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Abstrakt 
Cystisk fibros (CF) är en medfödd ärftlig sjukdom som påverkar luftvägarna, 
matsmältningssystemet och reproduktionsorganen. I Sverige föds 20 barn om 
året med CF och totalt lever ungefär 650 personer med sjukdomen. Detta gör 
att det finns ungefär 7 personer med CF per 100 000 invånare. Sjukdomen 
diagnostiseras ofta i barndomen men flertalet personer diagnostiseras även i 
vuxen ålder. CF är i dagsläget en obotlig genetisk sjukdom. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med cystisk 
fibros. Litteraturstudien utfördes som en kvalitativ studie med inifrån- 
perspektiv baserat på 10 stycken vetenskapliga artiklar publicerade mellan 
2003-2014. För att svara på syftet analyserades artiklarna genom en kvalitativ 
manifest innehållsanalys med induktiv ansats vilket resulterade i fyra 
kategorier: Att inte kunna leva det liv man vill, Att leva i ett oberäkneligt 
helvete med döden ständigt närvarande, Att sträva efter att passa in och inte 
uppfattas som annorlunda och Att acceptera att sjukdomen är en del av mig. 
Behandlingen hade stor inverkan på vardagen och gjorde det svårt att leva ett 
“normalt” liv. Känslor av rädsla för döden och hur sjukdomen skulle påverka 
framtiden var vanligt. En slutsats som kan dras är att med ökad förståelse för 
upplevelsen av att leva med CF ökar förutsättningar hos sjuksköterskan för att 
skapa en god omvårdnad och främja den sjukes hälsa. 
 
Nyckelord: Cystisk fibros, litteraturstudie, omvårdnad, att leva med, hopp.  
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Att hjälpa och lindra lidande hos sjuka personer är och kommer alltid vara ett viktigt mål. En 

sjuksköterskas uppgift är därför att försöka förstå, hitta svaren och samtidigt behoven hos en 

lidande människa. Något som också förväntas av sjuksköterskan i samband med att en lidande 

människa och sörjande familj söker hjälp. Lidandet som personen och dess närstående upplever 

ligger till viss del på sjuksköterskan och det är också detta som är nyckeln i omvårdnaden 

(Morse, 2001). Det svåra är att se lidandet hos personen då personen döljer det. Lidandet visar 

inga symptom och hör inte endast ihop med sjukdom, det kan finnas där i korta stunder och 

sedan försvinna. Detta kan ske vid sjukdom eller vid en negativ händelse i livet, men försvinner 

sedan då sjukdomen har botats. Däremot om sjukdomen är kronisk kan lidandet bli livslångt 

(Mount, Boston & Cohen, 2007). 

 

Kroniska sjukdomar kan komma som en chock och förändra livet. Människor som drabbas 

måste bygga upp ett nytt jag då förutsättningarna har förändrats. Planer de har haft för framtiden 

kan behöva ändras och vardagen måste anpassas efter sjukdomen. Detta kan vara en lång 

process som innebär att personen kommer pendla mellan hopp och förtvivlan. Rätt stöd och 

uppmuntran från anhöriga och sjukvårdspersonal underlättar processen för den sjuke (Telford, 

Kralik & Koch, 2006). Kronisk sjukdom kan även uppkomma innan livet har påbörjats. Dessa 

medfödda sjukdomar kan sätta en prägel på människors liv, en strävan efter att leva ett mer 

naturligt liv. Det blir en konstant utmaning att hålla jämna steg i utvecklingen som andra gör, 

men med kontinuerliga sjukvårdsbesök hamnar de efter. Detta leder till att familjen får anpassa 

sig efter den sjuke, vilket blir påfrestande för hela familjen. En ärrbildning skapas psykiskt hos 

personen, ärrbildningen gör det svårt att känna samband med andra människor och leder till en 

känsla av utanförskap. Därför är det viktigt att hitta stöd hos andra som har sjukdomen för att 

känna en samhörighet (Lambert & Keogh, 2015). Däremot är det inte alla som lider av samma 

sjukdom som kan stötta varandra då de blir smittsamma för varandra. En sådan sjukdom är 

cystisk fibros (CF) där de drabbade smittar varandra med bakterier som leder till 

lunginflammationer. Detta innebär att de måste hållas isär från andra som har sjukdomen, men 

även personer som har andra lungsjukdomar eftersom de kan bli smittade eller smitta de som har 

CF (Kalferstova, Milmovska-Dedeckova, Antuskova, Melter & Drevinek, 2016). 

 

Idag föds cirka 20 barn om året med CF. Totalt lever ungefär 650 personer med sjukdomen i 

Sverige, vilket gör att det blir cirka 7 sjuka per 100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2013). CF 

associeras som en sjukdom som framförallt drabbar personer i den yngre åldern. Faktum är att 

en stor del av de personer som insjuknar är vuxna människor. CF är en medfödd genetisk 
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sjukdom som via de skadade generna gör att kroppen producerar ett onormalt tjockt slem. Detta 

påverkar främst andningssystemet men också matsmältningssystemet och 

reproduktionssystemet. Respiratoriska symptom som kan ses är ofta återkommande 

lunginflammationer och bronkiter. Nästäppa som utmärker sig genom att vara varig försvårar 

andningen ytterligare för den sjuke. Symptomen orsakar ett försvårat gasutbyte av syre och 

koldioxid i lungorna som gör det svårt för den sjuke att syresätta sig normalt (Gardner, 2007). 

 

För att en person ska insjukna i CF krävs det att båda föräldrarna bär på genen som orsakar 

sjukdomen. Föräldrarna behöver inte vara sjuka eller ha symptom av mutationen i cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator (CFTR) genen på kromosom 7. Alla barn vars föräldrar 

som bär på CFTR drabbas inte av CF. Ungefär 50 procent av de barn som föds bär på 

mutationen utan att det vet om det eller har symptom. 25 procent blir helt friska och ärver inte 

mutationen från någon av föräldrarna. Den sista fjärdedelen av barnen som ärver mutationen av 

båda föräldrarna utvecklar CF (Watts & Rizzo, 2015). Diagnosen CF ställs genom blodprover, 

DNA-tester och svettester där man letar efter utsöndring av onormala mängder salter, i 

kombination med sjukdomens symptom (Gardner, 2007; Watts & Rizzo, 2015). 

 

Det finns inget botemedel mot sjukdomen, målet med behandlingen är att försöka lindra 

symptomen. Det man vill säkerställa och hjälpa den sjuke med är i första hand att förbättra 

gasutbytet i lungorna, förhindra att personen drabbas av infektioner i andningssystemet och 

samtidigt bli av med den onormala slemproduktionen. För att tackla dessa problem kan den 

sjuke få hjälp av en fysioterapeut med träningsupplägg för att stärka lungorna. Genom att 

försöka dränera lungorna på slem kan andningen underlättas för den sjuke. När personen hostar 

kan det göra att slemmet lättare lossnar och kan sugas upp (Gardner, 2007). En förändrad kost är 

också en viktig del i behandlingen eftersom den sjuke har ett ökat energibehov. 

Rekommendationerna är ett ökat fettintag med mer kalorier som kompletteras med vitaminer 

och mineraler (Gardner, 2007; Watts & Rizzo, 2015). Många personer rekommenderas också att 

inhalera antibiotika under en längre tidsperiod. Antibiotikan hjälper till att minska risken för att 

bakterier ska kunna bildas i luftvägarna och lungorna. Detta kombineras med 

antiinflammatoriska läkemedel då den sjuke med CF ofta får problem med inflammationer 

(Barry & Jones, 2015). 

