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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 
Medfödda hjärtfel kan avse en stor grupp diagnoser. Det kan handla om genetiska 
företeelser på cellnivå som inte uppmärksammas eller som kan utvecklas under senare 
tillfällen i livet. Medfödda hjärtfel handlar i regel dock oftast om anatomiska och 
synliga skiljaktigheter i anatomin och funktionen.  Tack vare den förbättrande 
forskningen inom barnkardiologin överlever fler barn vilket betyder att ett nytt behov 
inom vården har uppkommit och att de vuxna som idag lever med medfött hjärtfel 
måste uppmärksammas. 
Syfte 
Syftet var att belysa vuxna personers erfarenheter av att vara född med ett kroniskt 
hjärtfel och hur det påverkat uppväxten. 
Metod 
En intervjustudie med kvalitativ ansats utfördes där fem informanter deltog. Som 
analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat 
Att leva med ett medfött hjärtfel upplevdes vara en kamp mellan att leva ett vanligt liv 
och att vara annorlunda. Studien visade att de faktorer som påverkat personernas 
livsvärld var de begränsningar som uppkom på grund av den osjälvständighet som 
upplevdes. Då de valt att se sig själva som friska trots medfött hjärtfel upplevdes en 
god hälsa.  
Slutsatser 
Vården måste betrakta dessa patienter som personer som växt upp och överlevt med 
ett medfött hjärtfel istället för att bara se hjärtfelet. Genom att ta del av patientens 
egna erfarenheter ökade kunskapen om denna patientgrupp och ett vetenskapligt 
vårdande utvecklas. 
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INLEDNING 
Varje år föds det ungefär 1000 barn med hjärtfel i Sverige och på grund av den 
förbättrade barnkardiologin som finns idag växer nu en helt ny patientgrupp fram  
(Hjärt- och lungfonden, 2012).  Hur dessa patienter har upplevt sin uppväxt är ett 
relativt outforskat område och därför vill vi som blivande sjuksköterskor bidra med 
ny kunskap och förståelse om denna patientgrupp så att vi och andra sjuksköterskor 
kan bemöta dessa personer på bästa möjliga sätt. 

BAKGRUND 
 
Vilka har medfött hjärtfel? 
Uppskattningsvis finns det idag i Sverige ca 30 000 personer med medfött hjärtfel 
(Thilén, Nordenskjöld & Nordenskjöld, 2010). Den övervägande delen av de patienter 
som uppsöker sjukvården på grund av hjärtfel som barn och upp i vuxen ålder har 
dessa hjärtproblem medfött. Varje år föds det ett flertal barn med denna diagnos. Tack 
vare den förbättrande forskningen inom barnkardiologin överlever idag omkring 90-
95% av alla barn med medfött hjärtfel. Detta tack vare den detaljerade kartläggning 
av komplexa medfödda hjärtfel och med hjälp av de undersökningar som utförs 
(Moser & Riegel, 2008). Av de barn som föds med hjärtfel är det cirka 10 % av 
hjärtfelen som är livshotande och utan omedelbar behandling kan detta leda till en 
snabb död (Moons, Bovijn, Budts, Belmans & Gewling, 2010). 

Då fler barn som fötts med hjärtfel överlever medför det att ett nytt behov inom 
vården har uppkommit. Därför måste de personer som idag lever med ett medfött 
hjärtfel uppmärksammas och detta innebär att vården fått en helt ny patientgrupp som 
inte kan jämföras med tidigare patientgrupper (Sunnegård & Hanséus, 2012). Att 
födas med en av alla de diagnoser som tillhör hjärtfel är en påfrestning som personen 
får leva med livet ut. De operationer som görs i barnaålder är oftast inte en permanent 
lösning på hjärtfelet. Detta innebär att flera operationer under uppväxten måste 
genomföras. Det är bland annat dessa återkommande operationer som gör denna 
patientgrupp ny. De operationer som utförs lämnar nästan alltid stora ärr som 
personen måste leva med hela livet. Det krävs en ny avancerad forskning för att utföra 
dessa operationer på hjärtat så effektfullt som möjligt (Giamberti & Frigola, 2010). 

