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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund 

 

En till två procent av alla barn som föds i världen har medfödda hjärtfel. Tack vare de 

framsteg som gjorts inom vården så överlever idag mer än 95 procent av alla barn som 

födds med ett medfött hjärtfel.  Orsaken till de medfödda hjärtfelen är okänt, men möjliga 

orsaker tros kunna vara ärftlighet, kromosomrubbningar eller farmakologisk behandling av 

modern under graviditeten. En lycklig ungdomstid avslutas i och med att den unga 

människan når en tillfredställande och varaktig känsla av det egna skapandet av sin 

identitet utifrån val som har gjorts. En ungdomstid som har varit besvärlig kan upplevas 

svårare för den unga människan att skapa sin identitet. 

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka den upplevda livskvaliteten hos ungdomar med medfött 

hjärtfel. 

 

Metod 

 

Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie. 15 artiklar valdes och undersöktes i 

resultatet. Artiklarnas hittades genom manuella sökningar och databassökningar i pubmed. 

 

Resultat 

 

Det vi har sett i vårt sökande är att ungdomarnas upplevda livskvalitet är starkt kopplat till 

graden av hjärtfel. I många studier såg vi att de patienterna med milda former av hjärtfel 

upplevde en livskvalitet likartad till friska ungdomar i samma ålder, medan de med svårare 

former av hjärtfel upplevde en sämre livskvalitet. 

 

Slutsats 

 

Många faktorer var med och påverkade livskvalitén hos ungdomar med medfödda hjärtfel. 

Författarna anser att mer forskning krävs i ämnet och fler intervjubaserade studier som kan 

ge en bättre bild av deras livskvalitet och framför allt förslag på hur de kan erbjudas hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Livskvalitet, Ungdomar, Medfött hjärtfel, Socialt stöd, Fysisk aktivitet. 
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BAKGRUND 

 

Definitioner 

Placenta = Moderkaka 

Ductus Venosus = Kopplar den umbilikala venen samman med den undre vena cava.  

Vena Cava Inferior = Undre hålvenen, en av hjärtats vener som samlar upp blod och 

mynnar i högra förmakets nedre del.  

Ductus Arteriosus = Förbinder lungpulsådern och aorta descendens under fostertiden.  

Kammarseptumdefekt = Hål i skiljeväggen mellan kamrarna i hjärtat.  

Aorta= Är den stora kroppspulsådern som är kroppens huvudartär. Den utgår från hjärtats 

vänstra kammare och är moderartär för hela kroppens artärsystem. Aortan har en diameter 

på ca två centimeter och är kroppens största artär. 

Aorta Descendens = Nedåtstigande bågen på aorta 

Iliaca-artärerna = Bäckenkärlen 

(Karolinska Institutet, Medicinsk Ordbok) 

Kunskap kring hjärtats anatomi om funktion och fysiologi grundade sig på fynd ifrån djur 

samt obduktioner genomförda på människor. Det finns tidiga fall dokumenterade med 

beskrivningar om medfödda hjärtfel från 1673 och framåt, dock dröjde det länge innan 

man förstod vad de olika hjärtfelen skulle få för konsekvenser för barndomen och 

framtidens livskvalitet. År 1938 genomfördes den första operationen av ett medfött hjärtfel 

då en läkare ligerade öppet stående ductus arteriosus. Operationen syfte var att avsnöra 

blodkärlet, förbindelsen mellan lungpulsådern och den stora kroppspulsådern som normalt 

sluter sig strax efter födsel. Om det inte sluter sig får hjärtat arbeta extra för att kunna 

pumpa tillräckligt med blod genom kroppen, även blodflödet mellan lugnorna kan då bli 

för stort. Ytterligare operationer kom att följa och man hade nu påvisat att det gick att 

kirurgiskt behandla patienter med ett medfött hjärtfel, då detta inte varit möjligt tidigare 

(Sunnegård, 2000). Går man tillbaka ett par decennier kan man se att endast hälften av de 

barn som drabbades av hjärtfel överlevde. Idag överlever mer än 95 procent av alla barn 

som föds med ett hjärtfel. Det beror på de framsteg och förbättringar som har gjorts i 

sjukvården samt att speciallistkompentensen inom barnkardiologin vuxit fram (Rosenqvist 

& Thornvall, 2012).  

 

 

Möjliga orsaker till ett medfött hjärtfel är okänt men ärftlighet, kromosomrubbningar samt 

farmakologisk behandling av modern under graviditeten kan vara troliga anledningar. 

Även diabetes hos modern och miljöfaktorer påverkar (Enskär & Edwinsson- Månsson, 

2008). Omvårdnad av barn med medfödda hjärtfel har förbättrats avsevärt de senaste 

årtiondena. Följden av att vården utvecklats leder till att fler barn som når vuxen ålder ökar 

kontinuerligt. Under 2010 publicerade European Society of Cardiology riktlinjer för 
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förvaltningen av vuxna med medfödd hjärtsjukdom, Grown up congenital heart disease, 

GUCH, och rekommenderade att varje GUCH patient bör undersökas minst en gång på en 

specialiserad mottagning under deras vuxna liv, förutsatt att patienten inte har bekymmer 

då kontinuerligt uppföljning sker även i vuxen ålder. Anledningen till vård på 

specialistnivå är på grund av deras särskilda behov. De krävs att vården är specifik och 

organiserad för denna patientgrupp (Miltner, Piérard & Seghaye, 2012).  

 

Det väl fungerade hjärtat 

Hjärtat arbetar dygnet runt och storleken mäts till ungefär ens knuta hand. Hjärtats 

skiljevägg, septum, delar in hjärtat i en höger och en vänster hjärthalva. Den ena sidan av 

hjärtat består sedan av två delar; ett förmak och en kammare. Det normala läget för hjärtat 

är i thorax där hjärtspetsen av hjärtat är riktat åt vänster. Det är framför allt höger förmak 

och höger kammare som ligger mot bröstkorgens främre del. Det vänstra förmaket och den 

vänstra kammaren ligger bakom de högra hjärtrummen. Vänster och höger förmak är 

morfologiskt olika och även de båda kamrarna ser olika ut. Hjärtat jobbar i en arbetscykel 

som delas in i två huvud faser, systole som drar kammarmuskulaturen ihop och blodet 

pumpas ut. I den andra fasen, diastole slappnar kammarmuskulaturen av och trycket i 

kamrarna sjunker och fylls återigen med blod (Sunnegårdh, 2000).  

Det friska barnet under graviditeten 

Under graviditeten får fostret sitt blod genom navelvenen från placenta.  

Det är väl syresatt blod. Hälften av blodet går genom levern och hälften kopplas förbi 

levern genom ductus venosus och fortsätter upp genom vena cava inferior till höger förmak 

i hjärtat. Normalt slutar levervenerna och vena cava inferior tillsammans långt ned i höger 

förmak. Flödet av det syrerika blodet från placenta är riktat så att större delen flyter genom 

foramen ovale till vänster förmak vilket garanterar syrerikt blod i den övre kroppshalvan. 

Den större delen av det venösa blodet från den övre kroppshalvan når höger kammare via 

vena cava superior och höger förmak. Höger kammare pumpar en något större del av den 

totala slagvolymen jämfört med vänster kammare. Via ductus arteriosus som förbinder 

lungpulsådern och aorta descendens försörjer höger kammare båda lungorna och den nedre 

kroppshalvan med blod. Endast en mindre del av blodet når lungorna på fostret under 

fostertiden, cirka tio procent. Blodet förs till moderkakan via navelartärerna som avgår från 

de båda iliacaartärerna. Flödesförhållandena under fostertiden styrs till stor del av 

kärlmotståndet i de olika kärlbäddarna. Motståndet i placenta är lågt medan det i lungorna 

är högre. Blodtrycket i höger och vänster kammare och i lugn-och kroppspulsådern är 

detsamma (Sunnegårdh, 2000).  

 

Omställningen vid födseln 
Vid födseln sker en snabb omställning av cirkulationen i och med att barnet börjar andas. 

Kärlmotståndet i lungorna faller och lungblodflödet ökar. Placenta kopplas ur och 

motståndet i systemkretsloppet ökar. Ductus arteriosus, foramen ovale och ductus venosus 

sluts. Det minskade kärlmotståndet i lungorna orsakas till en början av att lungorna fylls 

med luft. Den största förändringen sker inom ett par dagar efter födseln. Så länge ductus 

arteriosus är öppet stående sker flödet från aorta till lungorna och lungblodflödet ökar 

alltså. Ductus arteriosus sluts vanligen fysiologiskt under det första dygnet när barnet föds 

och är hos normalt nyfödda även anatomiskt sluten inom de första två veckorna. Foramen 

ovale sluts funktionellt i samband med födseln men kan kvarstå anatomiskt öppen upp i 

vuxen ålder. Ductus venosus sluts inom de första dagarna efter förlossningen (Sunnegårdh, 

2000).  
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Det sjuka barnet 

 

Symtombild 

Symtom vid medfödda hjärtfel visar sig främst under de första tolv månaderna i barnets 

liv. De flesta av de allvarliga missbildningarna ger symtom under spädbarnets första 

levnadsvecka i samband med att blodcirkulationen ändras, både fostrets speciella 

blodcirkulation inuti livmodern och den cirkulation som behövs utanför livmodern. 

