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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Föräldrar upplever oro över att cystisk fibros ska få deras barn att uppleva sig 

annorlunda. På grund av en långvarig relation upplever sjuksköterskor det känslomässigt 

krävande att vårda en patient med cystisk fibros i livets slutskede. 

Problem. Få kunskap om den som är drabbad av CF upplever att sjukdomen är ett hinder 

för att leva. 

Syfte. Beskriva upplevelser av att leva med cystisk fibros. 

Metod. En kvalitativ ansats har använts i form av en litteraturstudie med beskrivande syntes 

av publicerade artiklar. 

Resultat. Det framkommer att människor med cystisk fibros har varierande upplevelser av 

begränsningar och autonomi. De upplever sig som normala utifrån sin livsstil samtidigt som 

de känner sig annorlunda. Ungdomar upplever svårigheter i vardagen och genomgår en 

process för att acceptera sjukdomen som en del av livet. Att uppleva ansvar över sin vård och 

sitt liv skapar upplevelse av självständighet vilket underlättar för den drabbade att uppleva 

sig som normal. 

Slutsatser. Det är svårt att acceptera ett liv med CF, den drabbade upplever sig som 

annorlunda samtidigt som de kämpar för att uppleva sig som normala. Ytterligare forskning 

behövs om vårdrelationen mellan sjuksköterska och patienten som är drabbad av CF. 

Nyckelord: cystisk fibros, delaktighet, kronisk sjukdom, livets slutskede, omvårdnad och 

upplevelse.  



ABSTRACT 

Background. Parents experience concern because cystic fibrosis will make their children 

experience themselves different. Because of a lengthy nurse-patient relationship the nurses‟ 

experience it is emotionally demanding to care for a patient with cystic fibrosis in the final 

phase of life. 

Problem. To get knowledge if the one affected by cystic fibrosis experience that the disease 

is an obstacle in life. 

Purpose. To describe experiences of living with cystic fibrosis. 

Method. A qualitative approach was used in the form of a literature study with a descriptive 

synthesis of published articles. 

Results. It appears that people with cystic fibrosis experience varied perceptions of 

limitations and autonomy. They experience themselves as normal as seen from their lifestyle 

at the same time as they felt different. Young people experience difficulties in their everyday 

life and go through a process of accepting the disease as a part of life. To experience 

responsibility over your care and life creates an experience of independence which makes it 

easier for the ones‟ affected to experience themselves as normal. 

Conclusions. It is difficult to accept a life with cystic fibrosis, the affected ones experience 

themselves as different at the same time as they struggle to experience themselves as normal. 

Further research is needed about the nurse-patient relationship between the nurse and the 

patient that is affected by cystic fibrosis. 

Keywords: chronic illness, cystic fibrosis, experience, final phase of life, nursing and 

participation.
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1 INLEDNING  

Sjuksköterskan måste vara beredd på att möta och vårda patienter med sjukdomar som inte 

är så vanliga och som hon sedan tidigare inte har kunskaper om. Därför valde vi att skriva 

vårt arbete utifrån en diagnos som inte är så vanlig att man som sjuksköterska får tillfälle att 

möta i vården. Vi fick inspirationen om att skriva om upplevelser av att leva med cystisk 

fibros (CF) utifrån ett förslag på intresseområde från avdelning 72 njurmedicin på 

Mälarsjukhuset som handlade om "Patienters upplevelser av att försonas med kronisk 

sjukdom". Vi valde att skriva om att patienters upplevelser av att leva med CF just för att det 

är en kronisk sjukdom, men också för att vi var intresserade av att få veta mer om patienters 

upplevelser av att leva med en ovanlig sjukdom.  

Att leva med CF kan orsaka lidande eftersom sjukdomen kräver dagliga behandlingar och en 

visshet om förkortad livslängd. I vården har sjuksköterskor bland annat till uppgift att 

identifiera och lindra lidande. Kunskapen om hur patienter upplever hur det är att leva med 

CF kan användas för att förstå hur det är att vårda patienter med liknande sjukdomsbild, 

eller annan kronisk sjukdom. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs CF, dess symtom och behandling.  En förklaring av det valda 

vårdvetenskapliga perspektivet utifrån Erikssons (1994) teori om lidandets former kommer 

presenteras. Tidigare forskning utifrån föräldrars erfarenheter av att ha barn med CF och 

sjuksköterskors perspektiv till att vårda människor med sjukdomen redovisas, som 

avslutningsvis leder till problemformuleringen. 

2.1 Cystisk fibros 

CF är den vanligaste ärftliga sjukdomen med dödlig utgång. I Sverige föds det 20 barn med 

CF årligen och det finns ungefär 650 människor med sjukdomen i landet (Socialstyrelsen, 

2013). För att drabbas av sjukdomen måste barnet ärva anlag från både mamma och pappa. 

Föräldrar som är friska kan vara anlagsbärare och få sjuka barn. Sjukdomen upptäcks ofta i 

tidig ålder, under de två första levnadsåren, men det kan ta flera år innan rätt diagnos ställs 

och vissa får inte diagnosen förrän i vuxen ålder (Andersson & Anvret, 1994). 

Tidigare sågs CF som en barnsjukdom som enbart påverkade luftvägarna och 

bukspottkörteln. Få av dem med sjukdomen överlevde barndomen (Wiehe & Arndt, 2010). 
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Förutsättningarna för barn som drabbas av CF har förbättrats de senaste 10-20 åren. Idag 

finns mer kunskap om hur sjukdomen påverkar olika organ och genom att tidigt ställa 

diagnos och sätta in behandling har livslängden för den med sjukdomen ökat från cirka 30 år 

till 50 år (O‟Sullivan & Freedman, 2009). 

2.1.1 Symtom 

CF orsakas av mutationer i en gen, förändringarna i genen gör att det blir fel i ett protein som 

är delaktig i jontransporten i dem exokrina körtlarna. I normala fall utsöndrar exokrina 

körtlar ett lättflytande sekret till huden, lungorna, bukspottkörteln och tarmkanalen. Är man 

drabbad av CF är sekretet segt och trögflytande. De tydligaste symtomen hos små barn som 

föds med CF är rethosta, täta luftvägsinfektioner och upphostningar av segt slem. Det beror 

på att det sega slemmet täpper till luftrören vilket också bidrar till att bakterier får en trivsam 

miljö att föröka sig i som orsakar inflammationer i lungvävnaden. Det är skadorna i 

lungvävnaden som är den största orsaken till den förkortade livslängden hos CF patienter. 

Ett annat symtom hos barn är att dem inte går upp i vikt och inte växer normalt fast än de 

äter som de ska. CF påverkar produktionen av bukspott i bukspottskörteln, oftast saknas 

enzym vilket gör att barnen inte kan spjälka maten ordentligt så den kan tas upp i 

tarmkanalen. Även leverns gallproduktion påverkas och blir trögflytande. Detta leder till att 

barnen inte kan ta upp den näring och dem vitaminer som behövs samt att de blir 

undernärda och får vitaminbrist. Sjukdomen leder även till minskad fertilitet, speciellt hos 

män där sädesledare ofta saknas, men även hos kvinnor då sekretet i livmodern påverkas och 

blir svårgenomträngligt (Andersson & Anvret, 1994).  

2.1.2 Behandling 

CF går inte att bota utan det finns bara behandlingar för att lindra symtomen. Behandlingen 

för att lindra symtomen från lungorna kan ta upp till flera timmar om dagen. Varje morgon 

och kväll måste den som har CF genomföra mellan 30-90 minuter lång andningsgymnastik. 

Innan det genomförs en inhalationsbehandling på cirka 20 minuter med slemlösande 

medicin. Behandlingen ökar konditionen och gör det lättare att avlägsna slem. Det är också 

viktigt att den som drabbats av sjukdomen får en anpassad kost. Mycket av den näring som 

patienten äter tas inte upp av kroppen och det går åt mycket energi vid andningsträning och 

den dagliga fysiska träningen vilket gör att de har ett högre näringsbehov än normalt. Kosten 

ska vara kaloririk med tillägg av essentiella fettsyror, högre doser av fettlösliga vitaminer och 

mineraler. Enzymer som skulle ha funnits i bukspottet normalt måste intas inför varje måltid 

för att underlätta matsmältningen och öka näringsupptaget (Andersson & Anvret, 1994). 

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som valts är Erikssons teori om människobild och 

lidandets former. Människan är en biologisk (kropp), psykologisk (själ) och andlig (ande) 

helhet (Eriksson, 1988). Människan ska ses som en enhet av kropp, själ och ande utan att se 
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delarna var för sig, dessa utgör därför olika dimensioner av människan (Eriksson, 1987). Det 

innebär att människan är mer än liv enligt biologin och har också exempelvis livsvilja, hopp, 

önskningar, fantasi, tankar, känslor, tro samt drömmar (Eriksson, 1988).  

Eriksson (1994) delar in lidandet i tre former vilka är sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidandet är det lidande som patienten upplever i samband med 

sjukdom och behandling. Det finns två kategorier av sjukdomslidande som delas in i 

kroppslig smärta, själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är orsakad av 

sjukdomen och behandlingen men smärtan behöver inte uteslutande vara kroppslig utan kan 

upplevas som en helhet. Det själsliga och andliga lidandet orsakas av upplevelser av 

förnedring, skam eller skuld i samband med sjukdom eller behandling. Upplevelserna kan 

dels erfaras av patienten själv och dels uppstå av en fördömande attityd hos vårdaren. En 

annan orsak till detta lidande kan vara det sociala sammanhanget. Som exempel på själsligt 

och andligt lidande anger Eriksson (1994) att det kan uppstå vid hudsjukdomar då alla kan se 

lidandet, eller inom gynekologi där man gör intrång i människans intima områden. 

Människan kan också uppleva skam på grund av sjukvårdssystemet där man själv måste leta 

efter information, köa, vänta, fråga och använda gemensamma utrymmen. 

Livslidande är det lidande som sjukdom orsakar och som påverkar hela människans 

livssituation, hur det är att leva ett liv som förändrats på grund av en sjukdom. En påtvingad 

förändring av livssituationen går emot det naturliga och man behöver tid att hitta mening. 

Människan kan uppleva ett hot av förintelse när man känner att man ska dö men inte vet när. 

Att inte bli sedd är även en form av förintelse. Dessa upplevelser kan blandas med viljan att 

leva och kämpa. Från att som människa känna sig hel går man till en känsla av att identiteten 

blir upplöst. (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande är det lidande som vårdsituationen orsakar och kan delas in fyra kategorier: 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. 

Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av patientens värdighet. Det innebär att 

vårdaren tar bort möjligheten för patienten att vara människa och att man minskar 

personens möjligheter till att använda sina hälsoresurser. Kränkningen kan orsakas av 

konkreta saker som exempelvis nonchalans gentemot patienten eller slarv, när man vid 

vårdåtgärder som gäller intima zoner, ska skydda patienten. Människan kan också uppleva 

sig kränkt på ett abstrakt sätt om vårdaren inte ser människan och ger denne plats eller inte 

förhåller sig etiskt. Fördömelse handlar om en uppfattning om att vårdaren ska avgöra vad 

som är rätt eller fel för patienten. Det finns en uppfattning om hur en patient ska vara och 

den som inte håller sig till denna uppfattning kan känna fördömelse. I vissa fall kan vårdaren 

själv avgöra vad som är bäst för patienten men i andra fall är det viktigt att komma ihåg att 

patienten ska ha frihet att själv få bestämma. Som exempel anger Eriksson (1994) att 

patienten kan bli straffad av vårdaren genom nonchalans som kan orsaka patienten 

förnedring, exempelvis att inte torka patienten runt munnen efter maten om denne själv inte 

kan. Maktutövning leder till lidande för patienten eftersom vårdaren då fråntar människans 

frihet och tvingar till oönskade handlingar. Maktutövningen kan också vara indirekt och kan 

då exempelvis handla om att man inte tar patienten på allvar varpå människan får en känsla 

av maktlöshet. Utebliven vård beror på att vårdaren inte identifierar problem och behov hos 

patienten och kan leda till slarv i omvårdnaden eller medveten vanvård (Eriksson, 1994). 
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2.3 Styrdokument 

Sjuksköterskans arbete styrs bland annat av kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor som består av olika kompetensområden. I kompetensområdet 

omvårdnadsvetenskap beskrivs bland annat att sjuksköterskan ska identifiera patientens 

lidande och lindra det så långt som möjligt. Vidare nämns i kompetensområde forskning och 

utveckling att sjuksköterskan ska ha förmåga att bland annat söka och tillämpa ny kunskap 

för omvårdnadsarbetet i enlighet med vetenskap (Socialstyrelsen, 2005). Enligt International 

Council of Nurses (ICN) (2012) är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde att 

lindra lidande. I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 a § att vården 

ska bedrivas på ett sätt så att patientens behov av trygghet tillgodoses samt bygga på respekt 

för patientens självbestämmande. 

2.4 Tidigare forskning 

I tidigare forskning ligger fokus på att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med 

CF. Detta för att få en ökad förståelse för hur sjukdomen påverkar föräldrarnas liv och 

tankar. Sjuksköterskors perspektiv av att vårda patienter med CF redovisas för att ge en bild 

av hur synen och upplevelsen av vårdandet av dessa patienter ser ut. Fokus i sjuksköterskans 

perspektiv ligger på vården i livets slut skede, då sjukdomen leder till att patienterna lever ett 

kortare liv än normalt, blir döendet och döden en central del i omvårdnaden av patienten och 

anhöriga.  

2.4.1 Föräldrars upplevelser 

Att leva i en familj med ett barn som fått diagnosen CF innebär stora förändringar för hela 

familjen. För vissa föräldrar var barnets diagnos en lättnad, då de misstänkt att barnet varit 

sjukt men inte vetat vad som var fel. I och med diagnosen så skulle barnet få den hjälp och 

behandlingar från sjukvården som den behövde. Andra föräldrar upplevde stor rädsla när 

barnet fick sin diagnos och hade svårt att acceptera den, speciellt i dem fall då barnet tidigare 

inte uppvisat några symtom. Det friska barnet blev nu ett sjukt barn i behov av behandlingar 

(Baldacchino, Borg, Muscat & Sturgeon, 2012; Grob 2008). Under den första tiden efter att 

barnet fått diagnosen upplevde många föräldrar en känsla av skuld över att ha fört 

sjukdomen vidare till sitt barn. De upplevde även känsla av maktlöshet och rädsla, då de inte 

hade kunskap om sjukdomen och den information de fick inte gav så mycket hopp om 

framtiden (Lima, Mello & Pizzignacco, 2011). Förkunskapen många hade om sjukdomen var 

att den är dödlig. Den vetskapen och svårigheter att till en början ta till sig information om 

sjukdomen skapade osäkerhet och frustration hos många, då de upplevde sina barn som 

friska. När barnen under en längre tid inte visade några allvarliga symtom och med mer 

kunskap om sjukdomen, minskade osäkerheten inför CF, även om oron för barnets framtid 

fanns kvar (Chevalier MacKechnie, Lynam & Tluczek, 2010).  

De olika faktorerna som fick föräldrarna att uppleva oro inför sitt barns hälsa och framtid var 

bland annat om barnet gick ner i vikt, tanken på att glömma ge barnet medicin och 
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osäkerheten på hur sjukdomen påverkade barnets hälsa. De gjorde allt för att skydda sitt 

barn från ytterligare lidande.  Som från förkylningar och andra sjukdomar som är farliga för 

barnet, till exempel genom vaccinationer och minskad kontakt med andra barn med CF 

(Hayes & Savage, 2008). Att leva med ständig oro och ovetskap över barnets hälsa och 

framtid gjorde det svårt för föräldrarna att fokusera på att leva. Tanken på att CF innebar att 

barnet kommer att dö en förtidig död var ständigt närvarande och skapade lidande för 

föräldrarna (Duhamel, Dupuis & Gendrom, 2011). Genom att leva en dag i taget försökte 

föräldrarna leva ett normalt liv (Duhamel m.fl., 2011; Hayes & Savage, 2008) De ville att 

deras barn skulle få en normal uppväxt och leva ett så normalt liv som det var möjligt trots 

sjukdomen, till exempel att barnen gick i skolan precis som andra barn (Baldacchino m.fl., 

2012; Lima m.fl., 2011).  

Föräldrar upplevde att skillnaden mellan deras barn och andras blev extra tydlig just på 

grund av alla medicinerna barnen var i behov av att ta (Dunhamel m.fl., 2011). Mycket av 

barnens tid går åt till olika sjukdomsförebyggande behandlingar och medicinering. 

Föräldrarna hittade på alternativa aktiviteter till de ordinarie behandlingarna, som var 

roligare för barnen att utföra, men gav samma effekt (Bladacchino m.fl., 2012; DiVirgilio, 

Happ, Higgins, Hoffma & Orenstein, 2013). Hanteringen av barnets medicinering skiljde sig 

åt mellan föräldrar, vissa ville att barnet skulle ta medicinen öppet när den lekte med andra 

barn, för att barnet inte skulle känna sig annorlunda. Andra som hade haft svårt att acceptera 

den nya livssituationen som sjukdomen innebar valde att ta sitt barn åt sidan för att i 

avskildhet sköta medicineringen för att lättare kunna acceptera sjukdomen och gå vidare i 

livet (Baldacchino m.fl., 2012).  

När livets slut närmar sig för barn med CF är det av stor vikt att barnet och föräldrarna 

upplever trygghet, både med personalen och med omgivningen, oavsett om den sista stunden 

i livet tillbringas hemma eller på en vårdinrättning. Föräldrarna har en vilja att låta sitt barn, 

så långt det är möjlig själva vara med och ta beslutet om vart de vill tillbringa sin sista tid. 

Barnet ska själv, om den är kapabel till det, få välja om de ville ha avancerad vård som 

innefattar lungtransplantation om det är möjligt eller om de endast vill ha palliativ vård. 

Många upplever att en god relation till vårdteamet och sjuksköterskorna är det viktigaste. De 

vill inte ha ny personal under deras barns sista tid i livet utan den personal som de kände sen 

tidigare. Det som påverkade föräldrarnas upplevelser av barnets död var om det fanns 

tillgång till den tekniska utrustningen som behövdes, relationen till vårdpersonalen samt att 

omgivningen upplevdes trygg och bekant (Lowton, 2009). För föräldern som var med och 

vårdade sitt barn upplevdes den sista veckan i barnets liv som väldigt tung då sjukdomen 

orsakar många plågsamma symtom för den drabbade. Många upplever att sjukvårdspersonal 

gör allt de kan för att lindra barnets lidande. De upplevde att symtomen inte gick att få helt 

under kontroll trots behandlingar och de kände oro inför de plågsamma biverkningar som 

behandlingarna kunde ge. Behandlingarna ansågs som obehagliga men nödvändiga (Dellon 

m.fl., 2010). 
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2.4.2 Sjuksköterskors perspektiv 

Sjuksköterskor upplevde till en början förvåning när föräldrar kände sorg och lidande över 

att deras barn drabbats av en sjukdom som tillslut kommer att ta dennes liv. Då den 

drabbade numera ofta överlever till vuxen ålder. Tidigare dog nästan alla redan som mycket 

små barn, idag är det mer en ovanlighet.  Detta gör att sjuksköterskorna upplever det väldigt 

jobbigt när ett barn dör i tidig ålder och de vet inte hur dem ska hantera det. 

Sjuksköterskorna hade förståelse för föräldrarnas sorg över barnets sjukdom och menade på 

att de i sin yrkesroll lättare kunde fokusera på att se ett barn som levde och var friskt här och 

nu än att se en patient som kommer att dö ung (Duhamel m.fl., 2011). 

Vården av en patient med CF pågår under flera år och sjuksköterskan får möjlighet att bygga 

upp en nära relation till patienten och anhöriga. Den relation som skapats gör att 

sjuksköterskor upplever det känslomässigt tung att vårda patienten under den sista tiden i 

patientens liv (Braithwaite m.fl., 2011; Clisby, Cormack & Shaw, 2013). För att underlätta för 

patienten att förbereda sig inför livets slut och ge patienten möjlighet till att påverka vården 

hade sjuksköterskorna ett samtal med patienten.  Många upplevde att det var emotionellt 

svårt att välja ett rätt tillfälle att ta upp samtalet med patienter, vilket gjorde att det sköts 

fram i tiden (Clisby m.fl., 2013). Detta gjorde att samtalet om vård vid livets slut ofta hölls för 

sent (Braithwaite m.fl., 2011). 

Att vårda en patient som var döende i CF med anhöriga upplevdes mer känslomässigt 

krävande än att vårda en patient med någon annan sjukdom. Patienten med CF är oftast ung, 

därför har sjuksköterskan ofta vårdat patienten under en längre tid och skapat en nära 

relation till både patient och anhöriga och upplever själva dödsprocessen tufft och 

utmanande (Braithwaite m.fl., 2011). Även om arbetet upplevdes som känslomässigt tungt 

för många, trodde de på vikten av att skapa en nära relation till patienten och anhöriga då de 

upplevde att det underlättade för patienten i samtalet om möjligheterna för en god och värdig 

död (Clisby m.fl., 2013). 

2.5 Problemformulering 

Föräldrar lever i ständig oro över att barnet ska känna sig annorlunda och gör allt för att 

skapa ett normalt liv för familjen. Men upplever de drabbade sig annorlunda mot andra på 

grund av sjukdomen? Gör CF det svårt att leva ett normalt liv? Medicinering och olika former 

av behandlingar är en del av vardagen för den som lider av CF. Utifrån föräldrarnas 

upplevelser blir det tydligt att medicinerna och behandlingarna ses som tidskrävande och 

skapar skillnad mellan deras barn och friska barn. Hur upplever de drabbade att mediciner 

och behandlingar påverkar livet? Att CF leder till en förkortad livslängd hade känslomässig 

påverkan på både föräldrar och sjuksköterskor. Föräldrarna upplevde lidande och 

skuldkänslor över att barnet var sjukt. Ovetskapen om hur länge barnet skulle få leva ett 

friskt liv gjorde det svårt för föräldrarna att släppa tanken på sjukdomen. Går det att leva ett 

normalt liv som andra, med att skapa familj och skaffa barn? Sjuksköterskor upplevde att de i 

vården av patienter med CF gav dem väldigt mycket av sig själva. Den nära relationen till 

patient och anhöriga skapade svårigheter att hantera känslorna när patienten blev allt 
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sjukare och tillslut dog. Hur hanterar patienten som lider av CF vetskapen om att sjukdomen 

är kronisk och tillslut kommer att ta ens liv? 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelser av att leva med cystisk fibros. 

