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Sammanfattning 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cystisk fibros (CF) är inte längre en barnsjukdom eftersom 95% lever 

upp i vuxen ålder. Sjukdomen har stor påverkan på kroppens organ där lungorna 

och mag-och tarmkanalen är främst utsatta. Behandlingen är krävande och består 

till stor del av egenvård. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av att 

leva med CF. Metod: Studien är utformad som allmän litteraturstudie med 

induktiv ansats. Sökningar genomfördes i tre databaser och genererade i elva 

artiklar. Resultat: Fyra kategorier skapades: Oro över att vara annorlunda, 

Symtomens påverkan på livet, Hopp och lidande samt Vårderfarenheter. 

Konklusion: Personer med CF upplever en bristande normalitet, önskan om ett 

normalt liv och en relation med döden. Att vara delaktig i vården är en 

förutsättning för personer med CF och bidrar till självständighet. Fortsatt forskning 

inom sjukdomen behövs för att lindra lidandet hos personer med CF.  
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Abstract 

Background: Cystic fibrosis (CF) is no longer a pediatric disease since 95% live up 

to adulthood. The disease has a great impact on the organs especially the lungs and 

the gastrointestinal tract. The treatment is very demanding and consists mainly of self-

care. Aim: The aim of this study was to illustrate persons´ experience of living with 

CF. Method: The study was constructed as a general literature study with an 

inductive approach. The searches were conducted in three different databases and 

resulted in eleven articles. Result: These eleven articles resulted in four categories: 

The worry of being different, The symptoms effect on life, Hope and suffering and 

Health care experience. Conclusion: People with CF experience a lack of normality, 

a wish for a normal life and they have a relationship with death. Being involved in the 

care is a prerequisite for people with CF and it contributes to independence. 

Continued research within the disease is necessary to relieve the suffering of people 

with CF. 
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Inledning 

I Sverige föds cirka 20 barn med cystisk fibros (CF) varje år. En av 35–40 bär på genen 

(Eriksson, 2009) och för närvarande finns det ungefär 670 personer med sjukdomen i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2016). CF är den vanligaste allvarliga ärftliga sjukdomen hos 

den vita befolkningen och medellivslängden. Personerna med CF är ofta svårt 

lungsjuka och sjukdomen utgör den vanligaste indikationen för lung-och 

hjärttransplantation (Eriksson, 2009). Medellivslängden för barn som föds med CF är 

idag 50 år, men den förväntas öka (Socialstyrelsen, 2016). CF leder till ökad 

saltproduktion vilket gör att barn kan diagnostiseras tidigt genom smak av salt på huden 

(Camargos, Gomes, Alvim, Gomes & Cajazeiro, 2015). Fler än hälften av personerna 

får diagnosen under det första levnadsåret och 95% av diagnoserna är upptäckta tills 

personen fyllt 18 år (Griph, 2013). För att få upp slem från luftvägarna samt behålla 

lungfunktionen rekommenderas andningsgymnastik. Andningsövningar 

rekommenderas att utföras två gånger per dag och tar mellan 30–90 minuter per 

tillfälle. Den moderna andningsgymnastiken strävar efter att i möjligaste mån stoppa 

sjukdomsförloppet genom att förhindra en progression och inte att behandla det 

etablerade problemet (Eriksson, 2009). Sjukdomen innebär rädslor rörande den 

subjektiva hälsan samt för döden (Jessup & Parkinson, 2010). Personer med CF har hög 

risk att drabbas av ångest och depressioner på grund av oro inför framtiden och 

ovisshet kring hastigheten av sjukdomens utveckling (Linnemann et al., 2019). Hälso-

och sjukvårdspersonal bör vara medvetna om sjukdomens omfattande påverkan på livet 

för att kunna ge stöttning och hjälp (Jessup & Parkinson, 2010). Fortsatt forskning 

behövs för att minska lidandet för personer med CF (Rodríguez Sousa, Barandica 

Fernández, Miller & Mir-Montejano, 2018). 

 

 

Bakgrund 

Historik  

Redan under medeltiden förknippades ökad saltproduktion ihop med mortalitet då det 

fanns en tro om att barn som smakade salt var förhäxade och därför drabbades av 

förtidig död (Quinton, 1999). CF beskrevs för första gången år 1936 och två år senare 

gjordes den första kliniska beskrivningen av sjukdomen. På 1960-talet var 

medianöverlevnaden fem år och 40% av personerna dog under det första levnadsåret. 

Upptäckten av CF-genen gjordes 1989 och gav stora förhoppningar till förbättrad 

diagnostik (Eriksson, 2009). Överlevnaden har förbättrats eftersom omhändertagandet 

av nutritionsproblem och infektioner i lungorna har utvecklats (Griph, 2013). 

Cystisk fibros 

När en person med CF föds är lungorna friska och sterila. Några veckor efter födseln 

påverkar cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) genen lungornas 

immunsystem och sätter immunsystemet ur funktion. Beroende på omfattningen av 

mutationen påverkas bildningen av CFTR i olika grad. Ju mindre protein som bildas 
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desto större påverkan ger det på klorid-och vätsketransporten över membranet i 

organen. CFTR gör att viskositeten i lungornas slemhinnor påverkas och slemmet kan 

vara svårt att få bort från luftvägarna, vilket ökar risken för inflammationer och 

bakteriekolonisationer (Eriksson, 2009). Luftvägsinfektioner av bakterier eller virus 

leder ofta till exacerbationer av lungorna (Jansson, Bratel & Löfdahl, 2009). 

Exacerbation betyder försämringsperioder och det leder till snabbare förlust av 

lungfunktion och personerna återfår inte den funktionsnivån som förekom innan 

försämringen (Sköld, Cederlund & Eklund, 2009). Viskositeten i sekretet kan leda till 

att gångarna i bukspottskörteln täpps igen och ger kroniska inflammationer (Griph, 

2013). Den nedsatta vätskehalten i sekretet kan även ge försämrad transport av enzymer 

från bukspottkörteln till tolvfingertarmen (Eriksson, 2009). De enzymer som inte når 

tolvfingertarmen blir kvar i bukspottkörteln och bryts ner där vilket kan leda till 

diabetes mellitus. Den försämrade transporten av enzymer till tolvfingertarmen kan 

leda till malabsorption (Eriksson, 2009; Panagopoulou, Fotoulaki, Nikolaou & Nousia-

Arvanitakis, 2013). Av männen med CF är 96–98% infertila eftersom spermiekanalen 

är blockerad eller inte existerar, vilket gör det svårt för spermierna att nå ägget. 

Livmoderhalssekretet hos kvinnor har hög viskositet som medför att spermierna har 

svårare att ta sig igenom. Personer med CF har fatigue i högre grad än den allmänna 

befolkningen (Eriksson, 2009). Fatigue beskrivs som brist på sömn som påverkar det 

dagliga livet och skapar upplevelser av extrem trötthet (Levinas, 2001).  

Hos personer med CF beskrivs den fysiska tröttheten som dominerande (Orava et al., 

2018). Vid misstanke om en CF-diagnos görs ett svettest (Camargos, Gomes, Alvim, 

Gomes & Cajazeiro, 2015; Caudri, Zitter, Bronsveld & Tiddens, 2017) där resultatet 

visar i vilken svårighetsgrad sjukdomen kommer yttra sig. Det finns en tydlig koppling 

mellan svettkloridnivån och CFTR-funktionen i lungan (Caudri et al., 2017).  

 

Omvårdnad 

 

Malabsorption och det ökade andningsarbetet gör att personer med CF har ett 

energibehov på 120–150% över det normala (Eriksson, 2009). För att kunna uppnå det 

dagliga näringsbehovet kan det vara nödvändigt att tillsätta näring genom nasogastrisk 

sond eller perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) (Hollander, de Roos, Belle van 

Meerkerk, Teding van Berkhout, Heijerman & van de Graaf, 2017; Sullivan & 

Mascarenhas, 2017; White, Morton, Conway & Peckham, 2013). Enligt Hollander et al. 

(2017) ökar både kroppsvikten och BMI med tillsatt näringstillförsel. Enligt Eriksson 

(2009) är behandling av CF omfattande och det är viktigt att den sköts dagligen samt 

görs så individualiserad som möjligt. Det har skett kraftig ökning av terapialternativ 

vilket kommer fortsätta (Eriksson, 2009). Målet med behandlingen är att personen ska 

ha god nutritionsstatus, bevarad lungfunktion, planer för framtiden samt ett så normalt 

liv som möjligt (Rodríguez Sousa et al., 2018). CF-vården är centraliserad till olika CF-

center som finns på större sjukhus (Griph, 2013). I Sverige finns dessa CF-center i 

Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Är personen bosatt långt ifrån ett CF-center 

besökes allmän sjukvård (Eriksson, 2009).  
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en betydande del i omvårdnaden för personer med kronisk 

sjukdom (Ellemunter, Stahl, Smrekar & Steinkamp, 2015). För att personcentrerad 

vård ska uppnås ska balansen mellan tillit, respekt och makt finnas mellan person och 

sjuksköterska. Sjuksköterskan besitter generell kunskap om CF medan personer med 

CF är experter på sitt individuella sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan och personen bör 

därför acceptera varandras kunskap för att personcentrerad vård ska uppfyllas 

(MacDonald, Irvine & Smith, 2015). Sjuksköterskan kan genom att utforska 

personens perspektiv identifiera styrkor och svagheter (Ellemunter et al., 2015) samt 

se personen som en helhet (Feo, Conroy, Marshall, Rasmussen, Wiechula & Kitson, 

2016; Wiklund Gustin & Lindwall 2017). Personcentrerad vård handlar om att närma 

sig personen för att etablera kontakt samt ett partnerskap. Det innebär att återföra den 

berörda personen in i vårdandet. Genom att sjuksköterskan upprätthåller värdigheten, 

stärker autonomin, möjliggör val och respekterar beslut skapas personcentrerad vård 

(Forsberg, 2016). 

