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Sammanfattning Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom med risk för 

förkortad livslängd. Sjukdomen medför att sekretet i bland 
annat lungor och bukspottkörtel blir segt och organen har 
svårt att fungera normalt. Medellivslängden för kvinnor med 
cystisk fibros ökar. Då allt fler når vuxen ålder ökar deras 
önskemål om att bli förälder. Syfte med denna studie var att 
belysa den reproduktiva hälsan hos kvinnor med cystisk 
fibros för att kunna erbjuda stöd och information. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 12 artiklar 
granskades. Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna 
klarade av graviditeten bra men en låg lungfunktion och/eller 
dåligt näringstillstånd före graviditeten ökade risken för 
komplikation hos både moder och barn. Kvinnorna upplevde 
informationen om fertilitet och graviditet från sjukvården 
som otillräcklig. För att öka kvinnornas möjlighet till en 
lyckad graviditet bör lungfunktion och näringstillstånd följas 
noggrant före, under och efter graviditet för att i samband 
med en försämring kunna optimera kvinnornas behandling. 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att informera 
kvinnorna om fertilitet och graviditet. För att ha möjlighet 
till detta behövs ytterligare kunskap och forskning framför 
allt med kvalitativ ansats. 
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Abstract Cystic fibrosis (CF) is an inherited lethal disease. The 

disease causes abnormal mucus secretion in organs that 
prevents a normal function in the lungs and pancreas. Mean 
survival for women with cystic fibrosis increases and the 
wish of being a parent increases with age. The aim of this 
study was to lighten the reproductive health in women with 
cystic fibrosis to be able to give support and information. 
The study was carried out as a literature review where 12 
articles were reviewed. The majority of the women managed 
well during pregnancy but a low pulmonary function and/or 
worse nutritional status prior to pregnancy increased the rate 
of complication for both mother and child. The women 
experienced information about fertility and pregnancy from 
healthcare provider as insufficient. To help the women to a 
successful pregnancy pulmonary function and nutritional 
status ought to be accurate measured before, during and after 
pregnancy in order to optimise treatment if a deterioration 
should occur. The nurse has a great responsibility to inform 
the women about fertility and pregnancy and to make this 
possible more research with a qualitative approach has to be 
done. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Innehåll 

Inledning     1 

Bakgrund     1 
Historik      1 
Cystisk fibros     1 
Symtom och behandling    2 
CF-vården i Sverige    3 
CF och graviditet     4 
Omvårdnad och information vid graviditet  5 

Syfte      6 

Metod      6 
Datainsamling     6 
Databearbetning     7 

Resultat      7 
Information om fertilitet och graviditet  7 
Relationer, mödraskap och graviditet   8 
Etiska aspekter     8 
Lungfunktion     9 
Nutritionsstatus     9 
Diabetes      10 
Förlossningsutfall hos mor och barn   10 
Överlevnad     11 

Diskussion     12 
Metoddiskussion     12 
Resultatdiskussion     12 

Konklusion     16 

Implikation     16 

Referenser 
 



Bilagor 
Bilaga I         Tabell 1 – Sökhistoria 
Bilaga II:1    Tabell 2 – Bedömning av kvalitativ artikel 
Bilaga II:2    Tabell 3 – Bedömning av kvantitativ artikel 
Bilaga III      Tabell 4 – Artikelöversikt 



Inledning 
 
Under de senaste decennierna har medellivslängden ökat avsevärt hos personer med 
diagnosen cystisk fibros (CF). På 60-talet dog 40 % av patienterna under det första 
levnadsåret och inte förrän i mitten av 70-talet diagnostiserades de första vuxna 
patienterna. I mitten av 80-talet var medianöverlevnaden för dessa patienter 7 ½ år 
medan de barn som föds idag beräknas ha en medianöverlevnad på cirka 50 år 
(Bäcklund, Hedenstierna & Hedenström, 2000; Simonsson, 1995).  
Majoriteten av patienterna når idag vuxen ålder och med högre ålder följer förutom 
önskan om utbildning och arbete även en önskan om att bilda familj. Den första 
rapporten om graviditet hos en kvinna med CF kom på 60-talet. Barnet överlevde men 
modern dog ganska så snart efter förlossningen som en följd av försämrat hälsotillstånd 
(Grand, Talamo, di Sant´Agnese & Schwartz, 1966). Fler kvinnor med CF väljer att bli 
mödrar och antalet barn födda av dessa kvinnor ökar för varje år (Edenborough et al., 
2007; Lyon & Bilton, 2002).  
Sjuksköterskan verkar tillsammans med andra yrkeskategorier inom de CF-centra som i 
Sverige finns vid fyra universitetssjukhus, för att optimera kvinnornas behandling av CF 
långt innan en graviditet är planerad vilket därmed ökar deras möjligheter till god 
reproduktiv hälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna ge individuellt anpassad 
information, stöd och god omvårdnad till dessa kvinnor och därför är det av vikt att 
belysa den reproduktiva hälsan hos kvinnor med CF.  
 
Bakgrund 
 
Historik 
 
En schweizisk folkramsa från 1400-talet tros vara den första beskrivningen av CF. 
Bäcklund et al. (2000) citerar: 
 
”Ve det barn, som smakar salt vid kyss på pannan, det är förhäxat och skall snart dö” 
 (s. 279) 
 
CF finns beskrivet sedan flera århundraden tillbaka och på medeltiden fanns, som 
framgår i ramsan ovan, en vana att beröra de nyföddas panna med tungan. Smakade 
barnen salt spåddes de en tidig död (Andersson & Anvert, 1994). Fanconi och Andersen 
beskriver under 20- till 40-talen sjukdomen som cystisk pankreasfibros med medfödda, 
sjukliga förändringar i luftrören. Dorothy Andersen var också den som upptäckte att 
sjukdomen var ärftlig. Svettestet (mätning av halten svett efter stimulering med 
pilokarpin) utvecklades som metod för diagnos under 50-talet av Paul di Sant´Agnese 
och testet används än idag för diagnos av sjukdomen (Andersson & Anvert, 1994). 
Under 80-talet upptäckte Lap-Chee Tsui och hans medarbetare genen som orsakar CF, 
Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR), samt att genen finns 
på kromosom 7.  
 
Cystisk fibros 
 
CF är en autosomalt recessivt ärvd sjukdom vilket innebär att varje barn som föds med 
sjukdomen har fått ett genetiskt anlag från mamman och ett från pappan. Ungefär var 
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40:e person i Sverige är anlagsbärare och 1/5000 födda barn bär på sjukdomen som är 
lika vanlig hos pojkar som hos flickor (Andersson & Anvert, 1994; Simonsson, 1995). 
Den vanligaste mutationen i Sverige är dF508 och finns hos 60-70 % av patienterna. 
Totalt finns för närvarande cirka 1400 mutationer registrerade i världen (Edenborough, 
et al., 2007). Sjukdomen är vanligast inom den vita befolkningen och i Sverige finns 
idag ungefär 600 barn, män och kvinnor med diagnosen (Riksförbundet Cystisk Fibros 
[RfCF], 2008).  
CFTR styr en kloridkanal som reglerar transporten av kloridjoner ur cellen. Minskad 
kloridutsöndring ur cellen medför ökad mängd natriumjoner inuti cellen vilket orsakar 
vätskebrist i det sekret som utsöndras från körtlarna (Simonsson, 1995; Socialstyrelsen, 
2005a). Slemkörtlarna producerar ett segt sekret och svettkörtlarna producerar ett 
ovanligt salt svett (RfCF, 2008). Diagnosen ställs genom noggrann medicinsk anamnes, 
svettest och genanalys (RfCF, 2008; Socialstyrelsen, 2005a). Ungefär 85 % av 
patienterna har fått en diagnos vid 3 års ålder och endast ett fåtal patienter får sin 
diagnos i vuxen ålder (Bäcklund, 2000; Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 
 
Symtom och behandling 
 
Ungefär 90 % av patienterna utvecklar symtom från lungorna eftersom slemmet i 
lungorna blir segt och trögt. Cilierna kan inte röra sig normalt och ansamlingen av slem 
i lungorna utgör en grogrund för olika bakterier och virus (Simonsson, 1995; 
Sjukvårdsrådgivningen, 2008; Socialstyrelsen, 2005a). Slemansamlingen i lungorna 
medför oftast en kronisk växt av bakterier som Stafylococcus aureus, Hemofilus 
influensae, Pseudomonas aeruginosa (PsA) och Burkholderia cepacia  (B Cepacia) 
(Bäcklund, 2000). En kronisk infektion tillsammans med en ständigt inflammatorisk 
aktivering skadar på sikt lungvävnaden och så småningom utvecklar patienterna 
respiratorisk insufficiens. Respiratorisk insufficiens medför ökat arbete för hjärtat och 
risken för hjärtsvikt ökar (Andersson & Anvert, 1994; Bäcklund, 2000; Simonsson, 
1995).  
Behandlingen är symtomatisk och går ut på att lösgöra och eliminera slem. 
Rörlighetsträning i bröstkorg, rygg och axlar kombineras med andningsteknikträning för 
att behärska hosta, inhalationsteknikträning och fysisk aktivitet. Behandlingen tar cirka 
1 timme och utförs 2 gånger/dag (Andersson & Anvert, 1994; Simonsson, 1995; 
Socialstyrelsen, 2005a). Vid försämring behandlas patienten med antibiotika, 
intravenöst eller oralt, i kombination med intensifierad andningsgymnastik (Simonsson, 
1995; Sjukvårdsrådgivningen, 2008; Socialstyrelsen, 2005a). De små barnen är mycket 
beroende av sina föräldrars hjälp med behandlingen men under tonåren kan de själva ta 
över den dagliga behandlingen (Sjukvårdsrådgivningen, 2008).  
 
Det sega sekretet täpper till gångarna i pankreas vilket medför att pankreas inte fungerar 
hos cirka 90 % av patienterna. Näringsupptaget försämras, framför allt upptaget av fett, 
och avföringarna blir stora, illaluktande och svåra att spola ner i toaletten. Behandlingen 
består i tillskott av pankreasenzym vid måltider och mellanmål, tillskott av fettlösliga 
vitaminer och ibland även komplettering med kosttillskott (Andersson & Anvert, 1994; 
RfCF, 2008; Simonsson, 1995; Socialstyrelsen, 2005a). Pankreasinsufficiensen (PI) 
medför att patienterna har ett energibehov på 150 % av de normala 
näringsrekommendationerna (Andersson & Anvert, 1994). En dåligt fungerande 
pankreas ökar risken för att utveckla diabetes och risken stiger med patientens ålder. 
Patienterna behandlas oftast med insulin och rekommenderas att behålla det höga 
näringsinnehållet, framför allt fett, i maten (Simonsson, 1995; Socialstyrelsen, 2005a). 
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Även i tarmarna ställer det sega sekretet till problem genom att förlångsamma 
transporten av avföringen. Detta kan leda till en speciell form av förstoppning, DIOS 
(Distalt Intestinalt Obstructivt Syndrom), vilket är orsaken till att ungefär 10 % av 
barnen föds med mekoniumileus. Patienterna behandlas med laxerande medel men i 
enstaka fall krävs operativa ingrepp (Simonsson, 1995; Sjukvårdsrådgivningen, 2008; 
Socialstyrelsen, 2005a). 
 
