
 

 

 

 

 

Nyheder og information fra CF center Skejby, Aarhus Universitetshospital 

  



Nyhedsbrev/ Hanne Vebert Olesen 
Den 24. april afholdt vi vanen tro vores årsmøde med meget flot fremmøde – det er dejligt at se sådan en 

interesse. Vi havde også arrangeret en rundvisning på mikrobiologisk afdeling, med så stor tilslutning at vi 

måtte lave to hold! I år havde vi også lagt mødet så sent at risikoen for sne på vej hjem var minimal, og det 

ser ud som om det et noget vi skal gentage næste år. 

I dette nummer af CF kontakten er de enkelte oplæg resumeret – nogle af dem også med lidt mere 

baggrundsinformation end på mødet. 

Det sidste år har været lidt hektisk p.g.a. flytningen af ambulatoriet lige efter sommerferien, og indførelsen 

af det nye elektroniske patient journal system (Midt-EPJ) i marts. Vi vil gerne sige Jer tak for jeres 

tålmodighed når vi nogle gange har haft svært ved bare at finde os selv midt i rodet. Nu er vi ved at være på 

plads, og mange ting er blevet lettere. Vi har fået et dejligt isolationslokale, så de patienter der skal isoleres 

nu har bedre forhold, og ikke altid behøver at komme som den sidste patient på programmet. Vi har også 

fået fysioterapi lokale lige midt i ambulatoriet. Afdeling A2 ligger nu lige om hjørnet (og afdeling Q2 er i 

hvert fald ikke kommet længere væk). Ud over CF er der nu kun ambulatorier for lungesygdomme og allergi 

på gangen og vi har god brug af hinandens ekspertise. 

En anden funktion som er kommet til siden sidste år er at vi nu kan foretage bronkoskopier (kikkert 

undersøgelse af lungerne) på Skejby Sygehus. Disse foretages af Sune Rubak, overlæge i børne-

lungesygdomme, og undertegnede.  Hos patienter med cystisk fibrose kan bronkoskopi bl.a. bruges til at få 

sekret til dyrkning og celler fra de dybe luftveje, hvis den iværksatte behandling ikke rigtigt har effekt; eller 

man kan gå ind og opløse slimproppe med indsprøjtning af Pulmozyme direkte i proppen som aflukker et 

område af lungen. Undersøgelserne foregår i fuld narkose, også hos voksne. 

I forbindelse med indførsel af det nye elektroniske patient journal system får vi nu de mikrobiologiske svar 

elektronisk. Dette betyder en afkortning af svartiden på 1-3 dage og har været et stort løft. I den 

forbindelse vil vi forsøge at forenkle svarproceduren – se nedenfor. 

Håber I alle må få en god sommer.  

 

 

  



Svar på dyrkning/Anne-Mette Thomsen og Hanne Vebert Olesen 
Dyrknings-svarene kommer nu elektronisk, og det betyder hurtigere svar. Desværre bruger vi en del tid på 

at prøve at fange Jer telefonisk, og derfor vil vi fra nu af fortrinsvis sende svar på e-mail. Selvom man ikke 

bruger sin mail regelmæssigt, så kan man jo sørge for at holde sig ajour den første uges tid efter man har 

afleveret ekspektorat. Hvis der mod sædvane skulle komme et dyrkningssvar mere end en uge efter vil vi 

sørge for at I får direkte svar så der ikke er noget der glipper. Vi har mail-adresser på de fleste, men hvis vi 

ikke har din, eller hvis din mail adresse er ændret er det vigtigt at Anne-Mette får besked.  

På grund af tidspres får I ikke længere automatisk svar ved negativ dyrkning – så intet nyt er godt nyt! 

Hvis I ikke hører noget og alligevel har/får symptomer kan I selvfølgelig altid ringe. 

Vores nye mailadresse er:  

auhskejby.boerneafdelingacfamb@rm.dk 

Det er en ”funktionspostkasse” som flere af os kan åbne, så vi også ser Jeres mails selvom Anne-Mette ikke 

er der. Vær dog – som altid – opmærksom på at postkassen ikke er til akutte ting hvor i har brug for svar 

indenfor et døgn – der skal i altid ringe for at være sikker. 