Teoretisk referensram 

Dorothea Elisabeth Orems egenvårdsteori 

Egenvårdsteorin utvecklades av Dorothea Elisabeth Orem och teorin uppkom då Orem 

frågade sig varför personer är i behov av omvårdnad. Hennes svar var oförmågan att 

vårda sig själv och sin hälsa. Orem identifierade personens önskan att vara normal, 

upprätthållande av adekvat syreintag, födointag samt balans mellan ensamhet och 

social interaktion (Wiklund Gustin & Lindwall, 2017; Berbiglia & Banfield, 2018; 

Orem & Taylor, 2011). Egenvårdsteorin består av tre delteorier; egenvård, 

omvårdnadssystem och egenvårdsbrist. Egenvård ska läras samt ske medvetet, 

kontinuerligt och individualiserat. Personen utgör egenvård för sig själv som en 

målinriktad handling. Sjuksköterskans förmåga att identifiera egenvårdsbrister ingår i 

omvårdnadskapacitet som grundar sig på att personen kan inta information och utöva 

det i praktiken. När behovet av egenvård är större än personens förmåga att utföra den 

blir personen i behov av omvårdnad och omvårdnadens uppgift att återställa förmågan. 

Därigenom inriktar sig omvårdnaden på att återställa balans mellan de krav på 

egenvård som ställs på personen i olika situationer och kapaciteten att möta kraven. 

Omvårdnadssystem är medvetna handlingar som ska leda till ett mål och består av tre 

varianter. Det första är när personen helt saknar förmåga att utföra egenvård och 

sjuksköterskan har fullständigt ansvar. Det andra är när personen delvis klarar att utföra 

egenvård och sjuksköterskan kompletterar. Det tredje innebär att personen är fullt 

fysiologiskt kapabel till att utöva egenvård och sjuksköterskan har en stödjande och 

undervisande roll (Wiklund Gustin & Lindwall, 2017; Berbiglia et al., 2018; Orem et 

al., 2011). Socialstyrelsen (2012) definierar egenvård som en hälso-och sjukvårdsåtgärd 

personen själv eller med hjälp av någon annan kan utföra. Bedömningen om egenvård 

ska vara individuell och göras av hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Özkaptan och 
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Kapuzu (2016) leder egenvård till att personen får ökad kontroll över sin situation 

vilket ger förmåga att klara av sjukdomen, vilket skapar livskvalitet. Orems 

egenvårdsmodell motiverar och integrerar den sjukdomsdrabbade personen för att 

förbättra förmågan till egenvård. Personen lär sig även förstå symtomen och hur de ska 

hanteras (Özkaptan et al., 2016). 

 

Lidande 

Lidandet är subjektivt eftersom det formas av personen själv samt omgivningen. 

Lidandet kan uppstå på grund av något kroppsligt i form av smärta men också i 

själslig form relaterat till livet självt. Lidandet är en kamp mellan begränsningar som 

uppstår och de förhoppningar som finns. Om kampen förloras kan det leda till en 

kroppslig eller själslig död. Övervinns denna kamp kan det istället leda till en 

utveckling med ny mening i livet. Personen måste bekräfta lidandet, vara i lidandet 

och försonas med lidandet. Genom att bekräfta lidandet ges lidandet plats, först då 

finns det möjlighet till att utkämpa lidandet. När lidandet bekräftats krävs det styrka 

och mod att våga vara i lidandet. Att möta verkligheten och se sanningen är en stor 

utmaning men det leder till en försoning med lidandet. Lidandet i vården består av 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande 

personen upplever på grund av sin sjukdom eller behandling. Lidande i själva 

vårdsituationen är ett vårdlidande. Livslidande är när något händer som präglar hela 

livet och livssituationen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2017; Eriksson, 2018). 

Problemformulering 

Personer med cystisk fibros är en minoritetsgrupp i samhället med stort 

omvårdnadsbehov. Livslängden för personer med CF ökar vilket innebär fler personer 

med sjukdomen inom vården. I takt med att personerna blir äldre ökar sjukdomens 

komplexitet och god kontakt med vården blir då viktig för att kontinuerligt följa upp 

personens symtom samt finna nya metoder för egenvård. För att kunna ge god 

omvårdnad är det av vikt att sjuksköterskan har kunskap om personernas erfarenheter 

av att leva med CF. 

Syfte 

Syftet var att belysa personers erfarenheter av att leva med cystisk fibros.  

Metod 

Studien är formad som en litteraturstudie med induktiv ansats. Induktiv ansats 

används för att samla in fakta från problemområden och därefter utveckla nya 

begrepp och teorier. Litteraturstudie används för att skapa översikt från det aktuella 

forskningsområdet. (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Datainsamling 

Enligt Östlundh (2012) kan arbetet med att få fram rätt data delas upp i två faser, den 

inledande informationssökningen och den egentliga informationssökningen. I den 

inledande informationssökningen skapas grunden för datainsamlingen, medan den 

egentliga sökningen utgör systematiska metoder för att få fram slutgiltig data 

(Östlundh, 2012). Sökningsprocessen bestod därför av en inledande 

informationssökning och slutligen den egentlig informationssökningen.  

 

För att finna artiklar som besvarade syftet användes databaserna Cumulated index to 

nursing and allied health literature (CINAHL), Public Medline (PubMed) och 

Psychological Abstracts (PsycINFO). CINAHL är specialiserad inom 

omvårdnadsforskning samt innehåller forskning inom fysioterapi och arbetsterapi. 

PubMed innehåller forskning inom omvårdnad, medicin samt odontologi medan 

PsycINFO omfattar forskning inom psykologi, medicin och andra närbelägna 

områden (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). Sökningen genomfördes i 

Mars 2019 och sökorden som användes var cystic fibrosis, experience, perception, 

experienc*, perception*, patient, och nursing. För att binda sökorden användes de 

booleska operatorerna AND och OR. Enligt Östlundh (2012) kan operatorn AND 

koppla ihop två sökord som gör att databasen söker på dokument som handlar om 

båda sökorden. OR kan med fördel användas med ett sökord tillsammans med 

synonymer, resultatet blir då träffar på dokument som innehåller antingen ett eller 

flera av orden (Östlundh, 2012). Trunkering användes för att inte utesluta böjning av 

orden experience och perception. Enligt Forsberg och Wengström (2015) används 

trunkering för att täcka in olika varianter av ett begrepp. 

 

Inklusionskriterier för datainsamlingen var att artiklarna skulle omfatta personers 

erfarenheter av att leva med CF och vara skrivna på engelska. Av resultatartiklarna 

var det fyra artiklar som infattade personer med CF kombinerat med anhöriga 

och/eller hälso-och sjukvårdspersonal. I dessa artiklar inkluderades endast data från 

personerna med CF. Artiklar som belyste livet med CF i kombination till ytterligare 

sjukdom exkluderades om de till huvudsak fokuserade på den sekundära sjukdomen. 

Sökningarna behandlade artiklar från år 2009 till 2019. 

CINAHL 

Det genomfördes tre sökningar i CINAHL med forskningsbaserade artiklar som 

begränsning. I första sökningen användes sökorden cystic fibrosis (huvudämne), 

experience (fritext) och patient (fritext). Det gav 71 träffar där samtliga abstrakt 

lästes, sex artiklar granskades och två artiklar valdes till resultatet. Andra sökningen 

innefattade sökorden cystic fibrosis (huvudämne), experience (fritext) och perception 

(fritext). Sökorden experience och perception användes i samma sökfras med den 

booleska operatorn OR (se bilaga B, tabell 2). Sökningen gav 151 träffar där 149 

abstrakt lästes, elva granskades och tre valdes ut till resultatet. Tredje sökningen 
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innehöll sökorden cystic fibrosis (huvudämne) och nursing (fritext). Det gav nio 

träffar och alla abstrakt lästes men ingen valdes till granskning.  

 

PubMed 

Det genomfördes tre sökningar i PubMed. I första sökningen användes sökorden 

cystic fibrosis (huvudterm), experienc* (fritext) och patient (fritext). Det gav 333 

träffar där 322 abstrakt lästes, 17 artiklar granskades och fyra valdes ut till resultatet. 

Andra sökningen innefattade sökorden cystic fibrosis (huvudterm), experienc* 

(fritext) och perception* (fritext). Sökorden experienc* och perception* användes i 

samma sökfras med den booleska operatorn OR (se bilaga B, tabell 2). Det gav 256 

träffar där 247 abstrakt lästes, elva artiklar granskades och två valdes ut till resultatet. 

Tredje sökningen innehöll sökorden cystic fibrosis (huvudterm) och nursing (fritext). 

Det gav 125 träffar där 112 abstrakt lästes, tre granskades men ingen valdes ut till 

resultatet. 

PsycINFO 

Det genomfördes tre sökningar i PsycINFO med peer reviewed som begränsning. I 

första sökningen användes sökorden cystic fibrosis (fritext), experience (fritext) och 

patient (fritext). Det gav 45 träffar där samtliga abstrakt lästes och fyra granskades. 

Andra sökningen innefattade sökorden cystic fibrosis (fritext), experience (fritext) och 

perception (fritext). Sökorden experience och perception användes i samma sökfras 

med den booleska operatorn OR (se bilaga B, tabell 2). Det gav 120 träffar där 

samtliga abstrakt lästes och sju granskades. Tredje sökningen innehöll sökorden cystic 

fibrosis (fritext) och nursing (fritext). Det gav 53 träffar där samtliga abstrakt lästes 

och tre granskades. Ingen av sökningarna resulterade i resultatartiklar. 