Vanliga symtom uppvisas genom att barnets hud får en blåaktig ton. Det kan synas på 

barnets läppar och nagelbäddar och beror på att syrefattigt blod kommer ut i 

kroppscirkulationen. Barnet kan få svårt att andas och kan vara för trött för att få i sig 

tillräckligt mycket näring. Symtomen beror ofta på hjärtsvikt eller en sänkt syrehalt i 

blodet, cyanos. Cirkulationssvikten hos barnet uppstår när hjärtat inte klarar av att pumpa 

tillräckligt med blod för att kunna upprätthålla en normal genomblödning av kroppens 

organ. Kliniska tecken på hjärtsvikt hos barn är takypné, takykardi, blekhet, svettning, 

nutritionsproblem, ödem, oro. (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Tecken på 

hjärtsjukdom hos barn kan till exempel vara cyanos vid skrikattacker eller 

amningssvårigheter. Hos vissa barn hör man endast ett kraftigt blåsljud över hjärtat när 

man lyssnar med stetoskop (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

 

Medfödda hjärtfel 

Hjärtdefekternas olika detaljer skiljer sig mer eller mindre på olika patienter. Det kan dels 

handla om en förträngning någonstans, ofta kring hjärtklaffarna men kan även påvisas i 

kroppspulsådern eller i lungartärerna. Förträngningen ger en onormal tryckbelastning på 

hjärtat. En annan hjärtdefekt är hål i de olika hjärtrummen eller i barnets blodkärl. Det 

förekommer även flera olika varianter av felkopplingar mellan blodkärlen kring hjärtat. 

Det finns barn som föds med en kombination av alla dessa hjärtfel men det hör till 

ovanligheterna. Det finns inget entydigt svar på varför medfödda hjärtfel uppkommer. En 

omständighet som ökar risken är emellertid om barnet föds med en avvikande 

kromosomuppsättning. Av det skälet har exempelvis barn med kromosomavikelser en ökad 

risk för medfödda hjärtmissbildningar. Medfödda hjärtfel är ett samlingsbegrepp för flera 

hundra skilda diagnoser, några är relativt vanliga medan andra hjärtfel är extremt sällsynta 

(Rosenqvist & Tornvall, 2012). En tidig diagnostik av hjärtfelet är viktig av många skäl. 

Vissa av hjärtfelen speciellt de ductus-beroende kan snabbt leda till en cirkulationskollaps. 

Flera medfödda hjärtfel exempelvis stor kammarseptumdefekt och komplett 

atrioventrikulär septumdefekt blir kärlväggen i lungartärerna förtjockad. Detta leder 

antingen till ett försvårat postoperativt skede eller till och med gör det omöjligt att 

genomföra kirurgi om hjärtfelet upptäcks för sent (Sunnegårdh, 2000). Ett hjärtfel behöver 

dock inte betyda en stor operation utan många barn kan klara sig med ett betydligt 

lindrigare kateteringrepp i hjärtat och många av hjärtfelen hos barnen kan även växa bort 

(Rosenqvist & Tornvall, 2012).  

 

Båda förmaken är morfologiskt olika vilket har betydelse när man sätter en diagnos på 

komplicerade medfödda hjärtfel (Sunnegårdh, 2000). Medfödda hjärtfel finns i många 

varianter och det kan vara en otillåten förbindelse mellan hjärtats hålrum, eller hjärtklaffar 

som inte öppnar eller sluter sig som de ska (Rosenqvist & Tornvall, 2012). De flesta som 

föds med ett hjärtfel behöver förr eller senare opereras. Pediatrisk hjärtkirurgi är en 

komplicerad och resurskrävande verksamhet eftersom fallen inte är så många. Efter den 

kirurgiska korrigeringen av de medfödda hjärtfelen kan många utav barnen leva ett normalt 

liv eftersom kirurgin är så välutvecklad (Järhult & Offenbartl, 2006). En tredjedel av alla 
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nyfödda barn med ett hjärtfel är allvarliga och visar symtom tidigt. Övriga barn med ett 

hjärtfel visar antingen inga symtom alls eller så debuterar de senare i livet under varierande 

åldrar. (Grefberg & Johansson, 2007).  

 

Ductusberoende hjärtfel har två huvudtyper. Det ena är hjärtfel där lugnblodflödet är 

beroende av att ductus kvarstår öppen och de andra är där systemcirkulationen är beroende 

av ductusblodflöde från lungartären till systemcirkulationen. Barn med dessa typer av 

hjärtfel har ett livshotande tillstånd. Prostaglandinets effekt att hålla ductus öppen lång tid 

efter födseln har revolutionerat omhändertagandet av dessa svårt sjuka nyfödda spädbarn 

som kan genomgå en operation. Öppet stående ductus arteriosus hos prematura barn är 

betydligt vanligare än hos en fullgången nyfött spädbarn. Hos nyfödda förekommer detta 

hos cirka hälften av alla barn med en födelsevikt under ett och ett halvt kilo (Sunnegårdh, 

2000).  

 

Det finns flera faser under fosterutvecklingen där anatomin och fysiologin kan utvecklas 

fel eller otillfredsställande. Hjärtat är det organ där det flesta medfödda missbildningar 

finns hos ett barn. När arton fulla veckor gått är fostrets hjärta stort som en tumnagel och 

slår cirka 160 slag i minuten. Det är en komplicerad struktur och diagnostik att bedöma ett 

fosters hjärta och en stor del av medfödda hjärtfel upptäcks inte vid det rutinmässiga 

ultraljudet. Det flesta hjärtfel är dock inte komplicerade. Mindre hål i skiljeväggarna kan 

växa samman spontant eller opereras lätt. Alla klaffel behöver inte heller åtgärdas med 

detsamma. Vissa hjärtfel är mer viktiga än andra defekter att hitta då det nyfödda barnet 

kan behöva omedelbar farmakologisk behandling eller genomgå snar kirurgisk behandling. 

Om man vid en ultraljudundersökning finner ett misstänkt hjärtfel ber man ofta 

barnkardiologer om bedömning samt rådgivning. En del hjärtfel är även vanligare hos 

foster med kromosomavvikelser. Om man hittar ett misstänkt hjärtfel finns det därför 

indikation till att ta ett fostervattenprov (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). 

 

Klassifikation av medfödda hjärtfel kan göras ut ett anatomiskt perspektiv men kan även 

ses som en indelning ur ett patogenetiskt perspektiv som kan ge en bättre förståelse för 

uppkomstmekanismerna (Sunnegårdh, 2000). 

 

Klaffel 

Hjärtats klaffar fungerar som ventiler, det vill säga att de öppnar och stänger sig under de 

olika faserna av hjärtcykeln. Klaffar som är sjuka eller defekta kan vara stenoserade och 

därför försvåras blodets passage förbi klaffen. De kan även vara otäta, insufficienta, och 

som följd orsaka läckage samt bakåt strömmar av blodflödet. Dessa klaffel är antingen 

medfödda eller förvärvade (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Prevalens och etiologi 

 

Av alla medfödda missbildningar hos barn är hjärtfel den främsta orsaken till att barnet 

avlider. Ungefär en till två procent av alla barn som föds i världen har någon typ av 

medfött hjärtfel. I Sverige föds det tusen barn per år med någon form av hjärtfel. Den 

exakta etiologin av medfödda hjärtfel är osäker men 10-20 procent av defekterna beror på 

genetiska faktorer och miljöfaktorer. Mortaliteten hos barn med medfödda hjärtfel har 

minskat signifikant under de senaste två decennierna som ett resultat av förbättringar av 

den medicinska vården och omhändertagandet av barn med medfödda hjärtfel. 85 procent 

av barn med medfött hjärtfel förväntas nå vuxen ålder (Lawoko, 2005). 
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Av de medfödda hjärtfel som finns är några kopplade till förekomst av diabetes hos 

modern. Eftersom diabetes ökar så ökar även denna typ av hjärtfel något. I dagens 

samhälle finns också möjlighet att tidigt i fosterutvecklingen med hjälp av ultraljudsteknik 

identifiera framför allt mycket svåra hjärtfel. Det kan i sin tur leda till att graviditeten 

avbryts, antingen spontant eller genom abort. Det har därför noterats i vissa länder att 

förekomsten av extremt svåra hjärtfel minskat och att den minskningen är parallell med 

den ökningen av antalet avslutade graviditeter (Rosenqvist & Thornvall, 2012).  

 

Ultraljud utförs rutinmässigt för att säkerhetsställa att utvecklingen av fostret fortskrider 

som det ska. Detta har lett till diagnos av medfödda missbildningar sker redan under 

graviditeten. Genom ultraljuden kan man upptäcka de komplexa hjärtfel som medför 

betydande morbiditet och definitivt dödlighet. Det har möjliggjort till rådgivning av de 

berörda föräldrar som då kan besluta om de vill fortsätta med graviditeten. Sådan 

rådgivning är inte utan sina problem och etiska dilemman. De sträcker sig från att försöka 

informera stundtals mycket oroliga föräldrar och konsekvenserna av graviditetens 

fosterskada, resultatet och riskerna med dess insatser som kan krävas. På samma gång 

uppmanas att prognostisera de långsiktiga resultaten. Ett samtal i en beslutsprocess bygger 

på att ge fullständig informationen om den befintliga skadan samt även om skador som kan 

utvecklas under resten av graviditeten. Dessutom ska vårdgivaren kunna informera om och 

om man kan räkna med eventuella framsteg som kan uppstå i framtiden, vilket kan 

förändra livskvalitet och resultaten av de drabbade individerna (Menahem, 2012). 