Infertiliteten hos män med CF är > 98 % (Sueblinvong & Whittaker, 2007). Antingen 
beror det på att sädesledaren saknas helt eller att sekretet i sädesledare är för segt för de 
fullt livsdugliga spermierna att ta sig igenom (Andersson & Anvert, 1994; Simonsson, 
1995). Microsurgical epididymal sperm aspiration (MESA) eller intracytoplasmatic 
sperm injection (ICSI) är de tekniker om används om män med CF vill skaffa barn 
(Sueblinvong & Whittaker, 2007).  
Kvinnor med CF kan ha svårt att blir gravida på grund av segt cervix sekret men även 
andra förändringar som till exempel obalans i könshormonhalten kan påverka deras 
möjligheter till graviditet (Seublinvong & Whittaker, 2007). I snitt sker menarche hos 
kvinnor med CF vid 15 års ålder vilket betyder att debuten kommer cirka 2 år senare än 
hos friska kvinnor (Connors & Ulles, 2005; Sueblinvong & Whittaker, 2007). Hälften 
av kvinnorna med CF kan trots detta bli gravida på normal väg (Sueblinvong & 
Whittaker, 2007) medan de övriga kvinnorna kan få hjälp att bli gravida med assisterad 
befruktning som insemination eller in vitro fertilisering (IVF) (Faxelid, Hogg, Kaplan & 
Nissen, 2001).    
 
Psykosociala problem är vanligt inom gruppen av patienter med CF. Att ha en kronisk 
dödlig sjukdom med ett dagligt behandlingskrav kan vara påfrestande och en del av 
patienterna har svårt att acceptera sin sjukdom (Pfeiffer, Pfeffer & Hodson, 2003). En 
besvärande och ibland ihållande hosta kan medföra att patienterna skäms över sig själva 
och sjukdomen vilket medför rädsla för att omgivningen ska upptäcka orsaken (Pfeiffer 
et al., 2003). Likaså kan otillräcklig kunskap om sjukdomen och dess behandling leda 
till osäkerhet och psykisk stress hos patienten vilket kan öka risken för ångest och 
depression (Pfeiffer et al., 2003).  
 
Att leva med CF eller att som nybliven förälder få sitt barn diagnostiserat med en 
kronisk sjukdom medför att både de medicinska och de psykosociala faktorerna måste 
beaktas i den behandlingsplan som utarbetas tillsammans med patienten och/eller 
föräldrarna (RfCF, 2008). Enligt RfCF (2008) är målet med behandlingen att patienten 
med familj ska leva ett så normalt och harmoniskt liv som möjligt trots sjukdomen. 
 
CF-vården i Sverige 
 
Centra för patienter med CF finns i Stockholm, Lund, Göteborg och Uppsala. Vid varje 
center finns läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, dietist, sekreterare, psykolog och 
kurator (Kerem, 2005; RfCF, 2008). Eftersom CF länge betraktades som en 
barnsjukdom har de centra som finns i Uppsala, Göteborg och Stockholm gemensam 
mottagning för både barn och vuxna. Centret i Lund är sedan slutet av 80-talet uppdelat 
i två team varav det ena teamet är placerat på Barn- och ungdomssjukhuset och det 
andra teamet är placerat på lungmedicinsk klinik. Sjukdomen är komplex och förutom 
specialister inom lungmedicin så behöver en del av patienterna även träffa specialister 
inom öronmedicin/kirurgi, gastromedicin/kirurgi och diabetes området. Patienten, med 
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eller utan föräldrar, kommer till centret regelbundet för kontroll och optimering av 
behandling. De patienter som bor längre bort har även kontakt med läkare, sjukgymnast 
och sjuksköterska på hemorten. Intervallet mellan besöken är individuellt anpassat och 
kan variera beroende på hur patienten mår för tillfället. 
De olika personalkategorierna har ett tätt samarbete inom landet och årligen anordnas en 
europeisk och en amerikansk kongress. Sjukdomen är internationellt liten och samarbete 
behövs för att vårda patienterna på bästa sätt. 
 
CF och graviditet 
 
De första rapporterna om graviditet hos kvinnor med CF kom på 60-talet från USA. 
Grand et al. (1966) gjorde en sammanställning över 10 kvinnor som tillsammans fått 
totalt 13 barn. Hälften av kvinnorna försämrades i sin sjukdom eller avled ganska så 
snart efter förlossningen. Trettioåtta % av barnen föddes prematurt och 15 % av barnen 
dog under graviditet eller inom det första levnadsdygnet (Grand et al., 1966). Dessa 
erfarenheter ledde till att Larsen (1971) i sin artikel Cystic fibrosis and pregnancy 
rekommenderade att alla gravida kvinnor med en FEV1 under 50 % borde genomgå 
abort för att på så sätt bevara kvinnans hälsa. 
Cohen, di Sant´ Angese och Friedlander (1980) redovisade att 100 kvinnor från USA 
och Kanada tillsammans hade genomgått 129 graviditeter vilket resulterade i 86 levande 
spädbarn. Tjugosex barn föddes prematurt varav elva dog under förlossningen eller i 
snar anslutning till den. Femton mödrar med moderat till allvarlig CF dog inom två år 
efter förlossningen (Cohen et al., 1980). Corkey, Newth, Corey och Levison (1981) 
påvisade att de kvinnor som var PI hade mer lungproblem under och efter graviditeten i 
jämförelse med de kvinnor som var pankreassufficienta (PS).  
 
En normal graviditet innebär fysiska och psykiska förändringar vilket kan medföra en 
del problem för den gravida kvinnan.  
Progesteron stimulerar kroppen till hyperventilation vilket kan leda till dyspné hos 
modern samtidigt som den inspiratoriska kapaciteten ökar som en följd av vidgningen 
av thorax. I slutet av graviditeten minskar lungornas residualvolym och ventilationen i 
vissa delar av lungorna försämras. Kvinnan med CF kan under graviditet ha svårt att 
hantera den ökade graden av dyspné, vidgningen av thorax och avstängning av luftvägar 
eftersom ventilationen minskar i delar av lungorna (Johannesson, 2002). Har kvinnan en 
dålig lungfunktion är risken större att hon drabbas av hypoxi vilket i sin tur ökar risken 
för pulmonell hypertension, hjärtsvikt och försämrat utbyte av gaser mellan moderkaka 
och foster (Connors & Ulles, 2005). De kvinnor med CF som utvecklat pulmonell 
hypertension och hjärtsvikt är ytterst sårbara under förlossningen eller strax efter 
förlossningen då hjärtat arbetar som mest och risken för kardiovaskulär kollaps är stor.  
 
Friska kvinnor får under graviditeten en stegrad bildning av B-celler och storleken på de 
Langerhanska öarna i pankreas ökar men det är oklart om detta även sker hos gravida PI 
kvinnor med CF (Johannesson, 2002). Graviditet innebär en stressituation för kroppen 
med ett högre energibehov som följd (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). 
Kroppen kompenserar genom att ökad kolhydratbildning tillsammans med ökad 
insulinproduktionen för att hålla blodsocker halten normal (Weström et al., 2005). Detta 
sker inte hos kvinnor med CF vilket ökar risken för att utveckla graviditetsdiabetes 
(Edenborough et al., 2007). 
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Förlångsammad motilitet, ökat upptag av vätska och salt i mag-tarmkanalen är normalt 
hos friska gravida kvinnor men kan leda till förstoppning (Faxelid, 2001) framför allt 
hos kvinnor med CF (Connors & Ulles, 2005; Johannesson, 2002). Den övre 
magmunnen förslappas under graviditet och kan medföra halsbränna hos såväl friska 
som kvinnor med CF (Johannesson, 2002; Weström, 2005) men hos kvinnor med CF 
kan reflux även medföra negativ lungfunktionspåverkan (Sueblinvong & Whittaker, 
2007).  
 
Basalmetabolismen hos en frisk gravid kvinna ökar med cirka 20 % eller 300 
kalorier/dygn under graviditet och detta är ett resultat av kroppens funktionsökning 
(Faxelid, 2001; Johannesson, 2002). En frisk kvinna går upp ungefär 10-12 kilo i vikt 
under graviditet vilket även rekommenderas för kvinnor med CF (Edenborough et al., 
2007;  Faxelid, 2001). Fettdepåerna ökar i slutet av graviditeten med 3-5 kilo för att 
kroppen ska ha energi till förlossning och amning (Faxelid, 2001).  
 
Omvårdnad och information vid graviditet 
 
Reproduktiv hälsa definieras enligt Socialstyrelsen (2005b) som ett fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande kring det egna reproduktiva systemet och dess funktioner. Den 
enskilda individen bestämmer själv om, när och hur många barn han/hon vill skaffa. 
Alla individer ska kunna hävda denna rätt utan risk för diskriminering, våld eller tvång. 
Definitionen förutsätter också att alla ska ha god kunskap om födelsekontroll, 
smittskydd samt säkra förhållanden under graviditet och förlossning.  
Sjukvården har enligt Socialstyrelsen en ansvarsfull uppgift i att övervaka de fysiska 
förhållandena under graviditet liksom att ge information och psykologiskt stöd.  
  
Psykologiska förändringar under graviditeten är vanligt oavsett om den gravida kvinnan 
har CF eller inte. Dock kan den gravida kvinnan med CF uppleva de psykologiska 
förändringarna som extra påfrestande eftersom hon förutom graviditeten är bärare av en 
kronisk och dessutom dödlig sjukdom (Connors & Ulles, 2005). Det är vanligt att 
kvinnor har tankar om hur det väntade barnet kommer att vara som individ, om det är 
friskt, hur förlossningen kommer att gå och hur det är att vara förälder (Faxelid, 2001). 
För kvinnor med CF tillkommer ofta funderingar om hur det ska gå att kombinera 
föräldrarollen med de behandlingar som sjukdomen innebär samt hur sjukdomen 
påverkas av graviditeten (Edenborough et al., 2007;  Seublinvong & Whittaker, 2007). 
Mycket funderingar under graviditeten handlar också om hur relationen till partnern 
förändras när det kommer en tredje part med i bilden (Faxelid, 2001) liksom att det kan 
ställas högre krav på dessa kvinnors partners eftersom de får ta större ansvar för barnet 
beroende på hur modern mår (Edenborough et al., 2007).  
 
Kvinnan med CF genomgår som alla gravida kvinnor både fysiska och psykiska 
förändringar i samband med en graviditet och är berättigad till så aktuell information 
som möjligt samt individuellt anpassat stöd. Sjuksköterskan ska enligt International 
Council of Nurses’ (ICN) etiska riktlinjer respektera den individuella individens 
rättigheter och värderingar samt tillgodose individen med information så att han/hon 
kan fatta beslut om eventuell vård och/eller behandling (2007). I Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), 2 §, framgår det att patienten ska ges 
information om sitt tillstånd samt vilken vård, vilka behandlingar och undersökningar 
som finns att tillgå liksom att vården i så stor utsträckning som möjligt ska genomföras i 
samråd med patienten. Allt fler kvinnor med CF ser det som en självklarhet att de i 
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framtiden ska bli föräldrar och som sjuksköterska vid ett CF-center är det viktigt att ha 
kunskap om hur kvinnornas reproduktiva hälsa ser ut samt vilka parametrar som bör 
följas före, under och efter graviditet för att kunna ge stöd, information och god 
omvårdnad med hög patientsäkerhet.  
 
