
Har CF, født -76, transplantert lunger og 
nyre. Har hatt kreft, har diabetes og er 
svakt benskjør.

Liker reiser, hund, fiske, film og spill. Ser 
en del ishockey og spiller på hobbybasis. 
Er aktiv fotballsupporter og har planer 
om å begynne å spille baseball, samt ta 
opp igjen innebandy.

Mob: 91119152
Deltar ofte på foreningens 
arrangementer, og kan ellers kontaktes 
på telefon, epost og Facebook

Har en sønn med CF som er født i 2002, 
en datter på 25 år og en sønn på 21 år 
som er friske. Bor i Mo i Rana, Nordland. 
Har også den gleden av å være mormor 
til lille Vetle på snart 4 år og som snart 
blir storebror ;)

Er glad i håndarbeid, turer i skog og 
mark, 10-12 års erfaring fra 
campingvogn (Sommer og 
vintercamping). Liker å reise til varmere 
strøk.

Har erfaring i forhold til 
oppstart/overganger, fra barnehage til 
barneskole, fra barneskole til 
ungdomsskole og videre til 
videregående. Bruk av assistenter og 
ombygging av hus. 

Mob:  90 18 12 27
Ta gjerne kontakt på telefon, epost og 
Facebook/Messenger

Terje Dalhaug CF voksen og transplantert, 
født 1976

Nord/Leder Bodø

banos3@gmail.com

Trine 
Røssvassbukt

Mor til gutt med CF, født 
2002

Nord
Mo i Rana

trinerossvass@gmail.com

mailto:trinerossvass@gmail.com


Jobber som sosionom og på fritiden går 
hun mye på konserter og 
kulturarrangementer, spiller spill og 
tilbringer tid med venner.

Har erfaring med Kalydeco.

Bidrar gjerne med erfaringer fra opp- og 
nedturer i et CF-liv, CF-relatert diabetes, 
utdanning og arbeidsliv, hjelpeapparat 
og smitteproblematikk.

Mob:  93 62 64 98
Ta kontakt på telefon, epost eller 
Facebook.

Ingvild er moderator for NFCFs lukkede 
facebookgrupper.

Har fordypet meg i 
presisjonsmedisin/årsakskorrigerende 

medisin for CF. Jobber som konsulent og 
utvikler i IT bedriften Atea i Trondheim. 

Er glad i teknologi, sykler, løping og 
trening.

Eivind Nyland Far til sønn født i 2018 med 
CF Midt sernova@gmail.com

Ingvild 
Torkildsen

CF voksen (f. 1976), 
Kalydeco, 

smitteproblematikk
Midt/Leder

Ranheim
ingvildtorkildsen@hotmail.com

mailto:sernova@gmail.com
mailto:ingvildtorkildsen@hotmail.com


Har CF, født -59

Utdannet barnevernspedagog, men er 
nå 100% ufør. Startet med yoga i 1998, 
og har undervist siden 2001. Fullførte 
yogalærerutdanning i 2007 og ble 
sertifisert MBSR-lærer i 2012. MBSR står 
for Mindfulness Based StressReduction.

Er deleier i Zenit Yoga.

Er gift, mor til tre og bestemor til to.

Mob:  92 06 93 32
Har bred og lang CF-kompetanse og kan 
kontaktes på epost, telefon eller 
Facebook.

Er likepersonkoordinator i NFCF.. 

Jobber som lærer på Charlottenlund 
videregående skole i Trondheim,

Har erfaring fra ulike situasjoner og 
problemstillinger, spesielt med tanke på 
overganger etter hvert som barna 
vokser til. Nå også litt øvelse i å slippe 
taket når barna blir «voksne». Bidrar 
gjerne på møter, samtaler, telefon, 
epost og/eller Facebook. 

Mob:  97 09 62 93
Deltar som regel på alle arrangementer i 
regionen (Midt), samt opplærings- og 
årsmøtehelgene.

Hilde Nyberg Mor til gutt med CF, født 
2000

Midt

Trondheim
likeperson@nfcf.no; 

hilde.nyberg1@gmail.com

Siri Nordhus CF voksen, transplantert 
(har barn og barnebarn)

Midt

Hovin i Gauldal

sir.nor@gmail.com

mailto:likeperson@nfcf.no
mailto:likeperson@nfcf.no
mailto:sir.nor@gmail.com


Ytterøya

Mob: 400 18 705

Jeg er gift med Siri f-59 som har cf.  Vi 
har tre barn som alle mer eller mindre 
har flyttet hjemmefra.  