Databearbetning 

Artiklarna som valdes ut till resultatet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Granskningsmallen värderar den vetenskapliga kvaliteten och består 

av tre grader där grad I avser hög kvalitet och grad III avser låg kvalitet (Carlsson & 

Eiman, 2003). Av de utvalda resultatartiklarna var sju artiklar grad I och fyra artiklar 

grad II (se bilaga C, tabell 3). Efter insamlingen av data genomfördes en enkel form 

av innehållsanalys som enligt Forsberg och Wengström (2015) består av fem steg. Det 

första steget innebär att bekanta sig med innehållet genom att läsa materialet flera 

gånger. Materialet lästes inledningsvis individuellt och diskuterades samt granskades 

därefter tillsammans. I det andra steget kodades artiklarna  

utefter innehåll och i det tredje steget samlades koderna ihop och bildade olika 

kategorier. I det fjärde steget granskades kategorierna och bildade fyra slutliga 

kategorier: Oro över att vara annorlunda, Symtomens påverkan på livet, Hopp och 

lidande och Vårderfarenheter. I det femte steget diskuterades innehållet de fyra 

kategorierna. Artiklarna sammanställdes sedan i artikelöversikter (se bilaga C, tabell 

3). 
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Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som görs inför och under det vetenskapliga arbetet kallas 

forskningsetik. För att generera ny kunskap krävs ofta människors medverkan, vilket 

gör att deltagarna kan utsättas för risker samt utnyttjas oskäligt. Forskningsetiken 

värnar alla livsformer och försvarar människors rättigheter och grundläggande värde. 

Den är viktig för att skydda människor som deltar i studier (Kjellström, 2017). 

Forskningsetiken i Sverige regleras av lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). Etikprövningslagen innehåller 

bestämmelser om etikprövning som avser människor samt biologiskt material från 

människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan samt respektera 

människovärdet vid forskning (SFS 2003:460).  

  

Helsingforsdeklarationen innefattar etiska principer för medicinsk forskning som 

involverar människor eller mänskligt biologiskt material. De etiska principerna tar 

hänsyn till de mänskliga rättigheterna, samtycke och sekretess (World Medical 

Association, 2016). Belmontrapporten är en annan plattform som har stor betydelse 

inom forskningsetiken. Den grundläggs på tre övergripande etiska principer: respekt 

för personer, göra gott samt rättviseprincipen (Belmontrapporten, 1978). 

Dataskyddsförordningen (GDPR) finns för att skydda personers integritet genom att 

förhålla sig konfidentiellt gällande personuppgifter (Socialstyrelsen, 2018). 

Resultatartiklarna uttrycker sig inte om GDPR men viss följsamhet kan avläsas. 

Samtliga resultatartiklar i denna litteraturstudie är etiskt godkända och deltagarna har 

givit samtycke.  
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Resultat 

Sammanlagt resulterade resultatsökandet i elva artiklar. Artiklarnas resultat och 

personernas erfarenheter granskades vilket resulterade i fyra kategorier: Oro över att 

vara annorlunda, Symtomens påverkan på livet, Hopp och lidande samt 

Vårderfarenheter.  

 

Tabell 1: Artiklarnas representativitet i resultatet: 

 
Oro över att 
vara 
annorlunda 

Symtomens 
påverkan på 
livet 

Hopp 
och 
lidande 

Vårderfarenheter 

Braithwaite et 

al. (2011)   X X 

Cepuch et al. 

(2012)   X  

Higham et al. 

(2013) X  X X 

Homa et al. 

(2015)    X 

Jessup et al. 

(2017) X    

Kazmerski et 

al. (2016)    X 

Kazmerski et 

al. (2017)    X 

Schmid-

Mohler et al. 

(2018)  X   

Steinkamp et 

al. (2015)    X 

Stenekes et al. 

(2009)  X   

Street et al. 

(2014) X X   

 

Oro över att vara annorlunda 

I Higham, Ahmed och Ahmed (2013) beskrev deltagarna normalitet som att utföra 

aktiviteter och uppnå saker i livet som att gifta sig, bilda familj och ha ett arbetsliv. 
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Drivkraften om ett normalt liv är viktig istället för att fokusera på döden. Den 

konstanta behandlingen utgav ett hinder för att kunna uppnå den önskade 

normaliteten. Viljan om att bli betraktad som normal av personer i sin omgivning 

förekom. Street, Mercer, Mills-Bennet, O´leary och Thirlway (2014) beskrev den 

fysiska aktiviteten som avgörande för att inte förvärra sjukdomsförloppet. Om den 

fysiska aktiviteten inte utförs kunde det leda till snabbare progression och för tidig 

död. Det fanns oro över att bli betraktad av andra under fysisk aktivitet. Hög 

självkänsla gav upplevelser av normalitet under fysisk aktivitet medan personer med 

låg självkänsla jämförde sig mer med andra vilket begränsade utövandet (Street et al., 

2014) 

 

Det framgick önskningar om långvariga förhållanden och giftermål från personer med 

CF. Det upplevdes som jobbigt att berätta för sin partner om CF-diagnosen och dess 

följder vilket medförde att personerna valde att inte berätta om diagnosen direkt 

(Higham et al., 2013; Jessup, Li, Fulbrook & Bell, 2017). Det fanns erfarenheter av 

att CF-diagnosen varit faktorn till att förhållanden tagit slut då partnern inte kunnat 

hantera sjukdomens konsekvenser med infertilitet och förtidig död (Higham et al., 

2013). Provrörsbefruktning var kostsamt och ansågs frustrerande när det inte 

fungerade (Jessup et al., 2017). Det fanns önskan om att få barn utan en CF-diagnos 

(Higham et al., 2013; Jessup et al., 2017) och graviditeterna övervägdes i relation till 

barnets framtid samt risken för sitt eget liv (Jessup et al., 2017). Att bli förälder 

beskrevs som en dröm som blivit sann och det förändrade synen på livet samt bidrog 

till känsla av normalitet (Jessup et al., 2017). Det upplevdes som en utmaning att 

hantera en ny vardag som förälder parallellt med rutiner för behandling och egenvård 

i sin sjukdom (Jessup et al., 2017; Higham et al., 2013). Oron över att dö ifrån sitt 

barn för tidigt var stor (Higham et al., 2013; Jessup et al., 2017), vilket skapade en 

fruktan för döden (Jessup et al., 2017). I Higham et al. (2013) beskrevs arbetslivet 

som meningsfullt. Arbetet skapade upplevelsen av ett normalt liv och känslan av 

betydelsefullhet. Karriärvalen kunde påverka hälsan negativt och upplevdes som en 

begränsning i yrkesvalen. Det fanns oro över att sjukdomen skulle påverka arbetslivet 

och leda till arbetslöshet. Sjukdomen skulle då bli ett handikapp som hotade 

upplevelsen av normalitet. Önskan fanns därför om att arbeta så länge som möjligt för 

att slippa oro över ekonomin (Higham et al., 2013). 

 

Symtomens påverkan på livet 

Schmid-Mohler, Caress, Spirig, Benden och Yorke (2018) förklarade upplevelsen av 

exacerbationer som en känsla av att något är annorlunda i kroppen. Exacerbationerna 

skapade upplevelse av förlorad kontroll i livet samt att hamna djupare i sitt 

sjukdomsförlopp som begränsade möjligheten till att utföra dagliga aktiviteter. 

Symtomen av exacerbationer samt behandling av dessa påverkade det dagliga livet, 

synen på kroppen, känslor och sociala situationer vilket upplevdes som stressande. 

Det beskrevs som en förlust att behöva förändra bilden av sig själv samt avböja sitt 

sociala liv. Eftersom exacerbationer innebar ytterligare behandling krävdes strategier 
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för att kunna utföra egenvård och acceptera den nya vardagen (Schmid-Mohler et al., 

2018). Smärta, hosta samt andfåddhet beskrevs som de främsta problemen (Schmid-

Mohler et al., 2018; Stenekes, Hughes, Grégoire, Frager & Robinson, 2009) och 

egenvård utfördes för att hantera symtomen (Stenekes et al., 2009). Huvudvärk och 

magont ansågs vara de värsta smärtorna, men även smärta i bröstkorg, lungor, rygg, 

hals samt extremiteter var vanligt förekommande. Symtomen behandlades med 

läkemedel och icke-farmakologiska metoder. Vila var en vanligt förekommande 

metod inom egenvård för att lindra symtom. För att lindra huvudvärk undveks starkt 

ljus och vid övriga smärtor kunde värme användas. Den försämrade lungkapaciteten 

gjorde att andnöd var vanligt förekommande och upplevdes som en begränsning i 

vardagen. Vid andnöden var inhalationer vanligt där icke-farmakologiska metoder var 

vila, djupa andetag och PEP-flöjt (Stenekes et al., 2009). Hostan upplevdes som 

frustrerande och påverkade sömnen negativt (Stenekes et al., 2009; Schmid-Mohler et 

al., 2018) samt är energikrävande (Schmid-Mohler et al., 2018). Hostan förvärrades 

vid skratt, fysisk aktivitet (Schmid-Mohler et al., 2018; Street et al., 2016) och samlag 

vilket påverkade den sociala interaktionen, det upplevdes som genant och 

frustrerande. Det var även känsligt att hosta upp slem inför andra (Schmid-Mohler et 

al., 2018; Street et al., 2016). Hostan bidrog till minskad muskelstyrka, viktminskning 

samt aptitlöshet (Schmid-Mohler et al., 2018). I Stenekes et al. (2009) framkom en 

signifikant skillnad (P=0.01) i problematiken med hosta där vuxna personer med CF 

rapporterar större problematik än barn och ungdomar med CF (Stenekes et al., 2009). 