Syfte  
 
Syftet med denna studie var att belysa den reproduktiva hälsan hos kvinnor med CF för 
att kunna erbjuda stöd och information. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där forskning relevant för området 
undersöktes. 
 
Datainsamling 
 
Sökning gjordes i databaserna Academic Search Elite, Cinahl, Pub-Med och Science 
Direct. Följande sökord användes i alla databaserna: cystic fibrosis, pregnancy, nursing, 
psychosocial och fertility. Olika kombinationer av fritextorden gjordes med hjälp av den 
booleska sökoperatorn AND till dess att inga nya artiklar som var relevanta för syftet 
tillkom. 
Inklusionskriterierna initialt var att artiklarna skulle vara skriva mellan 2000-2007, 
innehålla ett abstract, vara skrivna på engelska samt att de skulle handla om cystisk 
fibros, kvinnor och graviditet. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes. En del 
av resultatet var tänkt att behandla dessa kvinnors upplevelse av information om 
fertilitet och graviditet men endast en relevant artikel hittades vid första sökningen. 
Inklusionskriterier för artiklar som hanterade kvinnornas upplevelser utökades och en 
förnyad sökning gjordes av publicerade artiklar mellan 1995 - 2007. I efterhand 
(080507) utfördes en sökning med kombinationen cystic fibrosis och reproductive 
health. Sökningen gav sexton träffar varav tre var resultatartiklar som redan 
framkommit i tidigare sökning. Sökningen tillförde inget nytt material och redovisas 
därför inte i tabellen för sökhistoria (bilaga I). 
Exklusionskriterier var alla artiklar som handlade om män med CF och deras infertilitet. 
Sökningarna gjordes 080124, 080130 och 080212 där den senaste sökningen inte 
tillförde några nya artiklar (bilaga I). En del av artiklarna förekom i flera sökningar 
oavsett vilken kombination av sökorden som användes. Samtliga abstract lästes igenom 
för att se om artikeln svarade mot studiens syfte. Om abstractet överensstämde med 
syftet skrevs artikeln ut och lästes i fulltext (Urval1). Tjugo artiklar skrevs ut i fulltext 
på Universitetssjukhuset i Lund. Tre artiklar skrevs ut och en artikel beställdes via 
sjukhusbiblioteket på Universitetssjukhuset i Lund. Tolv artiklar valdes bort då de inte 
motsvarade syftet eller för att de var reviewartiklar. Tolv artiklar ansågs motsvara syftet 
(Urval 2), varav tio artiklar tagits fram med de första inklusionskriterierna och två 
artiklar tagits fram med de utökade inklusionskriterierna. Artiklarna kvalitetsgranskades 
utifrån Carlsson & Eimans bedömningsmall för kvantitativ respektive kvalitativ metod. 
En modifiering av bedömningsmallarna gjordes (bilaga II). 
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Databearbetning 
 
Tolv artiklar genomlästes ett flertal gånger för att därefter sammanställas i en 
artikelöversikt (bilaga III) innan de delades upp i två grupper. Den ena gruppen innehöll 
tre artiklar som handlade om kvinnornas upplevelser av information kring pubertet, 
fertilitet och graviditet. Den andra gruppen innehöll nio artiklar som handlade om vilken 
effekt graviditeterna hade på kvinnorna och deras foster i förhållande till sjukdomen. En 
sammanfattning skrevs av varje artikel då de noggrant lästes. Vid läsning av de tre 
första artiklarna framträdde tre kategorier: Information om fertilitet och graviditet, 
Relationer, mödraskap och graviditet och Etiska aspekter. Varje artikel lästes igen och 
innehållet sorterades in under respektive kategori med hjälp av sammanfattningarna. 
Samma procedur genomfördes med de nio artiklar som handlade om graviditeternas 
effekt på kvinnorna och deras foster. Här delades innehållet upp i fem kategorier: 
Lungfunktion, Nutritionsstatus, Diabetes, Förlossningsutfall hos mor och barn och 
Överlevnad. 
 
Resultat 
 
Information om fertilitet och graviditet  
 
En minoritet av kvinnorna ansåg sig ha fått tillfredsställande information eller kom ihåg 
att de fått information om sin fertilitet från sjukvårdspersonalen (Fair, Griffiths & 
Osman, 2000; Johannesson, Carlson, Brucefors & Hjelte, 1998). Hälften av dessa 
kvinnor angav att de hade fått information även skriftligt (Fair et al., 2000). De kvinnor 
som var äldre hade fått information om möjlighet till assisterad befruktning vid 
fertilitetsproblem (Johannesson et al., 1998). Viss information kunde kvinnorna inhämta 
från patientföreningar vilket några också gjorde (Johannesson et al., 1998).  
Flertalet av kvinnorna valde att själva introducera diskussioner om fertilitet och 
graviditet vid besök i sjukvården (Fair et al., 2000) medan en liten del kvinnor angav att 
de inte vågade fråga (Fair et al., 2000; Johannesson et al., 1998; Sawyer, Phelan & 
Bowes, 1995). De kvinnor som valde att diskutera graviditet med sin läkare upplevde att 
det var svårt att få ärliga svar från läkaren angående det egna sjukdomstillståndet, 
konsekvenser av graviditeten samt långtidseffekterna av graviditeten vilket medförde att 
kvinnorna hade svårt att fatta beslut huruvida det var lämpligt att skaffa barn eller inte 
(Fair et al., 2000). 
Kvinnorna själv önskade att sjukvårdspersonalen hade introducerat ämnen som 
pubertet, fertilitet och graviditet under tonåren samt att informationen hade anpassats 
efter deras ålder (Fair et al., 2000; Johannesson et al., 1998). Dessutom var efterfrågan 
på skriftlig information stor (Fair et al., 2000). Förutom diskussion med läkare och/eller 
sjuksköterska föreslog kvinnorna diskussionsgrupper med andra kvinnor med CF i 
samma ålder (Johannesson et al., 1998). Till dessa grupper kunde äldre kvinnor bjudas 
in för att delge hur de har upplevt graviditet, infertilitetsproblem och föräldraskap 
(Johannesson et al., 1998).  
Flertalet av kvinnorna önskade att första besöket till gynekologen ägde rum i slutet av 
tonårsperioden (Fair et al. 2000; Johannesson et al., 1998). Majoriteten av kvinnorna i 
Skottland önskade diskutera dessa ämnen med någon av det egna könet, läkare eller 
sjuksköterska, medan kvinnorna i Sverige helst diskuterade med läkaren (Fair et al. 
2000; Johannesson et al., 1998). 
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Relationer, mödraskap och graviditet 
 
Den sexuella aktiviteten var lika stor hos kvinnorna med CF som hos friska kvinnor 
(Sawyer et al., 1995) men Johannesson et al. (1998) konstaterade att 79 % av kvinnorna 
ansåg att CF påverkat relationen till det andra könet. Känslan av att skrämma partnern 
vid vetskap om sjukdomen, känslan av att bli övergiven om partnern skulle få reda på 
sjukdomen och fertilitetsproblem angavs som några skäl (Johannesson et al., 1998). 
Andra kvinnor angav att de själva drog sig ur relationen när barn kom på tal eller valde 
att utnyttja sjukdomen för att styra hur relationen skulle utvecklas (Johannesson et al., 
1998). Fair et al. (2000), Johannesson et al. (1998) och Sawyer et al. (1995) redovisade 
att ungefär hälften av kvinnorna antingen var gifta eller levde i fungerande relationer. 
De kvinnor som levde som sambo eller gifta angav att de i ett tidigt skede av relationen 
valt att berätta om sin sjukdom utan att de blivit negativt bemötta av partnern 
(Johannesson et al., 1998). 
Tankar om mödraskap kom redan under tonåren hos kvinnorna men endast en tredjedel 
såg det som en självklarhet att de skulle kunna bli föräldrar och några visste inte att det 
var möjligt att få barn (Johannesson et al., 1998). Ungefär hälften av kvinnorna hade 
funderingar om mödraskapet relaterat till sjukdomen samt vilka möjligheter de hade för 
att hantera kombinationen av behandling och föräldraskap (Johannesson et al., 1998). 
De kvinnor som valde att skaffa barn var äldre och hade en bättre lungfunktion (Fair et 
al., 2000) men önskan om barn var lika stor hos kvinnorna oavsett vilken lungfunktion 
de hade (Fair et al., 2000; Sawyer et al., 1995).  
Hälften av kvinnorna upplevde positiva känslor när de fick information om att de kunde 
bli mödrar samt att de kunde få hjälp vid eventuell fertilitetsproblematik. Kunskapen 
innebar att de blev mer motiverade till att sköta sin behandling (Johannesson et al., 
1998). Sawyer et al. (1995) rapporterade att unga kvinnor i Australien hade dåliga 
kunskaper om hur en graviditet påverkade kvinnans sjukdom där två tredjedelar av 
kvinnorna trodde att sjukdomen skulle förvärras medan en tredjedel angav att de inte 
visste. Det fanns en stor rädsla hos kvinnorna att barnet vid födseln skulle ha CF (Fair et 
al., 2000; Sawyer et al., 1995) och flerparten av kvinnorna tyckte det var viktigt att en 
genetisk analys utfördes på partnern före graviditet (Sawyer et al., 1995).  
Några kvinnor angav att det tagit lång tid innan de lyckades bli gravida (Gilljam et al., 
2000) och en del kvinnor blev gravida med hjälp av assisterad befruktning (Boyd, 
Mehta & Murphy, 2004; Ødegaard et al., 2002). Ett antal kvinnor rekommenderades till 
terapeutisk abort på grund av psykosociala skäl och/eller alltför dålig hälsotillstånd hos 
modern (Cheng et al., 2006; Edenborough, Mckenzie & Stableforth, 2000; Gilljam et 
al., 2000) men majoriteten av kvinnorna fullföljde sina graviditeter (Barak et al., 2005; 
Boyd et al., 2004; Cheng et al., 2006; Edenborough et al., 2000; Gillet, de Braekeleer, 
Bellis & Durieu, 2002; Gilljam et al., 2000; Goss, Rubenfeld, Otto & Aitken, 2003; 
McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002). 
 
Etiska aspekter 
 
Kvinnorna funderade på om det var riktigt att sätta barn till världen med vetskapen om 
att de hade en kronisk dödlig sjukdom som kunde förkorta deras livslängd (Johannesson 
et al., 1998). Några kvinnor ansåg det vara mot naturens gång att skaffa barn med hjälp 
av assisterad befruktning och kunde inte tänka sig att bli gravid med denna hjälp 
(Johannesson et al., 1998). Andra kvinnor hamnade i konflikt med sig själva eftersom 
de ansåg det var fel att sjukvården skulle bestämma när och om de skulle bli gravida 
(Johannesson et al., 1998). Ett par kvinnor upplevde blandade känslor inför 
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möjligheterna att skaffa barn med hjälp av assisterad befruktning eftersom olika läkare 
lämnade motstridiga besked angående deras hälsotillstånd (Johannesson et al., 1998). 
Flera kvinnor skildrade hur de upplevde bemötandet från sjukvården som moraliskt 
inkorrekt till exempel gynekologen som gav kvinnan preventivmedel samtidigt som 
han/hon meddelade att kvinnan aldrig skulle kunna bli gravid (Johannesson et al., 
1998). En annan kvinna beskrev hur läkaren ifrågasatte vem som gett henne tillstånd att 
skaffa ytterligare ett barn (Fair et al., 2000). Kvinnorna ansåg att det var deras beslut 
huruvida de skulle skaffa barn eller inte och angav att de hade reagerat med ilska om 
sjukvårdspersonalen hade ifrågasatt deras beslut (Fair et al., 2000; Johannesson et al., 
1998).  
 