 

I nuläget är många av de mediciner som finns tillgängliga mycket dyra. Metoderna för att 

diagnostisera CF är också kostsamma och påverkar sjukvården. Forskningsfokus ligger idag på 
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att ta fram en ny behandlingsmetod för att bota CF med hjälp av genterapi, dock ligger fokus 

endast på att ta fram nya celler till luftvägarna och inte hela kroppen som CF kan ge symptom i. 

Svårigheterna med att bota sjukdomen är att hitta ett botemedel som gynnar alla sjuka utan 

onödiga biverkningar (Barry & Jones, 2015). Det ställer stora krav på sjukvården i form av ökad 

kunskap om sjukdom och lidande. Gardner (2007) menar att den sjuke och familjen behöver 

stort känslomässigt stöd om diagnosen CF ställs under barndomen. Föräldrarna och den 

drabbade kommer behöva anpassa sig till den nya livsstilen när någon av dem lider av en 

kronisk och livshotande sjukdom. Mount et al. (2007) anser att den sjukes subjektiva upplevelser 

behövs studeras för att kunna ge känslomässigt stöd. Detta för att ge en bild av vad de går 

igenom och vilka behov de upplever sig ha. För att sedan kunna stödja dem i deras specifika 

situation och hjälpa dem att börja läka. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

personers upplevelser av att leva med cystisk fibros. 

 

Metod 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med cystisk fibros. 

En kvalitativ metod med ett inifrånperspektiv används som utgångspunkt i denna studie. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 14-15) skapar kvalitativa studier djup data angående personers 

upplevelser om komplicerade fenomen. 

 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i CINAHL och PubMed efter artiklar som svarade 

mot syftet. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 67-68) ska en plan upprättas innan 

litteratursökning påbörjas. Denna plan ska innehålla delar som bearbetar vilka tillgängliga 

resurser som finns att tillgå, de källor som är relevanta, precisera sökningen genom 

avgränsningar och fastställa huvuddragen i sökningen. Beroende på hur många sökmotorer som 

är relevanta så byggs en sökväg upp för varje enskild sökmotor. En pilotsökning utfördes också i 

databasen CINAHL för att ta reda på om det fanns underlag för genomförandet av 

litteraturöversikten. I pilotsökningen användes ord som Cystic fibrosis, experience, living with, 

nursing, qualitative, qualitative perspective, life och subjective. Pilotsökningen resulterade i att 

det identifierades ett bortfall av artiklar som svarade mot syftet, det ledde till att flera sökord inte 

användes i den systematiska sökningen. Endast de sökord som resulterade i ett urval som kunde 

svara mot syftet användes. 
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Databaserna som användes var CINAHL (Tabell 1) och PubMed (Tabell 2). CINAHL innehåller 

stora mängder litteratur för omvårdad (Polit & Beck, 2012, s. 100-102) och PubMed användes 

för att komplettera upp sökningen ifall artiklar som svarade bra mot syftet bara skulle finnas i 

PubMed. Artiklarna som framkom i båda sökningarna valdes endast ifrån ena databasen. 

Sökningen utfördes systematiskt genom att söka på orden Cystic fibrosis, living with, diabetes 

och pregnancy enskilt. Dessa kombinerades sedan med booleska sökoperatorer OR, AND eller 

NOT. Därigenom blev sökningen mer preciserad mot de artiklar som svarar mot syftet. De 

begränsningar som användes var peer-reviewed, english, full text och artiklar publicerade 2000-

2016. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier tas ut för att avgränsa sökningen av artiklar som svarar mot 

ett syfte (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 307). Inklussionskriterierna för studien var personer 

som har cystisk fibros och kvalitativa studier. Exklusionskriterierna var gravida kvinnor och 

personer som fått diabetes till följd av CF. Studier gjorda på gravida personer och personer med 

diabetes gör det svårt att avgöra vad som är relaterat till CF och vad som är relaterat till 

graviditeten och diabetesen. Artiklar som bedöms vara av låg kvalitet exkluderas för att höja 

litteraturstudiens kvalitet. 

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen: Beskriva personers upplevelser av att leva med cystisk fibros. 

CINAHL 2016-01-19 Begränsningar: Peer-reviewed, english, full text, 2000-2016 

Söknr Söktermer Antalträffar Antal granskade Antal valda 
 

1 
 

Cystic fibrosis 
 

2 431 
  

2 Living with 40 120   
3 1 AND 2 46   
4 Diabetes 49 990   
5 Pregnancy 51 292   
6 3 NOT 4 NOT 5 35 35 9 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning 
PubMed 2016-01-19 Begränsningar: Full text, 2000-2016 

Söknr Sökterm Antal träffar Antal granskade Antal valda 
 

1 
 

Cystic fibrosis 
 

23 625 
  

2 Living with 17 736   
3 1 AND 2 59   
4 Diabetes 339 004   
5 Pregnancy 323 361   
6 3 NOT 4 NOT 5 45 45 1 
 

Kvalitetsgranskning 

När sökningen var genomförd granskades artiklarna genom att abstrakten lästes för att 

identifiera vilken typ av studie det var. Detta genomfördes för att utesluta kvantitativa studier 

och inkludera studier som svarade mot syftet. Kvalitetsgranskningen av artiklarna skedde genom 

statens beredning för medicinsk utvärderingar (SBU):s mall för granskning av kvalitativa 

studier. SBU:s mall består av 21 punkter och fem delar som ska gås igenom; syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Varje fråga besvaras med ett ja, nej, oklart eller ej 

tillämpbart. Där ett ja ger en poäng och nej eller oklart ger noll poäng. Ej tillämpbart gör att 

punkten exkluderas och tas bort så att maxpoängen sänks. När alla frågor var besvarade 

räknades den totala poängen ihop och en procentsats av antal ja togs fram (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2014). För betyget hög kvalitét krävdes 80-100 procent ja. För 

medel 70-79 procent och 60-69 procent för låg kvalitét (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 

96). Alla artiklar uppnådde kvalitetsgrad hög kvalitét. Granskningen skedde enskilt av 

skribenterna och diskuterades sedan tillsammans för en sammanvägd bedömning. Det leder till 

att bedömningen får mer tyngd (Willman et al., 2011, s.93). En översikt av artiklarna finns 

beskrivet i Tabell 3.  
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Tabell 3. Översikt av analyserade artiklar (n=10) 
Författare/år/land Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamling/analys Huvudfynd Kvalitet 

Badlan, 2005  

England 
Kvalitativ 

studie 
31 Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematiskt 

analys 

Personer som lever med CF 

behöver integrera sjukdomen i 

deras liv och att få dem att ses 

som “normala” och inte 

“onormala”. Många kände att 

efter att ha vuxit upp med CF 

så blev de efter ett tag vana 

med det. De ansåg att detta 

var “normalt” för dem 

eftersom att de inte visste 

något annat. Många upplevde 

att de var så vana vid 

sjukdomen att de kunde sköta 

allt i sömnen.  

Hög 

Berge et al., 2007  

USA 
Kvalitativ 

studie 
17 Gruppintervjuer/ 

Hermeneutisk analys 
De fann skillnader mellan 

män och kvinnors upplevelser 

angående behandlingen, andra 

hälsoproblem relaterat till CF 

samt hur de ser på framtiden. 

