidst vil jeg gerne takke de mange fri-

hospitalet. Vi gør det ikke for at gøre os

villige, som har givet timer eller dage af

Formandens beretning blev vedtaget af

selv interessante. Vi gør det for patienter-

deres tid til at hjælpe os.

generalforsamlingen.

nes skyld.
I regnskabet, som fremlægges her på geneNu tror alle måske, at vi kun kritiserer

ralforsamlingen, kan man også se, hvorle-

Skejby, men vi foretrækker overhovedet

des mange sponsorer har ydet deres

ikke det ene center frem for det andet. Vi

betydelige bidrag til foreningens arbejde.

vil meget gerne bevare begge centre og

En stor tak også til sponsorerne.

styrke begge centre – og vi arbejder for, at

20

der skal stilles tilstrækkelige penge til

Og tak til vore medlemmer og bidragyde-

rådighed begge steder, for at centrene kan

re samt fonde og erhvervsvirksomheder for

opfylde deres opgaver på allerbedste vis.

deres økonomiske hjælp til CF-arbejdet.
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Ledelsesberetning
Resultatet for året 2008 udviser et overskud på kr.
2.130.574, mens 2007 udviste et underskud på kr. 133.476.
Årets resultat kr. 2.130.574 foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr. 3.460.451.
Af foreningens indtægter kr. 5.714.555 er kr. 1.018.699
bidrag tilegnet bestemte formål og er opført henholdsvis

under aktivitetsudgifter, som er specificeret i regnskabet, og
under hensættelser.
Foreningen har i året modtaget arv fra Boet efter Agnes
Marianne Anna Hansen på kr. 2.605.207 og fra Boet efter
Gurli Marie og Jørgen Jensen på kr. 100.000.

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for
Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november
2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om

visse spil, lotterier og væddemål.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,
således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. april 2009
Bjarne Hansen (formand)
Eva Christensen
Tacjana Pressler
AnaKarina Thonke

Michala Høg Daimar (næstformand)
Niels Høiby
Toke Sellner Reunert
Jørgen Tscherning

Jørgen Bardenfleth
Ann Klausen
Annegrete Simonsen
Erik Wendel

Årsrapportens godkendelse
Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2009.
Dirigent Poul Erik H. Petersen.

Revisionspåtegning
Til medlemmerne i Landsforeningen til Bekæmpelse af
Cystisk Fibrose
Vi har revideret årsrapporten for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2008, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancer og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven
samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil,
lotterier og væddemål.

efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27.
november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer
efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Dette ansvar
omfatter udformning, implementering og opretholdelse af
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner,
der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2008 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra
Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og
væddemål. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten
på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god
offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 953 af 27.
november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer

Den uafhængige revisors påtegning
Årsrapporten 2008 er revideret af Chr. Mortensen • Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som har
forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt,
ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde
for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose’s virksomhed i 2008.
København, den 27. april 2009
Chr. Mortensen • Revisionsfirma
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Bent Nielsen
statsautoriseret revisor
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2008
Note

2008

2007

183.110
3.056.556
194.748
1.062.042
3.546
6.300
110.534
10.850
0
4.627.686

152.550
253.729
195.390
963.736
8.244
3.200
118.002
0
17.823
1.712.674

4

-1.741.093
1.185.685
-555.408

-1.797.666
1.481.616
-316.050

5

-632.556
411.641
-220.915

-476.322
632.941
156.619

-1.822.917
-1.822.917

-1.726.206
-1.726.206

UDGIFTER I ALT

-2.599.240

-1.885.637

RESULTAT FØR RENTER

2.028.446

-172.963

Renteindtægter m.v., netto
ÅRETS RESULTAT

102.128
2.130.574

39.487
-133.476

Medlemskontingenter
Bidrag til foreningens arbejde
Landsindsamling
Tips/Lotto
En God Sag
Gavebreve
Julemarked
Roskilde Festival
Koncert (Lis Sørensen)
INDTÆGTER I ALT
Aktivitetsudgifter
Tilskud m.v.

1

2
3

4

Kongresser og præsentationer
Tilskud m.v.
Sekretariats- og administrationsudgifter

6

Balance pr. 31. december 2008
Aktiver

Note

Inventar og kursusudstyr
Materielle anlægsaktiver
Værdipapirer
Finansielle anlægsaktiver

7
8

ANLÆGSAKTIVER
Tilgodehavende tilskud
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

9

2007
92
92

2.199.688
2.199.688

37.330
37.330

2.199.783

37.422

160.007
356.567
92.407
608.981

158.072
396.859
81.868
636.799

1.991.752

1.760.186

OMSÆTNINGSAKTIVER

2.600.733

2.396.985

AKTIVER

4.800.516

2.434.407

Passiver

2008
1.317.728
12.149
2.130.574
3.460.451

2007
1.459.829
-8.625
-133.476
1.317.728

822.633
822.633

632.104
632.104

A-skat, AM-bidrag og ATP
Revisionshonorar
Diverse omkostninger
Feriepenge
Lønsumafgift
Kortfristede gældsforpligtelser

