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Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som leder till andningsbesvär, infektioner i lungorna och rubbat 

näringsupptag i tarmen, vilket resulterar i besvär i GI-kanalen samt dålig viktuppgång. CF orsakas 

av en mutation i CFTR (cystisk fibros transmembran regulator) genen vilket medför en minskad 

kloridutsöndring som orsakar en ökad natriumreabsorption i cellerna. Detta leder till en minskad 

förmåga för slemmet i luftvägarna att binda vatten, vilket gör att det blir segt. Det finns inget bot för 

sjukdomen och den rådande behandlingen är både tidskrävande och livslång. Syftet med den 

medicinska behandlingen är att göra det sega slemmet i luftvägarna mer lättflytande och förebygga 

infektioner. Vanligt använda slemlösande substanser är bromhexin och acetylcystein. 

Inhalationsläkemedel som innehåller luftrörsvidgande substanser är salbutamol (Ventoline®) eller 

terbutalin (Bricanyl®). Antibiotikabehandling hos CF patienter används mot luftvägsinfektioner. 

Utan antibiotikabehandling riskerar CF-barn att tidigt få lunginfektion som slutligen utvecklas till 

livshotande andningssvikt. Fysisk aktivitet och träning minskar risken för att insjukna i lunginfektion. 

Tre viktiga andningstekniker är djupandning, huffandning (en forcerad utandning) och PEP-andning 

(andas ut mot ett motstånd). Eftersom det sega slemmet täpper till bukspottkörtelgången har CF-

patienter svårt för att ta upp energi och näring till kroppen. Därför äter CF-patienter kosttillskott av 

pancreasenzymer, järn, vitaminer och mineraler.  

Syftet med denna studie var att få en uppfattning om hur det är att leva med sjukdomen cystisk fibros. 

Detta är en kvalitativ, djupintervjustudie. För att få studiesyftet besvarat har både läkarkontakt och 

patientkontakt erhållits. Totalt deltog fem patienter och en barnläkare.  

Många CF patienter anser att varje dag är en kamp för att inte försämras i sin sjukdom. 

Behandlingen är oerhört krävande och tar upp en stor del av vardagen. Att leva med CF är inte lätt 

för patienterna eftersom sjukdomen är kronisk och det krävs en strikt behandling, morgon och kväll, 

med inhalation av bronkvidgande och slemlösande läkemedel, antibiotika, komplettering till födan 

med pancreasenzymer för att motverka viktnedgång, andningsgymnastik samt vara försiktig med vilka 

miljöer man utsätter sig för.   
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Abstract 

  

 

Background Cystic fibrosis (CF) is a severe autosomal recessive genetic disorder 

that affects most critically the lungs and the gastrointestinal tract. Thick and viscous 

secretions caused by abnormal transport of chloride across the epithelium 

characterize the disease. CF is caused by a mutation in the CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator). This mutation causes a disturbed salt 

transport through the cells. Normally, there is a thin liquid mucus layer in the lungs 

that participate in removal of bacteria, fungi and viruses. Via cilia mucus is 

transported within the airways so it can be coughed up. In CF it is difficult to get 

rid of the mucus because it is thicker (more viscous) than normally. The mucus can 

clog the airways and make it difficult to breathe. The CF treatment must be 

managed carefully every day, and is very demanding, both mentally and physically. 

The treatment involves inhalation of bronchodilating drugs, antibiotic regimes and 

administration of pancreatic enzymes that enhance nutrient uptake. Moreover, 

exercise on a regular basis is required to prevent lung infections. The predicted life 

expectancy for patients with CF has increased in recent years to about 50 years, due 

to improved medical care. In the old days it was unusual that CF-patients survived 

childhood.  The aim of this study was to describe how it is to live with cystic 

fibrosis.  

 

Methods The study consists of interviews with five patients, and one doctor 

specialized in treating CF patients. The interviews took place via phone and were 

recorded for later processing. On average, each interview took 40-50 minutes. 

Results Living with cystic fibrosis is tough, because it requires medical care both in 

the morning and in the evening with drugs acting as bronchodilators and mucolytics. 

Patients are also given digestive enzymes for not losing weight. A time consuming 

chest physiotherapy is needed to maintain lung function.  

 

Conclusions  

A typical day of a CF patient is always a challenge. Every morning and evening 

expectorants and bronchodilators are inhaled, performing breathing gymnastics, 

treatment with antibiotics daily, and pancreas enzymes to avoid underweight. 

Patients visit the doctor once every month at the local hospital where they check their 

weight and vitamin levels in the blood.  The lung function is checked up by 

spirometry.  Sputum samples are taken to trace early infections. Once yearly CF 

patients visit a CF center, where they meet specialized CF doctors, nurses, 

counselors, psychologists, dieticians, etc. In the CF center they check patients lung 

capacity, perform X-rays, etc. There, the patients also talk to counselors, 

psychologists and nutritionists. Having a child with CF is a big responsibility for 

parents, since the child's health is in the hands of the parents. When you have a child 

with CF, it is important to consider the environment the child is in, if the respiratory 

gymnastics went right, and if all inhalation apparatus are sterile and keeping your 

home as clean as possible.  
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Förkortningar: 

 

CF                         cystisk fibros 

CFTR                    cystisk fibros transmembran konduktans regulator 

PCR                       polymerase chain reaction 

cAMP                    cyklisk adenosine monofosfat 

PA                         Pseudomonas Aeruginosa 

i.v.                         intravenös 

NÄL                      Norra Älvsborgs Länssjukhus 

GI                          gastrointestinala 

BVC                      barnavårdcentralen 

HB                         hemoglobin 
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1. BAKGRUND 

 

 

1.1 Problembeskrivning 

 

Cystisk fibros (CF) är den vanligast förekommande autosomala recessiva sjukdomen 

hos kaukasier. Innan dagens behandlingsmetoder, var det vanligt med komplikationer 

hos CF patienterna redan under barnaåren. Sjukdomen var följaktligen mycket 

livsbegränsande. [5] Trots stora framsteg inom CF-forskningen finns det fortfarande 

inget botemedel för sjukdomen. Då CF-patienterna idag får en tidig tillgång till vård 

av specialutbildad vårdpersonal har överlevnaden dock förbättrats väsentligt. [13]  

 

1.2 Bakgrund/introduktion 

 

Individer med CF har en nedsatt återreabsorption av Na och Cl i svettkörtlarnas 

utförsgångar, vilket leder till förhöjda Na- och Cl-halter i svetten. [13] Denna 

onormala salttransport hos CF-patienter uppmärksammades under den varma 

sommaren år 1952. Barn med CF uppsökte då sjukhus på grund av rikliga 

svettningar, och därmed omfattande saltförluster ifrån kroppen. Denna observation 

ledde senare till utvecklandet av det så kallade svett-testet, som fortfarande är en 

bland flera metoder som används för att diagnostisera CF. 

År 1983 klarlades mekanismen bakom den defekta kloridtransporten och 1985 blev 

det känt att mutationer i gen sju var den bakomliggande orsaken till bildandet av en 

defekt kloridjon-kanal. [7] 

Vid CF påverkas huvudsakligen lungorna och GI-kanalen (gastrointestinala-

kanalen), med symptom i form av lunginfektioner, segt lungsekret och malnutrition. 

Ett annat karakteristiskt symptom på sjukdomen är ett onormalt salt svett. [8] 

Dessa karaktäristiska symptom hos CF patienter upptäcks oftast under det första 

levnadsåret. Få studier finns om hur barn under sex år behandlas.  

Det finns två viktiga strategier för CF-barn utöver medikamentell behandling av 

symptom och lungfunktionsträning: Rikligt med näring tidigt i livet, och att inte 

exponera CF-barn för rökiga miljöer. [12]  

Incidensen av CF i Sverige är 1/ 5 000-6 000 nyfödda. Nittio procent av patienterna 

diagnostiseras innan två års ålder. Prevalensen av CF i Sverige beräknades år 2007 

till 600 individer, av vilka 60 % var över 18 år gamla. [7] Man räknar med att det 

finns c:a 80 000 personer runt om i världen som har CF. I Europa finns den högsta 

prevalensen på Irland och lägst i Finland. CF är sällsynt bland icke kaukasier.   

Överlevnaden bland personer med cystisk fibros har successivt ökat tack vare en mer 

intensiv behandling och medicinska framsteg. Medellivslängden för personer 

diagnostiserade med CF uppskattas till cirka 50 år och förväntas öka i framtiden. [8] 

Cystisk fibros nedärvs autosomalt recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste 

vara bärare av den muterade genen. Risken för att barnet ärver den muterade genen i 

dubbel uppsättning är 25 procent om båda föräldrarna är friska bärare av den 

muterade genen. För att barnet ska ärva den muterade genen i enkel uppsättning och 
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bli frisk anlagsbärare som föräldrarna är risken 50 procent. I 25 procent av fallen får 

barnet inte sjukdomen och blir heller inte bärare av den muterade genen.  Om en CF 

patient får barn med någon som inte är bärare av den muterade genen kommer alla 

deras barn att ärva den muterade genen men inte få sjukdomen. [13] 

 

Hur diagnostiseras CF? 