 

Behandlingsmetoder 

 

Medicinska behandlingsmetoder 

Många av de lindriga kardiologiska defekterna hos barn och ungdomar har en god prognos 

utan behandling. Små fel i förmak eller i kammare kan spontan slutas utan behandling. 

Enklare kardiologiska abnormaliteter kan behandlas med kateterteknik som inte är lika 

invasiv till exempel öppet stående ductus, pulmonalisstenos och förmaksseptemdefeker. En 

farmakologisk behandling inleds redan preoperativt om kirurgi är aktuellt och kan ibland 

behövas kontinuerligt under en längre period (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). 

 

Barn med en duktusberoende defekt behandlas med läkemedlet prostaglandin-E för att 

ductus arteriosus ska hållas öppen inför operation. Vid hjärtsvikt används vanligen 

diuretisk behandling som tillsammans bör kombineras med kaliumsubstitution samt en 

ACE-hämmare som avlastar hjärtats kamrar genom att det perifera kärlmotståndet sänks 

och genom det även blodtrycket. Rytmrubbningar hos det hjärtsjuka barnet behandlas med 

antiarytmika och en profylaktisk behandling är digitalis eller betareceptorblockare (Enskär 

& Edwinsson- Månsson 2008). Det kan vara aktuellt att ge barnet extra syrgas om det finns 

en uttalad svårighet med andningen. När ett spädbarn har hjärtsvikt är det vanligt att barnet 

är för trött för att få i sig näring, de kan därför behövas en ordination på sondnäring. En 

tunn slang förs då in via näsan och sedan ner till magsäcken så att näringstillförseln blir 

tillfredställande och adekvat (Sunnegårdh, 2000). 

 

Kirurgiska behandlingsmetoder 

Den huvudsakliga behandlingen är kirurgi och ibland kan en normal cirkulation uppnås 

redan efter endast en operation. Komplicerade hjärtfel kan behöva en förberedande 

operation under den nyfödda perioden i barnets liv och sedan ytterligare kirurgiska ingrepp 

i flera steg. I sällsynta fall kan hjärttransplantation vara nödvändig för barnet. Då fler och 

fler komplicerade hjärtfel korrigeras finns en ökning av gruppen med vuxna patienter som 
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genomgår operationer, så kallad Grown Up Congenital Heartdisease [GUCH] (Enskär & 

Edwinsson-Månsson, 2008). 

 

Komplexa hjärtdeformeringar kräver ofta tidig akut kirurgisk eller en kateterbaserad 

korrektion som åtgärdar hjärtfelet. För de barn som lider av komplexa hjärtfel sker 

operationen oftast under barnets första levnadsår och därefter sker kirurgiska 

korrekteringar ett flertal gånger under livet för att upprätthålla en cirkulatorisk funktion hos 

barnet (Berghammer, 2012). 

 

En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till beslut om hjärttransplantation under 

barn- och ungdomsåren är hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier) samt svåra medfödda 

hjärtfel. Andelen barn som har genomgått transplantation för sitt medfödda hjärtfel har 

varit något större under barnets första levnadsår. Kardiomypatier blir vanligare som 

indikation för transplantation längre upp i åldrarna. Det största problemet med 

transplantation är att få tag på organdonatorer, särskilt då det gäller spädbarn. 

Hjärttransplantation är den sista utvägen när det gäller behandling av hjärtsjuka barn och 

ungdomar (Sunnegårdh, 2000). 

 

Enligt Pincot och Burch (2011) genomgår majoriteten av alla patienter med medfödda 

hjärtfel hjärttransplantation först efter att försök med andra kirurgiska ingrepp. 

Hjärttransplantation som första åtgärd mot medfött hjärtfel sker oftast i spädbarnsålder 

(Pincott & Burch, 2011). I en studie av Luo et al. (2012) såg man att av de barn som 

genomgår en hjärttransplantation uppstår komplikationer hos sju procent av dem som leder 

till att de behöver genomgå en andra hjärttransplantation. Trots att hjärttransplantation 

visat sig vara en effektiv behandling som har hjälpt till att öka livskvalitet och livslängden, 

är det fortfarande inget botemedel, och livslängden kan inte förväntas bli lika lång jämfört 

med en frisk människa (Pincott & Burch, 2011). Enligt Kilner (2011) krävs det ofta en 

kontinuerlig uppföljning under hela livet hos dessa patienter för att förbättra deras chanser 

till livskvalitet och livslängd. 

 

Upplevd livskvalitet hos ungdomar utan kronisk sjukdom 

 

Enligt en studie av Friberg, Hagqvist och Osika (2012) visade en hög procent av stress hos 

ungdomar som fick frågan om de kände sig stressade ofta. Den var högre hos kvinnor än 

hos män. Äldre tonårstjejer uttryckte fler klagomål gällande psykosomatiska lidanden än 

tonårspojkar. Medan i 10-12 års ålder var de psykosomatiska problem lika för pojkar som 

för flickor. 

 

Pubertet och ungdomstiden är ett stadium för den unga människan att skapa sin identitet. 

Denna period kan sägas bestå av fyra delar. Att finna sin arbetsroll, sin sexuella roll, att 

kunna tillägna sig sociala attityder och åsikter samt att emotionellt och faktiskt kunna 

frigöra sig ifrån sina vårdnadshavare. Slutgiltiga val inom dessa fyra områden inträffas inte 

samtidigt och valen kan ändras. En lycklig ungdomstid avslutas i och med att den unga 

människan når en tillfredställande och varaktig känsla av sin egna skapade identitet utifrån 

val som har gjorts. En ungdomstid som varit besvärlig kan upplevas som svårare för den 

unga människan att då skapa sin identitet. Individen kan känna sig ambivalent inför vem 

den är och förväntningar inför livet. Vårdnadshavarna har inte längre samma betydelse 

som innan, utan den unga människan söker nya ideal att ta efter och se upp till som 

ersättare. Den unga människan brottas under puberteten med fysiologiska förändringar i 
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kroppen samt familjen och samhällets ändrade inställningar till den unga människan 

(Enskär & Edwinssson-Månsson, 2008). 

 

I en studie av Sawatzky, Ratner, Johnson, Kopec och Zumbo (2010) som genomfördes 

globalt på ungdomars egenupplevda livskvalitet visade det att mental hälsostatus var 

sammankopplat med depressiva symptom och att fysisk hälsostatus var starkt 

sammankopplat med fysisk aktivitet. Det framkom i studien att mental hälsostatus samt 

fysisk hälsostatus associeras med de skillnaderna som ungdomen gör när den fattar beslut 

gällande familj, vänner, livsmiljö, skolerfarenheter och sig själv i den upplevda 

livskvaliteten. 

 

Ungdomar med kroniska sjukdomar 
 

Psykologiska aspekter 

Moola och Norman (2011) talar om ungdomen som en övergångsrit som karakteriseras av 

växande och osäkerhet och att kroniska sjukdomar som till exempel medfödda hjärtfel 

hotar utvecklingen i ungdomen. En utveckling som redan är utmanande för friska 

individer. De tvingas hantera en rad saker som andra ungdomar annars inte upplever i en 

sådan tidig ålder, som till exempel hantering av medicin och överbeskyddande föräldrar.  

Att växa upp med ett medfött hjärtfel och vetskapen om risken av ett förkortat liv kan ligga 

som en stor psykologisk börda för barnet. Ovissheten kan leda till existentiella farhågor 

hos barnet som gör att både den och dess familj kan behöva stöd från psykiatrin 

(Berghammer, 2012). 

 

Sociala aspekter 

Två olika teorier om socialt stöd och dess effekter är ”Buffering theroy” och ”The direct 

effect theory”. Vid buffering teorin anses socialt stöd påverka hälsan genom att skydda mot 

hur stressen värderas och hanteras av personen. ”The direct theory” säger att socialt stöd 

har en konstant positiv effekt oavsett om personen upplever stress eller inte (Lawoko, 

2005). Socialt stöd anses även av vissa stödja hälsopositiva beteenden som till exempel att 

söka hjälp i ett tidigare stadium samt att äta hälsosammare kost och motionera regelbundet. 

Hur stor funktion socialt stöd har avgörs i slutändan av individens specifika behov, plats i 

livet och värderingar (Lawoko, 2005).    

 

Enligt Berghammer (2012) kan barn med medfödda hjärtfel känna sig annorlunda jämfört 

med andra och känna en oro över sina kroppar och ärren de har efter operationer. De 

upplever även ovisshet om de hur de anser sig själva vara normala eller inte, och om de ska 

berätta för andra i sin omgivning om sitt tillstånd. 