 

 

Register data 2010/Hanne Vebert Olesen 
 

På mødet i april fremlagde vi de seneste tal om lungefunktion fra CF registret. Vi har nu opgjort tallene 

gennem de sidste 6 år og der er heldigvis stadig fremgang at spore. Vi registrerer alle 

lungefunktionsmålinger (spirometri) på patienter fra 6 år og op, og bruger så den enkelte patients 

gennemsnitlige værdi over året til de yderligere udregninger. For hver patient er FEV-1 værdien (antal liter 

blæst ud i løbet af det første sekund) omregnet til % af forventet hvis man sammenligner med 

gennemsnittet for raske personer af samme køn, alder og højde. Gennemsnittet for raske personer er så 

100%, men ligesom med vægt og højde, er der forskel på menneskers lungefunktion, så en normal værdi 

kan ligge mellem 80 og 120%. Dog således at hvis man ligger på 110% fra starten skal man helst blive der, 

og en værdi på 90% er ikke ”normalt” for denne person.  

I 2011 var der 160 CF-patienter på CF Center Skejby, halvdelen af dem over 16 år. 

Vi har her opgjort gennemsnittet af alle patienter i to forskellige aldersgrupper. 

  

https://post.rm.dk/OWA/redir.aspx?C=55c56d66244246218232434da6ee1056&URL=mailto%3aauhskejby.boerneafdelingacfamb%40rm.dk


1) børn < 16 år: altså samme aldersgruppe i hele perioden. I 2011 er der 90 børn i denne gruppe, men kun 

62 af dem var gamle nok til at lave lungefunktion. Giver et godt billede af hvordan børnegruppen klarer sig 

fra år til år. Median er den værdi som halvdelen af patienterne ligger over/under. Altså f.eks. for 2011 har 

halvdelen af børnene en lunge funktion over 87,5%  (og alle værdierne ligger indenfor 55 til 121%) 

 

Som man kan se er median lungefunktionen faldet lidt i 2011 i forhold til 2010, men som det også fremgår, 

er der lige mange børn i den bedste gruppe, og stort set ingen børn med meget meget dårlig lungefunktion, 

hvilket er endnu vigtigere. Det ses endnu tydeligere på nedenståede figur, hvor man kan se hvordan de 

allerdårligste grupper skrumper år for år. Vi vil selvfølgelig stadig arbejde på at få median værdien højere 

op igen. 

 

De forskellige grupper af lungefunktion over årene. De seneste år har der ikke været nogen børn i den 

laveste gruppe, og i år er der kun ét barn i den næstlaveste gruppe – en klar forbedring fra 2005. 
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≤ 40% 7 (17,1) 9 (17,1) 11 (20) 

40,1 til 60% 5 (12,2) 9 (17,1) 7 (12,1) 

60,1 til 80% 9 (22,0) 10 (19,6) 16 (29,1) 

>80% 20 (48,8) 23 (44,2) 21 (38,2) 

Median (range) 79 (21-119) 76,5 (17-126) 75,1 (23-111) 

 

2) Voksne ≥ 18 år: Her er tilstanden nogenlunde stabil bortset fra at der heldigvis kommer flere og flere 

voksne patienter. Da tallene i de enkelte grupper er meget små, kan der være forskydninger fra år til år. Her 

er kun medtaget 3 år fordi vi i begyndelse af perioden hvor vi opgjorde disse tal skilte grupperne lidt 

anderledes (født før og efter 1.1.90). Også her skal vi gerne have medianen til at stige igen – eller i hvert 

fald holde sig stabil, for i modsætning til børnegruppen bliver denne gruppe jo ældre og ældre fra år til år. 

 

 

 

 

  

 

 

De patienter som er lungetransplanteret (11) er ikke medtaget. Der er også 2 patienter som er 

levertransplanteret. De sidste par år er der kun transplanteret 1-2 patienter om året, og der er ingen 

patienter på aktiv venteliste i øjeblikket.  Læg mærke til at hvis f.eks. halvdelen af de dårligste patienter 

blev transplanteret i 2012 ville næste år se meget bedre ud – på papiret i hvert fald. Derfor er voksen 

tallene lidt sværere at tolke end børnetallene. 