 

Den kliniska diagnosen baseras på symptombilden. De vanliga symtomen är 

manifestationer från lungor och GI-kanalen. När CF misstänks, tas alltid ett svett-test 

via en så kallad jontofores. Med jontofores införs pilocarpinsyra i huden, varefter en 

kraftig svettsekretion uppstår. Därefter mäts konduktiviteten (den elektriska 

ledningsförmågan) i svetten. Värden motsvarande 60-80 mmol/l NaCl ekvivalenter 

talar för en CF-diagnos. För att slutgiltigt fastställa diagnosen CF undersöks 

patientens arvsmassa med hjälp av genteknik. Genom att analysera DNA:t kan man 

påvisa om en defekt gen finns i kromosom sju. [8] 

Den gen som är muterad vid CF kallas CFTR (cystisk fibros transmembran 

konduktans regulator) och är belägen på den långa armen av kromosom sju. Den 

vanligaste mutationen i genen som kodar för den skadade kloridjonkanalen bland 

kaukasier (ses hos 86 %) består i att aminosyran fenylanalin saknas i position 508. 

Genen är på 250 kb och innehåller 27 exoner. Genen transkriberas till ett mRNA på 

6,5 kb som i sin tur ger jonkanalen som består av 1 480 aminosyror. Jonkanalen 

består av 6 transmembrana loopar sammanbundna i mitten med en regulatorisk 

domän som interagerar med ATP. Jonkanalen transporterar framför allt ut kloridjoner 

från cellerna, men även glukonat och bikarbonat. En minskad kloridutsöndring 

medför en ökad natriumreabsorption i cellerna vid cystisk fibros. Detta antas leda till 

en minskad förmåga för slemmet i luftvägarna att binda vatten, vilket gör att det blir 

segt. 

Det finns hypoteser som har framförts om att den defekta transporten av bikarbonat 

och glukonat spelar en betydande roll för bildandet av det tjocka aggregerande 

slemmet som är mindre transportabelt. [13] 

Cellerna i bukspottkörteln påverkas även och ger en pancreasinsufficiens som leder 

till en intestinal malabsorption. Den primära orsaken till den förhöjda mortaliteten 

hos CF-patienter är att lungfunktionen upphör. [13] 

Olika typer av mutationer i CFTR-genen kan ge olika påverkan på jonkanalens 

funktion och delas in i olika klasser. Mutationer som tillhör klasserna I-III medför att 

man får en minskad eller ingen funktionell CFTR vid det apikala membranet och är 

förknippad med mer allvarliga fenotyper. Medan mutationer som tillhör klass IV och 

V förknippas med viss kvarvarande CFTR-kanalfunktion och mildare fenotyp. De 

mutationer som tillhör klass VI anses ha den mest komplicerade och allvarliga 

fenotypen. Vid denna säregna klass av mutation syntetiseras CFTR, men membranets 

stabilitet eller konduktans av andra joner än klorid minskar. [13] 
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1.2.1 Hur påverkar cystisk fibros olika organ? 

 

Vad sker i lungorna? 

 

CF patienter är i hög grad känsliga för bakterieinfektioner. Polymikrobiella 

infektioner är vanliga under det första levnadsåret. Pseudomonas aeruginosa och 

Staphylococcus aureus är de två vanligast bakterierna som orsakar 

luftvägsinflammation hos CF patienter. Vid en bakterieinfektion rekryteras 

neutrofiler (en typ av vita blodkroppar) till infektionsområdet. Rekryterade 

neutrofiler förstörs av bakteriella exotoxiner. Extracellulära DNA-trådar från 

neutrofiler bidrar till att slemmet blir mer trögflytande och att det täpper till 

luftvägarna. [12] 
 

Luftvägarna hos CF-patienter är känsliga för inflammationer och infektioner som 

progressivt skadar luftvägsvävnader. Detta kan leda till en respiratorisk insufficiens 

och en ökad mortalitet hos CF-patienterna.  

CF är en komplex sjukdom med varierande svårighetsgrader. CF kännetecknas av en 

ackumulering av uttorkat och hypervisköst slem som gör att luftvägarna blir 

mottagliga för infektioner och inflammationer. [13] 

De mest framträdande luftvägssymtomen hos CF patienter är hosta, takypné och 

pipande andning. Det är också vanligt att patienter med CF utvecklar kronisk rinit 

och får näspolyper, som är små rundade utväxter som växer ner i näsgångarna. 

Näspolyper kan lindras med nasala beredningar innehållande kortison. [13] 

 

Effekter av CF i mag-tarmkanalen? 

 

Näringsupptaget från tarmen kräver enzymer som tillverkas i bukspottkörteln. Hos de 

flesta som föds med CF fungerar inte körteln som den ska och då fungerar inte heller 

matsmältningen normalt. [8] 

Segt slem gör att bukspottkörtelns gångar och kanaler täpps igen vilket resulterar i att 

enzymerna som ska transporteras till tarmen inte når fram. Avsaknaden av lipaser 

från bukspottet gör att fett inte spjälkas till absorberbara fria fettsyror. Detta 

resulterar i direkta symtom såsom rikliga och fettrika avföringar (steatorré). I och 

med att fett inte kan absorberas i tarmen så påverkas upptaget även av de fettlösliga 

vitaminerna A, D, E och K. Resultatet blir att CF patienten kan få näringsbrist. [8] 

Hos minst 85 % av CF-patienterna ses en malabsorption [13] 

 

Ökad risk för Diabetes Mellitus 

 

I samband med att bukspottkörtelns funktion avtar kan även insulinproduktionen 

påverkas negativt och CF patienter kan få så kallad cystisk fibros-relaterad diabetes 

mellitus. Denna särskilda diagnosrelaterade form av diabetes kan liknas vid ett 

mellanting av typ 1- och typ 2-diabetes där riskfaktorn att drabbas ökar i takt med 

patientens ålder. [8] 
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Hur påverkas levern? 

 

Galla som utsöndras från levern till tarmen är en mycket viktig komponent för 

spjälkning av fettet i födan. När sekretet i gallgångarna blir tjockare flyter också 

gallsalterna långsammare vilket kan skada levern. Följden av detta kan leda till en 

leversvik och patienten kan få leverskador. Typiskt för CF patienter är att de 

utvecklar en levercirros. [8] 

 

Vilken inverkan har CF på njurarna? 

 

Njurarnas främsta funktioner är att avlägsna slaggprodukter och att reglera 

vätskebalansen i kroppen. Njursten kan förekomma hos CF-patienter på grund av att 

nivåerna av oxalat är förhöjda. Dessa oxalater kan liknas vid små kristaller som kan 

passera kroppen oupptäckt via urinen men om de växer sig större och blir till 

njurstenar kan de fastna i urinledaren och blockera flödet av urin vilket i sin tur ger 

en njurbäckeninflammation med en mycket svår smärta. Akuta njurstensanfall 

behandlas ofta med antiinflammatoriska läkemedel, t ex diklofenak suppositorier.  

En nedsatt njurfunktion påverkar eliminationen av vattenlösliga läkemedel, som kan 

få en längre verkningstid. Detta kan medföra ett behov av att göra dosjusteringar.  [2] 

 

 

Infertilitet 
 

CF är en sjukdom vars symptom kan variera mellan enskilda individer, dock är 

infertilitet vanligt förekommande. På grund av den muterade genen påverkas sekretet 

i cervix hos kvinnor som blir svårgenomträngligt för sädesvätska. [8] Cirka 98 % av 

CF män är infertila på grund av avsaknad av eller atrofiska sädesledare. [13] 

 

 

1.3 BEHANDLING 

 

 

En viktig del i behandlingen av CF är att alla patienter behöver fullfölja en clearence-

terapi för luftvägarna, det vill säga att hålla luftvägarna fria från bakterier och slem. 

Fysisk aktivitet och andningsgymnastik har visats ha en mycket god effekt. Målet 

med all CF behandling är att lindra patientens olika symtom och om möjligt förlänga 

livslängden. [12] 

 

 

Medicinsk behandling 

 

Den medicinska behandlingen har ett stort fokus på lungfunktionen och 

näringsupptag från GI-kanalen. Syftet med lungbehandlingen är att göra det sega 

slemmet mer lättflytande och därmed förebygga infektioner. Vanligt använda 

slemlösande substanser är bromhexin och acetylcystein.  

Inhalationsläkemedel som innehåller de luftrörsvidgande substanserna salbutamol 

(Ventoline®) eller terbutalin (Bricanyl®), blandas ofta med acetylcystein eller isoton 
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koksaltlösning för inhalation via en Pari®-inhalator. Denna behandling vidgar 

luftrören och löser upp det sega slemmet som därmed blir lättare att hosta upp. [4] 

I luftvägarna finns en slemhinna som producerar ett skyddande sekret, som är ett 

skydd mot skadliga angrepp från olika bakterier som kan fastna i sekretet. En 

komplikation vid cystisk fibros är att dessa bakterier förökar sig lätt och kan därmed 

orsaka svåra infektioner. [3] På grund av det sega slemmet och därav minskad 

mucocillär clearence är det mycket vanligt att CF patienter får behandlas med 

intravenös antibiotika. Dessa kurer ges oftast under en tidsperiod på 10-14 dagar.[7]  

För att få ett mått på lungfunktionen hos CF-patienter görs spirometrimätningar. 

Detta innebär att patienten blåser luft genom ett munstycke och sedan mäter man 

graden av obstruktivitet (tilltäppthet) i luftvägarna. Exempel på vad man mäter är 

FEV1 (forcerad expiratorisk volym under den första sekunden efter en full 

inandning). Vid låga värden är luftvägarna förträngda. Detta ses förutom vid CF även 

t ex vid astma och KOL. Man mäter via spirometri även PEF-värdet (peak 

expiratorisk flow) och lungvolymfraktioner, för att få en uppfattning om 

lungstatusen.  

