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Veiledning ved barneønske og graviditet hos kvinner med CF 

 
 

Av Pål Leyell Finstad, overlege, Norsk senter for cystisk fibrose, april 2013. 
 

Målsetning 

Målsetning med denne veiledningen er at den skal være et hjelpemiddel for helsepersonell, spesielt 

for leger og sykepleiere, som arbeider med voksne pasienter med cystisk fibrose (CF). Den er ment 

som et forslag til oppfølging av kvinner med CF som ønsker å bli eller er blitt gravide. Den 

inneholder også en del relevant informasjon om aktuelle problemstillinger ved CF og graviditet. 

Veilederen gir en generell innføring i emnet, og det vil kunne være behov for utdypende 

informasjon om for eksempel ernæring, fysioterapi og psykososiale aspekter.  

  

Bakgrunnsmateriale for denne veiledningen er ”Guidelines for the management of pregnancy in 

women with cystic fibrosis” fra European Cystic Fibrosis Society 2008, gjennomgang av relevante 

enkeltartikler, og deltakelse på aktuelle sesjoner ved årlige Europeiske CF konferanser.  Kollegaer 

ved Norsk Senter for Cystisk Fibrose (NSCF), ved lungeavdelingen, ved medisinsk genetisk 

avdeling og ved svangerskapspoliklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS) har kommet med 

innspill til dokumentet.      

 

Innledning  

Forventet levetid for personer med CF er økende og stadig flere når godt voksen alder. 

For kvinner og menn med CF er derfor ønske om å bli foreldre blitt aktuelt tema de senere år. 

I en spørreundersøkelse fra Skottland med 84 menn og 54 kvinner, som ble publisert i 2000, svarte 

72 % av kvinnene med CF at de ønsket barn enten nå eller innen de neste 10 årene (1). 

I en prevalens undersøkelse fra Norge og Sverige publisert i 2002 svarte 61 (46 %) av totalt 132 

kvinner at de ønsket barn. Av disse ble 46 (75 %) gravide; 85 % spontant og 15 % ved 

IVF(assistert befruktning utenfor kroppen) (2). 

Den amerikanske CF foreningen har estimert at etter 1990 er ca 3-4 % av kvinner med CF hvert år 

blitt gravide (3). 

Ved 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 5 kvinner fått tilsammen 8 barn ved IVF. Tre kvinner har adoptert 

til sammen 4 barn (egne data).  

 

Studier indikerer at graviditet generelt ikke påvirker levealder eller sykelighet hos kvinner med CF 

(2, 4, 5-9). Graviditet hos kvinner med CF vil likevel kunne innebære en betydelig helserisiko 

både for mor og barn, og i visse situasjoner kan det være aktuelt å fraråde svangerskap.  

Uansett kan graviditeten og spedbarnsperioden være en betydelig utfordring for en mor med CF, 

som i tillegg skal ivareta en tidkrevende egenomsorg og behandling. 

Vårt mål bør være at kvinner med CF, sammen med sin partner, tar beslutningen om å forsøke å få 

barn på best mulig informert grunnlag. Informasjonen bør gis i god tid før eventuell graviditet. 

Generell informasjon om CF og fertilitet bør gis til kvinner med CF allerede tidlig i tenårene (1). 

Best mulig helse hos mor før og under svangerskapet bidrar til å forhindre komplikasjoner. God 

planlegging av behandling og oppfølging er viktig. Optimalt opplegg krever godt tverrfaglig 

samarbeid innad i CF teamet og også mellom CF team og andre aktuelle aktører som fødeavdeling, 

barneavdeling, anestesiavdeling, lungeavdeling og fastlege/jordmor. 

NSCF kan kontaktes både av helsepersonell og pasient for råd og veiledning i forhold til 

oppfølgingen før, under og etter svangerskap. 
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Generelt om CF og graviditet 
 

Fertilitet hos kvinner med CF 

Sannsynligvis tilnærmet normal ved god helse, men kan være noe nedsatt pga viskøst sekret i 

cervix uteri (10, 11). Også kvinner med alvorlig CF sykdom kan bli spontant gravide. 

