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Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) 
 
Av Pål Leyell Finstad, overlege, Norsk senter for cystisk fibrose, april 2013.  

Målgruppe 

Denne veilederen gir informasjon om utfordringer knyttet til graviditet hos kvinner som har CF og 

er først og fremst skrevet med tanke på kvinner med CF, partner og pårørende. 

 

Innledning 

I de senere år er stadig flere kvinner med CF blitt gravide og har fått egne barn. Ved Norsk Senter for 

Cystisk Fibrose (NSCF) har vi frem til 2012 fulgt 22 kvinner med CF som er blitt spontant gravide og 

har født tilsammen 32 barn. I tillegg har fem kvinner fått tilsammen åtte barn ved befruktning utenfor 

livmoren, dvs. in vitro fertilisering (IVF)¹. Tre kvinner har adoptert til sammen fire barn (egne data). 

Studier indikerer at graviditet generelt ikke behøver å påvirke livslengde eller sykelighet hos kvinner 

med CF. Svangerskap vil likevel kunne innebære en helserisiko både for mor og barn, og i visse 

situasjoner kan det være aktuelt å fraråde graviditet. 

Uansett kan graviditet og småbarnsperiode være en betydelig utfordring for deg med CF, som i tillegg 

må ivareta en tidkrevende egenomsorg og behandling.  

 

Planlegging 

Det er ikke så lett å forutsi hvordan et svangerskap vil forløpe, men generelt går det best når 

helsen din er så bra som mulig før du blir gravid. Det er derfor viktig å starte planlegging i god tid før 

du blir gravid slik at du får et optimalt opplegg for behandling og kontroll både før, under og etter 

svangerskapet. NSCF kan kontaktes både av deg med CF og av helse-personell for råd og veiledning i 

forhold til oppfølgingen før, under og etter svangerskap. Målet er at du som har CF, sammen med 

partneren din, tar beslutningen om å forsøke å få barn på best mulig informert grunnlag og at dere får 

best mulig oppfølging dersom du blir gravid.  

NSCF har utarbeidet egen veileder for helsepersonell med omsorg for kvinner med CF som ønsker å 

bli/er blitt gravide: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/norsk-senter-for-

cystisk-fibrose/Sider/enhet.aspx. Rådene for oppfølging og behandling som er nevnt her kommer i 

tillegg til de råd som gjelder for gravide generelt. 

 

¹ In vitro fertilisering (IVF) er befruktning utenfor livmoren- såkalt ”prøverørsbefruktning”     

 
Først litt generelt om CF og graviditet 
 

Fruktbarhet hos kvinner med CF 

Fruktbarheten er litt redusert, blant annet på grunn av seigt sekret i livmorhalsen. Dårlig helse kan 

også redusere fruktbarheten. Likevel har altså de fleste som er fulgt opp ved NSCF blitt gravide 

spontant.  

Om du skulle ha problemer med å bli gravid kan du diskutere henvisning til befruktning utenfor 

livmoren med din CF lege. 
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Prevensjon 

Det er viktig å bruke prevensjon både for å forhindre uønsket svangerskap og fordi god planlegging i 

forkant av graviditet kan forhindre komplikasjoner. Dessuten kan jo prevensjon (kondom) beskytte 

mot kjønnssykdom. 

 

Risiko for å få barn med CF 

Ved CF er det to sykdomsfremkallende forandringer (mutasjoner) i CF_genet; én er arvet fra mor 

og én fra far. Ca. 4 % av Norges befolkning er bærer av én slik mutasjon og dette gir ikke sykdom- 

de er altså friske. Sjansen for å få barn med CF er avhengig av om din partner er bærer av en 

sykdomsgivende mutasjon i CF genet. Din partner vil få tilbud om genetisk undersøkelse 

(blodprøve) for å se om han har en slik CF mutasjon. Om det ikke er funnet noen CF mutasjoner 

hos far er sjansen for CF hos barnet svært liten, ca. 0,2 %. Dersom far har én mutasjon er sjansen 

for å få barn med CF 50 %. Dersom far ikke er genetisk undersøkt er beregnet sjanse for å få barn 

med CF sykdom ca. 2 %. 

