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SAMMANFATTNING 
 

I Sverige idag föds cirka 1000 barn årligen med medfödda hjärtfel. Dessa hjärtfel kan 
variera i allvarlighetsgrad och ge olika symtom beroende på typ av hjärtfel. Många kan 
leva ett ganska vanligt liv medan andra har symtom och upplever hjärtfelet begränsande i 
deras vardag. Då ungdomstiden och de tidiga vuxenåren är känsliga faser i en människas 
liv, med bland annat identitetssökning och en tid för strävan mot självständighet, är det 
viktigt att veta hur dessa hjärtfel påverkar ungdomarna och de unga vuxna för att kunna 
hjälpa dem mot en positiv upplevelse av sin livsvärld.  
Syftet var att beskriva ungdomars samt unga vuxnas upplevelse av att leva med medfött 
hjärtfel. 
För att svara på syftet genomfördes en litteraturöversikt där 16 studier inhämtades från 
2007 och framåt, utifrån databaserna PubMed och CINAHL.  
Resultatet visade att ungdomarna och de unga vuxna hade olika upplevelser av sitt 
medfödda hjärtfel. En del hade accepterat sin sjukdom och upplevde ingen påverkan på 
vardag eller livskvalitet. Andra upplevde svårigheter att acceptera sin sjukdom, att 
integrera den i sin vardag och kände sig begränsade av sitt hjärtfel. Livskvaliteten 
påverkades också negativt på olika sätt hos några ungdomar. Många upplevde också en oro 
och osäkerhet gällande framtiden. 
Omgivningen och sjukvården påverkade ungdomarnas och de unga vuxnas upplevelse av 
sin livsvärld. Föräldrar upplevdes antingen stöttande eller överbeskyddande och kamrater 
upplevdes kunna påverka livsvärlden negativt eller positivt beroende på hur de bemötte 
ungdomarna och de unga vuxna och deras begränsningar. En stark känsla av sammanhang, 
socialt stöd, färre symtom av hjärtfelet och en högre självskattad fysisk status gav en mer 
positiv upplevelse av livsvärlden. 
Utifrån resultatet dras slutsatsen att ett medfött hjärtfel påverkar vardagen på olika sätt för 
ungdomar och unga vuxna. Vårdpersonal som möter denna patientgrupp behöver kunskap 
om vad som bidrar till en god livskvalitet för personer med medfött hjärtfel, liksom 
kunskap om de faktorer som predisponerar för upplevelsen av en god livsvärld. Därtill 
behöver de kunna förmedla nödvändiga verktyg för att uppnå densamma.  
Nyckelord: Medfödda hjärtfel, upplevelse, ungdomar, unga vuxna, livsvärld, livskvalitet, 
känsla av sammanhang 

 
 

 



      

ABSTRACT 

In Sweden about 1000 children are born every year with congenital heart defects. These 
congenital heart defects vary in complexity and cause different symptoms depending on 
the type of heart defect. Many of the children are able to live normal lives, while others 
have symptoms and feel that the heart defect is limiting in their daily life. Since 
adolescence and early adulthood are vulnerable phases in life during which young people 
seek to establish identity and to achieve independence it is important to know how these 
heart defects affect adolescents and the young adults to be able to help them experience a 
positive life world. 
The aim was to describe the experience of adolescents and young adults living with a 
congenital heart defect. 
A literature review was performed and 16 articles were obtained from 2007 and forward, 
from the databases PubMed and CINAHL. 
The results showed that adolescents and young adults had different experiences of their 
congenital heart defects. Some of them had accepted their disease and experienced no 
impact on daily life or quality of life. Others experienced difficulties in accepting their 
disease and in integrating it into their daily life and felt that the heart defect limited them. 
Quality of life was negatively affected in various ways for some of the adolescents. Many 
of them experienced anxiety and uncertainty for the future. 
The adolescents and young adults were also affected by the people in their environment 
and the health care. They felt that their parents either supported or overprotected them and 
described the effect of their friends on them as either positive or negative, depending on 
how those friends responded to the adolescents and young adults and their limits. A strong 
sense of coherence, social support, less symptoms from the heart defect and a higher self 
rated physical status gave a more positive experience of the life-world. 
From the result the conclusion is made; that living with a congenital heart defect affects 
daily life in different ways. Health professionals who meet these patients need knowledge 
about which factors predispose patients to experiencing a good life world and knowledge 
about factors that contributes to a good quality of life for persons with congenital heart 
defects and they need to be able to give them necessary tools to achieve the same.  
Keywords: Congenital heart defects, adolescents, young adults, experience, life world, 
quality of life, sense of coherence 
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BAKGRUND 

Medfödda hjärtfel 

Definition och Epidemiologi 
Ett medfött hjärtfel innebär att det finns någon typ av missbildning, antingen i hjärtat eller i 
de stora blodkärlen som har en faktisk eller potentiell, funktionell betydelse (Mitchell, 
Korones & Berendes, 1971). Internationellt varierar incidensen samt prevalensen, dock 
ligger höginkomstländer i topp med flest diagnostiserade fall (Van der Linde et al., 2011). I 
Sverige föds idag ungefär 1000 barn med någon typ av hjärtfel, en incidens som stigit 
kraftigt sedan 1930-talet. Den ökade incidensen beror till största delen på att fler barn 
diagnostiseras, vilket i sin tur beror på ökad kunskap, screening och den medicinska 
utrustningen, till exempel ultraljud och avancerad röntgenteknik (Riksförbundet 
HjärtLung, 2016; SWEDCON, 2015). Sedan 1950-talet har forskningen lett till ytterligare 
stora framsteg inom diagnostik och operationsmöjligheter för dessa barn. För ungefär 50 år 
sedan överlevde endast cirka 60 procent av barnen och idag överlever mer än 90 procent av 
de drabbade till vuxen ålder (Bhatt et al., 2015; Hjärt-Lungfonden, 2013, 2016; Moons, 
Bovijn, Budts, Belmans & Gewillig, 2010; Van der Linde et al., 2011). I de flesta fall, både 
i Sverige och i likställda länder globalt, ställs numera diagnos tidigt efter förlossningen 
men några barn och ungdomar dör i plötsligt hjärtstopp orsakat av ett medfött hjärtfel som 
inte upptäckts. Medfödda hjärtfel är också den vanligaste dödsorsaken bland nyfödda 
(Hjärt-Lungfonden, 2013). 
 
Riskfaktorer och etiologi 
I de flesta fall är orsaken till ett medfött hjärtfel okänt. Enligt Lundgren & Hansson (2008) 
kan en del av hjärtfelen bero på genetik, ärftlighet, kromosomrubbningar, miljöfaktorer, 
diabetes hos modern eller medicinering under graviditeten. Knudsen, Hansen, Garne och 
Andersen (2014) visade på ett samband mellan antidepressiv medicinering med Selektiva 
Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i tidig graviditet och en ökad risk för medfött 
hjärtfel hos barnet. Samband har också påvisats mellan medfött hjärtfel och rökning hos 
modern där det också påvisades att mer rökning innebär en högre risk (Zhang et al., 2016). 
Cai, Sun, Zhang och Hong (2014) visade på ett samband mellan övervikt hos modern och 
medfött hjärtfel. Ju högre BMI kvinnan hade desto större var risken för barnet att drabbas. 
Ytterligare en studie påvisade ett samband mellan diabetes hos modern och komplikationer 
såsom medfött hjärtfel hos barnet, detta oberoende av om det handlade om Diabetes 
Mellitus typ ett eller två (Øyen et al., 2016). 
 
Olika typer av hjärtfel 
De i särklass vanligaste hjärtfelen är så kallade shuntfel vilka utgör 50 procent av alla 
medfödda hjärtfel. Ett shuntfel innebär att det finns ett hål i skiljeväggarna, antingen 
mellan förmak (förmaksseptumdefekt, ASD) eller kammare (ventrikelseptumdefekt, VSD). 
De flesta barn med ASD är symtomfria under uppväxten, men kan stöta på problem såsom 
rytmrubbningar när de blir äldre om inte problemet åtgärdas. VSD, som utgör nästan 
hälften av alla shuntfel, medför ett ökat pulmonellt tryck då blodet shuntas direkt ut i 
lungartären. Även vänster kammare överbelastas i samband med detta vilket medför att 
den dilateras. Felet uppträder ofta tillsammans med andra hjärtfel. Förutom shuntfel kan ett 
medfött hjärtfel innebära klaffel, transpositioner av kärlen och aortaanomalier, arytmier, 
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kardiomyopatier med mera. När det kommer till olika förträngningar i klaffar och kärl 
utgör aortastenos cirka sju procent av hjärtfelen. Kombinationer av olika hjärtfel kan också 
ses. Exempel på detta är Fallots anomali, ett tillstånd som innebär att venöst blod shuntas 
in i aorta och blandas med det arteriella vilket leder till att en del av blodet når kroppen 
utan att det först syresatts (Dellborg, 2010; Persson & Stagmo, 2014; SWEDCON, 2015). 
Vidare finns så kallat enkammarhjärta, även kallat Fontancirkulation. Detta innebär att en 
av kamrarna inte utvecklats normalt vilket leder till att en normal cirkulation ej kan 
upprätthållas. Att bara ha en kammare innebär att barnet ofta måste opereras flera gånger 
under sina första levnadsår. En av dessa operationer innebär att blodet pumpas direkt från 
höger förmak till lungartären, vilket gett hjärtfelet namnet Fontancirkulation (Dellborg, 
2010; Persson & Stagmo, 2014; Riksförbundet HjärtLung, 2016). Beroende på hjärtfelets 
allvarlighetsgrad brukar det indelas i tre grader: lindrigt, moderat eller komplext (Warnes 
et al., 2001). 
 
Symtom och begränsningar 
Symtom på medfödda hjärtfel visar sig oftast under första året och för en del redan under 
den första veckan efter födseln. Symtomen kan vara till exempel cyanos, 
andningssvårigheter, trötthet och/eller svårigheter att äta. Det är av stor vikt att sjukvården 
kan tolka barnets symtom rätt för att en diagnos skall kunna ställas tidigt (Bhatt et al., 
2015; Dellborg, 2010; Riksförbundet HjärtLung, 2016; Somerville, 2001). 
Studier visar dock på risker för sjuklighet även senare i livet. Symtom i form av andfåddhet 
eller trötthet på grund av till exempel hypertrofisk kardiomyopati eller ASD visar sig inte 
alltid förrän längre fram. En del barn opereras i tidig ålder men upplever trots detta 
symtom och begränsningar beroende på cerebrovaskulära händelser, aortadissektion, 
aortaaneurysm, hjärtinfarkt, hypertoni, arytmier, hjärtsvikt, motoriska svårigheter, 
begränsningar gällande träning, neurokognitiv påverkan eller behov av livslång 
läkemedelsbehandling (Bjarnason-Wehrens et al., 2007; Dellborg, 2010; Marino et al., 
2012; Persson & Stagmo, 2014; Riksförbundet HjärtLung, 2016; Schultz & Wernovsky, 
2005; Verheugt et al., 2010). Foster et al. (2001) beskriver även hur ungdomar med 
medfödda hjärtfel kan uppleva problem med att planera framtiden på grund av till exempel 
återkommande operationer. 
De allra flesta som föds med ett hjärtfel och opereras framgångsrikt kan leva ett normalt 
liv. En del tvingas emellertid leva med olika besvär och funktionsbegränsningar samt kan 
behöva livslång kontakt med sjukvården. Kunskapen är begränsad gällande dessa 
individers besvär då de tidigare inte överlevde till vuxen ålder. Det innebär en utmaning 
för vården då ansvaret utökas till att också inkludera en vuxen population (Khairy et al., 
2010). 
 
Behandling  
En tredjedel av hjärtfelen klassas som lindriga och behöver ingen behandling, en tredjedel 
utgörs av hjärtfel som någon gång i livet kommer att kräva behandling och en tredjedel 
klassas som allvarliga och behöver behandlas inom de första levnadsmånaderna. Trots att 
de flesta opereras tidigt innebär det inte att operationen alltid botar tillståndet utan många 
kommer att kräva fortsatt kontakt med sjukvården för både medicinsk och kirurgisk 
behandling. Den vanligaste behandlingen är kirurgi och läkemedel men ingrepp med 
kateterintervention blir allt vanligare då detta innebär mindre smärta och minskad 
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konvalescenstid (Foster et al., 2001; Riksförbundet HjärtLung, 2016; SWEDCON, 2015). 
Efter en genomgången operation kan både hemodynamik och den anatomiska strukturen 
förändras. Kollateraler eller adhesioner kan ha bildats vilket kan vara faktorer som 
försvårar vid en eventuell reoperation. Om personen med medfött hjärtfel, trots adekvat 
medicinsk behandling, uppvisar symtom motsvarande NYHA klass IV kan en 
hjärttransplantation behöva göras (Warnes et al., 2001). Foster et al. (2001) 
rekommenderar att unga vuxna med hjärtfel, som tillägg till den vanliga behandlingen, får 
utbildning om sitt hjärtfel gällande diagnos, symtom, operation, läkemedel, aktivitetsnivå 
samt familje- och karriärsplanering.  
 

