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Alva och Alma två ungdomar som gav expertkompisarna med CF och PCD
en match på äventyrscentret.
FYRA ARTIKLAR om diabetes vid CF gör ett litet temanummer.
Läs intervjun med Lasse Fritzell och vad han tycker om att ha både CF och diabetes.
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Det finns frågor där det är en styrka att vara flera patientorganisa-

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.

tioner och handikappförbund som agerar tillsammans. Det gäller
i synnerhet om vi vill påverka lagstiftningen kring bidrag och stöd
där det är svårt att ha en röst som ensamt förbund.

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.

Men det finns också frågor där vi får räkna med att stå själva. Ett
sådant exempel är nyföddhetsscreening. I flera års tid har förbundet
drivit på för att cystisk fibros ska ingå i det nationella screeningprogram som alla nyfödda genomgår (PKU-testet).

Ansökan till fonden görs före 15 februari 2017.
Ansökningsblankett finns på www.rfcf.se/fonder.

För de familjer som får ett barn med CF skulle en tidig diagnos
innebära att de slipper en förtvivlad oro och jakt efter svar på varför
deras barn får upprepade luftvägsinfektioner, har svårt att gå upp i
vikt och drabbas av problem med magen. För det drabbade barnet
skulle det innebära att de första känsliga åren präglas av effektiv behandling istället för onödiga skador på lungorna. För vården skulle
det innebära att personalen på våra CF-centra får bättre förutsättningar i sitt arbete.
Förväntningarna har därför varit höga på den utredning som Socialstyrelsen tagit fram där de bedömt om screening ska införas i
Sverige. Vi skulle, vid ett positivt besked, bli ett av de sista länderna
i den rika världen som inför screening. Förutom de uppenbara fördelarna som nämns ovan finns det dessutom ny forskning som visar
att de barn som diagnosticeras vid födseln får en bättre prognos.
Men tyvärr tänker Socialstyrelsen annorlunda. Enligt det preli-

minära förhandsbesked vi har fått är beslutet sorgligt nog ett nej.
Det är givetvis ett besked som vi inte stillatigande kan acceptera
och vi kommer från förbundets sida att påminna beslutsfattarna
om såväl de medicinska som de rent mänskliga skälen till att screening bör införas. Det lidande som både barnet och föräldrarna
utsätts för i onödan måste väga tyngre än att även de som har anlaget för CF får veta det. Screening kommer därför att vara en högt
prioriterad fråga den närmaste tiden.
En annan fråga som är högaktuell är hur nya och innovativa lä-

kemedel för cystisk fibros ska användas och finansieras. Från TLV
(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), den myndighet som
bedömer om läkemedel är tillräckligt kostnadseffektiva för att ingå
i läkemedelsförmånen, kom nyligen en positiv signal om att sällsynthet framöver ska ges större betydelse för bedömningen. Att ett
läkemedel riktar sig till en liten patientgrupp ska innebära att ett

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.

högre pris per patient kan accepteras. Det är ett viktigt resultat av
flera års arbete med att uppmärksamma villkoren för patienter med
sällsynta sjukdomar. Nu återstår att se om det leder fram till positiva beslut om att våra patienter får tillgång till nya läkemedel trots
den betydande kostnaden.
Förbundets hållning är att alla som kan ha nytta av ett läkemedel
ska få pröva behandling. Och de som svarar bra på behandlingen
ska få behålla den. Vi förstår att det inte går att skriva ut dyra läkemedel ohämmat men att undanhålla patienter en livsavgörande
behandling när den finns är inte rimligt. 
God Jul & Gott Nytt År! JOHAN MOSTRÖM

Födelsedag • Giftermål • Dop • Dödsfall • Gåva till forskning

Plusgiro 90 02 28-8
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Utanför mitt fönster på Södermalm i Stockholm är det snöovä-

der. Vinden viner och första adventsljuset är nyss tänt. Vinter med
CF innebär att man får träna inomhus, ta influensavaccin och göra
allt för att undvika förkylningar och vinterkräksjuka. Jag tycker
annars om december när julen närmar sig och man får skrynkla
sina små grå för att komma på de bästa julklapparna. Särskilt om
det snöar. Regn och slask kan jag vara utan.

Nästa år blir ett år när helt nya projekt sätts i rullning, projekt

som kommer att kräva mycket arbete men framför allt hoppas, och
tror, jag att det kommer att bli roligt! Jag har anmält mig som volontär till skridskoeventet Skate4AIR som RfCF har tillsammans
med den holländska CF-föreningen. Som volontär samlar jag in
pengar till kampen för ett friskare liv med CF och PCD. Jag tänker också vara på plats den 11 februari och hjälpa till med det som
behövs (då måste jag också boka hotell) men det är inget krav för
att få vara volontär. Jag har ett eget konto (där ni gärna får sponsra
mig) och jag har bildat lag med Eva Westman (”gammkärringarna”) så får vi se vem som lyckas samla in mest pengar. Det kostar
inget att vara volontär om man är medlem i RfCF men boende
i Falun tillkommer så klart. Hoppas att ni alla är med och åker
skridskor så att jag får några att heja på!

God Jul
&

Gott Nytt År
Önskar
Ludvig, Kristina, Lotten, Julia
Brandon och Gustav

Gå in på www.skate4air.se för att delta eller donera pengar till ett
friskare liv med CF och PCD.
KRISTINA RADWAN

VILL DU DELTA I
SKATE4AIR?
Anmäl dig idag på
www.skate4air.se!
Se prisuppgifter på sid 32
CF-BLADET #4.16 |
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STYRKAN ÄR VI

KANSLICHEF

Så här dags på året är det ju vanligt att man blickar tillbaka på det
år som gått och summerar vad som har hänt. Det tänker jag unna
mig att göra längre ner i denna spalt. Men först ska jag vända blickarna ännu längre bakåt, närmare bestämt tre år.
Så lång tid har nämligen projektet Vår Framtid pågått. Du har
kunnat följa experterna, barnen och ungdomarna med CF och
PCD som deltar i projektet, här i CF-bladet. Vi hoppas och tror att
det är betydelsefullt för barnen och ungdomarna att få träffa (via
videosamtal) andra i samma ålder och med samma sjukdom som
de själva. Jag vet inte vad ni unga säger, men vi tycker oss ha sett
en fantastisk utveckling under dessa år i hur experterna reflekterar
och diskuterar kring livet, sjukdomarna och vården. Många värdefulla idéer om hur vården kan utvecklas har kläckts och framförts
till personalen.
Något som vi är helt säkra på är att projektet Vår Framtid och

experterna har hjälpt till att utvecka förbundet och givit oss idéer
kring hur vi ska arbeta och tänka. Det är vi oändligt tacksamma
för!