Lungfunktion 
 
Artiklarna visade på motstridiga resultat angående lungfunktionen före respektive efter 
graviditet där en del ansåg att lungfunktionen var oförändrad (Bakar et al., 2005; Cheng 
et al., 2006; Edenborough et al., 2000; McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002) 
medan andra ansåg att lungfunktionen försämrades under graviditet (Boyd et al., 2004; 
Gillet et al., 2002). Lungfunktionen hos de kvinnor som hade valt att skaffa barn var 
bättre än hos kontrollgrupperna (Boyd et al., 2004; McMullen et al., 2006) och hos de 
kvinnor som valt att skaffa mer än ett barn (Cheng et al., 2006). Kvinnorna som valde 
att skaffa mer än ett barn hade vid andra graviditeten en sämre lungfunktion 
(Edenborough et al., 2000). 
De flesta kvinnorna var under sina graviditeter koloniserade med PsA i sputum (Bakar 
et al., 2005; Boyd et al., 2004; Cheng et al., 2006; Edenborough et al., 2000; Gillet et 
al., 2002; Goss et al., 2003; Ødegaard et al., 2002) men växt av PsA i lungorna ansågs 
inte påverka kvinnornas graviditeter (Gillet et al., 2002; Goss et al., 2003). Motstridiga 
resultat fanns när det gällde förekomst av B Cepacia i sputum vilket enligt Gilljam et al. 
(2000) förkortade långtidsöverlevnaden medan Goss et al. (2003) inte kunde se något 
samband. 
Cheng et al. (2006), Gillet et al. (2002), McMullen et al. (2006) och Ødegaard et al. 
(2002) rapporterade ett ökat användande av antibiotika till kvinnorna under graviditet. 
Enligt Ødegaard et al. (2002) kunde sämre lungfunktion inte kopplas till ökad 
antibiotikaanvändning medan Cheng et al. (2006) och Edenborough et al. (2002) var av 
motsatt åsikt. Försämrad lungfunktion, exacerbation och/eller hemoptys under graviditet 
medförde fler antal vårddagar på sjukhus under graviditeten (Bakar et al., 2005; Cheng 
et al., 2006; Gilljam et al., 2000; McMullen et al., 2006). Några kvinnor drabbades av 
revbensfrakturer under graviditeten (Edenborough et al., 2000).  
 
Nutritionsstatus 
 
Majoriteten av de gravida kvinnorna var PI (Barak et al., 2005; Boyd et al., 2004; 
Cheng et al., 2006; Gillet et al., 2002; Gilljam et al, 2000.; McMullen et al., 2006; 
Ødegaard et al., 2002) vilket enligt Gilljam et al. (2000) medförde sämre 
långtidsöverlevnad medan Goss et al. (2003) var av motsatt åsikt. 
Den genomsnittliga viktuppgången under graviditet varierade mellan 5,5 – 10,5 kilo 
(Cheng et al., 2006; Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 2000; 
Ødegaard et al., 2002). Cheng et al. (2006), McMullen et al. (2006) och Ødegaard et al. 
(2002) ansåg att diabetes liksom låg lungfunktion ökade risken för sämre viktuppgång 
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under graviditet samt fler vårddagar på sjukhus (Cheng et al., 2006; McMullen et al., 
2006; Ødegaard et al., 2002). 
Body Mass Index (BMI) före graviditet var oförändrat jämfört med efter graviditet 
(Barak et al., 2005; Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 2000; 
Goss et al., 2003) men de kvinnor som före graviditeten hade ett lågt BMI låg i 
riskzonen för fler vårddagar på sjukhus under graviditeten (Cheng et al., 2006). 
Långtidsöverlevnaden hos kvinnorna påverkades inte av vilket BMI kvinnorna hade 
före graviditeten (Gilljam et al., 2000).  
Användningen av orala och parenterala näringstillskott ökade generellt hos de flesta 
kvinnor oberoende av vilken vikt de haft före graviditeten (Cheng et al., 2006; 
McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002). Cheng et al. (2006) påvisade att de 
kvinnor som inte fått total parenteral nutrition (TPN) under graviditeten ökade mer i 
vikt än de som fått komplementet men ingen koppling kunde göras mellan låg 
lungfunktion och dålig viktuppgång. 
Inom 2 månader efter förlossningen hade majoriteten av kvinnorna återgått till den vikt 
de hade före graviditeten (Cheng et al., 2006; McMullen et al., 2006) där viktförlusten 
var större hos de kvinnor som hade ett lågt FEV1 (Gillet et al., 2002).  
 
Diabetes 
 
Andelen kvinnor som fick diabetes under graviditeten ökade generellt (Barak et al., 
2005; Cheng et al., 2006; Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 
2000, McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002). Ett fåtal kvinnor fick 
kostbehandling för sin diabetes men majoriteten av kvinnorna behandlades med insulin 
(Barak et al., 2005; Gilljam et al., 2000; Ødegaard et al., 2002). Hos de flesta kvinnorna 
återgick glukostoleransen till det normala efter förlossningen (Barak et al., 2005; 
Edenborough et al., 2000; Ødegaard et al., 2002) men några kvinnor fick fortsätta 
behandlingen med insulin även efter graviditetens slut (McMullen et al., 2006). 
Studierna visade på motstridiga resultat angående diabetes och dess påverkan på 
graviditeten där Goss et al. (2002) och Ødegaard et al. (2002) ansåg att risken för 
prematur födsel var högre hos de kvinnor som hade diabetes medan Gilljam et al. var av 
motsatt åsikt. Dock var viktuppgången under graviditet likvärdig mellan de kvinnor som 
hade diabetes och de som inte hade diabetes (Cheng et al., 2006). 
 
Förlossningsutfall hos mor och barn 
 
Majoriteten av kvinnorna blev gravida spontant (Barak., 2005; Ødegaard et al., 2002) 
och fick barn i en ålder av 21-27 år (Barak et al., 2005; Cheng et al., 2006; 
Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 2000; Goss et al., 2003; 
McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002).  
Den normala graviditetslängden var 37-40 veckor (Cheng et al., 2006; Edenborough et 
al., 2000, Gilljam et al., 2000; Ødegaard et al., 2002) där en låg FEV1 förkortade 
graviditeten med cirka 1 vecka (Cheng et al., 2006).  
De flesta av graviditeterna resulterade i vaginala förlossningar och trenden var lika 
oavsett vilket land kvinnorna födde barn i (Barak et al., 2005; Cheng et al., 2006; 
Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 2000; Ødegaard et al., 
2002). Majoriteten av förlossningarna var spontana (Gilljam et al., 2000) men flertalet 
av förlossningarna i USA inducerades på grund av försämrad lungfunktion och 
försämrat näringstillstånd hos modern (Cheng et al., 2006). En försämrad lungfunktion 
hos mödrarna medförde att andelen kejsarsnitt ökade (Barak et al., 2005; Cheng et al., 
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2006; Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 2000; Ødegaard et al., 
2002) men även en dålig viktuppgång hos kvinnorna eller deras barn ledde till ett ökat 
antal kejsarsnitt (Edenborough et al., 2000). I jämförelse med friska kvinnor vårdades 
kvinnor med CF, oavsett förlossningsform, längre på sjukhus i samband med 
förlossning och då oftast på grund av försämrat näringstillstånd och försämrad 
lungfunktion (Cheng et al., 2006; McMullen et al., 2006).  
Komplikationer i samband med förlossning var ovanligt (Barak et al., 2005; Cheng et 
al., 2006; Edenborough et al., 2000; Ødegaard et al., 2002) men i jämförelse med friska 
kvinnor var det vanligare att graviditeter hos kvinnor med CF resulterade i prematura 
födslar (Barak et al., 2005; Boyd et al., 2004; Cheng et al., 2006; Edenborough et al., 
2000; Gilljam et al., 2000; Ødegaard et al., 2002). Grundorsaken till de prematura 
förlossningarna var oftast sämre lungfunktion hos modern (Edenborough et al., 2000; 
Gillet et al., 2002; Ødegaard et al., 2002) och enligt Ødegaard et al. (2002) slutade 67 % 
av graviditeterna i prematura förlossningar om moderns FEV1 låg under 60 %. De 
graviditeter som var resultat av IVF-behandling var i jämförelse med spontana 
graviditeter i högre grad förknippade med prematur förlossning (Ødegaard et al., 2002).  
Den genomsnittliga födelsevikten för barnen var cirka 3 kilo vid förlossningen (Cheng 
et al., 2006; Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 2002; Gilljam et al., 2000; Ødegaard 
et al., 2002) men vikten tenderade att vara lite lägre hos de barn där modern hade en 
sämre lungfunktion eller ett lägre BMI (Cheng et al., 2006). Inga dödsfall i samband 
med förlossningen rapporterades hos barnen (Barak et al., 2005; Edenborough et al., 
2000; Gilljam et al., 2000) men ett prematurt spädbarn dog till följd av blodförgiftning 
(Gilljam et al., 2000) och ett spädbarn dog av plötslig spädbarnsdöd vid 3 månaders 
ålder (Ødegaard et al., 2002). CF konstaterades hos 5 av spädbarnen (Gillet et al., 2002; 
Gilljam et al., 2000) och 3 barn föddes med missbildningar (Edenborough et al., 2000).  
En stor del av kvinnorna valde att amma barnen de första 3 månaderna men därefter 
lades amningen ner ofta på grund av tidsbrist eller viktförlust hos modern (Cheng et al., 
2006; Gilljam et al., 2000; Ødegaard et al., 2002). Dåligt hälsotillstånd hos modern 
och/eller antibiotikabehandling medförde att en del kvinnor avråddes från amning 
(Gilljam et al., 2000). 
 