 

Fysiska aspekter  

Enligt Müller, Hess och Hager (2012) undviker många med medfödda hjärtfel fysisk 

aktivitet på grund av rädslan för hjärtsvikt och plötslig död. Läkarna till patienter med 

hjärtfel känner sig säkrare om de begränsar deras fysiska aktivitet, och föräldrar kan på 

grund av oro agera överbeskyddande och därmed bidra till att barnet inte vågar ägna sig åt 

fysisk aktivitet. Brist på fysisk aktivitet kan leda till nedsatt fysisk kapacitet, nedsatt 

motorisk utveckling och övervikt.  Dessa problem leder sedan till sociala och psykologiska 

problem och en nedsatt livskvalitet (Müller, Hess & Hager, 2012).  

 

Synen på fysisk aktivitet för barn som är hjärtsjuka har förändrats under åren, tidigare 

kunde barn avrådas från att träna då uppfattningen var att det kunde försämra deras 
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sjukdom. I dagens läge uppmuntras hjärtsjuka barn att träna och vara fysiskt aktiva efter 

förmåga. Det är svårt att ge exakta riktlinjer kring träning därför bör specifika råd ges 

individuellt baserat på hjärtats funktion och den fysiska kapaciteten hos det enskilda barnet 

(Enskär & Edwinson-Månsson, 2008).  

 

Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang [KASAM] är en faktor som är stark hos individer som klarat sig 

väl och består av tre delkomponenter. Det första är att personen själv upplever sig själv, 

eller någon annan som man kan förlita sig på har inflytande över sitt liv, manageability, det 

andra är att personen uppfattar livet och händelser som sker i livet som meningsfulla, 

meaningfulness och det tredje är begripliga, comprehensibility. En person som har en stark 

känsla av sammanhang tros ha en större stresstolerans och antas leda till en utveckling mot 

hälsa då den fungerar som ett slags mentalt vaccin mot psykisk och fysisk ohälsa (Rydén & 

Stenström, 2008). KASAM är ett samlingsnamn för begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Att ha en känsla utav begriplighet innebär att världen upplevs som 

begriplig och strukturerad. Hanterbarhet står för att man har redskap för att kunna klara av 

påfrestningar och stressfulla situationer i livet. Att känna meningsfullhet betyder att man 

har en känsla av delaktighet i världen och att engagemang är av betydande vikt. Dessa 

faktorer kan göra att människor klarar belastning och påfrestning bättre (Antonovsky, 

2005). 

Livskvalitet 

 

Enligt Berghammer (2012) finns det olika definitioner av livskvalitet. Inom psykologin 

fokuserar man på välmående och tillfredställelse, medan inom medicin ligger fokus mer på 

att återskapa normalitet och funktion. World Health Organisation, [WHO] (1997) 

definierar livskvalitet som “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”. Enligt Lawoko (2005) är en definition av livskvalitet att det ska 

inkludera både objektiva mätvärden (inkomst och fysisk funktion) och subjektiva 

mätvärden (attityd, frustration strävan). Livskvalitet ses på olika sätt inom olika områden. I 

en social aspekt ligger fokus på välmående både från ett objektivt och subjektivt 

perspektiv. Inom psykologin är det den uppfattade tillfredställelsen av det upplevda 

välmående. Ur filosofisk synvinkel ligger livskvaliteten på livsvärderingar och inom 

medicin är normalitet och funktionalitet det centrala (Berghammer, 2012).  

 

När man undersöker en person med en sjukdom generellt ligger fokus på vilket sätt 

livskvalitet kommer att bli påverkad av sjukdomen och då används termen Health-related 

quality of life [HRQoL]. HRQoL handlar oftast om patientens funktion och välmående, 

men kan även täcka andra aspekter som: Allmän hälsa, fysisk funktion, fysiska symtom, 

kognitiva funktioner, emotionell funktion och socialt välmående (Berghammer, 2012).  

 

Enligt Friberg och Öhlen (2009) visar många studier idag att barn trots långvariga 

sjukdomstillstånd upplever glädje, välbefinnande och hög livskvalitet, men även stunder då 

sjukdomen helt tar över som orsakar att barnet känner sig annorlunda och utanför. Lawoko 

(2005) säger även han att studier har visat att patienter upplever en god livskvalitet trots 

fysiska och psykiska hämningar. Han menar att trotts att ett samband mellan livskvalitet 

och hälsa kan förväntas, är det missledande att likställa de två termerna.  
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Mätinstrument 

Enligt Henricson (2012) finns det två saker som är av stor vikt vid mätning med 

mätinstrument, det är validitet och reliabilitet. Om dessa två inte är utvärderat är dess 

användbarhet okänd. Validitet avser om ett instrument mäter det som det är avsett att mäta. 

Om ett instrument är avsett att fungera på patienter i en speciell åldersgrupp kanske det 

inte fungerar för patienter i en annan åldersgrupp. En hög reliabilitet avser att samma mått 

uppnås vid varje mätning.  

 

Enligt Macran et al. (2006) ska ett välutvecklat mätinstrument ha ett poängsystem där de 

olika dimissionerna som ska mätas tas med. De utvecklade ett mätinstrument där man 

mätte livskvalitet hos barn och ungdomar med medfödda hjärtfel (ConQol). I ConQol 

mättes hur personerna upplevde begränsningar i aktiviteter och förhållande med andra. 

Även personernas upplevelse av hur sjukdomens symtom påverkat deras liv tillsammans 

med antalet gånger och frekvensen av symtomen under den senaste veckan. Enligt 

Kamphuis et al. (2004) bör ett generiskt instrument tillsammans med ett sjukdomsspecifikt 

instrument användas när man mäter livskvalitet för att kunna överblicka hela perspektivet 

och människans livssituation. 

 

Sjuksköterskans roll 

 

När man som sjuksköterska vårdar ett barn med diagnostiserat hjärtfel är det viktigt att 

förbereda både barn och familj inför okända undersökningar och behandlingar som känns 

ovana och lite skrämmande. Som ansvarig sjuksköterska är det viktigt att man får ta del av 

den information som barnet och föräldrarna fått så att det kan försäkras att informationen 

uppfattats på korrekt sätt. En viktig aspekt är även att ägna tid åt kontinuerliga samtal med 

hela familjen, gärna i en miljö som känns lugn och avskild för bästa möjliga stöd. 

Ungdomar bör få möjlighet till enskilda samtal med omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

tillsammans med den ansvariga behandlande läkaren. Samtalen ska vara till för att ge en 

större kunskap kring sjukdomstillståndet och ge en ökad förståelse för sjukdomen så att 

ungdomen själv kan ta ansvar vid övergången till att bli vuxen (Enskär & Edwinson-

Månsson, 2008). Sjuksköterskans roll i samband med att vårda barn och ungdomar som är 

akut eller kroniskt sjuka kräver utbildning och träning i att respektfullt bemöta barnet. Det 

är viktigt med ett intresse och uppmärksamhet så att vårdtillfället landar i ett fokus kring på 

barnet eller ungdomens behov (Hertting & Kristenson, 2012).  

 

Vid omvårdnad av ungdomar generellt handlar det om att vara lugn och pedagogisk. Det är 

viktigt att låta ungdomen vara delaktig i vården och anpassa informationen och språket till 

nivå och ålder. Att som sjuksköterska möta ungdomar i utvecklingsfas och som samtidigt 

vårdas för ett kroniskt tillstånd är en stor utmaning (Friberg & Öhlen, 2009). För att kunna 

ge en så familjefokuserad omvårdnad som möjligt när man inte bara vårdar ungdomen utan 

även föräldrarna är att varje situation ses som unik och att situationen kan ses ur olika 

perspektiv och tolkas annorlunda. Det är därför viktigt att vara tydlig som sjuksköterska 

med den informationen man ger och ständigt reflektera över sin roll (Friberg & Öhlen, 

2009).  

 

Sjuksköterskors yrkesroll när det gäller barnsjukvård har avsevärt förändrats. I dagens läge 

kännetecknas sjuksköterskans arbete med att framför allt finnas där för föräldrarna så att de 

ska kunna ge stöd till sina barn (Ehrenberg & Wallin, 2009). Föräldrarnas upplevelser i 

samband med att ha ett sjukt barn är varierande beroende på sjukdomstillståndet men även 

där är reaktionerna individuella. När det kommer till föräldrarnas roll och medverkan i 
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sjukvården för sitt barn handlar det oftast om två begrepp, nämligen delaktighet och 

deltagande. Det skiljer sig mellan dessa begrepp eftersom föräldrar till exempel kan vara 

deltagande under ett vårdtillfälle men inte känna sig delaktiga i det som har beslutats och 

sagts. Som delaktig förälder handlar det om att vara indragen i hur tankebanorna går och 

hur beslutsprocessen ser ut. Ibland upplever föräldrar att deras roll kan vara otydlig och att 

de kan känna en skyldighet till att delta i det praktiska vårdarbetet av sitt barn. Dock kan 

förutsättningarna för deras medverkan under vårdtillfället inte vara tillräckligt uttalat och 

tydligt från vårdgivaren (Ehrenberg & Wallin, 2009). 