Det var först på 1950 – talet som det blev möjligt att operera barn med medfödda 
hjärtfel. Detta blev möjligt då hjärt- och lungmaskinen introducerades. På denna tid 
medförde en operation av detta slag betydande handikapp men idag lever de flesta 
personer med medfödda hjärtfel som har genomgått en operation ett normalt liv. Detta 
beror på att forskningen hela tiden utvecklats vilket har medfört att det idag finns 
bättre diagnostik, bättre neonatalavdelningar och bättre operationsmöjligheter (Thilén, 
Nordenskjöld & Nordenskjöld, 2010). 
 
Tecken och symtom vid medfödda hjärtfel 
Medfödda hjärtfel kan avse en stor grupp diagnoser. Det kan handla om genetiska 
företeelser på cellnivå som inte uppmärksammas eller som kan utvecklas under senare 
tillfällen i livet. Hjärtfelen kan komma att upptäckas på de rutinkontroller som alla 
barn ska göra då symtom som undervikt, trötthet, mindre urinproduktion, onormala 
svettningar samt kraftiga sömnproblem uppmärksammas. För att upptäcka hjärtfel hos 
nyfödda görs först auskultation av hjärtat och vid misstanke av diagnosen hjärtfel 
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fortsätts utredningen med bland annat lungröntgen, elektrokardiografi (EKG) och eko 
kardiografi (UKG) (Moser & Riegel, 2008 s.1052). Medfödda hjärtfel handlar i regel 
dock oftast om anatomiska och synliga skiljaktigheter i anatomin och funktionen. 
Vanliga fel på nyfödda är hål i hjärtats mellanväggar, att klaffarna sitter felaktigt eller 
avsaknad av större blodkärl (Sunnegård & Hanséus, 2012).  

De medfödda hjärtfelen delas in i enkla hjärtfel och i komplexa hjärtfel. I gruppen 
enkla hjärtfel räknas bland annat bikuspid aortaklaff som innebär att klaffen mellan 
vänster kammare i hjärtat och stora kroppspulsådern har två fickor istället för som det 
normalt finns tre. Detta hjärtfel på klaffen leder till att problem med läckage eller 
förträningar i klaffen uppstår. Komplikationerna som uppstår måste åtgärdas med en 
hjärtkirurgisk operation (Karolinska institutet, 2006). 

Ett annat hjärtfel som ingår i enkla hjärtfel är pulmonell stenos och uppstår på grund 
av en onormal utveckling av hjärtat hos fostret under de första 8 veckorna av 
graviditeten. Defekten innebär att det är svårare för blodet att ta sig från höger 
kammare till lungorna då en förträngning finns. Detta gör att höger kammare hela 
tiden får arbeta hårdare. När höger kammare till slut inte orkar går blodet mycket trögt 
och det byggs upp ett tryck i höger förmak. Personer som föds med pulmonell stenos 
har ofta en tung eller snabb andning, är trötta, har svullna fötter och ansikte och det är 
inte heller ovanligt att det produceras mindre urin (Ahlström, Åstrand, Ahlström & 
Nilsson, 1981). 