Definition av ungdom och ung vuxen 

Gällande definition av ungdom och unga vuxna avser olika författare olika åldersgrupper 
och samsyn verkar inte finnas. Berg Kelly (2014) skriver att ungdom och unga vuxna är ett 
språkligt problem och att det, när det kommer till åldersspann, i stort sett kan betyda vad 
som helst. Vidare beskriver Berg Kelly (1998) hur ungdomen startar vid de första 
pubertetstecken och avslutas när individen är mogen för att lämna sin familj och själv kan 
hantera sin ekonomi, sin sexualitet med mera. Under ungdomen utvecklas även en 
självkännedom, en egen identitet och individen anses själv kapabel att göra val inför 
framtiden. 
En något senare definition är skriven av svenska ungdomsstyrelsen (2010) där unga 
människor definieras som “en heterogen grupp, vars främsta gemensamma nämnare är 
ålder” (Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 3). Ungdomar beskrivs även vara individer som tillhör 
en gemensam grupp i samhället. Vidare anses individen vara ungdom fram tills dess att 
denne har hittat sin identitet, börjat bilda familj eller kan försörja sig.  Den svenska 
ungdomspolitiken vänder sig främst mot en åldersgrupp mellan 13 - 25 år, men 
åldersspannet är flytande. Samhället förändras emellertid hela tiden och människor idag 
lever längre, studerar längre och senare i livet och är därmed äldre när de börjar arbeta. 
Detta leder till att de olika livsfaserna ofta förskjuts (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
Tiden då individen benämns som ung vuxen avses vara den tid som följer efter 
ungdomstiden, när individen på många sätt kan ses som en vuxen individ, men där en del 
val fortfarande ligger framför. Dessa val kan innefatta karriärsval, val av partner och även 
skapandet av en ny familj vilka samtliga leder in i vuxenlivet. Även tiden som ung vuxen 
har blivit längre, bland annat på grund av längre utbildningar men också på grund av att 
attityden gentemot bildandet av familj har förändrats (Ungdomsstyrelsen, 2010). I Sverige 
flyttas barn med medfödda hjärtfel över till vuxensjukvård, Grown Up Congenital Heart 
disease (GUCH), vid 18 års ålder (GUCH, 2015). 
Likheter med ovanstående definitioner kan även hittas tillbaka i tiden. Levinson beskrev 
redan 1986 en tidsperiod, som kan likställas med ungdomsåren, där en individ går från att 
vara barn till vuxen, och som sträcker sig upp till 22 års ålder. Levinson (1986) nämner 
även en tidsperiod som sträcker sig mellan ungefär 17 - 45 år, vilken benämns som tidiga 
vuxenår. Detta är den period som medför att individen formas, skapar familj, hittar jobb 
etcetera. Även Erik H Eriksson (Eriksson, 2002) beskrev olika livsstadier, där tonåren och 
de tidiga vuxenåren inkluderas. Dessa olika stadier innefattar olika psykosociala kriser 
vilket under tonåren och de tidiga vuxenåren innebär en identitet eller en 
identitetsförvirring respektive en intimitet eller isolering. Detta innebär att individen under 
tonåren söker efter en identitet. I den tidiga vuxenåldern letar individen, efter att ha funnit 
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sin identitet, efter intimitet; via arbete, vänskap och sexualitet. Under detta stadie finns det 
hos individen även en stark rädsla för att bli avskild och oigenkänd (Eriksson, 2002). 
Internationella definitioner av ungdom och ung vuxen skiljer sig också åt. Förenta 
nationerna (FN) definierar generellt ungdom som en person mellan 15 och 24 år men även 
inom olika FN-organ skiljer sig definitionen något. UNICEF talar till exempel om att en 
individ räknas som ungdom mellan 10 - 19 år samt benämner individen som en ung individ 
när denne är mellan 10 - 24 år. UNESCO skriver i sin tur att ungdom är en mer flytande 
kategori än en fixerad åldersgrupp och som bäst kan förstås som en övergångsperiod från 
att vara ett beroende barn till vuxenlivets oberoende. I ett FN-dokument, The African 
Youth Charter, definieras ungdom som 15-35 år (UN, u.å.; UNESCO, 2016). 
Världshälsoorganisationen, WHO, (2016) anser ungdomsåren vara åldern mellan 10 - 19 
år. Dock beskriver de hur denna period ofta skiljer sig åt mellan olika tidsepoker, kulturer 
och beroende på en individs socioekonomisk situation. Det framställs som en period där 
utvecklandet av en egen identitet sker samt där individen mognar både fysiskt och psykiskt 
som en förberedelse för vuxenlivet.  
 

Livskvalitet 

Sedan begreppet livskvalitet introducerades i litteraturen på 1960-talet har begreppets 
användning ökat och ett antal författare och forskare har definierat begreppet på olika sätt. 
Det är ett brett begrepp som kan beskrivas utifrån till exempel kulturellt sammanhang, 
utifrån individen som använt begreppet och så vidare. De flesta definitionerna innefattar 
någon form av subjektiv bedömning av den person som involveras i situationerna, men det 
finns inte någon definition som är allmänt accepterad (Post, 2014; WHOQOL group, 
1995). 
WHO’s definition lyder: 

individuals' perception of their position in life in the context of the culture and 
value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. It is a broad ranging concept, incorporating in a complex 
way individuals' physical health, psychological state, level of independence, social 
relationships, personal beliefs and their relationships to salient features of the 
environment (kursivering tillfogad) (WHOQOL group, 1995, s. 1405). 

Det är enligt denna definition individens egen upplevelse och det värde individen själv ger 
sin tillvaro, som har betydelse för vad som kan anses vara livskvalitet. 
Mätningar av livskvalitet inom vården försäkrar, enligt Higginson och Carr (2001), att 
behandlingar och utvärderingar fokuserar på patienten och inte på sjukdomen. De skriver 
att det är ett bra sätt att identifiera och prioritera problem för patienterna samt för att finna 
information som kan förklara dessa eventuella problem. Mätningen kan även vara bra för 
att underlätta kommunikationen mellan patient och personal samt för att finna dolda 
problem som kan vara lätt att annars överse, framförallt psykiska och sociala problem. Den 
kan även användas för att underlätta beslutstagande i kliniken, det vill säga för att ta reda 
på vilka mål och preferenser patienten har med sin behandling för att kunna säkerställa att 
den möter patientens förväntningar. Likaså kan den användas för att se över förändringar 
och svar på olika behandlingar (Higginson & Carr, 2001). 
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Livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna 
Tonårstiden, vilken utgör den större delen av den tid i livet som kallas ungdomstiden, är en 
utmanande tid i livet vilken kan påverka livskvaliteten. För de ungdomar som lider av en 
kronisk sjukdom påverkas det dagliga livet på olika sätt på grund av sjukdomen, liksom 
livskvaliteten (Taylor, Gibson & Franck, 2008). Enligt Taylor et al. (2008) är livskvaliteten 
hos dessa ungdomar multidimensionell, dynamisk och subjektiv. Den beskrivs även vara 
unik och inkludera fysiska delar såsom hur utseendet påverkas av sjukdomen, psykiska 
delar såsom copingstrategier och anpassning samt sociala delar såsom interaktion med 
familj och vänner. 
Helseth och Misvaer (2010) beskriver att ungdomar uppfattar god livskvalitet som 
någonting som handlar om något de benämner som positiva cykler i livet. Att må bra och 
att ha en positiv inställning kan ge positiva cykler. När en individ väl nått en positiv cykel 
kan livskvaliteten närmast beskrivas som en subjektiv upplevelse av att vara lycklig och ha 
en balans i livet. För att sedan kunna hålla sig kvar i en positiv cykel krävs en positiv 
självbild, bra vänner och goda familjerelationer (Helseth & Misvaer, 2010). 
 

Känsla av sammanhang 

Antonovsky grundade begreppet känsla av sammanhang, KASAM, efter att ha studerat 
kvinnor som överlevt förintelsen under andra världskriget. Några av dem befanns vara vid 
mycket god psykisk hälsa trots allt de gått igenom medan andra kvinnor inte klarat 
situationen lika bra. Teorin har sitt ursprung i begreppet salutogenes som betyder hälsans 
ursprung och som fokuserar på hälsa till skillnad från patogenes som fokuserar på det 
sjuka. KASAM är mätbart och avgör hur en individ klarar att hantera stressfyllda 
situationer. Begreppet innefattar Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet i livet och 
samspelet dem emellan. 
Begripligheten innebär att en individ förstår och kan förutse det som händer runt omkring. 
Detta innebär inte att personen kan förutse eller tänka sig in i alla situationer som denne 
kommer att ställas inför, utan det innebär att besitta en förmåga att göra situationer 
begripliga och därmed på ett kognitivt plan kunna hantera dem. Händelser i livet, oavsett 
hur jobbiga de är, betraktas som erfarenheter av personer med stark KASAM. Personer 
med svag KASAM riskerar istället att hamna i negativa tankebanor och ge upp 
(Antonovsky, 2005).  
Hanterbarheten innefattar att en individ har de resurser som krävs när de behövs. Dessa 
resurser finns till förfogande hos personen själv eller hos någon i dennes omgivning som 
personen har förtroende för till exempel vänner, familj, kollegor, Gud eller vårdpersonal. 
En person som kan hantera sin omvärld ser sig inte som offer och inte som orättvist 
behandlad utan kan hantera situationen och ta sig vidare (Antonovsky, 2005).  
Begreppet meningsfullhet syftar till att beskriva i vilken utsträckning saker och ting är 
värda att engagera sig i, på ett psykologiskt och känslomässigt plan. Personer med mycket 
svag KASAM har svårt att överhuvudtaget hitta meningsfullhet i livet medan de med något 
starkare KASAM kanske upplever att det finns områden i livet som de känner engagemang 
i, men som mest upplevs kravfyllt och betungande. Detta till skillnad från en person med 
stark KASAM som istället kan se på motgångar som utmaningar (Antonovsky, 2005). 
Under ungdomsåren kan det vara svårt att förutse och hantera situationer och världen kan 
upplevas allt annat än begriplig för den unga personen. Ungdomens uppväxt har en 
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betydelse för hur denne kommer att utveckla sin KASAM på väg till vuxenlivet. 
Antonovsky (2005) skriver att det, i bästa fall, i ungdomen kan förekomma en provisoriskt 
stark KASAM. Föräldrarnas uppgift är att ställa lagom svåra krav på sitt barn och att inte 
lämna honom eller henne helt åt sig själv och sina problem. Antonovsky betonar att en 
förälder med stark KASAM bidrar till att barnet också kan utveckla detsamma. 

 

Livsvärld – Teoretisk utgångspunkt 

Filosofen Edmund Husserl (1859-1939) var enligt Birkler (2007) den förste som använde 
begreppet livsvärld som en beskrivning av omvärlden såsom en person erfar den. 
Begreppet är hämtat ur fenomenologin och handlar om ett förhållningssätt gentemot den 
vardagliga värld som personen upplever, tar för given och inte ifrågasätter och som finns 
runt omkring denne. Livsvärlden består av fenomen som personen upplever; fysiska ting, 
minnen, förväntningar, sociala nätverk, sinnesupplevelser med mera.  Den är dynamisk och 
påverkas av ålder, erfarenhet, sjukdom, hälsa och många andra faktorer (Arman, Dahlberg 
& Ekebergh, 2015; Birkler, 2007; Wiklund, 2003). 
Arman et al. (2015) nämner tre centrala begrepp inom fenomenet livsvärld vilka är Den 
levda kroppen, Öppenhet och Följsamhet samt Sammanhang. Inom den traditionella 
medicinen ses kroppen främst som en biologisk uppsättning och fokus är på att ställa 
diagnos och bota sjukdom. Begreppet Den levda kroppen innefattar, utöver det biologiska 
perspektivet, även en psykisk och existentiell del som inte utesluter den fysiska kroppen 
utan kompletterar den.  
Öppenhet och följsamhet innebär ett fokus som vårdaren bör ha gentemot patienten för att i 
varje unikt patientmöte försöka förstå dennes livsvärld och ge betydelse till den. För att 
utveckla en förmåga att göra det krävs att sjuksköterskan själv reflekterat över sin egen 
livsvärld, sig själv och sina erfarenheter. Begreppet Sammanhang innefattar relationernas 
betydelse för livsvärlden. Varje människa befinner sig i ett sammanhang och det är i den 
kontexten, med andra människor och deras företeelser, som förståelse skapas för både sig 
själv och andra. Inom livsvärldsfilosofin används begreppet Det levda sammanhanget för 
att beskriva hur människan, i ständigt samspel med andra, kan uppnå en känsla av 
sammanhang (Arman et al., 2015). 
Vad händer med en människas livsvärld när denne drabbas av sjukdom och går från att 
vara person till patient? Arman et al. (2015) skriver att sjukdom och ohälsa kan innebära 
ett hot mot självet, då kroppen och jaget kanske inte längre upplevs höra ihop. Kroppen 
blir främmande för personen. Vidare skriver de att en patient befinner sig i ett nytt 
sammanhang, en ny miljö, som ofta är främmande och kanske skrämmande, och vet därför 
inte hur de ska förhålla sig till det. Förändringarna i den levda kroppen kan leda till 
otrygghet, oro och påverkan på vardagen på olika sätt. Dessa faktorer sammantaget, 
påverkar personens livsvärld och är viktigt för sjuksköterskan att försöka förstå och få del 
av för att kunna ge en god vård. Dahlberg och Segesten (2010) går så långt som att säga att 
ett vårdande utan livsvärldsperspektiv inte är något vårdande alls. Det är alltså vårdarens 
uppgift att förstå, beskriva, analysera och förklara hälsa, lidande, sjukdom och hur dessa 
områden upplevs av patienten. När en förståelse för detta nåtts kan vårdaren hjälpa 
patienten att både hantera sin sjukdom och finna livskraft, trots att där kan finnas allvarliga 
och kroniska åkommor. Vårdaren har enligt Dahlberg och Segesten (2010) stor betydelse 
för patientens upplevelse av ohälsa, upplevelse av sig själv och sammanhanget samt 
relationerna däri. Dahlberg och Segesten (2015, s. 137) betonar vikten av att “...möta 

6 
 



      

patienten som livsvärld och levd kropp och efterfråga hur det är och känns för den enskilda 
individen”. 
 

Problemformulering 

I Sverige föds ungefär 1000 barn per år med olika typer av hjärtfel. De flesta överlever till 
vuxen ålder tack vare tidig diagnostisering och framgångsrika behandlingsmetoder. Många 
av de som fötts med hjärtfel kan leva ett relativt vanligt liv efter operation eller annan 
behandling. Andra upplever att deras vardag, trots behandling, begränsas och påverkas på 
olika sätt. En kartläggning av faktorer som påverkar upplevelsen av att leva med ett 
medfött hjärtfel för ungdomar samt unga vuxna är en del av arbetet i att öka förståelsen för 
de drabbade och deras livsvärld. Det är därför av vikt att sjuksköterskan besitter kunskap 
inom detta område så att denne kan bistå och främja hälsa hos ungdomar och unga vuxna i 
deras livsvärld och bidra till att utveckla omvårdnaden efter deras behov och önskemål. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva ungdomars samt unga vuxnas upplevelse av att leva med medfött 
hjärtfel. 

 

METOD 

Design 

Då det genom sökningar i databaser uppmärksammats att studier inom detta ämne tidigare 
utförts, genomfördes en litteraturöversikt. Detta för att kunna skapa en överblick av 
området samt för att sammanställa den kunskap som redan finns inom ämnet (Friberg, 
2012). En sådan sammanfattning kan sedan användas av forskare för att avgöra hur de allra 
bäst kan bidra till de belägg som redan finns. Detta under förutsättning att det finns 
tillräckligt med studier av god kvalitet att använda som underlag (Polit & Beck, 2016). En 
litteraturöversikt kan även ligga till grund för vidare forskning inom området samt belysa 
områden där forskning saknas eller behöver kompletteras. Mer specifikt beskriver Forsberg 
och Wengström (2015) att data från flertalet studier kan ge användbara resultat i de fall 
enstaka studier inte kan ge några säkra svar. 
 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var att endast primärkällor användes samt att studierna var genomförda 
de senaste tio åren (2007 och framåt). Arbetet strävade efter att främst inkludera kvalitativa 
studier, men även kvantitativa studier som svarade på syftet. Då arbetet enbart baserades 
på vetenskapliga artiklar begränsades sökningen i CINAHL till peer-reviewed samt 
research article. I databasen PubMed användes inklusionskriteriet full text. Övriga 
inklusionskriterier var att studierna fanns tillgängliga på engelska samt att de som 
inkluderades var etiskt godkända eller att etiska frågor beaktats. Studier som bedömdes 
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som klass tre enligt bifogad bedömningsmall (bilaga 1) exkluderades, liksom 
reviewartiklar. De studier som enbart fokuserade på en enskild diagnos exkluderades för 
att öka generaliserbarheten. Då ingen enhetlig definition avseende åldersgrupper kunde 
hittas användes inga inklusionskriterier gällande något specifikt åldersspann utan detta 
specificerades enbart via sökord.  
 