Hög 

Gjengdal et al., 2003  

Norge 
Kvalitativ 

studie 
14 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Deltagarna strävade efter att 

leva ett normalt liv trots 

frekventa sjukhusvistelser. 

Hög 

Higham et al., 2013 

England  
kvalitativ 
studie 

15 Semistrukturerade 

intervjuer/ Grundad teori 
Deltagarna uppgav att de var 

rädda för döden för att de ville 

kunna leva ett helt liv med 

karriär, relationer och barn.  

Hög 

Jacobie Hugo & Van 

Der Merwe, 2014  

Sydafrika 

Kvalitativ 

studie 

6 Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

Deltagarna tyckte att CF tog 

upp för mycket tid från dygnet 

och de skämdes över att vara 

sjuka. Alla sjukhusvistelser 

var också jobbiga eftersom att 

hela dagarna då försvann 

Hög 

Jessup & Parkinson, 

2010 Australien  

Kvalitativ 

studie 
 

9 Ostrukturerade intervjuer/ 

Tematisk analys 

De teman som uppkom var att 

de först blev rädda, sedan 

beslutade de sig för att kämpa 

mot för att sedan fly ifrån 

sjukdomen korta stunder. 

Familjen hade stor betydelse 

för dem och framtiden fanns i 

tankarna.  

Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt av analyserade artiklar (n=10) 
Författare/år/land Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/analys Huvudfynd Kvalitet 

Macdonald, 2006  

England 
Kvalitativ 

studie 
8 Semistrukturerade 

intervjuer/ Innehålls 

analys 

Deltagarna upplevde att de 

hade en förändrad uppfattning 

av sig själva efter att fått 

diagnosen CF. Många 

upplevde också ett stort behov 

av stöd för att orka kämpa och 

om de skulle genomgå en 

transplantation av ett par nya 

lungor. De fann även att en 

del bar på känslor av skuld 

och andra av tacksamhet. 

Hög 

Moola & Faulkner, 

2014 Canada 
Kvalitativ 

studie 
2 Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

En av deltagarna fann att 

barndomen kändes kaotisk 

men att tonåren senare blev 

bättre. Den andre deltagaren 

upplevde däremot det 

motsatta. Ungdomsåren 

kändes ganska så normal men 

att livet blev mer kaotiskt vid 

tonåren.  

Hög 

Moola & Norman, 2011 

Canada 
Kvalitativ 

studie 
50 Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

Framtiden kändes som en 

osäker terräng. Många av 

deltagarna kände att CF stal 

mycket tid från deras liv.  

Hög 

Williams et al., 2009 

England 
Kvalitativ 

studie 
32 Semistrukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

analys 

Deltagarna hade accepterat 

deras sjukdom och lärt sig 

leva med den. De försökte 

passa in bland andra för att 

inte verka annorlunda. 

Hög 

 

Analys 

Analysen utgår ifrån Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. När analysen är manifest är fokus på de tydliga och synliga delarna, tolkning av 

texten sker textnära (Graneheim & Lundman, 2004). En induktiv ansats innebär att så 

förutsättningslöst som möjligt observera och studera ett fenomen. Datan beskrivs så korrekt som 

möjligt för att sedan dra slutsatser angående fenomenet (Priebe & Landström, 2012 s.37-38). 

Analysprocessen bygger på att identifiera meningsenheter som svarar mot syftet. Med 

meningsenheter avses en mening, ett stycke eller ett citat. Meningsenheterna kondenseras sedan 
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för att minska texten men behålla kärninnehållet. Efter utförd kondensering inleds 

kategoriseringsprocessen där enheter med liknande mening sammanförs. Kategoriseringen utförs 

i flera steg tills ytterligare kategoriseringssteg inte är möjliga och slutkategorierna framkommer 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Varje artikel som inkluderades i litteraturstudien lästes noggrant igenom innan 

meningsenheterna identifierades. Meningsenheterna extraherades genom att författarna gick 

igenom varsitt stycke åt gången i en artikel för att sedan byta stycken och granska den andras 

arbete. Författarna läste sedan igenom artikeln ytterligare en gång i sin helhet för att kontrollera 

om någon meningsenhet som svarade mot syftet förbisetts. Totalt identifierades 253 

meningsenheter fördelat på alla artiklar som inkluderades i arbetet. Artiklarna märktes med en 

bokstav och den extraherade meningsenheten med en siffra. Till exempel A-22. C-5, J-15 och så 

vidare. Genom att märka alla meningsenheter underlättade det att hitta tillbaka till 

ursprungsartikeln som meningsenheten var extraherad ifrån. I steg två översattes och 

kondenserades alla meningsenheter. Kategoriseringen skedde i fem steg där första steget 

resulterade i 50 kategorier. Kategoriseringen i första steget utfördes genom att författarna läste 

igenom meningsenheterna i sin helhet för att skapa en känsla av innehållet. Sedan etiketterades 

och sorterades meningsenheterna in utifrån liknande innehåll. Med etikettering avses att varje 

kategori fick en mycket kort beskrivande namn som speglade innehållet i kategorin. Författarna 

läste sedan systematiskt igenom meningsenheterna för att försäkra sig om att beskrivningar 

svarade mot syftet. Under andra kategoriseringssteget identifierades 23 kategorier genom att läsa 

innehållet under de tidigare kategorierna och sedan sammanfoga de med liknande innehåll. Det 

tredje steget resulterade i 12 kategorier. I det fjärde steget av analysen framkom 8 kategorier för 

att slutligen i sista steget resultera i 4 slutkategorier. Alla kategoriseringssteg märktes med en 

siffra och bokstav för att kunna se vilka kategorier från de ursprungliga 50 som ingick i varje 

nytt kategoriseringssteg, 1-A. 1-B, 1-C och så vidare. Siffran står för vilket kategoriseringssteg 

det är och bokstaven för vilken kategori i steget.  

 

Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen av tio vetenskapliga artiklar resulterade i fyra kategorier 

(Tabell 4). Varje kategori presenteras i löpande text och illustreras med citat för att stärka 

beskrivningar av upplevelsen.   
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Tabell 4. Översikt över kategorier (n=4) 
Kategorier 

Att inte kunna leva det liv man vill 
Att leva i ett oberäkneligt helvete med döden ständigt närvarande 
Att sträva efter att passa in och inte uppfattas som annorlunda 
Att acceptera att sjukdomen är en del av mig 

 

Att inte kunna leva det liv man vill 

CF påverkade livet på olika nivåer vilket kan illustreras av detta citat; 

 
“It is lika a butterfly, colourful, and each colour represents a part of CF. There are lots of colours just like 
the plenty divisions of CF.” (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). 

 

Behandlingen av CF utfördes varje dag året runt. Det leder till att deltagarna i studierna 

upplevde behandlingen som besvärlig samt tidskrävande. Just tiden som det tar kände de var det 

jobbigaste (Badlan, 2005; Berge, Patterson, Goetz & Milla, 2007; Jacobie Hugo & Van Der 

Merwe, 2014; Moola & Norman, 2011). Eftersom behandlingen var en stor del av deras liv så 

ledde detta i två riktningar hos deltagarna. Antingen så ledde det till motsträvighet i 

behandlingen (Higham, Ahmad & Ahmed, 2013; Gjengdal, Rustøen, Wahl & Rokne Hanestad, 

2003) eller till stress då behandlingen inte alltid passade in i vardagslivet (Gjengdal et al., 2003). 

 

“It was much stress when I was working outside home. I had to take the medication in the mornings, then I 
had to drive the children to school [....] It even happened that I had to take intravenous cure while I was 
driving to work, actually that was a bit stressing.” (Gjengdal et al., 2003). 