48.533
50.000
231.933
162.911
24.055
517.432

78.090
50.000
175.012
159.280
22.193
484.575

GÆLDSFORPLIGTELSER

517.432

484.575

4.800.516

2.434.407

Egenkapital 1. januar
Kursreguleringer
Årets resultat
EGENKAPITAL
Hensættelser til senere forskning m.v.
HENSATTE FORPLIGTELSER

PASSIVER

22

2008
95
95
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Noter
1 LANDSINDSAMLING
Bidrag
Udgifter

2 JULEMARKED
Salg
Sponsorship
Tilskud:
Solvay Pharma ApS

Udgifter

2008

2007

205.275
-10.527
194.748

205.665
-10.275
195.390

162.280
5.897
3.398
171.575

167.773
5.329
2.858
175.960

-61.041
110.534

-57.958
118.002

2008

2007

0
0

20.000
20.000

-59.850
-1.700
-5.989
67.539
0
0

-60.980
-7.755
0
0
-52.536
-121.271

6.000

-15.565

120.000
123.214
-39.000
-39.000
-39.000
0
0
126.214

100.000
220.621
-57.750
-39.000
0
-6.250
-6.250
211.371

24.485
-9.292
15.193

23.627
-13.413
10.214

9.750
0
0
9.750

22.650
-13.500
-9.150
0

926
926

10.739
10.739

Kursusvirksomhed
CF-Familiekursus
Lønninger, feriepenge m.v.
Kursusudgifter m.v.
Kursusudstyr
Kursusgebyrer

166.232
524.606
0
-543.675

155.112
466.877
13.275
-525.552

Temamøder
Lønninger, feriepenge m.v.
Udgifter

20.000
11.708

0
51.000

Giver konditionstræning bedre livskvalitet
hos CF-patienter? (SKS)
Udgifter

Bidrag til diverse forskningsopgaver
Diverse bidrag
Overskud, CF-armbånd
25 ører
Hensat til senere år
Hensat tidligere år

FORSKNINGPROJEKTER I ALT
3 ROSKILDE FESTIVAL
Tilskud

4 AKTIVITETSUDGIFTER
Forskning vedr. CF o.a. lungesygdomme, RH
Tilskud:
CF Advisory Board
Hensat tidligere år

CF Register – RH
Udgifter
Tilskud:
Roche A/S
Hensat tidligere år

CF Register Danmark
Udgifter

Cancerprojekt
Udgifter
Tilskud:
Hensat tidligere år
Hensat til senere år

Validation of the Danish CF Questionaire
(RH-SKS)
Udgifter

Typning og identifikation til arts-niveau
af Burkholderia (SKS)
Udgifter

10.850
10.850

0
0

0
0
0

-14.865
14.865
0

0
0
0
0

150.408
-150.000
-408
0

6.000
6.000

0
0

46.376
-46.376
0
0

0
0
0
0

0
0

43.706
43.706

0
0

42.000
42.000

ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER
Oplysende materiale og WEB
Lønninger, feriepenge m.v.
Udgifter
Tilskud:
Solvay Pharma ApS
Roche A/S
Novatis Healthcare A/S
TH Bækhave – Betonrenovering
P. Tasmussen og Sønner A/S

Patientmøder
Udgifter
Tilskud:
Solvay Pharma ApS

Aktiviteter indlagte patienter, RH og SKS
Udgifter
Tilskud:
Giro 413
Hensat tidligere år

Inhalationsudstyr, udlån
Udgifter
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2008
Ud af skolen kursus
Udgifter
Tilskud:

0

Handicappuljen
Handicappuljen, rest 2006
Handicappuljen, rest 2007
Solvay Pharma ApS
Roche A/S
Hensat til senere år

Ferielejre
Udgifter
Lejrgebyrer
Tilskud:
Deltagere, Familiekursus
Helge Stapel
Øvrige
Raffens Børnefond
Amagerbanken Jubilæumslegat
Hensat tidligere år
Hensat til senere år

Socialrådgiverassistance
Udgifter
Tilskud:
Det Obelske Familiefond
Hensat tidligere år
Hensat til senere år

European Patients’ Voice
Udgifter
Tilskud:
Hensat tidligere år

3.309

-205.000
0
-49.133
-4.550
-10.000
121.225
31.413

-225.000
-74.666
0
0
-25.693
161.338
0

178.098
-38.350
-4.070
-5.000
-209
0
0
-13.249
9.279
126.499

187.280
-35.400
-10.249
0
0
-50.000
-3.000
-99.585
13.249
2.295

88.881
-100.000
0
100.000
88.881

89.195
0
-79.902
0
9.293

32.712
-32.712
0

-27.664
-27.664
0

118.026
-81.000
0
40.000
77.026

109.777
-34.650
-45.850
0
29.277

Kontingenter DH, SD, CFW, CFE m.v.
Forsikringer
Gaver og bidrag

34.234
21.674
17.598
150.532

29.732
18.063
10.631
87.703

ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER I ALT

549.408

331.615

AKTIVITETSUDGIFTER I ALT

555.408

316.050

Øvrige udgifter
CF-årsberetninger og -tidsskrifter
Udgifter
Tilskud:
Roche A/S
Hensat tidligere år
Hensat til senere år
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2007
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5 KONGRESSER OG PRÆSENTATIONER
ECFS og NACFC Kongresser
Udgifter
Tilskud:
Dansk Sygeplejeråd
NACFC Grants
Solvay Pharma ApS
Roche A/S
Roche/CH
Rigshospitalet
Rigshospitalet 9301
Rigshospitalet 4073
Novartis Healthcare A/S
DTU
Swedish Orphan A/S
Rigshospitalets Jubilæumsfond
Lundbeckfonden
ECFS
Schering-Plough A/S
Hensat tidligere år
Hensat til senere år