 

 

 

 

Europæiske registertal 2009/ Hanne Vebert Olesen 

Det er ikke kun på centerplan vi indsamler tal. Data fra CF Register Danmark går også – i anonym form – til 

det Europæiske register. Her er data indsamlingen lidt forsinket fordi de store nationale registre selv skal 

have lavet deres egne rapporter. Jeg har de sidste 9 år været med i det Europæiske register arbejde og det 

har været utroligt interessant. I år har vi kunnet præsentere 2009 data i forbindelse med CF kongressen i 

Dublin, og her er det dejligt at se, at de danske CF Patienter ligger blandt de allerbedste i Europa indenfor 

lungefunktion, ernæring og levealder.  



 

Her nedenfor ses aldersfordelingen  for CF patienter i de forskellige lande. Danmark ligger næsthøjest i 

middellevealder – kun overgået af Italien, som her er repræsenteret af ét center, nemlig Verona, hvor 

andelen af ”milde CF mutationer” er højere – således har kun 75% af patienterne behov for enzymer mod 

95% i Danmark. Den lille figur nedenfor viser hvordan grafen skal læses (undskyld det er på engelsk, men 

det er sakset fra rapporten, og selv om vi er rigtigt gode i Danmark har jeg ikke fået overbevist de andre om 

rapporten selvfølgelig skal være på dansk). 

  



BMI (body mass index) er et tal for vægt i forhold til højde. Hvis man som voksen har et BMI < 18,5 er man 

svært undervægtig. Nedenstående figur viser procenten af voksne med BMI < 18,5 i forskellige 

aldersgrupper. De røde felter er % af kvinderne, de blå % af mændene, og de hvide felter er tallene for hele 

resten af Europa. Vi ligger generelt bedre end resten her, men der er stadig plads til forbedring. 

 

 

 

 

 

 

 

Lungefunktion – her som FEV1 i % - er rigtig god for Danmark. De blå prikker er medianen for danske 

patienter i de forskellig aldersgrupper, de røde prikker er medianen for resten af Europa. Her ligger vi klart 

bedre end resten, specielt hos de unge voksne. Og for den samlede børnegruppe er vi det eneste land i 

Europa der ligger over 100% (101,3). Procenterne er her udregnet efter et andet normalmateriale end vi 

gør i vores egne tal, derfor er % værdierne lidt højere, ligesom man til det Europæiske register beder om 

højeste lungefunktion i året og vi i vores egne tal bruger gennemsnittet. Tallene udregnes på samme måde 

for alle lande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele rapporten kan læses her 

http://www.ecfs.eu/files/webfm/webfiles/File/ecfs_registry/ECFSPR_Report0809_v22012.pdf  

  

http://www.ecfs.eu/files/webfm/webfiles/File/ecfs_registry/ECFSPR_Report0809_v22012.pdf


Oxidativt stress og bakterier/ Oluf Schiøtz 

 

Livets oprindelse på jorden begyndte med bakterier for ca. 3800 millioner år siden. Til sammenligning er de 

første mennesker kun ca. 3 millioner år gamle. 

Hvis man tæller cellerne i et menneske (hud, muskler, nerver osv) og man sammenligner det med antallet 

af bakterier vi mennesker har på hudens slimhinder, i tarmen osv. vil man opdage, at der er flere bakterier 

end der er menneskeceller. Disse bakterier udgør det man kalder en normale bakterie flora.  

Alt i alt må vi nok fastslå, at bakterierne har været der længst - og de lever bla. på vores overflade, hvor de 

har en række nyttige funktioner. 

Det er vigtigt at holde sig for øje i en cystisk fibrose sammenhæng, fordi vi hver gang vi giver antibiotika 

også rammer den normale flora, og dermed påvirker den nyttige funktion, som den normale flora har. 

Når CF-patienter således har bakterier på deres slimhinder (blandt andet i lungerne) er et af de ubesvarede 

spørgsmål, om det nu også betyder, at de altid gør skade?? - og vi ved jo i hvert tilfælde, at selvom vi kan 

slå dem ned, kan vi alligevel langt fra altid udrydde dem. 

De senere års forskning, bla. et meget stort studie fra USA, som har fulgt enæggede tvillinger og søskende 

med cystisk fibrose i en lang årrække - har vist at lungeødelæggelsen ved CF på mindst 50% skyldes arvelige 

faktorer, som intet har med bakterier og infektioner at gøre. 