Datainsamling 

En databassökning genomfördes med hjälp av systematiska och osystematiska sökningar. 
De systematiska sökningarna utfördes i PubMed och CINAHL, vilka är databaser som 
täcker bland annat medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden 
bestod av delvis MeSH-termer samt CINAHL-headings, men även fria sökord. Sökorden 
som valdes var: heart defect, congenital; heart disease, congenital; quality of life; 
lifeworld; life-world; life experience; adolescent; adolescent health och young adult. Dessa 
sökord kategoriserades och kombinerades sedan till en slutlig sökning som redovisas i 
tabell 1.  

 
Tabell 1. Sökschema 

Databas 

PubMed 

Sökord Begränsningar Antal  

Träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

17-01-18 

Sökning #1 

Heart defect, 
congenital (MeSH) 
OR Heart disease, 
congenital  

Engelska, senaste 10 
åren, fulltext 

56359 
 

- - - 

17-01-18 

Sökning #2 

Quality of life 
(MeSH) OR 
Lifeworld OR Life-
world OR  Life 
experience* 

Engelska, senaste 10 
åren, fulltext 
 

95070 
 

- - - 

17-01-18 

Sökning #3 

Adolescent (MeSH) 
OR Adolescent 
Health (MeSH) OR 
Young Adult (MeSH) 

Engelska, senaste 10 
åren, fulltext 

883132 
 - - - 

17-01-18 

Sökning #4 

#1 AND #2 AND #3 Engelska, senaste 10 
åren, fulltext 

229 
 

44 22 11 

Total      11 

Databas 

CINAHL 

Sökord Begränsningar Antal  

Träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

17-01-18 

Sökning #1 

Heart defect, 
Congenital 
(CINAHL-heading) 
OR Heart disease, 
congenital 

Engelska, peer 
reviewed, research 
article, från 2007 och 
framåt, 
Boolean/phrase 

2304 
 

- - - 
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17-01-18 

Sökning #2 

Quality of life 
(CINAHL-heading) 
OR 
Lifeworld OR Life-
world OR Life 
experience 
(CINAHL-heading) 

Engelska, peer 
reviewed, från 2007 
och framåt, research 
article, 
Boolean/phrase  

37037 - - - 

17-01-18 

Sökning #3 

Adolescence 
(CINAHL-heading) 
OR Adolescent 
Health (CINAHL-
heading) OR Young 
adult (CINAHL-
heading) 

Engelska, peer 
reviewed, från 2007 
och framåt, research 
article, 
Boolean/phrase 

 
228475 - - - 

17-01-18 

Sökning #4 

#1 AND #2 AND #3 Engelska, peer 
reviewed, från 2007 
och framåt, research 
article, 
Boolean/phrase  

48 22 1 
 

1 

Total      1 

I sökningarna användes även så kallad boolesk sökteknik med termerna AND och OR för 
att kombinationen av sökord skulle ge relevanta och specifika träffar (Forsberg & 
Wengström, 2015). På ett av sökorden användes även så kallad trunkering, det vill säga att 
slutet av sökordet ersattes med en asterix för att olika ändelser av sökordet skulle 
inkluderas i sökningen. Manuell sökning genomfördes också med hjälp av studiers 
referenslistor så som beskrivs av Forsberg och Wengström (2015). Den manuella 
sökningen resulterade i fyra studier.  
Titlarna på samtliga sökträffar som framkom i sökningarna lästes igenom. De titlar som 
såg ut att svara på syftet valdes ut och abstrakten lästes igenom. Om de i sin tur ansågs 
besvara syftet lästes de därefter i fulltext av båda författarna samt diskuteras igenom inför 
resultatanalysen. Totalt inkluderades 16 studier, 10 kvalitativa samt 6 kvantitativa. 
 

Analys 

De studier som slutligen ansågs svara på syftet lästes igenom noggrant, flertalet gånger, av 
båda författarna för att få full förståelse för deras innehåll samt för att säkerställa att de 
svarade på arbetets syfte. Studierna kvalitetsgranskades därefter enligt Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet, vilken är 
modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) (Bilaga 1). Detta då det var av stor vikt att de inkluderade studierna 
hade en hög validitet, reliabilitet samt att upprepade mätningar nått fram till liknande 
resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Granskningen utfördes av båda författarna var för 
sig och därefter diskuteras den igenom för att säkerställa att studierna uppfattades på 
liknande sätt samt för säkerställande av kvalitet. De 16 studier som ansågs svara på syftet 
och som hade tillräckligt hög kvalitet valdes ut för resultatanalys, sammanfattades på 
svenska och presenteras i en matris (Bilaga 2). 
En textanalys av resultatet genomfördes efter en noggrann och förutsättningslös läsning där 
det eftersträvades att förstå texternas helhet. Analysen utfördes genom att först sortera ut 
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information som svarade till syftet från de olika studierna. Bland den väsentliga 
informationen eftersöktes därefter likheter och skillnader mellan studierna. Framträdande 
mönster fick sedan ligga till grund för att skapa huvud- och underrubriker, vilka har 
använts för att presentera resultatet på ett strukturerat sätt (Friberg, 2012; Forsberg & 
Wengström, 2015). 
 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes följde till stor del det som rekommenderas av 
Forsberg och Wengström (2015). Det innebar att till exempel inkludera studier som fått 
tillstånd av en etisk kommitté eller där forskarna gjort tydliga etiska överväganden i sitt 
arbete. Detta kontrollerades i en kvalitetsgranskning av samtliga studier. Samtliga studier 
som ansågs svara på syftet inkluderades i arbetet, och inte enbart de som stödde 
författarnas egna åsikter eller teorier i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). 
Innan studierna inkluderades granskades de också gällande fabricering och plagiat för att 
vid eventuell misstanke om detta kunna utesluta berörd studie. Ett objektivt 
förhållningssätt antogs vid granskningen av studierna. Detta för att inte påverka eller ändra 
innehållet och motverka att delar togs ur sitt sammanhang i syfte att stärka eller motbevisa 
författarnas egna teorier eller åsikter. Översättning från engelska gjordes noggrant och 
varsamt för att bevara textens ursprungliga mening samt i syfte att undvika feltolkningar 
(Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2016; SOU 1999:4). 

 

RESULTAT  

I analysen av studierna framkom fem olika huvudrubriker samt ett antal underrubriker. 
Rubrikerna formades utifrån valt syfte samt begreppet livsvärld och dess innebörd. 
Huvudrubrikerna är: upplevelsen av hur det dagliga livet påverkas, upplevelsen av hur 
livskvaliteten påverkas, upplevelsen av den levda kroppen, upplevelsen av hur det levda 
sammanhanget påverkas samt upplevelsen av att kunna hantera sin sjukdom. 
 

Upplevelsen av hur det dagliga livet påverkas 

Att acceptera sin sjukdom och integrera den i sin vardag 
Acceptans av sin sjukdom, det vill säga det medfödda hjärtfelet, innefattade att själv 
acceptera sjukdomen samt upplevelsen av omgivningens acceptans. I några av studierna 
framkom hur ungdomar och unga vuxna på ett medvetet plan reflekterade över sitt 
medfödda hjärtfel och hur de kunde acceptera och integrera det i sin vardag (Apers et al., 
2016; Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Shearer, Rempel, Norris & Magill-Evans, 
2013). Motsatsen fanns dock också beskrivet; hur det medfödda hjärtfelet inte accepterades 
och att det istället upplevdes vara begränsande och kontrollerade ungdomarna, istället för 
att ungdomarna kontrollerade sjukdomen (Berghammer et al., 2006; Claessens et al., 2005; 
Shearer et al., 2013). Förståelse för sjukdomen var en viktig del i acceptansen och bidrog 
till att kunna integrera sjukdomen i livet (Apers et al., 2016). Ungdomarna arbetade för att 
kunna integrera sina hälsoproblem i sitt vardagliga liv genom att till exempel normalisera 
sjukhusvistelser och acceptera det faktum att de missade skolan regelbundet. Läkarbesök, 
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provtagningar och undersökningar sågs som rutinmässiga vilket gjorde att sjukdomen 
upplevdes enbart finnas i bakgrunden av ungdomarnas vardag (Shearer et al., 2013). Enligt 
Claessens et al. (2005) upplevde sig de unga vuxna kontrollerade av sin sjukdom samt att 
den tog beslut i deras ställe. Överbeskyddande föräldrar kunde bidra till större svårigheter 
för de unga vuxna att integrera sjukdomen i vardagen. 
I studien av Shearer et al. (2013) framkom det att ungdomarna antingen placerade 
sjukdomen i förgrunden eller bakgrunden av sin vardag. Ibland skedde detta frivilligt, till 
exempel genom att ungdomarna kunde utnyttja sitt hjärtfel och placera det i förgrunden när 
de ville slippa gymnastiken i skolan. I andra fall tog hjärtfelet en förgrundsplats utan att de 
önskade det, till exempel i de fall det gav fysiska begränsningar. De flesta ungdomarna i 
studien upplevde dock att hjärtfelet fanns i bakgrunden; att hjärtfelet alltid funnits där och 
de ansåg sig leva ett normalt liv, hjärtfelet till trots. 
Ungdomarna kände sig mer accepterade när de vistades tillsammans med andra ungdomar 
med medfödda hjärtfel och kände sig inte stigmatiserade så som de kunde göra i till 
exempel skolan (Desai, Sutton & Hannon, 2013). I en koreansk studie berättade 
ungdomarna om hur de kände att de kunde acceptera sig själva och sin sjukdom lättare när 
de hade öppna samtal om sitt hjärtfel med familj, vänner och vårdpersonal. Detta sett 
utifrån en kontext där personer med funktionshinder, som ett medfött hjärtfel, 
diskrimineras och isoleras i samhället (Lee & Kim, 2012). 

 
Konsekvenser av sjukdomen i vardagen och på framtiden 
Flertalet av studierna visade på hur ungdomarnas samt de unga vuxnas hjärtfel påverkade 
deras vardag med skolgång, arbete, fritidsaktiviteter och framtidsplanering (Birks, Sloper, 
Lewin & Parsons, 2006; Chiang, Chen & Chen., 2011; Chiang et al., 2014; Claessens et 
al., 2005; Knowles et al., 2014; Lee & Kim, 2012; Shearer et al., 2013). Frånvaro från 
skolan beskrevs som ett problem av ungdomarna med medfödda hjärtfel. De hade högre 
frånvaro jämfört med friska ungdomar bland annat på grund av olika behandlingar, trötthet 
eller fatigue som gjorde att de inte orkade med en hel skoldag (Birks et al., 2006; Knowles 
et al., 2014). 
I flera av studierna beskrevs även att hjärtfelet påverkade den fysiska funktionsförmågan 
vilket i sin tur påverkade vardagslivet. Ett återkommande problemområde var 
skolgymnastiken (Birks et al., 2006; Chiang et al., 2011, 2014; Claessens et al., 2005; Lee 
& Kim, 2012; Shearer et al., 2013;). Ungdomarna ansåg till exempel sig vara begränsade 
både i skolan och på sin arbetsplats (Chiang et al., 2014). Mer specifikt beskrevs hur de 
inte klarade av aktiviteter och sporter som skulle utföras under tidspress eller med 
explosivitet. Däremot fungerade det bra med moment som inte var tidsbegränsande eller 
som tillät ungdomarna att vila när de behövde, då de ofta hade bra uthållighet. Även en 
viss belastning tyngdmässigt fungerade bra, men innebar ofta att ungdomarna blev mycket 
trötta och det tog lång tid för dem att återhämta sig (Chiang et al., 2011). I en av studierna 
beskrevs hur ungdomarna ibland exkluderades från att delta i gymnastiken, ofta på grund 
av cyanotiska besvär, men ibland även på grund av lärarens oro (Birks et al., 2006). 
Ungdomarna kunde själva ibland uppleva att de skiljde sig från sina jämnåriga kamrater 
när det kom till fysisk aktivitet. De flesta hade inte fått några direkta restriktioner från 
varken läkare eller föräldrar. De begränsade dock ibland sig själva på grund av trötthet, 
medicinering med antikoagulantia eller palpitationer, men även ibland på grund av 
bristande intresse eller lathet (Shearer et al., 2013). I de fall restriktioner gällande fysisk 
aktivitet fanns kunde det leda till en negativ påverkan på livet och då specifikt på 
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processen att uppnå självständighet under tonåren. Detta kunde i sin tur leda till att unga 
vuxna isolerade sig. En del upplevde också att omgivningen dömde dem efter deras fysiska 
begränsningar och inte efter deras förmågor (Claessens et al., 2005). 
I en av studierna uppgav ungdomarna att de själva visste vilken kapacitet de hade under 
olika aktiviteter, vilket ofta baserades på vilka symtom som uppkom. De kände till sina 
styrkor och begränsningar genom tidigare erfarenheter och visste därmed även vilka typer 
av aktiviteter de skulle undvika. Under olika aktiviteter försökte de dessutom hitta olika 
sätt som gjorde att de klarade av att fullfölja aktiviteten eller träningen. Detta kunde 
innebära att vila och ta pauser, att inte tvinga sig själv att fortsätta eller att skifta från 
löpning till gång när det behövdes. Ju äldre ungdomarna blev desto mer försökte de delta i 
olika träningsformer och aktiviteter. Många jämförde sig med sina klasskamrater och ville 
inte vara annorlunda utan önskade bli accepterade. Då de använde tidigare erfarenheter och 
anpassade sin träning kunde de ofta delta i samma aktiviteter som jämnåriga kompisar. 
Trots detta uppgav en del av ungdomarna att de ibland pressade sig lite extra för att inte 
känna sig begränsade av sitt hjärtfel (Chiang et al., 2011). 
I några studier beskrevs att det medfödda hjärtfelet ständigt fanns i bakgrunden då beslut 
om framtiden togs (Birks et al., 2006; Claessens et al., 2005; Lee & Kim, 2012). 
Ungdomarna uppgav sig vara införstådda med att en del yrken aldrig kunde bli aktuella för 
dem på grund av de funktionsnedsättningar hjärtfelet medförde (Birks et al., 2006). Vidare 
beskrevs en osäkerhet inför framtiden och svårigheterna med att inte kunna förutse hur 
livet skulle se ut relaterat till fysiska begränsningar, komplikationer, planerade operationer 
och osäkerhet rörande deras hälsotillstånd. Denna osäkerhet kunde involvera beslut 
gällande graviditeter, anställningar och liknande (Claessens et al., 2005; Lee och Kim, 
2012). 
 

