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Unga med CF och PCD fortsätter
att påverka sin framtid!
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STIFTELSEN CECILIA FALKMANS MINNESFOND
ORDFÖRANDE

På kongressen 2014 fick jag förtroendet att bli ordförande för Riksförbundet Cystisk Fibros. Sedan dess har det passerat två år som har
varit både roliga och utmanande. Nu närmar det sig återigen kongress för riksförbundet där vi ska ta avstamp inför en ny tvåårsperiod.
Det blir ett tillfälle att samlas kring de utmaningar som ska prioriteras och att bestämma vilken väg vi ska välja för att nå dit. Som jag
har skrivit om tidigare så står Riksförbundet Cystisk Fibros, i likhet
med många andra föreningar, inför ett behov av att anpassa sig till
de nya förutsättningar som råder i samhället. Min förhoppning är att
vi alla efter kongressen i april har en gemensam vision för hur vi ska
ta oss an detta.
I november hade vi bra och konstruktiva samtal kring dessa frågor
vid ordförandekonferensen. Vi presenterade från styrelsens sida ett
förslag till strategi för de kommande åren och utifrån det har vi nu
också arbetat med en mer detaljerad verksamhetsplan inför kongressen. Vi kommer att presentera vilka konkreta åtgärder som under de
närmsta två åren ska leda oss närmare de strategiska målen. Därigenom är det min förhoppning att det blir enkelt att bedöma om styrelsen gör rätt prioriteringar och dessutom lätt att följa upp resultaten
i efterhand. För att det ska vara möjligt att utkräva ansvar förutsätts
att det först blir tydligt vilka mål organisationen arbetar mot.
Vi är ett relativt litet förbund och våra resurser är långt ifrån obegränsade. Det krävs därför tuffa prioriteringar för att se till att de
medel vi har till förfogande räcker så långt som möjligt. Det är också
viktigt att vi lägger dem på de områden som våra medlemmar finner
allra mest avgörande. Av den anledningen har vi för avsikt att under
2016 göra en medlemsundersökning som syftar till att ta reda på mer
om vilka behov som finns bland medlemmarna och hur förväntningarna på förbundet ser ut. Det kan bli en viktig byggsten för att göra
förbundet så relevant som möjligt för alla medlemmar.
Jag hoppas att så många som möjligt prioriterar att komma till vår
kongress och den kursdag som hålls dagen innan. Vi har ett mycket spännande program med såväl kunniga medverkande från Sverige
som internationella gäster med värdefulla erfarenheter. Det blir en
dag som ger dig en chans att fördjupa dina kunskaper, men också att
diskutera med andra som har en liknande livssituation.
På kongressdagen som hålls lördagen 9 april fattar vi beslut som
påverkar förbundets arbete de kommande två åren. Att många finns

har till ändamål att främja vetenskaplig klinisk och social forskning
samt annan verksamhet rörande cystisk fibros såsom utbildning,
information och erfarenhetsutbyte avseende medicinsk personal
och andra personer verksamma inom forskning/behandling
gällande cystisk fibros.
Vad gäller bidrag avseende kongresser och annan liknande
verksamhet ges företräde för aktiv medverkan därvid (skall
styrkas med abstract eller personlig inbjudan). En kostnadsberäkning skall bifogas ansökan.
Ansökan till fonden görs före 15 augusti 2016.
Ansökningsblankett finns på www.rfcf.se/fonder.
Gåvor till fonden tas tacksamt emot på plusgirokonto 90 02 28-8

VARDAGSFLYKT

Har du cystisk fibros kan du söka resebidrag i
Erica Lederhausens Minnesstiftelse.
Ansökan skickas via hemsidan lederhausen.se
eller i brevform med läkares intyg.
Erica Lederhausens Minnesstiftelse
Kerstin Åsberg
Jungfrudansen 26, 171 56 Solna

Arv eller donation
Du kan rekommendera RfCF som
mottagare av arv eller donation.
Tala med din bank eller begravningsbyrå när du
eller någon närstående diskuterar detta.
på plats är viktigt för delaktigheten och för att få en förankring av
besluten över hela landet. Eftersom vi bara samlas vartannat år är det
desto viktigare att alla föreningar finns representerade. Bara så kan vi
få ett förbund som bygger på de behov som finns lokalt i föreningarna och som engagerar våra medlemmar. 
JOHAN MOSTRÖM