Farmakologisk behandling vid hosta var inhalationer och antibiotika. Icke 

farmakologiska metoder var andningsövningar, PEP-flöjt och att dricka vatten eller 

varm dryck. Fysisk aktivitet användes som metod för att förebygga hosta och slem i 

luftvägarna (Stenekes et al., 2009). I Street et al. (2016) beskrevs dock hostan som en 

besvärlighet i utövandet av fysisk aktivitet, och den utgav ett hinder för några 

personer med CF till att kunna utföra den fysiska aktiviteten som egenvård (Street et 

al., 2016). Schmid-Mohler et al. (2018) förklarade att symtomen och dess 

behandlingar krävde mycket energi, som för en person med CF redan är reducerad. 

Även intravenös behandling med antibiotika beskrevs som energikrävande och ibland 

uppstod fatigue. Egenvård i hemmet föredrogs för att bibehålla sitt dagliga liv 

(Schmid-Mohler et al., 2018). 

Hopp och lidande 

Familj och vänner hade ett högt värde för personer med CF (Cepuch, Dębska, Pawlik 

& Mazurek, 2012). Braithwaite, Philip, Tranberg, Finlayson, Gold, Kotsimbos och 

Wilson (2011) menade att det var svårt att tala med närstående om döden, men att det 

visade sig vara värt det när de sista dagarna närmade sig. De personer med CF som 

inte pratat om döden med sina närstående och istället varit orealistiskt positiva har vid 

det palliativa skedet ångrat att samtalet inte diskuterats (Braithwaite et al., 2011). För 

att behålla meningen med livet krävdes en bibehållen hälsa där den personliga 

utvecklingen var viktig. Den personliga utvecklingen innebar utbildning, arbete, 

fritidsaktiviteter samt att bilda familj. Avsaknad av livslust och känslor av hopplöshet 
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medförde en rädsla för den subjektiva hälsan (Cepuch et al., 2012). Det fanns oro över 

möjligheten att lidandet i livets slutskede kunde bli en utdragen process med lång tid 

på sjukhus. Hoppet om att döden skulle ske snabbt utan långvarigt lidande var stor 

(Higham et al., 2013). Dödshjälp och självmord ansågs vara möjliga avslut på 

lidandet (Cepuch et al., 2012; Higham et al., 2013). I Cepuch et al. (2012) var det inga 

signifikanta skillnader (P=0.08) i attityd till självmord trots att det fanns olikheter i 

var personerna befann sig i sjukdomsprocessen samt i sin hälsa. Braithwaite et al. 

(2011) beskrev livet som begränsat och det fanns rädslor för det okända. Dock 

upplevdes även känslor av överlevnad samt att nå en ålder som tidigare inte varit 

självklar, vilket kunde bidra till positivitet. En positiv syn på livet ansågs förbättra 

upplevelsen av sjukdomsförloppet (Braithwaite et al., 2011). I Cepuch et al. (2012) 

beskrevs döden som negativ och oundvikligt för några personer med CF, medan andra 

ansåg att lidandet var en gåva för att förstå sig på livet. Döden symboliserade början 

på nytt liv eftersom religionen användes i hanteringen av sjukdomens lidande 

(Cepuch et al., 2012). Att fokusera på positiva delar av livet istället för att låta känslor 

och tankar på döden ta över var viktigt. Framtidsplaner och hopp om ett normalt liv 

var en drivkraft (Higham et al., 2013). Cepuch et al. (2012) menade att de personer 

som väntade på lungtransplantation spenderade all energi på sjukdomen medan de 

personer som genomgått transplantation istället kunde spendera sin energi på sitt 

sociala liv och bli självständig igen då livet inte längre präglas av ängslan för döden 

(Cepuch et al., 2012). Det fanns upplevelser om brist i kunskap gällande vård i livets 

slutskede som gjorde att palliativ vård undveks att tänka eller tala om. Det upplevdes 

som plågsamt att tala om vård i livets slutskede då döden uppfattades som mer verklig 

och påtaglig vid dessa samtal (Braithwaite et al., 2011). 

 

Vårderfarenheter 

I Kazmerski, Gmelin, Slocum, Borrero och Miller (2017) upplevdes brist på 

information gällande fertilitet samt graviditet från hälso-och sjukvårdspersonalen på 

CF-centret. Samtalen var bristfälliga och uteblev i värsta fall. Även Kazmerski, 

Borrero, Tuchman, Weiner, Pilewski, Orenstein och Miller (2016) förklarade att 

informationen kring sexuell hälsa från hälso-och sjukvården är begränsad. För att få 

tidig uppfattning kring sjukdomens påverkan på sexuell hälsa ansåg personerna med 

CF att dessa samtal bör inträffa innan eller under puberteten (Kazmerski et al., 2016). 

I Kazmerski et al. (2017) fanns det olika erfarenheter av samtal kring graviditet. 

Några berättade att de blivit avrådda från att skaffa barn relaterat till deras hälsa, 

vilket skapade känslor av ledsamhet samt frustration. Andra menade att de uppfattat 

antaganden hos hälso-och sjukvårdspersonal på CF-centret om att graviditet hos 

kvinnor med CF bör undvikas. Detta resulterade i att diskussioner om fertilitet och 

graviditet undveks och information angående försök till att bli gravid undanhölls från 

hälso-och sjukvårdspersonalen på CF-centret (Kazmerski et al., 2017). Hälso-och 

sjukvårdspersonalen på CF-centret ansågs spela stor roll i samtal om sexuell hälsa och 

de förväntades initiera samtalen, då det upplevdes som obehagligt för deltagarna 

(Kazmerski et al., 2016). Kazmerski et al. (2017) beskrev att det är av vikt att hälso-
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och sjukvården börjar tala om fertilitet och sexuell hälsa kring CF för att skapa 

upplevelse av acceptans till samtal. 

 

Erfarenheterna kring CF-centren var goda (Steinkamp et al., 2014; Homa, Sabadosa, 

Marrow & Marshall, 2015; Braithwaite et al., 2011). Personerna med CF upplevde att 

hälso-och sjukvårdspersonalen hade ett gott bemötande (Steinkamp et al., 2014; 

Homa et al., 2015), besvarade frågor samt spenderade tid med personerna (Steinkamp 

et al., 2014). Hälso-och sjukvårdspersonalen på CF-centren beskrevs som viktiga i 

sjukdomsförloppet. Personer med CF beskrev dock en sorg över att hälso-och 

sjukvårdspersonalen på CF-centret inte skulle vara med i vården under det palliativa 

skedet (Braithwaite et al., 2011). Det fanns möjlighet till delaktighet i vården genom 

en upplevd respekt från hälso-och sjukvårdspersonalen. Dock ansågs det finnas brister 

kring samtal om mental hälsa i relation till CF, 57% av 814 personer med CF menade 

att hälso-och sjukvårdspersonalen inte ställde frågor om den mentala hälsan (Homa et 

al., 2015). I Steinkamp et al. (2014) uppgav 56% av 1642 personer med CF att de inte 

kunde diskutera sin ångest och rädsla i sjukdomen med hälso-och 

sjukvårdspersonalen trots en önskan om det. I Higham et al. (2013) beskrev personer 

med CF obehaget av att se andra personer med CF på CF-centren som led och befann 

sig djupt i sjukdomen. Detta skapade en bild av hur lidandet i livets slutskede såg ut, 

vilket unga personer med CF helst inte ville veta. I Steinkamp et al. (2014) och Homa 

et al. (2015) upplevde personerna med CF begränsad kunskap kring CF inom 

öppenvården och allmän slutenvård. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen baseras på de fyra indikatorerna för vetenskaplig kvalitet: 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). 

 

Studien inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) syftar kvalitativ metod till att beskriva, förstå, förklara och tolka. 

Människans subjektiva erfarenhet av omvärlden tolkas och skapar mening. 

Kvantitativ metod strävar efter att se samband, förutsäga, förklara och klassificera. 

Forskaren håller sig objektiv för att hålla distans till studieobjektet och undvika 

förutfattade meningar (Forsberg & Wengström, 2015). Kombinationen av dessa 

metoder ansågs komplettera varandra för att ge ett helhetsperspektiv. Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver att tillämpning av båda metoderna kan ge olika typer av 

information om ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). Studien är utformad 

med induktiv design för att få brett perspektiv på den subjektiva erfarenheten av att 

leva med CF.  