 

Eftersom att behandlingen bara var symptomlindrande och inte botande så beskrev vissa 

deltagare att de inte tog lika seriöst på behandlingen. De tänkte att behandlingen inte gjorde 

någon skillnad eftersom att de behöver göra behandlingen resten av sitt liv eller att de ändå 

kommer dö (Badlan, 2005; Berge et al., 2007; Macdonald, 2006; Moola & Faulkner, 2014), 

medan andra visade att när de blev sjukare så motiverades de till behandling då de visste hur 

dåligt de kunde må (Berge et al., 2007; Jacobie Hugo & Van er Merwe, 2014). En behandling 

som upplevdes mycket positiv av deltagarna var att få en lungtransplantation. De beskrev stor 

lycka och upprymdhet av att äntligen bli “normal” (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; 

Jessup & Parkinson, 2010; Macdonald, 2006). Känslan av lycka höll dock inte i sig för alltid 

efter transplantationen. Deltagarna började känna skuld mot donationsfamiljen när de kände sig 

deprimerade. Skulden hjälpte dock deltagarna att hålla sig glada och se till att lungorna de fått 
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inte går till spillo (Macdonald, 2006). Depression uppkom inte endast efter transplantationen, 

Berge et al. (2007) såg att flera av deltagarna i hans studie också led av depression, vilket kunde 

bero på att flera deltagare såg sig som annorlunda på grund av sjukdomen eller att stressen av 

sjukdomen tärde på dem. 

 
“the stress of having CF over the years got to me… one weekend I became suicidal and got put in the 
hospital… and that really changed thing… I learned a lot there.” (Berge et al., 2007). 

 

Sjukdomsförloppet var påfrestande för deltagarna. Att eventuellt också drabbas av diabetes var 

en rädsla för dem. De som redan drabbats av diabetes upplevde det som jobbigt att handskas 

med ytterligare en kronisk sjukdom (Berge et al., 2007). En konstant trötthet upplevdes hos 

deltagarna vilket hindrade dem ifrån att utföra fysiska aktiviteter (Badlan, 2005; Jacobie Hugo & 

Van Der Merwe, 2014; Williams, Corlett, Dowell, Coyle & Mukhopadhyay, 2009). 

 
“I would just usually go, and if I´m playing tig (a children´s game that requires runnnig), I would usually 
go and hide somewhere” (Williams et al., 2009). 

 

Flera deltagare upplevde att de inte kunde fokusera på framtiden eftersom att de bara klarade en 

dag i taget (Badlan, 2005; Higham et al., 2013; Jessup & Parkinson, 2010). CF begränsade 

deltagarna eftersom de behövde vara försiktiga, de visste inte när nästa dåliga period skulle 

komma (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Moola & Faulkner, 2014; Moola & Norman, 

2011; Williams et al., 2009). Eftersom att kontrollen saknas så var det svårt för deltagarna att 

kunna utföra ett arbete. Det var svårt att ha ett stabilt arbete beroende på återkommande 

sjukhusbesök (Higham et al., 2013). När de väl var friska nog så fanns inte orken för att klara av 

ett heltidsarbete (Williams et al., 2009). Ohälsa var något de fruktade i karriären, det var svårt att 

få ett arbete när arbetsgivarna fick vetskap om sjukdomen (Higham et al., 2013). CF hindrade 

dem från att välja de arbeten som de drömde om som till exempel ta värvning eller utbilda sig 

till brandman (Higham et al., 2013; Williams et al., 2009). CF begränsade inte bara arbetslivet 

utan även det sociala livet. Deltagarna i studierna behövde vara försiktiga med var de befann sig 

och vilka de träffade. De behövde vara selektiva i vilka de umgicks med då de riskerade att sätta 

sin hälsa på spel (Gjengdal et al., 2003). Relationer drabbades då den andra parten hade svårt att 

hantera sjukdomen och dess prognos. De konstanta besöken på sjukhuset satte dessutom 

begränsningar på relationerna vilket tärde på dem (Higham et al., 2013). Att skaffa barn var 

också något som ställde krav på relationerna. Flera deltagare bad sina partners att undersöka om 

de var bärare av CF genen. De var rädda för att föra sjukdomen vidare. Om det visade sig att de 

inte hade genen så uppkom nästa problem, det var svårt att skaffa barn. Provrörsbefruktning var 
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något de kunde behöva utföra, deltagarna upplevde det som jobbigt eftersom det kändes 

modifierat och inte naturligt. Det fanns en rädsla hos deltagarna att inte orka med barnet och bli 

sjukare då barn är energikrävande. De var rädda för att dö tidigt så barnet skulle se sin förälder 

brytas ned och dö framför dem (Higham et al., 2013). Men det fanns en större rädsla än att de 

själva skulle dö:  

 
“I don’t think it’s fair on the kid to have a parent with CF ‘cause you’ll constantly be giving them bigger 
germs than they have and make them more ill.. kill your child basically.” (Higham et al., 2013). 

 

Att leva i ett oberäkneligt helvete med döden ständigt närvarande 

Deltagarna kände en allmän känsla av frustration och hopplöshet över att kampen mot CF pågick 

dygnet runt (Badlan, 2005; Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Jessup & Parkinson, 2010). 

En av deltagarna beskrev det som ett helvete till liv. Hon förklarade även att dagen hon kliver åt 

sidan är också dagen hon förlorar. Hon ansåg att hennes liv var ett helvete och fajten pågick 

dygnet runt i huvudet på henne (Badlan, 2005). Många upplevde samtidigt en rädsla för döden 

(Berge et al., 2007; Gjengdal et al., 2003; Higham et al., 2013; Moola & Norman, 2011). Flera 

deltagare kände en allmän rädsla för döden efter att någon i deras närhet hade gått bort eller när 

de tänkte på att någon skulle kunna gå bort (Higham et al., 2013). 

 
“Knowing that you´re going to die is one thing … but keep going to sleep every night … and not knowing 
is it going to be tonight.” (Higham et al., 2013). 

 

Andra deltagare upplevde en större rädsla för sjukdomen och hur den påverkade livet. Man fann 

att många var rädda eftersom att CF inte blir lättare att handskas med desto längre tid som går 

(Badlan, 2005; Macdonald, 2006; Moola & Norman, 2011). Andra var rädda för att få mer 

komplikationer av sjukdomen (Berge et al., 2007). Vissa kände stark oro och rädsla för att 

besöka avdelningen där patienter med CF behandlades, eftersom deltagarna där kunde se andra 

patienter som var sjukare än dem själva. Det skrämde dem när de såg vad som kan hända om de 

inte sköter sin behandling (Higham et al., 2013). Rädslan för sjukdomen motiverade dock vissa 

deltagare. När de såg hur sjuka en del CF-patienter var så blev de motiverade att ta sina 

mediciner för att inte bli ännu sämre (Gjengdal et al., 2003).  

 
“The day I step back I feel is the day I start to lose my fight, you know what I mean? I´ve always got sort of 
(pause) with me it´s all a fight up here (points to the head) ´cos I live a hell of a life” (Badlan, 2005). 

 

Musikskapandet var en viktig del i livet för en av deltagarna. Genom att skapa musik kände han 

att han kunde försvinna in i det och glömma verkligheten. Möjligheten att kunna skapa var 
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därför en stor del av honom. Han beskrev det som att hela hans värld skulle gå under om han 

inte skulle klara av att skapa musik. Känslor av ensamhet och betydelselöshet var starka vid 

tanken på att inte längre kunna klara av det på grund av sjukdomen (Higham et al., 2013). 