4 METOD 

För att uppfylla syftet att beskriva upplevelser att leva med CF utgår metoden från en 

kvalitativ ansats. Eftersom bearbetat material används görs en litteraturstudie med 

beskrivande syntes. Enligt Evans (2002) går metoden ut på att genom en narrativ 

sammanfattning, sammanfatta och visa fynden från olika studier. Analysprocessen består av 

att samla studier genom att bestämma vilken typ av studier som ska inkluderas i analysen, 

söka efter dessa i databaser och välja de studier som uppfyller inklusionskriterierna. För att 

identifiera nyckelfynd från varje studie läses dessa flertalet gånger för att hitta och samla in 

nyckelfynden. Därefter avgörs hur fynden relaterar till fynden från andra studier och 

gemensamma teman identifieras. På detta sätt kategoriseras nyckelfynden och grupperas, 

utifrån teman kan subteman identifieras. Slutligen beskrivs fenomenet genom att varje tema 

jämförs med resultatet i de ursprungliga studierna för att kontrollera noggrannheten av 

beskrivningen. Resultatet av analysen beskrivs med hjälp av teman som framkommit och 

stöds med hjälp av exempel från de ursprungliga studierna. 

4.1 Urval och datainsamling 

Informationskällor som använts är databaserna CINAHL Plus, Artikelsök och tidskriften 

Vård i Norden. Databaserna valdes efter ämnesområdet vårdvetenskap för att hitta relevanta 

vårdvetenskapliga artiklar.  Inriktningen har varit att använda artiklar med kvalitativ metod 

då dessa bäst passar vid beskrivandet av upplevelser i enlighet med vald analysmetod enligt 

Evans (2002). 

De sökord som använts är ”cystic fibrosis”, “cystisk fibros”, ”perce*”, ”experience”, ”attitude”, 

”patient”, ”qualitative studies”, ”quality”, ”life”, ”qualitative”, ”illness”, ”support”, “health” 

och ”suffering”. Litteratur som önskades var vårdvetenskapliga artiklar som handlade om 

människors upplevelser och erfarenheter av att leva med CF. Sökningen finns redovisad i 

bilaga A. Inklusionskriterier vid sökning i databaserna var artiklar publicerade i tidsskrifter 

och att artiklarna är ”peer reviewed” för att säkerställa vetenskapligheten. Artiklarna skulle 
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finnas i fulltextformat för att säkerställa tillgången till dessa samt att de är skrivna på svenska 

eller engelska för att kunna förstå texterna och undvika misstolkning. Studierna är 

publicerade tidigast år 2008 för att vara aktuella. Artiklar har valts genom att läsa rubrik och 

sammanfattning för att ta reda på om de var relevanta för syftet. Exklusionkriterier var 

studier som inte var relevanta till examensarbetets syfte att beskriva upplevelser att leva med 

cystisk fibros och studier som inte handlade om patientperspektiv. Artiklar som inte var 

kvalitativa och vårdvetenskapliga exkluderades också. De sökta artiklarna har inför analysen 

granskats avseende kvalitet och därefter redovisats i en artikelmatris i bilaga B för att ge en 

överblick för alla studier. På grund av brist på studier som uppfyllde inklusionskriteriena blev 

det tvunget att söka efter äldre material. Publiceringsåret flyttades bakåt ett år i taget varpå 

en studie från 2006 hittades från databasen CHINAL Plus. Sökningar efter graviditet och CF 

gav inte några relevanta resultat på CINAHL Plus. Tidskriften Vård i Norden användes för att 

hitta mer material. En studie om föräldraskap hos kvinnor och män med CF publicerad 2002 

valdes. Båda studierna ansågs uppfylla resterande inklusionskriterier gällande bland annat 

relevans och vetenskaplighet. De valda artiklarna redovisas sist i bilaga A och bilaga B. 

4.2 Analys 

Nyckelfynden har identifierats från studiernas resultat genom att läsa dessa upprepade 

gånger. Två tillvägagångssätt har används för att samla ihop nyckelfynden. Ena gick ut på att 

stryka under nyckelfynden från studierna i pappersform och sedan samla dessa i ett 

dokument på en dator. Det andra sättet var att på en dator klippa och klistra nyckelfynden 

från studierna till ett dokument. Detta gjordes för att i enlighet med metoden som Evans 

(2002) beskriver att reducera studierna till deras nyckeldelar. Dokumenten användes för att 

identifiera upplevelser som uttrycktes i nyckelfynden genom att med röd text markera ord 

som hade med upplevelser av att leva med CF att göra. Ett ytterligare dokument skapades 

med en tabell där varje kolumn bestod av de rödmarkerade orden från respektive studie i det 

tidigare dokumentet. Med hjälp av denna tabell kunde likheter mellan studierna påvisas och 

belystes genom att markera ord och synonymer i samma färg som var för sig representerade 

en upplevelse. Detta gjordes för att som metoden går ut på, att identifiera gemensamma 

teman och subteman från de olika studierna och jämföra skillnader mellan dessa (Evans, 

2002). Med hjälp av tabellen kunde liknande upplevelser som utmärkte sig i flera studier 

identifieras vilket ledde fram till att nya övergripande teman och subteman skapades, se 

tabell 1. Slutligen gjordes en beskrivning av fenomenet, det vill säga en beskrivning av 

upplevelser av att leva med CF. 

Under analysen valdes fyra artiklar bort då de efter en djupare analys inte längre ansågs vara 

relevanta för att svara på syftet. Det gjordes en ny sökning av artiklar varav det då hittades 

två stycken artiklar. Dessa var publicerade tidigare än år 2008 men uppfyllde övriga 

inklusionskriterier och ansågs vara relevanta för syftet och valdes därför. Det sammanlagda 

antalet artiklar blev tio till analysen. Förförståelsen har i analysen upplevts lätt att tygla med 

tanke på den beskrivande metod som valts. Vår förförståelse har därför inte präglat resultatet 

av analysen i betydande mening då vi hållit oss textnära och endast redovisat resultatet som 

det står i källorna. Viss oundviklig tolkning kan dock ha skett då majoriteten av det 
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analyserade materialet varit på engelska som sedan i resultatet redovisats på svenska, 

förutom citaten. Under analysens gång har det varit problematiskt att identifiera teman för 

de likheter som hittades bland nyckelfynden. Omgrupperingar av nyckelfynden samt 

omstruktureringar av temana har fått göras. Orsaken till detta har varit att temana och 

subtemana visade sig vid fortsatt analys inte helt speglat nyckelfynden. Det blev också 

frestande att se nyckelfynden med hjälp av vår förförståelse och vårt teoretiska perspektiv. 

För att lösa detta problem gick vi tillbaka till nyckelfynden och identifierade nya teman 

utifrån de nyckelord som representerade upplevelserna. Upplevelserna som framkom i 

majoriteten av de analyserade studiernas användes som grund för gruppering av subteman 

och teman. Genom att hålla oss textnära och enbart beskriva det som framgått har vi kunnat 

frångå förförståelsen. En annan stor tillgång har varit att vi varit två personer som analyserat 

och därför kunnat reflektera med varandra och därefter gått tillbaka till ursprungstexten för 

att jämföra. 

Tabell 1: Exempel på analysförfarande. 

 
Nyckelfynd 

 

 
Subtema 

 
Tema 

 
“Yeah. I‟ve got more responsibility. I feel a bit, I 
feel as if I‟ve got a bit more freedom if you know 
what I mean” (Williams, Corlett, Dowell, Coyle 
& Mukhopadhyay, 2009, s. 1449). 
 

 
 

Upplevelse av ansvar 

 
 
 
 
 

 
Autonomi  

“[Transferring responsibility] let me do some 
stuff and it gave me some independence” 
(Williams, Corlett, Dowell, Coyle & 
Mukhopadhyay, 2009, s. 1450). 
 

 
 

Upplevelse av självständighet 
 

 
“After 8 years of living with CF, Brooke knew 
enough to fear potential, or inevitable, 
excruciating scenarios of disease progression 
and its management” (Jessup & Parkinson, 
2010). 
 

 
 
 

Upplevelser av rädsla 

 
 
 

Begränsningar 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2013) har forskaren etiskt ansvar som styrs av regler och riktlinjer för att 

arbetet ska vara av god kvalitet och etiskt godtagbart. I examensarbetet har CODEX följts 

genom att inte plagiera det material som har att analysera utan beskriver det med egna ord 

utan att omtolka författarens syfte med texten. Publicerade vårdvetenskapliga artiklar har 

valts som är ”peer reviewed” och etiskt granskade till examensarbetet. Alla källor till arbetet 

redovisas i referenslistan. 
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5 RESULTAT 

Här presenteras en beskrivning av upplevelser av att leva med CF. Vid analysen 

identifierades två teman: begränsningar och autonomi. Till temana identifierades totalt sju 

subteman som ses i Tabell 2. Fynden av analysen beskrivs utifrån teman och subteman med 

hjälp av exempel från studierna som analyserades (Evans, 2002). 

Tabell 2: Teman med tillhörande subteman. 

 
Subtema 

 
Tema 

 

 
Upplevelser av att vara normal fast annorlunda 

 

 
 
 
 
 
 

 
Begränsningar 

 
Upplevelser av oro 

 

 
Upplevelser av rädsla 

 

 
Upplevelser av acceptans 

 

 
Upplevelser av svårigheter 

 

 
Upplevelse av ansvar 

 

 
 

Autonomi 

 
Upplevelse av självständighet 

 

5.1 Begränsningar 

Temat begränsningar beskriver CF påverkan på upplevelsen om att vara annorlunda och vad 

som är normalt. Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av oro och rädslor i samband med 

CF beskrivs utifrån analysen. Exempel på oro och rädslor är den upplevda oron över att inte 

kunna genomgå en normal graviditet och en rädsla över att dö i förtid. Vidare beskrivs hur 

ungdomar accepterar CF som en del av deras liv och hur de upplever vägen dit. 

Avslutningsvis beskrivs de svårigheter som CF orsakar i livet för den drabbade. 