 

Enligt Henricson (2017) ökar trovärdigheten vid sökning i flera databaser med 

omvårdnadsfokus samt ges chans till att finna relevanta artiklar (Henricson, 2017). 
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För att säkerställa detta genomfördes sökningarna i tre olika databaser: CINAHL, 

PubMed och PsycINFO, alla tre är specialiserade i omvårdnadsforskning. Samtliga 

sökord valdes utifrån syftet, med undantag för patient och nursing (se bilaga A, tabell 

1). Patient och nursing tillfogades för att bredda sökningen samt kunna koppla 

studien till omvårdnad som var huvudområdet. Tillägg av sökorden lived och life 

undersöktes men då det begränsade sökresultatet uteslöts de i den egentliga 

sökningen. Vid sökningarna i de tre databaserna förekom flertalet dubbletter av 

utvalda resultatartiklar, vilket enligt Henricson (2017) ökar litteraturstudiens 

trovärdighet. Begränsning till forskningsartiklar samt peer reviewed valdes för att 

säkerställa att artiklarna var bedömda som vetenskapliga, vilket enligt Henricson 

(2017) stärker trovärdigheten ytterligare. De elva resultatartiklarna granskades i 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalitet. Granskningen 

inleddes individuellt av båda skribenterna för att sedan jämföra och diskutera 

resultatet samt nå konsensus. Genom att granska individuellt och senare diskutera 

resultatet minskar risken för feltolkningar. Under arbetets gång har litteraturstudien 

granskats av kritiska vänner i grupphandledning. Enligt Henricson (2017) stärks 

trovärdigheten genom hjälp av utomstående som kontrollerar att resultatbeskrivningen 

är rimlig och motsvarar syftet (Henricson, 2017). Dessa kritiska vänner utgörs i denna 

litteraturstudie av kurskamrater, lärare samt handledare. Skribenternas modersmål är 

svenska och eftersom samtliga artiklar var skrivna på engelska kan resultatet ha 

försvagats på grund av att eventuella feltolkningar uppstått. För att minska risken för 

feltolkningar har ordböcker använts för att finna korrekt översättning, vilket stärker 

trovärdigheten. Det svenska sökordet erfarenhet översattes till experience eller 

perception. Det kan ses som en svaghet att inte fler synonymer inkluderades då det 

kunnat bidra till fler artiklar som motsvarade syftet. Sökorden generade även i artiklar 

som inte levde upp till syftet och därför exkluderades. De som exkluderades var 

artiklar som fokuserade på personal eller anhörigas erfarenheter samt personens 

erfarenheter av specifika behandlingar. Det går inte att utesluta att artiklar med 

relevant innehåll har fallit bort under dessa begränsningar, vilket kan ses som en 

svaghet för litteraturstudien.  

 

Studiens pålitlighet kan stärkas genom att skribenterna diskuterar och reflekterar över 

sin förförståelse (Henricson, 2017). Skribenterna hade ingen förförståelse kring ämnet 

men efterhand som artiklar granskades diskuterades förförståelsen kontinuerligt för att 

inte påverka resultatet, vilket stärker pålitligheten. Enligt Henricson (2017) påverkar 

resultatartiklarnas kvalitet litteraturstudiens pålitlighet (Henricson, 2017). Av de 

utvalda resultatartiklarna var sju grad I och fyra grad II (se bilaga C, tabell 3). 

Anledningen till att artiklar med grad II inkluderades var att de ansågs motsvara 

litteraturstudiens syfte. Skribenterna har inga tidigare erfarenheter av litteraturstudier, 

vilket kan ses som en svaghet. Litteraturstudiens bekräftelsebarhet ökar om 

analysprocessen är tydligt beskriven samt att författarna verifierar sina 

ställningstaganden under forskningsprocessen (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att 

säkerställa bekräftelsen har skribenterna i tydligaste mån försökt beskriva analys samt 

resultat noggrant. Kritiska vänner har granskat samt gett synpunkter vilket har lett till 
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en ökad bekräftelsebarhet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) krävs det att 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är garanterade för att överförbarhet ska 

kunna uppnås (Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarheten samt 

reproducerbarheten ökar om urvalsprocess och datainsamling är noggrant beskriven 

(Henricson, 2017). För att säkerställa överförbarheten har sökningsprocessen tydligt 

beskrivits i datainsamlingen, detta för att studien ska kunna återskapas. Artiklarna 

som berör den sexuella hälsan för personer med CF i denna litteraturstudie är skrivna 

av samma huvudförfattare. Detta kan ses som en svaghet på grund av att författaren 

troligtvis har en tydlig förförståelse kring ämnet som kan prägla resultatet. Fördelar 

med samma författare till flera studier är god kunskap inom ämnet samt att 

forskningen följs upp.  

 

Artiklarna som används i resultatet har utförts i Australien, USA, Storbritannien, 

Schweiz, Polen, Kanada och Tyskland. Detta ger en bredd över världen då de 

innefattar tre olika världsdelar. Studierna innefattar deltagare med variation i kön och 

ålder som har olika infallsvinklar. Artiklarna har genererat i ett brett perspektiv och 

erfarenheter som gör att en generell överförbarhet kan göras. Ingen av studierna var 

genomförda i Sverige, men symtomen som framkommer ur resultatet upplevs 

troligtvis även av svenskar med CF. En brist på normalitet upplevs sannolikt även i 

Sverige eftersom sjukdomen är relativt ovanlig.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom önskningar om ett normalt liv med familjebildning och arbetsliv 

där sjukdomen utgjorde ett hinder. Livet med CF beskrevs som begränsat på grund av 

sjukdomens symtom samt anpassning till behandling och egenvård. Det fanns 

erfarenheter av lidande som skapade rädslor för den subjektiva hälsan, men lidandet 

upplevdes även som en gåva för att förstå sig på livet. CF-centren beskrevs som 

viktiga för personer med CF. Det framkom brister i kunskap från öppenvården samt 

allmänsjukvården. I resultatet presenterades fyra kategorier; Oro över att vara 

annorlunda, Symtomens påverkan på livet, Hopp och lidande samt Vårderfarenheter. 

I resultatdiskussionen diskuteras de viktigaste delarna ur varje kategori. 

Oro över att vara annorlunda 

I resultatet beskrevs drömmar om normalitet med familjebildning och ett fungerande 

arbetsliv hos personer med CF (Higham et al., 2013; Jessup et al., 2017). Det fanns 

oro över att sjukdomen skulle påverka arbetslivet och leda till arbetslöshet (Higham et 

al., 2013). I en studie av Allgood, Kozachik, Alexander, Thaxton, Vera och Lechtzin 

(2018) beskrivs erfarenheter av att sjukdomen hindrar ett normalt arbetsliv på grund 

av utmattning (Allgood et al., 2018) eftersom fysisk trötthet är vanligt förekommande 

hos personer med CF (Orava et al., 2018). Drömmarna kring familjebildning 

övervägdes mot risker för barnets samt sitt eget liv (Jessup et al., 2017). Resultatet 

styrks med Simcox, Hewison, Duff, Morton och Conway (2009) studie där kvinnor 
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med CF överväger konsekvenserna av sin egen sjukdom mot en graviditet. Rädslor 

kring försämring av sin egen hälsa samt att överföra CF-genen till sitt barn var stora 

och kunde avgöra beslutet om graviditet. Tluczek, Chevalier McKechnie och Lynam 

(2010) beskriver att föräldrar till barn med CF ansåg sig vara skyldiga till barnets 

sjukdom genom överförande av defekta gener och beskriver önskan att ta över 

barnens lidande. Osäkerheten kring framtiden skapade oro (Tluczek et al., 2010). I 

resultatet beskrivs oro och rädslor för att dö ifrån sitt barn för tidigt, vilket skapade 

fruktan för döden (Jessup et al., 2017). Simcox et al. (2009) bekräftar rädslorna från 

att dö ifrån sitt barn samt inte se barnet växa upp och nå vuxen ålder, vilket ansågs 

påverka livskvaliteten negativt (Simcox et al., 2009). Med hänsyn till resultatet förstås 

ett hinder i att passa in i samhällets struktur och normer, vilket ger en bristande 

normalitet. Det förefaller sannolikt att ständig hänsyn till sjukdomen kan leda till att 

drömmar inte uppfylls vilket ger brister i välbefinnandet. 

 

Symtomens påverkan på livet 

I resultatet framgår det att CF-diagnosen kunde upplevas som ett handikapp och 

hotade känslan av normalitet (Higham et al., 2013). Exacerbationer beskrevs som att 

hamna djupare i sjukdomen och begränsade förmågan att utföra dagliga meningsfulla 

aktiviteter. Symtomen påverkade det sociala livet och upplevdes som stressande 

(Schmid-Mohler et al., 2018). Enligt Roberts, Adams och Warner (2017) forskning 

hotas rutiner och framtidsdrömmar vid kroniska sjukdomar. Den sjukdomsdrabbade 

personen upplever successivt en progression av den egna förmågan, vilket kan väcka 

känslor som frustration (Roberts et al., 2017). Ur resultatet framgår det att 

exacerbationerna skapade en upplevelse av förlorad kontroll i livet hos personer med 

CF. Exacerbationerna kan då antas som en form av handikapp då det ej finns kraft, 

ork eller kapacitet till att utföra aktiviteter som är meningsfulla. 

 

I resultatet beskrevs den konstanta behandlingen som ett hinder från att kunna uppnå 

den önskade normaliteten (Higham et al., 2013). Detta styrks även av George, Rand-

Giovannetti, Eakin, Borrelli, Zettler och Riekert (2010) och Beiser och Goldbeck 

(2012) som beskriver att egenvård är en bidragande faktor till bristande upplevelse av 

normalitet i samhället. I en studie av Williams, Corlett, Dowell, Coyle och 

Mukhopadhyay (2009) beskrivs dock egenvård och den konstanta behandlingen som 

en normalitet i livet med CF. Om inte egenvården utförs blir livet med CF onormalt 

och bidrar till en försämring i sjukdomsförloppet (Williams et al., 2009). I Orems 

egenvårdsteori beskrivs vikten av att förstå symtomen samt hur de hanteras. Egenvård 

grundar sig i att människan kan inta information och utöva det i praktiken (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2017; Berbiglia et al., 2018; Orem et al., 2011). I resultatet 

framkom önskan om att hantera sin sjukdom själv samt utföra egenvård i hemmet för 

att bibehålla självständighet (Schmid-Mohler et al., 2018). Även Chrysochoou, 

Hatziagorou, Kirvassilis och Tsanakas (2016) studie visar att egenvård i hemmet ger 

en ökad livskvalitet och självständighet (Chrysochoou et al., 2016). 
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Det är förståeligt att den konstanta behandlingen utgör ett hinder för normaliteten. 