 

Många beskrev att de upplevde känslor av sorg till följd av sjukdomen (Badlan, 2005; Berge et 

al., 2007; Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). Några deltagare upplevde avsaknad av 

motivation som yttrade sig i form av sorg och ett konstant lidande när de tänkte på allt som 

krävdes av dem. De tänkte också på allt negativt som behövdes göras trots att de inte ville. 

Deltagare poängterade att de haft för mycket smärta i sitt liv för att behöva gå igenom mer. 

Sjukdomen har orsakat ett konstant lidande som aldrig försvinner (Higham et al., 2013; Jacobie 

Hugo & Van Der Merwe, 2014). Andra upplevde att de inte kunde göra något åt sjukdomen. 

Brist på kontroll var något som flera deltagare upplevde som tungt (Badlan, 2005).  

 
“If I was a video recorder, I´d be on pause at the moment. I´m not really living, I´m just getting by” 
(Macdonald, 2006). 

 

En av deltagare kände sig frustrerad över att ingen fanns där för honom. Trots att han gjorde allt 

som stod i hans makt så räckte det inte till när bara medicinsk hjälp fanns att tillgå (Badlan, 

2005). Det fanns ett behov av hjälp när det kom till behandling av sjukdomen, ta läkemedlen och 

samtidigt åka till sjukhuset för besök, många ansåg att tiden inte skulle räcka till om de skulle bo 

själva med allt ansvar som kommer med CF (Badlan, 2005; Berge et al., 2007; Moola & 

Norman, 2011). En kvinna beskrev hur hennes mamma brukade tvinga henne till att ta sina 

mediciner när hon bodde hemma, men när hon bor själv så finns det ingen där som tvingar henne 

till det längre och hon upplevde att hon inte längre behövde ta sina mediciner (Berge et al., 

2007). 

 

Många av deltagarna hade ett behov av att prata med andra som också led av CF (Badlan, 2005; 

Berge et al., 2007; Gjengdal et al., 2003; Macdonald, 2006; Moola & Faulkner, 2014). En av 

deltagarna sa att det ofta inte fanns något att prata om när hon var bland andra. Det blev mest 

prat om astma eller någon annan sjukdom. Hon ansåg att det skulle vara skönt att prata med 

någon annan med CF (Moola & Faulkner, 2014). Behovet av att prata med andra kunde också 

ses i flera av de andra artiklarna (Berge et al., 2007; Gjengdal et al., 2003). En deltagare sa: “CF 

has to be discussed. It cannot be ignored” (Moola & Faulkner, 2014). 
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Ett flertal deltagare från olika studier hade skuldkänslor på grund av CF. De kände att de 

förstörde relationen inom familjen (Berge et al., 2007; Higham et al., 2013; Jacobie Hugo & Van 

Der Merwe, 2014) och att CF alltid förstörde för familjen när de planerade att åka på semester 

ihop. Täta sjukhusbesök hade orsakat många gräl mellan hans föräldrar om vem av dem som 

skulle ta hand om honom. Det var stressigt för båda föräldrarna att behöva hjälpa till hela tiden 

och det resulterade i skuldkänslor eftersom att han var sjuk så ofta (Higham et al., 2013).  

 

Att sträva efter att passa in och inte uppfattas som annorlunda 

Deltagare i flera studier beskrev en önskan om att inte vara annorlunda utan ville få känna att de 

passade in bland andra människor. Många kände att de behövde dölja sjukdomen för att andra 

skulle se dem som normala. De undvek att berätta om CF när andra frågade (Higham et al., 

2013; Jessup & Parkinson, 2010; Williams et al., 2009). En deltagare poängterade vikten av att 

få leva ett så normalt liv som möjligt, trots att priset man fick betala för det i form av 

ansträngning var mycket högt (Gjengdal et al., 2003). De hade svårt att se sig själv som normal, 

som en person som passade in bland alla andra. Många kände generellt att CF gjorde dem 

annorlunda och onormala när de jämförde sig med personer runt om dem (Berge et al., 2007; 

Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Moola & Faulkner, 2014; Williams et al., 2009). 

Deltagarna kände att CF hade påverkat deras uppväxt. Många hamnade efter i skolan på grund 

av sjukdomen eftersom att CF gjorde att de många gånger fick spendera långa perioder på 

sjukhus. Behandlingen med mediciner och rehabilitering gjorde samtidigt att många kände att 

uppväxten upplevdes annorlunda (Berge et al., 2007; Gjengdal et al., 2003; Jacobie Hugo & Van 

Der Merwe, 2014; Jessup & Parkinson, 2010; Williams, et al., 2009). Flera av de yngre 

deltagarna upplevde en okunskap kring sjukdomen som senare klarnade när de växte upp 

(Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Moola & Faulkner, 2014).  

 
“I tried to go to school with my drip and going out to the movies with oxygen, but people are funny - I did 
that once and never again.” (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). 

 

Flera av deltagarna kände att de ville bli sedda som personen bakom sjukdomen. Samtidigt ville 

de inte bli ihågkomna som personen med CF, något de var rädda för att de skulle bli när de 

senare dog (Higham et al., 2013; Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). Flera deltagare ville 

inte ha sympati bara för att de var sjuka utan önskade att bli bemötta precis som alla andra 

(Badlan, 2005; Higham et al., 2013). 
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En av deltagarna beskrev hur vissa människor gillade att förolämpa honom för sjukdomen, vilket 

var en av de många negativa konsekvenser som CF kom med. Att behöva använda syrgas, utföra 

sjukgymnastik och att vara ute bland folk upplevdes som pinsamt och påminde om att de inte var 

normala (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Williams et al., 2009). Trots detta så kunde en 

del ändå känna sig normala även om de visste att de sågs som annorlunda i andras ögon 

(Williams et al., 2009). Deltagarna kände att de inte var annorlunda och upplevde sig normala 

trots sjukdomen (Berge et al., 2007; Gjengdal et al., 2003; Higham et al., 2013). En annan 

beskrev att han inte trivdes med att se sig som annorlunda och försökte därför att leva ett så 

hälsosamt liv som möjligt för att kunna känna sig normal (Badlan, 2005). 

 
“I get cross when people tell you how sick they are, but then it´s a running nose; I can´t even breath 
normally without oxygen” (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). 

 

Att acceptera att sjukdomen är en del av mig 

Acceptans av sjukdomen var något som deltagarna upplevde som viktigt för att orka kämpa. När 

de insåg att de hade sjukdomen och att de inte kunde göra något åt den så kunde de gå vidare 

(Badlan, 2005; Moola & Norman, 2011). Deltagarna förstod och accepterade omfattningen av 

sjukdomen vilket ledde till att de kunde ta kloka beslut för sin hälsa (Berge et al., 2007). De 

upplevde att de hade vant sig med de jobbiga delarna och kämpade bara vidare (Badlan, 2005; 

Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). 

 
“It is like a tumble-bug- you have this dung you need to roll. Even if you don’t want, you need to. Although 
it is dung, it is part of you.” (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). 

 

Deltagarna hade lärt sig att handskas med CF över åren då de inte har upplevt något annat 

(Badlan, 2005; Williams et al., 2009). De upplevde att CF hade blivit en del av dem som inte 

påverkade deras liv (Higham et al., 2013; Moola & Norman., 2011). Deltagarna antydde att CF 

bidragit till att de blivit den person de är (Berge et al., 2007). 