5.1.1 Upplevelser av att vara normal fast annorlunda 

Vuxna med CF upplever sig inte annorlunda utan jämställer sig med personer som är friska 

fast de har en kronisk sjukdom. Unga har svårare att uppleva sig som normala jämfört med 

friska personer. Samtidigt som de upplever sig som annorlunda har de skapat en livsstil som 

de kämpar för, för att uppleva sig normala utifrån. För dem är ett normalt liv att dagligen 

utföra behandlingar och medicineringar. Eftersom livet med CF upplevs som normalt för 

ungdomarna har de svårt att avgöra vad som egentligen är normalt för andra. Ungdomarna 
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beskriver sin upplevelse så här "Sometimes you don‟t feel that you‟ve got it. It just feels like 

you‟re normal but you‟re different to everybody. Just a bit different, not really, really 

different. You‟re only a bit different" (Williams m.fl., 2009, s. 1448-1449). Det är i 

förhållande till friska ungdomar som de upplever sig som annorlunda då deras vardag är 

planerad utifrån olika behandlingar för att på bästa sätt behålla hälsa. Då de levt med 

sjukdomen hela livet har de anpassat sitt liv efter den och skapat ett för dem normal liv. 

Ungdomarna låter inte sjukdomen påverka dem på ett sätt som hindrar dem från att göra det 

de verkligen vill göra (Badlan, 2006; Erwander & Hallström, 2002; Williams, Corlett, Dowell, 

Coyle & Mukhopadhyay, 2009).  

Det är när de börjar i skolan som de upplever sig som annorlunda jämför med andra när de 

inser att inte alla utför sjukgymnastik eller tar mediciner inför varje måltid. Rutiner för bland 

annat sjukgymnastiken skapas för att slippa hosta inför andra och på så sätt passa in samt 

uppleva sig normal bland andra. Så länge som kroppen var funktionell och ungdomarna var 

med vid fysiska aktiviteter upplever dem sig normala. Vid ansträngningar då kroppen svek 

och hostattacker uppkom upplever barnen sig annorlunda. Många ungdomar väljer att inte 

berätta om CF för sina vänner. Funderingar över att berätta eller inte berätta för sina vänner 

uppkom redan i förskolan. Ungdomar upplever varierande reaktioner när de berättar om 

sjukdomen och förklarar att "It‟s not always best to tell everyone . . . If they start to 

understand more then they might treat me differently than they would anyone else, which 

isn‟t always a good thing" (Tierney m.fl., 2010, s. 196). Anledningen till att inte berätta var att 

de vill leva ett så normalt liv som möjligt utan att vännerna ska börja tycka synd om dem 

(Badlan, 2006; Jessup & Parkinson, 2010; Tierney, Riley, Jones, Webb & Horne, 2010). 

5.1.2 Upplevelser av oro 

Ur analysen framkom det att ungdomar upplever oro över sitt liv i samband med vetskapen 

om att sjukdomen leder till en för tidig död. Även i samband med att symtomen gradvis blev 

värre och började orsaka begränsningar i vardagslivet. På grund av hälsorelaterade problem 

ses framtiden som osäker och skör. Upplevelsen av oron framkom bland annat i samband 

med tankar på hur CF skulle kunna påverka valet av utbildning och framtida arbete. Unga 

kvinnor upplever även oro inför framtiden huruvida CF skulle utgöra en fara och ett hinder 

för en normal graviditet samt förlossning. Det framkom också att mycket oro upplevs hos par 

som försökte bli föräldrar där en i förhållandet hade CF. Oro upplevs för att ens barn också 

ska drabbas av sjukdomen men också för att själv dö innan ens barn hunnit växa upp 

(Badlan, 2006; Collins & Reynolds, 2008; Erwander & Hallström, 2002; Jessup & Parkinson, 

2010; Moola & Norman, 2011; Williams m.fl., 2009). 

I also know that I am not going to live as long as everybody else, so that is hard. I feel like it is 

out of my control, I feel helpless, how I used to be able to do it (physical activity), and now, I 

can‟t. It is kind of depressing. It makes me think that it is a progressive disease, and it make 

me think that it is getting worse . . . it makes me worried (Moola & Norman, 2011, s. 846). 

Analysen visar också upplevd oro över sitt liv på grund av ovetskap om vad som ska hända. 

Ungdomar upplever oro för att de känner att deras tillstånd blir sämre och sämre då de inte 
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längre kan utföra fysisk aktivitet tillsammans med andra som tidigare. De upplever oro när 

de måste förlita sig på sina föräldrar i situationer där de själva inte kan lindra sina symtom. I 

yngre år, innan tonåren, upplevs oro när de börjar tänka på hur andra ser på dem.  På grund 

av detta vill ungdomarna ses som så normala som möjligt för att stilla upplevelsen av oro. 

Detta leder till att ungdomarna väljer att säga att de hade astma eller en svår förkylning 

istället för att berätta att de led av CF. De var oroliga för att bli sedda som svaga personer 

som krävde medlidande om de berättar om sin sjukdom (Moola & Norman, 2011; Tierney 

m.fl., 2010; Williams m.fl., 2009).   

Some would produce in front of physiotherapists, but refrained from doing so in the 

 presence of nurses. They attributed such reluctance to the fact that . . . this was not a major 

part of nurses´ work. Hence, they worried about making these professionals feel 

 uncomfortable and about being perceived in a negative light by them (Tierney m.fl., 2010, s. 

196). 

Oro upplevs även i samband med olika vårdsituationer. Vid övergången till vuxenvård 

upplever ungdomar oro under deras första besök hos vuxenvården. De är oroliga för att göra 

bort sig bland annat genom att glömma bort läkemedlens namn och dosering. När 

vårdpersonal inte tar patienten på allvar skapas upplevelsen av oro hos patienten. Vid 

provtagning av sputum vill patienter helst inte att en sjuksköterska ska närvara utan en 

sjukgymnast. De är oroliga för att sjusköterskan ska känna sig obekväm och anse att 

patienten är äcklig när de hostar upp sputum och de anser att sjukgymnasten är mer van vid 

den typen av vårdsituationer. Vid komplikationer av CF framgår det att det upplevs oro, 

exempelvis när unga vuxna senare drabbas av följdsjukdomen diabetes. Att drabbas av 

ytterligare en kronisk sjukdom bidrar till upplevelsen av oro över sitt liv (Badlan, 2006; 

Collins & Reynolds, 2008; Huyard, 2009; Jessup & Parkinson, 2010; Moola & Norman, 2011; 

Tierney m.fl., 2010; Tierney m.fl., 2013).  

5.1.3 Upplevelser av rädsla 

Det framkom i analysen att rädsla upplevs när ungdomar går från att se sjukdomen som 

endast en plåga till att inse hur alltvarlig den är och att den är dödlig. Många som upplever 

rädsla för att dö i förtid har erfarenheter från vänner som avlidit på grund av CF. De som är i 

20-30 års åldern upplever rädsla inför framtiden eftersom framgångar gjorts i vård av CF 

vilket lett till längre livslängd. Den upplevda rädslan handlar om att inte kunna tro på att 

verkligen leva längre och svårigheter att njuta av denna extra tid. Människor med CF som har 

blivit föräldrar är rädda för att något ska hända dem nu när de har ett barn som är i behov av 

att de lever (Erwander & Hallström, 2002; Badlan, 2006; Jessup & Parkinson, 2010). 
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As these children and their families conveyed their life experience, it was infused with a 

subtext of loitering death and attended by a fear of, and grieving for, both present and 

impending loss, manifested in subthemes of fear of failure and of being scared to death 

(Jessup & Parkinson, 2010, s. 356). 

Yngre människor upplever rädsla inför plågsamma situationer som CF skulle kunna leda till. 

Bland annat vårdsituationer där patienter upplever rädsla för att bli sedda som snuskiga när 

de hostar upp slem. De är också rädda för att folk i väntrummet ska höra vid provtagning av 

sputum och på grund av det börja tycka illa om personer med CF (Jessup & Parkinson, 2010; 

Tierney m.fl., 2010). 

5.1.4 Upplevelser av acceptans 

Av analysen framgår att människor som växer upp med CF och inte känner till något annat 

sätt att leva har det lättare att acceptera sjukdomen som en del av livet. De som blir 

diagnostiserade sedan de var spädbarn och alltid varit medvetna om CF upplever att de 

accepterade det som en del av människan. En förändring sker dock när ungdomarna blir 

unga vuxna då det visar sig att de värdesätter bekräftelse från andra människor högre och 

därför söker upplevelsen att vara accepterad av andra. Det visade sig att ungdomar kämpar 

med att acceptera sin sjukdom och de gör sitt yttersta för att gömma tecken på symtom inför 

vänner, det bidrar till upplevelsen att inte acceptera CF som en del av sig själv. Ungdomar 

genomgår en process där de gick från att uppleva uppgivenhet över att vara drabbad av en 

dödlig kronisk sjukdom för att till slut uppleva att de kan acceptera att deras tillstånd 

förkortar livet. Det framkom också att dessa ungdomar upplever sig ha en positiv attityd till 

livet och en inställning att göra det mesta av sitt liv (Badlan, 2006; Moola & Norman, 2011; 

Williams m.fl., 2009; Tierney m.fl., 2010). 

It (CF) is a part of who I am . . . I was thinking about life in general and how I knew that my 

disease was going to kill me off younger – I probably will not be able to see my grand children 

grow up, kind of thing . . . It really got to me that whole year and then I eventually, I just 

accepted the fact that everyone dies. It does not matter when you go, but you go. I just kind of 

got a positive attitude, that I might as well be happy and make the most of it (Moola & 

Norman, 2011, s.847) 

Analysen visar på skillnader kring rutiner av behandlingar mellan yngre och äldre 

människor. Vissa människor accepterar att vara mer aktiva och delaktiga i sina behandlingar. 

Andra upplever istället att de inte kan acceptera att aktivt genomföra sina behandlingar. De 

låter föräldrarna sköta behandlingar åt de på grund av att dessa är för tidskrävande. Under 

uppväxten visar det sig att ungdomar blir tvungna att övergå från pediatrisk vård till 

vuxenvård. I och med detta har vårdpersonalen på pediatrikavdelningen en viktig roll i att ge 

ungdomen en smidig övergång. Detta för att hjälpa patienten att uppleva acceptans i att bli 

en fullvuxen patient med det som hör till, exempelvis ökad delaktighet (Badlan, 2006; 

Tierney m.fl., 2013). 

I‟ve never took it [CF] so serious. I‟ve just always pushed it to one side and just tried to live a 

normal life but then you‟ve got to, you can‟t always just put it to one side because at the end of 

the day it‟s a big part of your life... (Tierney m.fl., 2013, s.742). 
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Att drabbas av diabetes orsakad av CF upplevs till en början som chockerande men 

resulterade senare i en övergång av acceptans. Att uppleva att acceptera en ytterligare 

sjukdom beror på att diagnostiseringen och behandlingen gav symtomlindring och 

upplevelse av att hantera den (Collins & Reynolds, 2008). Andra saker som påverkar 

upplevelsen av acceptans beror på om läkaren som kontaktades i akutsituationer vägrar söka 

information eller hjälp trots att läkaren har bristande kunskaper om CF. Det blir svårare att 

acceptera sin situation då vården inte upplevs ge svar på grundläggande frågor och hur 

anpassning av livet ska gå till (Huyard, 2009).  