Det ser efter min opfattelse ud til, at den vigtigste årsag til lungeødelæggelsen hos cystisk fibrose patienter 

er oxidativt stress. Det opstår bla. ved, at giftige iltmolekyler ikke bliver neutraliseret af antioxidanterne, 

men i stedet udløser en betændelsesreaktion med celler (neutrofile granulocytter), som vandrer fra blodet 

og ud i lungerne, hvor de går til grunde, og samtidigt frigiver elastase (et enzym som nedbryder lungevæv). 

Lungens vigtigste antioxidant - som skal neutralisere de giftige iltforbindelser - hedder glutathion. Det 

mangler næsten fuldstændigt i lungerne hos CF-patienter - og det betyder at de giftige iltforbindelser har 

frit spil til at lave betændelse og ødelægge lungevævet. 

Da antioxidanten glutathion under normale forhold kommer ud i lungen via CFTR (CF-kanalen), ja så er det 

jo ikke så mærkeligt at stoffet mangler i lungerne, for CF-patienterne mangler jo kanalen, der skal 

transportere stoffet derud. 

Ved at tage Mucomyst brusetabletter opnår man at øge mængden af glutathion (antioxidant) i de celler 

som vandrer ud i lungen (neutrofile granulocytter) og spiser bakterier. De fungerer derfor meget bedre, og 

man styrker dermed patientens eget immunforsvar. Med færre betændelsesceller ud i lungen - som virker 

bedre - fortæller rigtigt mange patienter at de har mindre sekret og hoster mindre. Det betyder mindre 

lungeskade, så Mucomyst brusetabletter er et meget vigtigt middel til at bevare lungefunktionen. 

Der findes efterhånden en del arbejder, som viser at antioxidant behandling (tabletter eller inhalation - det 

sidste er endnu ikke tilladt i Danmark) beskytter lungevævet imod ødelæggelse. Det mest overbevisende 

arbejde stammer fra USA, hvor 10 store universiteter, bla. Stanford, Howard og Duke gennemførte et 

DBRPC studie med Mucomyst. 



DBRPC betyder dobbeltblind randomiseret placebokontrolleret. Det vil sige at halvdelen af patienterne får 

tabletter med aktivt stof, og resten noget der ikke virker (placebo) - man trækker lod om, hvilke gruppe 

man kommer i (randomisering), og hverken patient eller læge ved, om man får aktivt stof (dobbeltblind). 

Resultatet blev præsenteret på den Nordamerikanske CF-kongres i november 2011, og jeg synes det er så 

overbevisende, og forklarer hvorfor antibiotika alene ikke er vejen frem. Det er da også derfor alle Skejbys 

patienter har fået det tilbudt fra januar 2012. Efter min mening er "oxidativt stress"; forståelsen af det i 

relation til den basale defekt - og mulighederne for behandling, det vigtigste der er sket indenfor CF siden 

genet og kanalens funktion er blevet kortlagt. 

P.S. Louise Bjerre (Emils mor) har gjort os opmærksom på, at Mucomyst også findes som tabletter der ikke 

skal opløses. De er ikke markedsført i DK, men vi har fundet frem til, at det er et tysk firma Hexal, der 

producerer dem og vi har søgt Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at få dem importeret til brug for alle 

der tager Mucomyst, hvis man hellere vil have tabletter. Formentlig har vi positivt svar i løbet af et par uger 

og så vil der også være et par ugers leveringstid, men så skulle vi være i havn med det, hvis nogen er 

interesserede. 

 

 

Fokus på mellemmåltider / Anne Mørch Olesen 
 

Det er min erfaring, at mange har svært ved at få spist mellemmåltider og nøjes med at spise morgenmad, 

frokost og aftensmad. Når man har cystisk fibrose og et energibehov på op til 150 % af det almindelige, er 

det ekstra vigtigt med mellemmåltider, fordi det ikke er muligt at spise nok på tre daglige måltider. 

Ved den almindelige måltidsfordeling bør morgenmaden give 20 - 25 % af energien, frokosten 25 - 35 %, 

aftensmaden 25 - 35 % og mellemmåltiderne 5 - 30 %.  For småtspisende kan mellemmåltider dække op til 

50 % af energien, fordi alle 6 måltider da er små og energitætte. 

Det er godt for alle at spise mindst 6 daglige måltider: 3 hovedmåltider og 3-4 mellemmåltider. 

Ved at planlægge dagens mellemmåltider, bliver de mere lødige end hvis det foregår som impulskøb i 

kiosker og ved bageren. Køb derfor også ind til gode mellemmåltider samtidig med de almindelige indkøb. 