Födelsedag • Giftermål • Dop • Dödsfall • Gåva till forskning

Plusgiro 90 02 28-8
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CF-bladet har fått ny kostym. Formatet är något mindre och layouten modern. Tidningen har sett ungefär likadan ut under de
tio år som jag varit redaktör och införde fyrfärg och tog bort det
norska materialet (vi delade tidning med Norges CF-förening på
den tiden). Så nu tyckte jag att det var dags för nya tag, också för
att förbundet går in i en ny era med tydligare inriktning mot våra
medlemmar med de förutsättningar som den nya tekniken ger.
Hoppas att ni läsare gillar det nya.
Vi står inför revolutionerande möjligheter, med nytt hopp för
många med cystisk fibros genom de nya mediciner som är på väg
att nå marknaden. Det innebär också att vi behöver fokusera på de
hinder som finns för att alla som kan komma ifråga för behandling
ska kunna få det inom rimlig tid. De nya läkemedlen medför helt
andra behandlingskostnader än vad vi tidigare har sett för CF och
behandlingen kommer att följas noggrant av CF-centren.
För att vi ska nå våra mål krävs ett stort kontaktnät både nationellt och internationellt. Det går inte att verka i en egen liten bubbla. Vi måste lära av andra och våga göra nytt. Informationsvägarna
för att sprida information om CF och PCD fungerar på helt andra sätt mot förr och våra medlemmar hittar egna vägar att genom
t.ex. Facebook eller Instagram få kontakt med varandra oberoende
av geografisk tillhörighet. Det är viktigt att vi är följsamma i det.
Som tidigare innehåller tidningen intervjuer, reportage, notiser,
forskningsrapporter och krönikor men i framtiden är det meningen
att den information och de artiklar som publiceras ska kopplas till
RfCF:s hemsida på ett mer dynamiskt sätt. Artiklarna och reportagen kommer att vara stommen i det informationsflöde som ligger
till grund för arbetet som pågår med att förnya och uppdatera hemsidan. Med snart 900 följare på Facebook kommer också den kanalen att vara ett viktigt alternativ för RfCF när det gäller att snabbt
nå ut med information.
Att göra tidning sker alltid i relation till tidningens läsare. Den
ska belysa det som är viktigt för er men också väcka nya frågor
och aha-upplevelser. Alla synpunkter från er läsare både vad gäller
innehåll och utseende är därför mycket välkomna.
Nästa nummer som kommer ut i juni blir ett temanummer
om fysisk träning vid CF och PCD. Det handlar bland annat
om glädjen i att hitta sin ”egen” idrott eller träningsform. Hur
tränar du? Vilken är din älsklingsidrott? Skicka ett mejl till redaktionen cf-bladet@rfcf.se och berätta, kanske kan det bli ett
reportage.
Tack till Marie T. Ling på Fyris-Tryck för samarbetet kring den
nya layouten. 
KRISTINA RADWAN
CF-BLADET #1.16 |
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STYRKAN ÄR VI

KANSLICHEF

Med ett väsande, skrapande ljud blixtrar de förbi med samman-

bitna miner, färgstarka dräkter och med mörka glasögon som täcker målmedvetna blickar.
Det är en gråkall eftermiddag på sjön Runn i Falun. Och det är inte
varelser från yttre rymden vi ser. Det är skridskoåkare, främst från
Nederländerna, som har sökt sig till svensk naturis för ett skridskolopp. De verkar ta loppet på blodigt allvar även om de njuter av
slippa konstisbanorna därhemma. Jag har mött upp med Johanna
och Danielle från vår nederländska systerorganisation NCFS. Sedan ett antal år tillbaka arrangerar de ett skridskolopp i Österrike
(naturisar är sällsynta i Holland) som heter Skate4AIR. Det är ett
insamlingsarrangemang för kampen mot cystisk fibros som också
har blivit en självklar mötesplats för såväl gamla skridskostjärnor
som för skridskotokiga CF-familjer. Nja, alla är kanske inte skridskotokiga, men de uppskattar precis som vi svenskar att få njuta av
naturen, frusna sjöar och gott sällskap. Och på kuppen samlas det
in ansenliga mängder pengar till kampen mot sjukdomen.
Skälet till att vi huttrar oss fram över den hala isen och försöker
undvika att bli överkörda, är att NCFS nu vill hitta ytterligare en
plats att arrangera Skate4AIR. Valet har fallit på Sverige och sjön
Runn. Skulle det gå att genomföra något sådant här? Är isen bra?
Finns det boende? Finns intresset även i Sverige?
Vi hoppas att svaret på alla dessa frågor är ja. För det vore ju fantastiskt om vi tillsammans med våra nederländska vänner kunde
ordna ett Skate4AIR Sweden. Skridskointresset är det ju inget fel
på här heller. Vi strömmar i tusental ut på våra vackra sjöar för att
åka långfärdsskridskor så fort isarna har frusit. Och hur många är
vi inte som satt som klistrade framför tjockteven när Tomas Gustafson skrinnade hem guld efter guld för Sverige på 80-talet?
Vilken härlig upplevelse det vore att få vara med en sådan dag.
Tänk vilka fantastiska möten och vilka vänskapsband som kan

ANNONSERA I CF-BLADET?
KONTAKTA:
Mohna Carlsson, mohna.carlsson@gmail.com
Material önskas i högupplöst
tryckanpassad PDF-filformat.

knytas. Och kanske lyckas vi sätta CF och PCD ytterligare lite på
kartan. Gå gärna in på www.skate4air.nl om du är nyfiken.
Tankegångarna är ännu i sin linda, men tillsammans tror jag att vi
kan få Skate4AIR att bli verklighet i Sverige. För visst är det så att
du, din familj och dina vänner vill vara med!
Apropå Nederländerna så har du chansen att träffa NCFS ordförande Jaquelien Nordhoek på RfCF:s kursdag den 8 april. Hon ska
bland annat berätta om hur de byggde upp sin organisation från
nästan ingenting till en kraftfull patientorganisation, helt och hållet med insamlade medel. Det blir väldigt inspirerande, vågar jag
lova. Är du till äventyrs inte på plats under kursdagen kan du alltid
följa det hela via nätet.
Skridskosäsongen börjar lida mot sitt slut. Men RfCF:s resa in i
framtiden har bara börjat. 
LUDVIG ARBIN