 
“People have asked me if my life would have been better without CF No, because without CF I would not 
have been the person i am today.” (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014). 

 

Flera av deltagarna kände behov av stöd i form av vänner, familj eller andra personer att tala 

med och få hjälp av. Någon att luta sig mot i svåra stunder men också någon att kunna få hjälp 

av med behandlingen eftersom att den tog stor tid från vardagen (Badlan, 2005; Berge et al., 

2007; Macdonald, 2006). Flera uppgav att stödet de fick från vännerna var ovärderligt när det 

kom till att handskas med CF. Stödet hjälpte dem att hålla en positiv attityd men också för att få 
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dem att glömma sjukdomen för ett tag (Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Macdonald, 

2006). För att få hjälp att hantera sjukdomen så upplevde deltagarna stor tacksamhet mot sin 

familj och sina vänner för stödet. Det var saker som att hjälpa att driva på och stötta dem som 

upplevdes bra hos deltagarna samt att vännerna anpassade sig efter deras tempo. De upplevde att 

det hjälpte att ha någon att stödja sig mot i sjukdomen antingen om det var närstående eller en 

religion som stöttade. Detta fick dem att fortsätta kämpa och hålla uppe hoppet (Jacobie Hugo & 

Van Der Merwe, 2014). Hoppet är något som har förändrats för deltagarna. Då behandlingen har 

gått framåt har ständigt den förväntade livslängden ökat (Badlan, 2005; Berge et al., 2007; 

Jessup & Parkinson, 2010). Det fanns förhoppningar om att forskningen skulle gå framåt och de 

hoppades att de skulle få vara kvar då (Gjengdal et al., 2003). 

 

Deltagarna hade tankar om framtiden. De ville få uppleva att ha en familj och få arbeta. De ville 

ha ett normalt liv som alla andra (Badlan, 2005; Berge et al., 2007; Higham et al., 2013; Jessup 

& Parkinson, 2010; Moola & Norman, 2011). Deltagarna i artiklarna upplevde att CF inte 

stoppade dem i deras liv. Sjukdomen kanske saktade ner dem och tvingade dem att ta det lugnt, 

men den stoppade dem inte (Badlan, 2005; Jacobie Hugo & Van Der Merwe, 2014; Williams et 

al., 2009).  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med cystisk 

fibros. Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier; Att inte kunna leva det liv man vill, Att 

leva i ett oberäkneligt helvete med döden ständigt närvarande, Att sträva efter att passa in och 

inte uppfattas som annorlunda samt Att acceptera att sjukdomen är en del av mig. 

 

Det som kan utläsas av resultatet är att personer med CF upplever behandlingen som väldigt 

tidsödande vilket medför att behandlingen kan bli negligerad. Vilket även framkommer i 

Lindsay, MacGregor och Fry (2014) studie om njursjuka personer som fick hemodialys. De 

upplevde att de var slavar under behandlingen, hela livet kretsade kring dialysen, vilket ledde till 

att de tröttnade på behandlingen. Deltagarna upplevde att behandlingen störde deras vardagliga 

liv och hindrade dem ifrån leva som de ville. Hemodialys och behandlingen mot CF kan 

möjligen jämföras då den utförs varje dag för CF sjuka och nästan varje dag för de med 

hemodialys. Behandlingen för båda tar några timmar att genomföra och om den inte utförs blir 

de sjukare. Resultanten i studierna överensstämmer då tvånget att utföra behandlingarna är 

liknande. Det kan upplevas tufft för personer att utföra saker de inte valt frivilligt att göra vilket 



17 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

leder till att behandlingen kan negligeras. McDonagh och Hackett (2008) poängterar vikten av 

att anpassa behandlingen hos yngre personer med kroniska sjukdomar så den fungerar bättre 

med deras vardag. Detta genom att till exempel sänka antalet gånger de behöver ta medicin för 

att undvika att ta det under skoldagarna. Skulle anpassningen kunna genomföras för personer 

med CF så behöver de inte ta läkemedel under skoldagarna. Det kan leda till att känslan av att 

vara annorlunda minskar, vilket de upplevde i litteraturstudien. Det går även att applicera i 

vuxenålder inom arbetslivet för att underlätta arbetsdagen.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att deltagarna upplevde begränsning i arbetslivet. De kunde 

inte utföra alla typer av arbeten och orkade inte arbeta heltid då de blev för trötta. De upplevde 

även problem att få jobb när arbetsgivaren fick vetskap om diagnosen. I Vigl et al. (2011)’s 

artikel om personer födda med hjärtfel framkom att de sjuka personerna hade i lägre 

utsträckning heltidsarbete och det var fler arbetslösa än i kontrollgruppen. Utbildningsnivån på 

högre instanser var samma i båda grupperna. Som resultatet visar finns det en skillnad i 

sysselsättningsgrad hos de med sjukdom och de utan. Detta är intressant då det var lika många i 

de två grupperna som hade högre utbildning. Det kan bero på att de arbeten som inte kräver en 

högre utbildning kräver god fysisk förmåga för att kunna utföra arbetet. Alternativt att de inte 

har lika anpassningsbara tider för att kunna utföra behandlingar eller besök på sjukhusen. Det 

kan finnas en rädsla hos arbetsgivarna att anställa personer med sjukdom, eftersom att det finns 

en risk för längre sjukskrivningar samt frånvaro på grund av sjukdomen. Frånvaro och 

sjukskrivningar kan bli en stor kostnad för företagen vilket kan leda till en försiktighet i 

anställningen av en person med CF. Ett annat tänkbart scenario är att de personerna med 

medfödda sjukdomar kan ha en dålig självkänsla och tro att de inte klarar av ett arbete eller är 

nog bra för att få jobbet de söker till. En förklaring kan vara att de i sin uppväxt har varit lite 

efter jämlikar i skola och idrott vilket har gett dem en dålig självkänsla. Vilket går att applicera i 

litteraturstudiens resultat där de hamnade efter i skolan på grund av sjukfrånvaro. Då 

sjuksköterskor ofta träffar dessa patienter kan de spela en viktig roll i att stärka deras 

självkänsla. Ett sätt som kan hjälpa patienterna att höja deras självkänsla är att lära dem 

mindfullness. Mindfullness bygger på vara uppmärksam på nuet utan att döma. Man tar vara på 

sina interna och externa erfarenheter för att stärka sig själv. Mindfullness kan ha en stärkande 

effekt på självkänslan hos personer med psykiska eller fysiska sjukdomar enligt Randal, Pratt 

och Bucci (2015).  
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I resultatet framkom att flera deltagare kände sig begränsade av CF i det sociala livet. De 

begränsades inte bara, utan upplevde också att de skämdes över sjukdomen. Andra upplevde det 

jobbigt att vistas ute bland folk eftersom att andra kunde se hur sjuka de var. Sossai, Gray, 

Tanner, Goodridge och Halding (2011) undersökte hur personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) upplevde att leva med sjukdomen. Det framkom att mer än hälften av 

deltagarna kände att deras sociala liv hade blivit påverkat av sjukdomen. Flera av deltagare sa att 

de helt hade slutat att socialisera till följd av sjukdomen. Detta berodde på att många skämdes 

över sjukdomen, var rädda för vad andra skulle tycka och tro, men också att de kände sig 

begränsade av sjukdomen. Sossai et al. (2011) menade på att många upplevde sig begränsade av 

sjukdomen för att de inte ville visa för andra hur sjuka de var och vad de inte klarade av att göra. 

