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- hjälp till ett friskare liv
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DIGITALISERING I VÅRDEN – EN FANTASTISK FRAMTIDSMÖJLIGHET FÖR CF-VÅRDEN
Ett område där CF-vården har varit en föregångare är det som
ibland kallas egenvård eller hemsjukvård. Det som för en CF-förälder är en självklarhet, nämligen att kunna ge t.ex. en intravenös
antibiotikakur i hemmet, är fortfarande ovanligt inom andra patientgrupper. Orsaken till att CF-vården ligger långt fram är givetvis
den oerhörda förenkling det innebär för barnet och föräldrarna samt
det engagemang som personal inom CF-vården har haft för att förenkla patienternas vardag.
Nu sker framsteg som kan ta denna utveckling till nästa nivå. Den
snabba utvecklingen inom informationsteknologin öppnar nya dörrar och skapar möjligheter som vi förut bara kunde drömma om.
Från politiskt håll finns ambitioner om att Sverige ska vara världsledande på e-hälsa. Detta är inte minst glädjande för de patienter
som bor långt ifrån närmsta sjukhus och ännu längre ifrån närmsta
CF-center. Kanske kommer så småningom den som vill ha möjlighet
att med enklare utrustning göra månadskontrollen på distans i hemmet. Därmed minskar sjukdomens påverkan på vardagen.
Dessutom är digitaliseringen av vården något så unikt som en ut-

veckling som förenklar för patient och vårdgivare samtidigt som det
sparar resurser. Ytterst sällan öppnar sig möjligheter som så entydigt
innebär en vinst för samtliga inblandade.

Att det verkligen blir en framgångssaga även ur patientens per-

spektiv bygger dock på att vi som patienter och patientföreträdare
ges en framskjuten roll i utvecklingen. Som patientförening måste vi
aktivt delta i att utveckla såväl det politiska som det juridiska ramverket. Som patienter och anhöriga måste vi engagera oss i att vara
med och testa, ge återkoppling på och därmed utveckla de tekniska
verktyg som finns. Det intresse som många har visat för utvecklingen av digitala verktyg som Genia är därför glädjande. Att patienter,
anhöriga och vårdpersonal orkar ta sig an nya sätt att kommunicera
är nödvändigt för att goda idéer inte ska stupa redan innan de har
kommit ur startblocken.

Vi måste försöka se möjligheter och bejaka nya metoder, utan att

därmed släppa våra krav på vården. Vi får inte låta digitaliseringen
bli en enkel väg för besparing där patienten får göra mer av jobbet
utan att vården blir bättre eller mer lättillgänglig. 

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 februari 2017.
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.

JOHAN MOSTRÖM

Födelsedag • Giftermål • Dop • Dödsfall • Gåva till forskning

Plusgiro 90 02 28-8
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Registret ger helheten, hur alla patienter mår i genomsnitt t.ex.
hur mycket alla patienter i en viss åldersgrupp väger eller har för
lungkapacitet, eller hur överlevnaden ser ut. Eftersom en hel del
data också skickas till ett europeiskt register kan vi i Sverige se hur
vården ligger till i förhållande till andra länder.

En efterlämnad drake i telefonledningen
minner om sommarens lekar.
Glada hösthälsningar från
Ludvig, Kristina, Lotten, Iréne och Julia!

Foto: Kristina Radwan

Nu är det snart höst och sommarens alla aktiviteter har blivit
till minnen för detta år. Men jag tycker om hösten, det ligger ett
lugn över både människor och natur och så får jag ju börja jobba
med tidningen igen. Det är alltid lika spännande att se vad ett nytt
nummer av tidningen kommer att innehålla.
Det förra numret, som ju var ett temanummer, handlade om
träning i olika former medan detta nummer fokuserar mycket på
forskning och på utveckling av vården genom kvalitetsregister för
cystisk fibros. Kvalitetsregistret för CF berör alla som har sjukdomen och mycket information kommer att kunna plockas ur registret. Varför lever t.ex. svenska patienter längre än patienter i övriga
Europa, vilka siffror kommer att tydliggöra det? Är vården lika bra
i hela vårt land eller kommer det att visa sig att det finns skillnader
mellan våra center? Det är frågor vi kanske kommer att få svar på.
Det är viktigt att vi patienter och anhöriga är med och ställer frågor
till registret, eftersom över 99 % av behandlingen utförs i hemmet
behöver vi förstå konsekvenserna av att den sköts rätt och få verktyg att påverka den.

För dig som har PCD finns det inget kvalitetsregister ännu men

fråga på den lungmottagning som du besöker om det är något på
gång.