Utförande av egenvård är tidskrävande och kan leda till brist i upplevelsen av 

meningsfullhet. I resultatet beskrevs egenvården som avgörande för personer med CF 

eftersom utebliven egenvård leder till en snabbare sjukdomsutveckling. Det är därför 

av vikt att personen har god insikt i sitt individuella sjukdomsförlopp samt ges stöd av 

omgivningen i egenvård. 

 

Hopp och lidande 

 

I resultatet beskrevs lidandet som utebliven upplevelse av meningen med livet 

(Cepuch et al., 2012), vilket utgör ett livslidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2017; 

Eriksson, 2018). Lidandet beskrevs även som ett hot mot den subjektiva hälsan 

(Cepuch et al., 2012), vilket utgör ett sjukdomslidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2017; Eriksson, 2018). Lidandet utgör en begränsning i livet (Braithwaite et al., 

2011). Besier et al. (2012) forskning visar att personer med CF kan behöva 

psykologiskt stöd eftersom det talas för lite om lidande under kliniska besök hos 

sjukvården (Besier et al., 2012). Resultatet visade att personer med CF använde 

religionen i hanteringen av lidandet och ansåg då att lidandet var en gåva för att förstå 

sig på livet (Cepuch et al., 2012). Religion kan hjälpa personer som lider att förstå 

lidandet samt acceptera situationen (Grossoehme, Ragsdale, Cotton, Meyers, Clancy, 

Seid & Joseph, 2012). Att tillämpa religionen i hanteringen av lidandet kan hjälpa 

personer att förstå livet. Det kan även innebära försoning med det som har varit och 

en avdramatisering av döden. Kanske har troende personer lättare att tala om livets 

slutskede. Personer med CF som inte tillämpar religion kanske har diffus bild av 

meningen med livet och större rädsla för döden.  

 

Vårderfarenheter 

CF-vården är centraliserad till fyra center i Sverige. Är personen bosatt långt ifrån 

dessa CF-center erhålls allmän sjukvård (Griph, 2013). I resultatet framkom det att 

öppenvård och allmän sjukvård ansågs ha bristande kunskaper gällande CF 

(Steinkamp et al., 2014; Homa et al., 2015). Detta styrks i Finan, Nasr, Rothwell och 

Tarini (2015) genom att hälso-och sjukvårdspersonal inom primärvården känner sig 

obekväm att svara på frågor gällande CF och hänvisar till CF-center (Finan et al., 

2015). Weber, Robinson, Saxby, Beggs, Els och Ehrlich (2016) visar dock ingen 

signifikant statistisk skillnad mellan personer som behandlas inom allmänsjukvården 

jämfört med CF-center gällande lungfunktion samt nutritionsstatus (Weber et al., 

2016). Patientlagen (2014:821) beskriver att hälso-och sjukvårdspersonal ska främja 

självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). Delaktighet är en del av 

personcentrerad vård och ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser (Forsberg, 2016). I 

resultatet framkom det att personer med CF upplevde en inbjudan till delaktighet i 

vården från hälso-och sjukvårdspersonal på CF-center. I förhållande till resultatet är 

det troligt att den personcentrerade vården hotas genom bristande kunskapen om CF 
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inom öppenvård och allmän sjukvård. Personcentrerad vård kan uppnås även på 

öppenvård och allmän sjukvård genom att hälso-och sjukvårdspersonalen är lyhörd 

och öppen för kunskap från personer med CF. De bristande kunskaperna tycks bero 

på att sjukdomen är ovanlig inom allmänsjukvården. Eftersom flera personer med CF 

har primärvården som första vårdkontakt bör där finnas en grundlig kunskap om 

sjukdomen för att personen med CF ska bemötas korrekt. Populationen av personer 

med CF ökar och kunskapen kring CF måste utvecklas för att den omfattande vården 

ska bli optimal. Fler CF-center kan behövas i Sverige på grund av den ökade 

populationen. 

Konklusion och implikation 

Egenvården i form av andningsterapi och fysisk aktivitet var avgörande för personer 

med CF då det höll sjukdomen under kontroll. Eftersom egenvården var tidsmässigt 

omfattande påverkades det sociala livet samt upplevelsen av normalitet. En 

övergripande önskan om ett normalt liv fanns vilket inkluderade familjebildning och 

arbetsliv. Begränsningarna i livet ökade parallellt med att sjukdomsförloppet 

försämrades, speciellt vid exacerbationer då vardagssysslor blev svåra att utföra. 

Hosta upplevdes som det vanligaste symtomet och utgjorde hinder vid fysisk aktivitet 

samt i det sociala livet. Lidandet var en stor del av sjukdomen med varierande 

upplevelser. Rädsla för döden fanns medan tillämpning av religion kunde minska 

rädslan samt tydliggöra meningen med livet. Kontakten med hälso-och sjukvård var 

viktig och vården som erhölls från CF-centren ansågs god. Det upplevdes brister i 

kunskap från öppen och allmän sjukvård angående sjukdomen.  

 

Litteraturstudien genererar kunskap angående erfarenheten av att leva med CF vilket 

kan tillämpas inom sjukvården i form av förståelse för sjukdomslidandet. När 

kunskapen inte finns bör sjuksköterskan bidra med ett nyfiket förhållningssätt för att 

göra erfarenheten av vården så optimal som möjligt. Litteraturstudien ger insikt om 

hur omfattande vården kring CF är där sjuksköterskan måste tillämpa den 

personcentrerade vården för att på ett unikt och individuellt sätt kunna lindra lidandet. 

Kunskap om CF behöver spridas eftersom populationen med CF ökar. I nuläget pågår 

forskning som måste fortsätta för att lindra lidandet och för att sjukdomen inte längre 

ska betyda en förtidig död.  
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PsycINFO PubMed 

Cystisk fibros 
Cystic fibrosis [exact major 

subject heading] 
Cystic fibrosis (fritext) Cystic fibrosis [Majr] 

Upplevelse Experience (fritext) Experience (fritext) Experienc* (fritext) 

Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext) Nursing (fritext) 

Patient Patient (fritext) Patient (fritext) Patient (Fritext) 

Uppfattning Perception (fritext) Perception (fritext) Perception* (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

190313 CINAHL 

Cystic fibrosis [MM exact major 

subject heading] AND experience 

AND patient. Limits: research article; 

2009–2019; english. 71 71 62 2 

190313 PubMed 

“Cystic Fibrosis” [Majr] AND 

experienc* AND patient. Limits: 10 

years; english. 333 322 17 4 (2) 

190318 CINAHL 

Cystic fibrosis [MM exact major 

subject heading] AND (experience OR 

perception). Limits: research article; 

2009–2019; english. 151 149 11 3 (2) 

190318 PubMed 

"Cystic Fibrosis"[Majr] AND 

(experienc* or perception*). Limits: 10 

years; english. 256 247 11 2 (10) 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Braithwaite, M., Philip, J., Tranberg, H., Finlayson, F., Gold, M., Kotsimbos, T., & Wilson, J. 

(2011). End of life care in CF: Patients, families and staff experiences and unmet needs. Journal 

of Cystic Fibrosis, 10, 253–257. doi:10.1016/j.jcf.2011.03.002 

Land  

Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska behoven och problemen för CF-patienter, och deras familjer, i väntan på 

organtransplantation. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys  

Urval Urvalet består av 42 deltagare varav 12 patienter med CF, tio familjemedlemmar till avlidna, CF 

patienter och 20 anställda inom Alfred Hospital Cystic Fibrosis Service som gav klinisk vård till 

CF-patienter. Inklusionskriterier; vara över 18 år, förstå och prata engelska, inte ha kognitiva 

nedsättningar. Studien är etiskt godkänd. 

Datainsamling Insamling av data genomfördes via semistrukturerade intervjuer utförda på sjukhuset. Alla 

intervjuer genomfördes av en forskare som hade psykologiska kunskaper samt tidigare 

forskningserfarenheter. Intervjuerna med patienterna erhölls individuellt. Även intervjuerna med 

familjemedlemmarna skedde individuellt. De 20 deltagarna ur personalen på Alfred Hospital 

Cystic Fibrosis Service delades in i fyra grupper, fem deltagare i varje grupp, och intervjuades 

gruppvis. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Transkripten analyserades med tematisk analys. Materialet granskades och kodades individuellt av 

samtliga forskare. Forskargruppen samlades sedan och genererade koderna till kategorier tills dess 

att inga nya kategorier kom fram och en mättnad hade erhållits. Efter att kategorierna var tydliga 

skapades teman. 

Bortfall - 

Slutsats Deltagarna uppgav en bristande kunskap gällande palliativ vård. Det fanns även en oro över att 

tala om vården i livets slutskede då det för deltagarna förknippades med att ge upp kampen mot 

sjukdomen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Cepuch, G., , Dębska, G., Pawlik, L., & Mazurek, H. (2012). Patient’s perception of the meaning 

of life in cystic fibrosis – its evaluation with respect to the stage of the disease and treatment. 

Postepy Hig Med Dosw, 66, 714–721. doi: 10.5604/17322693.1014657 

Land  

Databas 

Polen 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska livskvaliteten hos patienter med CF i relation till progression och 

behandling. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval Urvalet bestod av 45 deltagare i olika stadie med cystisk fibros. Alla deltagarna var inneliggande 

på sjukhus på grund av exacerbationer. Av de 45 deltagarna skapades tre grupper: tio patienter 

som genomgått lungtransplantation, 15 patienter som väntade på lungtransplantation och 20 

patienter som var i stabil kondition och utan förändring av lungfunktion. Studien är etiskt godkänd 

och alla deltagarna gav samtycke. 