Glad Påsk

önskar
Ludvig, Kristina, Iréne och Lotten på kansliet

Nästan 850 följare på
Facebook!
Gilla oss du också och håll dig
uppdaterad om det senaste i
CF-världen.
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KRISTINA RADWAN

Anders Blanck kämpar
mot fördomar kring
läkemedel
CF-bladet träffar Anders Blanck, VD på LIF - de forskande
läkemedelsföretagen i Sverige, på hans kontor på Sveavägen
i centrala Stockholm. Anders Blanck är aktiv och engagerad i frågor som rör läkemedel, inte konstigt kan man tycka
eftersom han representerar läkemedelsindustrin, men hans
engagemang går djupare och inte sällan känns det som att
han står allra mest på patienternas sida. Han är aktiv i debatten kring läkemedel och sticker ofta ut hakan i de frågor
han brinner för.

Foto: Kristina Radwan

- Det är dags att sluta stirra oss blinda på läkemedel
och bredda diskussionen till resten av hälso- och sjukvårdens
insatser och kostnader.” Skriver han i ett pressmeddelande.
Jag ber honom utveckla.

Anders Blanck, VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige
sticker ofta ut hakan i de frågor han brinner för.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben men om du
blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
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KRISTINA RADWAN

Ett bättre
Vårdmöte
CF-centret i Lund började använda Genia i början av 2015
och man är redan uppe i över 50 % av patienterna som laddat ner appen Genia. Maria Mårtensson, barnsjukgymnast i
Lund tycker att det är jättespännande och entusiasmerande
att få vara del av något nytt inom vården, som är bra både
för patienterna och för vården.

Sjukgymnast Maria Mårtensson med sin patient Moa Boklund på
CF-centret i Lund.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben men om du
blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
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LOTTEN SUNDIN-BJÖRK

Sammanfattning av
projektet Vår framtid

Göteborgs och Lunds experter utanför pantomimteatern på tivoli i Köpenhamn. Fr.v. Julius, My, Pontus, Mike, Jennifer, Hoda och Sophie.

Det är svårt att riktigt förstå att det gått mer än två år sedan jag började som projektledare för projektet Vår framtid.
Mycket har hänt under dessa år, med experterna, personalen, RfCF och inte minst med mig själv. Flera av de experter
som var med från start är fortfarande med och nya har tillkommit.
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OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin
helhet på webben men om du
blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se

TVÅ GIGANTER GÅR I PENSION
I år har två av våra centraledare, Lena Hjelte och Annika Hollsing,
lämnat sina poster som chefer på varsitt center, nämligen
Stockholm- och Uppsala CF-center. Det är en stor portion samlad
kunskap och erfarenhet som går förlorad när dessa erfarna läkare
går i pension. CF-bladet bad dem skriva några rader om hur det varit
att leda CF-vården genom en tid av utveckling och framåtskridande
till hur de tänker sig livet som pensionärer.

Annika Hollsing hittade fram
till CF via en klasskamrat i USA

Annika Hollsing.

Jag träffade på CF redan 1968 i USA som
utbytesstudent. En av mina klasskamrater hade CF och eftersom den familjen tog
hand om mig på loven, blev jag ju väldigt
engagerad. Jag som kom från en väldigt
frisk familj där vi aldrig tog några mediciner, blev onekligen ställd över de stora
mängder piller som min klasskamrat tvingades ta varje dag, främst enzymer men också
vitaminer och slemlösande. Eftersom hälsoo sjukvårdssituationen är helt annorlunda i
USA, hände det då och då att familjen inte
hade råd att hämta ut t.ex. antibiotika utan
släkten lånade ihop till det aktuella beloppet. Även jag tog av mina stipendiepengar
vid flera tillfällen för att kunna hämta ut
mediciner åt henne. Jag fick lära mig banka,
som man gjorde på den tiden, morgon och
kväll. När jag efter 1,5 år återvände till Sverige, började jag läsa medicin och fortsatte
att vara med i behandlingskedjan runt min
klasskamrat. 1982 började jag arbeta som
läkare med CF och har sedan dess gjort det
på deltid och de sista 9 åren i Uppsala på
heltid. I Borås byggde jag upp en liten CF

enhet från ingenting och vårt team där fick
ett stort pris från Älvsborgs läns landsting
för vårt patientarbete och engagemang.
Jag skrev min avhandling om markörer i
blodet för närvaro av olika bakterier i lungorna hos CF patienter och senare varit del
i olika forskningsprojekt och läkemedelsstudier för patienter både med CF och med
PCD (primär ciliedysfynktion, flimmerhårssjuka). Min ambition har alltid varit att
göra behandlingen för mina patienter så bra
som möjligt och därigenom ge en bra livskvalitet.
När jag nu av åldersskäl är tvungen att sluta
arbeta kliniskt, vill jag ägna mig åt familjen
och barnbarnen samt mina fritidsintressen
som segling och fjällvandring.
ANNIKA HOLLSING

CF-BLADET #1.16 |
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Lena Hjelte fokuserar på
forskning och utveckling
Som säkert några redan har hört lämnade jag den 1:a februari i år över chefskapet
till Isabelle de Monestrol vid Stockholm
CF-center. Det känns helt rätt att lämna
över stafettpinnen. Jag är övertygad om
att hon kommer att leda centret på ett föredömligt sätt och önskar henne lycka till
med allt hon har framför sig.