5.1.5 Upplevelser av svårigheter 

Det upplevs svårt att leva med vetskapen om att inte leva lika länge som alla. Vuxna upplever 

svårigheter med att livslängden hela tiden ökat, detta på grund av förbättrad vård under 

dessa människors livstid. De hade tidigare varit inställda på att dö innan vuxenålder men på 

grund av att förutsättningarna hela tiden förändrats hade de få tio år till att leva för att sedan 

få ytterligare tio år till. Detta gör att det blev svårt att fokusera på sin framtid och det upplevs 

svårt att njuta av den extra tiden (Badlan, 2006; Moola & Norman, 2011). 

I vardagslivet upplevs svårigheter att kombinera behandlingar och rekommenderade 

levnadsregler med sitt upptagna liv. När ungdomar byter till vuxenvård upplevs det svårt när 

läkarna där har ett annat förhållningssätt gentemot ungdomen jämfört med pediatriken och 

ställer frågor om ungdomens synpunkter. Ungdomarna upplever det svårt att ta över att 

sköta sina egna behandlingar när föräldrarna insisterar på att också vara delaktiga. Det 

framkom även att de som lider av följdsjukdomen diabetes upplever att behandlingarna för 

båda sjukdomarna tar upp mycket av tiden. Det upplevs svårt att vara drabbad av ännu en 

kronisk sjukdom ovanpå CF när patienter blir diagnostiserade med diabetes. Att tänka på 

blodsockret är också något som upplevs svårt i och med att CF kräver mycket energi men 

samtidigt är människorna tvungna att hålla blodsockret i balans. Det upplevs svårt att själv 

injicera insulin på grund av smärta. Men det framkom att det i grunden handlar om en 

upplevd psykologisk svårighet att sticka in något i sig själv (Badlan, 2006;  Collins & 

Reynolds, 2008; Iles & Lowton, 2010; Tierney m.fl., 2013).  

The doctor did ask me „„what do you want to do?‟‟.. in childrens they wouldn‟t do that, they‟d 

just say „„you need IVs, you should come in.‟‟ So it was quite a bit, it was a bit confusing 

because I didn‟t really know what to do myself. I was like, „„I don‟t know, you tell me what 

should I do” (Tierney m.fl., 2013, s. 743). 

I analysen framgick att symtom orsakar svårigheter i vardagen. Det upplevs svårigheter i det 

dagliga livet och hur människorna borde bete sig för att leva ett så bra liv som möjligt. 

Ungdomar upplever det svårt att dölja sina hostningar eftersom de var så högljudda och det 

upplevs särskilt svårt på platser som exempelvis biosalonger, restauranger eller på bussar. 

Situationen i sig upplevs svår eftersom det inte går att dölja hostningen samtidigt som 

människorna får oombedd hjälp från andra. Det framkom även att ungdomar upplever 

svårigheter i samband med arbete då de lätt blev utmattade samt att sjukdomen begränsar 
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deras möjligheter att arbeta inom vissa yrken (Huyard, 2009; Moola & Norman, 2011; 

Tierney m.fl., 2010). 

5.2 Autonomi 

Tema autonomi handlar om upplevelser av människors autonomi och består av två 

subteman. Upplevelserna ansvar och självständighet är nära besläktade med autonomi och 

beskriver därför upplevelser av hur CF påverkar människans autonomi. Vidare beskrivs 

vikten av att uppleva ansvar över sitt liv och sin sjukdom. Ansvaret leder till upplevd 

självständighet i samband med möten med vårdpersonal. 

5.2.1 Upplevelse av ansvar 

Unga människor ser fram emot att få uppleva mer ansvar när de blir äldre och förflyttas från 

pediatrikavdelningen. I takt med att tonåriga patienter blir äldre tog föräldrarna ett steg 

tillbaka i vårdsituationer och agerar mer som observatörer än huvudansvariga, vilket gör att 

ungdomarna upplever ett ökat ansvar över den egna vården. Det ökade ansvaret leder till en 

känsla av frihet ”Yeah. I‟ve got more responsibility. I feel a bit, I feel as if I‟ve got a bit more 

freedom if you know what I mean ...” (Williams m.fl., 2009, s. 1449). Detta skapar 

möjligheter till att få bestämma om när behandlingar ska utföras. Även om många ungdomar 

upplever ansvar över sin vård vill de fortfarande ha med sig sina föräldrar som stöd för att få 

bästa möjliga vård. Ungdomarna upplever att föräldrarna fortfarande har ansvar över viktiga 

delar i vården som att hämta ut recept och påminna om behandlingar (Iles & Lowton, 2009; 

Tierney m.fl., 2010; Williams m.fl., 2009). Att själv bli förälder gör att patienten mognar och 

upplever ansvar även över någon annan vilket ger dem kraft till att fortsätta kampen för att 

leva (Erwander & Hallström, 2002). 

5.2.2 Upplevelse av självständighet 

Att inte förlita sig på någon annan skapar styrka och upplevelse av självständighet. Ingen vill 

att andra ska känna sympati för dem på grund av CF då det är något de är födda med 

(Badlan, 2006; Iles & Lowton, 2009; Jessup & Parkinson, 2010; Williams m.fl., 2009).  

It made me think, no one else was going to do this. I was born with it, I don‟t want sympathy I 

am very independent. It makes you stronger rather than relying on anyone else, I want to be 

just me (Badlan, 2006, s. 268). 

Unga patienters upplevelse av självständighet skapar en vilja att få mer information om 

sjukdomen och mer självständigt ha kontakt med vården utan föräldrarnas inblandning. 

Relationen till föräldrarna förändras i och med detta. Ständiga påminnelser skapar 

frustration samtidigt som de fortfarande behöver föräldrarnas stöd vid behandlingar. Detta 

gör att ungdomar upplever en blandning av hat och kärlek till sina föräldrar. Patienterna 

upplever det väldigt viktigt att självständigt få fatta beslut om sin vård. Att uppleva 
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självständighet över sin vård och sitt liv gör det lättare för ungdomarna att känna sig 

normala. Självständigheten skapar ett behov hos ungdomarna att skydda sina föräldrar från 

att ta del av samtal med sjukvården om sin sviktande hälsa. De samtalar gärna självständigt 

med vårdpersonal om frågor gällande möjligheter till att förlänga livet och vård vid livets 

slutskede (Badlan, 2006; Iles & Lowton, 2009; Jessup & Parkinson, 2010; Williams m.fl., 

2009). 

My mum used to come with me to the clinic when I first transferred. I mean she‟d come with 

me now if she could get time off work, if I‟d let her, but sometimes I‟d rather she wasn‟t there 

because there are obviously personal things you want to talk to the doctor about, like when I 

got my first boyfriend and stuff, I didn‟t want her to be there (Iles & Lowton, 2010, s.25). 

Ungdomar upplever att de har kontroll när de blir mer delaktiga i sin vård och själva kunde 

avgöra huruvida de tar till sig råd om behandling eller inte. I samband med övergången till 

vuxenvård visar sig det också vara viktigt att ungdomen har möjlighet att ansvara för sina 

sjukhusbesök. De undviker att berätta för sina föräldrar om inbokade besök för att få gå 

ensamma. På så sätt kan ungdomarna ha kontroll över vilken information som framförs 

(Badlan, 2006; Iles & Lowton, 2010). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet av analysen visar att människor med CF har upplevelser som ingår i temana 

begränsningar och autonomi. Människor med CF upplever att de accepterar sin sjukdom 

trots att vissa tidigare upplevt uppgivenhet om vetskapen av för tidig död. Det visade sig 

också att det fanns skillnader i att acceptera att ta delaktighet i sin vård. Ungdomar med CF 

upplever att de har mer ansvar när de på egen hand kan sköta sina behandlingar. Detta går in 

i upplevelsen av självständighet där människor upplever att de med det ökade ansvaret blir 

mer självständiga. Oro och rädsla är upplevelser som många människor upplever i samband 

med tankar på exempelvis framtiden men också oro inför vad andra människor ska tycka om 

deras sjukdom. Vidare handlar upplevelserna om rädsla bland annat för att något ska hända 

människan som var förälder och känner att barnet behöver en. De upplevda svårigheterna 

som framkom handlar om svårigheter att kombinera sitt liv med de krav på behandlingar CF 

ställer på människan. Yngre människor upplever sig som normala fast annorlunda på grund 

av att de inte upplevt hur det att leva utan CF. De upplever att CF inte utgör en särskilt stor 

skillnad mellan de och andra människor men att skillnaden ändå finns där. 



17 

6 DISKUSSION 

Under diskussion finns en resultatdiskussion där resultatet av analysen diskuteras, en 

metoddiskussion som handlar om valet av metod och examensarbetets trovärdighet samt en 

etikdiskussion om hur etiska aspekter har hanterats. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras i förhållande till det vårdvetenskapliga perspektivet, tidigare forskning 

och styrdokument. Det framkommer också hur resultatet kan användas i omvårdnaden av 

patienter med CF. 

6.1.1 Utmaningar  

Resultatet visar att människor upplevde begränsningar i sina liv på grund av CF. De upplevde 

sig annorlunda jämfört med andra och strävade efter att leva ett normalt liv (Badlan, 2006; 

Erwander & Hallström, 2002; Jessup & Parkinson, 2010; Tierney m.fl., 2010; Williams m.fl., 

2009). Tidigare forskning visade att föräldrar ville att deras barn skulle leva ett så normalt liv 

som det var möjligt och att de inte skulle uppleva sig som annorlunda jämfört med andra 

(Baldacchino m.fl., 2012; Duhamel m.fl., 2011; Hayes & Savage, 2008; Lima m.fl., 2011). 

Strävan efter att vara normal trots sjukdomen ses både hos dem drabbade och föräldrarna. 

Trots föräldrarnas kamp med olika strategier för att få sina barn att känna sig som alla andra 

så upplevde människorna sig som annorlunda. Det var främst symtom och behandlingar som 

försvårade för upplevelsen av att vara normal. Detta ledde till en vilja inom familjen att dölja 

sjukdomen samt hålla den hemlig för utomstående. Utifrån Eriksson (1994) teori om 

lidandets former kan upplevelserna kopplas samman med sjukdomslidandet. De som är 

drabbade av CF upplever ett själsligt och andligt lidande på grund av att sjukdomen.  

Sjukdomen får dem att uppleva sig annorlunda och skapar en önskan om att hålla sjukdomen 

hemlig. Detta så att ingen utomstående ska tycka synd om dem eller vara medvetna om deras 

tillstånd. 

Föräldrar, drabbade människor och sjuksköterskor upplevde oro i samband med CF. 

Ungdomar upplevde främst en oro i samband med tankar på framtiden. Som att inte veta hur 

framtiden skulle bli och hur länge de skulle få leva. Ungdomar upplevde oro över livet när 

symtomen blev värre och de drabbas av följdsjukdom som skapar begränsningar i vardagen. 