 

Brist på information och kommunikation mellan föräldern och vårdgivaren leder till 

osäkerhet hos det sjuka barnets förälder. Det är vanligt förekommande hos föräldrar som 

har sina barn på sjukhus att dels känna oro för barnets hälsotillstånd men även att de har en 

känsla av att inte veta sin roll som vårdare (Bischofberger, Dahlquist, Edwinson, Månsson, 

Tingberg, Ygge, 2004). Enligt Ingersko, Shaw, Gray, och Janicke (2010) gick det att se att 

föräldrar till barn som var transplantationskandidater, upplevde en högre grad av stress än 

föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar. Föräldrar till barn med kroniska 

sjukdomar visade symtom på posttraumatiskt stressyndrom högre än genomsnittet, som 

tydde på att många föräldrar och barn har svårt att hantera barnets diagnos. 

 

Att få ett barn med svårt medfött hjärtfel är en påfrestning på föräldrarelationen och 

innebär en kris för familjen. Föräldrarna kan många gånger uppleva känslor av skuld. 

Under sjukhusvistelsen och besöken kan det vara svårt för både föräldrar och barn att ta till 

sig informationen som ges. Föräldrarnas oro över att deras barn inte kommer överleva kan 

ofta medföra att barnet blir överbeskyddat (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Det finns 

en överrepresentation av antal skilsmässor bland föräldrar med ett hjärtsjukt barn. Även 

om hjärtfelet ses som relativt okomplicerat kan det naturligtvis komma som en chock för 

föräldrarna och påverka känslor och reaktioner under flera år framåt (Rosenqvist & 

Tornvall, 2012). 

 

Det hälsofrämjande mötet i samband med hjärtsjukdom 

Där barnhälsovården verkar är det hälsofrämjande samtalet centralt på alla områden. Ett 

hälsofrämjande möte mellan vårdinstans och familj bygger på inflytande, delaktighet och 

frivillighet. När ett hälsofrämjande samtal sker med barn och föräldrar är det av betydelse 

att vara lyhörd, lyssnade och stödjande. Under samtalet är det viktigt att ta tillvara på 

föräldrarnas kunskap om barnet och sjukdomen samt att försöka utgå ifrån föräldrarnas och 

barns egna frågor (Hertting & Kristenson, 2012).  Hur hälsa och ohälsa uppfattas speglas 

efter det sätt vi lever, både hur den enskilda individen tolkar och uppfattar situationen men 

även omgivningen. Den unga individen söker en trygg tillvaro med tillitsgivande 

relationer. Barnet stöds av en känsla av sammanhang, rutiner leder till begriplighet och 

lyckas vårdpersonalen tillgodose det lilla barnets behov med vägledning av barnet själv 

och barnets föräldrar, underlättar det till hanterbarhet (Enskär & Edwinson-Månsson, 

2008).  

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka den upplevda livskvaliteten hos ungdomar med medfött 

hjärtfel. 
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METOD 

 

Litteraturbaserad studie valdes som metod för att närmare undersöka den redan existerande 

forskningen som finns kring livskvalitet hos ungdomar med medfött hjärtfel.  En 

litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa den 

litteratur som finns inom ett valt ämne eller problemområde (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Ungdomar valdes som målgrupp för att undersöka hur en långvarig sjukdom påverkar det 

sociala, fysiska och mentala aspekterna och hur det är att växa upp med dessa faktorer. Det 

åldersspann inom ungdomsgruppen som valdes för att kunna genomföra en mer exakt 

studie var 10-20 år. Då fokus låg på ungdomar användes adolescens som sökterm och de 

begränsningar som fanns på till exempel pubmed var 13 till 18 år.  

 

Datainsamling 

 

Begränsningar som gjordes i sökningen var: ungdomar mellan 10 och 20 år, artiklar yngre 

än 10 år, artiklar på svenska och engelska. Inga geografiska begränsningar genomfördes. 

Författarna kontaktade och bokade ett möte med bibliotekarien på Sophiahemmet högskola 

som hjälpte till och gav instruktioner i databassökningar för att de skulle bli så effektiva 

som möjligt i enlighet med Forsberg och Wengström, (2008).  

 

För att erhålla information i ämnet gjordes det sökningar i Pubmed.  

De sökord som användes var: Quality of life, Adolescent, Congenital heart defects.  

Även litteratur i form av medicinska böcker användes som källor i arbetet genom att söka i 

biblioteket genom så kallad browsing (Henricson, 2012). Manuella sökningar gjordes i 

referenslistor till artiklar som hittats där två stycken valdes ut och användes i arbetet. Efter 

litteratursökningen genomfördes en grovsållning där studier som ansågs relevanta valdes ut 

utifrån titel och abstrakt. De artiklar som tagits fram i full text granskades sedan av 

författarna för att bedöma om inklusions och exklusionskriterierna uppfylldes. Dessa 

metoder genomfördes i enlighet med Henricson (2012). 

 
Databas/ 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal  

träffar 

Lästa 

Abstract 

Granskade 

Artiklar 

Valda 

Artiklar 

 

Pub Med 

 

 

 

2003- 

Adolescens 

English & Swedish 

Quality of life 

AND 

Adolescens 

And 

Heart Defects, Congenital 

133 52 25 6 

Pub Med 2003- 

Adolescens 

 

English & Swedish 

Quality of life 

Adolescents 

Heart Defects, Congenital 

197 13 13 1 

Pub Med 2003-  

Adolescens 

English & Swedish 

Adolescents 

AND 

Heart defect, Congenital 

AND 

Exercise 

93 17 10 6 

Tabell 1 
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Dataanalys 

 

De valda artiklarna lästes igenom av båda författarna till litteraturstudien. Efter granskning 

sorterades och kvalitetsbedömdes de lästa vetenskapliga artiklarna. Artiklarnas innehåll 

presenterades i både form av översiktstabell, matris (bil.I) samt i löpande text i arbetet. 

 

Reabillitet och Validitet  

 

Författarna genomförde en kvalitetsbedömning av resultatartiklarna utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Då tillstånd krävdes för att intervjua barn, vilket inte fungerade med tidsplanen togs ett 

beslut att göra en litteraturstudie. I en forskning har forskaren ansvar för att tillvarata 

deltagarens personliga integritet, framför allt om det omfattar sårbara personer. Det är även 

upp till forskaren att bedöma om den kunskap som söks kan inhämtas på annat sätt 

(Arlebrink, 2006). Enligt Henricson (2012) anses barn i åldern 15-18 år vara fullt kapabla 

att själva avgöra om de vill medverka i en studie eller inte. Inom hälso- och sjukvården för 

barn och ungdomar infinner sig ofta etiska frågeställningar. Dessa kompliceras av att barn 

har en ofullständig men växande förmåga att fatta egna beslut. 

 

Etiska överväganden inför den litteraturbaserade översikten var att endast använda material 

som genomgått granskning av etiska kommittéer eller där noggranna etiska överväganden 

har gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). Under sökning av materialet fanns en strävan 

efter att få fram hela bilden av forskningen som fanns att läsa utan att hitta eller söka efter 

en enskild vinkel i enlighet med Forsberg & Wengström (2008). Går det inte att hitta 

någonstans i artiklarna om några etiska överväganden gjorts, undersöks tidskriften om den 

accepterar artiklar utan någon form av etisk hänsyn (Henricson, 2012).  

 

Forskningsetiken lyfte fram viktiga frågor och funderingar inför, under och efter studien. 

Författarna har under litteraturstudien strävat efter att visa båda de positiva och negativa 

resultaten samt att vara rättvis mot de källor som använts. Tolkningar av källor och egen 

etisk grund har kontinuerligt diskuterats hos författarna samt en enskild reflektion har 

gjorts kontinuerligt under arbetets gång (Helgesson, 2006). 

 

RESULTAT 

 

Under den litteraturbaserade studien har författarna sammanställt ett resultat utifrån de 

artiklarna vi arbetat igenom angående hur ungdomar med medfödda hjärtfel upplever deras 

sjukdom och hur de olika livsaspekterna påverkades. Informationen som presenteras 

inhämtades från vetenskapliga artiklar. Informationen som använts i litteraturstudien har 

inte varit begränsat till ett specifikt land utan studien ger information om hur situationen 

ser ut globalt hos ungdomar med medfödda hjärtfel. Resultatet har delats in i tre delar till 

fysiska aspekter, psykiska aspekter och sociala aspekter. Detta för att lättare kunna svara 

på frågeställningen i arbetet. 
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Fysiska aspekter 

 

Hälsoinsatser för ungdomar med medfödda hjärtfel bör uppmuntras för att förbättra deras 

livsstilsvanor, det är viktigt att försäkra sig om att de utför rätt sorts träning som är 

individuellt anpassade för dem och deras sjukdomssituation. I studien menar författarna att 

det även innebär ungdomar utan diagnostiserad sjukdom. Fortsättningsvis menar 

författarna i studien att resultaten pekar på att ytterst få skillnader hittades när man 

jämförde ungdomar med medfödda hjärtfel och ungdomar utan kroniskt tillstånd när det 

gäller fysiska aspekter. Faktorerna som studerades mellan de två grupperna var nutrition, 

socialt stöd, eget hälsoansvar, motion, hur dem hanterar stress samt ett helhetstänk när det 

gäller ungdomars egna hälsoinsatser. Studien visar även att den högsta prioriteringen för 

båda grupperna var socialt stöd och den minst prioriterade var motion (Chen et al., 2007). 