I skrivande stund har extranumret av CF-bladet om Skate4AIR
nyss landat i din brevlåda och webbplatsen skate4air.se har precis öppnat så att man kan anmäla sig som deltagare eller volontär
i Falun den 11 februari. Nu är det upp till dig och mig att göra
Skate4AIR Sverige till en succé! Förberedelserna till CF-spelen på
Stockholms stadion den 9 september 2017 börjar också ta form
ordentligt. Två av de största satsningarna som RfCF har gjort på
länge börjar bli verklighet.
Inte nog med allt detta. Den 4 – 5 februari 2017 arrangeras en na-

tionell PCD-träff i Varberg där man får ta del av spännande föredrag och umgås med andra personer med PCD och dela varandras
erfarenheter. Har du själv PCD eller har du barn med PCD är detta
något du bara inte får missa!

Så när vi summerar allt vi har gjort 2016 och tänker på den grund

vi har lagt för ett riktigt bra 2017 i RfCF så har vi anledning att
vara lite stolta. Ett stort tack till alla er som är med och gör detta
möjligt! Styrkan är vi. 

LUDVIG ARBIN

Sedan en längre tid tillbaka arbetar vi på en lösning för att kunna

behålla det fantastiska nätverk av barn och ungdomar som projektet Vår Framtid har byggt upp. Vi håller tummarna för att det ska
gå vägen.
Nu tillbakablicken på 2016. RfCF har förstås varit fullt engagerade i det som händer runt omkring oss när det gäller vård, läkemedel, screening och allt vad det kan vara. Men jag är nog mest
imponerad av allt vi har åstadkommit inom förbundet. Otaliga är
alla de initiativ och aktiviteter som enskilda individer gjort. Det
är pengainsamlingar, pysselkvällar, informationsmöten, fjällvandring, ja listan kan göras nästan hur lång som helst.

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

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 #4.16 |
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Detta gäng hade roligt och kämpade sig igenom 7-kampen. Övre raden från vänster: Agnes, Alma, Arvid, Alva, Pontus, Thyra, Ida. Nedre raden från
vänster: Fredrik, Anders, Andreas, Anna, Lotten, Therese, Jonas (Fyra av ungdomarna har CF, två har PCD).

7-kamp på
STOCKHOLMS PAINTBALL & ÄVENTYRSCENTER
en solig dag i augusti med experterna från
Göteborg, Stockholm och Uppsala.
”Kämpaglöden var det inget fel på”,
menar projektledaren Lotten Sundin-Björk.
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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Julia tar hand om

RfCF:s medlemsregister
och ekonomi
Efter att Iréne Brink-Gustafsson gått i pension har kansliet i
Uppsala fått en ny medarbetare i Julia Stenberg. Julia är 22
år och är ekonom. Har du några frågor eller om du flyttat
och behöver adressändra så kontaktar du Julia 018 – 15 16
22 eller info@rfcf.se. Läs om Julia nedan.
Efter en månads introduktion har jag tagit över jobbet som eko-

nomiassistent efter Iréne Brink-Gustafsson. Mitt namn är Julia
Stenberg och jag är 22 år. Jag är uppvuxen i Vallsta, som ligger i
Hälsingland, där mina föräldrar Anette och Pär samt min lillasyster Matilda fortfarande bor. I ett och ett halvt år har jag och min
pojkvän Gustav bott i Uppsala. Trots restiden mellan Vallsta och
Uppsala brukar vi åka hem till Hälsingland för att hälsa på våra familjer och vänner. Då jag och min syster står väldigt nära varandra
försöker vi träffas så mycket som möjligt och det resulterar ofta i sushi- eller spakvällar. På fritiden brukar jag baka och laga mat. Utöver detta umgås jag mer än gärna med min familj och mina vänner.

Innan jag började jobba på RfCF har jag gått i grundskola,

Ha det så bra tills dess!

Foto: Kristina Radwan

gymnasieskola och högskola i sammanlagt 15 år. Första steget till
detta jobb bestod av mitt val att gå International Baccalaurate på
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Under gymnasietiden väcktes mitt
intresse för ekonomi, vilket resulterade i att jag valde Ekonomprogrammet vid högskolan i Gävle. Lagom till att examensbeviset kom
i brevlådan blev det klart att jag fått jobb på RfCF, vilket jag tycker är väldigt kul men att ta över en tjänst som någon haft i 22 år
är inte lätt och det fanns mycket nytt att lära sig. Som tur är har
jag haft Iréne att fråga som kan riksförbundet utan och innan. Jag
tycker att det är spännande med de nya satsningarna som riksförbundet dragit igång såsom Skate4AIR och CF-spelen och hoppas
att jag kommer få lära känna många av er medlemmar där. 
Julia Stenberg

JULIA STENBERG
CF-BLADET #4.16 |
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LOTTEN SUNDIN-BJÖRK

INTERVJU

Den 30 november gick
Inger Ervander-Grandinsson
i pension efter 28 år som sjuksköterska på CF-centret i Lund.

Tack Inger!
Foto: Lotten Sundin-Björk

NÄR BÖRJADE DU JOBBA PÅ CF-CENTRET I LUND?
1988.

VILKA ÄR DET STÖRSTA SKILLNADERNA FRÅN NÄR DU
BÖRJADE JOBBA OCH NU?
De första åren jobbade jag på både barn- och lungkliniken. Då
väldigt få vuxna, nu nästa dubbelt så många som är över 18 år än
som är under 18.

VAD ÄR DET BÄSTA DU TAR MED DIG FRÅN DINA ÅR PÅ
CF-CENTRET?
Framstegen som har gjorts inom CF-vården. Mötet med alla fantastiska barn och vuxna med CF och deras familjer.

VAD SKA DU GÖRA EFTER ATT DU SLUTAT PÅ
CF-CENTRET?
Vara mer i fritidshuset i Småland, resa, bli flitigare på Friskis o
Svettis, njuta av att själv bestämma över min tid.

RÖSTER FRÅN FÖRÄLDRAR OCH BARN OM INGER:

”Hon är bra. Hon sticker på en gång och sedan
är det bra typ.”/Vera
”Hon är snäll och hon är inte så stressig.
Hon är inte så sträng.” /Julius
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”Vi kände verkligen under alla våra år på barn att Inger var
rätt person på rätt plats. Det var många gånger som vi var
deppade och oroliga, då kände vi oss väldigt trygga
med Inger. Hon lugnade oss och översatte läkarnas ord.
Alltid så positiv och stöttande trots värden.
Hon var otroligt bra med både föräldrar och barn.” /
Ola Blomqvist och Rose-Marie Harf (föräldrar)
”Jag älskar Inger!” /Rose-Marie Harf (CF-mamma)
”Hon håller inte på att fjanta sig som en del andra gör.
Hon säger inte som en del att det gör vi sen utan hon
gör det så får vi det gjort. Hon är bra.” /Tindra
”Hon är jättesnäll och förstår en. Hon
är bra att prata med.” /My
”Hon är duktig. Hon är bra på att sticka.
Blodet kommer på en gång.”/Mohamed

ÅSA PERSSON DOBRUNA
Fysioterapeut Uppsala Centrum
för Cystisk Fibros

Nästan alla personer med PCD eller CF står på någon form av inhalationsbehandling.
Det kan exempelvis vara luftrörsvidgande läkemedel vid obstruktivitet (tätt i luftvägarna), befuktande med exempelvis fysiologiskt koksalt eller hypertont koksalt.
Det kan också vara kortison som är inflammationshämmande, eller antibiotika vid infektion. Läkemedlen förekommer i form av pulver, spray eller vätska och kräver därför olika form av utrustning för själva inhalationen. Det kan vara via pulverinhalator,
inhalationsspray med eller utan spacer (andningsbehållare) eller via en nebulisator.