Det var bland annat oro över att inte kunna bli förälder, att föra sjukdomen vidare till sina 

barn eller att något skulle hämta dem innan barnet vuxit upp. De var oroliga för om de i 

framtiden skulle klara av ett arbete eller utföra fysiska aktiviteter i samband med att deras 

tillstånd blev allt sämre (Badlan, 2006; Collins & Reynolds, 2008; Erwander & Hallström, 

2002; Jessup & Parkinson, 2010; Moola & Norman, 2011; Williams m.fl., 2009). Oro för 

framtiden återfanns i föräldrars upplevelser av CF. De upplevde oro över sitt barns hälsa och 

framtid vilket gjorde det svårt för föräldrarna att leva i nuet. De behövde känna trygghet 

under sitt barns sista tid i livet. När symtom inte gick att lindra trots behandlingar den sista 

tiden i deras barns liv upplevde föräldrarna oro. (Chevalier m.fl., 2010; Dellon m.fl., 2010; 
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Duhamel m.fl., 2011; Hayes & Savage, 2008). Oro upplevdes även i vårdsituationer. Unga 

människor var oroliga över att göra bort sig inför sjukvårdpersonal och inte bli tagen på 

allvar. Även att provtagningar skulle skapa obekväma situationer för dem själva och 

personalen. De var också oroliga över att själva inte kunna klara av att sköta sin sjukdom. Att 

inte få vara delaktig i sin egen vård gjorde att ungdomar upplevde oro över sin situation 

(Badlan, 2006; Collins & Reynolds, 2008; Huyard, 2009; Iles & Lowton, 2010; Tierney m.fl., 

2010; Tierney m.fl., 2013). Föräldrar var oroliga för att glömma bort mediciner och var 

konstant oroliga för hur deras barns hälsa kunde påverkas av olika aktiviteter eller 

situationer. Vetskapen om att sjukdomen leder till en förtidigt död skapade oro hos 

föräldrarna. De ville att den sista tiden i livet för deras barn skulle ske i en trygg miljö med 

personal som de kände. Föräldrarna upplevde oro över att behandlingar skulle skapa onödigt 

lidande i form av plågsamma biverkningar (Chevalier m.fl., 2010; Dellon m.fl., 2010; 

Duhamel m.fl., 2011; Hayes & Savage, 2008; Lowton, 2009). Sjuksköterskor upplevde oro i 

samband med omvårdnad vid livets slut. De var oroliga över att patienten och anhöriga inte 

hade fått tillfälle att samtala om den kommande döden. Samt hur de önskade att vården 

skulle läggas upp för att skapa en god och värdig död (Clisby m.fl., 2013; Braithwaite m.fl., 

2011). Oro upplevdes inför liknande situationer för både de som är drabbade av CF och deras 

föräldrar. Oron inför framtiden är central då sjukdomen är kronisk och medvetenheten om 

att den leder till döden finns hos både föräldrar och de som är drabbade av sjukdomen. 

Behandlingar och sjukhusbesök är en del av vardagen men skapar ändå oro för både 

patienten och föräldrar. Patienterna var oroliga för att göra fel och inte bli tagna på allvar. 

Föräldrarna var oroliga för att glömma bort mediciner men också att behandlingar ledde till 

ytterligare lidande. Det var främst när sjukdomen tog över livet och inte längre gick att tygla 

som de upplevde oro. Enligt 2a § av HSL (SFS, 1982:763) ska sjuksköterskan se till så att 

patienten får vård på ett sätt som skapar trygghet. När patienten, sjuksköterskan och 

föräldrar var delaktiga i vården och tog gemensamma beslut minskade de oron. Detta 

skapade även trygghet för patienten och föräldrarna. Ser inte sjuksköterskan patienten och 

dennes behov kan hon skapa ett själsligt lidande i form av vårdlidande hos patienten 

(Eriksson, 1994). Men i detta fall såg sjuksköterskorna vikten i att uppfylla patientens 

önskemål gällande vården och hindrade uppkomsten av vårdlidande. Sjuksköterskan 

upplevde oro över att inte ha fullföljt sin skyldighet till att skapa förutsättningar till bästa 

möjliga vård vid livets slut för dessa patienter och deras anhöriga. Enligt Socialstyrelsen 

(2005) ska sjuksköterskan så långt som möjligt lindra patientens lidande. Även ICN (2012) 

beskriver att ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde är att lindra lidande. 

Ingen ska behöva känna oro inför möten med sjuksköterskor. Då har sjuksköterskan 

misslyckats med det som är grundläggande och en central del i sjuksköterskans 

yrkesprofession som är att lindra lidande. Eriksson (1994) beskriver att när vårdsituationer 

orsakar ett lidande så uppstår vårdlidande. Detta kan uppstå vid kränkning av patientens 

värdighet vilket sker om patienten upplever att han/hon inte blir tagen på allvar som 

resultatet i examensarbetet visade att ungdomar var oroliga över. Enligt HSL (SFS, 1982:763) 

ska vården bedrivas på ett sätt så att patientens behov av trygghet tillgodoses.  

Rädsla upplevdes bland annat i och med vetskapen om den förtidigt kommande döden. 

Yngre människor upplevde rädsla när de insåg allvaret med sjukdomen och förstod att de 

skulle dö i förtid när de haft vänner som dött på grund av CF. De var även rädda för att 
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sjukdomen skulle orsaka plågsamma situationer. Vuxna med CF upplevde en annan typ av 

rädsla för framtiden. De hade ställt in sig på att dö i unga år men då sjukvården utvecklats 

under deras liv hade de fått en ökad livslängd som de hade svårt att hantera. De var rädda för 

att lita på och njuta av den extra tid som de fått (Badlan, 2006; Erwander & Hallström, 2002; 

Jessup & Parkinson, 2010; Tierney, 2010). Föräldrar upplevde rädsla när deras barn fick 

diagnosen. Okunskap om sjukdomen men vetskapen om att den ledde till en förtidigt död gav 

lite hopp om framtiden (Chevalier m.fl., 2010; Baldacchino m.fl., 2012; Grob, 2008). Rädslan 

för framtiden delas av de som är drabbade av CF och deras föräldrar. Det är ovetskapen om 

hur sjukdomen kommer påverka deras liv tillsammans med vetskapen om att den förkortar 

livet för den drabbade som skapar mest rädsla. Detta påverkar hela livssituationen då hela 

livet förändras och påverkas på grund av sjukdomen. Enligt Eriksson (1994) är detta lidande 

ett livslidande. Vetskapen om döden blandat med viljan att leva leder i detta fall även till ett 

livslidande för föräldrarna. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan söka samt 

tillämpa ny kunskap. Resultatet visar att med mer information om sjukdomen och dess 

påverkan på livet skulle viss rädsla minska hos patienten och anhöriga. 

Yngre människor upplevde att de accepterade sjukdomen eftersom de inte kände till ett liv 

utan den. När människorna blev äldre kämpade de dock med att acceptera CF eftersom de 

sökte bekräftelse från andra och ville uppleva att de var accepterade (Badlan, 2006; Moola & 

Norman, 2011; Williams m.fl., 2009; Tierney m.fl., 2010). Det har visat sig tidigare att 

föräldrar till patienter med CF upplever att de inte vill acceptera att deras barn har CF, då på 

grund av att deras barn inte visat symtom (Baldacchino m.fl., 2012; Grob 2008). Både 

människorna med CF och deras föräldrar upplever bekymmer med att acceptera CF som en 

del av deras liv. I samband med föräldrarnas reaktioner på beskedet om CF visade det sig 

tidigare också att sjuksköterskor upplevde förvåning över dessa. Sjuksköterskorna hade en 

annan inställning gentemot patienten än vad föräldrarna hade till sina barn och fokuserade 

på patienten här och nu istället för framtiden (Duhamel m.fl., 2011). I det fallet ses att 

sjuksköterskorna följer HSL (SFS, 1982:763) och 2 a § i och med att de i möjligaste mån 

tillgodosett patientens behov av trygghet. Det går att identifiera ett livslidande som Eriksson 

(1994) anger är ett lidande till följd av sjukdom som påverkar livssituationen. Det 

identifierade livslidandet hos ungdomarna med CF bestod av kampen att acceptera 

sjukdomen men också begäret av bekräftelse och att uppleva acceptans. Oron över vad andra 

skulle tycka om CF gjorde att ungdomarna gjorde sitt bästa för att dölja symtomen. 

Flera människor med CF upplevde svårigheter att leva med sjukdomen på grund av 

bekymmer i vardagslivet med att kombinera behandlingar med ett hektiskt liv. Svårigheter 

upplevdes också i samband med diabetes orsakad av CF då sjukdomarna ställde skilda krav 

på människan (Badlan, 2006;  Collins & Reynolds, 2008; Iles & Lowton, 2010; Tierney m.fl., 

2013). Tidigare har det framkommit att föräldrar till patienter med CF i samband med 

diagnostisering har upplevt svårigheter att ta till sig information om sjukdomen (Chevalier 

m.fl., 2010). Det framkom också i samband med oro och ovetskap över deras barns hälsa som 

bidrog till upplevelsen av svårigheter att fokusera på att leva (Duhamel m.fl., 2011). Även 

sjuksköterskor upplevde svårigheter men då i samband med att samtala med patienter med 

CF om vård vid livets slut (Clisby m.fl., 2013). De inblandade personerna som består av 

människor med CF, föräldrarna och sjuksköterskor upplever alla svårigheter med CF. I den 

tidigare situationen genomför sjuksköterskorna inte de nödvändiga förberedelserna som i det 
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här fallet handlar om att samla in information om eventuella önskemål av vården. På grund 

av detta kan det påverka deras möjligheter som Socialstyrelsen (2005) menar att 

sjuksköterskan så långt som möjligt ska lindra patientens lidande. Även här kan ett 

livslidande identifieras hos människorna med CF eftersom sjukdomen påverkar förmågan att 

leva deras liv och att behandlingarna inte går ihop med livsstilen. 

Begränsningar i livet på grund av CF upplevdes av de som var sjuka och deras föräldrar. 

Denna kunskap kan användas i omvårdnaden av patienter med CF eller annan kronisk 

sjukdom. Genom att vara medveten om vilka begränsningar som den som lever med CF 

upplever kan sjuksköterskan ge stöd och på olika sätt underlätta vardagen för patienten. Det 

är viktigt att i omvårdnaden se mer än bara sjukdomen utan även se människan med dess 

upplevelser för att skapa en vårdande relation som lindrar lidandet. I mötet med patienten är 

det därför viktigt att bekräfta patienten och inge trygghet för att med detta förhållningssätt 

lindra patientens livslidande. Ett annat sätt resultatet kan användas i omvårdnaden är att 

undervisa patienten och ge råd om de aspekter av CF som upplevs svåra. Resultatet visade att 

brist på information om sjukdomen skapade begränsningar. Sjuksköterskor bör tydligt 

informera patienter och anhöriga om vården så de förstår. Även vara uppdaterad på 

forskning och söka efter relevant kunskap så patienters frågor blir besvarade. 

6.1.2 Självbestämmanderätt 

Resultatet visar att de som lever med CF upplever både autonomi och att sjukdomen hindrar 

dem från att vara autonoma. När föräldrarna tog ett steg tillbaka i vårdsituationer upplevde 

ungdomarna ett ökat ansar över sin egen vård, vilket de sett fram emot att få sen de var barn. 