 

Falk et al. (2006) undersökte ungdomar med medfödda hjärtfel och deras fysiska aktivitet. 

Av de patienter som fått rådet av sina kardiologer att endast utföra lätta fysiska aktiviteter 

trodde 80 procent att de kunde utföra mer intensiva aktiviteter än vad som rekommenderats 

till dem. En tredjedel av patienterna i studien trodde dessutom att deras tillstånd vad 

mindre allvarligt än vad de tidigare fått höra av sina kardiologer. Detta menar författarna är 

en allvarlig risk som kan innebära livshotande konsekvenser om man inte får den 

behandling som krävs. De påpekar dock att en tredjedel trodde att de skulle träna på en 

nivå lägre än den som rekommenderats av läkaren. En låg nivå av fysisk aktivitet som i sin 

tur kan leda till övervikt och diabetes, men som även kan påverka självförtroendet och 

självkänslan hos dessa patienter. Därför borde patienterna bli uppmuntrade att hålla en så 

hög fysisk aktivitetsnivå som möjligt utifrån deras kapacitet och efter vad som anses vara 

säkert enligt deras kardiologer. Chen et al. (2012) kom även de fram till liknande resultat i 

sin studie. Sextiotvå procent av de patienter utan någon träningsbegränsning genomförde 

inte den fysiska aktivitet som rekommenderades av kardiologen, medan sjuttio procent av 

de patienter med restriktioner från sina kardiologer tränade mer än vad som 

rekommenderats. I en studie av Ray och Henry (2011)  såg de att sextiotvå procent av 

ungdomarna med medfödda hjärtfel inte uppnådde den fysiska aktivitet som 

rekommenderats med sextio minuters fysisk aktivitet per dag. Detta menade de dock att det 

inte skiljde sig från friska ungdomar i samma ålder i Arkansas där studien utfördes. I 

studien undersökte de även om det fanns något samband mellan self-efficay och fysisk 

aktivitet. De såg att ungdomar med en hög self-efficacy även deltog mer i fysisk aktivitet. 

 

Psykiska aspekter 

 

Upplevd livskvalitet 

 

I en studie som gjordes på ungdomar i åldern 12-20 såg man att ungdomar som använde 

sig strukturerat av hanterbarhet vid stressade situationer fick positiva effekter. De framkom 

även att ungdomar som var mer optimistiska och positivt inställda till sin sjukdom hade 

lättare att stå emot samt att kunna lösa stressade lägen i livet. Författarna menar att de 

ungdomar som saknar eller inte använder sin förmåga att vara positivt inställda borde bli 

uppmuntrade att utveckla denna del i form av stöd från vårdinstanser, föräldrar och vänner. 

Strategier som inkluderar att knyta kontakt med andra ungdomar med medfödda hjärtfel 

kan exempelvis vara att vistats ute i naturen samt att utveckla sin egen autonomi vilket kan 

bidra till att hjälpa drabbade ungdomar utöka sina positiva känslor (Wang, Hay, Clarke & 

Menaham, 2012).  
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I en studie av Aspers et al. (2013) visar det att ungdomar med hjärtfel upplever en god 

livskvalitet. De skriver att livskvalitet hos ungdomar med medfödda hjärtfel är ett viktigt 

område att undersöka men att det inte finns många studier som genomförts.  Luyckx et al. 

(2012) hävdar dock att ungdomar med allvarliga hjärtfel upplevde en sämre livskvalitet till 

en viss grad. De beskriver även att flickor upplevde en större grad av depression än 

killarna, något de påstår var ett väntat resultat.  

 

Känsla av sammanhang 

Neuner et al. (2011) såg i deras studie att känsla av sammanhang hade en positiv koppling 

till välmående och livskvalitet hos patienterna. Kopplingarna mellan känsla av 

sammanhang och livskvalitet var inte påverkade av ålder, kön, eller den medicinska 

statusen hos patienten förutom i det fysiska välmåendet. Känsla av sammanhangs påverkan 

på det psykiska välmåendet var på samma nivå efter ett år. Effekterna på det allmänna 

välmåendet och livskvalitens aspekter minskade dock med tiden.  

 

Identitetsformation 

Luyckx, Goossens, Van-Damme, och Moons (2011) såg i sin studie att ungdomar med 

medfödda hjärtfel tacklade sina identitetsproblem likartad med friska ungdomar, som 

enligt dem visade vilken motståndskraft de har. Även sättet de hanterade sina 

identitetsproblem hade ingen koppling till komplexiteten i sjukdomen. Trots att 

ungdomarnas hjärtfel är en utmaning för dem, är dessa patienter generellt ändå lika 

kompententa i sin identitetsutveckling som friska ungdomar i samma ålder. Det gick dock 

att se patienternas med en diffus identitet var starkt kopplade till högre 

depressionssymtom, ensamhet, lägre livskvalitet och sämre upplevd hälsa.  

 

Upplevd hälsa 

I en studie av Luyckx, Missotten, Goossens och Moons (2012) gick det att se att det fanns 

en koppling mellan livskvalitet och upplevd hälsa. Ungdomar med komplexa hjärtfel hade 

en lägre livskvalitet. Cohen, Mansoor, Langut, och Lorber (2007) genomförde en studie 

där de såg att ungdomar med allvarligare hjärtfel hade en lägre hälsorelaterad livskvalitet 

och självkänsla, och en högre grad av depression än de med mindre allvarliga hjärtfel. 

Dock var inte graden av sjukdom relaterad till hälsorelaterad livskvalitet utan till 

depressionsgrad, självkänsla och deras egna upplevda känsla av sjukdom. Även Rassart et 

al. (2013) tar upp att graden av hjärtfel är avgörande för patientens psykiska och sociala 

funktion. Patienter med komplexa hjärtfel visade en större grad av emotionella problem 

jämfört med patienter med måttligt hjärtfel. Patienter med måttliga hjärtfel visade i sin tur 

sämre psykisk och fysisk välmående jämfört med patienter med lätta hjärtfel. Enligt 

Marino et al. (2009)  såg ungdomar med medfödda hjärtfel även positiva saker i sin 

sjukdom. De upplevde sig vara starkare människor tack vare sjukdomen och de tog inte 

livet för givet. Föräldrarna till patienterna upplevde istället ungdomarna som handikappade 

på grund av sin sjukdom. Både föräldrarna och ungdomarna upplevde att den medicinska 

bördan hade en stor negativ inverkan på ungdomarnas livskvalitet. Ungdomars livskvalitet 

påverkades även av att de kände sig annorlunda från andra människor och att de upplevde 

en rädsla för döden. 
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Sociala aspekter 

 

Luyckx, Missotten, Goossens och Moons (2012) såg att stöd från föräldrarna hade en 

positiv effekt på livskvalitet hos ungdomarna. En positiv effekt på ungdomarnas känsla av 

sammanhang gick även att se som i sin tur ökade livskvaliten. En studie av Cohen, 

Mansoor, Gagin, och Lorber (2008) visade att barn med medfödda hjärtfel uppfattade sina 

föräldrar som mer accepterande och mindre kontrollerande än friska ungdomar i samma 

ålder, något som fick stöd av Luyckx, Goosens, Missotten, och Moons (2011).  Stöd från 

föräldrarna hade dessutom en koppling till lägre grad av depression och en ökad grad av 

självkänsla (Cohen, Mansoor, Gagin, och Lorber, 2008). Ungdomar som växte upp med 

mentalt kontrollerande föräldrar visade högre grad av depressionssymtom och ensamhet 

samt upplevde en lägre livskvalitet. Föräldrarollen är något som måste tas till hänsyn när 

uppföljningar av ungdomar med medfödda hjärtfel sker, detta eftersom det finns en stark 

koppling mellan föräldrarnas roll och påverkan på sjukdomen samt ungdomens mentala 

och fysiska tillstånd (Luyckx, Missotten, Goosens, och Moons, 2012). En studie visade att 

stöttning från föräldrarna påverkade ungdomarnas symtom på depression och ensamhet. 

Studien visade även att ett speciellt stöd från fadern hade en stark inverkan på den 

upplevda hälsan. Det fanns även en positiv koppling mellan föräldrastöd och ungdomarnas 

upplevda hälsa och livskvalitet (Luyckx et al., 2012). 

 

METODDISKUSSION  

 

Författarna gjorde först sökningar inom barnkardiologi på internet samt sökningar av 

kurslitteratur inom ämnet på biblioteket. Efter att ha läst på översiktligt om ämnet gjordes 

sökningar efter vetenskapliga artiklar på databaser. Mesh-termer användes för att få ett 

exakt urval av det specifika ämnet men även frisökningar gjordes för att inte missa något. 

Litteratur, databas-och manuell sökning genomfördes mellan december 2012 och mars 

2013. Sökningarna fullbordades med manuella sökningar i artiklar för att se om relevant 

forskning gick att hitta. Forskningsetiska överväganden gjordes kontinuerligt under arbetet 

genom att granska källor och författarnas egna val av material. Mötet med bibliotekarien 

på högskolan bidrog med hjälp till fler sökningar och skrivandet påbörjades med att 

inhämta material till bakgrunden. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats 

för att ge en så bred kunskapsbeskrivning som möjligt.   