29th ECFS Conference, Copenhagen, 2006
Udgifter
Tilskud:
ECFS

KONGRESSER OG PRÆSENTATIONER I ALT
6 SEKRETARIATS- OG
ADMINISTRATIONSUDGIFTER
Sekretariatet:
Lønninger og feriepenge m.v.
Lønrefusion
Husleje
Telefon, telefax, e-mail, internet
Kørselstilskud, sekretariatschef
Tryksager, kontorartikler og -inventar
EDB- og fotokopieringsudgifter
Computer og printer
Porto
Abonnement, annoncer og finansgebyr
Revision, rest tidligere år
Revision, afsat
ATP
AER-elevrefusion
Lønsumafgift

CF-Norden
Møder og rejser
Rejseudgifter, sekretariatschef

2008

2007

638.600
-25.000
-44.534
-128.638
-15.112
0
-43.489
-5.556
-5.000
-50.000
-17.720
-40.000
0
0
-35.092
-1.500
-11.044
5.000
220.915

413.966
-15.000
-5.250
-116.284
-24.567
-22.800
-68.942
0
0
0
0
-30.000
-10.000
-5.600
-7.450
0
-90.000
36.044
54.117

0
0
0

62.356
-273.092
-210.736

220.915

-156.619

1.262.599
-322.355
72.688
47.583
64.171
113.930
73.615
53.882
34.095
15.162
9.375
45.000
3.902
3.574
69.849
1.547.070

1.192.282
-293.049
64.750
43.505
48.207
107.131
76.738
26.700
34.225
31.350
15.625
45.000
3.902
2.615
67.333
1.466.314

0
156.183
119.664
1.822.917

3.317
175.252
81.323
1.726.206

Årsregnskab 2008
2008
7 INVENTAR OG KURSUSUDSTYR
Kostpris 1. januar
Årets tilgang:
Dantrailer
Lenovo Thinkpad X300
HP Color Laserjet 4700DN
HP Pavillon 7555
Acer TM6464
Kostpris 31. december
Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december
8 VÆRDIPAPIRER
Aktier
Danske Bank: 260 stk. à 51,8691

2007

953.741

933.467

7.835
21.431
19.594
0
0
1.002.601

0
0
0
6.999
13.275
953.741

953.649
48.857
1.002.506

933.377
20.272
953.649

95

92

13.486

31.926

Obligationer
Østifternes Kreditforening:
Nom. kr. 670 16.s.2.a.2017, 5% à 97,935
656
Nom. kr. 917 19.s.1.a.2017, 7% à 101,217
929
Nom. kr. 3.146 16.3.a.2022, 5% à 99,65
3.135
Byggeriets Realkreditfond BRF:
Nom. kr. 801 6.s.2014, 7% à 102,25
819
Danske Investeringsforeningsbeviser:
Danske Invest Obligationer
21.135 stk. à 103,1778
2.180.663
2.199.688

0
1.191
3.191
1.022

0
37.330

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabsgrundlaget
Årsrapporten for 2008 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt bekendtgørelse nr. 953
af 27. november 2003 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for
modtagerne af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil,
lotterier og væddemål. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for
klasse B om ledelsesberetning, jf. årsregnskabslovens § 77.

9 LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kasse- og valutabeholdning
Bankbeholdning:
Danske Bank, Viborg afd.:
Konto nr. 214181
Konto nr. 640-4383
Nordea, Viborg afd.:
Konto nr. 17-19938
Jyske Bank, Viborg afd.:
Konto nr. 674422-2
Konto nr. 110748-2

2008

2007

66.832

50.881

76.843
98.790

1.635.390
62.334

11.064

10.874

1.737.516
707
1.991.752

0
707
1.760.186

10 HENSÆTTELSER TIL SENERE FORSKNING M.V.:
Nac-projekt
51.602
Fagocyt laboratorium
65.610
CF-kurser og ferielejre
242.709
Effect of Traditional Chinese
Medical Herbs
27.121
EPV
3.271
Ginseng Projekt
9.825
Cancer Projekt
28.384
Indlagte patienter
1.067
Kommende forskningsopgaver
102.074
Leverprojekt
14.530
Socialrådgiverassistance
100.000
Kongresser
50.000
EPV/Web Project
46.575
Skandinavisk Ernæringsprojekt
25.000
CF o.a. lungesygdomme/RH
14.865
Bladproduktion og udsendelser
40.000
822.633

51.602
65.610
174.587
27.121
35.983
9.825
74.760
1.067
34.535
14.530
0
56.044
46.575
25.000
14.865
0
632.104