För att förhindra infektioner måste behandling med antibiotika utföras vid tidiga 

symtom såsom ökad hosta, slembildning, andfåddhet, bröstsmärta, feber, aptitlöshet 

eller orkeslöshet. En CF patient måste själv vara uppmärksam på försämringar och 

kontakta sin läkare innan infektionen gått för långt. [3] 

Antibiotikabehandlingen hos CF patienter används i förebyggande syfte eller för att 

behandla luftvägsinfektioner. En ökad användning av antibiotika de senaste 

årtionden är den främsta orsaken till att insjuknandet i lungsjukdomar minskat och 

därmed har livslängden ökat för CF patienterna. Utan antibiotikabehandling riskerar 

CF-barn att tidigt få lunginfektion som slutligen utvecklas till livshotande 

andningssvikt. Antibiotikan ges som tabletter eller i flytande form [4]  

I och med att luftvägsinfektionerna utgör ett särskilt stor problem är det viktigt att 

vaccinera CF-patienter mot exempelvis influensa, pneumokockinfektion och 

tuberkulos. Influensavaccinationen måste förnyas varje år. Om en CF patient drabbas 

av en infektion av bakterietypen Staphylococcus aureus eller Haemophilus 

influenzae ges behandling med antibiotika i antingen tablettform eller flytande form. 

Drabbas CF-patienter av Pseudomonas krävs behandling av antibiotika genom 

inhalation eller som intravenöst dropp i kombination med tabletter. Om lungorna 

drabbas kraftigt och CF-patienten får en svår lunginsufficiens finns möjlighet till 

lungtransplantation. [5]  

Icke-medicinsk behandling 

Fysisk aktivitet och träning har positiva effekter på livskvaliteten hos CF patienter 

och minskar risken för att insjukna i lunginfektion. Fysioterapiprogrammet började 

användas i Sverige för cirka 25 år sedan. I programmet ingår fysisk träning i 

kombination med andningsgymnastik. [9] Infektioner i lungorna är det största hotet 

mot CF patienter därför är det viktigt att förbättra den mucocillära transporten i 

lungorna genom att göra slemmet mer lättflytande. [8] Genom att påverka luftflödet 

och mängden luft i lungorna kan det sega slemmet lossna och transporteras mot 
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munhålan för att sedan hostas upp. Träningsmetoderna varierar efter ålder. För barn 

görs andningsövningarna till en lekfull aktivitet.  För vuxna krävs mer avancerade 

andningstekniker med eller utan olika hjälpmedel. [1, 3]  

Patienter med CF har rapporterats ha mindre muskelstyrka och verkar generellt 

svagare än friska patienter. I en studie har det påvisats att muskelfunktionen och 

styrkan hos unga CF patienter jämfört med friska kontrollpersonen dock inte visade 

några större skillnader. Lätt muskelsvaghet påträffades hos unga kvinnor med CF 

med lägre uthållighet i händer och benmuskler. Hos unga män med CF framgick det 

att magmusklerna och lårmusklerna hade något lägre uthållighet. [10,11]  

En behandling som måste utföras dagligen är andnings- och blåsövningar. För detta 

krävs instruktioner/utbildning från specialutbildade sjukgymnaster, så att patienten 

senare skall kunna göra dessa övningarna i sin hemmiljö. Tre viktiga tekniker som 

lärs ut av sjukgymnasterna: djupandning, huffandning (en forcerad utandning) och 

PEP-andning (andas ut mot ett motstånd). [6] 

För personer som har CF kan det ibland vara besvärligt att äta mat på grund av 

tillexempel svåra infektioner.  Under sådana omständigheter kan det bli aktuellt med 

sondmatning. Genom sonden förs mat genom en slang via näsan eller munnen direkt 

ner i magsäcken. I värsta fall kan en del patienter bli tvungna att genomföra en 

operation som innebär en öppning direkt i magen för att få maten omedelbart i 

magsäcken. [6]  

 

Eftersom bukspottkörteln är påverkad hos CF behövs tillskott av vitaminer, andra 

näringsämnen och enzymer, exempelvis Creon®. Creon® finns i kapslar 

innehållande små korn och består av enzymer som utvinns ur bukpottkörteln hos 

svin. Detta läkemedel hjälper kroppen att bryta ner fetter, stärkelser och proteiner till 

absorberbara beståndsdelar när födan passerar genom tarmen. [6, 14] 

 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna studie var att genom djupintervjuer med patienter i olika åldrar och 

specialiserade CF läkare få en djupare kunskap och insikt om hur det är att leva med 

cystisk fibros. 

 

2. METOD 

 
Detta är en kvalitativ studie gjord med hjälp av djupintervjuer. Detta för att erhålla en 

bredare kunskap, en djupare förståelse och insikt om hur det är att leva med 

diagnosen CF.  

För framtagning av intervjufrågor gjordes en sökning om CF i facklitteratur; 

tidskrifter från universitetsbiblioteket, vetenskapliga artiklar indexerade i databasen 

Pubmed och diverse läroböcker.     

För genomförandet av intervjuerna användes tips och råd från boken Intervju som 

metod (Monica Dalen, 2008). [15] 
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I boken påpekas värdet av att tänka på att använda ett så lättillgängligt språk som 

möjligt, vara kortfattad och att inte få frågeställningarna att verka som ett förhör utan 

att fråga öppna frågor och att använda ord såsom ”hur”, ”när”, ”kan du berätta” och 

”vad tycker du?”. I boken lär man också ut att om det skulle uppstå en tystnad under 

intervjun så ska intervjuaren, inte själv fylla i med subjektiva tankar, ord och 

meningar, alltså sådant som inte är tänkt att sägas. Istället gavs rådet att fundera ut 

något, exempelvis en fråga, för att försöka leda samtalet i rätt riktning. På detta sätt 

förblir intervjun saklig samtidigt avspänd och intressant.    

Efter att ha införskaffat kunskap om sjukdomen och lärt mig metoder för hur man 

utför intervjuer skrev jag intervjufrågor som gagnade studiens syfte. Dessa återfinns i 

bilaga 1.   

Patienter i olika åldrar ansåg jag vara i allra högsta grad nödvändigt för att få en 

helhetsbild av hur det är att leva med CF. Då det är en progressiv sjukdom är det stor 

skillnad mellan patienter i olika åldrar och från det att man är barn till det att man är 

vuxen kan förändringen vara stor. Jag fann det dock mycket svårt att hitta patienter 

som var villiga att delta i denna studie men lyckades tillslut genom en gnutta tur och 

hjälp på vägen. 

Eftersom cystisk fibros är en ovanlig sjukdom var det svårt att komma i kontakt med 

CF-patienter. Kontakt med sjukvården och CF-organisationer hjälpte mig inte att nå 

dessa patienter. Dessa indirekta metoder visade sig inte vara till nytta då de i detta 

fall inte gav någon respons. Detta kan ha påverkat utfallet av intervjupatienter i min 

studie.  

Ett annat alternativ var att via sociala nätverk komma i direkt kontakt med CF 

personer vilket också visade sig vara svårt. En patient hörde av sig till mig och ville 

delta i min studie genom intervju. Denna patient var mycket hjälpsam och bidrog till 

att tre andra patienter ställde upp för intervjuer. Sammanlagt gjorde jag fem 

patientintervjuer och en läkarintervju. 

Jag ville också göra en läkarintervju för att ta reda på vilken uppgift läkaren har i 

vården kring CF patienter och om det finns andra typer av vårdpersonal som deltar i 

en CF patients behandling.  

Jag rekryterade en kontakt med en överläkare på CF-centrumet i Göteborg. Denna 

kontakt erhöll jag från en väninna. Det visade sig att denna läkare inte hade möjlighet 

till intervju men han anordnade en intervju hos sin kollega Hans Fors. Intervjun hölls 

på barnkliniken på Göteborgs CF-center. 

Patientintervjuerna spelades in och genomfördes via telefon. De varade allt från 30- 

till 50 minuter. Läkarintervjun tog cirka 40 minuter och ägde rum på Göteborgs CF-

center, beläget på barnkliniken.  

När alla intervjuerna spelats in och var klara färdigställde jag materialet genom att 

lyssna igenom alla intervjuer och skriva ner dem ord för ord. Därefter bearbetade jag 

intervjutexterna genom att hela tiden använda mina frågeställningar som underlag. 

Jag försökte att hela tiden tänka på mitt mål för studien och valde med noggrannhet 

den viktigaste informationen för att belysa syftet i studien när jag sammanfattade 

intervjuerna.   
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Deltagandet har varit frivilligt och studiens syfte har tydligt talats om för deltagarna. 

Personerna i studien har gett tillåtelse att vara med och de har informerats om att den 

aktuella intervjun kan avbrytas när de vill. Efter att studien är klar har deltagarna fått 

information om att de får läsa studien. 

De frågor som ställdes i intervjuerna finner sina svar i resultatdelen. 

 

 

3. RESULTAT  
 

 

3.1 Läkarintervju 

 

Barnläkaren Hans Fors är specialiserad inom endokrinologi och jobbar på ett av 

Sveriges 5 CF-centra i Göteborg. Han är även verksam på vårdcentralen, Norra 

Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan.  

 

Sedan många år tillbaka finns ett CF-center på universitetssjukhuset i Göteborg. På 

CF-centret finns specialiserade läkare, sjuksköterskor, dietister, psykologer och 

kuratorer som huvudsakligen arbetar med CF-patienter. Dessa patienter gör sin 

årskontroll på CF-centrat medan månadskontrollerna sker på NÄL (för de patienter 

som bor i Trollhättan).  

