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

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

Skulle jeg en enkelt gang ikke have mulighed for at passe 

 telefonen i dette tidsrum, vil I kunne høre en besked på 

 telefonsvareren om, hvornår jeg kan træffes i stedet.

Venlig hilsen

Gitte Madsen, socialrådgiver

rudi olsen dobbeltkort
4 stk. med kuvert (200x150 
mm). Dette kort ”Miss 
 Barcelona” 1992 er done-
ret bekæmpelsen af cystisk 
fibrose af kunstneren Rudi 
Napoleon Olsen.

Kan købes i webshop på cff.dk
Pris kr. 40,00 inkl. forsen-
delse.
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Kalender

Forlæng livet for patienter 
med cystisk fibrose

Bliv erhvervssponsor - hvert bidrag gør en forskel

Der fødes hvert år 12-15 børn i Danmark med den arvelige og livstruende sygdom 
cystisk fibrose (CF). Der er ca. 450 patienter med sygdommen herhjemme.

Patienter med cystisk fibrose dør tidligere end andre, fordi de er udsat for 
ødelæggende infektioner og betændelse i lungerne.

Gør en forskel allerede i dag...



Et erhvervssponsorat for CFF giver følgende fordele og muligheder:

• En tydelig virksomhedsprofil, der signalerer 
 socialt ansvar og engagement

• Alle sponsorater, store som små, giver samme 
 eksponering. De største sponsorater listes 
 først i rækken af erhvervssponsorer hos CFF

• Gengivelse af virksomhedens logo som 
 erhvervssponsor for CF i foreningens 
 medlemsblad og på websiden cff.dk

Erhvervssponsorater kan indbetales til CFF via Netbank til konto: 4770 000 640 4383 mrk. ’Erhvervssponsorat’.
Har du spørgsmål, kontakt CF-Foreningen på tlf.: 86 67 44 22 eller info@cff.dk

• Virksomhedsprofil på cff.dk med link til 
 egen webside

• Ret til at bruge CFF’s logo og fremhæve 
 virksomheden som erhvervssponsor for CFF 
 i forbindelse med egen markedsføring

• Skattefradragsret for sponsoratet, anvendt 
 som en del af virksomhedens øvrige 
 annoncering og markedsføring

Forskningssponsorat pr. år:

Small kr. 10.000,-
Medium kr. 20.000,-
Large kr. 30.000,- (+)

Oplysningssponsorat pr. år:

Small kr. 2.000,-
Medium kr. 4.000,-
Large kr. 6.000,- (+)

Cystisk Fibrose Foreningen    •    Hyrdebakken 246    •    DK-8800 Viborg    •    Tlf. 86674422    •    info@cff.dk    •    www.cff.dk

Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder to typer erhvervssponsorater

Et forskningssponsorat, der bidrager til at støtte videnskabelige forskningsarbejder og 
mulighed for at tildele forskningsstipendier til yngre forskere, der arbejder med sygdommen.

Et oplysningssponsorat, som bidrager til at udbrede kendskab til den sjældne sygdom, 
så flere børn diagnosticeres tidligt og kommer under behandling.

Det ene sponsorat udelukker selvfølgelig ikke det andet. 
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Som mange af CF-Foreningens medlemmer ikke har kun-

net undgå at bemærke, har vores medlemsblad ’CF-bladet’ 

i de seneste par år været præget af uregelmæssige udsen-

delser. Baggrunden for dette er de vanskelige økonomiske 

tider med nedgang i annonceindtægter og i bidrag til CFF 

samt stadigt stigende omkostninger ved bladproduktion 

og ikke mindst portoudgift ved udsendelse af bladet. 

For at styrke kommunikationen til CF-familierne og øv-

rige medlemmer gennem medlemsbladet og samtidig 

re ducere CFF’s omkostninger har vi besluttet at gå nye 

papirløse veje og udelukkende nu udgive vores medlems-

blad i digitalt (PDF) format. 

Dette giver os samtidig langt større fleksibilitet med hen-

syn til tilrettelæggelse af bladet. Vi behøver således ikke 

længere tilpasse sideantallet til optimal udnyttelse af 

trykningsproceduren og skal heller ikke nøje holde os in-

denfor særlige vægtgrænser af hensyn portoudgiften. Det 

bliver derfor væsentligt billigere at producere og udsende 

publikationen samtidig med, at det giver os mulighed for 

mere fleksibelt at kunne udsende aktuelle emner og in-

formationer med mindre sideantal. Samtidig benytter vi 

anledningen til at ændre navnet på medlemsbladet, så det 

fra og med denne udgivelse hedder 

CF-INFO.

CF-INFO vil som udgangspunkt 

ligne det gamle CF-blad. Hver udgi-

velse vil have en forside og bagside. 

Der vil være en side 2 med praktiske 

oplysninger, og publikationen vil 

også indeholde annoncer. Sidetallet 

vil som nævnt derimod ikke længere 

være fast på 32 sider, men kan vari-

ere alt efter formålet med udgivelse. 

Nogle udgivelser vil indeholde man-

ge sider, mens andre vil være mere 

temaorienterede og indeholde færre 

sider. 

CF-Foreningens medlemsblad i di-

gitalt (PDF) format er ikke en nyska-

belse. Alle vore bladudgivelser siden 

1997 findes allerede som PDF på cff.dk under drop-ned 

menuen ’Infomateriale’. Her findes også en oversigt over 

alle behandlingsrelevante artikler fra bladet. Nyt er blot, 

at bladet ikke længere vil blive trykt og udsendt via Post-

Danmark. Digitalisering af CF-INFO er et skridt på vejen 

mod at gøre så meget som muligt af CFF’s kommunikation 

med medlemmerne papirløst ud fra omkostningshensyn.

Alle medlemmer, der er tilmeldt nyhedsmail på cff.dk, vil 

modtage direkte oplysning med link til hver CF-INFO ud-

givelse. Øvrige kan finde link til den seneste CF-INFO fra 

forsiden af cff.dk. Visning og læsning af CF-INFO kræver, 

man har installeret en Acrobat Reader (gratis) på sin com-

puter. Det har de fleste, og link til installation af Acrobat 

Reader findes også på  cff.dk.

Vi håber medlemmerne vil tage godt imod den digitali-

serede verden i CFF. Medlemmer med bladabonnement, 

som slet ikke har mulighed for at læse CF-INFO digitalt, 

bedes kontakte CF-sekretariatet på telefon 8667 4422 el-

ler email info@cff.dk. CFF vil naturligvis være behjælpe-

lig med at printe en version og sende denne til vedkom-

mende.

CF-bladet bliver papirløst og skifter navn 
til CF-INFO
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Trompet

af erIK Wendel - fotos: hb Køge og bIrger vogelIus freelance

Reklameværdien ved, at HB Køge var 

villige til at spille med CF-logo på 

fodboldtrøjerne, har nærmest været 

uvurderlig. Reklamer på brystet af 

fodboldtrøjer i SAS Ligaen og Viasat 

Divisionen anses generelt for at have 

stor synlighed og markedsværdi på 

grund af direkte TV-transmission af 

alle SAS Ligaens kampe på TV-kana-

lerne: 3+, Canal 9, TV2Sport, TV2 og 

DR1. 

flere end 200.000 seere har set 
cf-logoet hver week-end
Det anslås, at Cystisk Fibrose For-

eningens logo på HB Køge spiller-

nes trøjer er blevet set af mere end 

200.000 seere hver weekend i forårs 

sæsonen 2010.  HB Køge har dermed 

været med til at udbrede kendskabet 

til cystisk fibrose og især øge genken-

deligheden af CF-logoet bredt over-

for den danske befolkning i en grad, 

som CFF aldrig selv ville kunne 

opnå. Med kun ca. 450 (2010) syg-

domsramte patienter hører CFF til 

gruppen af landets absolut mindre 

sygdomsbekæmpende organisatio-

ner. CFF har derfor svært ved at få 

opmærksomhed og omtale i medier-

ne sammenlignet med større og mere 

kendte sygdomsgrupper. Sygdom-

men Cystisk Fibrose og CFF har ikke 

tidligere haft mulighed for en ekspo-

nering i så massivt omfang som ved 

at have CF-logoet på HB Køge spil-

lernes trøjer. CFF er derfor meget tak-

nemmelig for den flotte gestus fra HB 

Køges side. 

Søndag den 21. marts 2010 løb HB 

Køges daværende anfører Henrik 

Toft (nu OB) på banen til forårets 

første SAS-ligakamp med 13-årige 

Nicholas Westi (CF) i hånden til præ-

sentation af holdet. 

Nicholas er en særdeles talentfuld 

spiller på fodboldklubben Fremad 

SAS Ligaen / Viasat Divisionen

HB Køge støttede oplysning  
om Cystisk Fibrose

Fodboldklubben HB Køge, der i sidste sæson 2009/10 spillede i landets bedste række, SAS Ligaen, tilbød i marts 

måned at donere reklamepladsen på brystet af spillernes fodboldtrøjer til Cystisk Fibrose for at gøre opmærksom 

på CF-sygdommen og ikke mindst Cystisk Fibrose Foreningen. Dermed ville HB Køge spille med CF-logo på trøjerne i 

resten af forårssæsonen 2010 i SAS Ligaen.
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Amagers årgang 1996. Udover foto-

optagelser med holdet var der også 

lejlighed for ham til en snak med HB 

Køges Mads Laudrup, den ældste af 

Michael Laudrups talentfulde fod-

boldsønner.  

Søndag den 4. april spillede HB Køge 

mod Brøndby på HB Køges hjem-

mebane SEAS-NVE Park i Herfølge.  

Udover kampen havde HB Køge 

valgt at sætte fokus både på organ-

donation generelt og organdonation 

i relation til cystisk fibrose. Klubben 

uddelte informationsmateriale om 

organdonation til alle tilskuerne på 

SEAS NVE Park med opfordring om, 

at man skulle tage stilling til emnet 

– og tilmelde sig det danske donorre-

gister på www.tagstilling.nu. Hertil 

kom, at Cystisk Fibrose Foreningen 

fik lejlighed til at informere om syg-

dommen overfor alle klubbens spon-

sorer ved et før-kamp arrangement i 

klubbens VIP Lounge. 

