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Forskrift fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD)

• FOR-2007-06-29-742; sist endret 16.des 
2011, er det gitt adgang til genetisk 2011, er det gitt adgang til genetisk 
masseundersøkelse (screening) for bl.a. CF 
hos alle barn som fødes i Norge.







Prøvekort



Screeningprosedyre

• IRTverdi over cut-off (ca 300 prøver/år)
• Går gjennom Luminexanalyse (70 mutasjoner)

– Bergensmutasjonen c.3873+2T>C:
• Sekvenseringsmetodikk

• Prognose 
– 10 med 2 mutasjoner 
– 20 med 1 mutasjon

• Sekvenseres videre for mutasjoner i panelet



Oppfølging av screening positive

• Svettetest
• Inkonklusive (tvetydige) diagnoser
• Klinisk oppfølging av asymptomatiske barn • Klinisk oppfølging av asymptomatiske barn 
med CF diagnostisert ved nyfødtsscreening



Informasjon

• Før CF screening
• Etter positiv nyfødtscreeningtest
• Ved diagnose• Ved diagnose
• Ved diagnostikk av CF bærerstatus barn





Diagnostikk



GENETIKK



DNA diagnostikk cystisk fibrose

• Mutasjoner som er årsak til CF sykdom
• Mutasjoner som er årsak til CFTR relatert 
sykdomsykdom

• Mutasjoner med ukjent klinisk konsekvens
• Mutasjoner uten påvist eller usikker klinisk 
relevans



Genotype/fenotype

• CF eller ikke?
• CFTR relatert sykdom?
• Prognose?• Prognose?
• Konsekvenser for oppfølging?



Internasjonale databaser

• Cystic Fibrosis Genetic Analysis 
Consortium (CFGAC) Mutation Database

• The Clinical and Functional Translation of • The Clinical and Functional Translation of 
CFTR (CFTR2) project



Norwegian CF Patients
CFTR Mutation Alleles (%)

n               %
F508del   * 184          (62.2)
R117C 12           ( 4.1)
R117H   * 12 
394delTT 11           ( 3,8)               

n              %
E116X  NEW 1            ( 0.3)
L295Q NEW 1
R347L  1
Q493X   * 1

K. Eikelid, OT. Storrøsten 2004

394delTT 11           ( 3,8)               
4005+2T->C               11 
G551D   * 6           ( 2.0)
3659delC   *                 5           ( 1.7)
E60X 4           ( 1.4)
V232D 4
1525-2A-G 3           ( 1.0)
N1303K  * 3
G542X   * 2           ( 0.7)
E279X 2
R75X 2
S912X 2

Q493X   * 1
I506L 1
I507del  * 1 
R553X   * 1
G576A 1
621-1G->T * 1
2183AA-G 1           
S945L  1
R1162X  *  1
I1234V  1
3849+10kbC-T  * 1
W1282X   * 1
Unknown 18          ( 6.5)
Total alleles              296       (100%)



Ny behandling



VX770 er en CFTR kanal 
potensiator

• VX 770 øker CFTR klorid transport i vevs- kultur
• Effektiv overfor mutasjonen p.G551D (10 
pasienter i Norge).

• Fase III studie publisert og viser overbevisende 
effekter (Ramsey BW et al NEJM 365: 1663-
1672. Nov. 3. 2011).

• Godkjent av Food and Drug Administration i USA
• Ukjent når det evt. blir tilgjengelig i Norge



Strategi for F508del/F508del

• Kombinasjon av korrektor VW 809 med 
potensiator VX 770.

• Oppstart klinisk utprøvning er underveis.• Oppstart klinisk utprøvning er underveis.
• Det antas at alle med delta 508 mutasjonen 
kan ha nytte av slik medisin, dersom den 
viser seg å være effektiv. 



PTC 124 (Alturen®)

• Opphever virkningen av ”stop mutasjoner” 
som hindrer avlesning av et normalt CFTR-
gen. gen. 

• Klinisk utprøvning fase tre er forlenget med 
et år. Kanskje foreligger resultater i 2013.

• 18 norske personer med CF vil muligvis ha 
nytte av slik behandling. 



Spørsmål slik behandling reiser

• Når i livet skal man starte
• Må jeg ta medisinen daglig?
• Kan jeg redusere eller slutte med min behandling?

– Lungebehandling– Lungebehandling
– Enzymer
– Leverbehandling
– Annet?

• Er jeg beskyttet mot kroniske infeksjoner?
• Er behandlingen effektiv over lang tid?
• Bivirkninger



Cayston®

• Astreonam lysine
• Antibiotikum til inhalasjon mot 
pseudomonas aeruginosapseudomonas aeruginosa

• Markedsføringstillatelse i Europa og Norge
• Inhaleres daglig
• Forventes lansert ganske snart i Skandinavia



TOBI Podhaler®

• Inhalasjonspulver - tobramycin
• TOBI Podhaler innvilget refusjon etter 
blåreseptforskriftens §2 fra 15. mars 2012blåreseptforskriftens §2 fra 15. mars 2012



Strategier



Strategier for bedre klinisk utfall
• Bedre kompetanse ved NSCF
• Retningslinjer. Anbefalinger
• Nettverk
• Nettside• Nettside

– www.ulleval.no/nscf

• Nasjonalt CF-register. Nasjonal biobank.
• Nyfødtscreening
• Bedre kvaliteten for pasienter med delt omsorg og 
bedret tilgang til CF senter 

• Forskning







Improving the quality of care for 
patients with cystic fibrosis

Summary: 
While several new medications for CF lung disease have 
been introduced in the last decade, improvements in 
outcomes have been largely due to refinements in the 
delivery of care. At this point, the most efficient and 
reliably effective technique for promoting further reliably effective technique for promoting further 
improvement still needs to be identified. Recent 
discussions have centered on attempts at new 
innovative approaches that utilize more selective 
teaching of relevant systems-based quality 
improvement methods in the specific CF environment.

Improving the quality of care for patients with cystic fibrosis.

Schechter, Michael; Gutierrez, Hector

Current Opinion in Pediatrics. 22(3):296-301, June 2010.

DOI: 10.1097/MOP.0b013e328339550e



Brukernes bidrag

• Struktur
– Oversikt over egen behandling
– Medisinoversikt (liste)– Medisinoversikt (liste)
– Oversikt over eget liv (planlegging)

• Gjennomføre egenbehandling
• Min journal



MinJournal er et verktøy for kommunikasjon mellom 
helsevesen og pasient



Medisinsk faglig tilbud

• Bedret kontrolltilbud
– Minst årlige kontroller for alle ved CF senter

• Hyppigere ved komplikasjoner

– Kliniske konferanser med lokale fagmiljøer?– Kliniske konferanser med lokale fagmiljøer?
• Ved besøk og telemedisin 

• Medisinsk utvikling
– Ny lungefunksjonsundersøkelse: MBW med LCI
– Bedret billedmessig fremstilling (rtg, MR)
– Bakterielle antistoffer til klinisk bruk









Registre



CF registre i Norge

• Nasjonalt CF register
– Styring
– Daglig drift
– Personvern
– Databaser

• Nyfødtscreeningregister
– Regulert av forskrift

• Europeisk register



Brukermedvirkning

• Senterråd for Norsk senter for cystisk 
fibrose

• Faglig referansegruppe for• Faglig referansegruppe for
– Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne 
diagnoser og funksjonshemninger, Oslo 
Universitetssykehus



Ressurser



Vi skal ta vare på alle!|