Samtidigt som de upplevde ökat ansvar och ville vara mer delaktiga i sin vård behövde de 

fortfarande stöd från sina föräldrar (Iles & Lowton, 2009; Tierney m.fl., 2010; Williams m.fl., 

2009). Även föräldrarna ville att ungdomar skulle ansvara för och vara delaktiga i beslut om 

sin egen vård när de blev äldre (Lowton, 2009). Föräldrarna upplevde sig ansvariga över att 

ha fört CF vidare och att deras barn blivit sjukt även om de inte visste om att de var bärare av 

genen (Lima m.fl., 2011). Det kan jämföras med att de med CF upplevde ansvar över sin 

sjukdom när de mötte folk på stan som trodde den var smittsam (Tierney m.fl., 2013). Varken 

föräldrarna eller de med CF var ansvariga för sjukdomens existens men de kan inte dölja 

sjukdomen. Enligt Eriksson (1994) kan detta leda till ett själsligt och andligt 

sjukdomslidande. Då de inte upplever kroppslig smärta på grund av sjukdomen utan skuld 

och skam.   

Att uppleva självständighet visades vara viktigt för ungdomar. De ville vara självständiga och 

inte behöva förlita sig på någon annan. Det visades i analysen att det framförallt var i mötet 

med sjukvårdspersonal och i situationer gällande sjukdomen. I dessa situationer ville 

ungdomarna vara självständiga och klara sig utan sina föräldrar. Samtidigt som ungdomarna 

upplevde sig självständiga så behövde de fortfarande sina föräldrars stöd och hjälp vid 

behandlingar samt möten med sjukvården. Samtalet om vård vid livets slut ville ungdomarna 

sköta utan föräldrarna för att skona dem från detta (Badlan, 2006; Iles &Lowton, 2009; 

Jessup & Parkinson, 2010; Williams m.fl., 2009). Även sjuksköterskorna och föräldrarna 

upplevde det viktigt att ungdomarna självständigt var delaktiga i beslut om vården (Clisby 
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m.fl., 2013; Baldacchino m.fl., 2012; DiVirgillo m.fl., 2013). Enligt 2a § av HSL (SFS, 

1982:763) ska sjuksköterskor bedriva vården med respekt för patientens självbestämmande. 

Sjuksköterskorna ser till ungdomarnas självbestämmande och vill att de ska vara delaktiga i 

beslut vilket skapar en god vård. Ser inte sjuksköterskan patienten och dennes behov kan hon 

skapa ett själsligt lidande i form av vårdlidande hos patienten (Eriksson, 1994). Men i detta 

fall såg sjuksköterskorna vikten i att uppfylla patientens önskemål gällande vården och 

hindrade uppkomsten av vårdlidande. 

Att uppleva autonomi var viktigt för unga människor med CF. Det framkom även att 

föräldrarna ville att deras barn skulle uppleva autonomi. Sjuksköterskan kan använda denna 

kunskap i omvårdnaden av patienter genom att tala direkt till ungdomar även om föräldrarna 

är med. Föräldrarna hör informationen även om den riktas till patienten samt ge dem tillfälle 

att fråga eller bekräfta informationen de fått gör att ungdomen känner sig delaktig. Detta 

gäller inte bara patienter med CF utan alla unga patienter. Det framkom även att patienter 

ville samtala med sjukvårdspersonal utan föräldrars närvaro. Det visar att det behövs skapas 

tillfällen för patienten att vara ensam med sjuksköterskor. Detta så de får möjlighet att ta upp 

frågor och funderingar de inte vill ställa inför sina föräldrar. 

6.1.3 Synpunkter och behov av ytterligare forskningsarbete 

Resultatet visade att föräldrars oro till viss del stämmer överens med upplevelserna som 

människor med CF har. På så sätt var fynden enligt förväntan och de olika formerna av 

lidande som identifierades var även väntade utifrån tidigare forskning och 

kunskapssökningen om sjukdomen i sig. I omvårdnaden av patienter med CF kan resultatet 

av examensarbetet användas till patientens fördel. Exempelvis visar det sig att människor 

med CF upplever begränsningar, bland annat på grund av otillräcklig kunskap. 

Sjuksköterskan kan då undervisa patienten och dela med sig av kunskaper för att undvika 

upplevelser av begräsningarna. Som resultatet även visar upplever ungdomar med CF 

autonomi vara viktigt. I omvårdnaden bör då sjuksköterskan rikta sig direkt till ungdomen 

och undvika att framför ungdomen, prata om denne med föräldrarna. Sjuksköterskan ska 

även erbjuda ungdomen att tala enskilt om så önskas för att stärka upplevelsen av autonomi. 

Patienter med CF som upplever bekymmer med att acceptera sin sjukdom ska sjuksköterskan 

förhålla sig på ett sådant sätt att patienten upplever bekräftelse. Det kan göras genom att 

försäkra patienten om att han eller hon kan känna sig trygg. Ett behov av fortsatt forskning 

finns om människors upplevelser av att leva med CF. Det finns ett behov av ytterligare 

forskning kring upplevelser av att leva med CF eftersom det för tillfället finns en väldigt liten 

tillgång.  

Eftersom resultatet visar oro för framtiden har synen på att skaffa barn ändrats behövs ny 

forskning på hur människor med CF upplever detta. Ytterligare forskning behövs om 

vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska eftersom det framgår att patienterna känner 

sig otrygga i deras närvaro. Vidare är andra förslag på forskning att kontrollera om förslagen 

på hur resultatet skulle kunna användas i omvårdnaden verkligen är till nytta för patienten. 

Exempelvis kan forskning göras på ungdomar med CF och hur de upplever mötet med 

vårdpersonal när vårdpersonalen talar direkt till patienten istället för hans eller hennes 



22 

föräldrar. En studie skulle också kunna göras om hur patienter förväntar sig att 

sjuksköterskan ska förhålla gentemot patienten och utifrån det stärka patientens upplevelse 

av trygghet och bekräftelse. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod för examensarbetet var Evans (2002) beskrivning av en metod för 

litteraturöversikt med beskrivande syntes. Anledningen till att den beskrivande syntesen 

använts var för att mer ordagrant och textnära skildra upplevelserna som beskrevs i 

studierna som användes snarare än att omtolka dessa. Styrkorna med denna metod är som 

nämnts att det utan omtolkning presenteras upplevelser som människor i studier uttryckt. 

Att arbeta med vetenskapliga studier leder också till att den som genomför en analys med 

enkelhet kan hålla sig nära upplevelserna som beskrivs. Risken för att hamna på sidospår blir 

då minimal om man valt relevanta artiklar. Svagheten med metoden är att det enbart bli 

upplevelser som forskare studerat vilka blir analyserade, detta med tanke på att det finns 

många fler människor med relevanta upplevelser som man då inte kommer åt. Metoden blir 

därför begränsad till människors upplevelser som andra forskare studerat. En annan relevant 

metod som hade kunnat användas för syftet är en innehållsanalys av obearbetat material. En 

sådan metod skulle kunna fånga upp vissa av de upplevelser som forskare inte redan 

studerat. En ytterligare metod hade kunnat vara en empirisk studie, vilket inte genomfördes 

då det inte är tillåtet att göra en sådan med patienter för ett examensarbete på grundnivå. En 

empirisk studie på sjuksköterskor hade däremot varit tillåten men gjordes inte eftersom det 

inte svarar på syftet. 

Vid litteratursökningen söktes vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats eftersom 

dessa bäst beskriver upplevelser som var avsikten med syftet. De inklusionskriterier som 

användes säkerställde kvaliteten på litteraturen som analyserades då artiklarna skulle vara 

vårdvetenskapliga och ”peer reviewed”, aktuella, finnas i fulltextformat för att få tillgång till 

studierna och vara skrivna på engelska eller svenska. Kravet på studiernas språk fanns för att 

det utan översättning skulle gå att läsa och förstå studierna. Dock krävdes tolkning av 

materialet från engelska till svenska eftersom resultatet av analysen skrevs på svenska. Vid 

analysen användes hela tiden citat från studierna för att ändå få en förankring till 

ursprungstexten som också finns med i resultatet. Ariklarna granskades med hjälp av 

artikelmatrisen i bilaga B som också gav en överblick. I detta steg granskades flera aspekter, 

särskilt om artiklarna var vårdvetenskapliga genom att kontrollera vilken tidsskrift de 

tillhörde och utefter det avgöra vilken vetenskap de tillhörde. I denna granskning föll fyra 

artiklar bort på grund av att de bland annat tillhörde områdena fysioterapi, genetisk 

rådgivning och medicinsk vetenskap. En vidare sökning gjordes för nya artiklar men på 

grund av bristande tillgång blev det tvunget att ändra inklusionskriteren som gäller årtal, 

publiceringsåret för litteratursökningen flyttades ett år i taget bakåt tills en studie från 2006 

hittades. Sökningar efter graviditet och CF gav inget resultat från databasen CINAHL Plus 

och tidskriften Vård i Norden som användes för att hitta material. Vård i Norden valdes att 

söka i för att få upplevelser från Norden för att se om det skilde sig från övriga länder. I 

tidskriften hittades en svensk studie om föräldraskap som var publicerad år 2002. Dessa två 
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artiklar uppfyllde övriga inklusionskriterier och ansågs därför vara relevanta och vara av 

kvalitet för analysen. 

Examensarbetets trovärdighet är beroende av flera kvalitetskriterier tillhörande kvalitativ 

metod som innefattar giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Graneheim & Lundman 

(2004) menar att giltighet handlar om hur väl data och analys riktar sig till avsett fokus samt 

urval av data. Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning data ändras över tid och 

ändringar gjorda under analysprocessen. Överförbarhet är i vilken utsträckning resultaten 

kan överföras till andra miljöer eller grupper. I examensarbetet kan aspekten giltighet 

diskuteras utifrån metoden och analysen. I förhållande till syftet har valet av material valts 

utifrån relevans där det i alla analyserade studier finns beskrivna upplevelser av människor 

med CF som handlar om deras liv. Eftersom resultatet av analysen tydligt svarar på 

examensarbetes syfte kan man säga att resultatet är giltigt. Eftersom citat har använts styrker 

detta giltigheten ytterligare. Examensarbetet kan vara mindre tillförlitligt på grund av brist 

på aktuellt material till analysen, vilket var orsaken till att två stycken äldre studier fick 

väljas. Under analysprocessen har däremot inga ändringar gjorts och de steg som ingår i den 

valda metoden har följts enligt Evans (2002). Det som stärker tillförlitligheten och 

noggrannheten i analysen är att ett textnära förhållningssätt har använts och på så sätt har 

förförståelsen kunnat frångås. En annan styrka är att det varit två personer som analyserats 

vilket varit en stor tillgång för att få möjlighet att reflektera och gå tillbaka till 

ursprungstexten för att jämföra. Vidare är analysen tillförlitlig eftersom varje steg av 

metoden har följts och inga ändringar av metoden gjordes. Varje steg har också motiverats 

för att kunna följa analysförloppet och på så sätt kontrollera noggrannheten. Resultatet från 

analysen anses vara överförbart då materialet som analyserats är mycket varierat. 