Den generella medicinska behandlingen av en CF-patient är uppdelad i två delar;   

a) Behandling av pankreasinsufficiensen: 

Symptomen behandlas genom att ge syntetiskt framställda pankreasenzymer, som 

finns i läkemedlet Creon
®
. Förutom lipas som spjälkar fett, finns också amylas och 

proteas som spjälkar kolhydrater och proteiner i Creon
®

.  Avsaknad av 

pancreasenzymer medför att patienterna inte kan bryta ner födan, vilket leder till 

steatorré och viktnedgång.  

b) Behandling av den nedsatta lungfunktionen:  

CF patientens olika lungsymtom förebyggs genom att luftrörsvidgande och 

slemlösande läkemedel administreras via Pari
® 

eller motsvarande inhalatorer. CF-

patienterna har ständigt bakterier i luftvägarna, därför ges antibiotika frikostigt. Vid 

svårare Psedumonas infektioner ges antibiotika intravenöst. Denna behandling sköts 

ofta i hemmet med hjälp av Intermates
®
. 

CF-centrat har utvecklats i Sverige. Genom en mer effektiv behandling av 

lungobstruktiviteten, och en frikostigare användning av antibiotika har nu antalet 

patienter med CF blivit fler på vuxensidan. Detta har medfört att det startats ett CF-

centrum enbart för vuxna. För 20-30 år sedan var det ovanligt att CF barn levde fram 

till sin 18-årsdag. Idag är behandlingen bättre och intensivare vilket ökar 

medellivslängden och patientens livskvalitet. Det finns dock fortfarande CF barn vars 

sjukdom är odiagnostiserad eller som fått sin diagnos sent. Då krävs en intensiv 

behandling för att bevara den lungfunktionen som dessa barn har kvar. Kan inte 

deras lungfunktion förbättras eller bibehållas måste patienten i en framtid genomgå 

en lungtransplantation.  
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I dag finns liknande CF-centra som det i Göteborg även i Lund, Stockholm, Uppsala 

och Umeå. Läkaren Hans Fors tar hand om patienter från Region Västra Götaland. 

Han tar hand om totalt cirka 70 patienter vilket är cirka 1/6 av patienterna i landet. 

En CF patient gör ett läkarbesök hos Hans Fors på det lokala sjukhuset en gång i 

månaden. Om patienten mår bra glesas besöken ut till ett besök var sjätte vecka. 

Patienterna kallas till ett CF-centrum en gång årligen.  

Vid årskontrollen görs en grundligare undersökning med datorröntgen. 

Koncentrationen av olika vitaminer i blodet mäts och vissa specifika 

lungfunktionstester som bara finns på CF-centrat görs som kontroll av alveolerna och 

de perifera bronkerna.   

 

Vid månadskontrollerna undersöker man om patienten har fått någon infektion och 

lungfunktionen mäts med spirometri. Denna mätning är dock inte så avancerad som 

den på CF-centrat är. Vidare kontrolleras patientens följsamhet till sin 

medicinbehandling och om de behöver antibiotika eller nutrition.  

Patienter av det manliga könet med CF har ofta virilitetsinskränkningar där 

svårigheter att ejakulera är en del av problematiken. Vid eventuell fortplantning 

krävs oftast provrörsbefruktning. Ett annat alternativ är att befruktning sker genom 

att spermier tas från patientens testiklar och insemineras i kvinnan.  

Ett generellt problem som ses hos CF patienter, speciellt hos de yngre, är att det är 

svårt att administrera den mängd medicin de blivit ordinerade. Föräldrar till CF barn 

och sjukvårdspersonal möjliggör genom olika tekniker att barnen anpassar sig till- 

och tar de mediciner som ingår i behandlingen. Det är viktigt att se till att barnen har 

bra kontakt med sina närmast anhöriga, såsom t ex sina föräldrar, och att det finns en 

målsättning att träna barnet till ett liv som inkluderar medicinering och diverse 

behandlingar. Det förekommer ofta en period när patienter når tonåren, då de 

protesterar mot mediciner och behandlingar. Vid sådana fall är det av största vikt att 

de personer som ansvarar för patientens vård är lyhörda och kan leda patienten i rätt 

riktning. Ofta behövs extra insatser i form av samtalsterapi från professionell 

vårdpersonal såsom kuratorer eller psykologer. 

 

 

Differentieringsdiagnostik  
 

Differentieringsdiagnostik innebär att någon, oftast föräldrarna eller BVC 

(barnavårdcentralen) vid undersökningar av odiagnostiserad CF barn finner 

skillnader gentemot andra barn såsom en försämrad tillväxt och dålig viktuppgång 

under det första levnadsåret. Andra uppmärksammade divergenser kan vara många 

och rikliga diarréer, voluminösa stora avföringar som är fettglänsande. Dessa 

symptom kan tyda på CF men också på flera andra diagnoser varför CF kan misstas 

för mag- och tarmsjukdomar såsom celiaki, glutenallergi och laktosintolerans. Barn 

med upprepade infektioner, och luftvägsproblem kan också vara ett tecken på CF.  

När misstankar om CF föreligger utförs i ett första skedet det så kallade svett-testet, 

där kloridhalten mäts i patientens svett. Därefter görs ännu ett test som kallas för 

elastas i faeces. Det mest pålitliga och slutgiltiga svar på om en patient har CF görs 

genom en DNA analys. Detta är den sista fasen i diagnostisering av CF. För att 

konstatera och fastslå en definitiv diagnos krävs att DNA-analysen påvisar att den 
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CF-typiska mutationen återfinns i patientens kromosom sju.   

 

 

Cystisk fibros, en hereditär sjukdom 
 

CF är en recessiv sjukdom vilket innebär att båda föräldrarna måste vara bärare av 

den defekta genen för att deras gemensamma avkomma ska ha en risk att utveckla 

sjukdomen. För att få CF alltså krävs en dubbeluppsättning av den specifika CF 

genen vilket innebär en procentuell risk för arv av sjukdomen på 25 %. Ärver barnet 

endast en uppsättning CF gener förblir barnet friskt men kvarstår att vara så kallad 

anlagsbärare.  

Fostervattensdiagnostik är att rekommendera för att upptäcka eventuell CF hos foster 

i de fall föräldrarna har vetskap om- eller bär på CF-genen. Samma rekommendation 

ges föräldrarna om de sedan tidigare har gemensamma barn med sjukdomen. Det är 

en stor fördel och sjukdomsvinst om barnet redan diagnosticerats som foster då den 

karakteristiska CF behandlingen kan påbörjas redan hos spädbarn. 

Det finns krafter och önskemål från de som arbetar inom CF området, att sjukdomen 

ska inkluderas i den screeningen av olika sjukdomar som görs i samband med det så 

kallade PKU-provet på alla nyfödda. Genom att inkludera CF där skulle diagnosen 

kunna ställas tidigare och de medicinska åtgärderna kunna vidtas tidigt, och risken 

för odiagnostiserade patienter skulle kunna minska påtagligt. Ur PKU-provet skulle 

man även också kunna fastställa om anlag finns för sjukdomen dvs. om barnet bär på 

CF genen.  

Eftersom CF är en progressiv sjukdom är risken för en markant försämring större  ju 

längre tid den drabbade går utan behandling. Ju längre patienten haft sjukdomen och 

ju mer infektioner de haft, desto sämre är lungornas funktion. Målsättningen med 

behandlingen är därför att behålla lungfunktionen så gott det går. Ju färre infektioner 

CF-barnet har innan de fyller 18 år ju större är chansen att få leva ett längre liv. 

Pseudomonas är den bakterieinfektion som är farligast för en CF-patient eftersom 

den är mer aggressiv mot lungorna och är oftast den sjukdom som gör att 

lungfunktionen avtar så pass mycket att man måste ställas inför en transplantation. 

Det är därför som CF-patienter måste behandlas så fort som möjligt, även vid en 

vanlig förkylning, alltid med antibiotika för att inte ta några risker. Behandlingen 

mot Cystisk Fibros ser olika ut för olika personer, eftersom CF orsakas av flera olika 

mutationer i CFTR genen. Mutationerna kan medföra varierande kvarvarande 

funktion i kloridjonkanalen. Med detta sagt kan också behandlingsformen variera och 

hur lång tid det tar att behandla individuella patienter. 

 

 

3.2 Intervju med föräldrarna till ett fyraårigt barn med Cystisk Fibros  

  

Under en vanlig dag ser behandlingen ut på följande sätt hos en fyraåring som blev 

diagnosticerad med CF när han var två månader gammal:  

- Inhalation av slemlösande och bronkvidgande läkemedel. (2 gånger/dag) 

- Efter inhalationbehandlingen sker fysisk aktivitet och andningsgymnastik. (2 

gånger/dag) 
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- Till alla måltider ges pancreasenzym (Creon
®

) för att öka det gastrointestinala

upptaget av näringsämnen. Mängden pancreasenzym som ges till barnet varierar 

beroende på hur mycket fett födan innehåller. Trots att personer med CF behandlas 

med Creon
®
 kvarstår problemet med ett nedsatt fett- och energiupptag. Det är därför

nödvändigt att komplettera födan med extra fett och näringstillskott.  

- Mediciner i flytande form och näringsdrycker ges i samband med måltider.(1-3 

gånger/dag) 

- Behandling med penicillin dagligen i förebyggande syfte mot vissa förkylningar. 

- Fyraåringen äter alltid ett extra mål mat på kvällen innan det är dags att sova för att 

förhindra viktnedgång. 

- Fett- och energitillskott varje dag är ett av flera behov som måste tillgodoses. 

- Att samtliga personer i barnets omgivning inklusive barnet själv ständigt håller god 

handhygien. Till detta hör att sprita händerna enligt instruktioner som verkar 

bakteriedödande och antiseptiska. 

- Lyhördhet och vaksamhet på infektioner och dammiga, rökiga lokaler är viktigt för 

att förebygga infektioner och försämrad lungfunktion.  

Utöver den dagliga behandlingen beskriver föräldrarna att det även behövs 

regelbundna besök på sjukhus för att kontrollera hur deras sons  sjukdom 

framskrider.  