Upplevelsen av hur livskvaliteten påverkas 

Den upplevda livskvaliteten 
Ungdomarna ansåg det vara svårt att förstå begreppet livskvalitet. Istället för att använda 
sig av termen livskvalitet beskrev de hur bra eller dåligt deras liv var genom berättelser 
från vardagen (Shearer et al., 2013). Inkluderade studier visade på delvis olika resultat om 
hur det medfödda hjärtfelet påverkade ungdomarnas eller de unga vuxnas livskvalitet. 
Några av studierna pekade mot att majoriteten hade lika god eller bättre livskvalitet som 
icke-hjärtsjuka ungdomar och unga vuxna (Apers et al., 2013; Bratt, Luyckx, Goossens, 
Budts, & Moons, 2015). Andra studier visade att ungdomar med medfödda hjärtfel 
generellt hade lika god eller sämre livskvalitet än friska ungdomar (Knowles et al., 2014; 
Mellion et al., 2014). I en av studierna uppgav ungdomar med medfödd hjärtsjukdom en 
signifikant sämre livskvalitet, både fysiskt och psykosocialt, jämfört med friska ungdomar 
(Knowles et al., 2014). Studien av Bratt et al. (2015) visade en signifikant förändring i 
form av en sämre livskvalitet över tid. Denna minskning bedömdes emellertid inte vara av 
klinisk betydelse, men kunde vara av betydelse för enskilda ungdomar. En försämring av 
emotionell livskvalitet sågs även när ungdomarna förflyttades från barn- till vuxen 
kardiologin. 
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Sjukdomsgradens påverkan på livskvaliteten 
En del av studierna visade på huruvida graden av hjärtfel påverkade livskvaliteten eller 
inte. Bertolleti, Marx, Hattge Jr. och Pellanda (2015) kunde inte påvisa någon sådan 
skillnad medan andra visade att en mer komplex sjukdomsbild och en högre 
allvarlighetsgrad av hjärtfelet innebar sämre livskvalitet för ungdomarna och de unga 
vuxna (Bratt et al. 2015; Mellion et al., 2014). Även Jackson, Hassen, Gerardo, Vanatta 
och Daniels (2016) såg en trend mot att ett mer komplext hjärtfel gav en sämre livskvalitet. 
I studien av Bratt et al. (2015) sågs ingen skillnad mellan livskvaliteten hos friska 
ungdomar och de som hade lindriga eller moderata hjärtfel, vilket också framkom i studien 
av Mellion et al. (2014), där ungdomarna med lindriga hjärtfel inte skattade sin livskvalitet 
annorlunda än friska ungdomar. Inga skillnader i livskvalitet mellan ungdomar med 
medfött hjärtfel i jämförelse med ungdomar med andra kroniska sjukdomar såsom astma 
och diabetes kunde påvisas (Mellion et al., 2014). En annan studie visade på stor variation 
gällande självskattad livskvalitet vilket tolkades som att en del av ungdomarna ansåg sig ha 
en mycket dålig livskvalitet medan andra hade en uppfattning om det motsatta, dock utan 
vidare specifikation på vilka grupper som upplevde vad (Apers et al., 2013). 
 
Övriga faktorers påverkan på livskvalitet 
I en av studierna beskrevs hur ungdomar med medfödda hjärtfel hade mer problem med 
hälsan, högre hälso-relaterad skolfrånvaro, tog mer mediciner som inte var kopplade till 
hjärtsjukdomen och var mindre delaktiga i sport och sociala aktiviteter jämfört med deras 
friska kamrater. Andra faktorer som associerades med sämre livskvalitet var syn- och 
hörselsvårigheter, antal kirurgiska interventioner som personen genomgått, medicinering 
och icke-kardiell komorbiditet (Knowles et al., 2014). Bertoletti et al. (2015) visade inte på 
någon skillnad i livskvalitet mellan ungdomar som opererats för sitt hjärtfel eller inte. 
Ungdomar och unga vuxna som var i behov av medicinering rapporterade i studien av 
Jackson et al. (2016) en sämre livskvalitet. Detta till skillnad från studien av Bertoletti et 
al. (2015) som istället visade på att de ungdomar som använde läkemedel hade en tendens 
att uppleva ett bättre psykiskt välmående jämfört med de som inte var i behov av 
läkemedel. De ungdomar som presenterade flertalet symtom relaterade till hjärtfelet 
uppvisade sämre fysiskt- och psykiskt välmående. De hade även sämre förutsättningar när 
det kom till socialt stöd, kamrater och upplevde att de hade sämre skolmiljö, vilka var 
faktorer som användes för att mäta livskvalitet (Bertoletti et al., 2015). Ett samband sågs 
också mellan sämre fysisk livskvalitet och lägre socioekonomisk status samt högre NYHA-
klass (Jackson et al., 2016). Symtom, ungdomarnas kognitiva funktion samt eventuella 
kommunikationsproblem kunde påverka hälsan negativt över tid (Bratt et al., 2015). 
Faktorer som explicit uttrycktes främja självskattad livskvalitet var om ungdomarna deltog 
i olika sporter eller sociala aktiviteter och om föräldrarna bodde ihop (Knowles et al., 
2014). Förhållande till föräldrarna kunde också spela roll för välmåendet och delvis även 
hur det sociala stödet såg ut i övrigt. Ett samband mellan färre symtom av det medfödda 
hjärtfelet och högre självskattad livskvalitet kunde ses (Bertoletti et al., 2015). Ytterligare 
samband mellan en högre självskattat fysisk status och bättre livskvalitet påvisades och en 
stark KASAM var en oberoende determinant för god livskvalitet (Apers et al., 2013).  
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Upplevelsen av den levda kroppen 

Självuppfattning och självbild 
Många av ungdomarna och de unga vuxna upplevde förvirring gällande sin identitet på 
grund av sitt medfödda hjärtfel. De kände att de såg ut som vem som helst på utsidan men 
på insidan var de annorlunda anatomiskt, vilket påverkade deras självbild. De beskrev 
också att de hade svårt att bestämma sig för om de kände sig friska eller sjuka. Exempelvis 
såg sig många som friska, men så fort de fick symtom från hjärtat kände de sig sjuka och 
kunde ibland beskriva hjärtfelet som en osynlig defekt (Berghammer et al., 2006; Chiang 
et al., 2014). Vidare beskrev en del ungdomar hur de upplevde sig handikappade och 
identifierade sig som det medan andra kände sig precis som alla andra (Birks et al., 2006). 
Känslan av att vara annorlunda framkom i flertalet studier (Birks et al., 2006; Claessens et 
al., 2005; Cornett & Simms, 2014). Ungdomarna och de unga vuxna beskrev hur de lade 
stor vikt vid att de kände sig annorlunda och att de strävade efter att vara normala 
(Claessens et al., 2005; Cornett & Simms, 2014). Detta benämndes av Claessens et al. 
(2005) som en normaliseringsprocess. Känslan av att vara annorlunda uppkom ofta under 
tonårstiden då fysisk prestation och kroppsligt utseende är viktigt, vilket innebar att 
kroppsliga tecken så som cyanos eller ärr kunde förstärka känslan av att inte vara som alla 
andra (Claessens et al., 2005). Ungdomarna och de unga vuxna uttryckte även en önskan 
om ett normalt liv, där de inte behövde vara annorlunda. Detta kunde göra att de försökte 
bevisa för sig själva och för andra att de inte var annorlunda vilket i sin tur ledde till att de 
pressade sig över sin egen förmåga eller hade för höga förväntningar på sig själva 
(Berghammer et al., 2006). I en av studierna betonades dessutom hur de unga vuxnas 
självbild var helt genomsyrad av deras sjukdom och att självbilden och självförtroendet 
påverkades negativt av till exempel deras ärr efter hjärtoperationer (Cornett & Simms, 
2014).  
 
Den fysiska kroppen 
I flertalet av studierna framkom att det medfödda hjärtfelet påverkade ungdomarna och de 
unga vuxna väldigt olika ur ett kroppsligt perspektiv. En del hade inga symtom alls medan 
andra upplevde symtom såsom andfåddhet, trötthet, yrsel och smärta som kraftigt 
inskränkande. Flertalet hade också fysiska ärr efter en eller flera operationer vilket 
påverkade dem på olika sätt. Cyanos var ett återkommande symtom som beskrevs i 
flertalet studier och som ansågs påverka utseendet negativt (Birks et al., 2006; Chiang et 
al., 2014; Cornett & Simms, 2014; Knowles et al., 2014; Lee & Kim, 2012; Shearer et al., 
2013). Andfåddhet och trötthet var de mest frekvent nämnda symtomen, men även smärta 
rapporterades. Detta innefattade mestadels ben- och bröstsmärtor, men även huvudvärk 
nämndes, vilket sågs som en biverkan av läkemedel (Birks et al., 2006). En annan studie 
visade att ungdomar med medfött hjärtfel hade mer problem med syn, hörsel och tal än 
deras friska kamrater (Knowles et al., 2014). 
Ungdomarna och de unga vuxna uppfattade sina ärr på olika sätt. En del såg sällan ärren 
som ett problem, förutom om någon annan såg eller kommenterade det (Birks et al., 2006). 
I en studie uppgav en del av ungdomarna att ärren inte spelade någon roll medan andra 
upplevde det jobbigt att visa upp dem. Samtliga flickor i studien uppgav att de var 
medvetna om sina ärr och gömde dem beroende på situation. De kände sig ofta bekväma 
runt familj och nära vänner men var tveksamma till att låta andra se dem av rädsla för att 
bli mobbade (Shearer et al., 2013).  
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Psykisk och existentiell påverkan 
Många av de unga vuxna i studien av Cornett och Simms (2014) uppgav att deras sjukdom 
alltid fanns med dem och att den var en integrerad del av dem. En del beskrev hur trötta de 
var på att inte må bra och att de mådde dåligt över stressen som sjukdomen innebar. Annan 
psykisk påverkan innefattade depression, skam, osäkerhet inför framtiden och bristande 
kontroll över sin situation.  
Psykisk påverkan i form av oro och rädsla, framförallt för framtiden och huruvida hjärtfelet 
skulle komma att förvärras eller orsaka en för tidig död beskrevs också (Berghammer et al., 
2006; Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014; Cornett & Simms, 2014). En oro fanns även 
för osäkerheten kring sin sjukdom, inte bara gällande symtom som kunde uppkomma utan 
också över att inte kunna få barn eller klara av en graviditet och förlossning eller att deras 
barn skulle ärva hjärtfelet (Chiang et al., 2014). Likaså nämndes en oro för att inte våga 
lägga sig på kvällen just på grund av en rädsla för att inte vakna upp på morgonen (Lee & 
Kim, 2012). Även väntan på en diagnos upplevdes som skrämmande (Birks et al., 2006). I 
en av studierna beskrev ungdomarna och de unga vuxna inte bara en rädsla för att dö, utan 
även att de förberedde sig på att dö. Rädslan medförde också att en del av dem uppskattade 
och värdesatte sitt liv mer (Cornett & Simms, 2014). Birks et al. (2006) beskrev att 
ungdomarna kunde uppleva svårigheter i skolan på ett kognitivt plan, framför allt 
svårigheter att kunna koncentrera sig eller komma ihåg saker då de upplevde en känsla av 
att vara förlångsammad, både fysiskt och psykiskt. 
 

Upplevelsen av hur det levda sammanhanget påverkas 

Påverkan på relationer till närstående 
Ungdomarna och de unga vuxna med medfödda hjärtfel påverkades av sin familj och 
främst sina föräldrar (Apers et al., 2016; Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014; Claessens 
et al. 2005; Cornett & Simms, 2014; Lee & Kim, 2012). I flertalet av studierna uppgavs 
föräldrarna vara överbeskyddande och att de begränsade ungdomarna och de unga vuxna 
på grund av deras medfödda hjärtfel (Birks et al., 2006; Claessens et al., 2005; Cornett & 
Simms, 2014; Lee & Kim, 2012). Mer specifikt beskrevs i en av studierna hur föräldrarnas 
begränsningar ofta handlade om ungdomarnas deltagande i olika fysiska aktiviteter där en 
del av dem hindrades från att delta överhuvudtaget. En av ungdomarna berättade att en av 
föräldrarna alltid var med henne vilket begränsade hennes möjlighet att umgås med 
kamrater (Birks et al., 2006). Överbeskyddande föräldrar försökte också kompensera för de 
eventuella begränsningar som hjärtfelet medförde vilket endast förstärkte känslan av att 
vara annorlunda (Claessens et al., 2005). I en av studierna beskrev ungdomarna hur de, när 
de insett allvaret i sin sjukdom, fick dåligt samvete då de insåg hur mycket deras föräldrar 
led eller för att de inte kunde hjälpa till så mycket, till exempel i hemmet, som de kände att 
de borde (Lee & Kim, 2012). Även en önskan om att skydda sina anhöriga från oro för 
sjukdomen framgick i en av studierna (Cornett & Simms, 2014).  
Vidare beskrev ungdomarna hur det ofta var genom sina föräldrar som de kunde förstå sina 
begränsningar, framför allt de fysiska. En del föräldrar tränade tillsammans med sina barn 
och hjälpte dem hitta goda vanor (Chiang et al., 2014). Likaså stimulerades ungdomarna 
och unga vuxna mer till att hantera begränsningar och bättre kunna integrera sin sjukdom i 
vardagen i de fall föräldrarna tidigt hjälpte dem att se hur hjärtfelet påverkade livet 
(Claessens et al., 2005). I samband med övergången mellan ungdom och yngre vuxen 
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kunde konflikter uppstå då föräldrarna försökte att släppa kontrollen över ungdomarnas liv. 
Vid denna tid var det också vanligt att omgivningen fick kännedom om hjärtfelet vilket 
också kunde skapa konflikt (Chiang et al., 2014).  
 