HB Køge havde også inviteret CF-

patient Søren Skovgaard Andersen 

til kampen. Søren er 34 år og havde 

på det tidspunkt været på venteliste 

til lungetransplantation i mere end 8 

måneder. Søren fortalte velvilligt gæ-

sterne i VIP Loungen om sin sygdom 

og den lange ventetid på en trans-

plantation. Og HB Køge bragte en 

stor artikel om Søren og transplanta-

tion i dagens kampprogram. Efterføl-

gende er Søren blevet transplanteret 

og har det i dag godt og har fået livet 

tilbage med de ’nye’ lunger’, som 

han selv udtrykker det.

også cf-logo på trøjerne i 2010/11
Både Cystisk Fibrose Foreningen og 

HB Køge havde et stort ønske om at 

kunne fortsætte samarbejdet, og par-

terne indgik umiddelbart før sæson-

starten en aftale om, at HB Køge også 

skulle spille med CF-logo på trøjerne 

i hele sæsonen 2010/11. Det ville så-

ledes støtte oplysningsarbejdet om 

CF til stor gavn for denne lille syg-

domsgruppe og være til opmuntring 

for familier med den sjældne, arve-

lige sygdom. 

hb Køge tilbage i superligaen 
2011/12
Med en sejr på 4-3 over FC Fyn sik-

rede HB Køge sig i maj måned opryk-

ning tilbage til Superligaen efter kun 

en sæson i næstbedste række. Cystisk 

Fibrose ønsker HB Køge tillykke med 

det flotte resultat, og takker samtidig 

for samarbejdet om profileringen af 

Cystisk Fibrose.

læs mere på cff.dk
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Uden nye lunger dør jeg
Søren Skovgaard er 34 år og lider af cystisk fibrose. I dag gæster han SEAS-

NVE Park. Søren har haft kronisk lungeinfektion, siden han var 6 år. For lidt 

over et år siden besluttede lægerne, at tilbyde Søren en lungetransplantation, 

for at han skulle have en chance for at overleve med sin sygdom. Den er bare 

ikke kommet endnu …

Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig, arvelig og sjælden sygdom. Patienter med 

cystisk fibrose er modtagelige for infektioner i lungerne med bakterier, som 

ikke rammer raske personer. En række af disse infektioner udvikler sig des-

værre til kroniske lungeinfektioner hos CF-patienterne.

Artikel bragt i HB Køges klubblad søndag den 4. april 2010:

Kroniske lungeinfektioner ved CF kan ikke 

fjernes med behandling. Infektionerne kan 

kun ’holdes nede’ med intensiv daglig anti-

biotika inhalationsbehandling kombineret 

med antibiotika sprøjtebehandling på ho-

spital i 14 dage 3-4 gange om året.

 Konsekvenserne af kronisk infektion er, 

at der sker en kontinuerlig ødelæggelse af 

lungevævet og dermed en gradvis reduktion 

af CF-patienternes lungefunktionsniveau. 

Ødelæggelsen af lungevævet og fald i lun-

gefunktionsniveau varierer fra patient til 

patient. Nogle patienter kan leve i mere end 

30 år med kronisk infektion, mens andre 

kun overlever 5-10 år.

Derfor har CF-patienter med kronisk infek-

tion behov for en lungetransplantation, når 

lungerne er ødelagte af infektionen. CF-pa-

tienternes lungefunktion vil da typisk være 

reduceret til ca. 20 % af det normale, og de 

kan på dette stadie ikke leve uden ilttilskud 

døgnet rundt.

Søren Skovgaard er 34 år og lider af cystisk 

fibrose. Søren har nu været på venteliste til 

lunge-transplantation i 9 måneder. Han har 

i de seneste måneder været fast indlagt på 

Rigshospitalets Cystisk Fibrose-afdeling, 

fordi han er for syg til at være hjemme. Sø-

ren har ikke mulighed for at kunne bo hjem-

me igen, før han er transplanteret.

- I den første tid på ventelisten tænkte jeg 

hele tiden på døden. Jeg tænkte på, om det 

var det hele værd, og jeg overvejede flere 

gange, om jeg skulle tage livet af mig selv 

eller tage kampen op, fortæller Søren.

- Jeg følte mig fanget i min egen krop, 

fordi den nu begrænsede mig i at gøre alt 

det, som jeg har kunnet gøre tidligere. Jeg 

kunne ikke længere bare gå en tur. Nogle 

dage kunne jeg knapt tage tøj på selv, og jeg 

skulle jeg have hjælp til at gå på toilettet. 

Jeg lå i sengen og stirrede tomt op i loftet i 

flere uger. Før i tiden havde andre svært ved 

at forstå min sygdom og dens konsekven-

ser. Nu er det klart for enhver, når de ser mig 

med ilt, og de ser alt det, som jeg ikke kan 

længere.

- At være på venteliste til transplantation 

er utrolig hårdt både fysisk og psykisk. Det 

føles som om man hele tiden balancerer på 

kanten af livet og døden. Nogle dage er na-

turligvis bedre end andre, men man tænker 

konstant på, om man når at blive trans-

planteret, før det er for sent. Hver gang 

ambulancehelikopteren lander på taget af 

Rigshospitalet, så håber jeg, at den kom-

mer med lunger til mig, så jeg får en chance 

for at overleve.

- Jeg har vidst i mange år, at denne tid ville 

komme. Jeg har prøvet at forberede mig på 

det, men de sidste 9 måneder på venteliste 

til transplantation har været langt værre, 

end jeg overhovedet havde forestillet mig.

- Jeg er meget bevidst om, at hvis jeg får 

muligheden for en lungetransplantation, så 

betyder det, at en anden person er død, og 

jeg får muligheden for nyt liv. I starten var 

det en svær tanke at forholde mig til, men 

i dag er jeg taknemlig for, at der er menne-

sker som tilbyder organdonation. Jeg ville 

ønske, at jeg selv kunne være organdoner, 

men det er ikke muligt med min sygdom, 

slutter Søren.

I dag er der her på SEAS-NVE Park uddelt 

brochurer ang. organdonation: - Det er vores 

håb, at dagens tilskuere vil gå hjem og seri-

øst overveje at blive organdoner, udtaler HB 

Køges sportsdirektør Per Rud, der på vegne 

af klubben er meget glad for, at kunne være 

behjælpelig med at oplyse om en alvorlig 

sygdom, der i dagligdagen ikke får megen 

opmærksomhed.

efterskrift:

Søren gennemgik den 15. maj 2010 en lun-

getransplantation, hvor han fik to nye lun-

ger. Søren fortæller, at han nu har det godt.
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af erIK Wendel, claus moser, Peter østruP jensen

om inflammation:
Begreberne betændelse og inflamma

tion bruges ofte synonymt. En be-

tændelsesreaktion betegner krop-

pens lokale reaktion på forandringer 

i vævene efter skader eller irritation. 

Begrebet infektion betegner mikroor-

ganismers invasion og beskadigelse af 

et væv. En betændelse er derfor ikke 

det samme som en infektion, selvom 

kroppen dog altid vil reagere på en in-

fektion ved at starte en inflammation.

 Basaldefekten ved CF handler 

i korte træk om, at fejlen i produk-

tionen af CFTR-proteinet forårsager 

en ubalance i transporten af salt og 

ioner over cellemembranen. Dermed 

er der underskud af vand på overfla-

den af cellerne. Det betyder, at det 

mucus (slim) der naturligt produce-

res i CF-lungerne har en unormal sej 

og klæbrig sammensætning. Det seje 

mucus ’hænger’ fast i luftvejene for-

di det ikke flyder og bliver oprenset 

som hos personer uden CF. Mucus 

bliver derved grobund for bakteri-

elle infektioner. De bakterielle infek-

tioner starter en betændelsesreaktion 

fra kroppens immunforsvar.  Denne 

betændelse er kendetegnet ved en 

ophobning i lungerne af neutrofilo-

cytter, som er en slags hvide blodcel-

ler med antibakterielle egenskaber.

 Formålet med at kroppen (im-

munforsvaret) skaber inflammation 

er, at afgrænse det beskadigede væv 

og begrænse yderligere ødelæggelse 

af væv. Hertil kommer, at kroppen 

søger at uskadeliggøre den skadevol-

dende påvirkning, eksempelvis en 

bakteriel infektion, og derefter fjerne 

den fra vævet og at rydde op efter 

skaden ved at fjerne døde celler og 

fremmedlegemer, og til sidst skabe 

grundlag for ophelingen. 

 Betændelsesreaktionen er en for-

holdsvis kraftig reaktion, som med-

fører en påvirkning af nervesyste-

met, der skaber ømhed/smerte, så 

man holder sig i ro samtidig med, at 

hjernen hæver kropstemperaturen 

(man får feber), hvormed betændel-

sen virker mere effektivt. Hertil kom-

mer, at blodkarrene bliver ’utætte’ 

så de hvide blodlegemer kan nå fra 

blodbanen ud til infektionen i vævet. 

Og endelig ødelægges rask væv, som 

erstattes med arvæv, i området om-

kring infektionen fordi neutrofilocyt-

terne antibakterielle våben ikke klart 

skelner mellem patientens eget væv 

og de indtrængende bakterier.

om bakterielle infektioner  
og biofilm:
Kronisk lungeinfektion er fortsat 

den væsentligste årsag til lunge-

transplantation og tidlig død for en 

række CF-patienter. Det skyldes, at 

den kroniske infektion forårsager en 

permanent kraftig betændelsesreak-

tion, som nedbryder lungevævet på 

sigt hos CF-patienterne.

I medicinsk forstand er en sygdom 

eller tilstand kronisk når den ikke 

forsvinder igen. Begrebet ’kronisk 

infektion’ er derfor en infektion, som 

ikke forsvinder igen. Ordet kronisk 

stammer fra det græske ord ’chronos’ 

som betyder tid.

Hos raske personer går neutrofilocyt-

terne til grunde, når infektionen er 

bekæmpet, men hos CF-patienterne 

kan neutrofilocytterne ikke bekæm-

pede de kronisk infektioner effektivt 

fordi bakterierne evner at producerer 

biofilm.  

I mange år var den klassiske opfattel-

se, at bakterier blot var “en sæk enzy-

mer, der kunne reproducere sig selv”. 

Forestillingen var, at de eksisterede 

Inflammation i CF lungerne starter tidligt i livet og er direkte forbundet med basaldefekten ved sygdommen.  

Meget taler for, at der er en inflammatorisk reaktion i CF lungerne selv uden tilstedeværelsen af bakterier.  

Den inflammatoriske reaktion stiger dog voldsomt ved tilstedeværelsen af bakterier i lunger, og det såkaldte 

 inflammatoriske respons i CF lungerne spiller en væsentlig rolle for de lungeskader, som personer med CF  

udsættes for som følge af bakterielle infektioner.

Inflammation ved CF lungesygdom
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som enkelte celler, der uafhængigt 

af hinanden udførte en række ke-

miske reaktioner. I dag ved man, at 

det kun er en lille del af sandheden. 

