
Till dig som förälder
När du får veta att ditt barn har cystisk fibros
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Hej,
Du och din familj har nyligen fått veta att ert barn har diagnosen cystisk fibros (CF). Det innebär för 
de flesta en omtumlande tid med mycket information att ta till sig samtidigt som man ofta känner en 
stor oro och rädsla över vilken inverkan diagnosen kommer att få. Många föräldrar känner sig isolerade 
den första tiden efter beskedet. Vi på Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) vill att du ska veta att du 
inte är ensam. 
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Det är jobbigt att få veta att ens barn har en kronisk sjukdom 
men det finns mycket bra behandling och stöd att få från de CF-
center med specialister som finns i Sverige och från andra i 
samma situation. Det är naturligt att reagera och alla gör det på 
sitt sätt. 

”Den första tiden blev en inblick i 
hur svårt ett sörjande kan vara i en 

relation. Det är svårt att kunna vara ledsna 
eller hoppfulla samtidigt.

Det kan kännas väldigt ensamt som förälder         
när man upplever det som att ingen fattar vad 
man går igenom. Men jag kände mig liksom 

hemma i vården och har lärt mig otroligt mycket                 
om hur vården fungerar”

ANDREAS, PAPPA TILL SONIA 17 ÅR.

”Det var väldigt kaotiskt i 
början och kändes som att 

det värsta hade hänt och vi undrade 
hur det skulle gå. 

Jag och min man sörjde olika men 
vi kunde dra växelvis.””

LOTTA, MAMMA TILL COLIN 15 ÅR.

”Jag praktiserar på ett 
trädfällarföretag där jag trivs 

väldigt bra, dom är superschysta och 
vi jobbar i skogen, jag får hjälpa till 

med allt möjligt, såsom släpa ris och grenar, 
köra stubbfräs och andra maskiner,

och så kommer dom bekosta ett 
motorsågskörkort åt mig nästa 

år då jag fyller 16 år.”

COLIN 15 ÅR
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Många vill tidigt skaffa sig så mycket information om sjukdomen 
som möjligt och det finns mycket att läsa på internet. Kom ihåg 
att allt som står där inte alltid är sant. En del kanske inte heller 
stämmer med svenska förhållanden. Det sker också mycket 
utveckling, så det som var fakta för några år sedan kanske 
inte är det idag. Den bästa informationen får ni på det 
CF-center ni kommer att tillhöra eller via patient-
organisationen RfCF:s hemsida

”Vi fick information från vårt 
CF-center och försökte att anpassa 
rutinerna till oss, till vår familj.

När en rutin fungerade ändrades plötsligt 
förutsättningarna och vi fick hitta något nytt 

som fungerade. Först efter ett år hade vi lärt oss 
och kunde slappna av och kände att vi hade 

fått rutiner som fungerade över tid. 
På det som vården inte kunde svara på 

fick vi hjälp av andra föräldrar.”

JOHAN, PAPPA TILL JOSEF 11 ÅR.

”Det var många turer, vår son 
hade svullen mage och tunna armar 

samtidigt åt han jättemycket utan att gå 
upp i vikt. 

Beskedet om att vår son hade CF fick jag per 
telefon när jag åkte i hög fart på motorvägen.

Jag fick en chock, stannade bilen när jag kände
hur fingrarna domnade bort. Jag kände att 

det var något allvarligt. 
Väl hemma googlade jag och grät.” 

LOTTA, MAMMA TILL COLIN 15 ÅR.
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RfCF är skapad och drivs av föräldrar till barn med CF och vuxna med sjukdomen. Vi finns till för dig 
och ditt barn. Hos oss hittar du information på vår hemsida och i vår digitala tidning CF-bladet.

www.rfcf.se och www.cfbladet.se

Ni i är välkomna att kontakta oss för information och stöd eller för att bli medlemmar. Via RfCF finns 
också möjlighet att träffa andra föräldrar till barn med CF. 

”Man måste vara väldigt 
förlåtande mot sig själv, det kommer 

dagar när ingenting fungerar, men det 
kommer en ny dag imorgon. Det går inte att 

leva med skuldkänslor hela tiden. 

Vården har ett ideal men gentemot den står den 
vardag som vi lever i. Prata med andra CF-föräldrar, 
det är bara de som har samma erfarenheter och kan 

komma med praktiska råd och ge bekräftelse 
på att det funkar, trots allt.”