Prevensjonsveiledning bør gis alle kvinner med CF tidlig i tenårene for å forhindre uønsket 

svangerskap og fordi god planlegging av graviditet kan forhindre komplikasjoner. 

Ved uønsket barnløshet kan pasienter med CF henvises til lokalt infertilitetssentersenter på vanlig 

indikasjon (ikke gravid etter 1 års forsøk). 

 

Risiko for å få barn med CF 

CF skyldes sykdomsfremkallende mutasjoner (genfeil) i CFTR genet. Arvegangen ved CF er 

autosomal recessiv. To sykdomsfremkallende mutasjoner i CFTR-genet fører således til CF 

sykdom. Å være bærer av èn slik mutasjon gir ikke sykdom. Ca 4 % i den nord-europeiske 

befolkningen er bærer av èn mutasjon i CFTR genet. Det er vesentlig lavere forekomst av slike 

bærere i en del av den ikke-etnisk norske innvandrerbefolkningen. Ved ukjent bærerstatus hos far 

er risiko for CF hos barnet 1/50 dersom mor har CF. Dersom far er bærer av èn genfeil er det 50 % 

sjanse for å få barn med CF. 

 

Alle friske barn til en mor med CF vil uansett bli bærer av en sykdomsfremkallende CFTR-

mutasjon. 

 

Forhold ved mors helse som kan gi økt fare for komplikasjoner under svangerskapet 

Svangerskap har altså generelt ingen sikker negativ effekt på sykelighet eller leveutsikter for den 

gravide med CF. Mulighetene for komplikasjoner øker bla.ved: 

 nedsatt lungefunksjon med FEV1 < 50-60 % 

 raskt progredierende CF- sykdom 

 dårlig ernæringsstatus 

 diabetes mellitus 

 kronisk infeksjon med Burkholderia cepacia (spesielt genomovar III) 

 alvorlig leversykdom 

 

Lungefunksjon før graviditet ser ut til å være den viktigste prediktor for mors helse under og etter 

svangerskapet. Ved normal lungefunksjon forventes normalt forløp, mens redusert lungefunksjon 

kan gi økt komplikasjonsfare (6, 8, 14). 

 

Absolutte kontraindikasjoner mot å bli gravid (2, 7, 12, 13): 

 cor pulmonale 

 pulmonal hypertensjon  

 hypoksemi/hyperkapni i hvile (der korreksjon med O2 fører til acidose). 
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Noen utfordringer for mors helse under svangerskapet 
 

Luftveier 

Fysiologiske forandringer under graviditet gir bl.a. økt tendens til kollaps av luftveier, høytstående 

diafragma og redusert funksjonell residual kapasitet (FRC). Ved CF lungesykdom kan disse 

endringene gi økt risiko for atelektase og sekretopphopning. Dette igjen disponerer for infeksjon 

og økt perfusjons- ventilasjons mismatch (6). Det kan også være vanskeligere å få til adekvat 

lungedrenasje, særlig i siste trimester, og dette krever tilpasning og optimalisering av 

drenasjemetode underveis. 

Graviditet kan også gi noen begrensninger i valg av antibiotika ved infeksjon. 

Det er derfor viktig med regelmessig kontroll av lungefunksjon, infeksjonsstatus og regelmessig 

oppfølging av den slimmobiliserende behandlingen hos fysioterapeut. 

 

Hjerte-kar 

Minuttvolum/ blodvolum hos gravide øker med ca. 40 % (15). Pulmonal hypertensjon og cor 

pulmonale regnes som absolutte kontraindikasjoner mot å gjennomføre graviditet (10, 11). Dette 

kan bl.a. gi økende høyresidig hjertesvikt under graviditeten, eller akutt svikt under fødsel.  

 

Ernæringsstatus 

Gravide kvinner med CF er anbefalt minimum 11,5 kg vektoppgang (3, 11). Ved lav BMI 

anbefales større vektoppgang (11, 16). Anbefalinger for ekstra energiinntak under svangerskap 

varierer betydelig avhengig av bl.a. BMI før svangerskapet. Fysiologiske forandringer under 

graviditet generelt disponerer for både forstoppelse og gastroøsofageal refluks (sure oppstøt). 