Mikroorganismer organiserer sig ofte 

i biofilm, hvor mikroorganismerne 

er hæftet til hinanden i kooperative 

samfund, der evntuelt kan vokse på 

overflader. Næringsstoffer koncentre-

res ofte ved sådanne overgange mel-

lem f.eks. vand og faste overflader, 

og efterfølgende vækst kan hurtigt 

danne tykke lag af mikroorganis-

mer, der indlejrer sig i en matrice af 

slimstoffer som f.eks. alginat (sukker-

stoffer). Fænomenet kendes også fra 

akvarier, hvor der hurtigt vokser en 

grønlig substans frem på indersiden 

af glasset. Det ses også ved havne og 

på badebroer, hvor alt fra vandlinjen 

og ned ofte er dækket af farverige be-

lægninger. Bakteriepopulationer, der 

optræder i biofilm, er generelt meget 

mere modstandsdygtige end frit le-

vende bakterier over for påvirkninger 

fra det ydre miljø, herunder immun-

systemets neutrofilocytter samt andre 

antibakterielle midler, og de er derfor 

meget vanskeligere at komme til livs 

end frit levende bakterier. Mange 

forskere betragter i dag dette som en 

type primitive flercellede organis-

mer, hvor biofilmdannelse udgør en 

overlevelsesstrategi for bakterier.

Hos Pseudomonas aeruginosa bakte-

rien kontrolleres biofilmdannelsen 

af et internt signal / kommunikati-

onssystem (Quorum sensing) bakte-

rierne imellem, der får bakterierne 

til at “tænke” og reagere efter samme 

mønster på én og samme tid og så-

ledes udviser gruppeadfærd. Disse 

kommunikationssystemer tillader 

blandt andet bakterier at registrere 

deres antal og først producere de for 

infektionen nødvendige og sygdoms-

fremkaldende komponenter (viru-

lensfaktorer), når de er “mange nok”. 

En af disse virulensfaktorer er udvik-

lingen af biofilm. Da vores immun-

system reagerer på tilstedeværelse 

af selv små mængder af virulensfak-

torer, kan rationalet for bakterier-

nes gruppeadfærd / angrebsstrategi 

være,  at så længe der kun er få bak-

terier til stede, vil vores immunsy-

stem nemmere kunne slå infektio-

nen ned. Man kan sammenligne det 

med en militær strategi. Bakterierne 

venter simpelthen med at producere 

virulensfaktorer (deres våben), til 

deres antal har nået en samlet stør-

relse, der resulterer i, at vores indre 

forsvar kan overrumples. Koordine-

ring er en medvirkende årsag til, at 

sådanne bakterier kan overvinde de 

højere organismers forsvarssystemer 

og dermed forårsage en, fra bakterier-

nes synspunkt, succesfuld infektion.

Fordi bakterierne ved kroniske in-

fektioner er beskyttet af biofilm, kan 

neutrofilocytterne ikke nedkæmpe 

infektionen. Neutrofilocytterne ak-

tiveres af biofilmen, men de dør ef-

ter forholdsvis kort tid og henfalder 

langsomt i lungerne, hvor de frigiver 

deres giftstoffer, som skulle være 

brugt til at bekæmpe infektionen/

bakterierne. Giftstofferne ødelægger 

nu i stedet patientens eget lungevæv, 

samtidig med at nye neutrofilocytter 

tilkaldes, fordi infektionen ikke er 

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

immunforsvar stimulerer en øget be-

tændelsesreaktion, som medfører en 

kontinuerlig nedbrydelse af lunge-

vævet og dermed tab af lungefunkti-

onsniveau. 

         

Betændelsesreaktionen hos CF-pa-

tienterne sker først og fremmest i de 

yderste små luftveje, hvor der er tæt 

kontakt mellem infektionen og blod-

banen. Netop de små luftveje repræ-

senterer en kernefunktion i lungerne 

arbejde, da det er i dette område, 

hvor ilten optages, og kuldioxiden 

udskilles til og fra blodbanen. Be-

tændelsesreaktionens kontinuerlige 

nedbrydelse af raskt væv og den ef-

terfølgende dannelse af arvæv, der 

ikke er fleksibelt som rask væv, be-

tyder at lungevævet mister sin elasti-

citet og medfører konstant tab af lun-

gefunktionsniveau for patienterne på 

sigt.

Et velfungerende og godt immunfor-

svar med kraftig immunrespons er 

generelt set en positiv ting for raske 

personer, fordi det blandt andet be-

skytter raske personer mod alle de 

bakterielle infektioner som er kende-

tegnet ved CF. For patienter med CF 

derimod er en kraftig immunrespons 

på bakterier i lungerne ikke en god 

ting, fordi kroppens eget immunfor-

svar er med til at ødelægge lungerne 

og reducere lungefunktionen, uden 

at udrydde bakterierne. 

udvikling af præparater der kan 
hæmme inflammationsrespon-
sens i cf-lungerne
I erkendelse af, at inflammations-

processen i CF-lungerne er en af de 

væsentligste årsager til ødelæggelse 

af lungefunktionen hos kronisk infi-

ceret patienter med CF, arbejder man 

internationalt målrettet på at finde 

metoder og behandlingstilgange, der 

kan dæmpe inflammationsaktivite-

ten hos CF-patienterne. Der er umid-

delbart to tilgange til dette problem. 

Den ene er, at forstyrre de signalstof-

fer der aktiverer selve immunrespon-

set. Den anden er, at neutralisere de 

stoffer, der produceres ved immun-

responset, og som ødelægger lunge-

vævet på sigt.

Man har tidligere søgt, at anvende 

såkaldte Corticosteorid (binyrebark-

hormon) i kontrolleret forsøg som in-

flammationshæmmende behandling. 

Forsøgene viste, at brugen af dette 

steroid forbedre lungefunktionen 

signifikant hos CF-patienter, men 

patienterne oplevede imidlertid en 

række bivirkninger som eksempelvis 

diabetes, synspåvirkning og alvorli-

ge vækstproblemer. Derfor anbefales 

der ikke, at anvende binyrebarkhor-

mon til behandling af lungekompli-

kationer over længere tid ved CF el-

ler andre sygdomme.

Alternativ har man undersøgt høj-

dosis behandling med stoffet Ibru-

profen. Ibruprofen kendes af mange 

som et effektivt smertestillende og 

inflammationshæmmende præparat.  

Et amerikansk forsøg over 4 år viste, 

at CF-patienter, der var i behandling 

med Ibuprofen, havde væsentlig 

mindre fald i lungefunktionsniveau-
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et over forsøgsperioden sammen-

lignet med de CF-patienter, som fik 

placebo behandling. For patienter 

under 13 år var faldet endnu mindre. 

Til trods for de positive forsøgsre-

sultater, er man generelt tilbagehol-

dende med at anvende Ibruprofen på 

mange CF-centre fordi en af stoffets 

bivirkninger er tendens til mavesår 

ved brug over længere tid.

cff Pipeline – inflammations-
hæmmende behandlinger: 
Den amerikanske CF organisation 

(Cystic Fibrosis Foundation) har i 

mange år investeret store økonomi-

ske midler i udviklingen af nye be-

handlinger sideløbende med organi-

sationens endnu større investeringer 

i genterapiforskning. Dette er sket i 

erkendelse af, at genterapiforsknin-

gen ikke har kunnet overvinde de 

tekniske vanskeligheder ved at le-

vere genet på rette sted i cellerne i 

CF-lungerne og sikre at genet bliver 

udtrykt i cellerne på det rette måde, 

så genterapien har en reel behand-

lingseffekt. Dermed ikke være sagt at 

genterapi er en urealistisk drøm. Det 

er det på ingen måde. Man må blot 

fortsat væbne sig med tålmodighed, 

indtil den rette teknik er fundet.

Cystic Fibrosis Foundation har listet 

alle de relevante stoffer og medicin 

som de forsker og vikler til CF-be-

handlinger i den såkaldte CFF Pi-

peline. En række af disse stoffer og 

produkter retter sig særligt mod den 

inflammationshæmmende behand-

ling ved CF. Det er eksempelvis præ-

parater som: N-Acetylcystein, DHA, 

Sildenafil, inhaleret Glutation, GSK 

SB 656 933, Pioglitazone, Hydro-

xychloroquine, Simvastatin og HE-

3286.

Det interessant ved mange af disse 

stoffer/præparater er, at de allerede 

anvendes til behandlinger af andre 

sygdommen. Præparater der allerede 

bruges til behandling af andre syg-

domme kaldes populært på engelsk 

for ’low hanging fruit’ (lavt hængen-

de frugt) fordi de er lige til at ’pluk-

ke’ og ’spise’.  Dermed er det umid-

delbart hurtigere og lettere at afgøre 

om præparaterne eventuelt har en 

behandlingseffekt ved netop CF lun-

gekomplikationer, fordi produkterne 

jo allerede er udviklet og ’blot’ skal 

testes for om de har en behandlings-

virkning ved CF. 

Når man undersøger præparaternes 

evne til at hæmme inflammations-

processen i CF-lungerne, så sker det 

ved at vurdere koncentrationen af en 

række såkaldte inflammationsmarkø-

rer, som eksempelvis neutrofilocyt-
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ter, Free Elastase, og Interleukin-8, 

der optræder i sekret i CF-lungerne.

På baggrund af tidligere forsknings-

resultater ved man, at koncentratio-

nen af disse inflammationsmarkører 

reduceres signifikant når man be-

handler bakterielle infektioner i CF-

lungerne med iv. antibiotika.

 Værdierne for reduktionen af in-

flammationsmarkørerne som følge af 

iv. antibiotika behandling er således 

et udgangspunkt for om andre stoffer, 

der menes at kunne dæmpe inflam-

mationen i CF-lungerne, vurderes til 

at have en egentlig behandlingseffekt 

ved CF.

Stoffet Pioglitazone anvendes i dag 

ved behandling af type II diabetes. 

Det øger kroppens følsomhed for 

insulin. Ved CF antages det, at Pi-

oglitazone vil kunne dæmpe de mar-

kører og signalstoffer i sputum, som 

hænger sammen med inflammati-

onsresponsen. De nuværende forsøg 

med Pioglitazone viser imidlertid, 

at præparatet ikke umiddelbart har 

den håbede effekt ved CF. Det kan 

skyldes flere ting. Der er naturligvis 

en mulighed for, at Pioglitazone slet 

ikke virker ved CF. Det kan skyldes, 

at man ikke har lavet forsøg med til-

strækkelig mange patienter eller at 

forsøgsperioden har været for kort. 