Överlevnad  
 
En kvinna avled under graviditeten på grund av PsA-sepsis (Gillet et al., 2002) och en 
kvinna avled en månad efter förlossningen som en följd av kombinationen försämrad 
lungfunktion, exacerbation, viktnedgång och depression (Cheng et al., 2006). 
Ytterligare tre kvinnor avled inom barnets första levnadsår på grund av försämrad 
lungfunktion (Gillet et al., 2002). Medelöverlevnaden försämrades för de kvinnor som 
skaffade mer än ett barn (Edenborough et al., 2000) och den genomsnittliga 
medellivslängden hos mödrarna var 29-32 år (Edenborough et al., 2000; Gillet et al., 
2002). I England förlorade 13 barn under 10 års ålder sin mamma (Edenborough et al., 
2000). 
Tio år efter förlossningen levde 79 % av kvinnorna fortfarande medan de kvinnor som 
var koloniserade med B Cepacia hade en kortare medellivslängd (Gilljam et al., 2000). 
Goss et al. (2003) fann att de kvinnor som genomgått graviditet hade en bättre trend för 
långtidsöverlevnad än de kvinnor som inte skaffat barn.  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
I litteraturstudien ingick tolv artiklar varav en var kvalitativ och en innehöll både 
kvalitativ och kvantitativ data. Artiklarna hade sina ursprung i USA, Kanada, Israel, 
Skottland, England, Australien, Frankrike, Sverige och Norge vilket avspeglar CF-
sjukdomens spridning hos den vita befolkningen i världen och kan betraktas som en 
styrka.  
Sökning av artiklar utfördes i databaserna Academic Search Elite, Cinahl, Pub-Med och 
Science Direct. Någon tidsbestämning angavs inte vid sökning i databaserna, förutom 
vid en sökning i PubMed, men initialt ansågs artiklar äldre än 2000 inte vara tillräckligt 
aktuella att ta med. En omvärdering gjordes eftersom det ansågs värdefullt att även 
belysa kvinnornas upplevelse av information given av sjukvårdspersonal och därför togs 
två artiklar skriva mellan 1995-2000 med i studien.  
Genom att använda sökorden cystic fibrosis och pregnancy i kombination framkom alla 
artiklar som användes i resultatet. De tre sökorden nursing, fertility och psychosocial 
tillförde inget nytt material till studien och kunde ha uteslutits. Sökning i Academic 
Search Elite kunde också ha uteslutits eftersom alla relevanta artiklar fanns i de andra 
databaserna. En styrka i studien var att de sökord som användes vid sökning i de olika 
databaserna visade liknande fynd av artiklar. Likaså kan det ses som en styrka att 
författarna till de funna artiklarna refererar till varandras arbeten i sina studier vilket 
tyder på att ytterligare sökord hade varit överflödigt. I efterhand har en sökning utförts 
för att se om kombinationen reproductive health och cystic fibrosis tillförde nytt 
material. Sökningen resulterade i 16 träffar. Tre av träffarna gällde resultatartiklar som 
redan framkommit i de tidigare sökningarna medan resterande träffar inte tillförde något 
nytt material. För att ytterligare beskriva kvinnornas upplevelse av information kunde 
det ha varit av betydelse att kombinera sökordet cystic fibrosis med sökord som 
experience, communication, information och eventuellt också psychosocial support. 
Avsaknad av dessa sökningar kan betraktas som en svaghet med studien. 
En svaghet med studien var att antalet artiklar som beskrev kvinnornas upplevelser av 
information om fertilitet och graviditet var få och av äldre datum. Fler och mer aktuella 
kvalitativa artiklar hade varit önskvärt. Ytterligare en svaghet kan vara det lilla 
undersökningsmaterialet som några artiklar var baserade på men eftersom CF är en 
internationellt liten sjukdom samt att artiklarna visade likvärdiga resultat ansågs 
artiklarna uppfylla kraven för att tas med i studien. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa den reproduktiva hälsan hos kvinnor med cystisk 
fibros för att kunna erbjuda stöd och information. 
 
I några av artiklarna hade data samlats in från databaser som inkluderade ett stort antal 
patienter. Databaserna fylldes i av olika personer på ett flertal sjukhus under ett visst 
tidsspann vilket torde ha ökat risken för felkällor som till exempel inte inrapporterade 
händelser, ofullständigt ifylld data med mera. Under det tidsspann (1960-2004) som 
data samlades in i studierna har dokumentationen hos sjukvårdspersonalen förändrats 
och även i detta avseende kan data ha gått förlorad. De olika studierna visade liknande 
resultat vilket talar för att trovärdigheten i artiklarna ändå var stor.  
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I de artiklar som handlade om kvinnornas upplevelser av information utfördes 
pilotstudier för att säkerställa trovärdigheten i de frågor som användes i de slutgiltiga 
intervju- eller enkätformulären. Svarsfrekvensen i de tre studierna låg mellan 70 - 89 %. 
Etiskt tillstånd för studierna fanns beskrivet hos samtliga av artiklarna men ingen förde 
ett etiskt resonemang kring studiens lämplighet. 
 
Fair et al. (2000) och Johannesson et al. (1998) visade att informationen om fertilitet 
och graviditet till kvinnor med CF var otillfredsställande. För att ta ställning till en 
eventuell graviditet och föräldraskap måste kvinnan få adekvat information om sitt 
tillstånd samt stöd från sjukvården oavsett vilket val kvinnan gör. Det stora flertalet av 
kvinnorna kom ihåg väldigt lite av den information de borde ha fått redan under tonåren 
(Johannesson, 1998; Sawyer et al., 1995) vilket möjligen kan spegla hur det är att vara 
tonåring. Det kan också vara ett uttryck för sjukvårdens svårighet och/eller motvilja att 
diskutera ämnen som fertilitet och graviditet med dessa kvinnor. Hull och Kass (2000) 
beskriver hur sjukvårdspersonalen upplevde att information om fertilitet och graviditet 
förmedlades till patienterna. De fann att vissa läkare ansåg att denna information tog för 
lång tid att förmedla och de valde att prioritera den medicinska informationen om 
sjukdomen (Hull & Kass, 2000). Likaså fann Hull och Kass (2000) att frågor om 
fertilitet och graviditet ofta kom upp som en engångsföreteelse och då på patientens 
initiativ men när frågan väl kommit upp så fördjupades samtalet. Några av läkarna 
ansåg att det var föräldrarnas sak att diskutera och informera tonåringarna om fertilitet 
(Hull & Kass, 2000). Ges bristfällig information kan resultatet bli att kvinnorna väljer, 
utan sjukvårdens vetskap, att inte skaffa barn eller blir planerat/oplanerat gravid och då 
eventuellt med ökad hälsorisk som följd. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att 
identifiera de kvinnor som saknar kunskap och att förmedla information på ett lämpligt 
sätt (Socialstyrelsen, 2005c).  
 
Sjuksköterskan måste arbeta på att skapa ett klimat där kvinnan får åldersanpassad 
information samtidigt som kvinnan förses med verktyg för att själv påverka sjukdomen i 
en positiv riktning. Enligt Antonovskys salutogena synsätt är KASAM (Känslan Av 
SAManhang) mittpunkten där det bör råda balans mellan begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. KASAM får kvinnan om hon förstår hur hon kan påverka sin sjukdom 
på ett positivt sätt (begriplighet), får hjälp med hur hon kan göra (hanterbarhet) vilket 
ger henne motivation (meningsfullhet) att utföra förändring (Antonovsky, 1991). Med 
individuellt anpassad information, gott om tid för diskussion och möjlighet för 
eventuella frågor kan kvinnan motiveras att utföra en positiv förändring långt innan hon 
planerar att bli gravid och förmodligen förbättras kvinnans möjligheter till en bra 
graviditet. Enligt Goss et al. (2003) hade de kvinnor som fött barn en förbättrad 
överlevnad i jämförelse med kvinnor som inte fått barn. Antingen handlar det om tur 
eller så har dessa kvinnor med CF hittat sin motivation i att ha barn och kämpar för att 
vara vid liv. Majoriteten av de kvinnor som fött barn önskar få vara med under barnens 
uppväxt för att så småningom få uppleva dem som vuxna vilket innebär att tanken om 
hög KASAM hos kvinnorna med högre överlevnad inte behöver vara fel. Men det 
kanske handlar om så basala saker som att de kvinnor som genomgått graviditet hade en 
aningen bättre allmäntillstånd före graviditet än de som inte varit gravida.  
Sjuksköterskan kan också arbeta med att stärka kvinnans empowerment där avsikten är 
att stärka hennes förmåga till medbestämmande. Att stärka och utveckla de beteende 
som anses vara positiva för kvinnan medför att hon får ett ökat egenansvar där 
delaktighet och jämlikhet mellan personal och kvinna är centrala begrepp (Klang 
Söderkvist, 2001). 
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Sjuksköterskan bör i mötet med patienten utgå från en humanistisk människosyn, 
tillvarata patientens egenförmåga och erfarenheter samtidigt som patienten blir mött 
med respekt för sin autonomi och integritet (Socialstyrelsen, 2005; SOSFS 1993:17). 
Omvårdnad given av sjuksköterska ska bygga på patientens medbestämmanderätt och 
utföras enligt etiska principer i samförstånd med patienten. 
  
Den största delen av kvinnorna angav att sjukdomen på olika sätt påverkat relationen till 
det andra könet (Johannesson et al., 1998) och enligt Pfeiffer et al. (2003) har många av 
patienterna svårighet med att vara självständiga vilket även påverkar deras möjlighet till 
relationer med andra människor oavsett kön. Trots att många av kvinnorna angav att 
deras sjukdom påverkat deras förmåga till relation levde ungefär hälften av kvinnorna 
som gifta eller i långvariga förhållanden (Fair et al., 2000; Johannesson et al., 1998; 
Sawyer et al., 1995). Att hantera CF tillsammans med en graviditet och sedan vara 
småbarnsförälder kräver stöd inte bara från sjukvårdspersonalen utan också från 
kvinnans partner och hennes sociala nätverk. Erwander (2002) undersökte vilka 
erfarenheter åtta kvinnor och män med CF hade av att vara förälder. Männen och 
kvinnorna upplevde det som positivt att partnern fått ta ett större ansvar för barnet 
eftersom de ansåg att detta stärkte deras relation. Nästan lika viktigt var det sociala 
nätverket, syskon och föräldrar, som kunde vara ett viktigt psykosocialt stöd men som 
också hade möjlighet att ställa upp att vara barnvakt när det fanns behov (Erwander, 
2002). Liksom i Johannessons (1998) studie upplevde de kvinnor som fick barn på 80-
talet att informationen var i princip obefintlig men de angav däremot att stödet från 
centret var oerhört stort (Erwander, 2002). 
Partnern bör vara delaktig i de informationstillfällen som ges för att öka hans förståelse 
för hur han som make kan stötta sin hustru/sambo under graviditet och som 
småbarnsförälder (Connors & Ulles, 2005; Edenborough et al., 2007).  
 
Kvinnan utsätts för stora psykosociala påfrestningar under en graviditet och kvinnan 
funderar mycket på hur hon ska hantera en graviditet med alla de fysiska förändringarna 
det innebär (Johannesson et al., 1998) samtidigt som oron för fostret kan öka eftersom 
sjukdomen kan komplicera graviditeten med till exempel otillräcklig viktuppgång och 
försämring i lungfunktionen. En del kvinnor är i för dåligt fysiskt eller psykiskt skick 
för att klara en graviditet och genomgår enligt egen önskan eller enligt sjukvårdens 
rekommendation en abort (Cheng et al., 2006; Edenborough et al, 2000; Gilljam et al, 
2000). Risken är enligt Connors och Ulles (2005) stor att kvinnan efter ingreppet känner 
sig misslyckad och frustrerad. Oavsett om kvinnan genomgår en abort eller får missfall 
innebär händelsen att hon kan anklaga sig själv och sjukdomen för misslyckandet. 
Sjuksköterskan har en oerhört viktigt funktion i att stötta och lyssna på kvinnorna. 
Likaså är det viktigt att stödja kvinnorna i det beslut som bäst gynnar hennes hälsa 
oavsett om det gäller att avsluta en graviditet eller inte. 
 