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 #4.16 |
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volter

Daniel Aspulv på sin
studsmatta hemma i
Karlskrona.

kurer

LIVET MELLAN
OCH

Två killar. Två åldrar. Två städer. De har
aldrig träffats. Men minst två saker har
de gemensamt; de lever med CF och de
gillar Genia. Daniel, 10, bor i Karlskrona och Elias, 26 i Uppsala. Jag mötte
var och en för sig via videolänk för att
prata om livet i allmänhet och Genia i
synnerhet.

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

Foto: Åsa Aspulv

MADELEINE GRIMHUSEN

Elias med flickvännen Anna.

ELIAS HOPPER
Ålder:
26 år
Bor:
Uppsala
Aktuell: Som Superanvändare av Genia-appen.
Intressen: Data- och TV-spel. ”Just nu spelar jag
Counter Strike. Tidigare var det Halo, GTA och när
jag var yngre älskade jag Super Mario”.
Se på film och serier.

DANIEL ASPULV
Ålder:
10 år
Bor:
Karlskrona.
Aktuell: Som Superanvändare av Genia-appen.
Intressen: Truppgymnastik, han älskar att göra volter.
Tvärflöjt. ”Jag kan spela Den blomstertid nu kommer
och Små grodorna”.

Daniel Aspulv
med mamma
Åsa.

CF-BLADET #4.16 |
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KRISTINA RADWAN

Empati, medkänsla, respekt
och
långsiktiga relationer

Foto: Privat

Diabetessjuksköterskan Johan Fischier
arbetar på Endokrin- och diabetesmottagningen på Akademiska Sjukhuset i
Uppsala. Han har många tankar kring
hur mötet med patienterna har betydelse för hur personer med diabetes
sköter sin sjukdom på lång sikt.

Johan Fischier är diabetessjuksköterska och
träffar dem som har både CF och diabetes i
Uppsala.

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

”Likt en ELEFANT som
,
balanserar på en

ärta

så känner jag mig ibland”,
säger Lasse Fritzell
Att få livet med CF att gå ihop är i sanning en balansakt. Med diabetes som
en ytterligare pålaga kan det kännas
svårt ibland. När Lasse Fritzell fick veta
att hans blodsocker inte längre kunde
kontrolleras av hans egen bukspottskörtel var han 20 år. Nu är han 54 år,
har två barn, Erik 23 år och Maja 19 år
(båda barnen är Lasses egna som kommit till med hjälp av IVF) och en sambo,
Eva Löfqvist som betyder väldigt mycket för honom.

Lasse Frizell med sin sambo Eva Löfqvist på promenad. ”Vi gör allt tillsammans, Eva betyder mycket för mig”, säger Lasse.

OBS!
Alla artiklar publiceras inte i sin helhet på webben
men omdu blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
CF-BLADET #4.16 |
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KRISTINA RADWAN

Varför har personer med
CF en ökad risk för att
utveckla diabetes?
Den frågan ställde sig också diabetesforskaren och professorn Malin Flodström Tullberg och fick en idé som
ingen trodde på men som visade sig
stämma. CF-bladet träffade henne en
solig sensommardag vid Centrum för
Infektionsmedicin, Karolinska Institutet,
Huddinge.
Malin Flodström Tullberg är professor
inom typ 1 diabetes.

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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Diabetesforskaren och professorn Malin Flodström Tullberg tycker att det är roligt att forska
om mekanismerna bakom diabetes vid CF.



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.

För att beställa, se färger och storlekar
m.m. gå in på fondens hemsida
Väskan med den fina fjärilen kostar
150 kr och finns i flera färger. Gå
in på fondens hemsida och beställ:
www.citronfjärilen.se

www.citronfjärilen.se

Amanda Palmqvist med den vita
damtröjan.

CF-BLADET #4.16 |
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Risken för
diabetes vid CF
ökar med åldern
BIRGITTA STRANDVIK

OBS!

Professor Birgitta Strandvik.

Alla artiklar publiceras inte i sin helhetpå webben
men om du blir medlem får du tidningen.
Bli medlem på www.rfcf.se
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Brandon Sandén och Gustav Björk är anställda av RfCF som eventsamordnare och fundraisers. De är redan igång med att marknadsföra och planera för projekten Skate4AIR och CF-spelen, och kampen för ett bättre liv med CF och
PCD. Båda eventen går av stapeln år 2017. Läs mer om projekten på sid 31-32.

Brandon Sandén är
21 år och bosatt på
Södermalm i Stockholm. Han har under loppet av fyra
år jobbat med olika
föreningar och företag inom sport och
aktiviteter. Han sitter
i styrelsen i ett företag med klasser, evenemang och marknadsföring inom rörelseformen Parkour. Han
har erfarenheter av ledarskap, styrande och
samarbete inom företag, föreningar och förbund.

- Jag har alltid haft ett stort intresse för rörelse. När jag var yngre skiftade jag från
sport till sport, men stannade bara kvar
på de sporter som involverade hela kroppen och sinnet, saker som kampsport, dans
etc. Min passion under de senaste sju åren
har dock leget inom rörelseformen Parkour
och jag har under de sista fyra åren jobbat
med detta som tränare och ledare. Jag älskar stadsmiljöer men också naturen. Jag har
rest runt i världen med målet att få uppleva
olika miljöer för att utveckla mina rörelsekunskaper, det har också vidgat mina kunskaper om världen. Jag bor med min sambo
Emma Tess på Södermalm och tillbringar gärna min fritid med att utforska staden
som träningsredskap och utveckla mina förmågor, säger Brandon

Brandon hoppar i Slussen, Stockholm för ett
fotoprojekt åt ett klädföretag.

Gustav Björk är 20 år
och bor på en hästgård strax utanför
Eskilstuna. Han har
sedan
studenten
jobbat med egen
hästverksamhet och
webbdesign.
Han
har erfarenhet av
sponsring och större
event samt tävlingar.