Dette er problemer som i utgangspunktet forekommer hyppigere ved CF. Summen av dette kan 

resultere i inadekvat næringsinntak og dårlig ernæringsstatus. Supplement med næringsdrikker, 

sondenæring eller gastrostomi kan av og til bli nødvendig. 

Folsyre gis etter vanlige retningslinjer for gravide (17). Jernmangel er vanlig ved CF og de 

Europeiske retningslinjer anbefaler preventive kostråd og kontroll av jernstatus i uke 20.  

Oppfølging hos ernæringsfysiolog bør inngå som en del av svangerskapskontrollen. 

 

Svangerskapsdiabetes 

Kvinner med CF har økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes (11). Det er derfor viktig med 

nøye kontroll av blodsukker (6, 11). Det bør gjøres peroral glukosebelastning før og under 

graviditet (uke 20). Ved patologisk glukosebelastning eller diabetes må CF kvinnen følges opp av 

endokrinolog/ diabetessykepleier etter vanlige retningslinjer for diabetes under svangerskap og for 

diabetes ved CF. 

 

Helserisiko for barnet under svangerskapet 

 

Generelt er det lav perinatal mortalitet (8, 12, 15). Den viktigste risikofaktor for barnet er 

helsetilstand hos mor (11).  

 

Prematur fødsel 

Dette er den viktigste enkeltårsaken til perinatal morbiditet og mortalitet ved CF hos mor, med en 

hyppighet på ca. 25% (11). Sjansen for prematur fødsel øker ved svekket helse hos mor.  
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Mulige komplikasjoner hos barn som fødes prematurt er bla: 

 RDS (respiratory distress syndrom) 

 sepsis 

 intrakraniell blødning 

 hypoglycemi- vekstretardasjon 

Risiko avtar betydelig med økende gestasjonsalder. Det er for eksempel sjelden en ser alvorlige 

lungeproblemer hos barnet etter 32. svangerskaps-uke.   

 

Diabetes mellitus/ svangerskapsdiabetes 

Dette er en annen viktig risikofaktor for barnet.   

Uoppdaget eller dårlig regulert diabetes hos mor kan gi økt forekomst av (11): 

 polyhydramnion 

 preeklampsi 

 makrosomi 

 dødfødsel 

 komplikasjoner hos barnet 

 

Informasjon til kvinner med CF om graviditet ved CF 
Generell informasjon om forhold rundt CF og graviditet bør gis allerede tidlig i tenårene.  

Ved kjent ønske om å få barn kan informasjon gis over flere konsultasjoner slik at det blir mulig 

med repetisjoner og oppklaring av eventuelle misforståelser. Det er viktig at partner og ev. andre 

nære pårørende inkluderes. Partner bør ha tenkt gjennom muligheten for å kunne bidra ekstra i 

hjemmet - bl.a. i forhold til sin jobbsituasjon. Dersom mor er i jobb, kan øket belastning under 

svangerskap og ikke minst i spedbarnsperioden, også kreve endringer i hennes jobbsituasjon  -  

noe som igjen kan påvirke familieøkonomien. 

For noen vil også andre nære pårørende enn partner kunne spille en viktig rolle for avlastning 

under graviditet og i småbarnsperiode. 

Det blir også nødvendig å berøre vanskelige temaer som at barnet vil kunne vokse opp med en mor 

som er mye syk med økt behov for egenomsorg/ behandling, samt faren for at noen også kan miste 

sin mor tidlig. Undersøkelser fra USA har vist at 20 % av CF- mødre var døde ved barnets 10-

årsdag, dette tallet økte til 40 % dersom mor hadde FEV1 < 40 % av forventet før hun blir gravid 

(9). Det er svært viktig med stabilt parforhold, hvor begge har den samme motivasjon i forhold til 

å skulle bli foreldre og kommuniserer godt rundt de forskjellige utfordringer som kan komme. 

Nedenfor er det listet opp forslag til temaer til diskusjon mellom paret og helsepersonell. 

Ofte vil en oppdage at paret allerede har diskutert en god del av disse. Bakgrunnsinformasjon for 

emnene finnes under andre avsnitt i dette dokumentet. 