Det är många från professionen som varit på stor internationell
CF-konferens i Basel, Schweiz för att dela med sig av sin kunskap
och för att inhämta ny. Att dessa möten är viktiga och på många
sätt nödvändiga för att behandling och forskning ska gå framåt blir
förhoppningsvis tydligt genom rapporterna därifrån.
Jag hoppas att ni alla inhämtat energi under sommarmånaderna
så att ni kan möta skola, jobb och vård stärkta. Trevlig läsning. 
KRISTINA RADWAN
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STYRKAN ÄR VI

KANSLICHEF

Före sommaren spanade vi in i framtiden. Jag, Kristina Radwan

och Lotten Sundin-Björk hade begivit oss till Basel och den årliga
europeiska CF-konferensen. Tusentals människor hastar kors och
tvärs för att hinna till nästa intressanta seminarium eller diskussion.

På min lott hade fallit att bland annat bevaka seminarier som

Foto: Kristina Radwan

handlar om kommande läkemedel för cystisk fibros. Du har läst en
hel del i CF-bladet om ett par läkemedel som reglerar orsaken till
att slemmet blir för trögflytande. Visar sig den typen av läkemedel
fungera väl så kan det betyda mycket för framtidens behandling
och livet med CF.

Nu vet vi ju att de läkemedel som är godkända - och som svens-

ka patienter förhoppningsvis snart ska få tillgång till - endast är
verksamma för ett begränsat antal av de cirka 2000 kända CF-mutationerna. Vi vet dessutom att olika individer svarar olika väl på
behandlingen. Trots det går det inte annat än glädjas oerhört över
utvecklingen. De första läkemedlen av det här slaget gläntar på
dörren till helt nya förutsättningar i kampen mot CF. I fjärran hägrar naturligtvis målet att cystisk fibros ska förvandlas till en kronisk, men icke-dödlig sjukdom.

Där pionjärerna har banat väg följer andra efter. Under CF-konferensen i Basel presenterade ett stort antal företag nya substanser
och forskningsresultat. Vissa substanser har visat sig effektiva i laboratoriemiljö men har förstås en mycket lång väg kvar innan de
kan bli läkemedel. De flesta av dem kommer sannolikt att falla
ifrån på vägen. Andra har kommit längre och har genomgått kliniska prövningar, dvs. testats på människor. Ytterligare några är
substanser som ska förbättra effekten av redan befintliga läkemedel.

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

Över 2000 forskare som hastar mellan seminarierna.

Samtidigt som vi ser med tillförsikt på framtiden så finns god

anledning att se nyktert på den. Vi som önskar oss en mirakelkur
mot CF kommer sannolikt inte bli bönhörda. Och ännu återstår
som sagt att se hur väl de nya fungerar i verkligheten. Men ju fler
läkemedel som så småningom når vården, desto fler patienter kan
naturligtvis få hjälp.

Alla spännande seminarier och nya rön till trots, så är mitt star-

kaste intryck av CF-konferensen ett helt annat. Alla vi som vimlade
på Basels kongresscenter och många fler därtill är besjälade av samma sak: att bidra på sitt sätt i kampen mot cystisk fibros. 

LUDVIG ARBIN

Snart har vi 1000 följare på
Facebook!
Det är fler än vi någonsin vågat hoppas på.
Gilla oss du också och håll dig uppdaterad om det senaste i CF-världen.
CF-BLADET #3.16 |
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My, Anette, Ingemar, Luna, Julius, Mohamed, Nova och Tindra tar igen sig efter 7-kampens blötaste och jobbigaste gren - Vattentuben

7-kamp på Äventyrscampen
i Sövde med experterna
från Lund
CF-BLADET #3.16 |
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ARMBAND MED TEXTEN ”CURE CF”
KOSTAR 100 KRONOR/ST
STÖD KAMPEN MOT CF!
BESTÄLL PÅ INFO@RFCF.SE
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LOTTEN SUNDIN-BJÖRK

DEN NATIONELLA EXPERTGRUPPEN FÖR UNGDOMAR MED CF OCH PCD I ÅLDERN 15-25 ÅR

Ett uppdämt behov
av att få PRATA
Idén till den nationella expertgruppen för ungdomar med CF
och PC i åldern 15 - 25 år, som startades i våras, kom från
en av experterna i Vår framtid. Syftet med den nya gruppen
är delvis densamma som för de första expertgrupperna med
de yngre barnen, nämligen att de ska få träffas via videosamtal. De ska kunna få lära känna andra i samma situation
som de kan dela livet och vardagen med och tillsammans
också kunna vara med och utveckla vården och påverka sin
vårdsituation. I samband med att gruppen startades besökte
jag alla fyra CF-centrerna i landet, både på vuxen och barn,
och berättade om gruppen och syftet med den. Bemötandet var skiftade, allt från glada heja-rop till ifrågasättande
och skepsis.

Är du mellan 15-25
år och har CF eller
PCD?

Vill du träffa andra i
samma ålder och med
samma sjukdom för att
prata om sånt som inte
andra förstår…

…om hur det fungerar
att byta från barn- till
vuxenvård, ﬂytta
hemifrån, börja ta
ansvar själv?