- Jag är en riktig sportnörd och testade det
mesta när jag var liten men det jag fastnade för var hästhoppning. Jag gick Naturvetenskap på ett elitidrottsgymnasium där vi
hade 20 specialidrottstimmar i veckan. Det
gav mig tid att elitsatsa men även att arbeta
med webbsidor och hålla mindre träningar vid sidan om. Efter studenten gick flyttlasset till en träningsanläggning i Västerås
där jag öppnade upp egen hästverksamhet
och arbetade med webbdesign. Jag hade då
sponsring och samarbeten med flera
företag som gjorde
det möjligt att starta
min egen verksamhet. I verksamheten
har jag arbetat med
tillridnings-, utbildnings- och försäljningshästar samt
anordnat träningar
och kurser. Nu bor
jag på en hästgård
utanför Eskilstuna
tillsammans med
min sambo Michelle Olbrich, säger
Gustav.

Kråkhoppet 2015,
130 cm på hästen
Beesly VE.

CF-BLADET #4.16 |

17

EXTRA INFORMATION
(UTRUSTNING, KLÄDER, ÅLDER, LOPP MM):
UTRUSTNING som du behöver är ett par skridskor. Speedskridskor, långfärdskridskor eller tillochmed hockeyskridskor
fungerar, men det kan vara värt att tänka på att du ska åka
långt och att det kan bli kallt. Så vi rekommenderar ett par
långfärdskridskor och extra sockor.
KLÄDER har du möjlighet att köpa via Skate4AIR’s webbshop om du inte har egen passande utrustning. Vi rekommenderar att ha flera tunna lager, då du blir varm när du
åker men vill kunna sätta på dig lite extra när du fikar under
dagen.
NÄR:

11 Februari 2017

VAR:

Falun, sjön Runn

ALLMÄN INFORMATION:
Skate4AIR är en skridsko- och insamlingstävling för att skapa ett friskare liv med CF och PCD. Själva tävlingen kommer
att ske lördagen den 11/2 2017 men det kommer finnas andra aktiviteter på plats från fredagen den 10/2 till söndagen
den 12/2.

ÅLDER spelar absolut ingen roll, bara du kan stå på ett par
skridskor eller är villig att lära dig. Barn under 18 år som ska
åka loppet behöver ha en myndig anhörig med sig.
LOPPET går under dagen på en plogad bana på sjön Runn,
utanför Falun. Från det att solen går upp till det att solen går
ner, åker du så långt du kan (med valfria mat- och fikapauser
när det passar) och siktar på det mål du gett dig själv.

Det går både att delta i loppet och att anmäla sig som volontär. Både de som tävlar och de som volontärarbetar kan
samla in pengar. Detta är alltså både en skridskotävling och
en tävling om vem som kan samla in mest pengar till kampen för ett friskare liv med CF och PCD. Det finns en chans
för alla att vinna, inklusive dig.

PAKET 1
KOSTNAD DELTAGARE UTAN BOENDE (I FALUN)
Icke medlem*: 1 250 kr
Medlem: 950 kr

Som deltagare får du en insamlingssida på hemsidan www.
skate4air.se där alla pengar du har samlat in kommer att
synas.

PAKET 2
KOSTNAD DELTAGARE BOENDE 2 NÄTTER + FRUKOST
OCH MIDDAG (I FALUN)
Icke medlem*: 2 550 kr
Medlem: 2 250 kr

HUR GÖR JAG FÖR ATT VARA MED OCH SAMLA IN
PENGAR FÖR CF?

I anmälningsavgiften för deltagare ingår det ett
startpaket med Skate4AIR-kläder.

Gå in på hemsidan www.skate4air.se och klicka på knappen delta. Du skriver in dina uppgifter och väljer vilket paket som passar dig bäst (se nedan). När du är klar på sidan
kommer du att få en egen inloggning och en insamlingssida.
På insamlingssidan kan andra (familj, vänner och bekanta)
donera pengar till dig och du kan se alla dina donationer
och de som donerat. När din sida är klar är det bara att tuta
och köra!
För att optimera dina chanser för både loppet och insamlingen ber vi dig anmäla dig före den 1:a januari. Efter den
1:a januari kommer RfCF att hålla olika workshops för alla
anmälda. Dessa workshops kommer involvera informationsmöten, chanser att utveckla din träningsteknik, hur du kan
göra för att samla in pengar på bästa sätt och möjligheter
att träffa andra åkare.

PAKET 3
VOLONTÄR UTAN BOENDE (I FALUN)
Icke medlem*: 200 kr
Medlem: GRATIS
Möjlighet att lägga till boende + frukost och middag för
volontärer och andra finns för 650 kr/person och natt.

Vem åker skridsko snabbast?
Vem samlar in mest pengar?
Blir det du?
* Medlemsavgiften i RfCF är 200 kr/år.
Pris för gemensam middag tillkommer (frivilligt).
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KRISTINA RADWAN

Paul ”Palle” Lederhausen (mitten) som startade McDonalds i Sverige och som
också är hedersmedlem i RfCF hade bokrelease för sin bok ”Ständigt hungrig”,
Kristina Radwan och professor Birgitta Strandvik var där.

”Ständigt hungrig”, en självbiografi
där Paul Lederhausen berättar om sitt
händelserika liv för journalisten Petter
Karlsson. Utgiven på Albert Bonniers
Förlag 2016.
Paul ”Palle” Lederhausen som startade McDonalds i Sverige och som också är
hedersmedlem i vårt riksförbund skriver öppenhjärtligt och ärligt om framgångar och
motgångar i ett långt entreprenörsliv. Boken inleds med orden: ”En gång sålde jag fler
majblommor (2000 på en dag) än något annat barn i Sverige. Då var jag fjorton år gammal.” Och så fortsatte det. Med otroligt driv,
lite tur, hårt arbete och ibland hårda nypor
skapade han grunden till vad McDonalds i
Sverige är i dag.
Tycker man om att äta på ”Donken” är
det roligt att läsa om hur allt startade i början av 70-talet. T.ex. att Palles mamma Therese öppnade en ”futt”, en barack, där hon
serverade enklare måltider till arbetare i
trakten långt innan man ens hört talas om
snabbmat eller hamburgare. Kanske lade
hon grunden till det som skulle göra hennes
son så framgångsrik? Eller att han hade en
sträng och krävande pappa som han i hela
sitt liv försökte visa att han dög, att han var
något att ha.
1955 träffar Palle sin stora kärlek Iréne
som 1959 skulle bli hans fru. Deras första
barn föddes 1960 och hette Erica, ett underbart barn, skriver Palle, men hon skrek
mycket och hennes avföring såg inte normal
ut. ”Bara normalt barnskrik”, sa läkaren,
20
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”det är bara er nervositet som smittar av sig
på henne.” Men Palle och Iréne gav sig inte
och några dagar senare fick lilla Erica diagnosen cystisk fibros och livet blev aldrig sig
likt igen. Palle beskriver det som att livet rasade samman men att han reste sig och bestämde sig att de inte skulle låta sjukdomen
vinna utan strid.
Den första hamburgerkedjan föddes i
Kansas 1921 och den första McDonalds i
USA, 1937. Det tog hela 36 år innan den
första restaurangen öppnades av Palle 1973
på Kungsgatan 4 i Stockholm som senare skulle bli hela tvåhundratjugo stycken.
Som kuriosa kan nämnas att det idag finns
trettiosex tusen restauranger över hela världen, enligt Palle. Hans första mål på McDonald´s i USA var en cheeseburgare med
pommes och en vaniljshake som han tyckte samkade gudomligt. Restaurang nummer
två låg på Sveavägen 71, också i Stockholm,
restaurangen bombades en sen försommarnatt 1975. Palle grät i smyg men gav inte upp
trots att det efter tre månader small igen.
Det är mycket företagshistoria i boken men när man kommer till det gripande
kapitlet ”En dotters död” förändras tonen
och entreprenören som inte skyr några motgångar blir mänsklig. Det har gått fyrtio år
sedan Erica gick bort 1976, men mot döden kämpar alla förgäves, som Palle skriver.
Under hennes sista natt sov Palle hos henne men när han vaknade var hon borta och
han beskriver det som ett misslyckande och
att han var världens sämsta pappa. ”Hur
orkar man gå vidare efter ett barns död?”
Frågar han sig.