Till de komplexa hjärtfelen hör fallots tetrad vilket innebär att fyra olika defekter 
förekommer samtidigt. Två av dessa fyra defekter är pulmonalisstenos och 
kammarseptumdefekt. Kammarseptumdefekt betyder att det finns ett hål i 
skiljeväggen mellan höger och vänster kammare. De andra två defekterna är 
högerförskjutning av aorta och högerkammarhypertrofi vilket är när det finns en 
förtjockning i muskelväggen i höger kammare. Precis som vid pulmonell stenos är det 
en onormal utveckling av fostret under dess första veckor som leder till att barnet föds 
med dessa fyra defekterna. Det som sker är att det blod som pumpar ut till kroppen är 
blandat med både syrefattigt blod och syrerikt blod. Detta gör att kroppens organ inte 
får tillräckligt med syre. På dessa barn ses det ofta att huden är blå och framförallt 
läpparna. Barnet blir även mycket trött och orkeslös. De barn som föds med dessa 
fyra defekter får genomgå ett flertal operationer för att korrigera de defekter som finns 
(Ahlström et al., 1981). Dessa barn kallas för Blue babies och de föds med cyanotiska 
hjärtfel. Detta för att barnen har en bristfällig oxygenhalt i blodet. Det nyfödda barnet 
har därför blåa läppar, naglar, hud och slemhinnor. Ett cyanotiskt hjärtfel är bland 
annat fallots tetrad (Sandberg & Elander, 1993). 

Tidigare forskning 
Forskning visar att patienter med medfödda hjärtfel ofta kan drabbas av psykosociala 
problem då barnen blir behandlade som sjukare än vad de känner sig. Dessa 
psykosociala problem drabbar inte individer som har fötts med ett friskt hjärta. 
Forskningen visar att de barn som fötts med hjärtfel redan som små blir behandlade 
annorlunda från omvärlden och familjen. De personer som har medfött hjärtfel måste 
från barnåren besöka sjukvården ofta för att göra rutinkontroller. Detta medför att 
dessa personer kommer i kontakt med vården ofta (Polat, Okuyaz, Hallioglu, Mert & 
Makharoblidze, 2011). 
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Människan i sig är väldigt duktig på att anpassa sig efter vad kroppen klarar av. Detta 
medför att en person som har ett medfött hjärtfel kanske inte söker för de problem och 
besvär som personen har. Personen ifråga har anpassat sig till sina besvär och 
problem. Ett exempel skulle kunna vara att personen inte orkar träna och därför har 
valt att välja bort träningen (Thilén, Nordenskjöld & Nordenskjöld, 2010). Det kan 
även vara så att symtomen kommer smygande och att personen därför inte märker 
dem förrän stora problem uppkommer och först då kontaktas vården (Wisten & 
Stattin, 2010). Det krävs därför att det finns specifika uppföljningsplaner för varje 
person som har ett hjärtfel. Då kan de specifika besvären som utmärker ett hjärtfel 
komma fram och vården kan underlätta för personen (Thilén, Nordenskjöld & 
Nordenskjöld, 2010). Denna plan bör innehålla information om vad som är av värde 
för den enskilde patienten och vad som är viktigt att observera. Det är lätt att missa 
viss information om patienten om allmän rutinkontroll följs som saknar innehåll om 
just den enskilde patientens medfödda hjärtproblematik (Wisten & Stattin, 2010). 

Då denna patientgrupp ökar till antal och personerna i patientgruppen når en allt högre 
ålder tillkommer nya problem som inte existerat tidigare. De kvinnor som har ett 
medfött hjärtfel måste exempelvis få speciell rådgivning för preventivmedel och 
måste gå igenom andra rutiner vid en graviditet än en frisk kvinna (Miltner, Piérard & 
Seghaye, 2012). Det kan även vara av värde att kvinnan får information om 
ärftligheten av det hjärtfel som kvinnan har. Då kunskapen om denna patientgrupp på 
lång sikt inte existerar på grund av att denna patientgrupp inte funnits länge krävs det 
ny forskning om hur utvecklingen av dessa personer sker. Vuxenvården saknar 
därmed ofta information om deras behov vilket leder till att de personer med 
medfödda hjärtfel ofta kan känna att vården inte räcker till för dem. Det är därför 
viktigt att forskningen ser till att vården utvecklas och att de behov som denna 
patientgrupp behöver framkommer (Thilén, Nordenskjöld & Nordenskjöld, 2010). 