Patienten använder en nebulisator av märket Ailos
®
, i vilket han morgon och kväll

inhalerar en blandning av medicinerna Ventolin
® 

(en β2-agonist) och Acetylcystein
®

(slemlösande) utspätt med fysiologiskt koksaltlösning.  

Under den första tiden efter att 4-åringen diagnostiserats, behandlades han med 

nebuliserat Ventoline
®
. Han använde då en babymask som föräldrarna fick hålla över

näsa och mun, se figur 1. När patienten blev äldre ersattes babymasken med en lite 

större barnmask. Vid denna tidpunkt fick föräldrarna börja addera Acetylcystein
® 

till

inhalationsvätska. Vid omkring tre års ålder började föräldrarna träna sin son till att 

börja använda munstycke och näsklämma istället för masken. Detta 

Figur 1. Inhalation med babymask. Foto: 

Agnes Ljunge 
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administrationssätt är fördelaktigare eftersom läkemedlet inte deponeras i 

näscaviteten, då masken även sluter om näsan.  

 

Föräldrarna beskrev hur de efter varje inhalationspass måste sterilisera nebulisatorn 

innan den kan användas igen. Detta tar lång tid eftersom nebulisatorns olika delar 

måste kokas i vatten, torkas med handduk och därefter få lufttorka. Samtidigt måste 

100 % sterilitet hållas kring nebulisatorn, genom exempelvis; ren miljö, tvättning och 

spritning av händer och arbetsytor inför  

och under steriliseringen.  

Vid den senaste årskontrollen informerades föräldrarna om att deras son skulle få en 

annan typ av nebulisator, kallad Pari eFlow
® 

rapid.  Denna typ av nebulisator har ett 

finare membran som slår sönder medicinvätskan till mindre partiklar vilket ska leda 

till att medicinen kan komma längre ut i de små luftvägarna. Dessutom är själva 

apparaten mindre, behändigare och tystare jämfört med Ailos
®
.  

 

Eftersom det sega slemmet täpper till bukspottkörtelgången har patienten svårt för att 

uppta energi och näring från kroppen, se figur 2. Därför behöver han administrera 

Creon
®
. 

 

 

 

Den fyraåriga patienten får även äta extra vitaminer och mineraler i form av 

preparatet Aquadeks
®
 samt extra järn genom Niferex

®
.  

För att förebygga bakterieinfektioner, bland annat stafylokockinfektioner, behandlas 

fyraåringen profylaktiskt med ett smalspektrumantibiotikum flukloxacillin 

(Heracillin
®
)
 
tre gånger dagligen.  

Fyraåringen har några gånger blivit infekterad av bakterien Pseudomonas Aeruginosa 

(PA) som är ett av de största hoten mot CF-patienter. Då krävs enligt STRAMAS 

rekommendationer intravenös behandling med andra eller tredje generationens 

cefalosporiner, exempelvis ceftazidin (Fortum
®

). För att behandla en PA-infektion 

får pojken först en tiodagars kur och därefter ytterligare en kur efter några månader 

Figur 2. Längst till vänster är det CF-barnet. Betydligt mindre än de andra 

barnen som är i samma ålder. Foto: Agnes Ljunge 
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för att reducera risken för en recividerande infektion. Föräldrarna sköter barnets PA-

behandling själva i hemmet, vilket är mycket tidskrävande och absolut sterilitet är 

även här ett absolut krav.  

Hur blir det när en CF patient blir sjuk? 

Så fort CF-patienter visar minsta tendens på förkylning krävs kontakt med 

sjukvården där de blir undersökta och får lämna blodprover för bakterieodlingar. 

Visar proverna positiva svar, alltså att det föreligger en bakterieinfektion, fordras 

antibiotika. När en CF patient blir sjuk, det vill säga utöver sin grundsjukdom, 

intensifieras behandlingen och beredskapen kring patienten. Det kan exempelvis bli 

nödvändigt för patienten att få antibiotika intravenöst. I dessa fall höjs också 

andningsgymnastiken från två pass a´ 30 minuter per dag till tre pass per dag. 

Vilka metoder finns för att avlägsna slem från lungorna- och vilken inverkan 

har CF patienters ålder på metoderna? 
 

Ett effektivt sätt att avlägsna trögt slem från lungorna är att kombinera fysisk träning 

och andningsgymnastik med inhalation av läkemedel. De inhalerade läkemedel CF 

patienter tar vidgar luftrören och minskar slemmets viskositet. För att få upp slemmet 

ur lungorna genom luftstrupen krävs en forcerad andning. Bebisar med en CF 

diagnos kan inte själva forcera sin andning, utan de kräver hjälp från någon vuxen, 

exempelvis förälder eller vårdpersonal. Den teknik som används för att forcera en 

bebis andning benämns tryck och studsteknik. Den utövas på följande sätt: Med det 

lilla barnet i knäet sitter den vuxne på en stor pilatesboll med handflatorna placerade 

mot bebisens revben, se figur 3. Vid varje studs som den vuxne gör trycks barnets 

revben samman vilket resulterar i att lungorna pressas ihop och på så sätt gör en 

forcerad utandning. Detta görs i minst 15 minuter. Äldre CF-barn har lättare att 

utföra andningsgymnastiken då de kan springa så att de blir andfådda, vilket 

underlättar att få upp slem efter inhalation av läkemedel.  

 

 Figur 3. På bilden illustreras hur forcerad andning 

utförs på små barn med CF. Foto: Agnes Ljunge 
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Att ”huffa” är en speciell utandningsteknik som utförs med djupa andetag och kraftig 

utandning. Denna teknik gör att slem från mindre luftrör flyttas till större luftvägar. 

Från de större luftvägarna kan slemmet sedan hostas upp. 

3.3 Patientintervju - åttaåring 

Åttaåringens historia är oerhört komplicerad, vilket i allra högsta grad beror på att 

han är född i ett annat land.  Där var det svårt att få den rätta behandlingen som krävs 

för en CF-patient. Mamman märkte tidigt att något inte stod rätt till med hennes son, 

då han hade en stor uppblåst mage, riklig avföring flera gånger per dag, upprepade 

kräkningar och pannan glänste av svett. Han fick sin diagnos när han var en månad 

gammal.  Fram tills det att han var tre år var det en ständig kamp för hans föräldrar, 

eftersom de hade stora svårigheter att hitta de mediciner som var livsnödvändiga för 

sonen. Läkarna blev tvungna att beställa hem läkemedel från andra länder eftersom 

de inte fanns i det land som barnet bodde i. Tidvis kunde det uppstå problem med 

transporten och administrationen av läkemedlen. Utöver det att medicineringen var 

ett stort problem var även själva förutsättningarna att uppnå god livskvalitet ett 

hinder för åttaåringen och hans familj. När åttaåringen fyllt tre år flyttade familjen 

till Sverige, och hans diagnos konfirmerades här. Därefter har han fått den 

behandling som han behöver, och som är nödvändig för en CF patient.  

Åttaåringen började på dagis när han var fyra år. Då kunde man se markanta 

skillnader mellan honom och andra barn i samma ålder. Han var smalare och inte så 

stark i jämförelse med jämnåriga kamrater. På dagis fick han tillgång till utbildad 

personal som assisterade honom med den medicinering som han behövde. De såg 

också till att han fick i sig tillräckligt med mat, vilket han brukade ha svårt för. 

Personalen hjälpte även till med andningsgymnastiken.  

Åttaåringen går nu i andra klass och han får hjälp i sin pågående behandling av en 

utbildad personal på skolan. Tack vare medicineringen, intensiv och CF-specialiserad 

vård är resultatet att han idag både mår bättre och är friskare än förr. 

Tid på 

dagen 

Aktivitet 

06:00 Administrering av 3-6 st matsmältningsenzymkapslar samt näringsdryck. 

06:15 Montering av inhalationsutrustning som laddas med tre sorters mediciner och 

inhaleras. Följt av nermontering, sköljning och sterilisering av inhalatorn.  

06:40 Arrangering av andningsgymnastikhjälpmedel, pappershanddukar och 

plastpåse för att spotta ut slem. Genomförande av ett 30-45 minuters 

andningsgymnastikpass. Plocka undan hjälpmedel, pappershanddukar och 

plastpåse.  

07:20 Diverse morgonmediciner tas fram och doseras. 

Tabell I. Ett exempel på hur en vardag kan se ut för åttaåringens familj. 
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07:30 Frukost bestående av en stor portion yoghurt berikad med extra olja eller 

grädde, cornflakes eller müsli för fiberintag, smörgås rikligt med smör och 

ost, ett glas fet mjölk och 4-10 st. enzymkapslar. 

11:30 Skollunch bestående av extra kaloririk kost samt 4-10 st. enzymkapslar.   

15:00 Mellanmål hemma efter skolans slut består av fil och frukt med lite extra olja 

och socker samt 4-8 st. enzymkapslar. 

15:15 Inhalation; laddas med tre sorters medicin och inhaleras.  

15:30 Ca 30 minuters andningsgymnastik. Arrangering av andningsgymnastik-

hjälpmedel, pappershanddukar och plastpåse för att spotta ut slem i. 

16:00 Inhalation av medicin som skall tas efter andningsgymnastiken. 

18:00 Middag med större och energiberikade portioner samt 4-10 st. enzymkapslar. 

20:00 Inhalation; laddas med tre sorters mediciner och inhaleras. 

20:20 Ca 30 minuters andningsgymnastik. Arrangering av andningsgymnastik-

hjälpmedel, pappershanddukar och plastpåse för att spotta ut slem i.  