Påverkan från omgivning och vänner 
Vänner som förstod och anpassade sig efter ungdomarna och de unga vuxna med medfött 
hjärtfel ansågs viktigt. Det kunde till exempel handla om att de anpassade den fysiska 
aktivitetsnivån efter ungdomarnas förmåga (Birks et al., 2006; Lee & Kim, 2012). Några 
av ungdomarna kunde dock uppleva att deras vänner skuldbelade dem för att de inte varit 
tillräckligt uthålliga i en tävling. Dessutom uppgav en del ungdomar att de blivit mobbade 
på grund av sitt hjärtfel i form av sårande kommentarer. Några enstaka ungdomar hade 
även utsatts för våld (Birks et al., 2006).  
Socialt umgänge med andra som också hade medfött hjärtfel upplevdes uteslutande positivt 
och gav ungdomarna och de unga vuxna en känsla av samhörighet (Berghammer et al., 
2006; Birks et al., 2006; Cornett & Simms, 2014; Desai et al., 2013). I de sammanhangen 
kände de sig inte utstötta och kunde via varandra utöka sin kunskap om sin sjukdom och 
dess utmaningar (Desai et al., 2013). I studierna av Cornett och Simms (2014) och Desai et 
al. (2013) beskrev ungdomarna och de unga vuxna att det var i dessa sammanhang som de 
upplevde att de fick support och stöttning. 
I en del av studierna togs svårigheterna med att berätta om sitt medfödda hjärtfel för andra 
upp. Ungdomarna och de unga vuxna tyckte det var svårt att berätta för andra innan en 
relation hade skapats och ett förtroende fanns (Berghammer et al., 2006; Birks et al., 2006; 
Claessens et al., 2005; Shearer et al., 2013).  I en av studierna berättade de unga vuxna att 
de var rädda för att få en stämpel på grund av sin sjukdom, att folk skulle tycka synd om 
eller bete sig annorlunda mot dem. Ett osynligt handikapp beskrevs också som jobbigt då 
det innebar att andra hade svårt att förstå att det fanns aktiviteter som de unga vuxna inte 
klarade av (Berghammer et al., 2006). Dessa svårigheter togs även upp i studien av Birks et 
al. (2006) där ungdomarna uppgav en rädsla för att bli avvisade. Ytterligare studier visade 
på rädsla för negativa reaktioner från omgivningen (Claessens et al., 2005; Cornett & 
Simms, 2014). I studien av Claessens et al. (2005) uppgav de unga vuxna att det ofta ledde 
till missförstånd eller oförståelse hos omgivningen då de valde att inte berätta om sitt 
hjärtfel. 
Ungdomarna i studien av Shearer et al. (2013) menade att de valde ut vilka de ville berätta 
om sitt hjärtfel för. Ofta berättade de inte några detaljer för människor de inte kände eller 
inte tyckte om. Anledningen till detta beskrevs som att det var en personlig detalj som de 
själva ville bestämma över. En del av ungdomarna i studien kunde också beskriva en ilska 
och att de kände sig obekväma då andra frågade om sjukdomen, medan andra gärna 
svarade på frågor. En del uppskattade uppmärksamheten de fick på grund av sitt hjärtfel.  
 
Påverkan på relationen till vården och skolan 
Av de ungdomar och de unga vuxna som hade tillbringat mycket tid på sjukhus beskrevs 
vårdpersonalen ha en avgörande roll för upplevelsen av sjukdomen. Sjukvården kunde 
bidra med både kunskap om sjukdomen, information och utförande av ingrepp och 
behandlingar samt stötta ungdomen eller den unge vuxna med medfött hjärtfel (Claessens 
et al., 2005; Lee & Kim, 2012). En del ungdomar ansåg det vara av stor vikt att ha en 
rådgivare eller vårdgivare som kunde ge råd om sjukdomen (Desai et al., 2013). En del 
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uppgav att de kände sig obekväma inför ett läkarbesök (Berghammer et al., 2006; Birks et 
al, 2006; Cornett & Simms, 2014). I en studie specificerades denna känsla till att 
ungdomarna framför allt kände sig obekväma vid övergången från pediatrisk till 
vuxenvård, vilket innebar att de behövde skapa nya kontakter och att ett nytt förtroende 
behövde byggas upp från grunden (Chiang et al., 2014). Att känna förtroende och stöd från 
sjukvårdspersonalen lyftes fram som något viktigt även i andra studier (Lee & Kim, 2012; 
Shearer et al., 2013). Vetskap om vad som skulle ske vid varje besök var viktigt för att ett 
förtroende skulle kunna byggas upp då bristande information från sjukvården kunde leda 
till osäkerhet, rädsla och eventuellt besvikelse (Claessens et al., 2005; Shearer et al., 2013). 
Några av ungdomarna upplevde att deras lärare inte hade tillräcklig information om deras 
sjukdom och därmed inte förstod deras speciella behov. Gymnastiklärare upplevdes pusha 
dem för hårt alternativt anklaga dem för att skylla på sin sjukdom i onödan. Skolan brast i 
förståelse och en av ungdomarna i studierna som var cyanotisk berättade att denne blev 
ombedd av läraren att gå och tvätta av läppstiftet och en annan som tog diuretika blev 
ombedd att sluta gå på toaletten mellan rasterna (Birks et al., 2006).  
 

Upplevelsen av att kunna hantera sin sjukdom 

Kunskap om det medfödda hjärtfelet 
Kunskap om sitt sjukdomstillstånd var en viktig resurs. Detta för att ungdomarna och deras 
omgivning skulle kunna förstå vad de kunde eller inte kunde göra. Många visste emellertid 
inte riktigt vad som var fel på deras hjärta men kunde ge konkreta exempel på vad de inte 
fick göra eller vilka råd de hade fått (Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014). En del 
ungdomar hade dessutom missuppfattningar om sin sjukdom. Detta kunde röra sig om att 
de trodde att de blivit botade eller att de inte behövde någon behandling så länge de inte 
kände av några symtom vilket kunde leda till att de inte kom på planerade återbesök till 
sjukvården (Chiang et al., 2014). Att ha bristande kunskap om sin sjukdom kunde bero på 
att information enbart delgavs ungdomarnas föräldrar (Birks et al., 2006; Lee & Kim, 
2012). En del av ungdomarna ville inte få information om sin sjukdom på grund av rädsla 
eller för att de fann det svårt att kommunicera med läkare. De upplevde att det var svårt att 
förstå vad som sades eller vågade inte ställa frågor (Birks et al., 2006). En del ungdomar 
uppgav dock att de, förutom att ta hjälp av föräldrar och vårdpersonal, själva sökte kunskap 
och information på internet (Chiang et al., 2011). 
 
Känsla av sammanhang 
En av anledningarna till att vissa ungdomar med medfödda hjärtfel skattade sin livskvalitet 
högre än friska ungdomar kunde enligt Apers et al. (2013) delvis förklaras med att dessa 
ungdomar hade en starkare KASAM. Ungdomarna beskrev även den positiva känsla det 
medförde att tillhöra en grupp, vilket de erfor då de fick support från vänner och 
emotionell support från sjukvården (Lee & Kim, 2012). Desai et al. (2013) beskrev att det 
upplevdes positivt för ungdomarna att umgås med andra som också hade medfödda 
hjärtfel, då de tillsammans kunde dela utmaningar, utveckla sociala nätverk och finna stöd 
hos varandra. 
Ungdomar som upplevde en svag KASAM beskrevs ofta som blyga och tillbakadragna, 
oroliga samt hade svårt att hantera stress. De hade svårt att fokusera på framtiden, hade 
svårt att acceptera sig själva och hade en lägre känsla av egenvärde. Detta var ungdomar 
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som hade svårt att acceptera sin sjukdom och hade sämre resultat i skolan vilket i sin tur 
gjorde att de kände sig mer osäkra. De hade även svårare att hitta lösningar på problem 
(Apers et al., 2016). 
En stark KASAM medförde att ungdomarna hade en förmåga att sätta saker i ett 
perspektiv, lättare att ta beslut samt att tänka positivt. Dessa ungdomar hade även lättare att 
planera för framtiden gällande studier och familj, och kunde göra mer medvetna val. De 
hade även lättare att acceptera sig själva och kände sig tillfreds med sig själv och sin 
omgivning. De hade ett bredare kontaktnät och kunde ta emot stöd från sina 
kompisar/partner, till skillnad från de med svag KASAM som förlitade sig mer på sina 
föräldrar. De ungdomar som upplevde en stark KASAM hade ofta en större påverkan på 
sitt dagliga liv genom till exempel en starkare upplevelse av fysiska begränsningar. De 
med svagare KASAM oroade sig mer över sin sjukdom men tyckte inte att den påverkade 
deras liv särskilt mycket (Apers et al., 2016).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design 
Frågan kan ställas huruvida en litteraturöversikt var det mest lämpliga valet för att besvara 
syftet. Efter att de första, överblickande, sökningarna genomförts var uppfattningen att det 
fanns en del forskat inom området sedan tidigare, varför det ansågs att en kvalitativ studie 
inte skulle medföra några nya aspekter. Istället eftersträvades att sammanfatta den kunskap 
som redan fanns såsom Friberg (2012) beskriver vara syftet med en litteraturöversikt. Vid 
en närmare granskning upptäcktes dock att materialet trots allt var tämligen begränsat då 
enbart ett fåtal studier som verkligen ansågs svara på syftet fanns att tillgå. Oavsett 
sökningar och sökord gavs dessutom ungefär samma sökresultat och det var även samma 
studier som framkom i granskningar av andra studiers referenslistor. Detta innebar att 
arbetet begränsades en del, både då det fanns en viss begränsning i antalet studier som 
kunde inkluderas, men även i de inkluderade studiernas kvalitet, där studier med klass två 
gradering inkluderades. Att det finns studier av god kvalitet är enligt Polit och Beck (2016) 
en förutsättning för genomförandet av en litteraturöversikt, varför detta anses som en 
svaghet. Litteraturöversikten anses dock sammanfatta hur forskningen inom ämnet faktiskt 
ser ut idag, samt beskriva kunskapsläget och därmed bidra till att områden där forskning 
idag behöver kompletteras precis så som beskrivs vara syftet med en litteraturöversikt 
(Forsberg & Wengström, 2015) 
 
Urvalskriterier 
Svårigheten att begränsa sig till en ålderskategori var en stor utmaning. Det var mycket 
svårt att finna enhetliga definitioner på vad ungdom eller ung vuxen ansågs vara, både i 
Sverige och internationellt. Definitionerna skiljer sig åt, inte bara i litteratur sedan tidigare, 
utan även i de olika studierna som framkom i sökningarna. Detta har lett till att studier med 
deltagare med ett mycket stort åldersspann inkluderats. Studierna innefattade deltagare från 
ett nedersta åldersspann från 8-10 år (Bertoletti et al., 2015; Birks et al., 2014; Desai et al., 
2013; Knowles et al., 2014; Mellion et al., 2014) upp till ett övre åldersspann på 36-39 år 
(Berghammer et al, 2006; Claessens et al., 2004; Cornett & Simms, 2014; Jackson et al., 
2016) vilket självklart kan ha påverkat resultatet då detta är åldrar och livsfaser som 
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innebär stor spridning i mognad, erfarenhet och livsfaser (Berg Kelly, 1998). Det vida 
åldersspannet gav även ett spritt resultat som i vissa aspekter var svårt att dra några 
slutsatser om, vilket är en svaghet i denna litteraturöversikt. Alternativet att minska 
åldersspannet övervägdes, men med begränsad materialtillgång hade detta inte varit 
möjligt om planerat antal studier skulle kunna uppnås. Det visade sig dock att deltagarna i 
mångt och mycket delade åsikter och upplevelser, åldersskillnaden till trots. 
Om studier med fokus på till exempel specifika diagnoser, operationer eller tillstånd hade 
inkluderats hade kanske åldersspannet lättare kunnat begränsas då flertalet studier hade 
sådant fokus. Dessa exkluderades dock då det ansågs ännu svårare att dra några generella 
slutsatser om upplevelsen av att leva med ett medfött hjärtfel om de inkluderats. Denna 
exkludering anses ha stärkt resultatet. Ytterligare en styrka är att årtalen som inkluderats 
var begränsade. Endast fyra av de inkluderade studierna (Berghammer et al., 2006; Birks et 
al., 2006; Chiang et al., 2011; Claessens et al., 2005) är gjorda tidigare än de senaste fem 
åren vilket visar på att ämnet är mer beforskat idag än tidigare och att de inkluderade 
studierna är högst aktuella. Det finns en risk att äldre studier inte skulle representera 
nutiden eftersom bland annat diagnostik och operationsmöjligheter ständigt utvecklas. På 
grund av detta utökades inte tidsspannet även om det hade kunnat medföra att ytterligare 
studier hade kunnat inkluderas. En del av studierna använde samma population, var gjorda 
av samma eller delvis samma personer eller forskargrupp (Apers et al., 2013, 2016; Bratt et 
al., 2015; Chiang et al. 2011, 2014). Detta anses dock varken styrka eller försvaga 
resultatet då framförallt studiernas syfte och metod skiljde sig åt. Det kan dock visa på 
området i sig är ganska litet och att det inte upptar så stor del av forskarvärlden. 
De kvalitativa studierna svarade eventuellt bättre än de kvantitativa på syftet och det kan 
ses som en svaghet att inte fler studier av kvalitativ karaktär kunde inkluderas. Dock var 
det inte möjligt att endast inkludera kvalitativa studier då det inte fanns tillräckligt många 
av god kvalitet att tillgå. De studier som ansågs svara bäst på syftet, utifrån inklusions- och 
exklusionskriterierna, valdes därför ut oavsett om de var kvalitativa eller kvantitativa. 
 
Datainsamling 
Sökningarna som utfördes hade kunnat utföras på ett annorlunda sätt då fyra studier (Apers 
et al., 2016; Berghammer et al., 2006; Claessens et al. 2004; Cornett & Simms, 2014) trots 
allt inhämtades från andra studiers referenslistor. Några av dessa studiers titlar hade 
begreppet vuxen i titeln (Claessens et al., 2004; Cornett & Simms, 2014) och exkluderades 
således i sökningarna då sökorden innefattade ungdomar och unga vuxna. Då studierna 
emellertid innefattade en grupp som andra studier åldersmässigt definierat som unga 
vuxna, inkluderades de, sin titel till trots. Vidare föll några av dessa studier inte inom den 
tidsperiod som angivits i inklusionskriterierna (Berghammer et al., 2006; Claessens et al., 
2004). Då de ändå svarade på syftet, då årtalen ansågs ligga tillräckligt nära de 
inklusionskriterier som satts upp samt då åldersspannet på deltagarna i de studierna liknade 
det förutbestämda åldersspannet inkluderades de. Essentiella studier kan dock ha sorterats 
bort, då dessa kan ha använt sig av begreppet vuxen i titeln, men ändå använt sig av en 
åldersgrupp som andra författare benämnt unga vuxna, vilket är en svaghet. 
Sökordet livsvärld har inte har någon vedertagen term i de olika databaserna, troligtvis då 
begreppet är så pass nytt. Begreppet som använts i sökningarna var life-world, en 
direktöversättning från svenska till engelska och som använts i andra studier. Andra 
begrepp som användes, för att i någon mån ringa in begreppet, var quality of life samt life 
experience. Alternativa sökord, till exempel living with, hade kanske hade gett ett utökat 
resultat, men då antalet studier som hittades i andra referenslistor eller genom ytterligare 
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provsökningar var mycket begränsat har sannolikt inga essentiella studier förbisetts, vilket 
anses styrka resultatet. 
 
Analys 
Vid analys av resultatet genomfördes en förutsättningslös läsning av samtliga studier 
såsom beskrivs av Friberg (2012). Därefter sorterades information ut som ansågs svara på 
syftet och framträdande mönster låg till grund för resultatet såsom beskrivs av Forsberg 
och Wengström (2015). För att en huvudrubrik eller underrubrik skulle skapas ansågs det 
att denna skulle omnämnas i minst två studier, då det ansågs krävas för att resultatet skulle 
kunna diskuteras. Begreppet känsla av sammanhang benämndes i två av studierna (Apers 
et al., 2013, 2016) där författarna i mångt om mycket var samma personer men där olika 
infallsvinklar på begreppet gavs i de olika studierna. Flera av de övriga studierna (Birks et 
al., 2006; Chiang et al., 2011, 2014; Cornett & Simms, 2014; Desai et al. 2013; Lee & 
Kim, 2012) använde dock innebörden av begreppet på ett sätt som låg helt i samklang med 
själva begreppets innebörd, vilket gjorde att underrubriken ändå ansågs utgöra en viktig del 
av resultatet. 
 
