Patientinformation

Vi har også cystisk fibrose
– fire historier

Aarhus Universitetshospital
Børneafdeling A

Har du yderligere spørgsmål,
så er du meget velkommen til at kontakte os:
Bjørg Sørensen
Tlf. 2887 4215 – Mail: bjoergs@gmail.com
Rikke Pristed
Mail: rikke-pristed@hotmail.com
Mette Mejlvang
Tlf. 7528 0898 – Mail: mette.mejlvang@live.dk
Freddy og Anne
Tlf. 9753 6282 – Mail: annewfriis@hotmail.com

Forord
Denne folder er lavet af medlemmer af CF-brugergruppen
på Cystisk Fibrose Center Vest på Århus Universitetshospital,
Skejby.
Idéen til folderen opstod, fordi flere af forældrene havde et stort
ønske om at høre om og se billeder af andre børn med cystisk
fibrose (CF), lige efter at de selv havde fået at vide, at deres barn
havde CF.
Forældrene havde behov for at vide, hvordan andre familier
havde tacklet de følelser, der knytter sig til at få et barn med
diagnosen CF.
Forældrene havde også haft behov for at høre, hvordan familierne
havde klaret den første tid – og om hvordan de havde lært at leve
med CF.
Forældrene kunne alle meget tydeligt huske, da de så de første
andre børn og voksne CF-patienter. – Det gjorde et stort indtryk!
Håbet er, at I kan bruge historierne som supplement til den
information, I får på hospitalet, og kommer igennem den første
turbulente tid, og kommer til at trives og udvikles sammen med
jeres dejlige og helt unikke barn med CF.

Med venlig hilsen
CF-Brugergruppen Center Vest
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Jeg har altid set på mine
muligheder og ikke mine
begrænsninger...

Bjørgs historie
Jeg hedder Bjørg og er fra 1986. Jeg bor i Århus sammen med min
kæreste og mine akvariefisk. I 2007 begyndte jeg at læse til lærer og regner med at blive færdig i 2011. I min fritid nyder jeg et
glas rødvin, mens jeg gamer foran min laptop. Jeg er også frivillig
spejder på Trevæld Centeret nær Skive. Nå ja, og så har jeg cystisk
fibrose.
Jeg blev diagnosticeret da jeg var 5 uger gammel, men min mor
har altid sagt, at hun vidste det, fra første gang hun så mig. Jeg har
nemlig også en storebror med CF. Senere har jeg også fået en lille
bror, som er helt rask.
Jeg tænker over min diagnose hver dag, ellers ville jeg ikke huske
min medicin, men den fylder ikke meget. Jeg har jo haft den altid,
så for mig er det lige som at tænke: ”Nu skal jeg også skifte sokker”.
Det er mest mine omgivelser, der ser mig som syg, hvilket kan irritere mig ud over alle grænser. Derfor er jeg altid åben omkring min
sygdom og fortæller gerne om mit liv på godt og ondt. Det har også
altid været vigtigt for mig at udbrede kendskabet til cystisk fibrose
i min omgangskreds. Både for at fortælle folk, at jeg ikke er så
skrøbelig som litteraturen siger, men også for at sige at jeg nogle
gange er nede at vende. For selvfølgelig er det ikke altid en dans på
roser at have CF, men livet er svært, også for folk uden CF.
Jeg har lært hjemmefra at se positivt på livet, så det gør jeg. I
efteråret 2009 blev jeg indlagt til min først IV-kur, og det slog mig
hårdt, både fysisk og psykisk. Men alligevel glædede jeg mig over,
at der skulle gå over 23 år, før jeg første gang blev indlagt med CF
som grund. Og jeg glædede mig over den støtte, jeg modtog, både
fra familie og venner, men også fra centeret, hvis personale altid er
klar til at støtte deres patienter.
Noget af det der har været vigtigst for mig gennem mit liv med CF
har været at møde andre børn og unge med CF. Den årlige skitur
og familiekurset i Fåborg med foreningen var årets højdepunkter,
bedre end jul og fødselsdag tilsammen.
Bjørg Sørensen
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...Luca var ikke ret
mange dage gammel
før han fik den første
infektion. Rent uheld,
sagde lægen.
Rikke Pristed
(mor til Luca)