 

Forslag til emner som bør berøres 

 Fertilitet hos kvinner med CF 

 Risiko for å få barn med CF 

 Risiko for den gravide under svangerskapet  

 Risiko for barnet under svangerskapet 

 Medikamentell behandling under svangerskapet 

 Fødsel 

 Amming 

 Småbarnsperioden 

 Psykososiale forhold 
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Planlegging av graviditet 
 

Generelt vil altså komplikasjonsrisiko for mor og barn være mindre jo bedre helse mor har. 

Optimalt behandlingsopplegg er derfor viktig før og under graviditet. Innarbeiding av gode rutiner 

gjør det også lettere å gjennomføre adekvat behandlingsopplegg under graviditet. Tidlig kjennskap 

til barneønske gjør det lettere å få til god planlegging av svangerskap. Det er viktig at 

helsepersonell kommuniserer dette i den rutinemessige oppfølgingen av kvinner med CF.  

Ved kjent barneønske anbefales tilbud om tverrfaglig gjennomgang med lege, sykepleier, 

fysioterapeut og ernæringsfysiolog, ev. sosionom.  

Gjennomgangen bør bla inneholde; 

 

Informasjon/diskusjon rundt CF og graviditet (se forrige avsnitt) 
 

Gjennomgang av klinisk status. 

 Klinisk undersøkelse 

 Supplerende undersøkelser: lungefunksjonsundersøkelse, expektoratprøver til dyrkning, 

fastende glukose, HbA1C og ev. peroral glukosebelastning 

 Ved patologisk glukosebelastning/ diabetes bør pasienten henvises til diabetesenheten ved 

svangerskaps- poliklinikken for å sikre best mulig regulert blodsukker fra konsepsjons- 

tidspunkt. 

 Kontroll av ernæringsstatus: høyde, vekt, BMI, vitaminstatus, jern- og folinsyrestatus, INR 

og albumin. Ev. fettsyreanalyser. 

 Andre supplerende undersøkelser etter behov.  

 

Gjennomgang av behandlingsopplegg 

 Adekvat medikamentell behandling? 

 Kan medikamentene brukes under graviditet? 

 Gjennomgang og optimalisering av inhalasjons-/drenasjeteknikk  

 Gjennomgang og optimalisering av ernæringsstatus  

 

Gjennomgang av psykososiale forhold 

 Vurdering av mulighetene for fleksibilitet i arbeidssituasjon både for CF kvinne og partner.  

 Vurdering av behov for og ev. mulighet for hjelp fra familie/ venner. 

 Vurdering av behov for støtte fra det offentlige hjelpeapparat til bistand i hjemmet. 

 

Genetisk veiledning 

Mange par engster seg for å få barn med cystisk fibrose. Partnere til kvinner med CF og 

barneønske vil få tilbud om gentesting for å undersøke om de er bærere av en genfeil i CFTR- 

genet. Norsk lov krever genetisk veiledning i slike tilfeller. Dette er en informasjonssamtale hvor 

en gjennomgår svar på gentest av partner og hvor paret kan stille spørsmål og få informasjon om 

genetiske problemstillinger ved CF. 

Genetisk veiledning vil inkludere informasjon om muligheter for fosterdiagnostikk (morkakeprøve 

eller fostervannsprøve). Dersom far er bærer av en sykdomsfremkallende mutasjon gis også 

informasjon om preimplantasjons-diagnostikk (PGD). Dette er en metode som brukes for å 

genteste befruktede egg før de settes inn i kvinnen. 

Genetisk veiledning tilbys ved avdeling for medisinsk genetikk ved de fire universitetssykehusene.  
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Kontroll og oppfølging av gravid kvinne med CF 
 

Generelt 

Kontroll og oppfølging av gravide kvinner med CF må gjøres i et tverrfaglig CF team og i nært 

samarbeide med svangerskapspoliklinikken og ev. fastlege/ jordmor. Forslagene til oppfølging 

som er nevnt under, kommer som et supplement til vanlig svangerskapsomsorg, 

(www.helsedirektoratet.no, Nasjonale faglige retningslinjer: ”Retningslinjer for 

svangerskapsomsorgen”).  

