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Mødet havde til formål at sætte fokus på 
og informere om PBC, samt give patienter 
og pårørende mulighed for at udveksle er-
faringer.  Mødet var arrangeret sammen 
med medicinalfirmaet Intercept, som for-
sker i sygdommen PBC.

Formand for Leverforeningen, Lone 
McColaugh, gav indledningsvis en kort sta-
tus over PBC-sygdomsområdet. Hun fortal-
te, at der sker meget på området, men at 
en gennemgående udfordring på tværs af 
Europa er mangel på information. Det på-
virker både patienter og deres pårørende. 
Med møder som dette forsøger foreningen 
derfor at gå informationsbehovet i møde 
og sætte fokus på PBC-patienter. 

Der er stadig mange glæder i livet  
Første oplægsholder var socialrådgiver og 
PBC-patient Lizzi Sønderskov. Lizzi har selv 
haft PBC, men blev siden levertransplan-
teret. Hendes oplæg var centreret om de 
udfordringer, man som PBC-patient kan 
møde – både i forbindelse med arbejds-
markedet, men også i livet generelt. 

Blandt andet betød sygdommen, at hen-
des arbejdsidentitet blev udsat for en stor 
prøve. Hun havde simpelthen svært ved at 
erkende, at hun ikke kunne det samme. Og 
for andre var det svært at se, hun var syg: 
”De dage, jeg havde det allerværst, var de 

dage, hvor jeg ”så bedst ud”, så ingen op-
dagede rigtig noget,” sagde Lizzi bl.a.  Det 
endte med, at hun fik tilkendt et fleksjob, 
som er fleksibelt mht. timer og tider, hun 
arbejder. Det er hun glad for - det passer til 
hendes liv nu.

Mange gode råd blev givet, da Lizzi fortalte 
om, hvordan hun ’kom tilbage’, og hvordan 
hun forsøgte at bevare positiviteten i hver-
dagen - så sygdommen ikke kom til at fylde 
det hele.  Familie – især mand og børn 
–  venner og kolleger har også været en 
kæmpe støtte.  Men hun fokuserede selv 
på at have ’lyst til livet og et positivt syn’, 
selvom det til tider var rigtig svært. Hun 
begyndte fx i højere grad at værdsætte ’de 
’små ting’ – ex. i naturen, god musik i bilen 
m.v. Og hun begyndte at sortere og opdele 
hendes problemer. Hun har forsøgt at del-
tage i de tilbud, der er givet ex. fra kommu-
nen og foreninger. Som Lizzi udtrykte det: 
”Pas på med at give sygdommen lov til at 
blive hele din identitet. Der er stadig man-
ge glæder i livet. Carpe diem – grib dagen.”  

PBC – en svær diagnose  
Mødets anden oplægsholder var Niels 
Kristian Aagaard, overlæge og klinisk lek-
tor, Ph.D., Hepato- og Gastroenterologisk 
Afdeling V, Aarhus Universitetshospital. 
Temaet for Niels Kristians Aagaards oplæg 
var ’Naturhistorie og Behandling’. 

Niels Christian forklarede grundigt om le-
verens funktioner, og hvad der sker med 
leveren, når den bliver syg. Det blev støt-
tet af flere rigtig spændende billeder. 
Formålet var at give deltagerne en dybere 
forståelse af PBC. Han gennemgik en ræk-
ke symptomer, som fx kløe og invalideren-
de træthed, og talte om, hvorfor det kan 
være vanskeligt at diagnosticere PBC ud fra 
disse symptomer. 

Niels Kristian gennemgik desuden den 
nuværende behandling – og den kom-
mende behandling, Ocaliva, med eksem-
pler fra et forsøgsstudie med Ocaliva pub-
liceret i NEJM , The New England Journal 
of Medicine. Denne ny medicin kan nu 
anvendes på de danske hospitaler og kli-
nikker sammen med den eksisterende, 
Ursochol. Forsøg viser, at det giver en rig-
tig god effekt på patienterne. Og denne ny 
medicin er den første i 20 år, der tilbydes 
PBC patienter.

Inddragelse af deltagerne  
Mange deltagere stillede spørgsmål til op-
lægsholderne undervejs, som begge opfor-
drede til dialog, og der blev også delt per-
sonlige erfaringer og råd fra både patienter 
og pårørende. Mødet sluttede af med en 
sandwich og fri snak blandt deltagere og 
oplægsholdere. Og der blev udtrykt stor til-

PBC-mødet ’Et godt liv med PBC’ blev igen 
en succes
Leverforeningen afholdt i starten af juni igen patientmødet ”Et godt liv med PBC” for PBC-
patienter og deres pårørende. Denne gang foregik det øst for Storebælt på Comwell Hotel i 
Roskilde, hvor vi var 27 deltagere.