Eksempler på gode mellemmåltider til at tage med i daginstitution, skole eller på arbejde:  

Müslibar, nøddemix, frugtstang, snackpølse, brød og kager, yoghurt, chips, kakaomælk eller milkshake. 

Eksempler på gode mellemmåltider til at nyde hjemme: 

Brød med pålæg, f.eks. rugbrød med sild og æg eller en toast med skinke og ost, sandwich med tun, pesto 

og avocado, blandet tallerken med frisk og tørret frugt og mandler og nødder, havregrynskager, chips med 

dip og koldskål med kammerjunker. 



Det kan være nødvendigt at supplere almindelig mad og drikke med specielle ernæringsdrikke eller 

sondeernæring, så man for eksempel har en ernæringsdrik med til et frikvarter i skolen eller pause på 

arbejdet.  

Jeg havde til mødet fået sponseret en del fødevarer, så der var smagsprøver på forskellige mellemmåltider. 

Der var også inviteret konsulenter fra firmaer, der medbragte smagsprøver på ernæringsdrikke.  

 

Ung med Cystisk Fibrose/ Vibsen Bregnballe 
 

Hos mange danske unge med CF ses et fald i lungefunktion i 15-20 års alderen. Lungefunktionen hænger 

bl.a. sammen med, hvor godt de unge passer deres behandling. For at finde ud af, hvorfor unge med CF 

ikke altid passer deres behandling, gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse af alle unge med CF 

mellem 14 og 25 år i Danmark, og 146 unge (60 %) og 161 forældre (62 %) deltog.  

Vi fandt, at mere end halvdelen af de unge og deres forældre oplevede problemer med at passe 

behandlingen. De unge og deres forældre var enige om, at mangel på tid, glemsomhed og modvilje mod at 

tage behandling, når andre er til stede, er de tre hyppigste årsager. Vi fandt endvidere, at jo mere 

behandling, de unge fik, jo flere problemer havde de med at passe behandlingen. Desuden viste 

undersøgelsen, at i familier med mange skænderier, manglende støtte og manglende kommunikation om 

CF, havde de unge større problemer med at passe behandlingen. 

Ydermere undersøgte vi, hvilken slags støtte de unge og deres forældre ønskede fra CF centret og fandt, at 

næsten halvdelen af de unge ønskede mere information om eventuelle konsekvenser af ikke at passe 

behandlingen. De unge ønskede også, at CF centret spørger om, hvor godt de passer behandlingen, 

kommer med idéer til at huske behandlingen og laver aftaler med dem om at huske behandlingen. 

Studiet viste desuden, at en stor behandlingsbyrde, kan give problemer med at passe behandlingen, 

hvorfor lægerne må overveje nøje, inden der lægges endnu et præparat oven i de unges i forvejen 

omfattende behandling. 

 

 

 

Nyt fra socialrådgiveren/ Steen Højer 

Tabt arbejdsfortjeneste 

Som I tidligere er informeret om, blev reglerne for tabt arbejdsfortjeneste ændret den 1. januar 2011 som 

en del af regeringens genopretningsplan. Det betød, at alle nye bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste efter 

denne dato ikke længere blev kompenseret krone for krone. Her blev der sat en øvre grænse for 



kompensationen på 19.613 kr. om måneden. Dette beløb er den 1. januar 2012 steget til 20.213 kr. Dette 

maksimumsbeløb stiger fra den 1. juli 2012 til 27.500 kr. om måneden.  

Kommunale besparelser  

I har næsten ikke kunnet undgå at bemærke, at kommunerne de sidste par år har, skulle spare penge. I 

praksis har det betydet øget kontrol og dokumentation. Så i modsætning til tidligere, er det ikke altid nok at 

lægerne anbefaler x antal timer i tabt arbejdsfortjeneste. Indimellem ser vi at kommunerne ikke helt følger 

det antal timer som lægerne anbefaler i tabt arbejdsfortjeneste. Det er heldigvis ikke så tit, men i de 

situationer hvor det sker, vil jeg meget gerne orienteres.     