Kontrollopplegget for gravide kvinner med CF kan bli omfattende og det er viktig at CF teamet 

bidrar til å koordinere de forskjellige kontrollene slik at opplegget blir minst mulig belastende. 

Optimal grunnbehandling og aggressiv behandling av eventuelle komplikasjoner er nødvendig for 

å sikre både mors og barnets helse. Ved dårlig helsetilstand hos mor kan det bli aktuelt å gi råd om 

å avslutte svangerskapet. NSCF vil være tilgjengelig for rådgivning gjennom hele svangerskapet.  

 

Forslag til oppfølging 
Når en kvinne med cystisk fibrose planlegger graviditet eller er gravid, bør hun så snart som mulig 

settes opp til tverrfaglig gjennomgang i CF- teamet. Optimalisert behandling og vurdering av 

behov for hjelpetiltak er viktig. Det bør lages en plan for oppfølging ved CF poliklinikken under 

svangerskapet i samarbeid med andre involverte (for eksempel svangerskapspoliklinikk, jordmor, 

fastlege). 

 

Polikliniske kontroller ved CF-poliklinikk 

Kontroll bør generelt gjøres ca hver 4. uke, i siste trimester hver 2. uke (15). Timer til kontroll ved 

CF poliklinikken kan koordineres med kontrollavtaler ved svangerskapspoliklinikken. Kopi av 

notater sendes til svangerskapspoliklinikken og omvendt.  

 

Forslag til rutine -prøver ved kontroll under svangerskapet: 

 spirometri, SaO2 

 ekspektorat-prøve  

 blodsukker 

 urinprøve (stix) for glukose, protein, hvite blodlegemer 

 vekt 

 

Peroral glukosebelastning: uke 20 og 28   

 

Andre supplerende undersøkelser etter behov, feks:  

-kontroll av ernæringsstatus; albumin, vitaminanalyser, jern, folinsyre. 

-EKG og ekko cor ved mistanke om pulmonal hypertensjon/ cor pulmonale 

-arteriell blodgass ved lav SaO2 + ev. SaO2 måling under aktivitet (tredemølle/gangtest) 

 De europeiske retningslinjer anbefaler O2 behandling ved SaO2 < 90 %. (11). 

 

Henvisning til kontroll ved svangerskapspoliklinikken 

Generelt: 

 Henvisning sendes straks graviditet er kjent. 

 Presiser at det er viktig med fast lege ved svangerskapspoliklinikken og at epikriser skal 

sendes til CF teamet. 

 Det er viktig å invitere til tett og åpen dialog mellom svangerskapspoliklinikken / 

fødeavdelingen og CF team/ NSCF. 

http://www.helsedirektoratet.no/


 

Norsk senter for cystisk fibrose, april 2013 

 Ved diabetes/patologisk glukosebelastning; henvis pasienten direkte til diabetes-

poliklinikken for gravide (gjøres fortrinnsmessig allerede før kvinnen er blitt gravid).  

 

Viktig informasjon til svangerskaps- og fødepoliklinikken: 

 Generell informasjon om pasientens status og behandlings-/ kontrollopplegg ved CF 

teamet.  

 Informasjon om aktuelle mikrober. Råd om adekvate hygienetiltak, både under polikliniske 

kontroller og ved innleggelse til fødsel. Multi-resistente Pseudomonas/ Burkholderia 

cepacia/ MRSA etc, krever spesielle smitteverntiltak som enerom eller isolat. 

 Informasjon om adekvat inhalasjons-behandling og og praktisk gjennomgang av 

slimmobiliserende behandling før, under og etter fødsel.  

 Planlegging av eventuell antibiotikakur før fødsel for optimalisert lungefunksjon.  

 Innspill i forbindelse med narkose under ev. sectio (se avsnitt om fødsel).  

 Presisére ønske om tett dialog.  

 

 

Medikamentell behandling av mor under graviditet 

De fleste medikamenter brukt rutinemessig ved CF kan også brukes under graviditet. Unntak er 

medikamenter som er vist å kunne gi fosterskade, for eksempel tetracycliner og tobramycin 

(spesielt i 1. trimester). 