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med
de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt aktieudbytte.
BALANCEN
Værdipapirer
Værdipapirer optages til børskurs på balancedagen.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Materielle anlægsaktiver
Inventar og kursusudstyr måles til kostpris og afskrives i anskaffelsesåret til
kr. 1.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Medlemskontingenter vedrører primært dette års kontingenter fra medlemmer. Bidrag til foreningens arbejde vedrører de i året modtagne ikke
øremærkede bidrag. Landsindsamling og julemarked indregnes i resultatopgørelsen med nettoresultatet. Tips/lotto vedrører foreningens andel af
tips/lottomidler for 2008. Tilskud m.v. vedrører dels årets øremærkede tilskud som periodiseres og anvendelse af tidligere års hensatte tilskud.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til
imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Bidragsliste 2008
Bidrag og gavebreve til foreningens arbejde, henh. kr. 3.056.556 og kr. 6.300
samt til landsindsamlingen kr. 205.275 – i alt kr. 3.268.131 – specificeres således:

Sehreban og Ali Aslan
750
Helle og Christian
Bachmann
2.000
Deanna og
Jørgen Bardenfleth
14.400
Helga Bendixen
700
Else og Morten Bentsen
665
Andrea Christiansen
500
Elly og Villy Christiansen
2.750
Helga og
Gunnar K. Christiansen
5.750
Michala og
Mohammed Daimar
3.000
Birthe Donbæk
500
Luisa Dotti og
Viggo Bak Jensen
5.150
Birthe og Orla Duch
1.000
Anne Engesgaard og
Poul Jacobsen
3.500
In memory of Eliza Grace
1.117
Trine og Allan Gustavsen
2.000
Brit Hansen og Jens Jensen
500
Connie og John Bay Hansen 3.035
Hanne og Ole Hansen
500
Judit og Lars Hansen
1.000
Mikael Herløw og
Sanne Vienberg
650
Charlotte Holm
4.000
Tina og Michael Houlberg
1.000
Betty Neel Jansen og
Peter Slot
1.500
Christian Ellebæk Jensen
1.250
Gerda Rørbæk Jensen
3.750
Kirsten og Mogens Jepsen
1.800
Signa og Johan Joensen
1.500
Dorthe og Bjarne Jørgensen 1.600
Karen og John Kidde-Hansen 3.000
Helle og Kjeld Kjøller
500
Elise Knudsen
1.500
Susanne Kollerup og
Villy Nielsen
3.050
Jannie Henriksø Larsen
1.250
Pia og Jean Lehim
750
Elisa og Bent Lund
1.250
Mona og Kurt Lund
1.200
Nina Magnussen
5.000
Gerda og Carlo Nielsen
2.000
Til minde om
Sara Nøhr Nielsen
3.800
Birte Aarup Nissen og
Aksel Mikkelsen
1.000
Theis Taarnby Nygaard
2.924
Jette Brinch Pedersen
500
Lene og Bent Pedersen
3.300
Claus Rasmussen
5.750
John Rasmussen
6.250
Aase Saugman og
Bent Andersen
900
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Jette Scheldt og
Jan Lohse Sørensen
950
Maibritt og Michael Schønning 500
Axel Semler
15.000
Betina og Jannik Steinmeier
950
Bjarne Stender
2.000
Inger Sørensen
2.000
Stanley L. Sørensen
750
Didde og Lars Tandrup
650
Susanne og Jens Chr. Vind
500
Jette og Michael Voss
1.000
Agerbæk Motorcentrum
1.500
Agnes og Alfred Andersen 1.000
Pia Andersen
3.000
Anonym
1.100
Apoteket Svalen
750
Elin og Verner Bak
1.000
Verner Bak
14.400
Helen Birkkjær
1.125
Hanna Bjerregaard
500
Boghandler Børge Nielsens
Fond
45.000
Brdr. Steinfath A/S
1.500
Carbu ApS
10.000
Lisa L. og Rune Christensen
500
Birthe og Leo Davidsen
1.150
Den Jyske Sparekasse,
Grindsted
500
Mary Engesgaard
5.000
Kirsten Eriksen
500
Lise Eriksen og
Bjarne Christensen
500
Hanne og Filip Fuglsang
500
Aut. El-instal.
Gjedsted-Jensen
4.000
Henrik Christian Grove
1.000
Ruth og John Gustavsen
750
Kirsten og Helmer Hagensen 650
Boet efter Agnes Marianne
Anna Hansen
2.605.207
Anna-Grethe og
Erik Hansen
1.600
Anne Margrethe og
Ole Hansen
1.000
Henning Hansen
500
Inger og Knud Erik Hansen 3.000
Jørgen Henry Hansen
650
Lise og Svend Hansen
1.000
Ole van der Heide
10.000
Tove Hjortkjær
1.000
Jette og Thomas
Rosendahl Holm
1.200
Helge Jean Holstebro
2.000
Anette Hviid og
Niels Erik Nielsen
3.750
Morten Hviid
900
Jane Hvidt
750