Lena Hjelte
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I år har jag arbetat 30 år inom Stockholms
Läns Landsting. Under hela denna tid har
mitt största fokus varit att ge en så bra vård
som möjligt för individer med cystisk fibros
oavsett om jag arbetat kliniskt, forskat eller varit främst chef. Det har varit fantastiska år och jag har alltid med glädje gått till
arbetet. Speciellt roligt har det varit att få
vara en del av den utveckling som CF har
genomgått och se barn med CF växa upp
till vuxna självständiga individer. Mycket
ligger nu alldeles runt hörnet såsom nyföddhetsscreening och potentiellt kurativa läkemedel vilket bäddar för en fortsatt mycket
positiv utveckling. Allra störst glädje har
dock alla fantastiska individer med CF be-

rett mig liksom alla medarbetare i CF teamet. Tillsammans kan vi – och har kunnat
– göra mycket. Mycket har också kunnat
göras tack vare samarbetet inom Sverige,
inom Skandinavien och inom Europa (och
på senare år USA). Ett stort tack till RfCF
för ett mycket gott samarbete under åren
och för finansiellt stöd till min och min
forskningsgrupps forskning.
Jag kommer nu att fram till min pension fokusera på forskning och utveckling – och en
del kliniskt arbete - vid Stockholm CF-center – något som jag ser framemot. I övrigt
hoppas jag få mer tid till kulturella aktiviteter, att vara ute i skog och mark och inte
minst i sommarstugan på västkusten. 
LENA HJELTE

AGNETA BERGSTEN BRUCEFORS

Det är viktigt att man inom CF-vården
ser till att föräldrarna får psykologiskt stöd
också för barnens skull, skriver
Agneta Bergsten Brucefors.

Hänger livskvaliteten hos barn
samman med föräldrarnas
ångest och depression?
För ett antal år sedan tillfrågades föräldrar till CF-barn i Stockholm, Göteborg och
Lund om de ville besvara ett antal frågor om ångest och depression och hälsa
relaterad till livskvalitet. Föräldrarna besvarade också frågor om hur de bedömde
barnens livskvalitet.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
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När samhället sviker föräldrar till barn med funktionsnedsättningar drabbas hela familjen. Bristande föräldrastöd och samordning
av insatser påverkar relationen mellan barn och föräldrar.
Monica Klasén McGrath

Barn och föräldrar
betalar ett högt pris
för bristande stöd
Ann-Marie Stenhammar är projektledare
för arvsfondsprojektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar”, som drivs av Handikappförbunden, menar att uppdraget att
utreda hur samordning kan göras bättre är
viktigt av flera skäl. Inte minst för att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar
ibland blir så belastade av sin roll som experter och samordnare av vård och omsorg
för sitt barn, att det överskuggar föräldrarollen. Många blir deprimerade, utbrända
och långtidssjukskrivna, och en del kämpar
med att driva rättsliga processer för att få
tillgång till rätt stöd. Den för många familjer krävande situationen kan också utgöra
en faktor som försvårar de viktiga samtalen mellan barn och föräldrar. Just denna
aspekt är högintressant i det projekt, som
Ann-Marie Stenhammar leder. ”Vi tittar på
vad och vilka områden som föräldrar och
barn med funktionsnedsättningar inte pratar om, trots att det är viktigt – det som blir
det outsagda och som i vissa fall bidrar till
att det blir ett avstånd mellan barn och föräldrar.”, säger Ann-Marie.
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Ann-Marie Stenhammar, projektledare för ”Det outsagda mellan
föräldrar och barn”, menar att föräldrar ofta behöver
kommunikationsstöd. ”Man kan behöva stöd i hur man kan
kommunicera med sina barn om det som är svårt. Man kan
känna sig osäker på hur öppen man kan vara och hur man
kan anpassa samtalet efter barnets förutsättningar.”

Om det outsagda skapar ett avstånd mellan barn och föräldrar - vart tar barnens oro vägen?

Foto: Tess Håfström

I november 2015 fick Socialstyrelsen i
uppdrag av regeringen att utreda föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare
till barn med funktionsnedsättning. Syftet
är att skapa bättre förutsättningar för stärkt
delaktighet och jämlikhet och förbättra
samordningen av insatser.

Går CF att
förena med
föräldraskap?

Foto: Privat.