Affisch som sitter på alla CF-center och som bjuder in ungdomar till den
nya nationella expertgruppen.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
14
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Lördagen den 16 april samlade
familjen Abdullahu in pengar till
kampen mot CF på Lyckeby marknad. Mamma Shpresa tog emot
kunder på Albinots frisersalong
och pengarna för klippningarna
gick till insamlingen. Resten av familjen, Sokol, Albinota och Albinot
skramlade med bössor och sålde
fika mm. De fick in 4302 kr.
Fantastiskt initiativ!
Tack till hela familjen Abdullahu!
Från vänster: Alboinota, Albinot (har CF), Sokol och Shpresa Abdullahu.

Lara Rastborg från Åsa i Kungsbacka blev
inspirerad av Region Västs pysseldag i december
förra året och gjorde 4000 armband med texten
”Cure CF” som hon skänkt till Riksförbundet.
De finns nu att köpa för 100 kr styck på kansliet
och snart även på vår hemsida www.rfcf.se för
att stödja kampen mot CF.
Tack Lara! Fantastiskt intiativ!
Region Väst tackade Lara med en blomma och
ett tackkort.

Lara Rastborg
16
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KRISTINA RADWAN

CF-kongress i
fontänernas stad –

Basel, Schweiz
För min och Ludvig Arbins (RfCF:s kanslichef) del inleddes veckan med möten
på den 39:onde Europeiska CF-konferensen för patientföreträdare 6 – 8
juni, som hölls i läkemedelsföretaget
Novartis stora komplex i centrala Basel. Möten som andades nytänkande
och hopp för de flesta patienter men
också en medvetenhet om att inte alla
länder har en fungerande vård. Konferensen startade på kvällen den sjätte,
med en välkomstdrink på ett museum
för framställning av läkemedel, vilket
var intressant.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
En av många vackra fontäner i den fina staden
Basel.
18
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RAPPORT

LOTTEN SUNDIN-BJÖRK

RAPPORT FRÅN

Basel

Det var med en hel del fjärilar i magen som jag tog flyget till Basel och
den 39:e Europeiska CF-konferensen
den 7 juni. Jag stod inför utmaningen
att berätta om projektet Vår framtid
och experternas fantastiska engagemang på engelska vilket jag inte gjort
tidigare. Jag skulle dessutom tala inför
människor som har arbetat och forskat
kring cystisk fibros i många år.

OBS!

Bli medlem på www.rfcf.se
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Foto: Maria Mårtensson

Alla artiklar publiceras
inte i sin helhet på
webben men om du blir
medlem får du tidningen.

Lotten Sundin-Björk berättar om projektet, Vår
framtid på konferensen och många blev intresserade och ställde frågor.

ULRICA STERKY

”Det är kul när patienten får medverka till attitydförändringar
och ny typ av vård som kan göra skillnad för andra patienter.”

Att vara patientföreträdare i
styrgruppen för Nationellt
kvalitetsregister för cystisk fibros

För att kunna vara en bra patientföreträdare i kvalitetsregistret anordnar Nationella kvalitetsregister utbildning för de diagnoser som har register.
Vid bordet i mitten till vänster sitter RfCF:s representanter Ulrica Sterky och Kristina Radwan.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
CF-BLADET #3.16 |
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KRISTINA RADWAN

Vad är ett
kvalitetsregister?
Åsikter från andra patientföreträdare på en av
patientföreträdarutbildningarna:

”Patienter har en unik kunskap som man måste ta till vara
på. Det är otroligt viktigt att få med patientperspektivet
så man får med jämförelsen också bland olika ställen
i landet – vem ska göra det om inte vi gör det?”

I samhället finns många register där vi alla i olika omfattning
finns registrerade så som bilregistret, brottsregistret och donationsregistret m.m. Den ganska nya typ av register som
rör cystisk fibros heter Nationellt kvalitetsregister för vård
och omsorg. Antalet befintliga nationella kvalitetsregister
2015, för olika diagnoser, var 89 stycken samt 18 registerkandidater. Satsningen på registren från samhällets sida,
genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen, sker i linje med ett förbättringsarbete som görs
inom vården där data från registren används. Satsningen ska
leda till förbättringar i vården, ökad öppenhet, dialog och
tillgång till data även för patienterna genom patientrelaterade mått samt genom patientmedverkan i styrgrupperna för
respektive register. Registren ska också öka möjligheten till
ny forskning.

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

Kvalitetsregister för
cystisk fibros –
intervju med registerhållare
Anders Lindblad
på Göteborgs CF-center
Ansvarig för det svenska kvalitetsregistret för cystisk fibros
är Anders Lindblad och CF-bladet träffar honom på ett café
på Arlanda när han jäktar mellan olika möten. Anders som
tycker om siffror och tror på jämförelser har varit med från
början, redan 1992 när diskussionerna om ett register inleddes och ansvarar nu för det svenska registret.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
26
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BIRGITTA STRANDVIK

Europeiska CF kongressen
– en viktig mötespunkt
I USA fanns före den numera stora Nordamerikanske CF kongressen på 60- och
70-talet en Pancreatic CF Club som senare utvecklades till den stora internationella kongress den är i dag. The European Working Group for CF startade 1971
i Stockholm på initiativ av Hans Kollberg
som senare har utvecklats till European
CF Society, som om några år således firar
50-årsjubileum, tyvärr inte i Sverige.