Lucas historie
Da jeg ventede Luca, var det en helt normal graviditet. Fødslen
var også helt normal. Vi havde ikke kendskab til nogen arvelige
sygdomme, hverken i min eller farens familie. Men Luca var ikke
ret mange dage gammel, før han fik den første infektion. Rent
uheld, sagde lægen. Vi holdt storesøster hjemme fra vuggestuen,
så hun ikke skulle tage nogen sygdomme med hjem, men Luca
var alligevel syg det meste af tiden. „Forkølet“, meget snottet
og hostede hele tiden. Fra starten var vi rigtig meget ved lægen,
nogle gange ved vagtlægen, men fik alle steder at vide, at der
ikke var noget i vejen. Luca blev ammet i lidt over et år, men da
han begyndte at spise andet, opdagede jeg hurtigt at han kunne
spise og spise, men aldrig blev mæt. Alligevel voksede han ikke ret
meget.
Da han startede i skolen blev han ret hurtigt stemplet som
adfærdsvanskelig. Han havde lange perioder med fravær, var
„usamarbejdsvillig“ og „hidsig“. I betragtning af at han jo hele
tiden havde alle mulige infektioner, var der måske ikke så meget
at sige til, at han var træt, og havde en kort lunte, som vi andre
også har, når vi er syge. Men skolen henviste ham til PPR, og lægen til Børnepsykiatrisk. Her blev hele familien sat under lup. Da
Børnepsykiatrisk til sidst måtte konstatere, at der ikke var noget
psykisk eller intelligensmæssigt galt med Luca, smed skolen ham
desværre alligevel ud.
Lægerne behandlede med høje doser astmamedicin uden effekt.
Han blev opereret, undersøgt i alle ender og kanter. Jeg gik tilmed
til nogle alternative behandlere med ham, som alle havde hver
deres mening om, hvad der var galt. Intet hjalp, og jeg syntes
efterhånden, at det virkede ret umuligt. På det tidspunkt var han
overhovedet ikke vokset i halvandet år. 
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Jeg er sikker på at han
nok skal få et godt liv
selvom han har CF,
og endnu vigtigere;
det tror han også selv.
Rikke Pristed
(mor til Luca)
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Til sidst søgte jeg svar på nettet, og fik en mistanke om cystisk
fibrose. Jeg læste, at i gamle dage „diagnosticerede“ man det ved
at undersøge hvor salt huden var (selvom man mente det skyldtes en forbandelse, ikke en sygdom..:)).
Jeg sammenlignede med mig selv og med lillesøster, og var ikke
selv i tvivl. Jeg bad lægen om at undersøge ham for det, men fik at
vide, at det sikkert ikke var det.
Men det var det jo, og selvom det var frygteligt at få at vide, at mit
barn havde en så alvorlig sygdom, var lettelsen egentlig større.
Luca var 11 år, og endelig var der nogen, som vidste, hvad der var
i vejen, og hvad man skulle gøre ved det, og vi kunne også begge
to holde op med at føle os forkerte. Dejligt. Siden Luca er startet
i behandling, har han faktisk kun fået det bedre, er vokset rigtig
meget, og har en god lungefunktion. Han har heller ikke længere
lange perioder med fravær fra skolen, som nu også fungerer
rigtig godt.
Desværre har han fået en kronisk infektion både i lunger og bihuler som følge af de mange år uden den rigtige behandling, men
også det lever han nu fint med.
Jeg forstår ikke helt, hvordan han har klaret sig i alle de år, men
måske har vi bare været heldige? Det er også stadig svært for mig
at forstå, at det skulle tage så lang tid. Det har været nogle svære
år, som har sat deres spor.
Men på trods af alt er Luca en glad og selvsikker dreng, der ikke
opfatter sig selv som ret meget anderledes end andre børn. Jeg
er sikker på, at han nok skal få et godt liv, selvom han har CF, og
endnu vigtigere; det tror han også selv.
Rikke Pristed
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Da Katrine var ca.
3 uger gammel,
begyndte hun at
få problemer...
Mette Mejlvang
(mor til Katrine)