Mob: 92069303

Jeg er pensjonert lærer. Mine 
interesser: snekring, film og gaming 

(spiller World of warcraft:) Jeg har lang 
øvelse som pårørende til en med cf og 

han har stor kunnskap om både 
sykdommen og all behandling som 
følger med, i perioder går jeg under 

navnet "nurse Olsen". 

Gina Kjelvik 
Møen

Mor til gutt med CF, født 
2013

Midt gkjelvik@gmail.com

Terje Olsen
Gift med Siri, født 1959 

(også likeperson) som har 
CF

Midt brorheim@gmail.com
Hovin i Gauldal

Jobber som sykepleier og instruktør i 
gruppetrening og yoga. Er gift med 

Remy, og vi har 4 barn. Jeg har derfor 
erfaring når det kommer til nye 

svangerskap etter en CF-diagnose. 
Familien er aktiv og travel, og glad å 

reise til sydlige strøk. Liker å tenke at alt 
er mulig- selv med CF. Man blir bare 
ekstra god på planlegging. Ta gjerne 

kontakt! Er også å finne på foreningens 
arrangementer.

mailto:gkjelvik@gmail.com


Heltids mamma til gutt, født -03, med CF 
og 4 jenter, hvorav to har astmaplager 
og mageproblematikk. I familien er også 
en hund og to katter.

Bidrar gjerne med erfaringer i 
forbindelse med problematisk 
diagnostiseringsfase. Har også erfaringer 
i overgang fra barnehage til skole, 
hjelpetiltak, bruk av assistenter, 
ombygging av hus og kontakt med NAV.

Mob:  958 59 564 Ta gjerne kontakt på telefon eller epost.

Mob: 908 08 228

Har en sønn med CF, som går på 
årskskorrigerende medisin. 

Jobber på Havforskningsinstituttet med 
å ta en doktorgrad innen kysttorsk og 
genetikk. Den lille fritiden man har 
brukes på familie, venner, friluftsliv og 
alt som involverer hjemme-dyrking, 
laging eller brygging. 

Mob: 90859565
Ta gjerne kontakt på telefon, epost eller 
Facebook

Bjørghild 
Breistein

Mor til gutt med CF, født 
2010 Vest

Frekhaug

bjorghildseliussen@gmail.com

Aileen 
Moldekleiv

Mor til gutt med CF, født 
2003 (+ søsken med astma) Vest

Alversund
aileenmold@gmail.com

David I. Vang CF ung voksen, medlem i 
ungdomsrådet Vest

Bergen
ivangdavid@gmail.com

Er leder av ungdomsrådet, og er aktiv i 
region vest. 

mailto:bjorghildseliussen@gmail.com
mailto:ivangdavid@gmail.com


Mob: 93957610

Har CF, født i -95 og ble diagnostisert 
som nyfødt.

Har en mastergrad i psykologi, og har 
erfaring med å kombinere sykdom med 
jobb og studier. Har også erfaring med å 
være utvekslingsstudent med CF.

Mob:  94 80 47 62
Ta gjerne kontakt på telefon, mail 
og/eller Facebook.

Maja Anna 
Nakielska

Mor til gutt med CF Vest/Midt majnak@hotmail.com

Har en sønn, født 2000, med CF og en 
sonn, fodt 2004 uten CF. Jeg har 
pedagogisk utdaning, har jobbet 10 ar 
som laerer i Polen. Jobber nå som 
miljøterapeut i Molde kommune i tiltak 
funksjonshemmede. Alle familien var er 
glad i natur og i turer. Vi liker å lytte til 
musikk, synge og spille instrumenter 
sammen med venner. Ta gjerne kontakt 
på epost, telefon eller Facebook. Deltar 
også på foreningens arrangementer, så 
sant det er mulig.

Synne Wiberg CF ung voksen Vest

Os

synnewiberg@gmail.com



Har CF, født 1974 og jobber som 
prosessoperatør på oljeraffineri. Har 
siden høsten 2016 vært behandlet med 
Orkambi og har hatt relativt god effekt 
av den.

Har siden mine foreldre var med å starte 
CF-foreningen, deltatt på de fleste av 
regionale og nasjonale arrangement. For 
tiden får jeg dessverre ikke delta på 
arrangementer pga bakterier som er 
relativt resistente. Trener en del på 
fritiden, med jogging, sykling og 
fjellturer. Bilinteressert! 