TEORETISK REFERENSRAM	  
Denna studie var en induktiv studie som byggde på att belysa personer med medfött 
hjärtfels subjektiva hälsa utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Med ett 
vårdvetenskapligt perspektiv vill författarna att personernas livsvärld sätts i fokus. 
Livsvärlden i studien utgår från att personen sätts i fokus genom att försöka förstå vad 
hälsa, sjukdom, lidande och vårdande innebär för i individens upplevelse av sin 
uppväxt.  

En person tar sin livsvärld för given och reflekterar inte mycket över den utan 
personen utvecklas fritt i sin individuella livsvärld hela tiden. Det är först när det sker 
en förändring i den egna livsvärlden som individen reflekterar över den . En sådan 
förändring kan vara att drabbas av hjärtfel (Jahren Kristoffersen, Nordvedt & Skaug 
2005). När en person drabbas av detta kan de förhoppningar om framtiden som 
personen har förstöras och en stor oro kan därmed skapas. Personen måste då anpassa 
sin livsvärld vilket är en process som tar tid. Här är det viktigt att vårdpersonalen 
möter upp och för en dialog och förstår personen så att processen går framåt (Jahren 
Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005). När sjukdomen är kronisk blir det än 
viktigare att personen hittar ett sätt att leva på som stärker hälsan. Att vårdpersonalen 
och personen har en öppen dialog där fokus ligger på att hitta de lösningar som 
kommer passa patientens livsstil bäst (Dahlberg & Segesten, 2010).  



	   4	  

Hälsa måste förstås som ett mångdimensionellt begrepp där varje människa har olika 
uppfattningar och syn på vad hälsa innebär. Detta gör att personer med medfött 
hjärtfel kan uppleva god hälsa trots att sjukdom infinner sig. Det viktiga är att 
personens ohälsa uppmärksammas så att det blir möjligt att finna hälsan och 
välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Att känna välbefinnande trots sjukdom kan vara att personen, trots begränsningar, har 
hittat friheten att veta vad som kan klaras av och på det viset ”må bra” (Dahlberg & 
Segesten, 2010). När en person drabbas av en kronisk sjukdom som medfött hjärtfel 
är det viktigt att personen hittar platser och personer som får dem att koppla bort sin 
sjukdom och uppleva sig själv som friska. Det är på detta sätt personen i fråga har fått 
en insikt om att se sin ohälsa och samtidigt se det som ger välbefinnande, detta kan då 
leda till känsla av hälsa (Dahlberg och Segesten, 2010).  

Att som patient erhålla en känsla av välbefinnande innebär att få en livskraft. 
Livskraften bygger på de saker som får personen att uppnå känslan av att leva ett bra 
liv och klara av de hinder som uppkommer. När den egna livsvärlden ändras kommer 
även livskraften få en ny betydelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Att hitta en balans 
när sjukdom infinner sig är av stort värde. För att hitta denna balans sätts personens 
livsrytm i fokus. Livsrytmen innebär att personen skapar en balans mellan rörelse och 
vila. När vårdaren stödjer personen att återställa balansen som rubbats skapas en 
delaktighet som är en av grunderna till att välbefinnande ska uppnås. (Dahlberg & 
Segesten, 2010).   

Att drabbas av hjärtfel, oavsett tidpunkt i livet, innebär att någon gång kommer denna 
person att känna ett lidande. Beroende på var lidandet existerar i personens livsvärld 
finns det enligt vårdvetenskapen olika former av lidande. Strävan efter att alltid ge en 
god vård misslyckas ibland och patienten upplever någon form av vårdlidande. Detta 
lidande handlar om det lidande som vården skapar för patienten. Vårdlidandet kan ske 
som inre, mellanliggande och yttre vårdlidande. Det inre vårdlidandet kan beskrivas 
som en relationell nivå där vårdrelationen inte är reflekterad. När det talas om det 
mellanliggande vårdlidandet menas att den kulturella delen i vården är det som skapar 
lidande. Att vårdkulturen i sig brister och fokus tappas från patienten. Det yttre 
vårdlidandet handlar om hur en organisation kan brista i tillgänglighet för patienten 
för att det inte finns tillräckligt med kunnig personal. (Kasen, Nordman, Lindholm, 
Eriksson, 2008).  