For de fleste aktuelle medikamenter gjelder at sikkerhet ved bruk hos gravide ikke er fullstendig 

klarlagt. Bruk av disse må vurderes ut fra forventet gevinst i forhold til risiko. I tvilstilfeller bør 

den gravide gis anledning til å være med i beslutningsprosessen. Endret farmakokinetikk (økt 

distribusjonsvolum, lavere plasma proteinkonsentrasjon, nedsatt absorbsjon, økt renal/hepatisk 

clearance) kan kreve økte doser (18).  

Optimal helse hos mor minker risiko for komplikasjoner både hos mor og barn og må tilstrebes 

selv om dette kan innebære omfattende medikamentell behandling under svangerskapet. 

 

Enkelte viktige anbefalinger fra de Europeiske retningslinjer for omsorg til gravide kvinner 

med CF  

 Suppresjonsbehandling av kronisk pseudomonasinfeksjon: 

      I de europeiske retningslinjer anbefales måling av Tobramycinspeil ved inhalasjon av høydose 

tobramycin (TOBI). En bør vurdere seponering i hvert fall i første trimester. Colimycin til 

inhalasjon antas å være trygt. 

 Systemisk antibiotikabehandling:  

      Ciprofloxacin og Tobramycin bør unngås, men kan vurderes dersom det er sterk indikasjon og 

mangel på gode alternativer. 

 Antiinflammatorisk behandling:  

      Behandling med inhalasjonssteroider regnes som trygt, orale steroider bør unngås dersom 

pasienten ikke står på langtidsbehandling. Bruk av Azitromycin regnes som trygt, men erfaring 

med langtidsbehandling hos gravide er liten. 

 Mucolytisk behandling: Pulmozyme regnes som trygt. 

 Bronkodilatator inhalasjons-behandling: 

      Regnes som trygt. Kan imidlertid gi invers reaksjon p.g.a. instabile luftveier under graviditet. 

Indikasjon bør vurderes ut fra reversibilitets- test.  

 O2 behandling: Anbefales ved SaO2 < 90 %. 
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For informasjon om bruk av spesifikke medikamenter ved graviditet, se for øvrig: 

  

 www.legemiddelverket.no, Terapianbefalinger 2007:”Bruk av antibiotika under 

graviditet” 

 www.legemiddelhandboka.no, Norsk Legemiddelhåndbok, kap. G 7: ”Graviditet og 

legemidler” og kap. G8: ”Amming og legemidler”. 

 

Fødsel  
De fleste kvinner med CF føder vaginalt (11). Under fødsel kan smertestillende, O2 og 

bronkodilatator/ inhalasjonsbehandling gis etter behov. Av smertestillende anbefaler de europeiske 

retningslinjene særlig lavdosert epidural analgesi (11). Denne kan også enkelt konverteres til 

epidural anestesi ved eventuelt keisersnitt. Kvinner med dårlig lungefunksjon kan ev. introduseres 

for BiPAP før fødsel hvis det kan bli indikasjon for slik behandling. Det er viktig å komme i gang 

med inhalasjonsbehandling og lungedrenasje raskest mulig etter fødsel. Fysioterapeut bør 

konsulteres både for å vurdere slimmobiliserende behandling i forbindelse med fødsel og 

behandlingsopplegget etter fødsel. 

 

Induksjon/Sectio 

Induksjon og sectio vurderes på obstetrisk indikasjon på vanlig måte. Ved fare for betydelig 

forverret helse hos mor må sectio på maternell indikasjon vurderes. Det foretrekkes epidural-

anestesi ved sectio (11). Obs adekvat smertelindring postpartum for å unngå forsinket oppstart av 

lungedrenasje. Det er noe økt fare for postpartum infeksjon og forlenget rekonvalesens (19). 

 

Post partum  
Viktig med;  

 Adekvat smertelindring, dersom sectio bør ikke epiduralkateter seponeres for raskt. 

 Rask opptart lungefysioterapi 

 Oppstart faste medikamenter som har vært seponert under graviditet, obs ved eventuell 

amming 

 Rask oppstart antibiotika ved infeksjonssymptomer (obs ved eventuell amming). 

 

Amming 

Brystmelken til kvinner med CF er fysiologisk tilnærmet lik melk hos kvinner uten CF. Den er 

altså ikke spesielt saltholdig og mødre med CF kan amme på samme måte som mødre uten CF 

(11). 