Datainsamling Datainsamlingen baserades på Purpose in Life test (PIL). PIL är ett frågeformulär som ger 

möjlighet till reflektion från deltagarna. 

Dataanalys Forskarna analyserade deltagarnas svar och placerade dem i kategorier. Kategorierna var ej 

föridentifierade utan skapades efter hur resultatet framkom och de skapades ur ett empiriskt 

synsätt och ej ett teoretiskt. För att framställa resultatet användes Statistica v.7.1 från StatSoft och 

Microsoft Excel 2000. 

Bortfall 5% 

Slutsats Familj och vänner var viktiga i upplevelsen av livskvalitet och deltagarna menar att den personliga 

utvecklingen var viktig. Några såg döden som något oundvikligt, medan andra såg lidandet som en 

gåva för att förstå sig på livet. För att hantera sjukdomens lidande användes religionen där döden 

sågs som ett möte med gud. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Higham, L., Ahmed, S & Ahmed, M. (2013). Hoping to live a “normal” life whilst living with 

unpredictable health och fear of death: impact of cystic fibrosis on young adults. J Genet Counsel, 

22, 374–383. doi: 10.1007/s10897-012-9555-1 

Land  

Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska hopp och rädsla i relation med att lida av cystisk fibros. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Urvalet bestod av 15 personer mellan 18–29 år. Inklusionskriterierna var att de skulle ha blivit 

diagnostiserade med cystisk fibros i barndomen, ha delta F508 mutationen och ha forcerad 

exspiratorisk volym (FEV)>40. Deltagarna delades upp i två grupper. Grupp ett bestod av 

deltagare med FEVmellan 40–69 och grupp två bestod av deltagare med FEV>70. Studien är 

etiskt godkänd. 

Datainsamling Deltagarna till studien rekryterades av personalen på CF-avdelningen. Datainsamlingen bestod 

av intervjuer som ägde rum antingen på avdelningen eller i deras hemmiljö. Samtliga intervjuer 

gjordes av en och samma person, som även var utbildad i kvalitativ forskning samt hade en 

samhällsvetenskaplig bakgrund. Intervjuerna varade mellan 30 och 90 minuter. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Intervjuerna bearbetades och kodades, med hjälp av datorprogrammet NVivo, för att finna ord, 

fraser och meningar som rörde ungdomarnas hopp och rädsla i relation till cystisk fibros. Axial 

kodning användes i kombination med öppen kodning vilket resulterade i kluster koder med 

liknande begrepp som skapade kategorier. Dessa kategorier utvecklade teman som förklarar 

fenomen som exempelvis hur det är att leva med oförutsägbar hälsa och rädslan för att dö. Hoppet 

om ett normalt liv som inkluderar normala relationer och/eller giftermål, att ha barn och karriär.   

Bortfall - 

Slutsats Det fanns önskningar om hopp om ett normalt liv hos deltagarna och majoriteten önskade sig 

familjeliv med giftermål och barn. Det fanns även önskan om ett arbetsliv som inte påverkades av 

deras sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Homa, K., Sabadosa, K., Marrow, L C., & Marshall, B. (2015). Experience of care from the 

perspective of individuals with cystic fibrosis and families: Results from 70 CF Foundation 

accredited programs in the USA. Journal Of Cystic Fibrosis, 14, 515–522. 

doi.org/10.1016/j.jcf.2014.12.011 

Land  

Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera positiva delar samt förbättringsmöjligheterna i CF-vården, 

samt få kunskap kring skillnader mellan vuxna och barns erfarenheter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  
Enkätstudie 

Urval Forskarna bjöd in 70 olika CF-center till att rekrytera deltagare. 839 CF-patienter och 1251 

föräldrar till barn med CF valde att delta i studien. Studien är etiskt godkänd. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av undersökning via internet. Deltagarna fick där svara på frågor kring 

CF-vården. 

Dataanalys För att jämföra deltagarnas svar användes Chi-squard test. Svaren dikotomiserades för att skilja på 

positiva och negativa svar. Konfidensintervaller användes för att bestämma skillnaden mellan 

vuxen-och barnvården.   

Bortfall 26% 

Slutsats Deltagarna i studien var nöjda med vården från CF-centren. De upplevde ett gott bemötande från 

personalen med snabb återkoppling på frågor och tidsbokningar. Deltagarna beskrev stora 

möjligheter till delaktighet inom vården. Dock fanns det brister gällande samtal om mental hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Jessup, M., Li, A., Fulbrook, P., & Bell S C. (2018). The experience of men and women with 

cystic fibrosis who have become a parent: A qualitative study. Journal of clinical nursing,27, 

1702–1712. doi: 10.1111/jocn.14229 

Land  

Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen hos män och kvinnor med CF som har blivit föräldrar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Hermeneutisk fenomenologisk analys 

Urval Urvalet bestod av sju deltagare, fyra män och tre kvinnor, i åldrarna 31–42. Alla deltagare kom 

från samma CF-center, och alla deltagare hade barn. Etiskt godkännande för sjukhusforskning 

erhölls och alla deltagarna gav skriftligt samtycke. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade individuella intervjuer i deltagarnas hem 

utav en av forskarna. Frågor och frågeställningar uppkom efter forskarnas egen expertis, litteratur 

och studiens syfte. Studien ansågs relevant då informationen om upplevelsen av att bli förälder 

med en CF-diagnos betraktades som bristfällig. Intervjuerna inkluderade ämnen som innefattade 

deltagarnas föreställningar kring den förväntade livslängden, fertilitet, förväntningar på relationer 

och föräldraskap, deras graviditeter och födslar samt upplevelsen av att vänta barn. Intervjuerna 

varade i 60–120 minuter, spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Transkripten analyserades individuellt av den intervjuande forskaren för att sedan integrera de 

övriga forskarna. Detta gav forskarna chans att se likheter och skillnader i sina tolkningar. 

Tolkningar uppnåddes genom systematiskt ifrågasättande, reflektion och granskning av upprepade 

fraser. Framträdande teman dokumenterades och undersöktes. 

Bortfall - 

Slutsats Deltagarna upplevde det som jobbigt att berätta för sin partner om diagnosen och flera valde 

därför att inte berätta det direkt. Deltagarna övervägde alternativet att bli föräldrar i oro över om 

barnet skulle få en CF-diagnos och en eventuell försämring i sin egen sjukdom. Det fanns även en 

rädsla över att dö ifrån sitt barn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kazmerski, T., Borrero, S., Tuchman, L K., Weiner, D J., Pilewski, J M., Orenstein, D M., & 

Miller, E. (2016). Provider and Patient Attitudes Regarding Sexual Health in Young Women 

With Cystic Fibrosis. Pediatrics, 137(6), 1–9. doi: 10.1542/peds.2015-4452 

Land  

Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska erfarenheter och attityder om vården kring sexuell hälsa hos 

unga med CF. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Tematisk analys 

Urval Urvalet bestod av 22 CF-personer samt 16 stycken ur personalen på ett CF-center. Studien är 

etiskt godkänd. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av individuella semistrukturerade intervjuer angående sexuell hälsa och 

vården kring den. Samma forskare utförde alla intervjuerna. Forskaren hade innan intervjuerna fått 

klinisk information kring patientens sjukdomshistoria. Forskaren använde sig av öppna frågor för 

att skapa konversation kring studiens syfte. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Det transkriberade materialet granskades och analyserades individuellt av forskarna. Kodning av 

materialet gjordes inledningsvis individuellt för att sedan diskutera skillnader och likheter i 

tolkningar mellan forskarna. Materialet slutkodades och centrala teman identifierades. 

Representativa citat användes för att illustrera teman. ATLAS ti 5.0 användes för kodning och 

datahantering. 

Bortfall - 

Slutsats Deltagarna menar att informationen kring sexuell hälsa var begränsad. Det fanns önskan från 

deltagarna att dessa samtal skulle äga rum under puberteten för att tidigt skapa uppfattning kring 

sjukdomens påverkan på den sexuella hälsan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Kazmerski, T M., Gmelin, T., Slocum, B., Borrero, S., & Miller, E. (2017). Attitudes and Decision 

Making Related to Pregnancy Among Young Women with Cystic Fibrosis. Matern Child Health 

Journal, 21, 818–824. doi:10.1007/s10995-016-2181-z 

Land  

Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att skapa förståelse om upplevelser kring graviditet och fertilitet i relation till vården 

hos heterosexuella kvinnor med CF. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval Urvalet bestod av 22 vuxna kvinnor i åldrarna 18-30. Alla kvinnorna kom från samma CF-center. 

Av deltagarna hade sex av kvinnorna fött ett barn och två kvinnor hade fött två eller fler barn. 

Gruppen av deltagare granskades för att säkerställa en heterogen mix av yngre och äldre. Studien 

är etiskt godkänd. 

Datainsamling Det genomfördes semistrukturerade individuella intervjuer. Deltagarna blev innan intervjun 

informerade om att frågorna skulle beröra vården kring deras sexuella hälsa i relation till CF. 

Deltagarnas upplevelser och attityder kring fertilitet/graviditet och vården kring detta samlades in 

via förbestämda frågor. Efter den trettonde intervjun började intervjuaren använda sig av tematisk 

analys. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Det transkriberade materialet kodades för att identifiera intervjuernas tema. Inledande utvecklades 

tre koder som forskarna granskade individuellt för att identifiera ytterligare koder. De individuella 

granskningarna diskuterades för att nå konsensus i utvecklingen av nya teman. Ytterligare en 

forskare kopplades in för att döma skillnader i deras tolkningar innan allas granskningar 

identifierades i centrala teman. Representativa citat valdes ur transkripten för att illustrera de 

teman som valdes ut. Vid hanteringen av data och kodning användes ATLAS ti 5.0. 