Når vi skriver til kommunerne og anbefaler x antal timer i tabt arbejdsfortjeneste, sker det på baggrund af 

en individuel vurdering. Hvis I som forældre ønsker at søge tabt arbejdsfortjeneste, kan det være en god 

ide, at drøfte det med os inden I søger. Vi vil altid blive involveret i en ansøgning om tabt 

arbejdsfortjeneste, da en sådan bevilling sker på baggrund af de helbredsmæssige forhold. Kommunen har 

derfor brug for en udtalelse fra os. 

Reform af reglerne for fleksjob og pension 

Som I sikkert har hørt om, arbejder regeringen på at få lavet en fleksjob- og pensionsreform. Det er så 

tidligt i forløbet, at jeg ikke kan fortælle så meget om detaljerne, men der er lagt op til yderligere 

stramninger bl.a. for unge under 40 år.  

 

Genterapi af cystisk fibrose/ Eskild Petersen 

Projektet har modtaget 4,6 millioner i støtte fra det Strategiske Forskningsråd og ledes af professor Jørgen 

Kjems fra Molekylærbiologisk Institut, AU sammen med Overlæge Eskild Petersen, fra CF centret Skejby. 

Projektet går ud på at anvende små molekyler "small inhibitory RNA", siRNA, som virker som en stopklods 

når koderne i generne omdannes til proteiner. Dvs. at man kan "slukke" for et gen, ved at siRNA inden i 

cellen sætter sig som en stopklods på det pågældende gen. 

Det protein som er forkert foldet hos patienter med cystsik fibrose, CFTR, fjernes fra cellen ved at koblet til 

et protein, Aha1, som sørger for at det kommer ind i en del af cellen som nedbryder proteiner (lysosomer). 

Projektet går ud på at "slukke" for Aha1 således at CFTR proteinet ikke fjernes men kommer ud i cellens 

overflade, hvor det vil have en hvis funktion. Selv en vis funktion af CFTR proteinerne vil mildne forløbet af 

cystsik fibrose sygdommen. 

Undersøgelserne vil primært foregå i grise hvor vi vil undersøge inhalation af siRNA mod Aha1 for at se om 

der er bivirkninger ved behandlingen. 

  



Information fra de skandinaviske sygeplejersker / Irma Thorsen 

 

Hermed lidt om det skandinaviske samarbejde og om et par spørgeskema-undersøgelser. 

Det skandinaviske samarbejde 

Tilbage i 1999 indledte de skandinaviske CF-sygeplejersker (i øvrigt samtidig med de skandinaviske 

diætister) et mere formaliseret samarbejde. På sygeplejerskesiden var Vibsen Bregnballe initiativtager og 

primus motor. Første møde (=workshop) mellem sygeplejerskerne afholdtes i Århus. 

Lidt senere blev der nedsat en bestyrelse for de skandinaviske sygeplejersker – bestående af 1-2 

repræsentanter fra hvert af de skandinaviske CF-centre.  

Der er 7 CF-centre i Skandinavien: 

Sverige har ca. 650 CF-patienter, fordelt på 4 CF-centre. 

Norge har ca. 300 CF-patienter, fordelt på 1 CF-center og 1 ”behandlingscenter” (Bergen). 

Danmark har ca. 450 CF-patienter, fordelt på 2 CF-centre. 

   

 Sverige Norge Danmark 

Centre Stockholm Gøteborg Lund Uppsala Oslo Bergen København Aarhus 

Antal ptt. 230 160 160 100 240 60 285 165 

 

Her kan jeg lige indskyde, at der faktisk nu indenfor alle faggrupper er et eller andet samarbejde mellem 

centrene. 

Jeg har siden 2007 haft fornøjelsen af at være Aarhus`s repræsentant i sygeplejerske-gruppen. 

Vores mål er at udvikle sygeplejen indenfor cystisk fibrose: 

1. Vi mødes hvert halve år. 

2. Vi udveksler erfaringer, idéer og nyheder fra centrene. 

3. Vi arrangerer en 2-dages workshop hvert 2. år for ca. 45 CF-sygeplejersker. 

4. Vi har tidligere afholdt en fælles skandinavisk tværfaglig CF-uddannelse (vil måske på et senere 

tidspunkt forsøge at få en sådan uddannelse op at stå igen). 

5. Vi har netop afsluttet en spørgeskema-undersøgelse…… 



Spørgeskema-undersøgelser  

Den nyligt afsluttede spørgeskema-undersøgelse handlede om intravenøs hjemmebehandling (antibiotika 

givet i en blodåre). 