Även Cooney et al. (2013) såg att flera av deltagarna i deras studie skämdes över att de var sjuka 

i KOL. Där såg man att deltagarna försökte gömma symptomen när de var ute på offentliga 

platser. Allt eftersom att symptomen blev värre och fler valde deltagarna att dölja de värsta 

symptomen då det blev omöjligt att dölja alla tillslut. När det kom till användandet av syrgas såg 

man i resultatet från den utförda litteraturstudien att CF-patienterna upplevde det som jobbigt. 

De kände sig inte normala och det påminde dem om att de var sjuka. Både litteraturstudien, 

Sossai et al. (2011) och Cooney et al. (2013) kommer fram till liknande resultat. Sossai et al. 

(2011) och Cooney et al. (2013) studie är dessutom gjord på personer med sjukdomen KOL som 

likt CF påverkar luftvägarna och försvårar andningen. När en person känner en så stark ångest 

över att vistas ute bland folk blir personen också mycket begränsad i livet. Detta talar starkt för 

att denna patientgrupp inklusive CF-patienter behöver stöd i sjukdomen för att förhindra att de 

isolerar sig i hemmet. Vänner till den sjuke kan behöva stötta den sjuke till att tro på sig själv 

och öka dennes självkänsla. Enligt Galloway och Henry (2014) kan detta leda till ensamhet och 

psykisk ohälsa för individer om de inte kan komma ut och får socialisera och träffa andra 

människor. Sjuksköterskan behöver också stötta och hjälpa till, för att få den sjuke att bli mer 

bekväm i sig själv. Genom att prata med den sjuke för att se hur personen mår kan 

sjuksköterskan skapa sig en bild över välmåendet. Symister och Friend (2003) fann ett starkt 

samband mellan vikten av socialt stöd och upplevelsen av en god självkänsla hos personer med 

kroniska sjukdomar. Detta styrker vikten av att den sjuke får stöd av vänner och sjukvård i sin 

sjukdom för att minska risken för en dålig självkänsla.  

 

I resultatet framkom att CF hade en stark påverkan på uppväxten där många deltagare kände att 

de hamnade efter i skolan till följd av detta. Enligt McDonagh och Hackett (2008) är skolan en 

mycket viktig tid för kroniskt sjuka ungdomar. Det är viktigt att närvara både för deras sociala 
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behov men också för deras inlärningsbehov. De fann att vänner var särskilt viktigt för personer 

med särskilda vårdbehov. Det försvårade också om personen behövde vara på sjukhusen mycket, 

hade en ökad infektionsrisk eller hade överbeskyddande föräldrar. Personer med kroniska 

sjukdomar eller fysiska funktionshinder har speciellt ökad risk för psykosociala 

anpassningsproblem och svårare för det sociala i livet. Skolsjuksköterskan har en viktig roll i att 

vara en av de första som upptäcker psykiska problem hos ungdomarna. Bartlett (2015) 

identifierade att skolsjuksköterskan måste spendera mer tid med barnen och ungdomarna. De 

måste skapa tillit och bygga en relation för att identifiera individuella behov. Det framkom även 

att ungdomarna hellre sökte stöd hos familj eller vänner på grund av bristande tillgänglighet hos 

skolsjuksköterskan. I litteraturstudiens resultat kunde man inte se något specifikt om 

skolsjuksköterskan, däremot såg man ett starkt behov att få prata med någon och flera deltagare 

upplevde att vännerna var ovärderliga. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i ungdomarnas 

välmående och hälsa. Potentialen finns där och med ett större engagemang för att komma in och 

visa att man finns tillgänglig så kan psykisk ohälsa minska om det upptäcks i tid. 

 

I litteraturstudien framkom en allmän rädsla för döden och hur sjukdomen skulle påverka dem. 

Rädslan kom från att många visste att sjukdomen inte blev lättare med tiden, komplikationerna 

blev fler och det slutade alltid med döden. När de besökte sjukhuset såg de också hur sjuka andra 

CF-patienter var, de började tänka på vad som skulle hända om de misskötte behandlingen men 

också att döden skulle inträffa en dag trots att de skötte sig. Lowey, Norton, Quinn och Quill 

(2013) undersökte hur personer med KOL och personer med hjärtsvikt upplevde att vara 

allvarligt sjuka. De såg att deltagarna var hoppfulla att tillståndet inte skulle förvärras trots 

rädslor för döden. Deltagarna kände ändå en osäkerhet för framtiden trots den positiva synen på 

den. De hade svårt att tänka på framtiden för de visste inte om de skulle hinna dö innan dagen 

kom som de planerat för. Lowey et al. (2013) studie visade på liknande upplevelser likt 

deltagarna i litteraturstudien. Det skilde sig dock hur deltagarna såg på att sjukdomen skulle bli i 

framtiden. Deltagarna med KOL och hjärtsvikt var mer hoppfulla än deltagarna med CF. Detta 

kan bero på att CF-patienterna är yngre och inte hunnit uppleva så mycket medan de med KOL 

och hjärtsvikt var äldre och hade hunnit vara med om mer i livet. Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam och lyssna till den sjuke för att skapa sig en bild över hur personen mår. Det kan 

finnas ett behov att prata med någon för att minska risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Den 

sjuke kanske inte ser sina symptom för psykisk ohälsa och söker därför inte hjälp och 

sjuksköterskan behöver därför vara lyhörd när denne träffar patienten.  
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I resultatet framkom det att många deltagare uttryckte en saknad att prata med jämlikar om 

sjukdomen. Det fanns ingen att prata med förutom personer med andra lungsjukdomar. Öster, 

Hedestig, Johansson, Klingstedt och Lindh (2013) har studerat mäns upplevelser av att delta i en 

stödgrupp och dela deras erfarenheter kring prostatacancer. Att ha andra att prata med som gick 

igenom samma sak upplevdes väldigt positivt hos männen. De fick tänka på hur någon annan 

hade det och dela sina känslor. De kunde prata om tabubelagda områden som de inte ville prata 

med andra om eftersom att de gick igenom samma sak. Gruppen gjorde att de inte kände sig 

ensamma i sin sjukdom och ledde till bättre psykiskt mående hos deltagarna. Det dessa män fick 

genomföra är precis det som CF patienterna saknar som inte går att genomföra. Kirk och Milnes 

(2015) har studerat användandet av internetforum som stöd för personer med CF. De 

observerade forumet och kom fram till att det användes som en stödgrupp. Deltagarna delade 

sina egna upplevelser av behandlingar och symptom och frågade om hjälp och stöd i tuffa 

behandlingar. De delade med sig av sina känslor och sin historia för personer som förstod dem 

och kunde relatera till det. En bekräftelse att det var okej och normalt att känna så i kampen mot 

CF. Två studier (Öster et al., 2013; Kirk & Milnes, 2015) illustrerar att det är av stor betydelse 

att få dela med sig av sina upplevelser och känslor med de som genomgår samma sjukdom. Vid 

är det svårt att anordna stödgrupper som möts fysiskt då risken finns att deltagarna smittar 

varandra med kroniska bakterier som kan leda till nya lunginflammationer. Internetforum kan 

vara ett bra alternativ till detta men det är svårt att bygga en relation utan att träffas fysiskt. 