Till Ericas minne skapade Palle och hans
fru Iréne flera minnesfonder t.ex. Ronald
McDonald barnfond (som samlar in pengar och bygger Ronald McDonald husen) och
Erica Lederhausens minnesstiftelse där personer med cystisk fibros kan söka pengar för
rekreationsresor. Palle började också i terapi
för sin melankoli och för att orka gå vidare.
Livet har sin gång och till slut måste även
en stark och färgrik person lämna över sitt
imperium till nya krafter och Palle beskriver
målande hur det kändes när hans son Mats
tog över Svenska McDonalds. Hur han ena
dagen styrde och ställde som vanligt och hur
han nästa dag kände sig som en persona non
grata. ”Jag kände mig åsidosatt, brädad och
ratad. Från att ha varit en storspelare av rang,
var jag numera ingenting alls. Ena dagen i
värmen från stekhällen, nästa ute i kylan.”
Palle bor numera i Spanien och på Värmdö med sin nya fru och verkar må bra nu när
han nyss fyllt 80 år. Han älskar havet och
att ”blicka ut över vågorna” så som han gör i
båda sina bostäder.
Jag tyckte mycket om att läsa boken som
är lättläst och stundtals rolig med generöst
med privata fotografier. Men också sorglig. Jag kände personligen Erica ganska väl
och greps djupt när hon dog 1976 bara 16 år
gammal. Jag, som var lika gammal, förstod
för första gången på riktigt vad det här var
för sjukdom. Nu, fyrtio år senare, är CF inte
alls densamma som den var då. Nya behandlingsmetoder och nya mediciner ger den
unga generationen som växer upp nu helt nya
förutsättningar till ett normallångt liv. 

NOTERAT

INFORMATION FRÅN DE
FORSKANDE LÄKEMEDELSFÖRETAGEN
STOR UTMANING ATT FÖLJA NYA
LÄKEMEDEL UT I VERKLIGHETEN
Ordnat införande innebär bland annat
att det finns färre data om effekt och säkerhet när nya läkemedel börjar användas
av patienter. Detta faktum innebär höga
krav på insamling av data från den vardag
där läkemedlen används.
Ordnat införande innebär ett nytt sätt att introducera nya innovativa läkemedel. Uppemot tio läkemedel eller läkemedelsgrupper
per år hanteras i den nya modellen, som innebär stora förändringar för alla parter.
Sofia Wallström, generaldirektör för TLV,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
har sett stora förändringar på några få år av
myndighetens arbete.
Det finns flera skäl till att den gamla ordningen måste förändras. Det är inte hållbart
att det blir allt dyrare att forska fram nya läkemedel – där en stor del av kostnaden är relaterad till omfattande kliniska prövningar
med tusentals patienter innan ett godkännande var aktuellt. Allt fler sjukdomar kan
botas eller lindras med nya generationer av
läkemedel, men för att de nya läkemedlens
värde ska tas tillvara måste de komma ut till
patienterna snabbare.
Här finns en paradox, konstaterade Sofia
Wallström. Å ena sidan godkänns läkemedel
på svagare data är förr. Å den andra sidan behövs bättre utvärderingar av de dyra nya läkemedlen så att rätt patienter får rätt läkemedel
i rätt dos.
– Det händer att vi på vårt bord inte ens
har fas 3-data inför våra beslut utan bara data
från fas 2-studier och ibland till och med från
fas 1. Detta är en helt ny verklighet. För fem
år sedan hade vi definitivt sagt nej med ett
sådant underlag med hänvisning till att läkemedlets värde inte kunde bedömas. Men

att idag bara säga nej är inte konstruktivt eftersom läkemedlen forskas fram för att lösa
medicinska problem. Dock har vårt och vårdens uppdrag blivit betydligt mer komplicerat, menar hon.
Hon berömde landstingen för att samverkansmodellen fungerar bra. Dialogklimatet
är gott och engagemanget stort. Tid till introduktioner har kortats och läkemedel har
kunnat tas in i förmånssystemet trots stora
osäkerheter, till exempel läkemedel mot hepatit C och vissa cancerformer.
– Tack vare samverkansarenorna har vi fått
bra förutsättningar att gå framåt. Det kommer att behövas eftersom framtiden inte blir
mindre komplex. Förhoppningsvis kommer
vi ännu längre med att behandla och bota
svåra medicinska tillstånd, men vi behöver
bli bättre på att se till att rätt patient får rätt
läkemedel så snabbt det går och att vi betalar
för värdet av behandlingen, säger Sofia Wallström.
Gunilla Thörnwall Bergendahl, tillförordnad chef för hälso- och sjukvårdssektionen på
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser
en snabb förändring i inställningen till samverkan bland landstingen som nu manifesteras i samverkansmodellen.
– Idag känns den självklar. Idag är känslan ”Hur kunde vi agerat annorlunda?” Det
är fantastiskt att landstingen och regionerna har satsat 11 miljoner kronor på samverkan och får en återbäring på halv miljard i år,
menar hon.
SKL tillhör dem som har stora förväntningar på den länge aviserade statliga utredningen om pris- och ersättningssystemen.
Gunilla Thörnwall Bergendahl vill bort från
dagens lapptäcke med olika villkor och regler för öppenvårds- och slutenvårdsläkemedel, receptläkemedel inne i och utanför
förmånen, förbrukningsartiklar som hanteras olika, smittskyddsläkemedel som är inne
i förmånssystemet och samtidigt inte är det.
– Vi vill ha ett system för helheten. Till exempel är det orimligt att vi ska fortsätta att
förhandla om ersättning för läkemedel ett år i
taget med socialdepartementet efter att bud-