I en persons liv finns det alltid någon form av lidande. Detta lidande kallas för 
livslidande och det beskriver det lidande som uppkommer i våra livssituationer. 
Livslidandet speglas av våra olika faser i livet och de personer som växt upp med 
medfött hjärtfel kan uppleva att vissa perioder i livet har större lidande än andra 
(Dahlberg, 2003). Det lidande som uppkommer när sjukdom infinner sig kallas för 
sjukdomslidande. Sjukdomslidande beskrivas med ord som ensamhet, att vara sårbar 
och sårad men det kan också föra med sig känslor som skuld, skam, hopplöshet och 
saknad. De hjärtpatienter som känner livslidande kan känna hopplöshet över 
framtiden eller saknad av aktivitet i uppväxten (Dahlberg, 2003). 

För att vårdpersonal ska förstå hur de kan få personen i fråga att uppleva hälsa måste 
alla dessa vårdvetenskapliga begrepp vara sammanflätade med varandra. När 
upplevelsen av livskraft och mening med livet infinner sig stärks upplevelsen av hälsa 
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och välbefinnande för de människor som växt upp med medfött hjärtfel (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

Tack vare utvecklingen inom barnkardiologin lever idag flera vuxna personer med 
medfödda hjärtfel. För de personer som drabbas av detta är en ständig kontakt med 
vården ett måste och det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om denna nya 
patientgrupp. Genom att försöka förstå hur personen upplever sin livsvärld kan ett 
vårdande möte skapas där lidande kan lindras och välbefinnande stärkas. Då dessa 
personer är del av framtiden är en djupare undersökning betydelsefull för 
omvårdnadens utveckling då välbefinnande kan leda till ökad livskraft (Miltner, 
Piérard & Seghaye, 2012). 

Det finns relativt lite forskning om hur personer med medfött hjärtfel har upplevt sin 
uppväxt. Tidigare forskning är mer inriktad på hur operationer kan förbättras och öka 
överlevnaden. Det författarna önskar inför den kommande studien är att försöka få en 
förståelse för hur de individer som drabbats av medfött hjärtfel upplever sin uppväxt 
och hur detta kan användas i framtida möten. 

SYFTE 

Syftet var att belysa vuxna personers erfarenheter av att vara född med ett kroniskt 
hjärtfel och hur det påverkat uppväxten. 

METOD 

För att få kunskap om personers upplevelser valde författarna att ha ett 
vårdvetenskapligt synsätt. Avsikten var att förmedla känslor och upplevelser därför 
utgick studien från ett kvalitativt synsätt där författarna strävade efter att få fram 
subjektiva aspekter utifrån patientens levda erfarenhet. Detta innebär att författaren 
strävar efter tolkning och förståelse som utgör ett sammanhang (Forsberg & 
Wengström, 2003). 

Datainsamling 
En intervjuinsamling tillämpades, uppbyggnaden av frågorna var semistrukturerad. 
Detta innebär att både öppna och slutna frågor ingick i intervjufrågorna för att kunna 
få en subjektiv upplevelse och beskrivelse av det valda ämnet. Innehållet av 
intervjufrågorna kom att grundas på studiens syfte.  

Författarna utförde tillsammans intervjuerna och et utfördes fem intervjuer varav en 
var en pilotintervju. Pilotintervjun kom sedan att analyseras och granskas för att 
undersöka om intervjun gav svar på studiens syfte. Därefter korrigerades frågorna. 
Utifrån denna avgjorde författarna sedan om samma mönster skulle följas i intervjun 
eller om ändringar behövdes göras. Därefter korrigerades frågorna och strukturerades. 
Intervjuerna transkriberades var för sig och efter det gjordes en gemensam tolkning av 
innehållet för att hitta meningsbärande enheter. Studien fick som planerat fem 
deltagare som ställde upp på intervju. Deltagarna var mellan 22-27 år och intervjuerna 
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hölls i hemmet, på universitet och via Skype (videokontakt via internet). Intervjuerna 
tog mellan 30 till 70 minuter att genomföra. Alla deltagare bodde i södra Sverige. 