Upplevelserna kommer ifrån olika grupper människor med variation på exempelvis ålder, 

land och miljö. Några exempel på detta ur examensarbetet är att det förekommer upplevelser 

från yngre barn till vuxna människor, människor från olika länder samt upplevelser som 

handlat om vårdsituationer men också om vardagslivet hemma. I stort kan examensarbetet 

sägas vara trovärdigt utifrån nämnda kriterier. 

6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetes gång har inga etiska problem uppstått och de etiska övervägandena 

har följts under hela skrivandet av examensarbetet. Det innebär att enbart etiskt granskade 

studier har valts för analys och omtolkningar har inte gjorts eftersom metoden gått ut på att 

vara textnära. För att i högsta möjligaste mån undvika misstolkningar har inga 

översättningar gjorts av texterna. 
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7 SLUTSATSER 

 Ungdomar upplever svårigheter med att acceptera att leva ett liv med CF. 

 Behandlingar och symtom får unga människor att uppleva sig annorlunda jämfört 

med andra. 

 De som lider av CF kämpar för att uppleva sig som normala och leva ett normalt liv. 

 CF skapar begränsningar i vardagen, bland annat i samband med val av yrke och 

utövandet av fysiska aktiviteter.  

 Medvetenheten om att CF är livsförkortande skapar upplevelser av oro och rädsla 

inför framtiden. 

 Ytterliggare forskning behövs om synen på framtiden förändrats i samband med 

utvecklingen av behandlingar och en ökad livslängd. 

 Forskning om vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten med CF behövs. 

Detta för att ta reda på orsaker till att patienterna känner sig otrygga när 

sjuksköterskan är närvarande. 
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barndom till att bli 
vuxen. 

 
Titel: “All at sea”: 
The experience of 
Living With Cystic 
Fibrosis 
Författare: 
Jessup, M. & 
Parkinson, C. 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal: 2010 
 

 
Syftet är att utforska 
upplevelser att leva 
med cystisk fibros. 

 
Kvalitativ studie 
med 
ostrukturerade 
intervjuer. 

 
Åtta teman hittades: 
fruktan, rädsla, kamp, 
flykt, förtrogenhet, 
skick, framtid, filosofi 
och reflektion. 

 
Det framgick att 
människor som lever 
med cystisk fibros lever 
med vetskapen att 
deras framtid är hotad. 
Tack vare den ökade 
förståelsen för dessa 
människor kan 
vårdaren vara mer 
empatisk gentemot 
patienten. 
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Titel: What is the 
perceived nature 
of parental care 
and support for 
young people 
with cystic 
fibrosis as they 
enter adult health 
services? 
Författare: Iles, 
N. & Lowton, K. 
Tidskrift: 
Health & Social 
Care In The 
Community 
Årtal: 2010 

 
Ingen kunskap finns 
om hur unga vuxna 
upplever föräldrarnas 
roll efter att barnen 
lämnat den 
pediatriska vården. 
Syftet är att utforska 
upplevelser av 
föräldrarnas stöd. 

 
Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

 
Fyra kategorier 
framkom: förälder 
som försörjare, 
förälder som 
problemlösare, 
förälder som 
medhjälpare och 
förälder som 
beskyddare. 

 
De unga uttryckte 
påfrestningar i att 
hantera föräldrars 
engagemang i post-
pediatriska 
konsultationer och 
att föräldrar bör 
vara medvetna om 
deras barns 
försämrande hälsa.  
De unga vuxna 
uppfattade 
föräldrarnas ängslan 
och 
överengagemang 
som ohjälpsam. 
 

 
Titel: Sputum 
issues as defined 
by patients with 
cystic fibrosis: a 
qualitative 
investigation 
Författare: 
Tierney, S. S.; 
Riley, D. D.; 
Jones, A. M.; 
Webb, A. K. & 
Horne, M. M. 
Tidskrift: 
Chronic Illness 
Årtal: 2010 

 
Patienter med cystisk 
fibros bes lämna 
sputumprov 
regelbundet för att i 
ett tidigt stadium 
eventuellt upptäcka 
farliga patogener. 
Vissa patienter 
kämpar med denna 
uppgift och nästan 
ingen forskning finns 
angående dessa 
patienters upplevelser. 
Syftet är att undersöka 
på djupet dessa 
patienters upplevelser 
att lämna sputumprov. 

 
Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer av 18 
patienter som 
uppgav sig ha 
svårigheter att 
lämna sputumprov. 

 
Det mest 
framstående var oro 
över att sputum 
skulle bli en faktor 
som definierar 
individerna. Fyra 
teman hittades: att 
bli sedd som snuskig 
då sputum socialt 
sett uppfattas som 
äckligt, att sputum 
blottar en osynlig 
sjukdom, att sputum 
påminner om att 
man har cystisk 
fibros och att bli 
sedd som 
sputumtillverkare av 
vårdpersonal. 
 

 
Svårigheterna med 
att lämna 
sputumprov visade 
sig bero på många 
orsaker. 
Vårdpersonal måste 
vara medvetna om 
att för vissa kan ett 
sputumprov vara 
något väldigt 
obekvämt att lämna. 
Man måste se till 
individen och hjälpa 
på bästa sätt. 

 
Titel: What, if 
anything, is 
specific about 
having a rare 
disorder? 
Patients' 
judgements on 
being ill and 
being rare 
Författare: 
Huyard, C. 
Tidskrift: 
Health 
Expectations 
Årtal: 2009 
 

 
Att få reda på i vilken 
utsträckning det 
påverkar en person att 
leva med en ovanlig 
sjukdom. 

 
Semistrukturerade 
intervjuer med 29 
patienter och 15 
föräldrar till barn 
med en ovanlig 
sjukdom, bl.a. 
cystisk fibros.  

 
Patienterna kände 
sig som vem som 
helst i de flesta 
situationer och de 
tyckte att 
sjukvårdspersonal 
har en viktig del i att 
de ska känna sig 
normala.  

 
Sjukvårdspersonal 
måste bli bättre på 
bemötande så de 
lever upp till den 
moral som patienten 
förväntar sig att 
dem har.  
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Titel: "I've never 
not had it so I don't 
really know what it's 
like not to": 
nondifference and 
biographical 
disruption among 
children and young 
people with cystic 
fibrosis 
Författare: 
Williams, B.; 
Corlett, J.; Dowell, 
J. S.; Coyle, J. & 
Mukhopadhyay, S. 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal: 2009 
 

 
Syftet är att utforska 
betydelsen av 
normalitet hos unga 
med cystisk fibros. 

 
Kvalitativ studie 
med intervjuer. 

 
Fyra teman 
framkom: normalt 
för en själv: ”detta 
är normalt för 
mig”, normalt för 
en själv: ”Varför 
och hur jag 
vidmakthåller min 
normalitet”, 
normalt för andra: 
”Andra människor 
kanske inte ser mig 
som normal. Jag 
vill att andra ska se 
mig som normal” 
och normalt för 
andra: ”Jag gör 
saker för att andra 
ska tycka att jag är 
normal” 
 

 
Unga tycker det är 
viktigt att vara 
normala i 
förhållande till 
andra men finner 
svårigheter i att 
öppet visa sina 
tidskrävande 
behandlingar. 

 
Titel: How do 
adults with cystic 
fibrosis cope 
following a 
diagnosis of 
diabetes? 
Författare: 
Collins, S., & 
Reynolds, F. 
Tidskrift: Journal 
Of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2008 

 
Forskning om hur 
människor med 
cystisk fibros 
upplever sitt liv finns 
men. Däremot finns 
ingen forskning om 
hur vuxna upplever 
sitt liv med 
komplikationer som 
diabetes. Syftet är att 
undersöka hur vuxna 
med cystisk fibros 
upplever att anpassa 
sig till en till kronisk 
sjukdom som 
diabetes. 
 

 
Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Deltagarna hittades 
ur en databas över 
människor med 
cystisk fibros.  

 
Fyra teman 
hittades: 
känslomässigt svar 
på diagnosen 
diabetes, sökande 
efter förståelse, att 
lära sig leva med 
diabetes och 
minska påverkan. 

 
Vid diagnosen av 
diabetes upplevde 
vissa bland annat 
chock och osäkerhet 
men vissa upplevde 
även lättnad. 
Deltagarna uppgav 
att de inte visste att 
cystisk fibros kunde 
orsaka diabetes. 
Därför måste 
vårdpersonal 
upplysa patienterna 
om riskerna och de 
adekvat stöd. 
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Titel:  Young 
people living with 
cystic fibrosis: an 
insight into their 
subjective 
Experience 
Författare:  
Badlan, K. 
Tidskrift: Health 
and Social Care in 
the Community 
Årtal: 2006 
 

 
Syftet med denna 
artikel är att 
undersöka 
ungdomars 
erfarenheter av att 
leva  
med cystisk fibros 
och effekterna av 
dessa erfarenheter på 
deras syn 
till behandlingar. 

 
Trettien unga 
vuxna deltog i 
semistrukturerade 
intervjuer som 
transkriberades 
och insamlade 
data analyseras 
med hjälp av 
tolknings 
fenomenologi. 

 
Deltagarna hade en 
stark önskan att ses 
som normala i 
samhället trots 
behandlingar. 

 
Sjukvårdspersonal 
måste inte bara 
förstå det 
medicinska 
tillståndet utan 
måste också 
utveckla en inblick i 
den subjektiva 
upplevelsen 
av att leva med 
sjukdomar som 
cystisk fibros. Deras 
centrala fråga bör 
inte vara att 
maximera 
efterlevnad utan 
snarare att stödja 
skapandet av 
informerade 
beslut om bredare 
livsstil och 
levnadsvanor. 
 

 
Titel: Erfarenheter 
av föräldraskap 
hos kvinnor och 
män med 
Cystisk Fibros 
Författare: 
Erwander, I. & 
Hallström, I. 
Tidskrift: Vård i 
Norden 
Årtal: 2002 

 
Syftet med studien 
var att få djupare 
kunskap om och 
förståelse för hur 
kvinnor och män 
med CF upplever 
att föräldraskapet 
påverkar deras 
livssituation. 

 
Fem kvinnor 
och tre män 
accepterade att 
deltaga av tio 
tillfrågade 
kvalitativ 
studie med 
intervjuerna som 
följde en 
intervjuguide 
med öppna frågor.  

 
För de flesta har det 
varit mödosamt 
att bli och vara 
föräldrar. Det finns 
mycket oro hos dem 
och hos deras 
anhöriga men 
föräldrarna får också 
mycket stöd från sin 
omgivning. 
Barnen skänker dem 
en stor 
tillfredsställelse 
och glädje i livet. 
 

 
Sjukvårdspersonal 
måste ha mer 
kunskap om CF och 
graviditet för att ge 
bästa stödet. Frågor 
om personer med CF 
är lämpliga som 
föräldrar uppkom då 
de kanske inte lever 
tills barnen blir 
vuxna. 
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