I 2020 ble jeg intervjuet av NHI (Norsk 
helseinformatikk) om hvordan det er å 
leve med Cystisk Fibrose - link til 
intervjuet finnes her: https://nhi.no/a-
leve-med/a-leve-med-cystisk-fibrose/

Mob:  90 75 43 73
Ta gjerne kontakt på telefon, SMS eller 
epost.

Har en datter, født -95, med CF

Er både barnepleier og gartner og på 
fritiden er det korps, hest og hund som 
gjelder.

Mob:  91 57 28 00
Bistår gjerne som likeperson der det 
trengs. På Facebook, telefon og 
aktiviteter i og utenfor NFCFs regi

Aileen Tång Mor til CF-ungdom, født 
1995 SørØst

Sarpsborg

ai-ta@online.no

Kurt Helge 
Sjursen

CF voksen (f. 1974) Vest
Lindås

khsj@online.no

https://nhi.no/a-leve-med/a-leve-med-cystisk-fibrose/
https://nhi.no/a-leve-med/a-leve-med-cystisk-fibrose/
https://nhi.no/a-leve-med/a-leve-med-cystisk-fibrose/
https://nhi.no/a-leve-med/a-leve-med-cystisk-fibrose/
https://nhi.no/a-leve-med/a-leve-med-cystisk-fibrose/
mailto:ai-ta@online.no


Har en sønn, født -04, med CF og to 
gutter uten.

Har erfaring med Kalydeco

Fritiden fylles med mye fotball!

Mob:  95 72 90 32

Bidrar gjerne på telefon eller epost. 
Deltar som regel på regionens 
arrangementer, samt opplærings- og 
årsmøtehelgene.

Har CF, født i -93, ble diagnostisert som 
9-åring. 

Nylig utdannet lektor fra Trondheim og 
bor nå i Oslo med samboer. Jobber som 
lærer i Osloskolen. Har mye erfaring 
med å sjonglere lengre sykehusopphold 
med studier, (studentlivet), praksis og 
annen egenbehandling, samt venner og 
familie. Ta gjerne kontakt på telefon, 
epost eller Facebook. 

Thea Natalie 
Grimsrud Wells

Har CF, født i 1993 SørØst Thea.natalie@hotmail.com

Marianne 
Melbye

Mor til CF-gutt , født 2004 SørØst

Oslo

marianne.c.melbye@gmail.com

Mob:454 41 767



Har en sønn med PCD, født i 01.

Jeg jobber fullt som pedagogisk leder i 
barnehage. Jeg har god erfaring med 
individuell plan og ansvarsgruppe, 
overganger barnehage-barneskole- 
ungdomskole- videregående skole og 
behandlingsreiser for kronisk lungesyke 
og allergier. Liker godt å reise og drar på 
tur til kjente og ukjente steder når det 
er anledning. Så heier jeg på Liverpool.

Mob:  90618628
Ta gjerne kontakt på telefon, e-post eller 
facebook. 

Født i 94 med CF. Har erfaring med 
håndtering av CF og skolegang, 
studentliv, studieutveksling, karrierevalg 
og jobbsøking. Er komfortabel med 
norsk, ukrainsk, russisk og engelsk språk. 
Er utdannet bioteknolog fra NTNU, 
Trondheim og har vært på utveksling i 
Danmark.

Foreløpig tar jeg master i kreft 
bioinformatikk i Oslo og jobber med 
prøveanalyse på mikrobiologisk 
laboratorium, sykehuset Innlandet. 
Elsker musikk, natur, vintersport og er 
gira på aktiviteter jeg har ennå ikke 
testet ut.

Ta gjerne kontakt på telefon, epost eller 
messenger.

Elin Lysa Mor til gutt med PCD SørØst

Stathelle

elinlysa@gmail.com

Mob: 48 35 58 09
Anastasia 
Brativnyk

Cf-voksen SørØst anastasiabrativnyk@gmail.com

mailto:anastasiabrativnyk@gmail.com


Har CF, født -63. Fikk diagnosen som 8-
åring og ble transplantert i 2009.

Er utdannet sosionom, og har jobbet i 
helsevesenet i 26 år, men er nå 100% 
ufør.

Sysler til daglig med katt og kultur, 
skriving, foto og venner.

Mob: 952 11 752
Ta gjerne kontakt på epost, telefon eller 
Facebook. Deltar også på foreningens 
arrangementer, så sant det er mulig.

Åshild Fitje CF-voksen + TX SørØst

Oslo

ashildfitje@gmail.com

mailto:ashildfitje@gmail.com

	Ark1