 

 

 

 

 

 

3.4 Patientintervju - nittonåring 
 

Den nittonårige patienten fick diagnosen cystisk fibros vid ett års ålder. Då visste 

föräldrarna inget om sjukdomen. De fick en bra information av läkare och 

vårdpersonal som möjliggjorde att de själva kunde bli mycket aktiva i vården och 

behandlingen av sitt barn. Barndomen var relativt problemfri, och sjukdomen hade 

inte någon särskilt negativ inverkan på hennes barndom. Däremot drabbades hon 

under sina tonår av flera lunginfektioner. Sviterna från infektionerna medförde att 

hennes CF förvärrades.  Under de senaste åren har intravenösa kurer med antibiotika 

förekommit oftare, och i nuläget behandlas patienten profylaktiskt var tredje månad. 

På grund av hennes försämrade hälsa är andningsgymnastiken nu viktigare än 

tidigare. Då behovet av andningsgymnastik ökat, har hon nu ett mer frekvent och 

intensivt träningsschema. Dessa faktorer tillsammans med en generell försämring av 

Figur 4. Åttaåringens mediciner som han behandlas med dagligen. Foto: Shqipe Myftari 
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sjukdomen har gett en påtaglig inverkan på hennes dagliga livsföring och liv. 

Nittonåringen behandlas med luftrörsvidgande och slemlösande mediciner morgon 

och kväll. På morgonen inhalerar hon Ventoline
®
 utspätt i en 7-procentig

koksaltlösning som späds med sterilt vatten och sedan sker inhalation med 

Pulmozyme
 ®

, ett deoxyribonukleas som spjälkar extracellulärt DNA, och därmed

gör sekretet mer lättflytande. Nittonåringen tar även andra slemlösande mediciner 

antingen i tablettform eller som brustabletter. Hon använder även Alvedon
®
 i

brusform mot huvudvärk, diverse matsmältningsmediciner och järntillskott för att 

bibehålla ett normalt hemoglobin (HB) -värde.   

Den största delen av nittonåringens behandling sköter hon själv. Som barn ansvarade 

hennes föräldrar för detta.  Ju äldre hon blivit, ju mer ansvar har hon tagit för att bli 

så självständig som möjligt. När en patient självständigt kan hantera sin sjukdom 

varierar mellan individer beroende på sjukdomshistoria, sjukdomens progressivitet, 

patientens utveckling och mognad.   

Månadsbesöken hos läkaren ser likadana ut för nittonåringen som för de övriga 

patienterna som intervjuats.  D.v.s. först diskuteras allmäntillståndet, hur patienten 

känner sig generellt, om eventuella förändringar uppstått och sedan lämnas hostprov 

för odlingsanalys. Efter det lyssnar läkaren på lungorna och känner på patientens 

mage för att bekräfta att allt låter och känns som det ska göra och att inga 

förändringar uppstått. Dessa undersökningar är viktiga för att så tidigt som möjligt 

kunna upptäcka eventuella rubbningar eller negativ utveckling i patientens inre 

organ. Varje vecka görs ett besök hos sjukgymnasten där inhalationer sker samtidigt 

som patienten utför ett blåstest kallat spirometri för att försäkra sig om att 

lungfunktionen är stabil.  

Nittonåringen beskriver att många yngre CF patienter upplever ett utanförskap p.g.a. 

sin sjukdom eftersom de skiljer sig från det ”normala”.  De flesta ungdomar vill vara 

som ”alla andra” vilket kan vara svårt med en sjukdom som CF, där vikten av att 

prioritera sin egen hälsa är livsnödvändigt. Hon poängterar värdet av att ha bra 

kompisar och nära vänner som visar förståelse och som kan stötta på rätt sätt. Att få 

vara en del av aktiviteter, umgås och ha kul samtidigt som kompisarna förstår vad 

sjukdomen innebär är viktigt.    

3.5 Patient intervju – 41-åring (dubbellungtransplantation) 

Denna 41-åriga patient fick sin diagnos när hon var sex månader gammal. Året var 

1972. Det är en stor skillnad mellan nutidens behandling av CF och den som fanns 

tillgänglig under 70- och 80-talet. Då fanns det inte lika effektiva mediciner, och 

behandlingsmetoder som idag. Kunskapen om sjukdomen var tämligen begränsad på 

70-talet vilket resulterade i en vad vi idag skulle kalla mycket ineffektiv vård av 

patienter med CF.  

För att nämna en av de gamla behandlingsmetoderna, så användes bankning för att 

avlägsna slem ur luftvägarna hos små barn. Metoden innebar att barnet låg nedåtlutad 

på förälderns knä och bankades på ryggen så att slemmet på detta sätt kunde hostas 

upp. Idag används inte denna metod då det anses vara skadligt för barnet. 
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Rekommendationer om fysisk aktivitet delgavs inte 41-åringen förrän hon var i 

tonåren.  

Patienten berättade hur hon vid tidig ålder låg under ett genomskinligt tält, ett så 

kallat dimtält. Innanför dimtältet fylldes natriumklorid i en bägare och ångades upp. 

Under hela nattsömnen inhalerade patienten ångorna vilket underlättade andningen. 

Dock fanns det flera nackdelar med denna metod. Till exempel fick patienten rikliga 

svettningar och tältet medförde även vattenskador i rummet. Fukt i kombination med 

värme i en icke steril miljö är direkt skadlig för en CF-patient.  Kombinationen av 

dessa faktorer ger en ultimat miljö för bakterier att frodas i. 

Under patientens barndom fanns varken samma medicinska vård eller fysiska 

behandling som CF-patienter behandlas med idag. 41-åringen berättar att det som 

barn var lätt att ibland glömma bort sin medicin och skolan hade ingen utbildad 

personal att tillgå för att kunna hjälpa eller assistera henne med detta. Patientens 

lungfunktioner försämrades allt mer under hennes tonår och läkarna föreslog att hon 

skulle bära med sig syrgas vart än hon gick vilken skulle bäras i en ryggsäck. 

Gymnasiet blev mycket svårt att hantera p.g.a. hennes hälsotillstånd och hennes 

förmåga till studier drabbades negativt. Tillslut orkade hon inte kämpa både mot 

sjukdomen och med skolan och tvingades lämna studierna bakom sig.   

Under patientens och systerns barndom var mamman hemma och behandlade dem 

med luftrörsvidgande läkemedel, skjutsade dem till sjukgymnasten och läkarbesöken. 

Det enda stödet som var aktuellt var att familjen kunde få en stödfamilj som ibland 

kunde ta hand om patienten och systern. När patienten blev sämre, under tonåren, 

kunde mamman anställas som anhörigvårdare från kommunen.  

Patientens syster är också diagnosticerad med CF.  Dock har inte hennes barn 

drabbats av sjukdomen. Systern har inte samma sjukdomshistoria, och har inte 

behövt göra någon lungtransplantation. Hon har dock råkat ut för flera infektioner, 

vilka behandlats med intravenös antibiotika. 

Efter tonåren beskriver 41-åringen hur hennes lungfunktion mer och mer tynade bort 

i takt med att hon drabbades av ett flertal lunginflammationer som gett upphov till 

permanenta skador och ärrvävnad i lungorna. Till slut blev lungorna så sköra att den 

ena lungan brast och förlorade helt sin funktion. När patienten var 23 år inträffade 

dock något fantastiskt. Genom medicinska framsteg hade det blivit möjligt att utföra 

lungtransplantationer. Så vid 23 års ålder gavs hon möjligheten att få en 

dubbellungtransplantation.   

Patientens känslor efter transplantationen kan tydas genom följande citat:  
 

- ”Jag minns första gången när jag vaknade från transplantationen, det kändes som att 

mina lungor skulle sprängas för att jag fick in så mycket luft”.  

Efter transplantationen har patienten inte varit i behov av vare sig luftrörsvidgande 

läkemedel eller andningsgymnastik. CF påverkar inte de nya lungorna, dock återstår 

sjukdomen i resten av kroppen exempelvis mag- och tarmkanalen men tack vare 

lungtransplantationen förändrades hela hennes liv dramatiskt. Idag lever hon det liv 

hon länge önskat att få leva. Genom de nya lungorna fick hon helt nya fysiska 

förutsättningar. Hon kunde ta körkort och börja arbeta därefter träffade hon kärleken 

och har blivit moster. 
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Fram till i år, alltså år 2013, har patienten levt utan några större komplikationer med 

de transplanterade lungorna. De sista två åren har dock inte varit helt problemfria 

eftersom kroppen utvecklat en kronisk avstötningsreaktion mot lungorna. För detta 

finns inget bot förutom att en ny lungtransplantation görs.  

Var tredje månad besöker hon sjukhuset för en hälsokontroll. Årskontrollerna för 

både lungtransplantationen och CF görs på CF-centrat på Göteborgs 

universitetssjukhus. På CF-centrat har hon tillgång till dietist, kurator, psykolog, 

specialiserade CF-läkare och i detta fall även en transplantationsläkare. Under 

kontrollen mäts patientens lungkapacitet, njurarnas funktion och lungorna röntgas. 

Även hjärta, lever och galla kontrolleras. Eftersom CF-patienter har lätt för att få 

diabetes, då bukspottkörteln blir negativt påverkad, så utförs även regelbundna 

kontroller för detta. Med hjälp av en arbetscykel kontrolleras patientens kapacitet att 

uppta syre (syrekapacitet). Därefter tas olika blodprover för att kontrollera halten 

fettsyror, vitaminer och järn.  

 

Patienten uttrycker hur svårt det är att leva med en kronisk sjukdom på många olika 

sätt vilket kan leda till psykisk ohälsa och depression. Trots motgångar har hon själv 

kämpat hårt för att gå vidare i livet genom att tänka positivt, på sin familj, vänner och 

att inte tappa den inre glöden. 