Bortfall - 

Slutsats Deltagarna i studien uppgav en upplevelse om antagande från personalen inom hälso-och 

sjukvården om att graviditet hos CF-patienter bör undvikas. Det skapade ledsamhet och 

frustration. Deltagarna uttryckte en vilja över att bestämma över sin egen kropp och att beslutet 

om graviditet var deras eget och inte personalens. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Schmid-Mohler, G., Caress, A-L., Spirig, R., Benden, C., & Yorke, J. (2018). ”Thrust out of 

normality”-how adults living with cystic fibrosis experience pulmonary exacerbations: a 

qualitative study. Journal of clinical nursing, 28, start 190–200. doi: 10.1111/jocn.14646 

Land  

Databas 

Schweiz 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska hur vuxna patienter med cystisk fibros upplever exacerbationer 

av lungorna. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Longitudinell studie   

Urval 18 vuxna patienter valde att delta i studien. Inklusionskriterier var; en CF-diagnos, vara 18 år 

eller äldre och ej genomgått organtransplantation. Exklusionskriterier var om deltagarna ej förstod 

eller ej kunde tala det tyska språket. De 18 deltagarna delades in i två grupper, grupp A med 11 

patienter och grupp B med sju patienter. Grupp A innefattade patienter som har upplevt minst en 

exacerbation under det senaste året, medan grupp B upplevde en exacerbation under studiens gång 

och behandlades med oral eller intravenös antibiotika. Studien är etiskt godkänd samt följer 

helsingforsdeklarationen. 

Datainsamling Deltagarna blev informerades om studien sitt CF-center, och vid vidare intresse kontaktades de av 

författaren. Grupp A intervjuades en gång och intervjuerna varade i 63–94 minuter. Grupp B 

intervjuades tre gånger, en gång den första veckan av antibiotikabehandling, en gång efter andra 

veckan och slutligen en gång efter avslutad antibiotikabehandling. Första och andra intervjun av 

grupp B utgjordes huvudsakligen via telefon och handlade om symtomupplevelser och 

hanteringen av symtom. Tredje intervjun skedde genom ett personligt möte. Intervjuplatserna för 

grupp A och B var antingen hemma hos deltagarna eller på författarens kontor. Författaren förde 

fältanteckningar under intervjun och klinisk data hämtades med patientens samtycke. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Transkripten analyserades enligt Framework analysis som är en metod inom hälso-och sjukvården 

för att analysera och summera data under ett fördefinierat register. Deduktiv och induktiv metod 

användes som metod. För att framställa koder av data användes QSR NVivo 10. Data analyserades 

induktivt för att identifiera subteman. Data från grupp A och B kombinerades med tidsramar. 

Transkriptet lästes av en tredje författare för att säkerställa noggrannhet. Transkriptet översattes 

sedan från tyska till engelska av författare ett och två, och lästes sedan av andra författare. Två av 

deltagarna i studien fick tillgång till materialet och fick kontrollera att deras historia framställts på 

ett korrekt sätt. 

Bortfall - 

Slutsats Deltagarna i studien beskriver att exacerbationerna påverkar deras dagliga liv, synen på kroppen 

och sociala relationer. De upplevde sig även hamna djupare i sjukdomen under exacerbationerna, 

vilket var stressande. Deltagarna föredrog egenvård i hemmet för att bibehålla sin självständighet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Steinkamp, G., Stahl, K., Ellemunther, H., Heuer, E., van Koningsbruggen-Rietschel, S., Busche, 

M., Bremer, W., Schwarz, C. (2015). Cystic fibrosis (CF) care through the patients’ eyes - A 

nationwide survey on experience and satisfaction with services 
using a disease-specific questionnaire. Respiratory medicine, 109, 79–87. 

doi.org/10.1016/j.rmed.2014.11.007 

Land  

Databas 

Tyskland 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka CF-patienternas upplevelse av vården på CF-centren. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  
Enkätstudie 

Urval Personalen på CF-centren informerade patienterna om studien och 1642 CF-patienter valde att 

delta. I studien fanns även 1205 föräldrar och 513 adolescenter. Studien är etiskt godkänd och 

deltagarna gav skriftligt samtycke. 

Datainsamling Forskarna i studien samlade kunskap kring ämnet genom intervjuer med personal och patienter på 

CF-centrum runt om i Tyskland samt studera artiklar som behandlade ämnet. Genom dessa 

intervjuer skapades sedan frågeformulär som testades på fyra olika CF-centrum. Forskarna fick 

feedback på dessa frågeformulär, vilket hjälpte dem att skapa det slutgiltiga formuläret. Frågorna 

innefattade mestadels slutna frågor angående vården på CF-centrumet, men även ett fåtal öppna 

frågor där deltagarna fick motivera sina svar. Deltagarna fyllde i frågeformulären hemma och 

skickade sedan dem tillbaka till forskarna via post. 

Dataanalys Deltagarnas svar dikotomiserades och procentandelen räknades ut. Frågeformulär från deltagare 

som inte hade svarat på alla frågor användes inte i resultatdelen. Graph Pad Prism för Windows 

6.02 användes vid framställande av statistik. Vid jämförelse av två grupper användes t-test. 

Forskarna sorterade sedan de största problemområdena i olika faktorer där medelvärdet på 

problemområdet räknades ut. Personalen på CF-centrumen fick tillgång till de anonyma 

framställda materialen. 

Bortfall 26% 

Slutsats CF-patienterna är nöjda med vården från CF-centren och ansåg att personal var vänliga, besvarade 

frågor och fanns tillgängliga för sina patienter. Deltagarna var missnöjda med kunskapen och 

hanteringen av deras sjukdom på allmän slutenvård samt öppenvården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Stenekes, S J., Hughes, A., Grégoire, M-C., Frager, G., Robinson, W M., & McGrath, P J. (2009). 

Frequency and Self-Management of Pain, Dyspnea, and Cough in Cystic Fibrosis. Journal of Pain 

and Symptom Management, 38(6), 837–848. doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.04.029 

Land  

Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur CF-patienter hanterar symtomen sjukdomen innebär för att förbättra 

funktionen och behålla en livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  
Beskrivande kvantitativ design 

Urval Deltagarna rekryterades från tre olika CF-center på den kanadensiska landsbygden. 191 patienter 

levde upp till studiens inklusionskriterier; en diagnos av CF, boende i en av de kanadensiska 

provinserna, sju år eller äldre, förmåga att läsa och skriva på engelska eller franska och ingen 

diagnos av utvecklingsstörning. 123 deltagare i åldrarna 7–60, medelålder 19,9, genomförde 

undersökningen. Studien är etiskt godkänd. 

Datainsamling De potentiella deltagarna fick svara på frågeformulär som innefattade öppna och slutna frågor. 

Deltagarna rankade sin dyspne och sammanfattade sedan hur de själva behandlar det. Deltagarna 

fick beskriva övriga symtom, duration och hur de brukade behandla dem. 

Dataanalys Forskarna granskade deltagarnas svar och räknade sedan ut dess procent. 

Bortfall 36% 

Slutsats Deltagarna angav smärta, andfåddhet och hosta som de främsta symtomen vid CF. Egenvården för 

dessa var vila, värme, kyla, dricka varmt samt att utföra andningsövningar. Fysisk aktivitet 

används som förebyggande metod för att motverka hosta.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Street, R., Mercer, J., Mills-Bennett, R., O’Leary, c., & Thirlaway, K. (2016). Experiences of 

physical activity: A phenomenological study of individuals with cystic fibrosis. Journal of Health 

Psychology, 21(2), 261–270. doi: 10.1177/1359105314527141 

Land  

Databas 

England  
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva den subjektiva upplevelsen av fysisk aktivitet för individer med CF. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Tolkningsfenomenologisk analys   

Urval Urvalet bestod av 12 deltagare, sex män och sex kvinnor i åldrarna 18–46 år. Alla patienter hade 

ursprung i England och samtliga kom från samma CF-center. Majoriteten var patienter som var 

intagna på slutenvård på grund av intravenös antibiotikabehandling. Studien är etiskt godkänd och 

alla deltagare gav skriftligt medgivande. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer som syftade till att bygga 

förtroende mellan deltagare och intervjuare. Deltagarna skulle på så vis känns sig bekväma att 

prata öppet om sina erfarenheter av fysisk aktivitet. För att uppnå det inleddes intervjuerna med 

breda frågor om fysisk aktivitet för att successivt smalna av med mer specifika frågor som 

relaterade till forskningsmålet. Deltagarna ställdes frågor som involverade deras nivå av fysisk 

aktivitet samt hur den påverkas av deras sjukdom och behandlingar. Intervjuaren sökte svar på de 

subjektiva upplevelserna kring fysisk aktivitet.  Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys För att bekanta sig med innehållet lästes transkripten flera gånger. Därefter inleddes en initial 

kodning genom att sammanföra transkripten med sammanfattade uttalanden som relaterade till 

forskningens syfte. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys gavs möjlighet till en 

djupare förståelse till att inte bara förstå upplevelsen av fysisk aktivitet, utan även hur deltagaren 

upplever den i relation till CF. 

Bortfall - 

Slutsats Några deltagare i studien ansträngde sig för att fokusera på sin egen prestation under fysisk 

aktivitet, men upplevde det som plågsamt att blir betraktad av andra. Mest plågsamt var hostan då 

den både påverkade deltagarnas nivå av fysisk aktivitet och drog många blickar till sig av andra. 

Forskarna i studien menar att deltagarnas nivå av självkänsla påverkade utförandet av fysisk 

aktivitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité. 
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