Katrines historie
Som alle kommende forældre føler, var det med store forventninger vi ventede vores andet barn. Da den store dag kom, og Katrine
var kommet til verden, var hverken den stolte far eller jeg selv til
at skyde igennem. Storesøster modtog også Katrine med åbne
arme, så vores lykke var fuldendt.
Da Katrine var ca. 3 uger gammel, begyndte hun at få problemer
med afføringen.
Efter tre uger ud og ind af sygehuset, fik vi den værst tænkelige
besked: „Jeres barn har cystisk fibrose“.
Med et styrtede vores ellers så dejlige hverdag sammen. Vi var
lammet af chok, og skrækken for at miste hende fyldte enormt
meget.
Vi blev indlagt på Århus Universitetshospital, Skejby, hvor vi fik
en masse informationer om cystisk fibrose, og hvad sygdommen
egentlig gik ud på.
Vores store opgave var nu, at få vores hverdag til at fungere igen,
hvilket var svært. Angsten, sorgen og smerten over vores lille datters skæbne fyldte alt for meget. Vi befandt os rent følelsesmæssigt i et sort dybt hul, og lyset foroven føltes meget langt væk.
Nu ca. 5½ år efter, har vi kæmpet os op af hullet, godt hjulpet af
familie, venner og af personalet på Skejby.
Vi har igen fået vores hverdag tilbage, og fungerer som en normal
familie.
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Katrine fungerer som
ethvert andet barn,
selvfølgelig har hun en
behandling, som hun
skal passe, samt den
månedlige kontrol på
Skejby.
Mette Mejlvang
(mor til Katrine)

Vi har tre dejlige børn med fuld knald på.
Katrine fungerer som ethvert andet barn, selvfølgelig har hun en
behandling, som hun skal passe, samt den månedlige kontrol på
Skejby.
Sorgen og smerten vil vi altid have, den kan ingen tage væk, lige
ledes har vi også valgt, at cystisk fibrose ikke skal styre vores liv.
Vi har lært at leve med sygdommen på en fornuftig måde, hvor
både op og nedture bliver en del af hverdagen.
Vi tager en dag af gangen, og nyder vores børn i fulde drag.

Mette Mejlvang
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Alexander er nu 23 mdr.,
og vi lever stadig med
op og nedture, heldigvis
langt flest opture.
Freddy og Anne
(forældre til Alexander)

Alexanders historie
Ved en scanning i 26. graviditetsuge opdagede lægerne at
Alexander havde ekkotætte tarme (tarmstop). Og efter en scanning på Skejby 14 dage senere, var der en læge der fortalte at, det
kunne være cystisk fibrose. Der blev ikke uddybet hvad det var,
udover at det var en alvorlig kronisk sygdom!
Alexander (og hans to søstre), blev født i 32. graviditetsuge på
Viborg sygehus, og 1½ døgn senere blev han og jeg overflyttet
til Odense Universitetshospital, hvor han pga. af tarmstoppet
fik lavet stomi. Alexander fik taget en blodprøve der skulle
vise om han havde CF, og nogle dage senere fik vi beskeden:
Alexander har cystisk fibrose!!!
Det var som om alt gik i stå, og uvisheden om fremtiden var kvælende. Hvilket liv ville han få, og kunne vi som familie klare det, og
hvad med vores andre børn, havde de også CF? Tankerne begyndte at køre i ring. Hvorfor sker det for os, for vores søn? Men vi
SKULLE jo klare det. Det var Alexanders virkelighed, vores virkelighed. Men en virkelighed der syntes uoverskuelig. Og begyndelsen var svær, meget svær. Men med stor hjælp fra CF-Centret på
Skejby og vores familier, kom vi langsomt på benene igen.
Alexander er nu 23 mdr., og vi lever stadig med op og nedture,
heldigvis langt flest opture. Han er en glad og livsbekræftende
lille fyr. Hans store problem er, at han ikke tager så meget på, men
hverdagen med pep-maske, enzymer og diverse antibiotika er
blevet; netop hverdag.
Tankerne omkring CF fylder stadig meget hos os, men er ikke længere altoverskyggende. Han er jo vores lille guldklump, og vores
mål er, at give ham det samme som vores tre andre børn, et langt
og lykkeligt liv.
Freddy og Anne
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Oversigtskort over Aarhus Universitetshospital i Skejby
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 lodprøvetagning børneafdelingen
Indgang 9, stuen, loftskilt nr. 19
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 I nfektionsmedicinsk Afdeling Q
Indgang 2, 1. sal, loftskilt nr. 6

Når du kommer i bil ad E45, tag afkørsel Aarhus
Nord og følg rute 15. Tag afkørsel 20 (Skejby) og
følg herefter skiltene til hospitalet. Kør ca. 2 km.
og drej til højre ad Brendstrupgårdsvej.

Brendstrupgårdsvej 100, Skejby
DK-8200 Aarhus N
Tlf. 7845 0000
www.auh.dk
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