 

Vid sökandet av artiklar upptäcktes det att ett par forskare vart med och skrivit flera 

arbeten. Författarna är medvetna om detta, men valde ändå att ta med artiklarna då de 

upplevdes relevanta och forskning kring författarnas syfte är begränsat. Många artiklar som 

hittades vid sökning inkluderade ungdomar som 10 till 20 år, och därför valdes detta som 

åldersspann. I stort sett alla artiklar som valdes var kvantitativa artiklar, eftersom att det är 

den metod som tillämpats av de flesta just kring detta ämne. Författarna upplevde detta 

vara synd då ett bredare perspektiv önskades i form av intervjuer. Den forskning som 

granskades talade om hurvida ungdomarna upplevde god livskvalite eller inte. Med hjälp 

av intervjuer hade det varit lättare att få en större förståelse för vilka faktorer som låg 

bakom ungdomarnas livskvalitet samt på vilket sätt det påverkade dem. Eftersom att 

livskvalitet är ett sådant stort begrepp så är det svårt att ha ett universellt mätinstrument. I 

de olika artiklarna som lästes användes olika mätinstrument och hade inte alltid samma 

bild av vad livskvalitet var. Vi upplevde att vi kunde skriva tio sidor till om bara ämnet 

livskvalitet eftersom det är så stort, men undvek det genom begränsning för att hålla oss till 

ämnet. Då olika mätinstrument användes var det viktigt att vi hade det i åtanke när vi läste 

alla artiklar när vi sedan la fram vårt resultat.  
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Författarna är medvetna om att både barn och ungdomar har använts som begrepp i texten 

och att författarna har blandat dessa två begrepp på flera platser. Artiklarna som författarna 

hade i studien var på engelska och vid översättandet av texter fanns det alltid risk för att 

visa saker gick förlorat eller blev feltolkat. Vi har tolkat dem utifrån vad vi uppfattat och 

efter noggrann granskning och översättning. Vi är medvetna om en ambivalens när det 

gäller att använda begreppet barn och ungdom. Begränsningar till ålder gjordes där 

författarna ursprungligen använde ungdomar mellan tretton och arton år. Detta för att vid 

sökningar i pubmed var termen “adolescent“ tretton till arton år. Dock märkte författarna 

att vid granskning av olika artiklar var uppfattningen av åldersspannet i termen adolescents 

väldigt olika beroende på vilka som skrev arbetet. Då mycket material upplevdes relevant i 

författarnas arbete beslutades det att ändra begränsningarna till att det skulle gälla 

ungdomar mellan tio och tjugo år.  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar med medfödda hjärtfel upplever sin 

hälsorelaterade livskvalitet. Författarna har undersökt hur ungdomar hanterar att leva med 

en kronisk sjukdom som påverkar livet. För att svara på syftet framtogs frågeställningar ur 

ett fysisk, psykisk social och livsmiljöperspektiv. Under många punkter gick det att se att 

livskvaliten var god i jämförelse med friska ungdomar i samma ålder.  

 

Fysiska aspekter 

 

Ungdomar med medfödda hjärtfel deltog i fysiska aktiviteter, dock spelade graden av 

hjärtdefekt roll i hur aktiva de var. De ungdomar som hade milda defekter kunde vara med 

och delta i fysiska aktiviteter men gjorde det till en mindre grad än vad läkaren 

rekommenderat. De patienter med allvarligare hjärtfel tränade oftast mer än vad som hade 

rekommenderats. Information om patientens tillstånd och graden av lämplig aktivitetsnivå 

från läkarna måste alltså bli tydligare. I en studie gick det att se att en del patienter 

underskattade sin diagnos, vilket tyder på att det finns en brist i interaktionen mellan 

läkaren och patienten när det gäller kommunikation samt information. Det kan medföra 

förödande konsekvenser för patienten med sitt hjärtfel om den fysiska aktiviteten 

överskrider rekommendationen. Det är viktigt med en adekvat information från läkarens 

sida då patienter kan uppleva att de inte vågar träna. Som följd kan det innebära att det 

påverkar det fysiska tillståndet genom viktuppgång. Det drabbar även den psykiska och 

sociala aspekten genom att patienter kan uppleva en rädsla inför att delta i lagsporter och 

känna sig begränsade att medverka i sociala sammanhang tillsammans med vänner och 

familj. Det vi kunde se under vår litteraturbaserade studie var att ungdomar som har 

möjlighet att vara aktiva i en lagsport och känna delaktighet kan uppleva en bättre 

livskvalitet. 

 

 

Psykiska aspekter 

 

Det vi har sett i vårt sökande är att ungdomarnas upplevda livskvalitet är starkt kopplat till 

graden av hjärtfel. Många studier visade att  patienter med milda former av hjärtfel 

upplevde en livskvalitet likartad till friska ungdomar i samma ålder, medan de med svårare 

former av hjärtfel upplevde en sämre livskvalitet. Det är intressant hur patienterna försökte 

ta ut de positiva sakerna ur sin situation. Trots att vissa upplevde en sämre livskvalite 
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uppstod det positiva saker som att de till exempel inte tog livet för givet och kände sig 

starkare tack vare sin sjukdom. Vi tycker det är en viktig poäng att ta fram att sjukdom och 

egenupplevt hälsotillstånd är två olika saker. Det gick även att urskilja skillnader ur ett 

könsperspektiv, där flickorna ofta upplevde högre grad av depression och sämre upplevd 

hälsa. Luyckx, et al. (2012) hävdade i sin studie att sådant resultat var väntat. Något som 

kan funderas över om det beror på att flickor med medfödda hjärtfel upplever sämre 

livskvalitet i större utsträckning, eller om det är så att flickor sticker ut på den punkten 

även när det kommer till friska ungdomar.  

 

Känsla av sammanhang och identitetsformation hade en betydande roll i patienternas 

livskvalitet. Vi anser det vara av stor vikt att patienterna får den hjälp de behöver vid ett 

tidigt skede delvis från vårdinstansen, men även från släkt och vänner. Detta för att hjälpa 

patienten utveckla en positiv inställning och på så sätt en ökad livskvalitet. Det som kunde 

ha negativa effekter på patientens livskvalitet var att de kände sig annorlunda från andra 

människor och de upplevde en rädsla för döden. Även det här är något som patienterna 

måste få hjälp med att hantera. Döden är något som många fruktar utan att de går runt med 

ett allvarligt sjukdomstillstånd och vi anser att det inte är bra för en ung patient att bära på 

sådant ensam. 

  

Sociala aspekter 

 

Det gick att se att många av ungdomarna upplevde sig annorlunda från andra människor. 

Vi upplever tonårsperioden vara tuff för de flesta ungdomar i dagens samhälle, och att då 

dessutom ha en allvarlig sjukdom på det kan vara tufft för en tonåring. Frågan uppstår 

huruvida man ska berätta för sina kompisar om det, rädslan för att kanske inte kunna delta i 

samma sociala upplevelser som sina kompisar. I många fall var även överbeskyddande 

föräldrar en faktor som spelade in på patienternas livskvalitet, och gav upphov till 

depression och ensamhet, medan stöttande föräldrar gav en mer positiv inverkan. 

Föräldrarna verkar därför ha en stor roll i livskvalitén hos ungdomar med medfödda 

hjärtfel, och kan vara en viktig aspekt att hålla koll på hos dessa patienter.  

 

Vi tror att många faktorer spelar roll för att ungdomar med medfödda hjärtfel ska uppleva 

en god livskvalitet. Barnkardiologerna måste vara mer tydliga för sina patienter vad de kan 

och inte kan utföra gällande fysisk aktivitet. Vi tror att kunna delta i fysiska aktiviteter 

motverkar inte bara risken för övervikt och medföljande sjukdomar, men kan även hjälpa 

patienterna att känna sig mindre annorlunda om det får delta i saker som friska ungdomar i 

samma ålder gör. Det är därför viktigt att föräldrarna informeras, för att möjliggöra att de 

känner sig säkra i att låta sina barn delta i olika sociala och fysiska aktiviteter.   

 

 

SLUTSATS  

 

Efter att ha arbetat med denna uppsats och forskat i ämnet medfödda hjärtfel hos ungdomar 

upplever författarna att det fortfarande finns många delar att fördjupa sig i och att fortsatt 

forskning krävs inom området. Det fanns många faktorer som påverkade ungdomarnas 

livskvalitet både negativt och positivt, men något konkret svar om hur deras livskvalitet 

såg ut framkom inte. Vidare studier skulle behövas ur föräldrarnas och vårdgivarnas 

perspektiv, men även vänner till ungdomar med medfödda hjärtfel och deras syn på det 

hela.  Författarna upplever även att det behövs mer intervjubaserade studier med patienter 

för att få en djupare bild på vad det faktiskt är som påverkar dem, och därmed kunna 
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erbjuda dem mer hjälp. Författarna anser att denna litteraturstudie ger en översiktlig bild av 

ungdomars livskvalitet med medfödda hjärtfel.  Författarna ansåg att det var intressant hur 

olika artiklar vinklade upplevd livskvalitet och diskuterade vidare att en intervjustudie på 

vuxna med medfödda hjärtfel där de berättar om hur de upplevt sin sjukdom under barn-

och ungdomstiden.  