BIRGITTA STRANDVIK

Professor emerita Birgitta Strandvik

För 40 år sedan var det otänkbart att nå-

gon med cystisk fibros skulle kunna bli förälder, dels för att överlevnaden var låg, dels
för att det var svårt för kvinnor med CF att
bli gravida och för män med CF omöjligt
eftersom sädesledaren från testikel tillbakabildas. Dessutom restes etiska aspekter på
föräldraskap när det gällde en ärftlig sjukdom och en sjukdom där ett barn kunde få
ökad risk att mista en förälder.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se

Utvecklingen inom vården har helt förändrat bilden och vi har i Sverige idag många
barn vars mamma eller pappa har CF. Jag
skulle t.o.m. kunna tänka mig att vi har fler
än något annat land räknat på antalet kända fall med CF i populationen. Men det är
bara en förmodan för vi har inte någon riktig överblick. Vi vet bara att vi var bland de
allra första och mest framgångsrika när det
gäller att hjälpa patienter med CF att bli föräldrar.

CF-BLADET #1.16 |
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Foto: Linda Sundblom

Du som är ung och har en släkting med
cystisk fibros – testa om du har anlaget till
sjukdomen innan du skaffar barn!

Finns det någon med diagnosen cystisk fibros i din släkt?
Som du vet är CF en svår ärftlig sjukdom och arvsanlaget
finns i er släkt. Den som bär på anlaget till sjukdomen är
helt frisk och känner därför inte av anlaget. Om du tänker
på att bli förälder kan du undersöka om du bär på anlaget.
En test av eventuella bärare görs med ett enkelt blodprov
som kan tas på din vårdcentral eller annan mottagning där
de sedan vidarebefordrar provet till ett kliniskt genetiskt
laboratorium. Du uppger den eller de CF-mutationer som
din släkting har, alternativt släktingens namn och personnummer.
Sjukdomen ärvs alltid från båda föräldrarna så om det skulle
visa sig att du är anlagsbärare kan man sedan testa din partner. Om din partner inte bär på anlaget kan ni inte få
ett barn med CF. Annars kan ni få en remiss för genetisk
vägledning till en genetisk mottagning. Där får ni veta vilken
risk som gäller för just er att få ett barn med CF och även
diskutera eventuell fosterdiagnostik.
14
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DELA MED DINA
UNGA
SLÄKTINGAR!
OBS! Denna sida går att ladda ner/
skriva ut från RfCF:s hemsida

HAR DU BYTT ADRESS?
Anmäl ny adress till RfCF så att du
inte missar någon information,
inbjudan eller något nummer av
CF-bladet. info@rfcf.se

Foto: Privat

PCD-möte på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg

Pia Jarskär

PIA JARSKÄR
Att som PCD-patient byta från barnsjukvård till vuxenvård
är ofta ett stort steg. Många gånger förknippat med oro
inför övergången, med frågor som: Kommer jag att få fortsätta ha en och samma läkare och ”egen” sjuksköterska?
Blir det fortlöpande årskontroller? Kommer det att gå att få
en läkartid om man känner sig sämre och vill få en odling
utförd? Frågorna var många och viktiga och togs upp på ett
möte med personal vid Lungmottagningen i Göteborg, som
sköter vuxenvården för PCD-patienterna. Även för er PCD:are i övriga Sverige, är detta intressant läsning. Hör gärna av
er till mig med synpunkter på hur PCD-vården för vuxna ser
ut hos er.
Representanter från RfCF Väst samt PCD-patienter träffade lä-

kare, sjukgymnast och sjuksköterska från Lungmottagningen för
ungefär ett år sedan och framförde önskemål om likvärdig tillgänglighet som den barnsjukvården erbjuder. I slutet av november i år träffades samma team, tre PCD-patienter och RfCF för
ett uppföljningsmöte på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. PCD:are i Göteborgsregionen hade uppmanats att skicka in
förslag till förbättringar av PCD-vården. Det kom in många viktiga synpunkter.

Ett viktigt beslut fattades under mötet, nämligen att så kal�-

lade rutiner (skriftliga anvisningar) ska upprättas för vården av
PCD-patienter. Där ska viktig information finnas för ”vikarierande” PCD-läkare eller sjukgymnast när de ordinarie inte finns på
plats. Varje profession skriver sin egen rutin. I barnsjukvården för
PCD i Göteborg, ingick som rutin remiss till öronläkare vid behov.
Denna rutin kommer inom en snar framtid att gälla även vuxenvården. Provsvar efter sputumodling har många gånger tagit lång
tid. Nya rutiner ska utarbetas för både hur proverna bör lämnas och
för bevakning av provsvaren
Vid sjukskrivning på grund av PCD-relaterad sjukdomsbild blir
ofta flera aktörer inblandade; som exempelvis försäkringskassan.
Funderingar finns på att ha dem representerade på nästa möte. På
ett sådant möte skulle det även vara värdefullt att få information
från försäkringskassan om högriskskydd och annat som är viktigt
att veta vid kronisk sjukdom. Vi uttryckte även önskemål om att få
kurator och psykolog kopplat till PCD-vården.
Vi avslutade mötet med att konstatera att en hel del positiva förändringar är på gång, och att en av de viktigaste förbättringarna sedan
förra årets möte var att PCD-patienter har en egen sjuksköterska att
ringa direkt till när man inte känner sig bra och att man alltså inte
ska behöva gå igenom ”Kontaktpunkten”. 