Enligt Fair et al. (2000) och Sawyer et al. (1995) var oron stor för att barnet vid födseln 
skulle ha CF. Screening genomförs idag för att kunna diagnostisera sjukdomar hos en 
del barn redan under fosterlivet och några föräldrar väljer att avsluta graviditeten om det 
visar sig att barnet är sjukt. Frågan som då är viktig att ställa är om det är etiskt riktigt 
att erbjuda kvinnor med CF hjälp att skaffa barn då det redan är känt att barnet kommer 
att vara bärare av sjukdomen?  
I Erwanders studie (2002) uppgav några kvinnor att det var framför allt kvinnans 
partner som var orolig för att barnet vid födseln skulle ha CF medan andra erkände att 
de inte var oroliga eftersom utvecklingen gått framåt vilket borde medföra att barnet har 

 14



goda chanser till ett bra liv. Inga föräldrar nämnde det faktum att barnet blev bärare av 
den defekta genen (Erwander, 2002).   
Barnets rätt till informationen är stor eftersom de i vuxen ålder kan riskera att bli 
föräldrar till barn med CF. Edenborough et al. (2000) visade att tretton barn förlorade 
sin mamma innan de fyllt tio år. Fadern har vid moderns bortgång inte längre någon 
naturlig anknytning till CF-centret och det finns en risk att barnet/barnen får leva i 
ovisshet om arvet från modern. Troligen kommer barnen att vid lämplig ålder 
underrättas av sina pappor men några fäder kan av olika orsaker avstå från att 
informera. Förutom fadern har barnen oftast andra släktingar som kan förmedla 
informationen. 
 
De kvinnor som inte blev spontant gravida fick hjälp att skaffa barn med hjälp av 
assisterad befruktning (Boyd et al., 2004; Johannesson, 1998). De flesta kvinnorna 
accepterade möjligheten men några avstod eftersom det ansåg det vara mot naturens 
gång att bli gravida på ett ”onaturligt” sätt. Dock kan det föras en diskussion om det är 
etiskt riktigt att barn ”blir till” med hjälp av olika behandlingsmetoder samtidigt som det 
kanske inte är etiskt försvarbart att inte erbjuda kvinnor denna hjälp när tekniken finns.  
Ødegaard och Johannesson publicerade 1999 artikeln ”Bör patienter med cystisk fibros 
skaffa barn?”. De framhäver att autonomiprincipen väger tungt vilket innebär att det är 
kvinnans egen fria vilja som bestämmer huruvida hon ska skaffar barn eller inte. 
Kvinnan kan även åberopa rättighetsprincipen som innebär att kvinnor med CF har 
samma rätt som alla andra kvinnor har att skaffa barn vilket också gäller hennes rätt till 
IVF-behandling (Ødegaard & Johannesson, 1999). Läkaren har en rådgivande funktion 
med dilemmat att om han avråder kvinnan från att skaffa barn sker en diskriminering av 
en grupp kvinnor medan ett ja påverkar sjukdomen till fortsatt spridning eftersom barnet 
blir bärare av den defekta genen (Ødegaard & Johannesson, 1999).  
 
Lungfunktionen påverkades inte nämnvärt hos majoriteten av kvinnorna men de 
kvinnor som redan före graviditet hade en låg lungfunktion låg i riskzonen för 
ytterligare försämring (Boyd et al., 2004; Cheng et al., 2006; Gillet et al., 2002; Gilljam 
et al., 2000; Goss et al., 2003; McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002). 
Regelbunden kontroll av lungfunktion inför och under graviditet rekommenderas för att 
så tidigt som möjligt vid en försämring kunna bedöma hur och om kvinnans behandling 
kan optimeras (Edenborough et al., 2007). Lungfunktionsundersökning, spirometri, 
utförs oftast av sjukgymnaster på de flesta CF-centra men sjuksköterskan är delaktig i 
att initiera diskussion i teamet om patientens hälsotillstånd och förmedla eventuella 
negativa förändringar.   
Enligt Seublinvong och Whittaker (2007) och Cheng et al. (2006) borde alla gravida 
kvinnor med låg lungfunktion följas med ultraljud av hjärtat eftersom en sämre 
lungfunktion ökar risken för hjärtsvikt hos modern (Connors & Ulles, 2005; 
Edenborough et al., 2007; Sueblinvong & Whittaker, 2007) men inte i någon av 
studierna följdes hjärtfunktionen. Enligt Connors och Ulles (2005) finns det risk för 
kardiovaskulär kollaps i samband med förlossningen om kvinnan utvecklat hjärtsvikt. 
 
Resultaten var motstridiga om huruvida en låg lungfunktion påverkade antibiotika- 
användningen till kvinnorna under graviditet (Cheng et al., 2006; Edenborough et al., 
2000; Ødegaard et al., 2002). Kombinationen av CF, graviditet och lunginflammation 
innebär enligt Connors och Ulles (2005) en riskfaktor för missfall och prematur födsel 
vilket betyder att kvinnans exacerbationer under graviditet bör behandlas. 
Sjuksköterskan har oavsett dessa motstridigheter ett ansvar för att observera de 
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förändringar hos den gravida kvinnan som eventuellt kan tyda på försämring. Dock kan 
kvinnan känna sig tveksam till intravenös behandling under graviditet med hänsyn till 
eventuella risker för fostret. Sjuksköterskan bör ge individuellt anpassad information till 
kvinnan och hennes partner för att de tillsammans ska kunna ta beslut om huruvida 
kvinnan ska ha antibiotika eller inte. Några kvinnor kan vägra antibiotikabehandling 
under graviditetens gång med följden att de vid förlossningen har ett nedsatt 
allmäntillstånd vilket kan påverka deras möjlighet att vårda sig själva och de nyfödda 
barn. Sjuksköterskan bör stötta kvinnorna i deras beslut och uppmuntra dem efter 
förlossningen att återgå till att sköta den dagliga behandlingen.  
 
Resultaten visade att sämre viktuppgång under graviditet innebar ett ökat antal 
vårddagar på sjukhus (Cheng et al., 2006; McMullen et al., 2006; Ødegaard et al., 2002) 
samt att risken för missfall, prematurförlossningar, spädbarnsdöd och underviktiga barn 
ökar (Connors & Ulles, 2005; Johannesson et al., 2002). Likaså förlorade kvinnorna 
snabbt i vikt efter förlossningen (Cheng et al., 2006; McMullen et al., 2006) vilket 
innebär att kvinnornas viktutveckling i samband med graviditet bör följas. Amning kan 
bidra till ett ökat näringsbehov efter förlossning. För sjuksköterskor som arbetar med 
dessa kvinnor är det viktigt att ha kunskap om amningens konsekvenser för att kunna 
förmedla information och stöd till kvinnorna. Enligt Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005c) bör sjuksköterskan utgå 
från kvinnans egen förmåga att tillgodose sitt näringsbehov men vid de tillfällen 
kvinnans krafter eller tillstånd medför att hon inte klarar att uppfylla behovet är det 
viktigt att sjuksköterskan träder in och hjälper henne. Det kan handla om att motivera 
kvinnan till förändring, föreslå åtgärder och visa på vilka hjälpmedel som finns som till 
exempel olika former av kosttillskott, antiemetika vid illamående med mera. Inom 
sjuksköterskans ansvarsområde ligger det också att följa upp föreslagna åtgärder och 
utvärdera vilken nytta de gjort. 
 
Konklusion 
 
Den ökade medianöverlevnaden hos kvinnor med CF har medfört att fler av kvinnorna 
önskar bli eller har blivit mödrar. Majoriteten av kvinnorna fullföljer sina graviditeter 
och risken för komplikationer hos moder och barn är relativt liten trots moderns 
sjukdom. Vikt, BMI, lungfunktion och diabetes bör följas före, under och efter 
graviditet eftersom sänkt lungfunktion, dåligt näringstillstånd och/eller diabetes hos 
modern ökar komplikationsfrekvensen för både moder och barn.  
Information om fertilitet och graviditet till kvinnorna var otillräcklig och kvinnorna 
önskade att sjukvårdspersonalen tog ett större ansvar för information om fertilitet och 
graviditet.  
 
Implikation 
 
Kvinnor med CF har ett behov av information och stöd för sin reproduktiva hälsa och 
sjuksköterskan har ett stort ansvar för att förmedla information i första hand till 
kvinnorna men även till deras partner inför och under en graviditet. Sjuksköterskan bör 
främja ett klimat där kvinnan tillsammans med partnern känner sig trygg. 
Forskning om kvinnornas upplevelse av information i samband med graviditet har varit 
och är fortfarande eftersatt. För att öka sjuksköterskans kunskap vore det av intresse 
med ytterligare kvalitativ forskning som skildrar patientens perspektiv.   
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Antalet barn som växer upp med en kroniskt sjuk mamma ökar. Hur barnen påverkas av 
mammans sjukdom är okänt men troligen kommer det att finnas ett ökat behov av stöd 
och information till dessa barn. 
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Tabell 1 - Sökhistoria                 Bilaga I        
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2  
Valda artiklar 

Science 
direct 

080124 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy 

106 9 5 3 

Science 
direct 

080124 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing 

0 0 0 0 

Science 
direct 

080124 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Psychosocial 

1 1 0 0 

Cinahl 080124 Cystic fibrosis/ 
Pregnancy 

118 12 4 3 

Cinahl 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing 

10 2 1 0 
 

Cinahl 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Psychosocial 

18 4 1 0 

Cinahl 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing/ 
Psychosocial 

1 1 0 0 

Cinahl 080212 Cystic Fibrosis/ 
Fertility 

10 4 1 0 

Pub Med 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy 
(1995-2007) 

1270 
 
571 

 
 
42 

 
 
22 

 
 
6 

Pub Med 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing 

23 4 1 0 

Pub Med 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Psychosocial 

12 3 1 0 

Pub med 080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing/ 
Psychosocial 

1 1 0 0 

Pub med 080409 Cystic Fibrosis/ 
Fertility 

139 17 11 0 

Academic 
Search Elite 

080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy 

51 5 4 0 

Academic 
Search Elite 

080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing 

3 2 1 0 

Academic 
Search Elite 

080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Psychosocial 

2 1 0 0 

Academic 
Search Elite 

080130 Cystic Fibrosis/ 
Pregnancy/ 
Nursing/ 
Psychosocial 

1 1 0 0 

Academic 
Search Elite 

080212 Cystic Fibrosis/ 
Psychosocial 

42 4 0 0 

Academic 
Search Elite 

080212 Cystic Fibrosis/ 
Nursing/ 
Psychosocial 

8 2 0 0 

Academic 
Search Elite 

080212 Cystic Fibrosis/ 
Nursing 

107 6 2 0 

Academic 
Search Elite 

080212 Cystic Fibrosis/ 
Fertility 

24 3 1 0 

Summa   1248* 124* 24** (55) 12 
* flera artiklar förekommer mer än en gång i sökningarna 
** den högre siffran representerar antalet träffar medan den lägre siffran anger hur många artiklar det rör sig om 

 

  



Tabell 2 
Bedömning av kvalitativ artikel Bilaga II:1

Poängsättning 0 1 2 3
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas ⅓ ⅔ Samtliga
Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven
Syfte Saknas Otydligt Medel Tydligt

Metod 0 1 2 3
Metodval adekvat till frågeställning Ej angiven Ej relevant Relevant
Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig
Triangulering Saknas Finns
Urval (Antal, beskrivning, Ej acceptabel Låg Medel God
representativitet)
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5%
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej
Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög
Etiska aspekter Ej angivna Angivna

Resultat 0 1 2 3
Frågeställning besvarad Nej Ja
Resultatbeskrivning (Redovisning, Saknas Otydlig Medel Tydlig
kod, teori etc.)
Tolkning av resultatet (Citat, kod, Ej acceptabelt Låg Medel God
teori etc.)