Endelig kan det også skyldes, at 

den anvendte dosis af Pioglitazone 

i forsøgene har været for lille. For-

søg med dyremodeller antyder, at 

netop det kunne være årsagen til den 

manglende effekt. Det arbejder man 

nu videre med.

Stoffet Simvastatin anvendes i dag 

ved behandling af hypercholeste-

rolemi (forhøjet LDL-kolesterol i 

blodet) og hyperlipedemi (forhø-

jet værdier af fedtstoffer i blodet). 

Simvastin er en såkaldt HMG-CoA 

reduktase hæmmer. Forskere under-

søger, om Simvastatin øger produk-

tionen af NO i udåndingsluften fra 

CF patienter og øger dannelsen af 

signalstoffer meget tidligt i betæn-

delses-processen, og om målinger af 

betændelses-niveauet i de øvre luft-

veje har sammenhæng med målinger 

fra de nedre luftveje. Simvastatin 

antages også at kunne dæmpe de 

markører og signalstoffer i sputum 

som hænger sammen med inflamma-

tionsresponsen ved CF. De igangvæ-

rende forsøg viser desværre endnu 

ikke overbevisende resultater på alle 

de områder som man kunne ønske, 

men forsøgene med Simvastatin fort-

sætter.

Begrebet ’oxidativ stress’ dækker 

over et kemisk eller biofysisk stress i 

kroppen. Det er en del af inflammati-

onsprocessen i CF-lungerne. Oxida-
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tiv stresse skal ikke forveksles med 

psykisk og følelsesmæssig stress. 

Det oxidative stress stiger i takt med 

mængden af såkaldte frie, reaktive 

radikaler der udvikles ved inflamma-

tion. Frie, reaktive radikaler er en be-

tegnelse for aggressive molekyler, der 

prøver at ’stjæle’ elektroner fra andre 

molekyler. Dannelse af frie radikaler 

er en naturlig proces i kroppens stof-

skifte. Men hvis neutrofilocytterne 

aktiveres af bakterier eller af inflam-

mationen, omdanner neutrofilocyt-

terne meget hurtigt den omgivende 

ilt til frie, reaktive radikaler ved en 

proces, der kaldes det respiratoriske 

burst. Hos CF patienter er neutro-

filocytterne ikke påvirket af muta-

tionerne i CFTR og følgelig reagerer 

neutrofilocytterne med et normalt 

respiratorisk burst, der kan være så 

kraftigt, at hovedparten at ilten i lun-

gernes inficerede mukus bliver om-

dannet til frie, reaktive radikaler. Det 

grundlæggende problem ved de frie 

radikaler er, at hvis koncentration af 

radikalerne bliver for stor i kroppen, 

så er de vævsnedbrydende.  En øget 

mængde af frie radikaler kan også 

være med til at fremme udviklin-

gen af bl.a. hjerte-karsygdomme, grå 

stær, cancer, barnløshed, alzheimers, 

gigt-sygdomme og diabetes. Der er ri-

siko for at infektioner øges og inflam-

matoriske processer i muskler og led 

tiltager i styrke.

 Man kender i dag til flere sub-

stanser, der har en beskyttende effekt 

mod frie radikaler og oxidativ stress. 

Det er de såkaldte antioxidanter. 

Antioxidanter virker ved at neutra-

lisere frie radikaler, før de kan nå at 

gøre skade. På den måde kan man 

holde de frie radikaler i skak, så de 

ikke bliver farlige. Antioxidanter er 

bl.a. forskellige vitaminer, mineraler 

og enzymer, som frem for alt findes i 

frugt og grøntsager og, som kan være 

nødvendige at tage i form af kosttil-

skud.

 Glutathion er en vigtig antioxi-

dant, som kroppen selv danner. Glu-

tathion kan neutralisere det oxida-

tive hydrogenperoxid, som dannes i 

store mængder ved det respiratoriske 

burst i neutrofilocytterne. Reaktivi-

teten af hydrogenperoxid har længe 

været anerkendt og udnyttet i form 

af desinfektionsmidlet brintoverilte. 

Ved glutathions neutralisering af hy-

drogenperoxid forbruges glutathio-

nen, og hydrogenperoxiden bliver til 

vand og den oxidative stress i lun-

gerne mindskes. Da hydrogenpero-

xid dannes til stadighed af de aktive-

rede neutrofilocytter i lungerne kan 

glutathion komme i underskud, og 

der kan opstå oxidativt stress. Der-

for arbejder man i dag på to tilgange 

til at øge mængden af glutathion. 

Den ene tilgang er inhalation med 

glutahion, hvor man indfører stof-

fet direkte ned i CF-lungerne. Den 

anden tilgang er indgivelse af stoffet 

N-acetylcystein (Mucomyst), der ved 

en kemisk proces i cellerne stimule-

re dannelse af glutathion inde i cel-

lerne.  Glutathion består af tre ami-

nosyrer (glutamin, cystein og glycin) 

og menes som nævnt at reducere 

oxidativ stress. Desuden kan Glu-

tathion nedsætte inflammation samt 

at modulere (påvirke/omdanne) det 

såkaldte T-celle respons i lungerne 

ved inflammation. Man ved fra un-

dersøgelser, at især det såkaldte T2-

cellerespons hos personer med CF 

og kronisk infektion kan relateres til 

lungeskader og inflammation.

Stofferne Pioglitazone, Simvasta-

tin, Glutathion og N-acetylcystein 

er i fase 2 udviklingen for kliniske 

forsøg. Det vil sige at der endnu går 

nogle år før stofferne eventuelt vil 

kunne tilbydes som behandling til 

cystisk fibrose. I fase 2 af de kliniske 

forsøg søger man, at klarlægge for-

holdet mellem dosis og virkning, for 

at opnå den ønskede behandlingsef-

fekt med færrest mulige bivirkninger 

for patienterne. Efter fase 2 følger 

fase 3, hvor man undersøger stoffer-

ne på større CF-patientgrupper for at 

kunne dokumentere, at stofferne vir-

kelig har den ønskede behandlings-

effekt på CF-patienter generelt, og at 

bivirkningerne er acceptable. Efter 

fase 3 følger fase 4 hvor stofferne 

godkendes som lægemidler til salg.
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af gItte svanholm og jørgen svenstruP

’GRIB LIVET – mens du har det’
Bog om at leve med Cystisk Fibrose

OM BOGEN

Beate Wallentin er medlem af en af verdens mest eksklusive klubber. Klubben 

består af mennesker ramt af cystisk fibrose, der er blevet over 40 år. det er en 

ganske lille klub! Derfor mener vi, at Beates historie er et helt centralt kapitel 

i fortællingen om mennesker, der har valgt livet imod alle odds.

‘GRIB LIVET – mens du har det’ oplever vi ikke som en bog om sygdom og 

død, men som en bog om en stærk, stædig og særdeles levende kvinde. Og 

en bog om de sprækker af håb dem, der er født dødsdømte, må klynge sig til.

Vi har skrevet denne bog, fordi vi tror, at vi alle kan lære noget af Beates histo-

rie, hvad enten vi er i samme situation som Beate, er pårørende eller venner 

til alvorligt syge – eller ’bare’ er ude efter at finde svar, der kan give vores eget 

liv mere mening.

Vi kan lære noget om proportioner og livsvalg, der kan sætte vores eget liv i 

perspektiv. Noget om at nyde øjeblikket, fordi vi ikke kender dagen i morgen 

– men mest af alt kan vi lære, at viljen og troen er de stærkeste kort, vi har på 

hånden. de er tilgængelige for os alle, men det er kun nogle af os, der virkelig 

bruger dem til at gribe livet. En fortælling om Beate Wallentin, der trods sin 

livstruende sygdom magter at leve livet – og en introduktion til de mentale 

værktøjer, som giver livskvalitet i hverdagen, med eller uden sygdom.

I dag er Beate Wallentin 49 år. Hverken lægerne eller hendes pårørende har 

haft en forventning om, at hun ville leve så længe, nyde det gode liv, tage en 

uddannelse og ende med et job hos SAS som stewardesse. Beate har konstant 

kæmpet mod at blive set som den syge lunge, hun er ikke et vedhæng til sin 

sygdom – men et helt menneske – og hun har fundet sin egen vej til at trodse 

de daglige udfordringer.

En hverdag med kronisk sygdom giver mange mentale udfordringer. I bogens 

anden del får læseren redskaber til at skabe en ligeværdig dynamik i sin fa-

milie eller dit parforhold, trods sygdom. Værktøjerne kan blandt andet give 

læseren et nyt syn på afhængighed, skyldfølelse, ensomhed, offerrollen og det 

at turde elske et andet menneske. 

UDDRAG AF BOGEN

mor og far var gæster
Det var en tidlig og frostklar vintermorgen, 
da Beates mor og far afleverede deres seks-
årige datter på militærhospitalet for første 
gang. Ånden stod ud af Beates mund, mens 
hun trodsigt sprang op af de fire trin til ho-
veddøren. Et nyt kapitel af hendes liv skulle 
begynde. Fremover skulle hun jævnligt være 
patient på militærhospitalet på Tagensvej 
(det gamle Rigshospital), en kilometers 
penge fra hendes hjem. I første omgang 
blev hun indlagt på CF-afdelingen 14 dage 
hver tredje måned, senere skulle det blive til 
14 dage hver anden måned.
 Forældrene forlod hende senere på da-
gen. Beate lå på sin stue og kiggede rundt 
på de hvide vægge, hun følte sig alene, for-
ladt.
 Beate ved ikke, hvad hun skal sige til sin 
mor, når hun sidder dér passivt ved siden af 
sengen. Hun har konstant en knude i ma-
ven. Også når hendes mor besøger hende i 
besøgstiden om eftermiddagen. Hun er flov. 
Flov over, at hendes mor føles som et frem-
med menneske, der forstyrrer hendes dag.
 Om aftenen kom moderen altid igen 
sammen med faderen. Der var besøgstid i 
en time. Børge måtte ikke komme med, for-
di der konstant ville være risiko for, at han 
kunne smittede indlagte børn med alminde-
lige børnesygdomme. det var altid faderen, 
der førte ordet. Han virkede glad, gjorde sig 
umage overfor Beate for at de skulle få en 
god stund. Når de gik, græd hun altid lidt 
under sin dyne.
 Selv om Beate savnede forældrene, hver 
gang hun var indlagt, følte hun aldrig, at hun 
fik det, hun savnede, når de var der. Beate 
længtes efter én, der bare holdt om hende. 
Når hun lå tilbage i sengen, følte hun sig en-
som. Hovedet var fyldt af spørgsmål, som 
ingen besvarede for hende. Beate kunne 
ikke finde på at spørge personalet om sin 
sygdom, og de andre børn var lige så auto-
ritetstro både overfor personalet og deres 
forældre.