Professor Strandvik talade om nödvändighetenav tillsatser av essentiella fettsyror vid CF på den
europeiska CF-kongressen i Basel, Schweiz.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
28
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KRISTINA RADWAN

Lisa Alexandersson, grundare av Fonden
Citronfjärilen, här med sonen Hannes, tre år.

”Vi måste hjälpa varandra”

För att beställa, se färger och storlekar
m.m. gå in på fondens hemsida

säger Lisa Alexandersson

www.citronfjärilen.se

I förra numret av CF-bladet berättade Lisa
Alexandersson om sitt liv och om varför hon
engagerat sig och startat Fonden Citronfjärilen till förmån för alla med CF och PCD.
Lisa är 43 år, har CF och bor i Umeå med
sin man och treårige son Hannes. Lisa har
alltid varit aktiv i att göra livet lättare och
roligare för andra, som exempel kan nämnas hennes långa engagemang för tangoverksamheten i Umeå, Facebooksidan
Citronfjärilen med över 800 medlemmar
och nu Fonden Citronfjärilen.
Genom Fonden Citronfjärilen vill hon
kunna ge ekonomiskt stöd till personer med
CF och PCD för träningsredskap och aktiviteter vilket är avgörande för ett längre och
friskare liv. Att träning är viktigt vet alla
som berörs av sjukdomarna men att det för
många finns ett behov av ekonomiskt stöd
för att kunna komma igång är kanske mindre känt.
Fonden Citronfjärilen vill även sprida kunskap om CF och PCD och synliggöra sjukdomarna. Till att börja med säljs
produkter som tröjor och väskor. För att ta
fram bra produkter till försäljning kopplade
Lisa in proffs genom designern Sofie Rolfsdotter, Gröna Tryck, fotografen Andréa
32
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Lind samt modellerna Amanda Palmqvist
(som också har CF) Tobias Jensen, Alexandra Persson, Emmy & Ester Haraldsson och
Linda Nilsson.
Utöver produkterna kommer fonden
även att anordna event och insamlingar och
har redan i sommar haft sin första insamling på en ridtävling i Umeå. Eftersom det
finns många CF:are som rider hoppas fonden att med deras hjälp anordna fler liknande event.
Fonden som är under uppbyggnad har
en egen Facebooksida, hemsida, Instagram
och ska nu i första hand samla in och så
småningom dela ut pengar. En viktig del
i projektet är också att sprida kunskap och
synliggöra sjukdomarna CF och PCD. Lisa
och övriga arbetar helt ideellt och Lisas förhoppning är att fler ska engagera sig.
Stöd gärna fonden med en gåva eller handla någon av produkterna på webbshopen –
hela vinsten går oavkortat till fonden – gilla
och dela också fondens Facebooksida till
vänner och bekanta. 

Foto: Alla bilder Andréa Lind

Väskan med den fina fjärilen kostar 150 kr och
finns i flera färger. Gå in på fondens hemsida
och beställ: www.citronfjärilen.se

Alexandra Persson visar den rosa damtröjan
som kostar 300 kr.

Emmy och Ester Haraldsson har på sig vita
barntröjor, 150 kr/styck.

Tobias Jensen med herrtröjan, opal för 280 kr.

Fonden Citronfjärilen startades 2015 av Lisa
Alexandersson. Fonden är till för alla som
lever med sjukdomarna CF och PCD i dag.
Barn, ungdomar och vuxna kan söka om
bidrag från fonden till enkla men livsnödvändiga träningsredskap. Fonden ska dessutom sprida kunskap om hur det är att leva
med sjukdomarna i dag. Fonden förvaltas
av Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF.
Gåvor sätts in på Bg: 5138 – 5730 (administreras av RfCF)
Om du vill hjälpa till eller fråga om något
maila: info@citronfjärilen.se
Hemsida: www.citronfjärilen.se
Facebook: Fonden Citronfjärilen
Instagram: Fonden Citronfjärilen
Amanda Palmqvist med den vita damtröjan.
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KRISTINA RADWAN

Foto: Pontus Reuterswärd.