Ole Bjørn Høg
750
Ulla Høg
1.000
Bitten og Leo Jensen
1.000
Bo Hammer Jensen
1.000
Conni og Helge Jensen
1.315
Erna M. Jensen
500
Boet efter
Gurli Marie Jensen
100.000
Hanne og Finn Jensen
1.000
Karen L. og Erik B. Jensen
500
Lisbeth og Jørgen Jensen
1.200
Ulla og Mogens Jensen
1.000
Jytte Justesen
1.000
Bjarne O. Jørgensen
1.500
Erik Jørgensen
1.000
Annelise Kidde-Hansen
2.000
Kirsten Klitgaard
1.250
Britta Koch
500
Karin Krag-Andersen
2.250
Bente og Peter Kragh
1.000
Per Kristensen
1.000
Lisbeth Lauesen
1.000
CF-Lokalforening Hillerød 100.000
Annelise Lolk
5.500
Hanne og Kai Lund
3.000
Inga og Erik Lund
650
Lærerstandens
Brandforsikring G/S
5.000
Erna og Helge Maxild
1.750
Ingrid og Søren Madsen
500
CF-Midtsjælland
19.827
Berith Mouritzen
1.000
Tom Neumann
600
Nicon Industries A/S
4.250
Ellen Bedsted Nielsen
2.750
Esther K. Nielsen
50.000
Mette Hviid Nielsen
750
Ruth Nielsen
500
Anna Nissen
1.100
Inge Nygaard og
Thomas Skøtt
3.000
Ove Nygaard
500
Bodil Nørbach
500
Lydia Olsen
1.750
Ilse R. Overbjerg
585
Harry Pedersen
500
Martha Pedersen
500
Anne-Lise Petersen
500
Ph-rådgivning a/s
10.000
Ulla Poulsen
500
Lone Bundgaard Rasmussen 1.200
Marianne Richter
2.000
Christina B. Ross
500
Lis og Christian Sand
500
Minna og Aksel Scheldt
925
Silkeborg Fitness Center
12.220
Sjældnediagnoser march
800
Solvay Pharma APS
750

Elsebet Speyer
2.500
Susanne B. Sørensen
1.250
N. J. Tandrup ApS
5.000
Orbit Trade
750
Hanne og Johnny Vallentin
650
Jesper Vejling og
Mette Bonderup
550
Bodil Møller Vig
825
Marianne Viltoft
1.000
VKR's Familiefond
20.000
Niels Aaskov
1.000
Diverse bidrag kr. 499
og derunder
16.361
kr. 3.268.131

Bidrag tilegnet diverse
forskningsopgaver
Thomas Bülow
1.000
Andrea Christiansen
500
H.S. Fiberform
1.000
Ulla og Mogens Jensen
650
Ellen Bedsted Nielsen
2.750
Anne Schou
14.100
Inga Schou
14.100
Lene Schou og
Bo Maribo Jensen
14.500
Lena Skovgaard og
Søren Stokbæk
960
Lone S. Skovgaard og
Christian Skovgaard
960
Janne Sommer
500
Til minde om Susan Techlo 10.000
TravelBroker Nordic ApS
15.000
Lissi Vile
500
Bidrag v/25ører
5.989
Diverse bidrag kr. 499
og derunder
250
Salg af CF-armbånd
1.700
kr. 84.459

Sponsorships til Julemarkedet
H.S. Fiberform
1.000
Tina og Per Petersen
2.500
Diverse bidrag kr. 499
og derunder
2.397
kr. 5.897

Øvrige bidrag tilegnet bestemte
projekter, i alt kr. 1.018.699
er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter og under hensættelser
og er specificeret i regnskabet.

Forretningsorden for
Lokalafdelinger under
Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose
(Cystisk Fibrose Foreningen – CFF)

§ 1 Lokalafdelingers navn og
hjemsted

ningsberettigede underskriver denne for-

Lokalafdelinger under Cystisk Fibrose For-

af CFF.

retningsorden og er anerkendt/registreret

eningen (CFF) er navngivet efter lokalafdelingernes hjemkommune(r).
Eksempelvis: 'Cystisk Fibrose Foreningens lokalafdeling for Viborg Kommune'

§ 5 Årsmøder og bestyrelse
5.1 Årsmøder
Årsmødet indkaldes med mindst to ugers

Lokalafdelinger tilbydes overordnet profil-

varsel ved annoncering på lokalafdelingens

præsentation på CFF's webside: cff.dk/

webside, hvis en sådan findes, og på

Lokalafdelinger.

www.cff.dk. Årsmødet annonceres også i

eller 'Cystisk Fibrose Foreningens lokalaf-

forudgående nummer af CF-bladet.

deling for Ringsted, Næstved og Slagelse

Hvis lokalafdelinger ønsker mere omfat-

kommuner.

tende webaktivitet, skal dette ske på selv-

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet,

stændige websider med link til/fra cff.dk.

skal indsendes skriftligt (brev el. e-mail) og

§ 2 Formål

På sådanne sider anvendes et overordnet

være formanden i hænde senest to uger

Lokalafdelingens formål er:

webhoved-design, som leveres af CFF, lige-

før årsmødet.

• at fungere som netværk for lokalafdelin-

som indholdet, der publiceres på websiden,
er i overensstemmelse med CFF's praksis

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal

• at bistå CFF med informations- og oplys-

gens medlemmer,

•

og sker i henhold til samme "Code of

indeholde:

ningsarbejde om sygdommen i lokalom-

Conduct" for formidling af informationer,

1. Valg af dirigent

rådet,

som CFF anvender.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

at støtte CFF med fundraising, der skal

år

anvendes i overensstemmelse med CFF's

Anvendelse af CFF's logo eller dele heraf, i

formålsparagraf.

såvel trykt som elektronisk materiale fra
lokalafdelingerne, aftales med CFF.