Alle som ønsker genetisk undersøkelse vil også få en samtale med genetiker med informasjon om 

prøvesvar. Under denne samtalen gis også informasjon om hvilke muligheter det er for å teste 

barnet både under svangerskap og etter fødsel.  

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) er en metode som brukes for å genteste befruktede egg før de 

settes inn i kvinnen. Metoden krever derfor at man bruker befruktning utenfor livmoren. PGD kan 

tilbys par som har arveanlegg for en alvorlig sykdom som kan overføres til barna (se link til omtale 

av PGD på NSCF’s nettside). For par der mor har CF er PGD aktuelt der det også påvises CF 

mutasjon hos far. 

Alle friske barn til en mor med CF vil uansett bli frisk bærer av en sykdomsgivende mutasjon.  

  

 

                 Skjematisk arvegang  
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Helserisiko for den gravide med CF under svangerskapet 

Helsen din før du blir gravid har mye å si for hvordan et svangerskap forløper.  

Forhold som kan øke mulighetene for komplikasjoner er først og fremst: 

 dårlig lungefunksjon  

 dårlig ernæringsstatus 

 diabetes mellitus  

 

Lungefunksjon  

Når magen vokser vil lungevolumet reduseres og pustefrekvensen øke. Dette kan påvirke 

ventilasjonen av lungene, gi økt opphopning av slim i bronkiene og øke risikoen for lungeinfeksjoner 

og fall i lungefunksjon. Det er viktig med et godt gjennomarbeidet behandlingsopplegg for inhalasjon 

og slimmobiliserende behandling før graviditet. Det er også viktig med (spesialisert) oppfølging i 

lungefysioterapi under svangerskapet for ev. justeringer i forhold til endringer i behov og 

forutsetninger.  

Under graviditet er det minst like viktig som før å komme raskt i gang med antibiotika-behandling 

dersom det er økende tegn til lungeinfeksjon. 

 

Ernæringsstatus  

God ernæringsstatus før og under svangerskapet er viktig for å forebygge komplikasjoner og det kan 

også øke sjansene dine for å bli gravid. God ernæringsstatus betyr en normal kroppsvekt og at 

kroppen har normale lagre av ulike næringstoffer.  

For å vurdere kroppsvekten beregnes gjerne BMI (body mass index eller kroppsmasseindeks): Vekt 

(kg)/ høyde²(m). BMI viser om en person er over-/ undervektig eller har normal vekt i forhold til 

høyde.   

 Gravide kvinner med CF er anbefalt minimum 11 kg vektoppgang. Hvis du er undervektig i 

begynnelsen av svangerskapet, anbefales en høyere vektoppgang.  

Graviditet innebærer at mors energibehov øker, særlig særlig siste del av svangerskapet. 

Fysiologiske (naturlige) forandringer under graviditet kan føre til både forstoppelse og sure 

oppstøt; problemer som jo også forekommer ellers ved CF. Dette kan gjøre det vanskelig å få i seg 

nok mat slik at man går opp tilfredstillende i vekt. Du kan ha behov for næringsdrikker, 

næringstilskudd eller andre tiltak i tillegg til vanlig mat. CF -teamets kliniske ernæringsfysiolog 

kan bistå med råd. 

 

Svangerskapsdiabetes (diabetes oppstått under svangerskapet) 

Kvinner med CF har økt risiko for diabetes og svangerskap kan også disponere for dette. Det bør 

gjøres glukose belastningstest (test av blodsukker før og etter at du har drukket sukkerløsning) både 

før og under graviditet.    

Dersom denne testen viser at du er utsatt for å få diabetes, eller at du før svangerskapet allerede har 

kjent diabetes, vil du få tilbud om oppfølging hos diabeteslege. Dersom du skulle utvikle 

svangerskapsdiabetes må du sannsynligvis starte med insulin. De fleste kan avslutte behandlingen 

etter fødsel. Det er viktig at energiinntaket er tilstrekkelig og det anbefales derfor ikke at du reduserer 
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inntaket av karbohydrater uten å få hjelp til å opprettholde nødvendig energiinntak. CF-teamets 

kliniske ernæringsfysiolog kan bistå med råd. 