getarna ute i landstingen lagts fast. En ekonomisk framförhållning behövs särskilt nu
när det kommer nya dyra och bra läkemedel.
Detta ska utredningen fundera på. Framtidens pris- och ersättningssystem måste stödja
och följa med i de resor patienterna kommer
att göra mellan olika vårdnivåer, menar Gunilla Thörnwall Bergendahl.
Med snabb introduktion av nya läkemedel ökar behovet av data, så kallade real world
data (data från verkligheten), som beskriver
hur det fungerar när läkemedlen används.
Idag råder det stora skillnader i förutsättningarna för sådan datainsamling mellan olika läkemedel.
– Idag har två sådana läkemedel fyra indikationer. I slutet av nästa år kan vi ha ytterligare läkemedel och 20 olika indikationer för
denna läkemedelsgrupp, säger hon.
Konsekvensen är att man kan få varningssignaler eller information om att ett läkemedel kan stoppa sjukdomsutveckling – men få
den för sent. Ett förslag för att komma förbi
denna fördröjning är ett enda register för nya
läkemedel inom cancerområdet.
Kraven på ökad registrering möts av motstånd när registrering innebär merarbete för
sjukvården. SKL arbetar därför med att öka
graden av automatisk överföring av data till
kvalitetsregistren. Målet är att data registreras
på ett ställe och används på flera. Ett spår är
ett verktyg som tolkar data från journaler och
förbereder formulär till kvalitetsregister. 
Källa: LIF

INFORMATION FRÅN DE
FORSKANDE LÄKEMEDELSFÖRETAGEN
VILL INFORMERA APOTEKSKUNDER
OM OFÖRSÄKRADE LÄKEMEDEL
Årligen säljs hundratusentals förpackningar
av oförsäkrade läkemedel på apoteken. Nu
föreslår Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen, bland annat informationsplikt för
apoteken för att minska risken för att patienter skadas av läkemedel utanför försäkringen.
CF-BLADET #4.16 |

21

Så gott som alla läkemedel, 99 procent av
läkemedelsomsättningen i Sverige,
omfattas av läkemedelsförsäkringen.

För patienter som skadats av läkemedel utanför läkemedelsförsäkringen finns två sätt
att på juridisk väg försöka få skadestånd.
Man kan stämma företaget. För att få skadestånd måste man bevisa att företagets läkemedel har en säkerhetsbrist och att just det
orsakat skadan – något som kan vara särskilt
svårt att bevisa om man tar mer än ett läkemedel. Ett annat sätt är att i en rättsprocess
bevisa att företaget varit försumligt eller agerat med uppsåt att skada.
– Det är lätt att inse svårigheterna i det
senare. Att bevisa försumlighet eller uppsåt
när det handlar om läkemedel som efter en
rigorös process godkänts av myndigheterna
torde vara svårt. Och förlorar man en rättslig process får man själv stå för både egna och
företagets advokatkostnader, säger Robert
Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen.
Även om man skulle vinna en rättsprocess får man med största sannolikhet inte ut
en högre ersättning än vad man kan få från
Läkemedelsförsäkringen för skador som orsakats av ett försäkrat läkemedel. Läkemedelsförsäkringen har stora fördelar för
patienterna, säger Robert Ström.
– Det kostar inget och man kan överklaga beslut till en oberoende instans. Man har
inga advokatkostnader och försäkringen har
inte lika höga beviskrav som skadeståndslagstiftningen. Men ändå är ersättningsnivån i
princip likvärdig, säger han.
Så gott som alla läkemedel, 99 procent
av läkemedelsomsättningen i Sverige, omfattas av läkemedelsförsäkringen. Men trots
att andelen är låg såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom
läkemedelsförmånen under 2012. Den dåvarande läkemedels- och apoteksutredaren Sofia Wallström konstaterade att detta var ett
problem. Men hennes förslag till åtgärder
stötte på patrull.
– Eftersom den totala volymen har ökat
sedan dess rör det sig sannolikt inte om färre, snarare fler, förpackningar idag, säger Robert Ström.
Det finns en lucka där läkemedel utanför Läkemedelsförsäkringen eller motsvaran22
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de skydd kan nå patienter i Sverige, särskilt
i samband med det generiska utbytet. Ett
exempel är ”periodens vara”, som väljs ut av
TLV, där även oförsäkrade läkemedel kan
väljas ut. TLV kan inte ställa krav på att endast läkemedel med Läkemedelsförsäkringen
eller motsvarade skydd kan väljas ut för periodens vara. Sådana krav skulle troligen strida
mot EU:s regler om konkurrensbegränsning.
TLV kan i princip inte ställa krav som går
utöver produktansvarslagen. Dock har detta
inte prövats inom EU:s rättsinstanser.
Robert Ström föreslår ändrade rutiner när
ett oförsäkrat läkemedel väljs som periodens
vara eller blir föremål för ett utbyte, i situationer när apoteken blir skyldiga att byta ut
ett läkemedel på receptet mot ett utbytbart
alternativ.
– Jag menar att det bör införas en informationsskyldighet för apoteken. När patienter
är på väg att hämta ut ett oförsäkrat läkemedel ska de informeras om vad det innebär. Patienten ska, till samma kostnad och
inom förmånen, kunna erbjudas ett annat
utbytbart, försäkrat läkemedel, säger Robert
Ström.
Förslaget skulle, om det införs, i praktiken leda till att antalet oförsäkrade läkemedelsförpackningar minskar, menar Robert
Ström. Det skulle sända en signal till företag
att Sverige månar om patienternas säkerhet.
Förslaget skulle inte strida mot EU-regler om
konkurrensbegränsning. Eftersom periodens
vara handlar om stora volymer innebär det
att många patienter kan få oförsäkrade läkemedel – och det utan att de har informerats
om att så är fallet. Det finns uppgifter om att
några patienter skadas i Sverige av oförsäkrade läkemedel varje år. Det är osäkert hur
många apotekskunder som är medvetna om
att en del läkemedel inte har samma försäkringsskydd som merparten.
Sedan länge är de flesta företag som säljer
läkemedel medlemmar i Läkemedelsförsäkringen, vilket innebär att samtliga deras läkemedel omfattas av försäkringen. Sedan 2013
gäller dessutom en överenskommelse där alla
apoteksaktörer lovar att inte aktivt bidra till