§ 3 Medlemmer

3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab)
for det forløbne år
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleant

Lokalafdelingens medlemmer skal være de

Efter strukturreformens ikrafttræden med

6. Valg af revisor

af CFF's kontingentbetalende medlemmer

oprettelse af fem regioner i Danmark kan

7. Eventuelt

med bopæl i de respektive kommuner, som

CFF-bestyrelsen endvidere omfatte en

ønsker at være opført som medlemmer

repræsentant fra hver af de fem regioner,

Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er

af/være tilknyttet lokalafdelingen. CFF ret-

udpeget af og blandt CF-forældre og voks-

lovligt indkaldt. Afstemning på årsmødet

ter forespørgsel herom til de pågældende

ne CF'ere over 18 år, som er medlemmer

afgøres ved almindeligt flertal af de afgiv-

CFF-medlemmer.

af/tilknyttet CF-lokalafdelinger under den

ne stemmer blandt de tilstedeværende

pågældende region.

medlemmer.

§ 4 Overordnede relationer mellem Lokalafdelingen og Cystisk
Fibrose Foreningen (CFF)
Lokalafdelingen er godkendt som lokalaf-

Regions-bestyrelsesmedlemmer udpeges
for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stemmeberettigede på årsmødet er de af
lokalafdelingens medlemmer, som har
betalt kontingent til CFF for det forløbne år.

deling under CFF, når lokalafdelingens teg-
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Forretningsorden for Lokalafdelinger under Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose (Cystisk Fibrose Foreningen – CFF)
Årsmødet vælger en bestyrelse på min. 4,

5.3 Bestyrelsesmøder

lem, der ikke er enig i en bestyrelsesbe-

max. 6 personer for en periode på 2 år,

Bestyrelsen afholder møder, når formanden

slutning, kan kræve dette ført til referatet.

således at den ene halvdel det første år

skønner det nødvendigt, eller når det for-

vælges for en periode på 1 år og den andel

langes af 1/3 af lokalbestyrelsens med-

5.4 Fortrolighed

halvdel for en periode på 2 år. Derefter er

lemmer eller af revisor.

Bestyrelsens medlemmer skal behandle

valgperiodene 2 år.

person- og foreningsfølsomme oplysninger,

Desuden vælges en suppleant samt en revi-

Der bør så vidt muligt afholdes mindst 4

som kommer dem i hænde i deres egen-

bestyrelsesmøder årligt.

skab af bestyrelsesmedlemmer, som for-

sor for en periode på 1 år. Revisor må ikke
være medlem af bestyrelsen.

trolige.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde
med mindst 1 uges varsel. Forud for mødets

§ 6 Økonomi

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når

afholdelse skal bestyrelsen have tilsendt

bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis

dagsorden for mødet samt det for behand-

6.1 Regnskab og drift

mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer

ling af dagsordenen nødvendige regnskabs-

Kassereren er ansvarlig for at føre forenin-

skriftligt anmoder bestyrelsen derom.

og bilagsmateriale. Indkaldelse kan, hvor

gens regnskab, der følger kalenderåret.

forholdene tilsiger det, ske med kortere
5.2 Bestyrelse

varsel.

Lokalafdelingen må ikke deltage i spekula-

Afdelingens daglige ledelse varetages af
bestyrelsen.

Lokalafdelingen opretter en bankkonto;

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når

tionsforretninger.

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til steSenest 1 måned efter årsmødet skal besty-

de efter forudgående indkaldelse.

CFF yder et økonomisk årligt tilskud til lokalafdelingerne på kr. 10,00 pr. medlem jfr.

relsen være konstitueret med formand og
Indgåelse af aftaler om arrangementer og

medlemsdefinitionen i § 3, mens lokalaf-

aktiviteter forudsætter dog en enig besty-

delingen til gengæld ikke opkræver kon-

relses accept heraf.

tingent af de tilknyttede medlemmer.

I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af

CFF yder et lån stort kr. 1.500,- til basale

Såfremt et årsmødevalgt bestyrelsesmed-

bestyrelsesmøde efter formandens opfat-

startomkostninger i nydannede lokalafde-

lem fratræder inden for vedkommendes

telse ikke kan vente, kan bestyrelsen træf-

linger, som ikke ved tidligere aktiviteter har

valgperiode, indtræder suppleanten. Er der

fe beslutning ved skriftlig (herunder e-mail)

opsamlet en egenkapital. Lånet tilbagebe-

ingen suppleant, kan bestyrelsen udpege et

eller telefonisk afstemning blandt bestyrel-

tales/modregnes i efterfølgende over-

nyt medlem. Suppleanter og medlemmer,

sesmedlemmerne.

skudsgivende aktiviteter til fordel for CF,

kasserer.
Bestyrelsen tegnes af formanden sammen
med et bestyrelsesmedlem.

herfra dog undtaget midler indsamlet til

der er udpeget af bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmer indtil det næste årsmøde.