 

Helserisiko for barnet under svangerskapet 

Mors helsetilstand er viktig for barnets utvikling under svangerskapet. Ved svekket helse hos mor 

øker risiko blant annet for tidlig fødsel som kan medføre øket helserisiko for barnet.  

Tett oppfølging og rask behandling av helseproblemer hos mor er derfor den beste måten å sikre 

barnets helse på. 

 

Forberedelser til graviditet 
Sannsynligheten for at du får et ukomplisert svangerskap øker med gode forberedelser og 

planlegging. Når du og din partner har bestemt dere for å forsøke å få barn er det viktig å 

informere CF teamet tidlig. NSCF bistår gjerne med råd og informasjon.  

 

Beslutningsprosessen 

Ved CF hos mor vil svangerskap og omsorg for barnet kunne gi noen ekstra utfordringer. 

Her er tips til forhold du og din partner bør diskutere i forkant, gjerne sammen med CF-teamet, 

familie, venner osv: 

 

1. Det er viktig at du får tid til å ivareta din egen helse både under og etter svangerskapet. 

 hvilke muligheter har dere for ekstra hjelp hjemme (familie, venner, offentlig 

hjelpeapparat)? 

 tillater partners jobb-situasjon fleksibilitet i forhold til å bidra ekstra hjemme?  

 hvordan er det med fleksibilitet i din egen jobb-situasjon?  

 hvordan vil familieøkonomien bli ved eventuelle endringer i jobb-situasjon? 

 

2. Ingen barn har noen garanti for å ha friske foreldre som lever sammen. Ved CF vil barnet 

vokse opp med kronisk syk mor. Barnet kan miste sin mor tidligere enn andre barn. 

 er familien forberedt på å kunne takle en slik situasjon?  

 har dere et godt og stabilt forhold som vil kunne tåle eventuelle ”ekstra- belastninger”, og 

er dere samkjørt i ønsket om å få barn? 

 

Behandling og kontroll før du er blitt gravid 

Det er altså en fordel om du/ dere involverer CF-teamet tidlig i beslutningsprosessen. 

Dere kan da få informasjon om CF og graviditet slik at dere har best mulig grunnlag å treffe deres 

beslutninger på. 

Ved en gjennomgang av helsestatus vil CF-teamet kunne sjekke om behandlings- og 

kontrollopplegget ditt er godt, eller om justeringer er nødvendig. Kanskje er det noen av dine faste 

medisiner du bør la være å bruke dersom du blir gravid- av hensyn til barnet. 

Innarbeiding av gode rutiner på forhånd (for eksempel inhalasjonsbehandling, lungedrenasje og 

ernæring) gjør det lettere å gjennomføre disse under svangerskapet. Dersom CF-teamet ditt 
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informeres om barneønske så tidlig som mulig blir det tid til god planlegging av tiden før, under og 

etter svangerskapet. 

 

Svangerskapet 
 

Kontrollopplegg 

 Dersom du blir gravid bør du raskt til kontroll ved CF-teamet. Det er viktig å kontrollere at 

medisinene dine kan brukes under svangerskapet og at helsen din er godt ivaretatt. Du vil bli henvist 

til oppfølging ved svangerskaps-poliklinikken. Du må nok regne med litt hyppigere kontroller ved 

CF-teamet, avhengig av helsetilstanden din. I siste trimester er det generelt anbefalt kontroll hver 14. 

dag. 

I tillegg til kontrollene ved svangerskapspoliklinikken og CF-teamet er det også viktig at du får 

oppfølging etter vanlige retningslinjer for gravide. Slik oppfølging får en ofte hos fastlege og 

jordmor. Kontrollopplegget for gravide kvinner med CF kan altså bli omfattende og det er viktig at 

CF teamet bidrar til å koordinere de forskjellige kontrollene slik at oppfølgingen blir minst mulig 

belastende. Det er også viktig at du selv følger med og ikke er redd for å stille spørsmål. 

 

Behandling 

Den viktigste risikofaktor for barnets helse er som nevnt dårlig helsetilstanden til mor. 