Forskningsetiska överväganden 

Samtliga inkluderade studier redovisade ett etiskt godkännande utom Shearer et al. (2013). 
I detta enskilda fall säkerställdes att ett etiskt godkännande fanns genom att tidningen där 
studien publicerats enbart publicerade studier som var etiskt godkända. Ett objektivt 
förhållningssätt har genomsyrat bearbetningen av studierna genom hela 
forskningsprocessen. Samtliga studier som svarat på syftet har inkluderats och någon 
förvrängning av forskningsprocessen anses ej ha förekommit vilket betonas av Forsberg 
och Wengström (2015) vara viktigt. 

 

Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 
Gällande litteraturöversiktens validitet, huruvida den mäter vad den ska (Forsberg och 
Wengström, 2015), kan detta diskuteras. Att veta hur en upplevelse definieras är svårt då 
själva upplevelsen skiljer sig åt mellan olika individer. Författarna till en av studierna 
(Shearer et al., 2013) betonade dessutom att ungdomarna som deltog i studien hade svårt 
att själva definiera begreppet livskvalitet, som anses vara en del av upplevelsen av att leva 
med medfött hjärtfel. Huruvida författarna till de olika studierna verkligen lyckas mäta 
ungdomarnas livskvalitet kan därför ifrågasättas. För att besvara syftet bäst och därmed 
undersöka upplevelsen av att leva med ett medfött hjärtfel har begrepp såsom livskvalitet 
och livsvärld använts, vilket ansågs vara det bästa alternativet såsom beskrivits ovan. 
Resultatet anses svara på syftet och därmed mäta vad det var tänkt att mäta.  

Reliabiliteten beskriv av Forsberg och Wengström (2015) som till vilken grad en upprepad 
mätning ger samma resultat. Det anses rimligt att i exakthet kunna återupprepa denna 
litteraturöversikt, vilket är en styrka. Urval, datainsamling och analys är väl redovisade och 
dessutom var urvalet av studier så pass fåtaligt att de studier som inkluderats troligtvis 
även hade valts ut i ett annat arbete. Detta under förutsättning att nya studier inte 
tillkommit eller att inkluderade studier av någon anledning fallit bort i de olika databaserna 
sedan sökningar gjordes. 
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Generaliserbarheten, det vill säga huruvida resultatet kan generaliseras till en större 
population (Forsberg & Wengström, 2015), är svår att avgöra. Resultatet spretar, av olika 
anledningar, en hel del inom många områden. Åldersskillnaderna är stora studierna 
emellan och framför allt de kvalitativa studierna fokuserar på olika områden som gör att 
några generella slutsatserna inte kan dras. Dock skriver Polit och Beck (2016) att kvalitativ 
forskning syftar till att förstå meningen med ett fenomen och att få insyn i flera olika 
subjektiva verkligheter, inte att först och främst få ett generaliserbart resultat. 

Studierna som inkluderades utfördes i olika delar av världen. Det hade varit önskvärt att 
enbart inkludera studier som utförts i västvärlden för att på så sätt kunna öka 
generaliserbarheten och göra resultatet mer applicerbart på svensk sjukvård. Detta var 
emellertid inte möjligt med tanke på den tidigare nämnda begränsning i antalet studier som 
fanns tillgängliga. På grund av detta har till exempel studier även från Asien inkluderats; 
Chiang et al.(2011, 2014) samt Lee och Kim (2012). Enstaka skillnader kan här ses i 
resultatet jämfört med studier från till Europa eller Amerika, framför allt gällande det levda 
sammanhanget och påverkan från familjen. Likheterna är dock större än skillnaderna och 
medför att resultatet skulle kunna vara applicerbart på större delar av världen. En styrka i 
att studierna är gjorda i olika delar av världen är att de belyser att kulturella skillnader finns 
och att det är något som sjukvården måste känna till och beakta. Inom några få områden 
kan det dock ses en trend för vad som är vanliga upplevelser för ungdomarna och de unga 
vuxna. Dessa diskuteras nedan i resultatdiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt syftade till att beskriva ungdomars och unga vuxnas upplevelse av 
att leva med medfött hjärtfel. Arman et al. (2015) skriver om hur sjukdom är ett hot mot 
självet och hur kroppen vid sjukdom kan upplevas främmande. Likaså beskrivs hur 
förändringar i sammanhang, i miljön eller i den levda kroppen kan skapa en oro hos 
individen. Sammantaget påverkar således dessa personers livsvärld. Resultatet 
presenterades i huvud- och underrubriker, främst framtagna utifrån dessa delar, där vissa 
av delarna pekade mot en entydig upplevelse av det medfödda hjärtfelet medan andra delar 
visade på en spridning av upplevelsen. 
 
Upplevelsen av hur det dagliga livet och den levda kroppen påverkas  
Resultatet visade att ungdomar och unga vuxna påverkades av deras medfödda hjärtfel, 
främst genom begränsningar i deras vardag. Begränsningarna rörde områden såsom 
skolgång, arbete och kanske främst fysisk aktivitet, skolgymnastik eller olika 
träningsmoment och upplevdes av många oavsett ålder och kulturell bakgrund 
(Berghammer et al., 2006; Birks et al., 2006; Chiang et al., 2011, 2014; Claessens et al., 
2005; Knowles et al., 2014; Lee & Kim, 2012; Shearer et al., 2013; ). Dessa begränsningar 
finns i vardagen hos en stor del av ungdomar och unga vuxna med medfödda hjärtfel vilket 
bör uppmärksammas. Detta då begränsningarna troligtvis påverkar processen mot en större 
självständighet (Berg Kelly, 1998, 2014; Levinson, 1986; Ungdomsstyrelsen, 2010). Det är 
även nödvändigt för att kunna förstå och bemöta ungdomarna och de unga vuxna samt ge 
dem förutsättningar och verktyg för att hantera dessa begränsningar. 
Det fanns en önskan hos ungdomarna och de unga vuxna att vara som alla andra; att inte 
behöva känna sig annorlunda. Att känna sig annorlunda försvagade självbilden och 
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självförtroendet (Berghammer et al. 2006, Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014; Claessens 
et al., 2005; Cornett & Sims, 2014). Denna önskan kan tänkas vara större i ungdomsåren, 
när identiteten formas och självkännedomen växer. Ovanstående begränsningar upplevs 
troligtvis mer påtagligt under denna period vilket delvis bekräftas i beskrivningen av hur 
ungdomarna och de unga vuxna upplevde en förvirring över sin identitet i och med 
hjärtfelet (Berghammer et al., 2006; Chiang et al., 2014). En förklaring kan vara att 
självständighetsprocessen försvårades av begränsningarna som hjärtfelet medförde. Genom 
att vara annorlunda kan ungdomarna eventuellt även uppleva att de inte faller under den 
sociala kategori som representeras av ungdomar i stort och som ytterligare kan förstärka en 
negativ påverkan på ungdomarnas livsvärld. Utifrån det som Eriksson (2002) skriver kan 
det tänkas att det stör den identitetssökning som pågår under ungdomsåren samt stör den 
intimitetssökning som sker under de tidiga vuxenåren. Detta är en tid då det enligt Eriksson 
(2002) finns en stark rädsla för att bli avskild vilket kan förklara varför ungdomarna och de 
unga vuxna försökte bevisa saker för sig själv och andra för att inte uppfattas annorlunda. 
Den unges önskan om att vara som alla andra kan negligeras och förminskas av de vuxna 
vilket kan leda till en känsla av att inte bli förstådd. Risken med det är att den unge sluter 
sig och inte delger de vuxna dennes livsvärld vilket i sin tur försvårar att ge den vård och 
stöttning som han eller hon behöver.  
Åldersskillnaderna mellan deltagarna i de olika studierna var stora vilket medförde att 
intervjuernas fokus låg på olika områden i livsvärlden. Vissa studier fokuserade på fysisk 
aktivitet (Birks et al., 2006; Chiang et al., 2011, 2014; Claessens et al., 2005; Lee & Kim, 
2012; Shearer et al., 2013), andra på oro för framtiden gällande barn, graviditet och arbete 
(Berghammer et al., 2006; Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014; Cornett & Simms, 2014) 
och ytterligare några på relationen till föräldrarna (Apers et al., 2016; Birks et al., 2006; 
Chiang et al, 2014; Claessens et al., 2005; Cornett & Simms, 2014; Lee & Kim, 2012). 
Dessa skillnader representerar sannolikt till viss del det vida åldersspannet eftersom olika 
områden är i fokus i olika delar av livet. Livskvalitet är dynamisk och subjektiv för 
ungdomar enligt Taylor et al. (2008). Med tanke på detta samt på den utveckling som sker 
på fysiskt, psykiskt, existentiellt och flera andra plan i livet under ungdomsåren krävs att 
sjukvården har insikt i vad de olika åldrarna kan innebära för den enskilda individen. Att 
bemöta en 10-åring med ett medfött hjärtfel, som kanske upplever sitt största problem på 
idrottslektionerna i skolan till skillnad från att bemöta en 17-åring med ett medfött hjärtfel, 
som har svåra existentiella grubblerier är en konst som sjuksköterskan som arbetar med 
denna patientkategori måste behärska. 
 
Upplevelsen av hur livskvaliteten påverkas 
Ett antal faktorer som påverkade livskvaliteten hos ungdomar och unga vuxna med 
medfödda hjärtfel framgick i de olika studierna. Tendensen verkar vara att de, trots olika 
grader av funktionsnedsättningar relaterat till hjärtfelet, sammantaget skattade sin 
livskvalitet som tämligen god (Apers et al., 2013; Bratt et al., 2015; Knowles et al, 2014; 
Mellion et al., 2014). Dock är livskvalitet är ett mångfacetterat begrepp och kan mätas 
inom många olika områden. I de kvantitativa studierna (Apers et al., 2013; Bertoletti et al., 
2015; Bratt et al., 2015; Jackson et al., 2016; Knowles et al., 2014; Mellion et al., 2014) 
användes olika instrument för att mäta livskvalitet vilket kan vara en förklaring till att 
resultatet inte är entydigt. Det faktum att några av studierna inkluderade få deltagare samt 
att population, resultat och metod skiljer sig åt är ytterligare anledningar som medför att 
det är det svårt att dra några slutsatser om resultatet. Det kan dock ses en viss trend mot att 
livskvaliteten påverkas av sjukdomsgraden, och att en komplex sjukdomsbild medför en 
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försämrad livskvalitet (Bratt et al., 2015; Jackson et al., 2016; Mellion et al., 2014). Det 
kan dock inte med säkerhet befästas, både med tanke på att det inte är ett resultat som 
styrks av samtliga studier, men också då det är oklart vilka faktorer som medför den 
försämrade livskvaliteten. Det kan vara diagnosen i sig som påverkar, symtomen som 
sjukdomen medför eller de behandlingar och kirurgiska interventioner som personen 
genomgår. Enligt WHOs definition av livskvalitet (WHOQOL, 1995) inverkar många olika 
delar i livet på en god livskvalitet, bland annat fysisk hälsa, kulturell kontext samt 
individens omgivning. Helseth och Misvaer (2010) nämner även de hur stöd från 
omgivningen spelar roll, men också vikten av en positiv självbild. Dessa faktorer lyftes 
enbart fram i fåtalet av de inkluderade studierna (Apers et al., 2013; Bertoletti et al., 2015; 
Knowles et al., 2014), och det är ett område som skulle behöva beforskas ytterligare. 
 
Upplevelsen av hur det levda sammanhanget påverkas 
Upplevelsen av att leva med ett medfött hjärtfel påverkades av ungdomarnas och de unga 
vuxnas omgivning. Vikten av stöd från kamrater till ungdomar och unga vuxna med 
hjärtfel lyftes fram och framför allt betydelsen av att träffa andra med medfödda hjärtfel 
(Berghammer et al., 2006; Birks et al., 2006; Cornett & Simms, 2014; Desai et al., 2013; 
Lee & Kim, 2012). Grupptillhörighet, är som tidigare diskuterats, viktigt för att inte känna 
sig annorlunda. Resultatet visade på hur föräldrarna ibland var överbeskyddande och hur 
detta kunde påverka upplevelsen av att leva med medfött hjärtfel negativt (Birks et al., 
2006; Claessens et al., 2005; Cornett & Simms, 2014; Lee & Kim, 2012). Den naturliga 
strävan mot självständighet som pågår under framför allt ungdomsåren (Berg Kelly, 1998, 
2014; Levinson, 1986; Ungdomsstyrelsen, 2010) stördes av överbeskyddande föräldrar och 
påverkade således upplevelsen av att leva med ett medfött hjärtfel negativt.  
Olika kulturer, det vill säga sociala sammanhang, påverkar livskvaliteten (Post, 2014; 
WHOQOL group, 1995). Det är dock svårt att utifrån detta resultat dra några slutsatser 
huruvida kulturella faktorer påverkar upplevelsen av att leva med ett medfött hjärtfel eller 
inte då de flesta studierna var gjorda i Europa eller USA. Med tanke på de mångkulturella 
samhällen som finns idag skulle dock forskning ur ett kulturellt perspektiv vara nödvändig 
då sjukvården förväntas behandla patienten utifrån ett vidare perspektiv än endast det 
medicinska.  
Vikten av påverkan från vården belystes också i resultatet. En del upplevde otrygghet och 
kände sig obekväma med sjukvården och att steget över till vuxenvården uppfattades 
jobbigt (Berghammer et al., 2006; Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014; Cornett & 
Simms, 2014). Khairy et al. (2010) skriver att kunskapen sedan tidigare är begränsad 
gällande dessa ungdomars upplevelse av sin sjukdom och deras besvär. På grund av detta 
är det extra viktigt att ta reda på dessa ungdomars och unga vuxnas tanke- och känsloliv. 
Detta då det krävs en kunskap om livsvärlden och dess beståndsdelar för att som 
vårdgivare i varje möte med patienten försöka förstå dennes livsvärld och ge den betydelse 
(Arman et al., 2015). 
 