att läkemedel utanför försäkringen säljs i landet. 
STEN ERIK JENSEN
Källa: LIF

TLV INFORMERAR
SVERIGE SPARAR MÅNGMILJARDBELOPP PÅ LÄKEMEDEL
Det svenska utbytessystemet med att byta
ut läkemedel på apotek sparar årligen mångmiljardbelopp och är ett av de mest effektiva
systemen i Europa. Det visar en ny studie
som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort.
– I Europa betalar man i snitt 2,6 miljarder kronor mer för exakt samma läkemedel, säger Svante Rasmuson enhetschef för
marknadsanalys på TLV.
När originalläkemedel förlorar sitt patentskydd kan generiska läkemedel börja säljas och idag är varannan förpackning
som säljs på öppenvårdsapotek utbytbar.
TLV har studerat prisutvecklingen för alla
läkemedel som fått konkurrens både före
och efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Granskningen visar att priset
faller kraftigt direkt efter att det uppstår
konkurrens. Redan efter tre månader har
priset i genomsnitt gått ner med 40 procent.
Efter första kvartalet börjar prisutvecklingen plana ut, men fortsätter fortfarande nedåt. Efter två år har priset minskat med 65
procent och priserna fortsätter ner.
– Tack vare att vi har ett system som gör
att priserna faller så pass mycket ger det vården möjlighet att behandla fler patienter.
Vi ser att antalet doser stiger i takt med att
priserna faller, säger Svante Rasmuson som
också pekar på att det blir pengar över till
annan vård.
Sverige har effektivt system för att hålla ner priser. I studien har prisnivån i ett
tjugotal europeiska länder analyserats och
genomgången visar att Sverige har ett av
Europas mest effektiva system för att sti-



mulera konkurrens och hålla nere priserna.
Sverige ligger bland de tre lägsta länderna
i pris. Europeiska länder betalar i genomsnitt 2,6 miljarder mer för dessa läkemedel. Ett annat sätt att åskådliggöra vad det
svenska systemet sparar är att jämföra priser före och efter generisk konkurrens. En
sådan jämförelse har gjorts tidigare och visar att läkemedelskostnaden i Sverige skulle
vara uppskattningsvis åtta miljarder kronor
högre per år om vi skulle betala de priser
som gällde före generisk konkurrens.
Fakta om utbytessystemet: Sverige har sedan 2002 haft generiskt utbyte på apotek.
Det innebär att apoteken byter ut det förskrivna läkemedlet till ett likvärdigt läkemedel som har lägst pris på marknaden. I
och med omregleringen och avmonopoliseringen av apoteksmarknaden skärptes reglerna och apoteken blev skyldiga att byta till
den produkt som TLV utsett i en utbytesgrupp.
Utbytessystemet kallas periodens vara.
Periodens vara blir varje månad det läkemedel som har lägst pris, inom varje utbytesgrupp, och som kan tillhandahållas till hela
marknaden med en tillräcklig hållbarhet
under hela månaden. 
Källa: TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

LULEÅ UNIVERSITET INFORMERAR
UNIK STUDIE OM GLUKOSNIVÅER
UNDER FÖRLOSSNING
Anitha Risberg, forskare vid Luleå tekniska
universitet.
Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att glukosnivåerna blir naturligt
fördubblade hos mamman under en förlossning, vilket ger extra krafter och en söt
energirik modersmjölk. Hos kvinnor med
diabetes hålls i dagsläget glukosnivåerna
låga med insulin och som en konsekvens av
det blir barnen slöa.
– Det är inte forskat så mycket på kvin-

nor överhuvudtaget och speciellt inte direkt
efter förlossning. Därför känns det jätteroligt att visa att det är naturligt att kvinnor
har höga glukosnivåer efter förlossningen.
När jag fick resultaten förstod jag att det
här måste vara förklaringen till att det är
svårt att ställa in glukosnivån hos diabetiska kvinnor, säger Anitha Risberg, medicine
doktor i fysiologi vid Luleå tekniska universitet.
Det intressantaste fyndet i studien ”Elevated glucose levels in early puerperium, and
association with high cortisol levels during
parturition”, som skett i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Uppsala
universitet, är att glukosnivåerna hos friska
kvinnor som genomgick normala förlossningar hade klart förhöjda glukosnivåer upp
till tre timmar efter förlossningen. Stresshormonet kortisol var också väldigt högt
och kom upp i dubbla nivåer. Under förlossningsförloppet producerar moderkakan
kortisol, som ger ett stöd i prestationsförmågan, vilket är ändamålsenligt. När kortisol
kommer ut i blodbanan stiger också glukosnivåerna. Från den höga glukosnivån bildas söt och energirik modersmjölk, vilket gör
att barnen blir pigga om de ammas efter förlossningen. Glukosnivåerna hos mamman
klingar sedan sakta av och cirka 27 timmar
efter förlossningen är de nere i normala nivåer.
Det är väl känt sen tidigare att det är
svårt att ställa in glukosnivån hos kvinnor
med diabetes efter en förlossning. Barn till
kvinnor med diabetes blir ofta slöa efter
förlossningen, och när Anitha Risberg och
hennes forskarkollegor såg forskningsresultaten gick tankarna direkt till detta välkända problem.
– I dag hålls nivåerna nere med insulin,
men i och med studiens resultat kan även
diabetiska kvinnor tillåtas ha naturligt förhöjda glukosvärden efter förlossningen. Det
skulle kunna ha en positiv effekt på barnen
och göra dem mindre slöa. Men det behöver
studeras ytterligare. 
Källa: Luleå tekniska universitet

SOCIALDEPARTEMENTET
INFORMERAR
REGERINGENS SATSNING PÅ VÅRD
FÖR KRONISKT SJUKA SKA FÖLJAS
UPP
Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag
att följa upp regeringens satsning på att
förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen omfattar totalt
450 miljoner kronor under åren 20142017, följt av 50 miljoner kronor årligen
där efter. För 2016 har regeringen fattat
beslut om 150 miljoner kronor till olika
insatser för bättre vård till personer med
kroniska sjukdomar. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys ska nu följa upp
och analysera dessa insatser.
– En av vårdens stora utmaningar är
att bli mer anpassad efter dem som har
de största behoven och använder det mesta av vårdens resurser - personer med en
eller flera kroniska sjukdomar. Genom
satsningen kan vi understödja den kulturförändring och det utvecklingsarbete som
är så nödvändigt. Genom en ordentlig
uppföljning kan vi också se vilka insatser
som ger bäst effekt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström
Uppdraget ska redovisas till regeringen
senast den 1 juni 2018. Regeringens satsning på att förbättra vården för personer
med kroniska sjukdomar görs delvis genom en överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting. I överenskommelsen ingår bland annat att:
• Främja utveckling, spridning och til�lämpning av nationella riktlinjer och kliniska behandlingsrekommendationer för
ett stort antal kroniska sjukdomar.
• Utveckla nya patientcentrerade arbetssätt och metoder i primärvården som bidrar till att vård och behandling erbjuds
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Foto: Jenny Ekstrand

HÄNT I VÅRA
REGIONER

RFCF REGION STOCKHOLM

Ellinors Ekstrands ”gympaloppa”.
Hennes mamma skrev åtta olika övningar under flikarna för att motivera
Ellinor till rörelse vid inhalation. ”Vi
tänkte göra flera loppor så varierar
vi varje dag, så det inte blir enkelspårigt”, Skriver mamma Jenny till
CF-bladet

Ordförande: Staffan Zander
Telefon: 070-399 27 71
E-mail: staffan@mapema.se

med utgångspunkt i patientens förutsättningar och behov.