Det er viktig at du selv tar raskt kontakt dersom du kjenner økende symptomer på lungeinfeksjon eller 

får andre plager. Det er nødvendig å starte behandling raskt for å beskytte både din og barnets helse. 

Fortrinnsvis brukes selvfølgelig medikamenter som regnes for å være trygge i forhold til 

svangerskapet. En del vanlige medikamenter anbefales brukt til gravide bare når ”potensiell gevinst 

oppveier mulige risiko”. Slike medisiner, for eksempel noen typer vanlig antibiotika, kan også bli 

aktuelle å bruke dersom helsen din krever det. Noen medisiner frarådes brukt under svangerskapet, 

spesielt visse typer antibiotika, og en må da finne frem til best mulige alternativer. Ved mindre 

vektoppgang enn ønskelig er det aktuelt med næringsdrikker, næringstilskudd eller andre tiltak.   

 

Fødsel 

Ved CF anbefales vanlig (vaginal) fødsel dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

Rekonvalesensperioden er ofte litt kortere enn ved keisersnitt og det er mindre fare for infeksjon. Det 

er viktig å komme i gang med inhalasjons- og slimmobiliserende behandling raskest mulig etter 

fødsel. 

Dersom du har sluttet med noen av dine faste medisiner under svangerskapet, og ikke skal amme, kan 

det være aktuelt med oppstart like etter fødsel. 

 

Amming 

Brystmelken fra kvinner med CF er tilnærmet lik melk fra kvinner uten CF. Mødre med CF kan 

amme på samme måte som mødre uten CF. 

Det er likevel noen forutsetninger som bør ligge til grunn for å amme; 

 Du må passe på å spise nok til å opprettholde normal vekt. Amming krever ca. 500 kcal ekstra 

per dag. Dette kommer i tillegg til det økte energibehov du allerede måtte ha pga CF. En 
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tilstrekkelig vektoppgang under svangerskapet gir deg energireserver og et bra utgangspunkt 

for amming. 

 Du bør ikke bruke medikamenter som frarådes ved amming. 

Diskuter gjerne med CF teamet og/ eller barselavdelingen spørsmål rundt amming. 

Alternativ til amming er morsmelkerstatning, eventuelt kan disse kombineres. 

 

Kontroll etter fødsel 
Småbarnsperioden kan av noen oppfattes som mer strevsom enn svangerskapet. Kombinasjonen av 

ansvar for et nyfødt barn og omfattende program for egenomsorg kan være krevende. 

Mor må få nok tid til å ta vare på sin egen helse og det er viktig å ha etablert et godt nettverk til hjelp 

og avlastning i denne tiden.  

Alle mødre har behov for ro i nyfødtperioden.  Likevel anbefales kontroll ved CF poliklinikk ca 14. 

dager etter fødsel. Hensikten er å kontrollere helsestatus, gjennomgå medisiner, men også å kunne 

fange opp psykososiale utfordringer eller andre spørsmål du måtte ha.  

 

Oppsummering 
 Det er blitt vanligere at kvinner med CF blir gravide. 

 Ved god helse hos mor vil svangerskapet oftest ikke påvirke sykelighet eller livslengde. 

 Svangerskap vil likevel kunne innebære en betydelig helserisiko både for mor og barn, og i 

enkelte tilfelle kan det være aktuelt å fraråde svangerskap. 

 Planlegging i god tid før du eventuelt blir gravid er viktig for et best mulig svangerskap og en 

fin småbarnsperiode. 

 Det er lurt å involvere ditt lokale CF-team tidlig slik at du kan få informasjon og drøfte 

hvordan du best mulig kan forberedre deg på en graviditet ut fra din egen helse og din egen 

situasjon.   

 Det gis tilbud om genetisk veiledning med blant annet informasjon om sjansene for å få barn 

med CF 

 Barsel og småbarnsperiode kan være minst like utfordrende som selve svangerskapet. 

 NSCF har spesialkompetanse på CF og graviditet og kan bistå deg, dine pårørende og ditt 

lokale CF- team med informasjon og oppfølging. 

 