Efter 22 år i
RfCF:s tjänst
– nu går Iréne Brink-Gustafsson i pension
Den 15 augusti 1994 inledde Iréne sin
tid på RfCF:s kansli, som det visade sig
skulle bli till hela 22 år i kampen för att
barn och vuxna med CF och PCD ska
kunna leva sina liv med bra vård och rik
fritid. Iréne har länge varit navet, kring
vilket allt cirkulerar, på kansliet. När övriga medarbetare sprungit på möten
har hon funnits där som ett tryggt ankare för våra medlemmar.
Iréne har alltid tyckt att ekonomi varit intres-

sant och kombinationen administration, ekonomi och att samtidigt göra en insats för en
väldigt utsatt grupp lockade henne till förbundet. Iréne har varit med och administrerat 20
kursdagar/årsmöten, två kongresser och en stor
världskongress år 2000. Hon har hållit i många
familje- och utlandsresor, oräkneliga styrelsemöten och styrelseinternat m.m. Som facklig
representant och arbetsplatsombud i Unionen
har Iréne ställt upp för medarbetarnas rättigheter, vilket inte alltid varit lätt på en liten arbetsplats.

er hon det varit fantastiskt att få uppleva deras
glädje.
När hon nu slutar har hon avverkat tre kans-

lichefer, vilka hon menar bara blivit bättre och
bättre och hon tycker nästan att det är tråkigt
att sluta nu när det händer så mycket nytt och
spännande både i förbundet och på forskningsfronten. Men hon kommer att fortsätta att vara
medlem för att kunna följa allt nytt genom
CF-bladet.

Irénes efterträdare, Julia Stenberg, har ar-

betat parallellt med Iréne under augusti och
kommer att presenteras i nästa nummer av tidningen. Det är bra, menar Iréne, att Julia får
vara med från början nu när så mycket nytt
kommer igång med Skate 4Air och CF-spelen
m.m. Hon känner sig inte längre hungrig för
att sätta sig in i nya projekt, säger hon.

Som pensionär ska Iréne och hennes man

Anders åka på en efterlängtad kryssning sedan
kommer de tre barnbarnen, akvarellmålning
och släktforskning att ta mycket av hennes tid
men hon hoppas också kunna förverkliga en
dröm om att få läsa litteraturhistoria på universitetet.

Iréne har genom telefon, mail och utskick

haft kontakt med många medlemmar, vilket
hon kommer att sakna. I kontakterna har glädje
och sorg blandats och hon har fått ta emot och
administrera gåvor till förbundet efter dödsfall,
men också vid födelsedagar och bröllop.

Det medskick hon vill göra till alla medlemmar för att underlätta för hennes efterträdare är: Betala era medlemsavgifter i tid,
adressändra när ni flyttar och håll dialogen öppen med förbundet om de behov som
finns. Det sparar tid och pengar!

Behandlingen för CF- och PCD gruppen har

Vi medarbetare och kollegor som är kvar,

gått framåt under de år som Iréne jobbat och
hon har glatts åt framgångarna. Barnen har helt
nya förutsättningar nu mot hur det var för 20
år sedan men det är ett stort arbete som patienter och föräldrar genomför varje dag vilket imponerar, säger hon. För dem som blivit lyckligt
transplanterade och fått en andra chans, tyck34
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Ludvig, Kristina och Lotten, kommer att sakna vår trygga, lugna och pålitliga arbetskamrat.
Samtidigt vill vi hälsa Julia Stenberg välkommen i gänget. 

Tack för mig!

Efter 22 innehållsrika år tackar jag för mig.
Det har verkligen varit givande år inom
RfCF och jag vill tacka alla vänliga medlemmar som jag har kommit i kontakt med
genom åren. Jag har fått lära mig att det
finns många orter i vårt avlånga land som
jag inte hade en aning om. Kartboken har
varit flitigt använd kan jag lugnt påstå.
Nu blåser det nya vindar i RfCF:s regi
med vår nya kanslichef Ludvig Arbin och
vår ordförande Johan Moström vid rodret.
Det är ett helt nytt sätt att arbeta på, med
fundraising och aktiviteter som förhoppningsvis kommer att ge pengar för att kunna finansiera än fler aktiviteter för RfCF:s
medlemmar. CF-spelen som kommer att
gå av stapeln 2017 hoppas jag att många av
er kommer att kunna delta i. Jag önskar er
alla lycka till med både arrangemanget och
deltagandet. Eftersom jag har administrerat en hel del resor och kursdagar under
mina år så vet jag vilket arbete som ligger
bakom för att allt ska fungera.
Tack till styrelsen, Ludvig, Kristina och
Lotten på kansliet som jag har haft ett gott
samarbete med. Jag önskar min efterträdare Julia Stenberg allt gott och jag är helt
säker på att hon snabbt kommer att komma in i jobbet.
Nu ska jag bli pensionär och få mer tid för
mina barnbarn. Men först ska jag ut på en
kryssning i medelhavet.
Må så gott allesammans!
IRÉNE BRINK-GUSTAFSSON

KÖP BOKEN OM LUCAS

"Life with Lucas"
A child growing
up with CF!