som et dyr i bur
De indlagte børn havde deres eget tøj med,  

Køb bogen på saxo.com
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men sygeplejerskerne krævede, at de brugte 
hospitalets pyjamas, undertrøjer og under-
bukser – nogle tykke hvide bomuldsgevand-
ter, der var alt for store til de tynde børn. Når 
de blev indskrevet, skulle de blive i sengen, 
til lægen havde været der. inden han kom, 
fik de tjekket temperatur, blodtryk, højde og 
vægt af en sygeplejerske.
 Beate blev altid genert og ubehagelig til 
mode, når lægen kom. Han havde gerne en 
hale af lægestuderende efter sig og snak-
kede om Beate hen over hovedet på hende. 
som et dyr i bur – eller som om hun slet ikke 
var der.
 Beate står 8 år gammel ved siden af 
kateteret i det store auditorium på Rigsho-
spitalet kun iført underbukser. De tilhørende 
lægestuderende sidder og betragter hendes 
spinkle krop, mens underviseren peger på 
den udstående brystkasse med en pege-
pind. Kropsdel for kropsdel fortæller han om 
de klassiske kendetegn ved CF, han slutter 
ved Beates ’trommestik fingre’. Hun knytter 
forsigtigt den hånd, han ikke berør med pe-
gepinden.
 Beate havde det ellers hyggeligt med de 
andre børn på hospitalet. Faktisk følte hun 
tit, at hun blev afbrudt i sin leg, når moderen 
kom på besøg og hentede hende med op til 
sengen. Der var ikke andre steder at være i 
besøgstiden. Det var de færreste børn, der 
som Beate fik besøg om eftermiddagen. De 
andre børns mødre arbejdede.

 Beate lå altid på en 
tosengsstue, det var hun 

glad for, nogle af de andre 
børn lå på firesengsstuer. 
Beate lå som regel ved si-
den af jævn- aldrende Lone 
fra Havdrup. Hun var en rig-

tig drenge-pige, der måtte 
alt derhjemme og var fuld 
af gode ideer. Beate var altid 
med på Lones forfriskende 
indfald. Hvis Lone ikke brød 

sig om aftensmaden, smed 
hun den ud af vinduet. Patien-
terne på etagen under Beate og 
Lone måtte flere gange have 

set stegte sild komme flyvende 
ned fordi deres vinduer.

dampet i søvn
Det var nat og isnende koldt på afdelingen. 
De kæmpestore jernradiatorer kunne ikke 
følge med. Beate kravlede ud af sit tåge-
telt og satte forsigtigt fødderne ned på det 
kolde gulv. Een fod ad gangen for at vænne 
sig til kulden. Så tog hun sit tæppe under 
armen og begav sig af sted. Henne ved radi-
atorerne sad flere af de andre børn allerede 
og snakkede dæmpet sammen. Tæpperne 
havde de smækket op på radiatorerne, så 
ikke ribberne skar for meget bagi, mens de 
sad længe og snakkede. Det var det bedste. 
Indbegrebet af hygge – og de voksne vidste 
ikke noget om det.
 Klokken er lidt over fire om morgenen, 
gulvet hviner af kulde under Beates fød-
der, mens hun hopper ud af det huleagtige 
plastiktelt, der er lynet ned over halvdelen 
af sengen. Damprøret, der via en slange har 
sendt en blanding af medicin og saltvand 
ind til Beate natten igennem, har som sæd-
vanligt gjort sengen drivvåd.
 Det hendes tur til at komme ud i afde-
lingens store badekar, som tager så lang tid 
at fylde. Imens gør de to nattevagter Beates 
og de andre børns tågetelte rene og skifter 
sengetøjet, seng for seng. Dampen i tåge-
teltene får børnene til at fryse, fordi alt er 
gennemblødt. Alligevel vågner de ikke læn-
gere af det.

 De har vænnet sig til det. Det varme 
vand i karet gør godt på Beates spinkle krop. 
En efter en kommer kammeraterne søvn-
drukne ud på badeværelset, Beate tager sit 
lille, stive håndklæde og tørrer sig. Hun går 
ind i den rene, varme seng og sover en time 
mere, inden de sidste har været i bad, og der 
er havregrød og øllebrød på gangen.
 Beate valgte altid øllebrød og et stort 
glas mælk – undtagen om søndagen, hvor 
der var rundstykker. efter morgenmaden in-
halerede børnene deres medicin, og så kom 
alle fysioterapeuterne og gav dem ’bank’, 
som børnene kaldte lungefysioterapien. 
Børnene blev lagt i deres senge, der var vip-
pet på skrå, mens terapeuten klappede dem 
med runde, bløde hænder omkring lunger-
ne, mens der blev hyggesnakket.
 Bagefter gik børnene op i skolestuen. 
Sommetider var Beate der alene, andre dage 
havde hun selskab af tre-fire børn, der alle 
havde en seddel med fra skolen om, hvad de 
skulle lave. i skolestuen underviste Ida og 
Anette. Der var altid så rart i skolestuen, og i 
december fik børnene lov til at lave juleklip.
 Skolen sluttede til frokost, hvor Beate 
og de andre børn fik varm mad på afdelin-
gen. Når de store gryder blev trillet ned til 
centralkøkkenet igen, havde børnene lidt tid 
at sunde sig i, inden fysioterapeuterne kom 
tilbage. Beate kunne godt lide dem, de var 
altid så søde.

lugten af død
Efter dagens anden omgang ’bank’ var der 
frugt, og så måtte de komme ned og lege. 
Det elskede Beate, for det måtte hun ikke 
derhjemme. Den lille græsplæne foran afde-
lingen var et fristed. Var vejret skidt, spillede 
de spil eller kort med sygehjælperne inden-
dørs, indtil de smurte rugbrødsmadder kom 
ind på afdelingen på de store rullevogne. 
Senere kom aftenvagterne med varm ka-
kao og hjemmebagte boller med tandsmør 
til de radmagre børn. Imens blev der hyg-
get, snakket. Men ingen voksne talte om 
det, børnene frygtede mest af alt – at livet 
ikke ville vare ved. Hver gang et barn døde, 
bredte stilheden sig. ’Når én blev trillet ud’, 
hviskede de små patienter sammen om den 
kammerat, de aldrig ville se igen. ’så slipper 
hun da for den stegte lever i aften’, plejede 
de så at sige til hinanden. sammen havde 
de den sorteste humor, det var deres måde 
at overleve lidt længere. selv om personalet 
lod som om, at alting var, som det plejede, 
gennemskuede børnene altid, at ingenting 
var, som det burde være. Jævnligt blev de in-
stinktivt advaret. De kendte lugten af død. 
Det var den eneste lugt – udover gryder med 
dampende mad – der kunne trænge igen-
nem hørmen af røg fra personalets og de 
besøgendes cigaretter og cerutter.

overskuddet  fra salget af bogen går til forskning i cystisk fibroseeller aktiviteter for patienter – eller pårørende – med cystisk fibrose.
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Danske videnskabelige arbejder   
 præsenteret på Internationale 
 CF-konferencer i 2010

Danske videnskabelige arbejder   
 præsenteret på Internationale 
 CF-konferencer i 2010

videnskabelige arbejder fra København
Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Copenhagen 

CF-Center, 

Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Department 

of Clinical Microbiology, 

Technical University of Denmark, Biocentrum, Lyngby, 

University of Copenhagen, Department of International health, 

Immunology and Microbiology

Poster præsentation:

”Ginseng affects motilities of Pseudomonas aeruginosa”

Zhijun Song et al

“Chronic Infection with Stenotrophomonas maltophi-

lia in Patients with Cystic Fibrosis in the Copenhagen 

CF centre” 

Christina Dalbøge et al

“Upregulation of Dendritic Cells During Chronic Pseu-

domonas aeruginosa Lung Infection in BALB/c Mice”

Dina Silke Malling Damlund et al

“Nitric Oxide Production by Polymorphonuclear Leu-

kocytes in Sputum from Cystic Fibrosis Patients with 

Chronic Lung Infection”

Mette Kolpen et al

“Experiens, Perceptions and Assessments of Medical 

Treatment among Patients with CF”

Lone Grotenborg et al

foredrag/mundtlig præsentation:

“Ciprofloxacin shows Concentration-dependent Killing 

of Pseudomonas aeruginosa Biofilm In Vitro”

Hengzhuang Wang et al

“Ventilation Inhomogeneity Correlates with Airway 

Colonization in Patients with CF”

Kent Green et al

videnskabelige arbejder fra aarhus
Aarhus University Hospital Skejby, Department of Clinical 

Microbiology 

Aarhus University Hospital Skejby, Department of Paediatrics

Aarhus University Hospital, Skejby, Department of Infectious 

Diseases 

Aarhus University Hospital Skejby, Cystic Fibrosis Center Skejby

Poster præsentation:

“Unusual Variants of Haemophilus influenzae Isolated 

from Patients with Cystic Fibrosis”

Niels NørskovLauritsen et al

“Increased Incidence of Achromobacter xylosoxidans 

Infections in a Danish CF Centre is not caused by Cross 

Infections”

Winnie Ridderberg et al

“Treatment of Cystic Fibrosis Patients with Continuous 

Infusion of Antibiotics”

Søren Fangel et al

“Exercise and Quality of Life in Patients with Cystic 

Fibrosis - A 12-week Intervention Study”

Anne Mette Schmidt et al

“Choice of Spirometry Values in Epidemiological 

 Research”

Hanne Vebert Olesen et al

foredrag/mundtlig præsentation:

“Burkholderia and Stenotrophomonas Infections 

among Different European Countries”

Hanne Vebert Olesen et al

European Cystic Fibrosis Society - 33rd European CF Conference, 
Valencia, Spain, June 2010
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Cystic Fibrosis Foundation - 24th Annual North American Cystic 
Fibrosis Conference, Baltimore, October 2010

videnskabelige arbejder fra København 
Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Copenhagen 

CF-Center, 

Rigshospitalet, University Hospital of Copenhagen, Department 

of Clinical Microbiology, 

Technical University of Denmark, Biocentrum, Lyngby, University 

of Copenhagen, 

Department of International health, Immunology and Microbio-

logy)

Poster præsentation:

“Increased Severity of Chronic Pseudomonas aer-

uginosa Biofilm Infection in the Smaller Airways of 

BALB/c mice”

Claus Moser et al

“Gene Transcription Profiles of Paired Mucoid and 

Non-Mucoid p. aeruginosa Isolates from Sinuses and 

Lungs of Patients with Cystic Fibrosis”

Helle Krogh Johansen et al.