Upplevelsen av att kunna hantera sin sjukdom 
Kunskap om sitt tillstånd var av vikt för ungdomarna och de unga vuxna (Birks et al., 
2006; Chiang et al., 2014). Detta inte bara för att veta vad hjärtfelet innebar, utan även för 
att kunna skapa en mer positiv upplevelse och för att möjliggöra att de lättare kunde 
anpassa sig. Resultatet antydde att fåtalet ungdomar och unga vuxna faktiskt hade denna 
kunskap (Birks et al., 2006; Chiang et al., 2014). För att kunna hantera vardagen är detta 
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dock och Foster et al. (2001) rekommenderade att ungdomarna med medfött hjärtfel skulle 
ha obligatorisk utbildning om sitt medfödda hjärtfel, i tillägg till den vanliga behandlingen. 
Kunskap om sjukdomen kan även tänkas vara ett redskap för att avhjälpa rädsla och oro för 
framtiden som var ett problem som återkom i studierna. 
Ungdomarnas och de unga vuxnas förmåga att se sig själva i ett sammanhang belystes. 
Trots att endast två studier fokuserade på detta explicit (Apers et al., 2013, 2016) så nämns 
det i andra ordalag i fler av studierna (Desai et al., 2013; Lee & Kim, 2012). En allt mer 
personcentrerad vård innebär fördelar för patienten då denne ses som mer än sin sjukdom 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hur påverkar det den enskildes förmåga att se sig 
själv i ett sammanhang när allt mer fokus läggs på individen? En del av ungdomarna och 
de unga vuxna med medfödda hjärtfel skattade sin livskvalitet lika högt, och ibland högre, 
än de utan medfödda hjärtfel. Detta skulle kunna bero på att de tack vare sin hjärtsjukdom 
ställts i en given gemenskap som de inte själva kan påverka. De är födda med en sjukdom 
och kommer att få leva med den. Andra delar av identiteten, men också de sammanhang 
som omgärdar individen, är flyktiga och kan förändras över tid. Dock kan det faktum 
aldrig ändras att ‘jag är född med ett hjärtfel’. Trots att det i sig i de flesta fall inte visade 
sig vara något positivt att vara född med ett hjärtfel kan frågan ändå lyftas om sjukdomen 
gör att individen så starkt identifierar sig med och tillhör en definierad grupp att KASAM 
därför generellt sett blir starkare hos dessa än hos en individ som växer upp utan lika 
tydliga och givna sammanhang. 
Ungdomar som hade förståelse för sin sjukdom, och som aktivt reflekterade över den, 
kunde lättare acceptera och integrera den i sin vardag (Apers et al., 2016; Berghammer et 
al., 2006; Shearer et al., 2013). Ur Antonovskys synvinkel (Antonovsky, 2005) skulle det 
kunna innebära att livet för den unge med sjukdom var begripligt. Det bidrog också till att 
de hade större hanterbarhet och kunde anpassa livet efter sjukdomen på ett sådant sätt att 
den inte upplevdes begränsande. Livet dominerades, trots anpassningarna, inte av 
sjukdomen och ungdomarna upplevde meningsfullhet. Motsatsen till detta återfanns hos de 
ungdomar och unga vuxna som upplevde begränsningar på olika plan. Dessa begränsningar 
kunde leda till en negativ påverkan på livet, påverka självständighetsprocessen under 
tonåren samt att ungdomarna och de unga vuxna isolerade sig (Berghammer et al., 2006; 
Birks et al., 2006; Chiang et al., 2011, 2014; Claessens et al., 2005; Knowles et al., 2014; 
Shearer et al., 2013). Oavsett om det fanns begriplighet eller ej begränsades deras 
hanterbarhet och det kan enligt Antonovsky (2005) tolkas som att ungdomarna och de unga 
vuxna hade svårt att finna en meningsfullhet. Meningsfullheten kunde även påverkas 
negativt av synliga ärr.  
Några kvalitativa studier nämnde att det medfödda hjärtfelet alltid fanns med i bakgrunden 
då beslut om framtiden togs (Birks et al., 2006; Claessens et al., 2005; Lee & Kim, 2012). 
På grund av studiernas metod kan ingen jämförelse göras. Det hade varit intressant att 
undersöka om de, som på ett tidigt stadie accepterat och integrerat sjukdomen, upplevde 
sig mindre begränsade i de beslut som rörde framtiden och därmed också hade större 
hanterbarhet. 
Slutligen beskriver Arman et al. (2015) sammanhanget och relationernas betydelse för 
livsvärlden. Detta är någonting som har visat sig ha stor betydelse för hur individer, trots 
svåra sjukdomar ändå kan hantera och uppleva sin situation på ett tillfredsställande sätt 
(Antonovsky, 2005). Resultatet pekar mot att en stark KASAM förbättrade upplevelsen av 
att leva med ett medfött hjärtfel. Müller, Hess & Hager (2014) visar på att KASAM hos 
vuxna med medfödda hjärtfel dessutom var en starkare prediktor för god livskvalitet än 
vad fysisk kapacitet var. Mer forskning behövs således om hur KASAM påverkar 
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ungdomar och unga vuxnas upplevelse av att leva med medfött hjärtfel, då det verkar vara 
en så avgörande och oberoende faktor när det kommer till god fysisk och psykisk 
livskvalitet.  
 

Slutsats 

För ungdomar och unga vuxna som lever med ett medfött hjärtfel påverkas livsvärlden på 
olika sätt. En del upplever att de har lika god livskvalitet som friska ungdomar och ser inte 
att deras hjärtfel påverkar dem nämnvärt. Andra upplever sig vara annorlunda jämfört med 
jämnåriga och upplever sig tämligen begränsade i vardagen framför allt gällande fysiska 
prestationer, men också i skolan och på arbetet. De som arbetar med och möter dessa 
ungdomar och unga vuxna behöver således kunskap om vad som påverkar deras livsvärld, 
med alla dess beståndsdelar, för att kunna ge dem en god omvårdnad så de kan uppnå en 
god livskvalitet och en positiv upplevelse av sin livsvärld.   
 

Klinisk tillämpbarhet 

Med tanke på att detta ämnesområdes historia är mycket kort, och att det för bara några 
decennier sedan inte fanns någon behandling för individer med medfödda hjärtfel, kan det 
vara svårt att veta hur sjukvården skall bemöta och behandla dessa ungdomar och unga 
vuxna. Med tanke på den utveckling som skett på en relativt kort tid kan det heller inte 
uteslutas att studier gjorda för tio år sedan ger ett annat resultat än vad en likadan studie 
skulle givit idag, vilket innebär att ett behov av ytterligare forskning inom området anses 
nödvändig. 
Det råder ingen tvekan om att dessa ungdomar och unga vuxna behöver sjukvårdens hjälp 
och stöd. Så som beskrivits innebär en viktig del av livsvärlden; öppenhet och följsamhet, 
att som vårdpersonal försöka få inblick i, förstå och ge livsvärlden betydelse vid varje möte 
med patienten. Sjukvården behöver således finnas där för dessa ungdomar och unga vuxna, 
stötta dem samt hjälpa dem att förstå sin sjukdom och dess betydelse och för att de skall få, 
eller kunna bibehålla, en god livskvalitet och en positiv upplevelse av livsvärlden. 
Vårdgivaren måste vårda relationen till patienten med medfött hjärtfel då en del upplever 
en osäkerhet i mötet med sjukvården. Ett personcentrerat förhållningsätt är ett verktyg för 
att uppnå en god omvårdnad. För att vårdgivaren på bästa sätt ska kunna ge denna 
personcentrerade omvårdnad krävs dock ytterligare forskning inom området. De studier 
som idag finns är få till antal och det krävs ytterligare, framför allt kvalitativa, studier som 
berör ungdomar och unga vuxnas egen uppfattning om deras livsvärld. Detta så att 
vårdpersonalen på bästa sätt kan anpassa omvårdnaden och vården samt göra den så 
personcentrerad som möjligt.   
Sjukvården bör även stärka dessa ungdomar och unga vuxnas KASAM. Att finna en 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med en kronisk sjukdom kan vara svårt. 
Dock har en stark KASAM visat sig vara avgörande för individer med svåra sjukdomar att 
gå vidare i livet och inte låta sjukdomen definiera livet. Mer forskning behövs emellertid, 
framför allt kvalitativ forskning, för att få en djupare förståelse för hur det kan vara att leva 
med ett medfött hjärtfel.  
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Bilaga 1 
Bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativmetodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 
trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 
och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial (CCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 
och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagare och 
adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 
som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 
tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten 
är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 
också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 
Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. 
Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 
 



      

Bilaga 2 
Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Apers, S., 
Moons, P., 
Goossens, E., 
Luyckx, K., 
Gewillig, M., 
Bogaerts, K., 
Budts, W. (for 
the i-DETACH 
investigators). 
2013 
Belgien 

Sense of 
coherence and 
perceived 
physical health 
explain the 
better quality of 
life in 
adolescents with 
congenital heart 
disease. 

Syftet var att jämföra 
livskvaliteten hos 
ungdomar med 
medfödda hjärtfel med 
en kontrollgrupp och 
utforska huruvida en 
känsla av sammanhang 
kunde förklara 
eventuella skillnader i 
livskvalitet. 

I en jämförande tvärsnittsstudie fick 
ungdomar (14-18 år) med medfödda 
hjärtfel, samt en kontrollgrupp, fylla 
i enkäter gällande, framför allt, deras 
livskvalitet och känsla av 
sammanhang. 
Undersökningsgruppen valdes ut från 
ett sjukhus och kontrollgruppen från 
en skola i Belgien. 

N= 901 
(69) 

 

Resultatet visade att ungdomar 
med medfödda hjärtfel upplevde 
sig ha en bra livskvalitet, till och 
med bättre än kontrollgruppen. 
Likaså var känslan av 
sammanhang bättre, vilket även 
ansågs kunna vara en 
förklarande faktor till en bättre 
livskvalitet. 

I 
CCT 

 

Apers, S., 
Rassart, J., 
Luyckx, K., 
Oris, L., 
Goossens, E., 
Budts, W., 
Moons, P. (for 
the i-DETACH 
investigators). 
2016 
Belgien 

Bringing 
Antonovsky’s 
salutogenic 
theory of life: A 
qualitative 
inquiry into the 
experiences of 
young people 
with congenital 
heart disease. 

Syftet var få en djupare 
insikt i upplevelserna 
hos unga patienter med 
medfött hjärtfel 
gällande resurser och 
livshändelser. 

I denna studie valdes deltagarna ut 
genom ett strategiskt urval utifrån 
deltagarna i en tidigare studie som 
studerade utvecklingen av känslan av 
sammanhang. Deltagarna, 18-21 år, 
intervjuades efter en intervjuguide 
med öppna frågor. Resultatet 
analyserades framför allt utifrån 
skapandet av olika begrepp och 
tema.   

N=12 
(0) 

Resultatet visade hur olika tema 
speglades hos deltagarna 
beroende på deras känsla av 
sammanhang. Bland annat 
visades omgivningens betydelse, 
hur olika livshändelser kunde 
påverka känslan av sammanhang 
och hur individerna hanterade 
sin sjukdom och det dagliga 
livet. 

I 
K 

 
 



      

Berghammer, 
M., Dellborg, 
M., Ekman, I. 
2006 
Sverige 

Young adults 
experiences of 
living with 
congenital heart 
disease. 

Syftet var att utforska 
och få en djupare 
förståelse för unga 
vuxnas erfarenheter av 
att leva med medfödd 
hjärtsjukdom, för att 
kunna förbättra 
kvaliteten på vården 
som ges av sjukvården. 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk/hermeneutisk 
utgångspunkt där 6 unga vuxna, 22-
39 år, valdes ut med hjälp av en 
organisation, för fördjupande 
intervjuer. Öppna frågor användes 
och subteman och teman skapades 
inför resultatredovisningen. 

N=6 Utefter två subteman, att ha 
sjukdomen samt att leva med 
sjukdomen, beskrevs olika delar 
där huvudtemat ambivalens 
kunde utläsas; exempelvis att 
berätta eller inte berätta om sin 
sjukdom, att vara sjuk eller frisk. 
Även sätt att hantera sjukdomen 
samt tankar och rädslor inför 
framtiden med mera beskrevs. 

I 
K 

Bertoletti, J., 
Marx, G. C., 
Hattge Jr, S. 
P., Pellanda, L. 
C. 
2015 
Brasilien 

Health-related 
quality of life in 
adolescent with 
congenital heart 
disease 

Att utvärdera den 
hälsorelaterade 
livskvalitén hos 
ungdomar med 
medfödd hjärtsjukdom, 
beskriva livskvalitén 
efter allvarlighetsgraden 
av sjukdomen, 
identifiering av kliniska 
variabler såsom närvaro 
av symtom, kirurgiska 
åtgärder och 
läkemedelsanvändning 
med mera. 
 

En tvärsnittsstudie där 203 
ungdomar, 10-18 år, från ett sjukhus 
i Brasilien fick svara på enkäter 
gällande sin livskvalitet för att 
författarna skulle kunna undersöka 
hur olika medfödda hjärtfel 
påverkade dem.      

N=211 
(8) 

I studien fann författarna ingen 
relation mellan allvarlighetsgrad 
av sjukdom och livskvalitet. För 
de individer som opererats för 
sitt hjärtfel eller tog läkemedel 
fanns det dock en viss skillnad 
inom vissa områden. Symptom 
från hjärtfelet påverkade 
livskvaliteten. 

I 
P 

 
 

  

 
 



      

Birks, Y., 
Sloper, P., 
Lewin, R., 
Parsons, J. 
2006 
Storbritannien 

Exploring 
health-related 
experiences of 
children and 
young people 
with congenital 
heart disease. 

Syftet var att bestämma 
hälso-relaterade 
erfarenheter hos barn 
med medfödda 
hjärtsjukdomar. 

Utifrån ett strategiskt urval som 
utgick från primärvården bjöds 
deltagarna in till en kvalitativ studie. 
Deltagarna, 9-19 år, delades in i olika 
grupper beroende på hur 
behandlingskrävande deras sjukdom 
var. Därefter intervjuades deltagarna 
med hjälp av en intervjuguide och 
teman skapades utifrån svaret inför 
resultatredovisningen. 

N= 35 
(0) 

Utifrån olika teman beskrev de 
unga sin uppfattning om sin 
hälsa och resultatet visade att 
många upplevde att de hanterade 
sin sjukdom väl medan andra 
upplevde att den påverkade 
många delar av deras 
livskvalitet. 

I 
K 

Bratt, E. L., 
Luyckx, K., 
Goossens, E., 
Budts, W., 
Moons, P. 
2015 
Belgien  

Patient-Reported 
Health in Young 
People With 
Congenital 
Heart Disease 
Transitioning to 
Adulthood.         
         
 

Syftet var att 1. 
Undersöka självskattad 
hälsostatus hos unga 
människor med 
medfödd hjärtsjukdom 
från ett longitudinellt 
perspektiv. 2. Jämföra 
självskattad hälsa hos 
unga människor med 
medfödd hjärtsjukdom 
med en generell 
population. 3. 
Undersöka inbördes 
förhållanden mellan 
olika områden av den 
självskattade hälsan. 

Deltagarna, 14-18 år, till denna 
longitudinella studie rekryterades 
från en tidigare studie där de 
inkluderats från ett sjukhus i Belgien. 
För varje deltagare inkluderades även 
en individ till en kontrollgrupp från 
olika skolor. De deltagare som 
inkluderades i studien fick bedöma 
sin hälsa via två olika 
självskattningsinstrument vid fyra 
tillfällen. Förändringar mellan dessa 
fyra tillfällen undersöktes. Deras 
självskattade hälsa jämfördes även 
med en kontrollgrupp. 