JOHAN, PAPPA TILL JOSEF 11 ÅR.
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Det finns ca 700 personer med CF i Sverige och det föds ungefär 20 barn varje år. CF är en ärftlig 
sjukdom och båda föräldrarna är friska bärare av en skadad gen. Sjukdomen innebär att de 
slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska. De utsöndrar ett alltför segt slem 
som ger besvär i lungorna, bukspottkörteln och tarmarna. Även andra organ kan påverkas.

Segt slem i lungorna kan leda till kroniska infektioner och slemmet i tarmarna försämrar 
näringsupptaget. Men daglig behandling med andningsgymnastik, inhalation, och fysisk träning
håller lungorna i god kondition. Det dåliga näringsupptaget förbättras med enzymtabletter som intas 
vid varje måltid. 

”Nu är läget stabilare och vi 
börjar kunna leva mer och mer 

som vanligt. Det känns skönt att vården 
förstår att det är vi som föräldrar som 

kommer att veta vad som är bäst för honom. 

Vi försöker att leva som om CF inte fanns, 
fast det finns, det går bättre och bättre”

MOA, MAMMA TILL ELMAR 3 ÅR.
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”Colin har börjat staka ut 
sin egen väg. Han vill jobba i skogen 
och med kroppen och har precis tagit 

motorsågskörkort. 

Han vill spara och köpa egen lägenhet. 
Jag försöker att finnas här för honom 

och stötta hans beslut”

LOTTA, MAMMA TILL COLIN 15 ÅR.

För närvarande finns det ingen botande behandling men helt nya mediciner som påverkar 
grundproblemet ger stort hopp. Information om nya terapier får du av din behandlande CF-läkare. 
CF är en mycket allvarlig sjukdom men med tidig diagnos och framsteg inom medicinsk forskning 
ser framtiden mycket ljusare ut för de som diagnostiseras idag jämfört med tidigare. Idag kan många 
förverkliga drömmar om att studera, göra karriär, gifta sig, få barn och bli mor- eller farföräldrar.
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I Sverige finns det fyra CF-center belägna i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. Där finns team 
bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator och psykolog. De tar hand om ditt 
barn och kan erbjuda dig som förälder stöd. På det center ni kommer att tillhöra finns den samlade 
kunskapen om sjukdomen och där bedrivs också klinisk forskning. Där kommer ni att gå på 
regelbundna besök och dit kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa eller om du behöver 
stöd. Gör gärna en lista med dina frågor och funderingar inför läkarbesöken. Det finns mycket att lära 
sig och en del saker kanske känns svårt, men ingen förväntar sig att du ska kunna ta till dig allt på en 
gång. Ställ samma frågor om och om igen tills du förstår. 

”Vi fick all information 
från vårt CF-center, allt 

kändes nytt. 

Det snurrade i huvudet av tankar 
kring vad det kommer att 

innebära för Elmar.  

MOA, MAMMA TILL ELMAR 3 ÅR.
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Det kan vara lätt att glömma bort att ta hand om sig själv i en 
omtumlande period när allt fokus är på barnet, men det är 
viktigt att hitta stunder för återhämtning från de krav som 
följer med diagnosen. För vissa föräldrar är stöd från 
familj och vänner tillräckligt, medan andra behöver 
stöd från vårdpersonal, rådgivare eller psykolog. 
Var inte rädd för att be om hjälp och support.

Till ert CF-center vänder du dig med alla 
medicinska frågor.

”Det kommer att bli bra, även 
om det inte känns så nu, så kommer 

det att ordna sig.

Lita på er själva och stå på er.

 Alla, era familjer, era vänner, alla andra CF-föräldrar 
och vårdteamet, vill att det ska bli bra för er. 

Be om hjälp, vi finns där. Tappa inte bort varandra 
och fatta inga livsavgörande beslut nu, 

vänj er först vid CF-livet. 

Ta hand om varandra!  

ANDREAS, PAPPA TILL SONIA 17 ÅR.





Mer information
Denna broschyr är framtagen av Riksförbundet Cystisk Fibros i samarbete med föräldrar till barn med 
CF och vårdpersonal.

Vi finns här för att hjälpa. När du är redo kan du ta reda på mer på www.rfcf.se eller ringa oss på 
018- 15 16 22. Du når oss också på info@rfcf.se.
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Riksförbundet Cystisk Fibros  Plusgiro: 37 62 16-8
Kungsgatan 64 Bankgiro: 5487-2973
753 41 Uppsala Swish: 123 351 31 32
www.rfcf.se Plusgiro forskningsfonder: 90 02 28-8
www.cfbladet.se Organisationsnr: 817600-9473