Skriven av Lucas mamma
Jacquelien Noordhoek,
ordförande i den holländska
och den europeiska
CF-föreningen.
RfCF har skickat ut boken
gratis till alla medlemsfamiljer med barn upp till
och med 10 år!
Övriga medlemmar får köpa
boken för 50 kr inkl. porto.
Den som ännu inte är
medlem får köpa boken för
200 kr inkl. porto.
Den som blir medlem före
31 december 2016
får boken i välkomstgåva.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
CF-BLADET #3.16 |
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NOTERAT

UNDERSÖKNING FRÅN NETDOKTOR
EGEN LÄKARE VIKTIGARE ÄN
E-HÄLSA
Patienter tycker det är viktigare att kontinuerligt få ha kontakt med samma
vårdpersonal än att använda digitala
hjälpmedel i sjukvården. Det visar den
hittills mest omfattande undersökningen
bland personer med en kronisk sjukdom,
som Netdoktor genomfört.
Över 4 500 personer har deltagit i Netdoktors enkät om hur patienter ser på e-hälsa
och digitala hjälpmedel i vården, riktad till
personer med en kronisk sjukdom, som exempelvis astma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom
eller ledsjukdom. Undersökningen genomfördes i maj-juni i år och är den hittills mest
omfattande i sitt slag i Sverige.
När de kroniskt sjuka själva fick välja
bland olika åtgärder för att förbättra sjukvården angav hela 78 procent ”fast vårdkontakt” som det allra viktigaste. Att få
uppföljning på sina provsvar, samt fler läkare och sjuksköterskor, ansågs också betydligt viktigare än vissa e-hälsotjänster, som
videomöten med vårdpersonal och att lämna hälsodata elektroniskt från hemmet.
– Det är intressant att för en gångs skull
få höra hur de mest vårdbehövande patienterna ser på frågor om e-hälsa. Undersökningen visar att en stor andel är öppna för
digitala hjälpmedel. Men att få ha en fast
vårdkontakt och träffa samma personal varje gång värderar man mycket högre.
PERSONLIGT BESÖK OCH FAST
VÅRDKONTAKT VIKTIGAST
I dag har såväl staten som landstingen ett
betydande fokus på e-hälsa och digitalisering av sjukvården. Regeringen har antagit
en vision om att Sverige ska vara världsledande på e-hälsa år 2025, och i landstingen
görs mycket stora investeringar inom digitalisering. Personer med en eller flera kroniska
36
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sjukdomar har oftast stora och kontinuerliga vårdbehov och står också för den övervägande delen av kostnaderna för hälso- och
sjukvården. Därför riktades enkäten särskilt
till dem. Omkring 60 procent kunde i enkäten tänka sig att i större utsträckning än
i dag kommunicera med vården med hjälp
av digital teknik. Den andel som svarade nej
angav att det skulle vara opersonligt som
främsta skäl.
I enkäten fick deltagarna ange hur de
ställde sig till vissa digitala vårdtjänster.
Omkring hälften var öppna för att dela hälsodata som puls eller blodtryck digitalt. Ungefär 40 procent kunde tänka sig att sköta
viss vård hemifrån med digitala hjälpmedel,
och lika många träffa vårdpersonal via videosamtal hemifrån.
Enkäten visar att personligt besök och telefon är de helt övervägande sätten att kommunicera med sjukvården i dag. Endast 13
procent angav att de kunde e-posta med
sjukvården. På frågan hur man skulle vilja
ha det i framtiden var det 38 procent som
gärna ville kunna e-posta, och 26 procent
ha videomöten. Men personliga besök och
telefon dominerar stort även i framtiden,
om patienterna själva får välja.
Trots att enkäten besvarades av personer
med kronisk sjukdom och därmed kontinuerligt vårdbehov var det endast 62 procent
som angav att de hade en fast vårdkontakt.
För hälften av dessa var vårdkontakten med
primärvården och den andra hälften specialistläkare på sjukhus.
Omkring 60 procent upplevde att vården i dag fungerar mycket eller ganska bra,
medan 40 procent angav mycket eller ganska dåligt. En knapp majoritet angav att de
kände mycket högt eller ganska högt förtroende för sjukvården, medan nästan lika
många kände lågt eller mycket lågt förtroende. 
Källa: Netdoktor

BLODGIVNING.NU

BLODGIVARE RÄDDAR LIV FLERA
GÅNGER OM!
Blodgivningskampanjen Missing Type. Sedan den 15 augusti har vi sett att bokstäverna A, B och O försvinner ur gatuskyltar,
företagsnamn, affärsskyltar, på internet
m.m. Bokstäverna symboliserar de blodgrupper som alltid måste finnas i sjukvården för att den ska fungera. Kampanjen
upplyser om den ständiga blodbristen i världen och uppmanar fler människor att bli
blodgivare. Det är en internationell blodgivningskampanj som genomförs i 21 länder och som Sveriges blodcentraler också
samarbetar kring. 