Målgruppen: Sygeplejersker 

Fokus på planlægning, information og oplæring. 

Resulteret i at de fleste centre er gået i gang med at forbedre/revidere deres informationsmateriale. 

 

Vores næste projekt er endnu en spørgeskema-undersøgelse omhandlende intravenøs hjemmebehandling! 

Målgruppen: Patienter med CF! 

Fokus på hvordan i.v.-hjemmebehandling opleves af og påvirker patienten med CF og hele familien. 

Planlagt start: August 2012. 

 

Her vil jeg naturligvis få brug for hjælp fra en del af jer! Så jeg håber I som vanligt er med på at sætte et par 

krydser . 

 

 

 

NYT FRA FYSIOTERAPIEN 
 

I samarbejde med lægerne i CF-teamet har vi besluttet at gøre den fysioterapeutiske behandling mere 

individuel end tidligere. Dette på baggrund af, at patienter med CF har individuelle behov og forskellig 

effekt af behandlingen. Desuden er vi blevet motiverede af vores praktiske erfaringer, studier, kongresser 

og studiebesøg i udlandet. 

Hovedformålet med fysioterapi er fortsat at opnå og bevare et godt funktionsniveau på lige fod med 

jævnaldrende.  

Delmålene er: 

- så ubesværet vejrtrækning som muligt, herunder at mestre forskellige teknikker til at løsne sekret og 

støde det op.  

- hensigsmæssig kropsholdning (dette giver et godt udgangspunkt for vejrtrækningsmusklerne) 

- god kondition (at kunne holde til en aktivitet med høj puls i længere tid) 



- god muskelstyrke, specielt mhp bryst- og rygmusklerne 

- god kropsbevidsthed (hvad gør jeg med min krop og hvordan påvirker det mig). 

 

Studier viser, at lungeforandringer hos patienter med CF opstår i en tidlig alder, selvom man ikke har 

symptomer, fx hoste og sekret. Derfor er det fortsat vigtig med daglig lungefysioterapi. Her kender alle PEP-

masken. Mange oplever, at de får løsnet og opbragt sekret ved aktiviteter med høj puls, fx sjipning, løb og 

trampolinhop. Det er vigtigt at se på kvaliteten og intensiteten (får man fx pulsen op til fodbold, eller står 

man mest på sidelinen og kigger på). Derfor vil vi gerne i samarbejde med dig/jer finde den teknik, der 

virker bedst for dig/dit barn.  

Styrketræning og udspænding bidrager til at opnå/bevare en hensigtsmæssig kropsholdning, der fremmer 

en friere vejrtrækning og evnen til at få løsnet og opbragt sekret. Patienter med CF har øget tendens til at 

have en foroverbøjet kropsholdning med forkortet muskulatur på brystkassens forside og forlænget og svag 

muskulatur på bagsiden.  

Vi vil således slå et slag for, at den daglige fysioterapi hedder "sekretmobilisering og træning" frem for blot 

PEP-maske. Noget af den daglige behandling vil fortsat skulle ske individuelt og i hjemmet, mens andet af 

behandlingen kan henlægges til bevægeaktiviteter med familie og kammerater, for eksempel også i 

sportsforeningen.  

For nogle patienter kan en genoptræningsplan være en hjælp til at komme i gang med og fastholde 

træning. Når du/I kommer til fysioterapi i ambulatoriet, vil vi således gerne sammensætte en behandling 

sammen med dig/jer, som tilgodeser dig/jeres barn. 

 

CF i Jerusalem og London/ Hanne Vebert Olesen 
Sidste forår fik jeg i forbindelse med min oplæring i bronkoskopi bevilget orlov med løn til et to-måneders 

ophold i Jerusalem og én måned i London. Specielt Jerusalem var helt fantastisk. Utroligt spændende 

hospitaler med engagerede medarbejdere, og når man fik fri var hele verdenshistorien, de tre største 

religioner og op til flere spændende kulturer lige om hjørnet. London var som altid dejlig og som altid 

meget, meget regnfuld… 

Jerusalem 

Der er to store børnehospitaler i Jerusalem, Hadassah Ein Kerem – det ”nye” hospital udenfor byen – og 

Hadassah Mount Scopus – det ”gamle” hospital fra før 2. verdenskrig, som ligger i Øst-Jerusalem og i mange 

år lå isoleret i det Jordanske område med konvojer af personale og patienter frem og tilbage. På Ein Kerem 

var det største ”almindelige” børne-lunge-center, hvor jeg lærte at bronkoskopere af to af de mest erfarne 

børne-bronkoskopører i verden, Chaim Springer og Avi Avital. På Mount Scopus lå CF centret under ledelse 

af Eitan Kerem, en meget kendt og respekteret CF ekspert. Min tid var delt nogenlunde lige, så jeg fik også 

en masse CF idéer med hjem.  