N= 896 
(194) 

 

Resultatet visade att ungdomar 
med medfödda hjärtsjukdomar 
hade en bra självskattad hälsa 
som endast förändrades 
marginellt över tid. I gruppen 
som helhet fanns ingen klinisk 
relevans för denna förändring 
men för individer med mer 
komplexa hjärtfel var hälsan 
sämre än hos den generella 
populationen. Författarna ansåg 
även att symtom, kognitiv 
funktion och 
kommunikationssvårigheter 
utgjorde de mest förutsägbara 
faktorerna för självskattad hälsa 
över tid. 

I 
CCT 

 

  

 
 



      

Chiang, Y., 
Chen, C., Chen, 
Y. 
2011 
Taiwan 
 

From limitations 
to mastery: 
exercise 
experience for 
adolescents with 
mild congenital 
heart disease. 

Syftet var att beskriva 
den subjektiva 
upplevelsen av att utöva 
träning för ungdomar 
med lindrigt/moderat 
medfött hjärtfel. 

I denna deskriptiva, fenomenologiska 
studie inkluderades 8 ungdomar, 14-
17 år, genom strategiskt urval. 
Ungdomarna, som hade milda eller 
inga symtom efter träning, 
rekryterades från två hjärtkliniker i 
Taiwan. En semistrukturerad 
intervjuteknik användes och 
resultatet analyserades genom att 
meningsenheter skapades och sedan 
bearbetades till subkategorier och 
generella teman. 

N = 8 
(0) 

Fyra teman skapades, vilka visade att 
ungdomarna, när de väl accepterat 
sin sjukdom och visste sina 
begränsningar, kunde utveckla 
copingstrategier som hjälpte dem att 
delta i träning vilket i sin tur hade en 
positiv påverkan för känslan att de 
levde ett normalt liv. 

I 
K 

Chiang, Y-T., 
Chen, C-W., Su, 
W-J., Wang, J-
K., Lu, C-W., 
Li, Y-F., Moons, 
P. 
2014 
Taiwan 

Between 
invisible defects 
and visible 
impact: the life 
experiences of 
adolescents and 
young adults 
with congenital 
heart disease. 

Syftet var att beskriva 
livserfarenheter hos 
ungdomar och unga 
vuxna med medfödda 
hjärtfel. 

Deskriptiv fenomenologisk metod 
användes och urvalet var strategiskt. 
Deltagarna, 15-24 år, rekryterades 
från 2 hjärtkliniker i Taiwan. 
Intervjuguiden bestod av 
semistrukturerade frågor. Innehållet 
analyserades med deskriptiv 
fenomenologisk metod som 
utvecklats av Giorgi som innebär att 
meningsbärande enheter plockades ut 
och omvandlas in till psykologiskt 
språk och att sedan underkategorier 
relateras till generella teman. 

N= 35 
(0) 

Sex teman framkom i resultatet och 
genom dessa tema drogs slutsatser att 
ungdomarna kämpade med osynliga 
defekter, inte hade en fullständig 
förståelse för sin sjukdom med mera, 
men att de successivt arbetade mot 
en samvaro där de lärde sig leva med 
sin sjukdom. 

I 
K 

 
 

 
 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ludwig.lub.lu.se/pubmed/?term=Chiang%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25296699
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ludwig.lub.lu.se/pubmed/?term=Chen%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25296699
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Claessens, P., 
Moons, P., de 
Casterlé, B. D., 
Cannaerts, N., 
Budts, W., 
Gewillig, M 
2004 
Belgien 

What does it 
mean to live 
with a 
congenital heart 
disease? A 
qualitative study 
on the lived 
experiences of 
adult patients. 

Syftet var att utforska 
upplevda erfarenheter 
hos vuxna patienter 
med medfödda hjärtfel. 

En kvalitativ studie med Grounded 
Theory som utgångspunkt 
genomfördes med 12 deltagare, 25-
40 år med moderat eller komplext 
medfött hjärtfel. Deltagarna 
identifierades via en kardiologisk 
avdelning och valdes ut genom ett 
strategiskt urval. Intervjuerna skedde 
med hjälp av öppna frågor och 
materialet analyserades sedan med 
hjälp av kodning, vilka sedan bildade 
kategorier. 

N=12 
(0) 

Att vara annorlunda var ett centralt 
tema i texten och olika perspektiv 
beskrevs utifrån detta. Det beskrevs 
även hur olika delar influerade denna 
känsla så som attityder från 
omgivningen, sjukvården och 
patientens personlighet. Även 
påverkan på deltagarnas dagliga liv 
beskrevs och uppfattningen om hur 
det var av stor vikt att vara normal. 

I 
K 

Cornett, L., 
Simms, J. 
2014 
Storbritannien 

At the “heart” of 
the matter. An 
exploration of 
the 
psychological 
impact of living 
with congenital 
heart disease in 
adulthood. 

Syftet var att få en 
bättre förståelse för den 
levda upplevelsen av att 
ha en medfödd 
hjärtsjukdom som 
vuxen. 

En kvalitativ studie genomfördes 
med hjälp av semi-strukturerade 
intervjuer av individer mellan 21-36 
år. Deltagarna samlades in genom två 
olika stödgrupper med ett strategiskt 
urval. Intervjuerna analyserades 
sedan med hjälp av skapandet av 
teman och underteman. 

N=7 
(0) 

Deltagarna led av olika psykiska och 
existentiella problem. Det beskrevs 
hur sjukdomen påverkade 
individerna negativt gällande 
kroppsuppfattning och 
självförtroende. Även känslan av 
bristande stöd från omgivningen togs 
upp. 

I 
K 

  

 
 



      

Desai, P. P., 
Sutton, L. J., 
Staley, M. D., 
Hannon, D. W. 
2013 
USA 

A qualitative 
study exploring 
the psychosocial 
value of 
weekend 
camping 
experiences for 
children and 
adolescents with 
complex heart 
defects. 

Syftet var att utforska 
vad barn och ungdomar 
med medfödda hjärtfel 
ansågs vara 
meningsfullt under 
vistelsen på en 
terapeutisk 
campinghelg i sällskap 
med kamrater med 
liknande diagnoser. 

I denna kvalitativa studie med 
fenomenologisk ansats inkluderades 
ungdomar mellan 9 - 16 år. Samtliga 
deltagare hade genomgått en tidigare 
campingresa. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes för att förstå 
hur deltagarna kunde få mening 
genom deras upplevelse av 
campingen. Genom kriterieurval 
inkluderades 13 individer. Inför 
resultatredovisningen analyserades 
sedan intervjuerna och olika teman 
skapades. 

N = 13 
(0) 

Ungdomarna beskrev känslor som att 
känna sig som alla andra, känna sig 
bekväm i en familjär miljö, utveckla 
copingstrategier, känna sig viktig och 
behövd, utveckla självförtroende och 
kompetens, känna stöd från kamrater, 
känna sig mindre isolerad och känna 
sig förstådd, med mera. Samtliga av 
dessa visade på betydelsen av att 
vistas bland andra med samma 
sjukdom som en själv. 

I 
K 

  

 
 



      

Jackson, J. L., 
Hassen, L., 
Gerardo, G. M., 
Vannatta, K., 
Daniels, C. J 
2016 
USA 

Medical factors 
that predict 
quality of life 
for young adults 
with congenital 
heart disease: 
What matters 
most? 

Syftet var att jämföra 
traditionella 
klassifikationer för 
medfött hjärtfel 
(lindrigt, moderat och 
komplext) med en rad 
vanliga indikatorer för 
medicinsk status 
(demografi, 
hjärtrelaterade 
betingelser, 
behandlingsmodaliteter 
och 
kammarfunktion/funkti
onell kapacitet) för att 
bestämma vilka 
medicinska indikatorer 
som kan förklara den 
unika variabiliteten i 
fysisk och emotionell 
livskvalitet bland 
ungdomar och vuxna 
med medfött hjärtfel. 

I denna tvärsnittsstudie valdes 
deltagarna, 18-39 år, ut från en 
poliklinisk vuxen- samt 
barnkardiologisk klinik under en 1,5 
års period. Deltagarna hade sedan 
tidigare valts ut till en större studie 
och författarna till denna studie 
inkluderade de unga vuxna från den 
tidigare studiens population. 
Deltagarna svarade bland annat på 
enkäter online gällande fysisk och 
emotionell livskvalitet samtidigt som 
data om demografi, komorbiditet, 
diagnos, behandlingshistorik och 
kardiell ventrikelfunktion/funktionell 
kapacitet samlades in. 

N=218  
(0) 

 

Lägre inkomst, att ta mer än ett 
läkemedel samt att ha symtom som 
motsvarade NYHA-klass II eller 
högre påverkade den fysiska 
livskvaliteten. Att ha symtom som 
motsvarade NYHA-klass II eller 
högre visade sig även påverka den 
emotionella livskvaliteten. Däremot 
påverkades livskvalitet inte av ålder. 
Ingen stark korrelation fanns heller 
mellan sjukdomsgrad och 
livskvalitet. 

I 

P 

  

 
 



      

Knowles, Day, 
Wade, Bull, 
Wren, Dezateux 
2014 
Storbritannien 

Patient-reported 
quality of life 
outcomes for 
children with 
serious 
congenital heart 
defects. 

Syftet var att jämföra 
självskattad 
hälsorelaterad 
livskvalitet för barn 
med allvarliga 
medfödda hjärtfel och 
opåverkade 
klasskamrater till dessa 
samt att undersöka 
demografiska och 
kliniska faktorer som 
påverkar livskvalitet. 

Deltagarna i denna studie hade 
mellan åren 1992 - 1995 deltagit i en 
större studie då de opererats för ett 
medfött hjärtfel under deras första 
levnadsår. Bland de som fortfarande 
var vid liv mellan åren 2004 - 2007 
valdes deltagarna ut. Deltagarna var 
då mellan 10 och 14 år och fick svara 
på enkäter om sin självskattade 
livskvalitet. Föräldrarna till 
barnen/ungdomarna fyllde samtidigt 
i ett formulär gällande utbildning, 
arbete, barnets hälsa, skola och 
dagliga aktiviteter med mera. En 
kontrollgrupp inkluderades genom 
rekrytering av deltagarnas vänner. 

N= 979 
(38) 

 

Barn/ungdomar med medfödda 
hjärtfel hade i denna studie 
försämrad livskvalitet gällande 
psykosocial- och fysisk funktion 
samt gällande en total livskvalitet. 
Specifika diagnoser var inte 
associerade med livskvalitet, men 
fler interventioner/operationer hade 
en negativ inverkan. Andra faktorer 
som associerades med lägre 
livskvalitet var icke-kardiella 
komorbiditeter, syn/hörsel 
svårigheter, läkemedelsintag, eller 
frånvaro från skolan. De barn som 
begränsades i sina sociala aktiviteter 
hade lägre livskvalitet. 
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Lee, Kim 
2012 
Sydkorea 

The life 
experiences of 
Korean children 
and adolescents 
with complex 
congenital heart 
disease: A 
qualitative 
study. 

Syftet var att förstå och 
kvalitativt analysera 
livserfarenheter hos 
koreanska ungdomar 
med komplexa 
medfödda 
hjärtsjukdomar i en 
sociokulturell kontext. 

Ungdomar, 14 - 20 år, rekryterades 
från ett universitetssjukhus i Seoul 
till denna kvalitativa studie. 
Ungdomarna hade opererats för 
någon typ av hjärtfel och 
inkluderades om de var villiga att 
delta. Fördjupande intervjuer 
genomfördes och analyserades 
utifrån konfucianismen.  

N= 10 
(0) 

Tre teman skapades utifrån 
intervjuerna och utifrån dessa tema 
beskrevs bland annat hur föräldrar 
upplevdes som överbeskyddande, en 
osäkerhet inför framtiden, en känsla 
av att vara isolerad med mera. Det 
beskrevs även att många hade dålig 
kunskap om sitt tillstånd och att de 
inte förrän de började skolan insåg 
hur deras sjukdom verkligen 
påverkade dem. 
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Mellion, K., 
Uzark, K., 
Cassedy, A., 
Drotar, D., 
Wernovsky, G., 
Newburger, J. 
W., Mahony, L., 
Mussato, K., 
Cohen, M., 
Limbers, C.,  
Marino, B. S. 
2014 
USA 

Health-related 
quality of life 
outcomes in 
children and 
adolescents with 
congenital heart 
disease. 

Syftet var att jämföra 
livskvalitet mellan barn 
och ungdomar med 
medfödd hjärtsjukdom, 
barn och ungdomar med 
andra kroniska 
sjukdomar samt friska 
barn och ungdomar. 

Deltagarna, 8-18 år, valdes ut till 
denna tvärsnittsstudie från 7 
barnkardiologiska center i USA. 
Deltagarna till kontrollgruppen 
inkluderades från ett 
hälsoförsäkringsprogram i 
Kalifornien. Ett frågeformulär i syfte 
att skatta livskvalitet både grupperna 
emellan men också mellan 
barn/ungdomar med olika grader av 
hjärtfel besvarades. 

N=1909 
(0) 

Resultatet, som presenterades med 
barn för sig (8-12 år) och ungdomar 
för sig (13-18 år), visade att 
deltagarna med mer allvarliga 
hjärtfel hade sämre upplevd 
livskvalitet jämfört med friska 
barn/ungdomar. Barn/ungdomar med 
milda medfödda hjärtfel rapporterade 
dock ingen skillnad mot friska 
individer förutom fysisk hälsa. 
Livskvaliteten bedömdes dessutom 
lika för dem med medfött hjärtfel och 
andra kroniska sjukdomar. 

I-II 
CCT 

 

Shearer, K., 
Rempel, G. R., 
Norris, C. M., 
Magill-Evans, J. 
2013 
Canada 

“It's No Big 
Deal”: 
adolescents with 
congenital heart 
disease. 

Syftet var att förstå hur 
ungdomar med medfött 
hjärtfel beskrev deras 
dagliga liv relaterat till 
frågor om 
livskvalité.         
            
        

I denna kvalitativa studie, utfördes 
10 semistrukturerade intervjuer på 
ungdomar, 13-17 år, som 
inkluderades från ett sjukhus. 
Samtliga deltagare intervjuades en 
gång, därefter deltog några i en andra 
och tredje uppföljande intervju. 
Ungdomarna fyllde också i ett 
formulär om livskvalitet som 
användes som underlag för samtal. 
Vid analys av intervjuerna hittades 
olika mönster vilket resulterade i att 
kategorier och subkategorier kunde 
skapas. Utifrån dessa togs tema fram. 

N=10 
(0) 

Ungdomarna i studien använde 
begreppet livskvalitet indirekt för att 
beskriva detsamma. De beskrev livet 
i stort; i skolan, i hemmet, på fritiden 
med mera, för att ringa in begreppet. 
De tema/områden som presenterades 
var fysisk aktivitet, 
kroppsuppfattning och hur 
ungdomarna, både medvetet och 
omedvetet, både kunde sätta sitt 
hjärtfel i förgrunden eller 
bakgrunden i sina liv. 
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