Diskussion 0 1 2 3
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God

Slutsatser 0 1 2 3
Överensstämmer med resultat Slutsats saknas Låg Medel God
Ogrundade slutsatser Finns Saknas

Totalpoäng (Max 45 p)
Poäng i %
Vetenskaplig grad

Grad I: 80 %
Grad II: 70 %
Grad III: 60 %
 
 
 
 
 
 

  



  

Bedömning av kvantitativ artikel Bilaga II:2

Poängsättning 0 1 2 3
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas ⅓ ⅔ Samtliga     
Introduktion Saknas Knapphändig Medel         Välskriven
Syfte Saknas Otydligt Medel Tydligt       

Metod 0 1 2 3
Metodval adekvat till frågeställning Ej angiven Ej relevant Relevant      
Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel          Utförlig
Urval (Antal, beskrivning, Ej acceptabel Låg Medel God          
representativitet)
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5%          
Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas   Nej
Etiska aspekter Ej angivna         Angivna

Resultat 0 1 2 3
Frågeställning besvarad Nej Ja                
Resultatbeskrivning (Redovisning, Saknas Otydlig Medel Tydlig       
tabeller etc.)
Statistisk analys (Beräkningar, Saknas Mindre bra Bra            
metoder, signifikans)
Confounders Ej kontrollerat    Kontrollerat
Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel God           

Diskussion 0 1 2 3
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig        
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas            Låg God
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God           

Slutsatser 0 1 2 3
Överensstämmer med resultat Slutsats saknas Låg Medel God           
Ogrundade slutsatser Finns Saknas         

Totalpoäng (Max 44 p)
Poäng i %
Vetenskaplig grad

Grad I: 80 %
Grad II: 70 %
Grad III: 60 %

Tabell 3 



Tabell 4 - Artikelöversikt                                                                                                                                                         Bilaga III: 1 
     Publikationsår 

Land 
Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2005 
Israel 

Barak. A., 
Dulitzki. M., 
Efrati. O., 
Augarten. A., 
Szeinberg. A., 
Reichert. N. et al. 
 

Pregnancies and 
outcome in 
women with 
Cystic Fibrosis 
 

Att beskriva de erfarenheter 
CF-centret i Israel har av att 
vårda gravida kvinnor med 
CF mellan åren 1977-2004. 

Retrospektiv och kvantitativ studie. 
Alla kvinnor, 8, som önskade bli 
gravida eller redan var gravida 
inkluderades i studien. Data 
hämtades från patientjournaler och 
kvinnorna följdes från 
graviditetens första månad till 9 
månader efter förlossning. 

Erfarenheterna talar för att graviditet 
hos kvinnor med god prognos för både 
moder och foster är möjligt. För de 
kvinnor som har CF-relaterade symtom 
från flera organ och som önskar bli 
gravida kan tillsammans med CF-
centret och dess intensifierade vård 
påverka både det aktuella 
hälsotillståndet liksom långtidseffekten 
på ett positivt sätt.  
 
Grad I 

2004 
England 

Boyd. J. M.,  
Mehta. A., 
Murphy. D. J. 

Fertility and 
pregnancy 
outcomes in men 
and women with 
Cystic Fibrosis 
in the United 
Kingdom 

Att utforska följden av 
fertilitet och graviditet hos 
män och kvinnor inom en 
stor population i England. 

Retrospektiv och kvantitativ studie 
där även en jämförelse med andra 
liknande studier genomfördes. 
Totalt inkluderades 2518 män och 
2141 kvinnor i studien. Kvinnorna 
delades i två grupper, före 
respektive efter pubertetsdebut 
(1143) liksom männen. Hos de 
1143 kvinnorna registrerades 84 
graviditeter med resultatet 65 
födda barn. Alla data samlades in 
från The United Kingdom Cystic 
Fibrosis Database år 2001. 

Genom att identifiera de fenotypiska 
och genetiska faktorer som förknippas 
med god fertilitet kan rätt information 
ges till patienten. Många vuxna med 
CF misslyckas med att skaffa barn idag 
och sjukvården måste göra framsteg för 
att diskutera den sexuella hälsan med 
patienterna med början under tonåren. 
 
 
 
 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga III:2 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2006 
USA 

Cheng. E. Y.,  
Goss. C. H., 
McKone. E. F., 
Galic. V., 
Debley. C. K., 
Tonelli. M. R. et 
al. 

Aggressive 
prenatal care 
results in 
successful fetal 
outcomes in CF 
women  

Att utvärdera vilken effekt 
graviditet har på kvinnor 
med CF, hur handhavandet 
och resultatet ser ut genom 
att utföra en retrospektiv 
studie över 15 år på 
University of Washington 
Medical Center (UWMC) i 
Seattle. 

Retrospektiv och kvantitativ studie. 
Totalt vårdades 189 kvinnor på 
UWMC mellan 1989-2004. Alla 
kvinnor, 25, (16-29 år) som 
rapporterades varit gravida 
inkluderades i studien. En kvinna 
exkluderades på grund av dålig 
lungfunktion med abort som följd. 
Sexton av kvinnorna vårdades på 
UWMC under graviditeten medan 
8 kvinnor vårdades någon 
annanstans. All data hämtades från 
patientjournaler. 

Nästan alla gravida kvinnor föder efter 
33 genomgångna graviditetsveckor. 
Kvinnor med sämre lungfunktion 
tenderar att föda barn med lägre 
födelsevikt. Hur den individuella 
kvinnan påverkas av en graviditet går 
inte att förutsäga och alla kvinnorna 
borde räkna med ett ökat antal 
vårddagar på sjukhus under 
graviditeten och i samband med 
förlossningen och eftervård. 
 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



Bilaga III:3 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2000 
England 

Edenborough. F.P., 
Mackenzie. W. E., 
Stableforth. D. E. 

The outcome of 
72 pregnancies 
in 55 women 
with Cystic 
Fibrosis in the 
United Kingdom 

Att identifiera graviditeter 
hos kvinnor med CF samt 
att beskriva de obstetriska 
följderna liksom följderna 
för moder och foster i 
relation till moderns 
sjukdomsgrad. 

Retrospektiv och kvantitativ studie. 
Femtiofem kvinnor från elva CF-
centra i England, Wales och Irland 
som genomgått graviditet mellan 
1977-1996 inkluderades. 
Kvinnorna följdes med början fyra 
månader före senaste menstruation 
och data hämtades från 
patientjournaler. De 55 kvinnornas 
graviditeter resulterade i 69 
graviditeter.  

Graviditet utan större påverkan på 
lungfunktionen är möjligt för de 
kvinnor som har en mild sjukdom. Hos 
de kvinnor som har en moderat 
sjukdom är det svårt att avgöra vilka 
parametrar som är associerade med 
ökad risk för moder och barn. Risken 
förefaller vara högre för modern trots 
barnens ibland prematura födsel. Svår 
CF-sjukdom  med pulmonell 
hypertension och hjärtsvikt är 
associerat med sämre prognos och 
rekommenderas inte. Alla kvinnor 
oavsett lungfunktion bör betraktas som 
fertila och bör få råd om 
preventivmedel. Graviditeter bör 
planeras, partnerns bör gentestas och 
paret bör informeras om risken för att 
få ett barn med CF. Gravida kvinnor 
bör vårdas inom centra där vanan för 
högriskgraviditeter är stor. 
 
Grad II 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga III:4 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2000 
Skottland 

Fair. A.,  
Griffiths. K., 
Osman. L. M. 

Attitudes to 
fertility issues 
among adults 
with Cystic 
Fibrosis in 
Scotland 

Att fastställa vilka attityder 
patienter med CF, > 16 år, 
hade angående fertilitet och 
graviditet. Syftet var också 
att fastställa hur 
tillfredsställande patienterna 
upplevde informationen från 
sjukvården. 

Kvalitativ och kvantitativ studie. 
Studie populationen var 221 
patienter, både män och kvinnor 
>16 år, från Skottlands fyra CF-
centra. Tjugosex patienter 
exkluderades beroende på olika 
sociala skäl. Ett frågeformulär 
skickades ut till 195 patienter 
varav 132 valde att svara vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 70 
%. Frågeformuläret konstruerades 
genom ett samarbete mellan de 
olika centren och en pilotstudie 
utfördes på 8 patienter (fyra män 
och fyra kvinnor) för att testa 
formulärets tillförlitlighet. 
Formuläret för kvinnorna var 
inriktat på graviditet.  

Diskussionen med patienterna bör 
starta i början av tonåren samtidigt som 
den ska vara åldersanpassad. 
Tonårskillar behöver information om 
sin infertilitet med försäkran om att den 
sexuella hälsan är lika normal som hos 
friska tonårskillar. Vid högre ålder är 
mannen troligen intresserad av olika 
möjligheter för att skaffa barn och 
informationen bör då inriktas på det. 
Kvinnor i alla åldrar önskar 
information om sin reproduktiva hälsa 
och möjligheten att så småningom 
skaffa barn. Både män och kvinnor i 
långvariga förhållanden funderar på de 
genetiska faktorerna som CF medför. 
Funderingarna existerade oavsett 
graden av sjukdom. Det är CF-centrets 
ansvar att diskutera fertilitet och 
föräldraskap med patienterna med 
början under tonåren. Med rätt 
information ökar möjligheten för 
patienten att ta ställning till en 
eventuell graviditet. 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bilaga III:5 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2002 
Frankrike 

Gillet. D.,  
de Braekeleer. M., 
Bellis. G., 
Durieu. I. 
 

Cystic Fibrosis 
and pregnancy. 
Report from 
French data 
(1980-1999) 

Att beskriva karakteristika 
hos kvinnor med CF före 
och efter graviditet för att 
studera hur graviditeten 
påverkar sjukdomen 
utveckling. 
 

Retrospektiv och kvantitativ studie 
där gravida kvinnor jämfördes med 
en kontrollgrupp bestående av 
icke-gravida kvinnor. Totalt 
registrerades 80 kvinnor som 
tillsammans initierat 90 
graviditeter mellan 1980-1999. 
Sjuttiofem graviditeter resulterade 
i 64 födda barn. All data samlades 
in från The French Cystic Fibrosis 
Registry.  