Regeringen har under året också gett ett
större och bredare uppdrag till Socialstyrelsen på totalt 68 miljoner kronor. 30
miljoner kronor ska fördelas till relevanta
organisationer inom området. Uppdraget
omfattar bland annat:
• Utveckling av nationella kunskapsstöd
om fler kroniska sjukdomar (psoriasis och
epilepsi).
• Implementering av nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder.
• 30 miljoner kronor i stimulansmedel
till professionens organisationer och andra relevanta organisationer för att stödja
implementeringen av nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder samt
för allmänna insatser som ska bidra till att
vården blir mer kunskapsbaserad, patientcentrerad och i högre grad fokuserar på
prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar. Det är 10 miljoner kronor
mer än 2015.
Livsmedelsverket har också fått 4 miljoner kronor för att främja arbetet med
hälsosamma matvanor inom hälso- och
sjukvården för att förebygga kroniska
sjukdomar. 
Källa: Socialdepartementet, Gabriel Wikström
om Folkhälsa och sjukvård.
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• Främja arbete med att följa upp patientresultat i primärvården och ledarskapets
betydelse för uppföljning och utvärdering
av resultat.

NU HAR ARBETET MED CF-SPELEN
KOMMIT IGÅNG ORDENTLIGT!
På Skepparholmen söder om Stockholm
hade styrelsen i Stockholms regionförening ett heldagsmöte kring CF-spelen som
går av stapeln den 9:e september 2017. Idéer bollades fram och tillbaka och beslut fattades. Det känns som att det kommer att
bli ett väldigt roligt familjeevent med fokus
på lekar, tävlingar, prova-på-aktiviteter och
mycket, mycket mer. RfCF:s eventsamordnare Brandon Sandén var med på mötet och
tillsammans kände vi oss kreativa och inriktade på att göra något roligt för alla RfCF:s
medlemmar i hela landet.
Eftersom Brandon var där och Skate4AIR närmar sig fick vi även information
om det. Flera i styrelsen anmälde sig genast
endera som deltagare, d.v.s. de tänker åka
skridskor, eller som volontärer. Alla kommer vi att göra allt för att samla in så mycket pengar vi kan till kampen för ett friskare
liv med CF och PCD. Gå in på www.skate4air.se och anmäl dig du också eller satsa
pengar på någon du känner.
STOCKHOLMS REGIONFÖRENING
ORDFÖRANDE: STAFFAN ZANDER

Sök på pappersloppa på Google, det
finns massor av bilder som visar hur
man gör.
Material: Ett A4 papper, lite färgpennor och fantasi.

VILL DU DELTA I
SKATE4AIR?
Anmäl dig idag på
www.skate4air.se!
Se prisuppgifter på sid 32

ARMBAND MED TEXTEN ”CURE CF”
KOSTAR 100 KRONOR/ST
STÖD KAMPEN MOT CF!
BESTÄLL PÅ INFO@RFCF.SE

MAT-TIPSET

KAKDAGS!
DET ÄR NÅGOT SPECIELLT MED HEMBAKADE KAKOR OCH DET BEHÖVER
INTE VARA KOMPLICERAT FÖR ATT DET SKA BLI GOTT OCH DOFTA HELT FANTASTISKT. JAG HAR PLOCKAT IHOP TRE FAVORITER FRÅN VÅR MOTTAGNING
(SJUKGYMNASTER OCH DIETISTER PÅ BARNKLINIKEN I LUND). MIN EGEN FAVORIT ÄR HELT KLART ”GLÖMDA KAKOR”, EN OANSENLIG LITEN BOLL SOM
GER MASSOR MED SMAK!

NOUGATRUTOR
100 g smör
4,5 dl havregryn
1 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
1,5 tsk bakpulver
1 msk vetemjöl
2 msk ljus sirap
250 g nougat
ugnsform 20x30 cm
Sätt ugnen på 200°C och lägg bakplåtspapper i ugnsformen. Smält smöret. Blanda
havregryn, strösocker, vaniljsocker, bakpulver och vetemjöl i en bunke. Tillsätt det
smälta smöret och sirapen. Rör till en jämn
smet. Platta ut smeten till ett jämnt lager i
formen. Grädda i nedre delen av ugnen i ca
10 minuter tills kakan fått gyllene färg. Låt
kakan ligga kvar i formen. Ta fram nougaten. Hyvla eller skär med kniv längs kanten
på nougaten och lägg sedan nougatbitarna
på kakan så att den smälter. Bred ut nougaten till ett jämnt lager.
Låt kakan stå svalt så att nougaten stelnar.
(Låt svalna i rumstemperatur först eftersom
det är olämpligt att ställa in varma saker i
kylskåp, men har du tillgång till matkällare
eller om det är kallt ute så kan du kyla ner
kakan direkt.)
LYCKSELEKAKA
100 g smält smör
3 dl mjölk
1 ägg
4 dl socker
8 dl vetemjöl
5 tsk vaniljsocker
3 tsk bakpulver

Lyckselekaka

Glasyr:
200 g smält smör
2 dl socker
3 dl havregryn
3 tsk kanel
Blanda ihop smeten. Smörj en långpanna.
Häll ner smeten & klicka sedan ut glasyren
i små klumpar.
Grädda i nedre delen av ugnen 225 grader
12-15 minuter, tills den fått fin färg. Kolla
den då och då så den inte blir för välgräddad. Den ska vara lite kletig.
GLÖMDA KAKOR
200 g normalsaltat smör
1 dl kakao
1 tsk vaniljsocker
240 g (4 dl) vetemjöl
2-2,5 dl strösocker
Rör samman alla ingredienser utom sockret till ett smul. Använd matberedare eller
elvisp. Strö över sockret och arbeta snabbt
in det i massan. Forma enkronestora bollar
och lägg dem på pappersbeklädd plåt. Grädda mitt i ugnen på 50 grader i 2 timmar.
Stäng av värmen, men ha kvar plåten i ugnen över natten.

Kolasnittar

KOLASNITTAR
30 stycken
100 g smör
0,75 dl socker
1 msk vaniljsocker
2 msk ljus sirap
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
Rör smör, socker, vaniljsocker och sirap pösigt. Blanda i mjölet och bakpulvret. Forma degen till 3 eller 4 fingertjocka längder,
lika långa som plåten. Lägg dem på bakpappersklädd plåt. Platta till dem med en gaffel
så att det bildas längsgående ränder. Grädda kakorna mitt i ugnen i 175 grader, ca 14
min. Skär kakorna i sneda bitar medan de
är varma.
God Jul och Gott Nytt År
ÖNSKAR DIETIST MIKAEL NILSSON
PÅ LUNDS CF-CENTER
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