CF centret har 124 patienter, ca. halvdelen over 18 år. Der er lidt flere med milde mutationer end hos os 

(25-30% mod 5% hos os).  CF er meget hyppig i Israel, både blandt jøder og arabere, og det er stort set de 

samme mutationer man finder i de to grupper. Noget af det der virkelig slår én når man kommer der er det 

store ”kulturelle” arbejde personalet også skal tage sig af ud over de ting som vi også gør herhjemme. CF 

patienterne var af forskellige religiøse overbevisninger (jøder, muslimer, kristne), og indenfor alle tre 

grupper var der også store forskelle i ortodoxiteten fra det næsten irreligiøse til det ultra-ultra ortodoxe 

indenfor både jødedom og islam. Derudover var der også mange nationaliteter og der blev talt rigtigt 

mange forskellige sprog. Disse forskelle krævede en stor indsats fra personalet, når man gerne vil give den 

bedste behandling, men bliver nødt til at introducere og gennemføre den på vidt forskellige måder. 

Der var forbavsende lidt forskel i behandlingsstrategierne i forhold til os bortset fra ét punkt, nemlig 

fysioterapien. I Israel får alle CF patienter én times hjemmefys daglig (hvis man er dårlig nogen gange to 

timer). Denne time udgøres af ca ½ times fysisk træning, specielt udstrækningsøvelser, og ½ times 

lungefysioterapi i form af pep-maske eller lignende, vibration/massage og vejrtrækningsøvelser for at få 

slim op. Det kan være en udlært fysioterapeut der foretager behandlingen, men tit er det en 

medicinstuderende eller en fætter/kusine der oplæres på hospitalet og kommer jævnligt til 

”genopfriskning”. I begyndelsen synes jeg det virkede vildt overdrevet, men så slog det mig at ingen af 

patienterne – selv ikke de allerdårligste – havde problemer med dårlig holdning og uhensigtsmæssige facon 

af brystkassen. Der bliver simpelthen fokuseret på træning og udspænding så patienterne blev ved med at 

være lige smidige. Mine erfaringer dernedefra er indgået i vores nye fysioterapi-plan, som er beskrevet 

andetsteds. Vi kommer nok ikke til at få betalt hjemmefys her, men vi kan lave et træningsprogram som 

inddrager det vigtigste. 

 

 

London 

Der er flere CF centre i London, men jeg havde valgt Royal Brompton Hospital, som har det største børne-

CF center i Europa med 350 børn. Jeg troede jeg ville komme til at se en hulens masse børn, men det viste 

sig at de kun ser børnene hver 2.-3. måned, og så kommer de på et lokalt sygehus ind imellem. Men noget 

fik jeg da set, og her var der også kun enkelte forskelle i forhold til Danmark.  

England har haft nyfødt-screening i flere år, så stort set alle CF patienter bliver diagnosticeret indenfor de 

første leveuger – ofte inden de har fået symptomer. Alle ny-diagnosticerede behandles med antibiotika 

mod stafylokokker fra første dag til skolealderen, ligesom man f.eks. gør i Gøteborg.   

Isolationsproceduren dér er således at alle børn kommer direkte ind i ét rum, hvor alle de forskellige 

fagpersoner så kommer forbi, så ingen CF patienter nogensinde ser hinanden på centret.  

Til Royal Brompton hører også et stort voksen CF center med næsten 1000 patienter. Der er en 

”transitions” periode når man bliver voksen og overgår til CF centret, men herefter er der ingen kontakt 

mellem de to centre, altså en lidt anden måde at arrangere sig på end hos os. 

  



 

 

Udsigt fra Kong Herodes’ 2000 år gamle fæstning Masada højt på en stejl klippe med solopgang over det 

Døde Hav og Jordans bjerge – jeg fik også tid til lidt andet end at være faglig  

 

 

 

 

God sommer ! 