Graviditet medför troligen lite högre 
risk för påverkan på kvinnans hälsa. 
Trots att de gravida kvinnorna hade en 
bättre hälsa före graviditeten i 
jämförelse med kontrollgruppen så 
sjönk lungfunktionen snabbare hos de 
gravida kvinnorna samtidigt som de 
efter graviditet gick ner mer i vikt då 
kontrollgruppen istället ökade i vikt. 
Majoriteten av de kvinnor som födde 
prematurt hade en lägre lungfunktion 
och hade förlorat mer i vikt än de 
kvinnor som födde i fullgången tid. 
Lungfunktionen är en viktig parameter 
för att förutse graviditetens effekt. 
Kvinnor bör vara i god och stabil 
kondition före graviditet samt att 
kvinnorna tillsammans med sina 
respektive partners noggrant bör 
informeras om vad en graviditet 
innebär. 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



Bilaga III:6 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2000 
Kanada 

Gilljam. M., 
Antoniou. M., 
Shin. J., 
Dupuis. A., 
Corey. M., 
Tullis. D. E. 

Pregnancy in 
Cystic Fibrosis: 
fetal and 
maternal 
outcome 

Att studera graviditetens 
effekt på lungfunktion, 
nutritionsstatus och 
överlevnad. Syftet var också 
att analysera vilken roll 
lungfunktionen och BMI 
före graviditet, 
pankreasfunktion och växt 
av B Cepacia i sputum har 
för långtidsöverlevnaden 
hos kvinnor med CF. 

Retrospektiv och kvantitativ studie 
där gravida kvinnor jämfördes med 
icke gravida kvinnor. Kvinnorna 
vårdades på The Hospital for Sick 
Children och på St. 
Michael`s/Wellesley Hospital 
mellan 1960-1998. Totalt 
registrerades 92 graviditeter hos 54 
kvinnor där 49 kvinnor (16-35 år) 
stod för 74 födda barn. Data 
samlades in från en databas, 
patientjournaler och enkäter. 
Tjugonio kvinnor intervjuades om 
sina graviditeter. 
 

Graviditet tolererades väl hos 
kvinnorna. De flesta kvinnor som födde 
på utsatt tid hade mild till moderat 
sjukdom. Riskfaktorerna för försämring 
i CF var lika för hela den kvinnliga 
populationen där växt av B Cepacia i 
sputum ansågs vara den riskfaktor som 
oftast förknippades med snabbast 
försämring och/eller död (oavsett 
graviditet). Graviditet hos kvinnorna 
påverkade inte den årliga försämringen 
i FEV1. 
 
 
Grad II 

2003 
USA 

Goss. C. H.,  
Rubenfeld. G. D., 
Otto. K., 
Aitken. M. L. 

The effect of 
pregnancy on 
survival in 
women with 
Cystic fibrosis 

Att undersöka hur graviditet 
påverkar överlevnaden hos 
kvinnor med CF. 

Kvantitativ studie där gravida 
kvinnor jämfördes med en 
kontrollgrupp bestående av icke-
gravida kvinnor. Data samlades in 
från US CCF National Patient 
Registry och i registret var totalt 
8136 kvinnor >12 års ålder 
registrerade. Totalt inkluderades 
680 kvinnor (12-45 år) som 
rapporterats varit gravida och 
vårdats på CF-centra i USA mellan 
1985-1997. De kvinnor (930) som 
haft mindre än 1 års uppföljning 
exkluderades liksom de kvinnor 
som fått CF-diagnos > 45 års ålder 
(37) och de kvinnor som blivit 
gravida under första 
uppföljningsåret (63). 

De kvinnor som blev gravida var före 
graviditeten i bättre skick och hade en 
bättre 10-års överlevnad än de kvinnor 
som inte blev gravida. De kvinnor som 
blev gravida hade inte förkortad 
överlevnad jämfört med 
kontrollgruppen. Inga specifika gravida 
patienter identifierades som i 
jämförelse med kontrollgruppen hade 
sämre överlevnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grad I 

 

  



Bilaga III:7 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

1997 
Sverige 

Johannesson. M., 
Carlson. M., 
Bergsten-
Brucefors. A., 
Hjelte. L. 

Cystic Fibrosis 
trough a female 
perspective: 
psychosocial 
issues and 
information 
concerning 
puberty and 
motherhood 

Att undersöka hur CF är 
förknippat med 
psykosociala faktorer som 
pubertet och mödraskap hos 
vuxna kvinnor med CF. 
Syftet var också att 
undersöka hur kvinnorna 
fått informationen, hur de 
hanterat informationen, hur 
informationen påverkat dem 
under livet samt hur de hade 
önskat att informationen 
från sjukvården hade givits. 

Kvalitativ studie. Sjutton vuxna 
kvinnor motsvarade 
inklusionskriterierna, varav 14 (22-
34 år) valde att delta. Två kvinnor 
var lungtransplanterade. Kvinnorna 
behandlades på Stockholm CF-
center mellan 1994-1996. 
Intervjufrågorna utarbetades i 
samarbete mellan läkare, kurator 
och psykolog. Alla kvinnor fick 
både muntlig och skriftlig 
information om studiens syfte. 
Intervjufrågornas tillförlitlighet 
testades på en kvinna (som inte 
deltog i studien) och reviderades 
innan de övriga patienterna 
inkluderades. Intervjuerna tog 
cirka 2 timmar/patient och ägde 
rum på sjukhuset. Intervjuerna 
spelades in för att sedan skrivas ner 
i fulltext innan de bearbetades.  

Studien visar att kvinnorna speciellt 
under tonåren behöver få speciellt 
anpassad information angående sin 
hälsa, den pubertala utvecklingen och 
fertilitet. Informationen ska ges dels 
individuellt och dels i små 
diskussionsgrupper bestående av unga 
kvinnor i samma ålder. Tonåringarna 
kan då med hjälp av medicinsk och 
psykologisk expertis guidas i området 
mödraskap hos vuxna kvinnor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Bilaga III:8 
 Publikationsår 

Land 
Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

2006 
USA 
Kanada 

McMullen. A. H., 
Pasta. D. J., 
Frederick. P. D., 
Konstan. M. W., 
Morgan. W. J., 
Schechter. M. S. et 
al. 

Impact of 
pregnancy on 
women with 
Cystic Fibrosis 

Att identifiera förändringar i 
vården under och efter 
graviditeten samt att 
undersöka resultatet av 
lungfunktion och nutrition 
hos gravida kvinnor med 
CF. 

Retrospektiv och kvantitativ studie 
där de gravida kvinnorna 
jämfördes med en kontrollgrupp 
bestående av icke gravida kvinnor. 
Totalt inkluderades 216 kvinnor 
(15-38 år) med CF i studien. 
Kvinnorna följdes 18 månader före 
graviditet, c:a 12 månader under 
graviditet och 18 månader efter 
graviditet. All data samlades in 
från The Epidemiologic Study of 
Cystic Fibrosis under en tidsperiod 
av 9 år (1995-2003).  

Kvinnor som genomgått graviditet 
visade på samma respiratoriska och 
näringsmässiga förändringar som 
kontrollgruppen. De gravida kvinnorna 
behöver sannolikt mer behandling och 
noggrannare uppföljning under 
graviditeten. Dessa kvinnor får på 
grund av den ökade monitoreringen en 
ökad chans för behandling av diabetes 
både under och efter graviditeten. Dock 
finns det risk för att kvinnorna under 
graviditet eller som mödrar inte 
vidhåller den tidigare nivån av 
följsamhet vilket kan medföra 
försämring i lungfunktion. Kvinnor 
som planerar att bli gravida bör 
noggrant informeras om hur vilka 
påfrestningar mödraskapet kan 
medföra. 
 
Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
Bilaga III:9 

 Publikationsår 
Land 

Författare    Titel Syfte Metod/urval Slutsats

1995 
Australien 

Sawyer. S. M.,  
Phelan. P. D., 
Bowes. G. 

Reproductive 
health in young 
women with 
Cystic Fibrosis: 
knowledge, 
behaviour and 
attitudes 

Att undersöka vilka 
kunskaper kvinnor med CF 
hade om sin reproduktiva 
hälsa, räckvidden av de 
reproduktiva problem som 
de står inför samt att 
undersöka deras 
reproduktiva beteende. 

Kvantitativ studie. Femtiofem 
kvinnor (18-50 år), av totalt 62, 
valde att delta vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 89 %. Två 
kvinnor kunde inte delta på grund 
av dålig hälsa, en valde att avböja 
och fyra gick det inte att få kontakt 
med. Kvinnorna vårdades på The 
Royal Children’s Hospital och The 
Alfred Hospital i Australien. 
Frågeformuläret utarbetades i 
samarbete med specialister inom 
CF, gynekologer och konsulter och 
dess tillförlitlighet testades i en 
pilotstudie med 5 kvinnor (som 
inte deltog i studien). Formuläret 
bestod av 52 frågor och tog cirka 
20 minuter att fylla i. Kvinnorna 
med CF jämfördes med en 
kontrollgrupp bestående av 76 
personer. Medicinska uppgifter 
hämtades från patientjournaler. 

Studien ifrågasätter att kvinnor har 
signifikant reducerad fertilitet. Att 
använda preventivmedel för att 
förhindra oplanerade graviditeter bör 
vara lika högt prioriteras hos kvinnor 
med CF som hos friska kvinnor. Det är 
inte helt klart om orala preventivmedel 
är helt säkra eller effektiva hos kvinnor 
med CF men än finns inget bevis för 
kontraindikation. Sjukvårdspersonalen 
bör bistå de unga kvinnorna med 
preventivmedelsrekommendationer. 
Utmaningen för sjukvården är att 
generera forskning om den 
reproduktiva hälsan, förmedla bättre 
information och försäkran om 
heltäckande hälsovård för kvinnor med 
CF.   
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 Publikationsår 
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2002 
Norge 

Ødegaard. I.,  
Stray-Pedersen. B., 
Hallberg. K., 
Haanaes. O. C., 
Storrøsten. O. T., 
Johannesson. M. 

Maternal and 
fetal morbidity in 
pregnancies of 
Norwegian and 
Swedish women 
with Cystic 
Fibrosis. 

Att utvärdera de 
skandinaviska 
erfarenheterna genom att 
göra ett retrospektiv 
sammanställning av de 
svenska och norska kvinnor 
med CF som genomgått hela 
graviditeter. 

Retrospektiv och kvantitativ studie. 
Totalt inkluderades 23 kvinnor 
(24-50 år) som behandlades vid 
CF-centra i Norge, Göteborg och 
Stockholm under perioden 1977-
1998. Intervjuer utfördes via ett 
frågeformulär och data samlades in 
från patientjournaler. Alla kvinnor 
som genomgått graviditet i Norge 
kontaktades men endast kvinnor 
från 2 centra i Sverige deltog. 

Graviditetskomplikationer hos modern 
är ovanligt och graviditet förvärras inte 
CF-sjukdomen hos de kvinnor som är 
relativt friska. Kvinnor med sänkt 
FEV1 <60 % och/eller följdsjukdomar 
till CF har ökad risk för prematur 
födsel med risk för de komplikationer 
som kan uppkomma då. Det är viktigt 
att denna grupp av kvinnor observeras 
noggrant och betraktas som högrisk 
graviditeter. Graviditet bör planeras 
noggrant eftersom det har visats att 
med rätt vård under graviditet så är 
prognosen för graviditeten god. Det 
saknas riktlinjer för hur kvinnorna med 
sämre hälsotillstånd ska bemötas. Vård 
på CF-centra rekommenderas. 
 
Grad I 
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