 

Noen forutsetninger som bør ligge til grunn for å kunne amme; 

 Adekvat energi - og næringsinntak hos mor. Det er vanlig å regne at amming øker mors 

energibehov med 500 kcal/dag i snitt. Hun bør i utgangspunktet ha normal BMI. Mor 

behøver så mye som 2 liter ekstra væske daglig dersom hun ammer (11). 

 Mor må ikke stå på medikamenter som frarådes brukt under amming 

 Mors ernæringsstatus (vekt, ev. vitamin-status) må følges nøye i ammeperioden 

 

Alternativ til amming er morsmelkserstatning, ev. kan amming og morsmelk-erstatning 

kombineres. 

 

 

http://www.legemiddelverket.no/
http://www.legemiddelhandboka.no/
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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. Det er viktig 

at mor får nok tid til å ta vare på sin egen helse. Dette bør være diskutert og planlagt sammen med 

partner og ev. familie/venner/arbeidsgiver før svangerskapet. Rask oppstart av rutinekontroller ved 

CF poliklinikken er viktig, men må også tilpasses kvinnens behov for ro rundt nyfødtperioden.  

Første kontroll anbefales etter ca. 14 dager, senere etter individuell avtale. 

 

Forslag til innhold i kontrollene etter fødsel; 

 Kontroll av behandlingsopplegg. Gjeninnsetting av medikamenter som har vært seponert 

under graviditet (obs. ved ev. amming)  

 Klinisk status + supplerende undersøkelser: Flow-volum, SaO2, CRP, hvite, ekspektorat, 

vekt, kontroll av egenomsorg (spes. lungedrenasje + ernæring)  

 Nøye kontroll av ernæringsstatus er viktig, særlig dersom kvinnen ammer. 

 Prevensjons- veiledning bør gis tidlig. 

 

 Etter behov henvises til konsultasjon hos;  

 Fysioterapeut. Ofte kan inhalasjonsbehandling/ slimmobiliserende behandling bli 

nedprioritert som følge av travel småbarns- periode. Viktig med tett oppfølging. 

 Ernæringsfysiolog. Ernæringsstatus kan svekkes raskt etter fødsel både pga. mindre tid til 

fokus på næringsinntak - og pga. økt energiforbruk, særlig ved amming. Viktig med tett 

oppfølging. 

 Sosionom. Ny vurdering av behov for hjelpetiltak i hjemmet, støtteordninger ved behov for 

redusert arbeidstid etc. kan bli nødvendig. 

 Psykolog. Forekomst av for eksempel postnatal depresjon er ikke kjent ved CF. En kan 

likevel tenke seg at kombinasjonen av CF sykdom og ansvar for nyfødt barn kan gi psykisk 

belastning hos noen, med behov for oppfølging hos spesialist. 

 

På indikasjon: Adekvat CF diagnostikk av barnet. 

 

Oppsummering  

Graviditet hos kvinner med CF er blitt vanligere. Generelt ser svangerskap ikke ut til å påvirke 

mors helse negativt på sikt. Risiko for komplikasjoner under svangerskapet øker imidlertid ved 

dårlig helse hos mor, spesielt ved svekket lungefunksjon. Svekket helse hos mor er også den 

største risikofaktor for barnet under svangerskapet. God planlegging før svangerskapet og nøye 

kontroll, med aggressiv behandling av komplikasjoner under graviditet, er meget viktig. 

Oppfølging av gravide kvinner med CF krever nært samarbeid mellom CF team, 

svangerskapspoliklinikk, fødeavdeling og ev. fastlege og jordmor. CF teamet bør spille en viktig 

rolle i planlegging og koordinering av kontroller, behandling og fødsel for gravide kvinner med 

CF.  

NSCF tilbyr informasjon om graviditet og CF, gjennomgang av status og planlegging og 

oppfølging av graviditet hos kvinner med CF i Norge. Dette gjøres i tett samarbeid med lokalt 

behandlerapparat. NSCF kan også alltid kontaktes både av helsepersonell og pasient for råd og 

veiledning i forhold til oppfølgingen før, under og etter svangerskap.  
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