“Effect of Antibiotic Treatment of Staphylococcus 

aureus Infection in Patients with Cystic Fibrosis at the 

Copenhagen CF Centre”

Christina Schjellerup Dalbøge et al.

“Detection of Microorganisms Involved in Airway 

Infection of Cystic Fibrosis Patients by Standard 

 Culturing and Molecular Methods”

Thomas Bjarnsholt et al.

“Phenotype of Non-Attached pseudomonas aeruginosa 

Microcolonies Resembles Attached Biofilm, and have 

Reversible Antibiotic Tolerance”

Morten Alhede et al.

“Complete Genome Sequence of the CF Pathogen 

Achromobacter xylosoxidans and in Vitro Biofilm 

Formation”

Tim Holm Jakobsen

“No Increase in the Detection of Non-Tuberculous 

Mycobacterial Infections at the Copenhagen CF Center 

over the last 19 Years”

Terese L Katzenstein et al. 

“Visualization of the in Vivo Interaction of a p. aerugi-

nosa Biofilm and the Innate Host Cellular Response”

Maria van Gennip et al.

”Nitric Oxide Production by Polymorphonuclear Leu-

kocytes in Sputum from Cystic Fibrosis Patients with 

Chronic Lung Infection”

Peter Østrup Jensen et al.

“Colistin Shows Concentration-dependent Killing of 

Pseudomonas aeruginosa Biofilm in Vitro”

Hengzhuang Wang et al.

foredrag/mundtlig præsentation:

”Survival of Achromobacter xylosoxidans Infected 

Cystic Fibrosis Patients is Similar to Survival Found 

in Burkholderia multivorans Infected CF Patients”

Christine Rønne Hansen et al.

“Impact of Early Aggressive Antibiotic Eradication 

Therapy for Respiratory Tract Colonization with 

 Staphylococcus aureus on Lung Function and BMI in 

CF Patients without Acute Exacerbation”

Tacjana Pressler et al.

“High-dose IV-pulse Methylprednisolone (HDIVPM) 

Successful Treatment of Allergic Bronchopulmoray 

Aspergillosis (ABPA)”

Marianne Skov et al.
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erIK Wendel

Døde komponisten Frédéric Chopin  
af cystisk fibrose?

Chopin blev født i den polske by Ze-

lazowa Wola tæt på Warszawa. Mo-

deren var polsk og faderen fransk. 

Han begyndte allerede som firårig at 

spille klaver. I syvårs-alderen fik han 

trykt sin første komposition, en så-

kaldt polonæse. Som 8 årig optrådte 

han for første gang offentligt som pia-

nist, og det lille vidunderbarn blev 

ikke overraskende kaldt for ’Den nye 

Mozart’ (1756-1791).

Chopin komponerede næsten ude-

lukkende værker for klaver. Han er 

betegnet som en af de første roman-

tiske komponister, og hans klassiske 

musik er tydeligt inspireret af de 

klange og rytmer, der traditionelt har 

været kendetegnet for polsk folke- og 

dansemusik. 

Chopin flygtede fra Polen sidst i 

1831 efter polakkernes forgæves op-

stand mod tzar Nicolaj I og den rus-

siske besættelse i november måned. 

Chopin levede herefter hovedsagelig 

i Frankrig, hvor han også døde som 

kun 39 år gammel i Paris. Chopin el-

skede Polen og længtes hjem.

Polakkerne gengældte hans kærlig-

hed, og de ser ham den dag i dag som 

et af sit lands store sønner.

Chopin valgte Paris som sin anden 

hjemby. Paris var 1800-tallets ho-

vedstad. En myldrende og raffineret 

storby. 1830ernes Paris var verdens 

navle, ikke mindst hvis man tilhørte 

den såkaldte kulturelite. Franz Liszt, 

Hector Berlioz, Gioacchino Rossini, 

Eugène Delacroix, Honore de Balzac, 

Victor Hugo og mange andre berømt-

heder satte sig præg på byens kunst-

nermiljø.

Chopin blev godt modtaget i Paris, og 

han blev ven med adskillige af dati-

dens kunstnere. Mest omtalt er hans 

godt 10 år lange forhold til baronesse 

Aurore Dudevant, bedre kendt under 

pseudonymet George Sand. Hun var 

en af sin tids store forfattere og po-

litisk aktiv med skarpe synspunkter 

mod specielt social ulighed. George 

Sand var også en af datidens beryg-

tede kvinder, ikke bare fordi hun røg 

cigarer og gik i bukser, men også på 

grund af hendes affærer med Chop-

in, Prosper Merimée, Alfred de 

Musset og andre af tidens berømt-

heder.

Chopin prioriterede sit musi-

kalske arbejde meget 

højt, og hans kompo-

sitioner kunne vække 

både beundring og irritation hos 

dem, der stod ham nær. Komposi-

tionerne var en arbejdsproces der 

udsprang af et naturtalent med hang 

til det perfektionistiske. George Sand 

beskrev hans skaberkraft som spon-

tan og mirakuløs. Alt kom til ham 

uden anstrengelse eller forudanelse. 

Men derefter begyndte en hjertesli-

dende kamp. Det var en række af 

forsøg og anfald af ubeslutsomhed og 

utålmodighed for at få enkelte detal-

jer på plads. Chopin komponerede 

en melodi i dens helhed, men når 

han skulle nedskrive den blev han 

for analytisk, og skuffelsen over ikke 

at kunne gengive melodien i klar og 

tydelig form gjorde ham fortvivlet. 

Frédéric Chopin døde kun 39 år gammel. Chopins officielle dødsårsag er angivet som tuberkulose, men der er flere 

ting ved Chopins sygdomshistorie, der de seneste 10-15 år har givet anledning til spekulationer om den verdens-

kendte komponist rent faktisk led af cystisk fibrose.
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Sådan forklarede han det selv. Han 

kunne lukke sig inde på sit værelse 

i dagevis og vandre frem og tilbage. 

Han knækkede sine penne, gentog 

og modificerede en takt hundrede 

gange. Han kunne sidde over en side 

i seks uger, og det hele endte som re-

gel med, at han skrev kompositionen 

nøjagtig, som han havde skitseret 

den i det første udkast.

Chopin døde den 17. oktober 1849 

efter længere tids sygdom. Hans le-

geme er begravet på Père Lachaise 

kirkegården i Paris. Han hjerte er 

imidlertid, ifølge annalerne, opbe-

varet i ’perfekt stand’ i en hermetisk 

lukket krystalurne, der er fyldt med 

alkohol, og muligvis cognac. Kry-

stalurnen er muret inde i en søjle i 

en kirke i barndommens Warszawa. 

Dette var et ønske fra Chopin på hans 

dødsleje.

døde chopin af cystisk fibrose?
Årsagen til Chopins død antages 

generelt at være sygdommen tuber-

kulose. Tuberkulose er en infekti-

onssygdom forårsaget af tuberkel-

bakterien. Tuberkulose opstår først 

og fremmest i lungerne, og infektio-

nen kan spredes derfra med blodet 

til alle organer i kroppen. 

Bakterierne smitter ved, at man ind-

ånder mikroskopiske vanddråber fra 

en person der hoster, taler eller ny-

ser, og som i forvejen er smittet med 

tuberkulose. Efter at have indåndet 

tuberkelbakterier når disse ned i lun-

gerne, hvor der i løbet af cirka seks 

uger opstår en lille betændelse, som 

sjældent giver symptomer. Dette kal-

des primærinfektionen. I forbindelse 

med denne infektion kan enkelte 

bakterier spredes med blodet uden 

at gøre skade i første omgang. I de 

fleste tilfælde går infektionen i ro, 

hvis man har et godt immunforsvar. 

Måneder eller år senere kan sygdom-

men opstå for alvor i forskellige or-

ganer, hvis immunforsvaret svækkes. 

De typiske symptomer på lungetu-

berkulose er hoste og opspyt, ved 

fremskreden sygdom blodigt opspyt. 

Endvidere kan man få symptomer i 

form af træthed, dårlig appetit, vægt-

tab, eventuelt feber og nattesved.

I de senere år er der imidlertid flere 

videnskabsfolk, der mener at Chop-

in måske ikke døde af tuberkulose, 

men snarere cystisk fibrose. Flere 

træk ved hans næsten livslange syg-

domsforløb tyder på cystisk fibrose. 

Chopin døde relativ ung, selv efter 

datidens forhold. Han var ca. 170 

cm høj, men vejede kun godt 63 kg. 

Han led af lungekomplikationer helt 

fra de tidlige barneår, og han havde 

en søster som døde af lungekompli-

kationer i teenage årene. Endelig har 

det forhold, at Chopin aldrig fik børn 

været med til at skabe en hypotese 

om at han måske var infertil. Infeti-

litet er et af kendetegnene for de ho-

vedparten af de mandlige personer, 

der lider af cystisk fibrose.

Tilbage i 2008 sendte en række pol-

ske medicinske eksperter en anmod-

ning til de polske myndigheder om 

at få lov til at udtage en vævsprøve 

fra Chopins hjerte for at undersøge 

om det indeholder mutationer af CF-

TR-proteinet, der forårsager sygdom-

men cystisk fibrose.

Forskernes anmodning afledte store 

diskussioner om emnet i Polen. De 

polske myndigheder afslog anmod-

ningen med den begrundelse, at der 

ikke er berettigelse eller juridisk mu-

lighed for at gennemfører undersø-

gelserne. Forud for afvisningen hav-

de der været brede konsultationer 

med specialister i genetik, kunst- og 

forskningsverdenen. Endelig var der 

også blandt Chopin efterkommere 

uenighed om, hvorvidt anmodnin-

gen skulle imødekommes.  

Hvorom alting er. Hvis Chopin led af 

cystisk fibrose, så må han have haft 

nogle af sygdommens relativt milde 

mutationer, der ikke kræver megen 

behandling, da han trods alt levede 

i 39 år. Kendetegnet for personer, der 

lider af de såkaldte sværere CFTR-

mutationer er således alvorlige syg-

domsmanifestationer i både lunger 

og fordøjelsessystemet. Disse perso-

ner dør erfaringsmæssigt i de tidlige 

år, hvis de ikke får effektiv behand-

ling med blandt andet antibiotika og 

fordøjelsesenzymer. Chopin levede i 

en tid hvor man ikke kendte til nogle 

af delene.