 

Pediatrisk omvårdnad är en utmaning som sjuksköterska då det kräver en kompentens att 

kunna vara pedagogisk såväl att bemöta närstående på ett ödmjukt sätt. Ur ett socialt 

perspektiv är det viktigt för ungdomar som behandlas för sitt hjärtfel att information och 

kommunikation kring ohälsotillståndet görs med respekt och att det finns en tillit till 

vårdgivaren (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Författarna har under arbetet förstått 

när vi varit i kontakt med barnkardiologin att det är av stor vikt att personalen är 

specialistutbildad vid omvårdnaden av hjärtfel som påverkar deras barndom och 

livskvalitet. Som tidigare tagits upp i bakgrunden är det även en betydande aspekt som 

sjuksköterskan spelar i bemötandet av ungdomens vårdnadshavare, det är av betydelse att 

finnas där som stöd samt att erhålla adekvat information om det rådande tillståndet. 

 

Fortsatta studier 
 

Under den litteraturbaserade studien stötte författarna på flera områden som skulle kunna 

utökas med studier och forskning. Ett intressant ämne som vi hade tyckt varit intressant att 

läsa mer av var det sociala stödet från familjen och dess effekt på livskvaliten hos 

ungdomar med medfödda hjärtfel. Fortsatt forskning i hur vårdpersonal kan använda 

kunskapen kring vikten av socialt stöd och fysisk aktivitet var ett annat område vi 

diskuterande. Vi anser att det betyder mycket för sjuksköterskan för att kunna hjälpa sina 

patienter på bästa möjliga sätt. Författarna efterfrågar även yttligare forskning i ämnet som 

är baserad på interjuvstudier. Det hade varit spännande att läsa om medfödda hjärtfel ur en 

ungdoms synvinkel på hur de upplever livskvalité och hur vården som givits uppfattats 

under de tillfällen de vårdas för sjukdomen.  
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hittades matchande 

kontrollperson. 

n=429 

(69) 
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kardiologens definition 

av graden av 

hjärtdeffekt och 

rekomendation av 

fysisk aktivitet och 

patientens upplevelse 

av sitt eget tillstånd hos 

ungdomar med 

medfödda hjärtfel. 

Patienterna intervjuades 

angående deras sömn och 

fysiska aktivitet de senaste sju 

dagarna och de fick svara på 

enkäter angående deras hjärtfel. 
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(23) 

Patienternas fysiska aktivitet var i 

samma nivå med friska ungdomar i 

samma ålder.  Ett stort antal 

ungdomar trodde dock att de 

kunde utföra intensivare fysisk 

aktivitet än vad läkaren 

rekomenderade. 
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Goossens, 

E., 

Missotten, 
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Moons P 
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Belgien  

 

Adolescents with 

congenital heart 

disease: the 
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perceived 

parenting for 

psychosocial and 

health outcomes. 
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föräldrarollen och dess 

påverkan på barn med 

medfödda hjärtfel. 

Enkäter mailades ut 

tillsammans med 

informationsblad. 

n=429 

(69) 

 Föräldrars roll hos barn med 

medfödda hjärtfel har en påverkan 

på deras livskvalitet 
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Luyckx, K., 

Goossens, 

E., Rassart, 

J., Apers, 

S., 

Vanhalst, J., 

& Moons, 

P. 

2012 

Belgien 

Parental support, 

internalizing 

symptoms, 

perceived health 

status, and 

quality of life in 

adolescents with 

congenital heart 

disease: 

influences and 

reciprocal effects 

Att undersöka hur 

depressionssymtom, 

ensamhet, föräldrarstöd 

och livskvalitet 

påverkar varandra över 

tid. 

Enkäter delades ut till patienter 

med medfött hjärtfel som fick 

delta vid 3 olika tillfällen och 

svara på frågor. 

n=429 

(69) 

Depression och ensamhet hade en 

ökad påverkan på varandra över en 

tidsperiod och en negativ effekt på 

livskvalitet. 
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Goossens, 

E., Van 

Damme, C., 

& Moons, 

P. 

2011 

Belgien 

 

Identity 

formation in 

adolescents with 

congenital 

cardiac disease: a 

forgotten issue in 

the transition to 

adulthood. 

Att se hur ungdomar 

formade en identitet, 

hur det är relaterad till 

deras sjukdom, och 

vilken påverkan det har 

på livskvalitet och 

depression  

Enkäter mailades ut 

tillsammans med 

informationsblad. 

n=429 

(74) 

Ungdomar med medfödda hjärtfels 

identitetsskapande visade ingen 

större skillnad jämfört med friska 

ungdomar. De ungdomar som 

uppvisade en mer difus identitet 

hade dock en lägre livskvalitet. 

K 

I 

Luyckx, K., 

Missotten, 

L., 

Goossens, 

E., & 

Moons, P. 

2012 

Belgien 

 

Individual and 

contextual 

determinants of 

quality of life in 

adolescents with 

congenital heart 

disease.  

Att undersöka vilken 

påverkan föräldrarstöd 

och upplevelse av 

samhang hade på 

livskvalitet hos 

ungdomar med medfött 

hjärtfel. 

Enkäter delades ut där Linear 

analog scale (LAS) användes 

för att mäta livskvaliten. 

n=429 

(31) 

En ökning av livskvalitet över tid 

kunde ses hos ungdomarna med 

stöd från föräldrarna och 

upplevelse av sammanhang 
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Marino, B. 

S., 

Tomlinson, 

R. S., 

Drotar, D., 

Claybon, E. 

S., Aguirre, 

A., 

Ittenbach, R 

Shea, J. A. 

2009 

USA 

 

Quality-of-life 

concerns differ 

among patients, 

parents, and 

medical 

providers in 

children and 

adolescents with 

congenital and 

acquired heart 

disease. 

Att undersöka hur 

hjärtsjukdom 

påverkade livskvaliten 

hos ungdomar, 

föräldrarna och 

vårdgivaren till 

ungdomarna med 

medfödda och 

förvärvade hjärtfel. 

Kvalitativ studie, indelning i 

olika fokusgrupper där de fick 

svara på frågor som sedan 

skrevs upp. 

n=29  Ungdomar med hjärtfel upplevde 

att medicin hade en negativ effect 

på deras livskvalitet, men även 

positiva saker som att de inte tog 

livet för givet.  
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Neuner, B., 

Busch, M. 

A., Singer, 

S., Moons, 

P., 

Wellmann, 

J., Bauer, 

U.,... Hense, 

H-W. 

2011 

Tyskland 

 

Sense of 

Coherence as a 

Predictor of 

Quality of Life in 

Adolescents 

With Congenital 

Heart Defects: A 

Register-Based 

1-Year Follow-

Up Study 

Att undersöka 

sambandet mellan 

känsla av sammanhang 

och livskvalitet hos 

ungdomar med 

medfödda hjärtfel 

Deltagarna fick svara på enkäter 

vid ett tillfälle och därefter en 

uppföljelse 12 månder senare. 

n=770 

(1489) 

Känsla av sammanhang är en 

viktig indikator för livskvalitet hos 

ungdomar med medfött hjärtfel. 
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Rassart, J., 

Luyckx, K., 

Goossens, 

E., Apers, 

S., 

Klimstra, T. 

A., & 

Moons, P. 

2013 

Belgien 

 

Personality traits, 

quality of life 

andperceived 

health in 

adolescents with 

congenital heart 

disease 

Att undersöka hur de 

fem större 

personlighetsdragen 

var kopplade till 

livskvalitet och 

upplevd hälsa hos 

ungdomar med 

medfödda hjärtfel.  

Enkäter delades ut till 

ungdomar med medfödda 

hjärtfel 

n=366 Det fanns ett stort samband mellan 

emotionell stabilitet och 

livskvalitet. 

K  
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Ray, T. D., 

& Henry, K.  

2011 

USA 

 

 

 

 

Self-efficacy and 

physical activity 

in children with 

congenital 

heart disease: Is 

there a 

relationship? 

Att undersöka 

relationen mellan self-

efficacy och fysisk 

aktivitet hos ungdomar 

med medfödda hjärtfel. 

Tvätsnittsstudie med enkäter. n=84 Self-efficacyn hon ungdomarna 

med medfödda hjärtfel gick att 

jämföra med friska individer. 
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Wang, Q., 

Hay, M., 

Clarke, D., 

& 

Menahem, 

S. 

2012 

Australien 

 The Prevalence 

and Predictors of 

Anxiety and 

Depression in 

Adolescents with 

Heart Disease 

Att undersöka 

prevalens och oraker 

till ångest och 

depression hos 

ungdomar med 

medfödda hjärtfel 

Enkäter delades ut till 

ungdomar mellan tolv och tjugo 

år på en kardiologisk klinik 

n=136 

(17) 

Depression och ångest förekom 

hos ungdomar med medfödda 

hjärtfel. 
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I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 
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