INFORMATION FRÅN
LÄKEMEDELSVERKET
ETT STEG MOT TIDIGARE
ANVÄNDNING AV NYA LÄKEMEDEL
Ökat deltagande av patienter, sjukvårdspersonal och betalarna efterlyses i en utvärdering av ett tvåårigt pilotförsök med
så kallat stegvist godkännande inom EU.
Försöket syftade till att läkemedel som
möter otillfredsställda medicinska behov
snabbare ska nå ut till avgränsade patientgrupper.
För drygt två år sedan, i mars 2014, inledde den europeiska läkemedelsmyndigheten
EMA ett pilotprojekt om så kallat stegvist
godkännande, ett snabbspår för nya läkemedel som möter otillfredsställda medicinska behov. Det är ett viktigt mål för
folkhälsan att patienter ska få snabb tillgång
till lovande läkemedel, men på sätt som inte

innebär ökade risker för patienternas säkerhet – och det är även en utgångspunkt för
det nu avslutade pilotprojektet.
Stegvist godkännande handlar inte om
ett nytt sätt att godkänna läkemedel utan
snarare om en modifiering, där den befintliga godkännandeprocessen påskyndas
genom att vissa procedurer genomförs parallellt i stället för att utföra dem efter varandra.
Bland annat handlar det om att identifiera avgränsade mindre grupper av patienter
som bedöms ha störst nytta av det nya läkemedlet.

world evidence. Detta kan hjälpa myndigheterna med att förfina bedömningen av
balansen mellan fördelar och risker samt
hjälpa hälsoekonomer att bedöma vilket
värde ett läkemedel skapar utanför en kontrollerad klinisk prövning. 

INTE FÖR ALLA LÄKEMEDEL
Stegvist godkännande är inte tänkt för alla
nya läkemedel. Bland annat krävs att det
finns otillfredsställda medicinska behov i
en liten patientgrupp - som kan vidgas till
successivt större grupper, att det finns en
bindande plan för insamlingen av data efter godkännandet, samt ett samarbete med
andra viktiga aktörer (bland annat patienter och sjukvårdspersonal). Denna plan ska
antas av alla inblandade aktörer före godkännandet och blir rättsligt bindande för läkemedelsföretaget när godkännandet görs.
Skulle det visa sig senare att stegvist godkännande inte längre bedöms vara ändamålsenligt, kan utvecklingen för ett läkemedel
fortsätta längs den traditionella vägen.

FINNS DET ETT ”RÄTT PRIS” PÅ
LÄKEMEDEL?
Läkemedel kan förskrivas på recept eller rekvireras av sjukhusen. Beroende på
hur läkemedlen används kan priset variera. Samtidigt blir gränsen mellan avancerade läkemedel som ges på sjukhus
och som kan administreras av patienterna själva mindre tydlig. Kan en ny utredning skapa större tydlighet?

KAN STIMULERA INNOVATION
Vidare kan stegvist godkännande stödja innovation och utveckling av läkemedel mot otillfredsställda medicinska behov
inom områden där antingen forskning
saknas eller där det är svårt att genomföra
randomiserade kliniska prövningar – till
exempel antibiotika. Ett annat område kan
vara genterapi som utmanar traditionella
betalningsmodeller.
Stegvist godkännande kan innebära att
man kan komplettera konventionella studier med bedömningar baserade på reguljär användning i sjukvården, så kallade real

Källa: LIF - De forskande läkemedelsföretagen
i Sverige.

INFORMATION FRÅN
LÄKEMEDELSVERKET

Så kallad värdebaserad prissättning är en
hörnsten när pris ska sättas på nya läkemedel som ska kunna subventioneras genom
högkostnadsskyddet. Den bygger på hälsoekonomiska analyser av medicinska och
samhällsekonomiska konsekvenser. På så
sätt kan ett läkemedel som ökar arbetsförmågan och minskar kostnaderna för sjukskrivning motivera ett högre pris än ett
läkemedel som ger små förbättringar jämfört med tidigare behandlingar. Det pris
som ska gälla fastställs av TLV, Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket, och är detsamma i hela landet.
De läkemedel som används på sjukhusen
upphandlas av landstingen och eftersom
förutsättningarna ser olika ut från fall till
fall kan priset på ett läkemedel variera.
OTYDLIGARE GRÄNS
Tidigare fanns det en tydligare gräns mellan upphandlade sjukhusläkemedel och

läkemedel som förskrevs på recept i primärvården och med ett pris fastställt av TLV.
Idag är uppdelningen inte lika tydlig. Fler
läkemedel, som tidigare gavs på sjukhus,
kan administreras av patienter själva i hemmet och därmed förskrivas på recept.
Det finns en ökad strävan att patienter
ska få tillgång till nya effektiva läkemedel.
Därför utvecklas former för snabbare introduktion, ordnat införande, utan att patienter utsätts för ökade risker.
Även detta blir en utmaning för prissättningen. För hur ska ”rätt pris” kunna
fastställas innan det finns tillräckligt med
hälsoekonomiska data? I framtiden kanske
priset på nya läkemedel kommer att ändras
flera gånger, både uppåt och nedåt, i takt
med att mer information om kostnadseffektiviteten samlas in.
Och nu är det dags att utreda frågan igen
efter att sjukvårdsminister Gabriel Wikström har aviserat direktiv till en ny utredning om prissättning och finansiering av
läkemedel. Ministerns uttalade avsikt är att
utveckla det nuvarande systemet och inte
skapa ett nytt. 
Källa: LIF - De forskande läkemedelsföretagen
i Sverige.