 
Kilder:

CF-bladet 2/2010 RFCF

www.nodeglad.dk

About.com

Ritzau/AFP

Kristeligt Dagblad

Wikipidia.org

Frédéric Francois Chopin  

(1. marts 1810  17. oktober 1849)

Billede hentet fra:

http://www.schulemachtzu-

kunft2006-032.de/html/beruhmt-

heiten.html
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Nye regler om loft for  
tabt arbejdsfortjeneste

Hvis ansøgerens bruttoindkomst 

(uanset det antal timer denne ar-

bejdede inden ansøgningen om tabt 

arbejdsfortjeneste), er lavere end 

19.613 kr., rammer ansøgeren ikke 

loftet. 

 Hvis ansøgerens bruttoindkomst 

er højere end 19.613 kr., rammer 

ansøgeren loftet. Og bevilges der et 

lavere antal timer end ansøgerens 

hidtidige arbejdstid, reduceres mak-

simumbeløbet forholdsmæssigt med 

den andel, som de bevilgede timer 

udgør af den hidtidige arbejdstid. 

 Det er umiddelbart kompliceret 

at forstå, hvordan dette loft fungerer, 

så for at vise, hvad det konkret bety-

der, har jeg udarbejdet nogle eksem-

pler på beregninger af tabt arbejds-

fortjeneste efter de nye regler.

 Mette arbejder på fuld tid (37 ti-

mer om ugen) og hun får bevilget t.a. 

med 37 timer om ugen. Hendes må-

nedlige bruttoindtægt er 26.000 kr. 

Hun vil få udbetalt brutto 19.613 kr. 

om måneden.

 Peter arbejder på fuld tid (37 ti-

mer om ugen) og han får bevilget t.a. 

med 7 timer om ugen. Hans måned-

lige bruttoindtægt er 32.000 kr. Han 

vil få udbetalt brutto 3.710 kr. om 

måneden (7/37 af 19.613 kr.)

 Louise arbejder 20 timer om 

ugen. Hun får bevilget t.a. med 7 

timer om ugen. Hendes månedlige 

bruttoindtægt er 16.000 kr. Hun vil 

få udbetalt brutto 5.600 kr. om måne-

den (7/20 af 16.000)

 De betingelser der skal være op-

fyldt, for at man kan få til tabt ar-

bejdsfortjeneste, videreføres uændret.  

Reglerne vedr. pensionsbidrag, ferie-

tillæg m.m. videreføres også uændre-

de. Og forældre kan fortsat dele den 

tabte arbejdsfortjeneste imellem sig.

reglerne gælder kun for nye 
ansøgere
De nye regler om loftet på 19.613 kr. 

gælder kun for ansøgninger om hjælp 

til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, 

der indgives efter den 1. januar 2011.

Forældre, der i løbet af 2010 har 

fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, 

uanset hjælpens omfang, f.eks. også 

på enkeltdage, vil være omfattet af 

de gamle beregningsregler. Det gæl-

der for begge forældre, også selv om 

kun den ene har fået udbetalt tabt ar-

bejdsfortjeneste i 2010.

af gItte madsen, socIalrådgIver

Afgørelse fra Ankestyrelsen betyder stop 
for hjælp til rengøring
Ankestyrelsen har truffet en afgørel-

se (194-10), hvor det blev vurderet, at 

der som udgangspunkt ikke kan ydes 

hjælp til rengøring som en merudgift 

efter § 41.

Begrundelsen var, at rengøring er en 

sædvanlig aktivitet i alle husstande, 

og at der kun kan ydes hjælp til ren-

gøring, hvor behovet opstår som en 

direkte følge af barnets nedsatte fysi-

ske eller psykiske funktionsevne

 Der kan derfor ikke mere ydes 

hjælp til rengøring som aflastning af 

forældrene efter § 41

 Kommunen kan i stedet søges 

om hjælp til rengøring efter service-

lovens § 83, ankestyrelsen tog ikke 

stilling til, om der var ret til hjælp i 

den konkrete sag.

 Det betyder, at rigtig mange fa-

milier med børn med cystisk fibrose 

får stoppet den bevilling til hjælp 

til rengøring, de hidtil har haft som 

aflastning for det store behandlings-

arbejde, der er forbundet med syg-

dommen. En hjælp der har givet et 

pust i hverdagen for mange forældre. 

Og indtil videre har jeg ikke hørt, at 

det er lykkedes nogen familier at få 

bevilget hjælp til rengøring efter ser-

vicelovens § 83.

Der kom nye regler om tabt arbejdsfortjeneste fra 1. januar 2010. Ændringerne betyder, at der indføres et loft over 

ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste på 19.613 kr. om måneden.
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Økonomisk støtte  
når du modtager  førtidspension  

efter de gamle regler

Hvis du får førtidspension efter de gamle regler (før 1. januar 2003) kan du ikke få dækket merudgifter efter servi-

celovens § 100. Men der kan være andre muligheder for at få dækket udgifter til medicin, anden behandling eller 

andre udgifter.

helbredstillæg
Du kan søge din kommune om at få 

et helbredstillæg til at dække dine 

udgifter til behandling, du skal nor-

malt henvende dig til borgerservice 

i din kommune. Mange kommuner 

giver dig også mulighed for at hente 

et ansøgningsskema på kommunens 

hjemmeside.

betingelser for helbredstillæg
For at få helbredstillæg må du ikke 

have en likvid formue, der er større 

end 75.500 kr. (2011). Det gør ingen 

forskel, om du er enlig, gift eller sam-

levende - jeres samlede likvide for-

mue må ikke være større end 75.500 

kr. Likvid formue er fx opsparing i 

banker eller værdien af obligationer, 

pantebreve, aktier og investerings-

foreningsbeviser.

 Det er ligeledes en betingelse, at 

din personlige tillægsprocent er på 

mere end 0. Du finder din tillægspro-

cent på din pensionsmeddelelse fra 

kommunen.

hvad kan du få støtte til
Du kan få almindeligt helbredstil-

læg til medicin, tandlæge, fysiote-

rapi, fodterapi, psykologhjælp og 

kiropraktorbehandling, hvis der kan 

gives tilskud til behandlingen efter 

sundhedsloven. Tilskuddet får du 

som en løbende ydelse.

Du har også mulighed for at få et ud-

videt helbredstillæg til tandproteser, 

briller og til fodbehandling, som du 

ikke kan få tilskud til efter sund-

hedsloven. Du får tilskuddet som et 

engangsbeløb, og du skal søge om 

det, inden du bestiller eller får udført 

behandlingen. Kommunen vurderer, 

om udgiften eller behandlingen er 

nødvendig.

så meget kan du få i 
 helbredstillæg
Helbredstillægget størrelse afhænger 

af din personlige tillægsprocent. Jo 

højere din tillægsprocent er, desto 

mere kan du få i tilskud. Er din til-

lægsprocent på 100, får du dækket 

85 pct. af dine egne udgifter. Er din 

tillægsprocent mindre, vil du få ud-

giften dækkes forholdsmæssigt efter 

størrelsen af din tillægsprocent.

Får du udvidet helbredstillæg til 

tandproteser, briller eller fodbehand-

ling, kan du få ligeledes få dækket op 

til 85 pct. af den faktiske pris. Hvis 

kommunen har indgået en prisaftale 

i forhold til den hjælp, du søger om, 

kan du få dækket op til 85 pct. af den 

pris, der er aftalt i prisaftalen.

Personligt tillæg
Har du særligt vanskelige økonomi-

ske forhold, kan du søge kommunen 

om et personligt tillæg til at dække 

den del af udgiften til behandling 

som helbredstillægget ikke dækker.

Du kan også søge om personliget til-

læg til andet end behandlingsudgif-

ter, det afgørende er om kommunen 

vurderer, at udgiften er nødvendig 

for dig, og at du ikke selv har mulig-

hed for at afholde udgiften på grund 

af særligt vanskelgie økonomiske 

forhold.

Kommunen skal træffe afgørelse om 

personligt tillæg efter en nærmere 

konkret, individuel vurdering af 

dine økonomiske forhold. Der skal 

foretages en samlet vurdering af dine 

indtægtsforhold, herunder størrelsen 

af den sociale pension og alle andre 

indtægter og formue, sammenholdt 

med størrelsen af dine rimelige og 

nødvendige udgifter. 

 Hvis du er gift sker vurderingen 

på grundlag af jeres samlede økono-

miske forhold, bor I sammen uden 

at være gift, skal vurderingen alene 

ske ud fra dine egne økonomiske for-

hold.

Du har ret til at få en skriftlig begrun-

det afgørelse med en klagevejled-

ning, såfremt du ikke støtte til det du 

søger om. 
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Forlæng livet for patienter 
med cystisk fibrose

Bliv erhvervssponsor - hvert bidrag gør en forskel

Der fødes hvert år 12-15 børn i Danmark med den arvelige og livstruende sygdom 
cystisk fibrose (CF). Der er ca. 450 patienter med sygdommen herhjemme.

Patienter med cystisk fibrose dør tidligere end andre, fordi de er udsat for 
ødelæggende infektioner og betændelse i lungerne.

Gør en forskel allerede i dag...

Erhvervssponsorer 
for Cystisk Fibrose

Roche A/S

Webside: www.roche.dk

CF-forskningssponsorat: ’Medium’

ERRIA A/S

Webside: www.erria.dk

CF-oplysningssponsorat: ’Large’

Erria A/S’s aktiviteter omfatter shipping og shippingrelaterede 
aktiviteter over hele verden.
Det er selskabets mål at erhverve omfattende ekspertise indenfor 
nicheområder og derved opnå en gunstig position på markedet. 
Selskabet har hovedsageligt været involveret i shippingaktivite-
ter indenfor segmenterne mindre tankskibe, tørlast og container-
forsyningsskibe.

NICON INDUSTRIES A/S

Webside: www.nicon-industries.com

CF-oplysningssponsorat: ’Large’

NICON INDUSTRIES A/S er en danskejet, international leveran-
dør af præfabrikerede stål- og aluminiumskonstruktioner – ofte 
med stor kompleksitet – til danske og udenlandske værfter, re-
derier og maskinfabrikker. Virksomheden er beliggende i Frede-
rikshavn, og er en foretrukken outsourcing partner for værfterne. 
Nøgleordene for virksomheden er levering til tiden i en høj kva-
litet og til konkurrencedygtige priser.

Strandøre Invest A/S
CF-oplysningssponsorat: ’Medium’

Ibex Maritime

Webside: www.ibexmaritime.com

CF-oplysningssponsorat: ’Medium’

Ibex Maritme is a dynamic, liquid transportation com pany, con-
stantly achieves its growth targets well ahead of schedule. Estab-
lished on January 2000 in Gibraltar, today Ibex Maritime Ltd is 
the commercial manager of 31 chemical new age tonnages, and 
continue to grow and foster our core business, chemical logistics 
within 3,000 to 20,000 DWT segment at an accelerating pace

Specific Pharma a/s

Webside: www.specificpharma.eu

CF-oplysningssponsorat: ’Medium’

Specific Pharma a/s er en dansk virksom, der er specialiseret i 
at fremskaffe og distribuere lægemidler uden dansk markedsfø-
ringstilladelse – i dialog med læger og apoteker.
Specific Pharma ejes af Danmarks største lægemiddelgrossist, 
Nomeco.