Bristen på läkartider påtalades flitigt. Eftersom Sahlgrenska är ett

universitetssjukhus, vilket innebär en hel del forskning, så har läkarna begränsat med besökstider. Det handlar i snitt om en dag per
månad för PCD-patienter. Men när inte den ordinarie PCD-läkaren finns tillgänglig, kan man få tid hos andra lungläkare. På
”diskussionsstadiet” inom kliniken finns förslag på ytterligare en
lungläkare. Årskontroller enligt liknande former som för personer
med CF har länge efterlysts. Detta kan bli verklighet inom ett halvår.

INFORMATION:
PIA JARSKÄR är mamma till en flicka med PCD, vice
ordförande och PCD-representant i RfCF Region Väst.
Hon nås via mail: pima_09@yahoo.se
CF-BLADET #1.16 |
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Ring då
018-15 16 22
eller gå in på
www.rfcf.se

HÄNT I VÅRA
REGIONER

RFCF REGION VÄST
Ordförande: Ulrica Sterky
Telefon: 031-25 10 13, 0733-70 69 66
E-mail: ulrica.sterky@bredband.net

Julpyssel och armbandstillverkning i RfCF region Väst.

resulterat i en 15 minuter lång film som nu
finns tillgänglig att visa i olika sammanhang som t.ex. för vårdutbildningar m.m.
Deltagarna trädde det ena armbandet
efter det andra och totalt sett inbringades
8 000 kronor till forskningen. Tack alla som
var med!

JULMINGEL MED PYSSEL OCH FILMVISNING I RFCF REGION VÄST
En ruggig och stormig söndagseftermiddag i december samlades ett antal
medlemmar i Göteborg för att mingla,
dricka glögg, äta pepparkakor och för
att tillverka pärlarmband med texten
”Cure CF” eller ”Cure PCD”. Armbanden sålde vi för 100 kr styck till förmån
för riksförbundets forskningsfond.
Lotten Sundin-Björk som är projektledare för projektet Vår Framtid berättade om
sitt arbete med delaktighet i vården för ungdomar med CF och PCD från hela landet.
Barnen är experter på hur det är att ha respektive sjukdom därför kallas de experter.
Det finns en expertgrupp på varje CF-center. Experternas tankar och åsikter ligger sedan till grund för en kompetensutveckling
för personalen på CF-centrerna. Arbetet har

KÄTHE STRANDER ”ETT FÄRGSTARKT ENERGIKNIPPE”
HAR GÅTT I PENSION

I höstas avgick CF-sjuksköterska Kät-

he Strandner (Göteborgs CF-center) med
pension efter att ha arbetat i CF-sjukvården i drygt 22 år. Innan hon började på
CF-mottagningen arbetade vi tillsammans
på vårdavdelning 334 på Drottning Silvi-

Vill du själv ”pärla” ett eller flera CF-armband så maila Jenny Adamsson så kan hon
skicka material mot en avgift av 100 kr per
armband.
jenny.adamsson81@gmail.com
ULRICA STERKY, ORDFÖRANDE

as barnsjukhus, där hon kom i kontakt med
CF-patienter som av olika anledningar vårdades där, som t.ex. för att göra leverbiopsi
eller andra undersökningar eller utredningar. När CF-centrat fick resurser att utöka sin
verksamhet, så att mer av vården skulle kunna utföras just där, behövdes det förstärkning
på mottagningen med ännu en till sjuksköterska för att arbeta ihop med Kerstin Herliz och det blev Käthe.
Ni som har träffat Käthe, vet att hon
är ett färgstarkt energiknippe som har varit som klippt och skuren att arbeta för och
med CF-familjer, CF-barn och CF-vuxna,
vilket också Niklas kan instämma i. Hon
har haft ett fullständigt enastående och outtröttligt engagemang för sitt arbete och stöttat många patienter både under sin arbetstid
och inte sällan också i form av uppföljande telefonsamtal under sin fritid. Käthe har
också deltagit i skandinaviska och interna
CF-BLADET #1.16 |
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tionella nätverk för CF-sjuksköterskor och
på så sätt kunnat både dela med sig av sina
kunskaper och fått inspiration av andra kollegor till utvecklandet av vården.
När CF-centret så småningom knoppades av till en vuxenmottagning på Sahlgrenska, följde Käthe med dit för att säkert se till
att mottagningen skulle bli väl fungerande
och trivsam. De lokaler man till slut lyckades få (ganska ”hopplösa” lokaler vad gäller
planritningar och då befintlig inredning)
är nu sedan flera år fullt funktionsdugligt,
mycket tack vare Käthes arbete och uppfinningsrikedom.
Nu har Käthe gått i pension. Det är
henne ytterst välförtjänt! Vi tackar från
våra hjärtan för de år vi fått ha henne som
CF-sköterska och vi önskar henne allt gott
för framtiden och hoppas att hon nu kommer att få lite mer tid för sitt sommarhus på
Öland och för sin familj. 