 

3.6 Föräldraintervjuer  

 

Att få veta att ens barn har en livslång, kronisk sjukdom som cystisk fibros kan 

utlösa en rad reaktioner. Situationen är oerhört svår och varierar mycket från individ 

till individ. Som förälder till ett sjukt barn finns en ständig oro, frågor, rädslor och 

funderingar kring barnets hälsa. En sjukdom som CF är livsomvälvande då den 

innebär stort engagemang och arbete för både den som är sjuk och de närstående. 

Gemensamt för CF-barnens föräldrar som intervjuades i studien var att de inte kände 

till sjukdomen cystisk fibros innan deras barn diagnosticerats, varför de inte tog 

nyheten särskilt hårt. Det var först när de fick kunskap om sjukdomen och dess 

konsekvenser som föräldrarna förstod allvaret. Desto mer de läste, hörde och tog del 

av dystra historier om sjukdomen, desto mer ökade stressen. Sjukvårdspersonalen har 

dock alltid försökt ge dem tryggheten i att den medicinska utvecklingen hela tiden 

går framåt, vilket den gör. Föräldrarna tycker sig ha fått mycket stöd och hjälp från 

sitt lokala CF-team bestående av läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och 

psykolog.  

 

Som förälder till ett barn med CF befinner man sig i en svår situation. Den konstanta 

oron över att barnet ska försämras finns alltid närvarande, att inte 

andningsgymnastiken går till på korrekt sätt eller om medicinerna fungerar är några 

exempel på oro. Det är extremt viktigt för föräldrarna att ha någon att prata med. Det 

kan vara en familjemedlem, nära anhörig eller god vän som utgör ett fullgott stöd. 

Fattas detta stöd, eller inte är tillräckligt, finns alltid stöd från psykolog eller kurator 

att tillgå hos barnets CF-team. Det bästa stödet kan många gånger komma från nära 

anhöriga och närstående som är familjära med barnet, och har kunskap och 

information om sjukdomen. Det är viktigt att de personer som ska stötta gör det på 

rätt sätt, varför det är så viktigt att de är informerade om hur man behandlar ett barn 

med CF.  
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För de föräldrar som jobbar är vardagen stressig. Mer eller mindre hela 

eftermiddagen används för att exempelvis förbereda medicin, utföra 

andningsgymnastik och sterilisera inhalationsapparaten vilket tar olika lång tid men 

gemensamt är mycket tidskrävande. 

Det lokala CF-teamet åker ut till de skolor som CF-barn går på och utbildar viss 

personal om hur man utför andningsgymnastik, hur läkemedlen administreras och 

hur barnet måste uppvaktas. Detta möjliggör att föräldrarna kan arbeta eller 

sysselsätta sig på annat vis under tiden barnet är på förskolan/skolan. Det är en stor 

trygghet för föräldrarna att inte behöva oroa sig för barnets behandling under tiden de 

själva inte är närvarande. Om det skulle hända att CF-barnet skulle råka ut för något 

som har med sin sjukdom att göra har personalen i skolan direktnummer till 

sjukvården som snabbt kan ge den hjälp som behövs. Tidvis förekommer det att 

föräldrar som arbetar måste vara hemma med sitt barn under längre tid, ofta 10-14 

dagar i följd. Arbetsgivarna liksom försäkringskassan är väl informerade om 

situationen om vården kring ett barn diagnosticerat med CF.  Detta är viktigt för att 

inte skapa problem kring bortfall från arbete eller minskad inkomst för föräldrarna 

som ofta behöver vara hemma för vård av barn.    

En av föräldrarna berättade att de har en god relation till apotekspersonalen eftersom 

de varje vecka hämtar medicin på samma apotek. De behöver exempelvis inte 

uppvisa legitimation, och beställningar av vissa mediciner administrerades 

rutinmässigt liksom de mediciner som kräver licens. Den goda kontakten och bandet 

som skapats mellan apotekspersonal och föräldrar har underlättat på flera sätt. Numer 

får föräldrarna barnets medicin färdigförpackad i påse och de behöver sällan ställa 

sig i kö vilket innebär mindre väntan och därmed sparar föräldrarna tid.  

Att ha en sjukdom som CF innebär ekonomiska påfrestningar. Mediciner, medicinsk 

utrustning, resor till och från läkarbesök och sjukgymnastik kostar. Det händer även 

allt som oftast att en eller båda föräldrarna till ett CF-barn behöver gå ner i arbetstid. 

De ekonomiska stöden som man kan få är därför till stor hjälp för familjerna. 

Högkostnadsskyddet för mediciner är något som är väl uppskattat eftersom 

kostnaderna för CF-behandling är dyr. Enbart efter första besöket på apoteket för att 

hämta medicin uppgår kostnaden oftast till 2200 kr vilket är vad som krävs för att 

sedan kunna få medicin gratis. Dessutom har man rätt till vårdbidrag från 

försäkringskassan om de anser att föräldrarna lägger ovanligt mycket tid på att vårda 

ett barn med en kronisk sjukdom.  

I intervjuerna med föräldrarna är de ense om att deras barn än så länge mått hyffsat 

bra i sin sjukdom. Detta p.g.a. vaksamhet kring barnets hälsa tillsammans med 

behandlingen som utförs varje morgon och kväll d.v.s. andningsgymnastiken. 

Kvällspasset då man skulle lekt med barnen byts ut till andningsgymnastik istället 

och föräldrarna har försökt att göra det på ett så lekfullt sätt som möjligt. Det tar lång 

tid att mäta upp medicinen och att förbereda inför inhalation. Att ge lika mycket tid 

till alla barnen inom familjen kan vara både svårt och tufft. Som förälder oroar man 

sig över att de friska syskonen ska bli åsidosatta. Därför involveras hela familjen i 

den fysiska aktiviteten för att göra det roligare för alla och på så sätt spendera mer tid 

tillsammans. Att vara så öppen som möjlig både för barnet och alla andra anser 

föräldrarna vara bra eftersom sjukdomen är en del av barnet. Att vara öppen sen 

början tror föräldrarna är ett bra sätt för att inte CF-barnet ska skämmas över sin 

sjukdom och gömma den. Cystisk fibros är en sjukdom som inte syns om man inte 
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själv vill, vilket kan ha både för- och nackdelar. Men att barnet är medveten om sin 

sjukdom och vågar tala öppet om det är för föräldrarna en fördel. Barnet mår bra för 

att han eller hon själv är del av och gör ett stort jobb varje dag som kräver mycket tid 

och energi. Om behandlingen inte följts på rätt sätt hade barnen inte mått så bra som 

de mår idag.  

 

Vissa föräldrar i studien tyckte att personalen inom sjukvården är sparsam med den 

”grymma” sanningen, (som föräldrarna beskriver det), med det menas att vid en 

allvarlig situation kommunicerar personalen på ett positivt sätt. Detta leder till att 

föräldrarna inte tar sjukdomen så allvarligt som de borde och resulterar till mindre 

försiktigheter på olika sätt. 

 

 

4. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

 
Av de patienter som intervjuats har samtliga diagnostiserats under sitt första 

levnadsår. En vanlig dag hos en CF patient är alltid en utmaning. I allmänhet ser 

behandlingen likadan ut för alla CF patienter, det som kan avvika är mängden och 

styrkan av medicinen de tar mot sjukdomen. Varje morgon och kväll inhalerar CF 

patienter slemlösande och bronkvidgande läkemedel. Efter inhalationen följer direkt 

den fysiska aktiviteten och andningsgymnastiken för att avlägsna slem från 

luftvägarna. Creon är ett matsmältningsenzym som CF-patienter tar vid varje måltid, 

förutom då de äter frukt och grönsaker. Varje dag måste patienterna behandlas med 

en smalspektrumantibiotika i förebyggande syfte mot vissa bakterieinfektioner. Fett- 

och energitillskott varje dag krävs för att bevara normal viktuppgång.    

Patienterna utför månadskontroller på det lokala sjukhuset där de kontrollerar vikten, 

vitaminhalterna i blodet, lungkapaciteten som mäts med spirometri och 

bakterieodlingar görs för att spåra tidiga infektioner. Antalet kontroller kan variera 

beroende på individens hälsa. Vanligast är att patienten gör läkarbesök varje månad. 

Årskontroller görs på ett CF-center där det finns CF-team bestående av CF-läkare, 

specialiserade sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, dietister m.m. gemensamt är att 

alla i teamet är specialiserade med inriktning på cystisk fibros. Årskontrollerna 

innebär en grundligare kontroll av lungkapaciteten där patienterna röntgas och kan 

om behov finns prata med kuratorer, psykologer och dietister. 

CF påverkar livet på olika sätt. Förr i tiden när det inte fanns den medicin och 

kunskap som finns idag påverkades livet för en CF patient betydligt mycket mer än 

idag. Från den 41-åriga patientens historia kunde man tydligt se att skolan 

exempelvis var omöjlig att avsluta på grund av hälsan. För cirka 20 år sedan hade 

CF-barnen ingen vårdassistans på skolan vilket gjorde att de inte fick någon hjälp 

med sin behandling. Idag har CF-barn rätt till utbildad personal på skolan som tar 

hand om barnet genom att assistera eller hjälpa det med medicinintag, inhalation av 

läkemedel och andningsgymnastik. När unga patienter når tonåren vill de vanligtvis 

vara och känna sig som alla andra tonåringar och kan då komma till en punkt där allt 

kring sjukdomen känns tråkigt. Det är då väldigt viktigt att ha goda vänner och familj 

som förstår och stöttar. 
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Att få vetskap om att ens barn har en kronisk sjukdom såsom cystisk fibros kan till 

en början vara mycket svårt att hantera. Det krävs mycket engagemang, tålamod och 

positiv energi för att klara av en sådan situation. 