Bestyrelsen skal opbevare et godkendt

Forskning jfr. § 6.4.

beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde med kopi til CFF. Et bestyrelsesmed-
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Lokalafdelingen må ikke indgå økonomiske

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Hovedsæde: Aalborg

Hovedsæde: Viborg

Hovedsæde: Vejle

Hovedsæde: Sorø

Hovedsæde: Hillerød

Tidligere amter:
Nordjylland, kommunerne
Hanstholm, Morsø, Sydthy,
Thisted og Ålestrup fra Viborg
Amt samt Mariager Kommune
(undtagen Havndal-området)
fra Århus Amt.

Tidligere amter:
Ringkjøbing, Århus,
nordlige Vejle og
sydlige Viborg.

Tidligere amter:
Ribe, Sønderjylland, Fyn
samt kommunerne Børkop,
Egtved, Fredericia, Give,
Jelling, Kolding, Lunderskov,
Vamdrup og Vejle fra
Vejle Amt.

Tidligere amter:
Roskilde, Vestsjælland og
Storstrøm

Tidligere områder:
København Amt,
Frederiksborg Amt,
Bornholms Regionskommune
samt Københavns og
Frederiksberg kommuner.

Indbyggere:
1.227.428 (2007)

Indbyggere:
576.972 (2007)

Indbyggere:
816.118 (2007)

Indbyggere:
1.636.749 (2007)

Indbyggere:
1.189.817 (2007)

Kilde: www.regioner.dk

Forretningsorden for Lokalafdelinger under Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose (Cystisk Fibrose Foreningen – CFF)
forpligtelser i forbindelse med aktiviteter,

6.4 Lokalafdelingens fundraising

Når opsamlede midler i Lokalafdelingen

som lokalafdelingen ikke har økonomisk

aktiviteter

overstiger 25.000 kr., skal Lokalafdelingen

dækning for, enten ved egne økonomiske

Lokalafdelingens fundraising, herunder

informere CFF, som herefter rådgiver

midler eller ved en underskudsgaranti.

ansøgning om eventuel sponsorstøtte til

Lokalafdelingen om anvendelse af disse

aktiviteter, skal som udgangspunkt ske

midler. Lokalafdelingen skal følge CFF's

inden for lokalområdet.

anvisninger herom.

misk underskudsgaranti til de af CFF

Lokalafdelingen må ikke henvende sig til

godkendte arrangementer i den udstræk-

landsdækkende virksomheder uden forud-

§ 7 Lokalafdelingers udvidelse
el. opløsning

ning, det ikke er muligt for afdelingen at

gående aftale med CFF.

CFF yder støtte til lokalafdelingens fundraising aktiviteter ved at stille en økono-

7.1 Udvidelse af lokalafdelinger

skaffe en sådan i lokalområdet.
Ved offentlige fundraising aktiviteter (dvs.

Ved udvidelse af antallet af kommuner

Lokalafdelingen skal hvert år inden CFF's

aktiviteter, som andre end lokalafdelingens

under en lokalafdeling tilfalder afdelinger-

generalforsamling indsende et årsregnskab

medlemmer har adgang til) skal formålet

nes individuelle økonomiske midler den

sammen

med aktiviteten samt brugen af de indsam-

nye fælles lokalafdeling.

med

en

aktivitetsrapport.

Regnskab og aktivitetsrapport vil blive

lede midler være klart for offentligheden.
7.2 Opløsning af en lokalafdeling

omtalt på CFF-generalforsamlingen, i CFEksempelvis: Til FORSKNING i Cystisk

Egentlig opløsning af en lokalafdeling kan

Fibrose. Til BEKÆMPELSE af Cystisk Fibrose.

ske efter beslutning herom truffet på to års-

6.2 Tegning

Overskud fra offentlige aktiviteter indsam-

møder (ekstraordinært) afholdt med mindst

Lokalafdelingen tegnes af formanden og et

let under henvisning til 'FORSKNING I

8 ugers mellemrum.

bestyrelsesmedlem.

CYSTISK FIBROSE' skal umiddelbart efter

bladet og på cff.dk

aktivitetens afholdelse overføres til CFF's

Ved opløsning tilfalder lokalafdelingens

Alle betalingsbilag skal være attesteret af

bankkonto med ref. "Forskning", og regn-

økonomiske midler CFF.

formanden.

skab herfor fremsendes til CFF. Midler ind-

6.3 Offentlige midler til støtte for

anvendes til f.x. investering i fremtidige

§ 8 Ændring af Forretningsorden
for lokalafdelinger

lokalafdelingens arbejde

lokale fundraising-aktiviteter.

Denne Forretningsorden kan alene ændres

samlet til FORSKNING må således ikke

af CFF's bestyrelse, men skal optages til

Lokalafdelingerne skal hvert år indsende

revision ifm. Generalforsamlingen i år 2010.

ansøgning til den/de kommuner, som

Ved overskud fra offentlige aktiviteter ind-

lokalafdelingen berører, om tildeling af de

samlet til andre formål som eksempelvis

offentlige midler, der i kommunerne er til

'BEKÆMPELSEN AF CYSTISK FIBROSE' skal

rådighed for frivilligt lokalt arbejde.

mindst 50 % af overskuddet tilfalde CFF,

(Oplysning om ansøgningsfrist fås hos den

mens resterende overskud kan anvendes af

enkelte kommune.

lokalafdelingen til at finansiere fremtidige

Vedtaget af CFF Bestyrelsen den 17. sep-

aktiviteter.

tember 2007.
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Landsforeningen til Bekæmpelse af

Danish Cystic Fibrosis Association

Vedtægter for
Cystisk Fibrose Foreningen (CFF)
– vedtaget ved Ordinær Generalforsamling den 22. april 2008

Navn og formål

Kontingentet kan ændres af bestyrelsen.