Hon har deltagit i många internationella konferenser och har där haft mycket att
tillföra eftersom Sverige har varit ett av de
länder där fysisk aktivitet har stått högt på
dagordningen vid behandling av CF, till
skillnad från t.ex. USA där en mer passiv behandling med vibrationsväst ofta används.
Margareta är också en ivrig förespråkare
av dagliga nässköljningar, för att spola rent
ordentligt och på så sätt minska antalet bakterier i näsan, vilka i sin tur kan infektera
lungorna. Det är en metod som hon även
gjort till sin egen vana. Som avskedspresent
från sina medarbetare i CF-teamet fick hon
en vacker nässköljningskanna i keramik.
Vi vill tacka Margareta för hennes värdefulla och engagerade arbete för personer
med CF i Västra Sverige och önska henne
lycka till med sitt nya liv som pensionär. 
ULRICA STERKY, ORDFÖRANDE OCH
JONAS BRANDT, STYRELSELEDAMOT

RFCF REGION STOCKHOLM
NÄR SJUKGYMNAST MARGARETA
SAHLBERG GICK I PENSION FICK
HON EN VACKER NÄSSKÖLJNINGSKANNA.
Det är nästan 20 år
sedan som Fysioterapeut Margareta
Sahlberg började arbeta med barn och
vuxna med cystisk
fibros, i Göteborg.
Hon blev snart engagerad i frågor om
vilka metoder som är effektiva vid behandling av lungorna och för muskelstyrka samt
kondition och har genomfört ett flertal studier om detta. Hon har undersökt effekterna
av att använda studsmatta i behandlingen
av barn som också blev en artikel. Senare
undersökte hon hur hjärt- och lungfunktionen påverkades, hos vuxna med CF, av 6
månaders fysisk träning m.m. som resulterade i en doktorsavhandling 2008. Margareta har varit mycket engagerad i sitt arbete,
en riktig eldsjäl. Hon försökte alltid att hitta
fysisk aktivitet som passade i CF-personens
vardag, vad som passade tidsmässigt och vad
han eller hon tyckte var roligt, kanske inte
alltid det som var effektivast utan mer vilken
aktivitet som hade störst chans att bli långsiktig och en del av vardagen.
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T.f. Ordförande: Kristina Radwan
Telefon: 070-45 94 741
E-mail: kristina.radwan@rfcf.se

2016 inleddes djupt tragiskt för oss i
Stockholms regionförening. Vår starka,
engagerade och drivande ordförande
My Lindahl gick bort efter en tids kamp
för en re-transplantation. Förlusten är
både privat och något som alla i föreningen och styrelsen delar.

Märkligt nog hade vi styrelsemöte när vi
nåddes av beskedet att My tvingats ge upp
kampen mot sjukdomen efter 44 år. Vi
kramades, grät och tröstade varandra. Det
kändes nästan som att omtänksamma My
iscensatt det hela. My, som var en förebild
för många, brann för kampen för ett bättre

liv för alla med CF. Hon var drivande när
det gällde sjukgymnastik och bra fysisk hälsa för alla. Hon var också engagerad i att få
de nya lokalerna på CF-centret i Huddinge
att fungera för både barnen, deras föräldrar
och oss vuxna. Jag hade förmånen att under ett par år få samarbeta med henne kring
dessa frågor i Stockholms regionförening.
Sett utifrån var My och jag olika på många
sätt men i arbetet kompletterade vi varandra. Jag kom att uppskatta våra tidiga morgonsamtal där vi lade upp strategier för vårt
arbete. Jag saknar dessa samtal, jag saknar
hennes glädje, hennes energi och hennes beslutsamhet. Hon saknas mig helt enkelt.
För två år sedan intervjuade jag hennes
man Fredrik för CF-bladet om hans känslor kring Mys transplantation, hur det var
att stå bredvid. ”Jag är så glad att My fick
uppleva hur det känns med friska lungor, jag är så stolt över henne och över hennes styrka och envishet” sa Fredrik då. Nu
räckte styrkan och envisheten inte till och
mina tankar går till Fredrik och till deras
son William med kärlek.
My hade en idé om en CF-olympiad, en
familjefest i rörelsens tecken. Att den ska
bli av, till hennes minne, är vårt stora fokus
framöver. 
KRISTINA RADWAN

Min kära vän My, vi har känt varandra
länge och jag hade aldrig trott att du skulle
gå före mig. Vi var både lika och olika och
jag var ibland lite avundsjuk på dig då du
hade förmågan att vara cool när jag hetsar upp mig. Jag kommer att sakna dig men
har kvar dig som förebild.
Vi hade dock vårt intresse för idrott gemensamt, du var AIK:are och jag Djurgårdare så vi hade våra duster, men med
glimten i ögat. Min sista kontakt med dig
var under Junior-VM i ishockey, det är jag
jätteglad för, jag visste ju hur dålig du var.
My, jag kommer sakna dig av hela mitt
hjärta. Mina tankar går till Fredrik och
William och jag vet att du är med dem varje dag. 
EVA WESTMAN



Älskade, bästa, bästa vännen My. Saknaden
är öronbedövande i tystnaden du har lämnat efter dig. Jag ska försöka fortsätta, jag
vet att din ”spirit” finns med som coach. 
LENA MALMQVIST

Saknar en stor kämpe. Kram
ANNA LINDSTRÖM, NORDINGRÅ

RFCF REGION NORDÖSTRA GÖTALAND
Ordförande: Petra Holmberg
Telefon: 070-499 18 13
E-mail: petraholmberg77@gmail.com