Att ha ett barn med CF innebär ett mycket stort ansvar som föräldrar, eftersom 

barnets hälsa till stor del vilar i deras händer. När man har ett barn med CF är det 

viktigt att tänka på vilka miljöer barnet befinner sig i, om andningsgymnastiken går 

rätt till, att alla inhalationsapparater är sterila, att hemmet hålls så rent som möjligt 

och att anpassa bostaden. När barnen är på förskolan/skolan finns utbildad personal 

som hjälper till och sköter patientens behandling och ser till att barnet inte hamnar i 

otillfredsställande miljöer. Detta innebär en stor trygghet för föräldrarna som inte 

behöver oroa sig för barnet, att det far illa eller att det inte fullgjort sin behandling. 

Att ha flera barn i huset kan innebära att friska syskon kan känna sig åsidosatta. Som 

förälder vill man ge lika mycket tid och uppmärksamhet till alla barnen vilket inte 

vare sig är lätt om än möjligt. Kvällspasset då det egentligen är lekdags för barnen 

utförs istället sjukgymnastik. De flesta föräldrar försöker att göra gymnastiken på ett 

lekfullt sätt där hela familjen kan vara involverad.  

Behandlingen för CF är väldigt kostsam på grund av bland annat mediciner och den 

medicinska utrustningen. På en månad kan en familj med ett CF barn komma upp i 

en kostnad på 2200 kr vilket är taket för högkostnadsskyddet därefter är dock 

medicinen gratis i ett år framöver. Resor till och från läkarbesök kostar även de 

pengar, varför det ekonomiska stödet från staten är till stor hjälp för patienterna. 

Högkostnadsskyddet och vårdbidragen är något som familjerna uppskattar högt.  

Fördelen med att använda metoden djupintervjustudier är att det ger en mer 

detaljerad bild av hur det på individnivå är att leva med sjukdomen. På det sättet blev 

det möjligt att ta del av historierna och utföra en dialog med intervjupersonerna. 

Detta är en metod för att få en starkare insikt bakom frågeställningen, som i mitt 

syfte var att förstå hur det är att leva med cystisk fibros. Jag tycker att det skulle vara 

svårt att förstå hur det är att leva med CF om man använde sig av större studier där 

fler intervjupersoner deltar men med kortare frågeställningar utan att lära känna 

personen bakom svaren. 

Min åsikt är att patienterna som lever med CF idag samt närstående kan känna sig 

väldigt trygga med den fina vården och behandlingen som ges nu förtiden. Vården 

inom CF utvecklas ständigt, vilket bidrar till ett bättre liv hos dessa patienter. Jämfört 

med hur det var för cirka 20 år sedan, är det en trygghet för föräldrarna idag att 

fortsätta sin karriär, eftersom kommunen nuförtiden anställer personal som kan ta 

hand om CF-barn på dagis, skola, dagmamma och fritids. 

Jag, som blivande farmaceut, tycker att det är intressant att höra hur mycket bra en 

god kontakt mellan apotekspersonal och föräldrar till CF barn kan innebära. 

 

Att leva med CF är inte lätt för patienterna eftersom sjukdomen är kronisk och det 

krävs en strikt behandling, morgon och kväll, med inhalation av bronkvidgande och 

slemlösande läkemedel, komplettering till födan med pancreasezymer för att 

motverka viktnedgång, andningsgymnastik samt vara försiktig i vilka miljöer man 

utsätter sig för. 
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Tanken med studien var att genom patientintervjuerna få mer bakomliggande 

information om hur det är att leva med sjukdomen cystisk fibros och inte bara det 

medicinska perspektivet. Jag ville att olika patienter i olika åldrar skulle vara med i 

studien för att kunna jämföra deras berättelser och därmed erhålla en bredare 

kunskap om sjukdomen som helhet. Att ha förståelse för en person i en svår situation 

är helt annorlunda än att förstå eller känna hur personen känner sig. Genom denna 

studie har jag fått en helt annan förståelse för personer med CF och jag har gjort mitt 

bästa för att ta reda på och undersöka hur CF patienter lever i vardagen. Att mäta 

livskvalitet har jag insett vara omöjligt då den endast kan mätas individuellt men 

däremot känner jag att jag genom dessa intervjuer deltagit i att göra patienters- och 

deras föräldrars historia hörd.   

 

Det verkar som att behandlingen såg liknande ut för CF-patienterna som barn med 

undantag för den äldre patienten som hade helt annorlunda behandling från den tid då 

hon själv var barn. Det som var karakteristiskt var att ju mer föräldrarna var 

engagerade i tidigt skede gav bättre resultat senare i livet. De flesta av de patienter 

som jag intervjuade har haft en bra relation till sina föräldrar som var väldigt 

engagerade och spelat en stor roll i deras behandling under barndomen. 

Intervjuerna har varit ett verktyg för att få kunskap och perspektiv över hur 

situationen ser ut från det att vara barn, genom uppväxt och tonår till dess att CF 

patienten blivit/är vuxen. 

Livskvaliteten för patienter med CF är individberoende, det som spelar roll är den 

omgivande miljön. Viktiga betydelser för att få en god livskvalitet är beroende av 

ekonomin, fysiska aktiviteten, familj och vänner, samt hur man mår mentalt. Idag har 

man tillgång till olika förutsättningar såsom sociala nätverk, all kunskap som kan 

hittas på nätet (ont och gott), och på internet har man kunnat starta grupper för 

patienter med CF eller anhöriga till CF-patienter där man kan diskutera och dela 

historia med varandra. Detta är viktigt för den psykiska delen främst och för att få 

tips samt idéer från andra med samma bekymmer. 

 

Alla människor är olika och ens förväntningar på livet påverkas i hög grad beroende 

på hur ens karta ser ut. Vissa människor kan bli nöjda med lite i livet medan andra 

kräver mer. Det någon anger som något bra kanske någon annan tycker är dåligt. Så 

det som skrivits under studien har jag utgått från de perspektiv jag fått från de 

patienter som jag intervjuat. 

Ur ett samhällsperspektiv kan och önskar jag att medvetenheten kring Cystisk Fibros 

ska öka. Att dessa djupintervjuer bidrar till mer förståelse och större kunskap kring 

sjukdomen och individerna som lever med den. Samtliga av de personer jag 

intervjuat har gett mig positiv respons och visat glädje över att jag valt att skriva en 

studie om just CF. Deras önskan är att CF blir mer känd för svenska befolkningen 

eftersom det är vad som krävs för ökad medvetenhet. Om CF blev mer välkänd 

skulle detta generera mer pengar till forskning då människor generellt sett är mer 

villiga att donera och investeras pengar i sådant de har kunskap om. Ett bra och 

konkret exempel på detta är bröstcancer. När medvetenheten ökade kring sjukdomen 

ökade också bidragen till bröstcancerfonden som möjliggjort att stora framsteg i 

forskningen kring sjukdomen gjorts.  
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Till sist vill jag tillägga vad som har varit betydelsefullt för mig som person. Under 

dessa tio veckor har jag försökt att sätta mig in i CF-patienternas värld och förstå hur 

de lever sina liv. När jag nu är klar med min studie har jag fått med mig något bra 

och värdefullt i mitt eget liv, vilket är att inte ta något för givet. Den positiva energin 

som patienterna utstrålade gav mig inspiration att aldrig själv ge upp oavsett vilka 

motgångar jag än kommer att möta. 

Figur 5. Vistelse på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. På bilden är det en CF-patient, 

Ermal. Foto: Shqipe Myftari 
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Bilaga 1. Intervju frågor 

Läkarintervju frågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv?

2. Hur många patienter vårdar du?

3. Hur ofta besöker CF patienter dig? Hur går ett vanligt läkarbesök till hos dig?

4. Hur går diagnostiseringen till? Efter vad jag läst så diagnostiseras de flesta barn

under tre år och man kan upptäcka sjukdomen under första levnadsåret. Hur går man 

tillväga sen för att få reda på om barnet har CF eller inte? 

5. Kan man inte upptäcka sjukdomen innan barnet föds? Om ja, skulle det finnas

någon fördel i det? 

6. Förr fanns det fler unga med CF och färre vuxna med CF. Vad har hänt?

7. Vad är vanligt hos yngre patienters beteende?

8. Hur stor är chansen att män med CF kan utveckla familj?

9. Är det något som du känner att du vill ta upp, som jag har missat?

 Föräldrar intervju frågor 

1. Hur var det när Ni fick reda på att Ert barn har CF? Kände ni till sjukdomen?

2. Kan ni förklara hur det är att ha ett barn med CF?

3. Hur har ditt (din makes) liv påverkats? Både fysiskt och psykiskt.

4. Hur anpassar Ni tiden för Ert barn, så att han får en bra behandling?

5. Hur har karriären påverkats och har det varit svårt att anpassa arbete?

6. Är behandlingen dyr för CF? Får Ni någon form av stöd? Om ja, vad?

7. Är det något som Ni känner att det kunnat gå bättre? Om ja, vad?

8. Kan Du beskriva en vanlig dag hos Er?

Patientintervju 

1. Hur gammal var du när du fick din diagnos?

2. Kan du försöka förklara hur en vanlig dag ser ut hos dig?

3. Hur ofta gör du sjukhusbesök hos läkare?

4. Hur såg behandlingen ut när du var yngre? Hur gjorde dina föräldrar när dem tog

hand om dig?  (Till vuxen CF patient)

5. Hur har CF påverkat ditt liv/karriär?

6. Känner du att något kunnat gå bättre? Om ja, vad?

7. Är det något som du känner att du vill ta upp, som jag har missat?
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