§1

Medlemmerne kan organiseres i lokalafdelinger, der skal godken-

Foreningens navn er: Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk

des af CFF. CFF opretter forretningsorden for Lokalafdelingerne.

Fibrose i Danmark (Cystisk Fibrose Foreningen-CFF).
§4
§2

Kontingentet forfalder helårligt i januar måned for det pågælden-

Foreningens mål er med alle hertil egnede midler at bekæmpe

de kalenderår. Første kontingent betales ved indmeldelsen og der-

cystisk fibrose i Danmark.

efter i den første følgende januar måned. Såfremt kontingentet ikke
betales rettidigt, kan medlemmerne ekskluderes. Udmeldelse sker

Denne opgave søges blandt andet løst ved:

skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. Januar.

• at yde støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til
patienter med cystisk fibrose og til forældre, hvis børn lider af

Generalforsamlinger

sygdommen,
§5

• at yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens
forebyggelse og behandling,

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt inden udgangen af april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes

•

at udbrede kendskab til cystisk fibrose og derved skabe forståelse

efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 20 med-

for de af sygdommen ramtes vilkår.

lemmer.
§6

Medlemskab og kontingent

Indkaldelse af generalforsamlingerne sker ved direkte meddelelse
til hvert medlem med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesvarslet

§3

skal være mindst 14 dage til de ordinære generalforsamlinger og

Som medlemmer af landsforeningen kan optages enhver, der

8 dage til ekstraordinære generalforsamlinger. I tilfælde af at det

ønsker det, såvel personer, som firmaer, institutioner, selskaber og

foreskrevne antal medlemmer kræver afholdt ekstraordinære gene-

foreninger.

ralforsamling, skal indkaldelse ske inden 14 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen.

Kontingent for året 2008 er:

• Fuldt medlemskab (m/blad), årligt mindst kr. 250,-. Familiemedlemskab (dækker familiemedlemmer i husstanden) mindst kr.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være føl-

350,-.

gende:

• Støttemedlemskab, årligt mindst kr. 100,-.
• Firmaer, institutioner, kommuner, selskaber m.v. (m/blad) årligt
mindst kr. 750,-.
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§7

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det
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forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef til at lede den daglige
drift.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Forslag fra medlemmerne skal være anmeldt til bestyrelsens formand inden det pågældende års 1. marts for at kunne behandles

Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol,

på generalforsamlingen.

hvoraf det på mødet vedtagne skal fremgå. Protokollen godkendes
af den samlede bestyrelse og efter generalforsamlingen tillige af

§8

dirigenten.

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er alene de af foreningens medlemmer, som har

§ 12

betalt fuldt kontingent for det forløbne år eller medlemmer, som

Foreningen tegnes af formanden – i hans forfald næstformanden –

tidligere har betalt livsvarigt kontingent.

sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved dispositioner over fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen

Medlemmerne er berettiget til at møde og stemme ved fuldmæg-

kan meddele prokura.

tig, der dog skal have skriftlig fuldmagt. Et fremmødt medlem kan
højest have 2 fuldmagter. Alle afgørelser på generalforsamlingen

§ 13

træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 15 og § 16.

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

§9
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der

Regnskab og revision

afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og
de på denne foretagne afstemninger.

§ 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskabsfunktion finder sted i regi af CF-sekretariatet og skal være afslut-

Bestyrelsen

tet senest 15. februar. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor.

§ 10
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af
mindst 6 medlemmer foreslået af bestyrelsen og valgt af general-

Vedtægtsændringer og opløsning

forsamlingen. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og
halvdelen af medlemmerne afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 15

Mindst 2 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være læger.

Ændring i nærværende vedtægter kan vedtages på generalforsamling, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte med-

De lægelige bestyrelsesmedlemmer supplerer sig med andre CF-

lemmer stemmer for ændringen.

interesserede læger til et CF-lægeråd. CF-lægerådet udpeger selv
sin sekretær. Medlemmer af CF-lægerådet, som ikke er bestyrel-

§ 16

sesmedlemmer, kan deltage i bestyrelsesmøder som observatører

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed

og rådgivere.

indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun, når mindst ¾ af
foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse

I hver af de fem regioner i Danmark kan der endvidere udpeges

foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fore-

en repræsentant til bestyrelsen i CFF. Repræsentanten udpeges af

ningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed be-

og blandt CF-forældre og voksne CF'ere over 18 år, som er med-

slægtet almennyttigt øjemed.

lemmer af CF-lokalafdelinger under den pågældende region.
Regionsbestyrelsesmedlemmer udpeges for ét år ad gangen.
Genudpegning kan finde sted.
§ 11
Bestyrelsen fordeler selv forretningerne mellem sine medlemmer
og vælger en formand og næstformand.
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