Något som skulle kunna simulera känslan av en gruppträff är att anordna en videokonferens för 

personer med CF som en stödgrupp. Detta kan knyta starkare band mellan personerna och skapa 

en gruppsammanhållning mellan dem. Det saknas forskning om hur detta skulle kunna upplevas 

och är något som borde studeras då det kan hjälpa deras psykiska välmående och minska känslan 

av att känna sig ensam i kampen.  

 

I litteraturstudien framkom det att deltagarna hade hopp om framtiden. Hoppet de kände hade 

förändrats med tiden eftersom att behandlingen mot CF hela tiden utvecklades och den 

förväntade livslängden ökade. De hoppades på att ett botemedel mot sjukdomen skulle komma. 

Milne, Moyle och Cooke (2009) har undersökt hur deras deltagare som led av KOL upplevde 

deras hopp i sjukdomen. Deltagarna hade inte reflekterat över hur de såg på hopp och framtid, 

eftersom att KOL upplevdes hopplöst och utan botemedel. Deltagarna upplevde att hopp kunde 

vara om de hade en bra dag just idag. Det räckte för att de skulle känna hopp i sjukdomen. Men 

de kände också att hopp var när de kunde göra de saker de tyckte om att göra. Deltagarna i 

litteraturstudien hade ett större hopp på att ett botemedel skulle komma mot sjukdomen än mot 
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deltagarna i Milne et al. (2009) studie. Detta resultat kan bero på att de personer som led av CF 

var yngre och kände att de inte var klara med livet. Att livet ska behöva ta slut innan det ens 

knappt har hunnit starta. Där de med KOL hunnit med massa saker och kunde känna att alla ska 

dö av något i livets slut. Behandlingen inom CF går också ständigt framåt med nya läkemedel 

och kirurgiska ingrepp för att lindra symptomen och i ett försök att bota sjukdomen. Jämfört mot 

KOL där det i dagsläget inte finns någon riktig behandling som kan få symptomen och 

sjukdomen att börja gå i regress.  

 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utfördes med en kvalitativ metod med syftet att beskriva personers 

upplevelser av att leva med cystisk fibros. Kvalitativa studiers trovärdighet bygger på en solid 

och lämplig metod och analys. Trovärdigheten fastställs med hjälp av pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303).  

 

Pålitligheten baseras på att studien är konsekvent och noggrant utförd. Detta genom att läsarna 

kan följa beslutsprocessen i metoden och analysen så att studien kan återskapas med liknande 

resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Pålitligheten av litteraturstudien ökar då 

författarna har varit noggranna med att beskriva förloppet i litteratursökningen. Genom att först 

beskriva tillvägagångssättet för att komma fram till sökorden och sedan presentera sökningen i 

en tabell. Sökningen utfördes i två databaser vilket kan ses som en svaghet eftersom annan 

publicerad forskning kan missas om den inte finns publicerad i dessa två databaser. Fulltext 

användes som en avgränsning i sökningen vilket kan ha påverkat resultatet då artiklar som 

kunnat svara på syftet blivit exkluderade. Exkludering av diabetes och gravida gjordes för att 

hålla fokuset på CF. Exkluderingen kan ha påverkat resultatet då artiklar som inte enbart 

fokuserade på dessa tillstånd blivit exkluderade. Resultatet kan bli annorlunda om denna 

exkludering inte genomförs men risken blir att upplevelserna inte handlar om CF. Granskningen 

av artiklarna utfördes enligt SBU:s mall för kvalitativa studier. Granskningen skedde först 

individuellt av författarna för att sedan göra en sammanvägd bedömning. Enligt Willman et al. 

(2011) ger detta mer tyngd i bedömningen. Det som dock sänker kvalitetsgranskningen är ovana 

hos författarna att granska artiklar, det kan ha lett till felbedömningar som en mer rutinerad 

granskare inte hade gjort.  
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Analysen utfördes i form av kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats och med 

stöd ifrån Graneheim och Lundman (2004). Analysprocessen är tydligt beskriven och det går att 

följa stegen i processen. Pålitligheten i analysen styrks av noggrannheten i dokumentationen. 

Tillförlitligheten i studien baseras på att deltagarna i studien ska kunna känna igen deras 

sammanhang i texten (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Det som stärker tillförlitligheten är 

att forskarna har tagit små steg i kategoriseringen för att inte tappa innehållet och förvränga 

deltagarnas upplevelser. Resultatet har styrks med citat ifrån originalkällan för att stärka 

resultatet. Det som sänker tillförlitligheten är översättningen ifrån engelska till svenska då 

engelska inte är modersmålet för forskarna vilket kan leda till feltolkningar. 

 

Överförbarhet uppnås om resultatet går att överföras till ett liknande sammanhang (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). Studierna är utförda i relativt liknande samhällsmiljöer vilken ger en 

styrka till överförbarheten. Alla studier från resultatet var gjorda i I-länder med liknande 

vårdstrukturer vilket ger stryka i överförbarheten för andra länder med likartad samhällsmiljö. 

 

Bekräftelsebarhet uppnås då läsarna kan följa hur kategorierna uppkom och tolkades. För att 

detta ska kunna uppnås måste forskarna beskriva sin förförståelse till ämnet och datan kan spåras 

till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Författarna har kodat meningsenheterna 

för att enkelt hitta originalkällan och läsa innehållet så upplevelserna inte blir feltolkade. Inför 

arbetet hade författarna ingen kunskap om sjukdomen vilket gör att chansen till påverkan av 

resultatet med förförståelse är liten. Under arbetet har författarna deltagit på seminarier med 

kursdeltagare och handledare där de fått feedback och fört en dialog om innehållet för att 

utveckla arbetet vilket kan ses som en styrka. 

 

 

Slutsats 

Utifrån resultatet i den genomförda litteraturstudien kunde man se att det fanns en stor önskan 

om att kunna leva ett “normalt” liv. Många CF-sjuka upplever att sjukdomen tar upp stor del av 

livet som de önskat kunna spendera på deras “normala” liv. Behandlingen är såpass stor del av 

deras liv att hälso- och sjukvården måste arbeta för att motivera patienterna till behandling och 

anpassa behandlingen så den fungerar med livet. Eftersom att behandlingen kräver så mycket tid 

av individen hamnar många ofta efter i skolan och uppväxten. De spenderar många dagar på 

sjukhuset och det blir svårt att hänga med i skolans tempo. Känslan av att vara annorlunda 

trädde fram under skoltiden och följde senare med i livet. De behöver stöd ifrån sina närstående 
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och från utomstående för att orka med sjukdomen. Sjuksköterskan fyller en viktig roll genom 

stötta dem i deras behandlingar och bidra med information om varför den är viktigt att utföra och 

på vilket sätt den hjälper. I litteraturstudien kunde ses att många med CF hade tankar kring 

döden och hur sjukdomen skulle påverka dem. En bidragande orsak till detta berodde på en 

allmän känsla av de visste att sjukdomen inte blev lättare med tiden. Vårdpersonalen måste vara 

lyhörd för att se detta och kunna hjälpa. CF är en så pass ovanlig sjukdom att det ställer höga 

krav på personalen för att de ska kunna hjälpa patienten på bästa möjligt sätt. Litteraturstudien 

bidrar med kunskap till hälso- och sjukvårdspersonal för att de bättre ska få en ökad förståelse 

för upplevelsen av att leva med CF och öka sjuksköterskans förutsättningar att identifiera 

individuella behov. Forskningen behöver utvecklas inom detta område för att kunna identifiera 

ytterligare behov hos denna lilla grupp människor för att kunna främja deras hälsa och bidra till 

en bättre livskvalitet. 
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