SKIDÅKNING MED RFCF REGION
NORDÖSTRA GÖTALAND
11-14 februari styrde några av oss medlemmar med familjer kosan mot Sälen och
Tandådalen för en liten minisemester i skidbackarna. På torsdagen när vi kom var det
strålande vackert väder med klarblå himmel
och sol. Fredagen bjöd på ömsom snö och
ömsom starka vindar, det blåste så hårt att
de stängde sittliftarna. Fast vad gör det när

det finns både knappliftar och ankarliftar
att ta sig upp med. På lördagen var vindarna lugnare men snön fortsatte att dala ned,
senare kom även solen och hälsade på en
stund. Vid lunch tog vi den sedvanliga pausen med hela gänget vid grillplatsen. Där åt
vi grillad korv och snackade om både ditten
och datten för att sedan återigen styra kosan mot backarna och köra så länge vi orkade. Vissa åkte utför, andra åkte på längden

och vissa kanske till och med på tvären –
ytterligare andra var bara på en skön semester hemifrån. Vad eller hur man än gjorde
så verkade alla ha lika trevligt som vanligt
på våra skidresor. Söndagen kom väldigt
fort och det var dags att åka de långa milen hemåt (vissa av oss har ju väldigt långt).
Vi kan nog alla konstatera att vi än en gång
haft bra dagar i snölandskapet. 
PETRA HOLMBERG, ORDFÖRANDE
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CF-bladet påminner –
600 kronor per halvår
i tandvårdsbidrag om du har CF
TANDVÅRDSBIDRAGET SKA ANVÄNDAS TILL FÖREBYGGANDE TANDVÅRD.
Så här gör du:
1. Be din läkare om ett läkarintyg på att du har cystisk fibros.
2. Ta med intyget till din tandläkare eller tandhygienist.
3. Tandläkaren eller tandhygienisten administrerar ansökan, dokumenterar och sparar ditt
läkarintyg till nästa gång. Du säger att du vill använda ditt särskilda tandvårdsbidrag för
att betala en del av kostnaderna för behandlingen.
4. När du ska betala för ditt besök dras det särskilda tandvårdsbidraget av från kostnaden
för din behandling. Läkarintyget sparas och behöver inte förnyas.
Du som har PCD och är muntorr kan begära förhandsprövning hos
Försäkringskassan.

MAT-TIPSET

VEGETARISK PAJ, 4-6 PORTIONER
Pajdeg
100 g margarin
100 g Keso
3 dl vetemjöl
Fyllning
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
1 burk soltorkade tomater i olja (ca 290 g)
1 liten påse färsk bladspenat (ca 65 g)
1/2 kruka basilika
1 förpackning/burk kokta kikärter
(ca 380 g)
2 msk solrosolja
1 tsk rosmarin (torkad) eller blad från
några kvistar färsk rosmarin
salt och peppar
2 msk rödvinsvinäger
3 ägg
1 dl mjölk
2 förpackningar mozzarella (à 125 g)
Gör så här:
Rör ihop alla ingredienser till pajdegen.
Kavla ut direkt (behöver inte vila i kylskåp
som många andra pajdegar). Lyft över i en
pajform. Förgrädda gärna pajdegen i mitten av ugnen, ca 10 minuter på 200 grader.
Skala lök och vitlök. Hacka rödlöken grovt.
Häll av oljan från tomaterna, dela dem
grovt. Skölj kikärterna och låt dem rinna av.
Stek rödlöken i oljan i en stekpanna tills det
får färg och har mjuknat. Riv/pressa i vitlöken i stekpannan och strö över rosmarin.
Smaka av med salt, peppar och vinäger och
låt det koka ihop någon minut. Blanda ner
kikärter, bladspenat och tomater i stekpannan.

ÄVEN VEGETARISKA RÄTTER KAN GE
TILLRÄCKLIGT MED ENERGI VID CF.
EN GRÖNSAKSPAJ ÄR ETT GOTT ALTERNATIV
I VÅRSOLEN!

Fördela grönsaksröran i den förgräddade
pajdegen. Vispa upp äggen med mjölken
och häll blandningen över grönsakerna,
smula över mozzarellan. Sätt in pajen i nedre delen av ugnen och grädda ca 25 minuter. Fördela färska basilikablad över pajen
när du tagit ut den ur ugnen.
Servera gärna med färska grönsaker.

FROZEN MASCARPONE CHEESCAKE
4 ägg
1 dl socker
rivet skal från 1 st citron
200 g mascarpone-ost
4 dl vispgrädde
300 g digestivekex
Valfria färska/frysta bär till servering
Dela på äggula och äggvita, spara vitorna
Vispa äggulor, strösocker och rivet citronskal poröst. Rör ner mascarponeosten
Vispa grädde hårt, vänd ner i smeten
Vispa äggvitorna till ett hårt skum. Vänd
ner i smeten
Krossa/smula kexen fint. Varva lager av
smet och smulor i en sockerkaksform
Frys i ca 3 timmar
Om du har frysta bär till servering, tina
dessa i en kastrull eller mikrovågsugn, det
är bara gott om de blir lite varma. Färska
bär av alla slag passar också bra, men behöver inte värmas.
JONNA NYMAN,
DIETIST STOCKHOLMS CF-CENTER
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