Kongenshus Kro & Hotel

Webside: www.kongenshushotel.dk

CF-oplysningssponsorat ’Medium’

Kongenshus Kro & Hotel er et historisk hus med LIV & SJÆL, et 
hus hvor ordet gæstgiveri skal tages bogstaveligt. Naturskønne 
omgivelser med ubegrænsede muligheder!
Vi er et dynamisk team med respekt for det klassiske, kompro-
misløshed til råvarerne og positiv stolthed. Mentaliteten hos os 
er – højt til loftet, begge ben på jorden og hjertet i centrum. Vi 
sætter en ære i at lave alt lige fra middag for to personer til et brag 
af en fest helt op til 150 personer. Køkkenet bruger kun de bedste 
råvarer. Den dybe respekt for det enkle, & den store kærlighed til 
både mad & vin er drivkraften & nerven bag restaurantens suc-
ces, hvor kvalitet altid er i højsædet. Derfor har økologi & slow 
food solidt fodfæste i køkkenet. Omhyggeligt udvalgte råvarer, 
omgået med nænsomhed & respekt, hvor en gulerod smager som 
en gulerod.

FOCUS ADVOKATER I/S

Webside: www.focus-advokater.dk

CF-oplysningssponsorat: ’Small’

Firmaet blev grundlagt i 1892, og vi hører således til blandt de 
ældste advokatkontorer i Danmark. Men vi har ikke hvilet på 
laurbærrene. FOCUS ADVOKATER, Odense, er i dag et af de 
største advokatfirmaer uden for København, og siden starten af 
1980’erne, hvor flere af de nuværende partnere trådte ind i virk-
somheden, har vi været i stadig vækst. Vi beskæftiger i dag ca. 
120 medarbejdere, hvoraf 39 er jurister.
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UNIK SYSTEM DESIGN A/S

Webside: www.unik.dk

CF-oplysningssponsorat: ’Small’

Fra en beskeden start i 1985 har vi udviklet os til at være en af 
Danmarks mest betydende totalleverandører af IT-løsninger til 
bolig- og ejendomsadministration samt advokater. Vi har siden 
starten samarbejdet med de kundegrupper, som vi mener at have 
specielt gode forudsætninger for at kunne betjene tilfredsstillen-
de. Vi har derfor kunnet koncentrere os om at udvikle løsnings-
orienterede softwareprodukter på et relativt snævert brancheom-
råde, hvilket har givet os en klar ekspertise på disse områder.

Maj INVEST A/S

Webside: www.majinvest.dk

CF-oplysningssponsorat: ’Small’

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S blev stiftet i 2005 som et 
datterselskab til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De tre primære 
forretningsområder er: Rådgivning om aktivallokering og børs-
noteret kapitalforvaltning i forretningsområdet LD Invest Asset 
Management. Rådgivning af private equity fondene LD Equity 1, 
2 og 3 samt andre porteføljer af unoterede aktier i forretningsom-
rådet LD Invest Equity. Børshandel og aktieanalyse i forretnings-
området LD Invest Markets, hvor der blandt andet er indgået 
aftaler med to banker om leverance af aktieanalyser og rådgiv-
ningsmateriale.

eq 10 Aps

Webside: www.eq10.dk

CF-oplysningssponsorat: ’Small’

eq10 ApS tilbyder regnskabsmæssig og økonomisk assistance på 
højt niveau på timebasis. Nøgleordene for virksomheden er kva-
litet i arbejdet og personligt engagement.
Vi udfører arbejde for virksomheder, der ikke selv har behov for 
en fuldtidsbogholder eller økonomichef, eller som af andre årsa-
ger har behov for assistance i en overgangsfase (ved barsel, syg-
dom, jobskifte eller lignende). Profilen for vores medarbejdere er, 
at de har en bred viden inden for bogholderi, og har stor erfaring 
med mange forskelligartede brancher. Vi har medarbejdere inden 
for kategorierne bogholder og økonomichef.

NAVISION GROUP

Webside: www.navisiongroup.com

CF-oplysningssponsorat: ’Small’

Navision are ship operators within the handysize/handymax 
drybulk segment of the market, typically vessels between 25,000 
and 50,000 tonnes.
Navision specializes in successful ship investment projects de-
livering strong financial performance in partnership with inve-
stors – many of whom enjoy a long standing relationship with 
the company. We call it synergy for success

HB Køge A/S

Webside: www.hbkoge.dk

CF-oplysningssponsorat ’Small’

HB Køge A/S er en fodboldklub, etableret af Køge Boldklub, Her-
følge Boldklub A/S, Herfølge Boldklubs Amatørafdeling, samt 
en række af øvrige aktionærer fra lokalområdet. HB Køge A/S 
er etableret 1. juli 2009, med det formål at udvikle og drive pro-
fessionel fodbold. Visionen er at udvikle en ansvarlig og økono-
misk lukrativ professionel fodboldklub, der udvikler spillere og 
trænere til dansk og international topfodbold. Vi tager et socialt 
ansvar for vores egne medlemmer, sponsorer, publikum og vores 
gæster. Vi opfører os ansvarligt i forhold til vores klima, miljø og 
de relaterede faktorer, som vi kan påvirke.

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE

Webside: www.marnav.dk

CF-oplysningssponsorat ’Small’

Siden 1860 har der været navigationsskole i Marstal. I 1975 blev 
de nuværende bygninger, som er landets mest moderne, indviet, 
og vi kan daglig glæde os over de meget smukke rammer, vi har 
til undervisningen af ca. 150 elever. Skolens hovedydelser falder 
i 3 kategorier: – Uddannelse af navigatører til handelsflåden - 
d.v.s. skippere og skibsførere.
– HF-søfart, som er en ungdomsuddannelse, der kombinerer en 
grundlæggende søfartsskole med en HF-uddannelse. – Efterud-
dannelseskurser, hvor kursusafdelingen er landets største udby-
der inden for maritim efteruddannelse.

Daniit A/S

Webside: www.daniit.com

CF-oplysningssponsorat ’Small’

Daniit er totalleverandør af IT til industrien (IIT).
Vi udvikler og implementerer avancerede løsninger til styring, 
regulering, overvågning og dataopsamling til industrien. Derfor 
er ”fuld sporbarhed” et nøgleord for os.
Som totalleverandør kan vi tilbyde at tage det samlede ansvar 
for hele den elektriske løsning. Vi har årelang erfaring og indgå-
ende applikationsviden i en række brancher, herunder foder til 
landbruget, fiskefoder, pet food, biomasse, asfalt, beton og fiske-
opdræt.

Advokatfirmaet Sten Presfeldt

www.advokatpresfeldt.dk

CF-oplysningssponsorat: ’Small’

Virksomheden er stiftet i 1994, og er i dag en del af kontorfælles-
skabet – Advokaterne H. C. Andersens Boulevard 11. Advokatfir-
maets arbejdsområde er primært private- og civilesager indenfor 
eksempelvis: familieret, inkasso, testamenter, dødsboer, arvesa-
ger, skilsmissesager, bodeling samt ægtepagter. Herudover til-
bydes også hurtig og effektiv køberrådgivning i forbindelse med 
erhvervelse af fast ejendom.

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Webside: www.maritimecenter.dk

CF-oplysningssponsorat ’Small’

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er en national for-
ening, der repræsentere ”Maritime Cluster Denmark” & ”Short-
sea Promotion Denmark”  nationalt og i EU netværk og på tværs 
knytter medlemmerne og forbindelser sammen  på tværs i bran-
chen. Derved skaber EMUC rammerne for maritime netværk og 
inspirerer til ny ide udvikling. Vi facilitere innovation, ide ud-
vikling, dialog og inspirerer vores medlemmerne til udvikling 
af deres forretningsgrundlag i takt med udviklingen på verdens-
markedet. EMUC arrangerer hvert år en række landsdækkende 
events, konferencer, seminarer og netværksmøder, som sikres 
medlemmerne vigtig viden, know-how, sammenhænge, relatio-
ner og vigtige kontakter på tværs samler de centrale personer og 
spillere i Det Blå Danmark.

Reklame- og Mediebureau Demuth Graphic

Webside: www.demuthgraphic.dk

CF-oplysningssponsorat ’Small’

Demuth Graphic er et mindre reklamebureau med stor erfaring 
indenfor grafisk design. Demuth Graphic udvikler kreative, grafi-
ske løsninger til forlag, private virksomheder og offentlige myn-
digheder. Design og udfærdigelse af en virksomheds visuelle ud-
tryk, herunder logo, brevpapir, visitkort, annoncer og brochurer. 
Tidsskrifter og bogproduktion er også blandt de mange opgaver, 
der løses.



Et arvebeløb til Cystisk Fibrose
hjælper de sygdomsramte patienter
Cystisk Fibrose Foreningen (CFF) er en af landets absolut mindre patientorganisationer.
I de senere år er det blevet sværere og sværere at skaffe penge til vores arbejde for patienterne.
Det betyder, at vi mangler midler til at kunne opretholde aktiviteterne indenfor en række af
vore vigtige arbejdsområder som:

• CFF’s PATIENT- OG FAMILIERÅDGIVNING, hvor vi yder vejledning til de sygdomsramte
 og deres familier om livet med CF samt vejledning om sociale støttemuligheder.
• Vores arbejde med generel OPLYSNING OM CF til befolkningen, så børn med CF kan
 blive diagnosticeret og komme i rette behandling så tidligt som muligt.
• CFF’s økonomiske støtte til DANSK CF-FORSKNING med håb om, at der kan skabes endnu
 bedre behandling og længere overlevelsestid for patienterne.

Hvis du vælger at betænke Cystisk Fibrose Foreningen med et arvebeløb, bestemmer du
først og fremmest selv, hvad dine penge skal gå til. Kontakt os gerne for oplysning og
vejledning om testamente og om, hvordan en arv kan være til størst mulig gavn for patienterne.

Cystisk Fibrose Foreningen er godkendt af SKAT til blandt andet at kunne modtage
testamentariske gaver uden af betale arveafgift. Vi er meget taknemlige for alle arvebeløb,
store som små.

Cystisk Fibrose Foreningen - Hyrdebakken 246 - 8800 Viborg
telefon 8667 4422 - email: info@cff.dk - www.cff.dk

’Hvert bidrag gør en forskel’