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
CF-BLADET #3.16 |
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MAT-TIPSET

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN, SÅ ÄVEN LAXFISKAR. NÄSTA GÅNG NI
STÄLLER EN FISKRÄTT PÅ BORDET SÅ PROVA, FÖR OMVÄXLINGS SKULL,
EN ANNAN LAXFISK ÄN JUST DEN ODLADE LAXEN FRÅN NORGE, OM FISKELYCKAN ELLER PLÅNBOKEN TILLÅTER.
I ÅR FINNS DET MASSOR MED BLÅBÄR I VÅRA SKOGAR SÅ HÄR KOMMER
VÄRLDENS GODASTE OCH BUSLÄTTA LYXDESSERT. VILL/KAN MAN INTE
PLOCKA SJÄLV FINNS DET FINA SVENSKA BLÅBÄR I FRYSEN I MATAFFÄREN.

Smörsås: Skala och hacka löken. Lägg löken i en kastrull tillsammans med vin och
koka ihop i 10 minuter. Tillsätt grädde och
koka upp. Vispa ner smöret i klickar utan
att såsen kokar. Smaka av med salt och peppar. Strö pepparrot och dill över fisken och
servera med sås, kokt potatis och sockerärter.
(Värm inte såsen efter detta, då är det risk
att den skär sig.)
LAXFISK* MED SMÖRSÅS, KANTARELLER, FISKROM OCH ÄRTOR
4 laxfiskfiléer, gärna mildrökt
4 dl rensade sköljda och grovt hackade
färska kantareller
1 burk rom (röd stenbit eller laxrom)
Ärtor 3 dl gärna mer
Smörsås:
2 st skalade finhackade schalottenlökar
(eller 1 gul lök)
1 msk vitvinsvinäger ½ dl torrt vitt vin
eller matlagningsvin
2 dl visp- eller mellangrädde
75 gr rumsvarmt smör
Salt, vitpeppar, citron

Lägg upp fisken, häll över såsen. Lägg på
kantareller, ärtor, rom och dillkvistar.
Servera med den nykokta potatisen.
Rätten är glutenfri. Vill man göra den
mjölkfri väljer man mjölkfritt margarin istället för smör och Oatly matlagningsgrädde istället för grädde.
*Sik, röding, öring och lax.

Gör så här:
Rör ihop blåbär och socker i en tjockbottnad kastrull. Pressa i citronsaften. Värm
på låg eller medelvärme tills blåbären börjar släppa vätska. Rör då om tills allt socker
har löst sig. Koka sedan upp på hög värme
under omrörning i 6-7 min och skumma av
löpande. Ta av från plattan när den tjocknar lite.
Häll upp i rena burkar och förslut och förvara eller ät upp direkt.
1 liter 10 % yoghurt
2 msk Agavesirap eller efter smak
2-3 tsk Vaniljstångspulver
4-6 msk Grovhackade Valnötter
Smaksätt yoghurten med agavesirap och
vaniljstång efter egen smak. Äter man sylt
till är det gott om yoghurten inte blir alltför
söt. Agavesirap är flytande och därmed lätt
att blanda i.
Servera sylt och yoghurt i portionsskålar
och dekorera med valnötter.
Nötallergi? Hoppa över valnötter eller byt
till solrosfrön.

Dessutom: Kokt potatis och krondill att
dekorera med samt i potatisens kokvatten

Mjölkfritt? Byt till Havreyoghurt och tillsätt Oatly Fraiche för en högre fetthalt och
rundare smak.

Gör så här: Sätt på potatisen, koka den i
lättsaltat vatten och ev. med dill. Stek kantarellerna i smör tills det börjar lukta gott
och de får lite färg

HÖSTHÄLSNINGAR FRÅN

Stek fisken: Stek filéerna med skinnsidan
ner i het panna tillsammans med lite smör
och lite olivolja tills undersidan blir gyllenbrun. Ta av pannan från värmen. Vänd fisken en snabbis. Försiktig nu så att du inte
steker fisken torr. När fisken är lite glasig i
mitten är den perfekt. Salta och vitpeppra
från kvarn.
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BLÅBÄRSSYLT MED VANILJYOGHURT
OCH VALNÖTTER 4-6 PORTIONER
Blåbärssylt tidsåtgång 10 min
500 gr rensade blåbär
250 gr strösocker (1 dl= 90 gr) man kan
också använda råsocker
½ citron (kan uteslutas)

ELLEN KARLGE-NILSSON OCH ANNELI FJELLSSON, DIETISTER PÅ CF MOTTAGNINGARNA I GÖTEBORG