Urval 
Studiens kriterier för informanterna var att personen i fråga skulle vara över 18 år och 
född med ett hjärtfel. Det spelade ingen roll om personen i fråga fick vetskap om 
hjärtfelet vid födsel eller under senare tillfällen i livet. Andra faktorer såsom kön, 
parallella sjukdomar eller ursprung ansågs inte ha någon inverkan på studiens resultat. 
Planerat antal informanter var fem stycken och det var så många informanter studien 
fick. För att hitta personer som var relevanta för studien togs kontakt med 
patientföreningen GUCH (Grown up congenital heart) där en notis på hemsidan 
skrevs ut om att informanter söktes. Genom denna hemsida kontaktade endast en 
informant författarna och andra möjligheter att finna informanter fick övervägas. Tack 
vare kontaktnät av vänner och familj hittades fyra andra informanter. Författarna hade 
ingen relation till dessa sedan tidigare. Detta gjorde att studien följde 
bekvämlighetsprincipen (Trost, 2005). 

Dataanalys 
Intervjuerna spelades in och när de var genomförda gjorde författarna en 
transkribering av intervjuerna. Detta innebär att man skriver ner allt som sägs och 
uttryckts under intervjun (Polit & Beck 2010). De inspelade intervjuerna delades upp 
mellan författarna och skrevs ner i sin helhet.  När transkriberingen var genomförd 
lästes intervjuerna igenom flera gånger för att få en förståelse för helheten. Sedan 
gjorde författarna en närmare analys av det framkomna materialet.  
 
Analysen gjordes efter en så kallad kvalitativ manifest innehållsanalysmetod efter 
Graneheim och Lundmans (2004) modell som består av fyra steg: uttagning av 
meningsbärande enheter, kondensering, kodning och kategorisering. Uttagning av 
meningsbärande enheter innebär att information utifrån syftet  plockas ut. När sedan 
de meningsbärande enheterna har tagits fram sker en kondensering som innebär att 
korta ned texten men innehållet ändå ska behållas. För att sedan få fram kategorier 
som återspeglar budskapet i intervjuerna kodas de kondenserade meningsbärande 
enheterna vilket innebär att det togs fram ett namn bestående av ett ord som tydligt 
förklarade innehållet i sammanhanget. Slutligen kan kategorier formuleras där 
innehållet i studiens intervjuer framgår (ibid).  
 
Författarna tolkade materialet i syfte att få en större förståelse. Författarnas 
förförståelse kom att påverka analysen men förförståelsen var uppmärksammad 
genom att författarna hela tiden hade ett öppet förhållningssätt. De var medvetna om 
förförståelsen så att analysen skulle kunna bli så trovärdig som möjligt (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, Forsberg och Wengström, 2003). 
Förförståelsen kan om den används på ett korrekt sätt både vara meningsfull och 
betydande vilket författarna strävade efter att uppnå (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003).  
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Tabell 1. Exempel på analys, för ytterligare exempel se bilaga 3. 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering 

Här är jag och jag 
har en dålig klaff 
och trång aorta och 
det är liksom inte 
jag, jag har hälsa 
trots min sjukdom. 

Att ha hälsa trots 
sjukdom 

Hälsa Självupplevd hälsa 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Helsingforsdeklarationens (2012) etiska aspekter och krav följdes inför intervjun. 
Kraven innefattar fyra delkrav (World Health Organization, 2009). 

 Informationskravet: Varje person fick skriftlig information innan intervjun 
genomfördes samt muntlig information. Denna skyldighet har forskarna då personen 
har rätt till att få information om varför studien ska genomföras och vilket syfte den 
har. Informanten fick även välja tidpunkt och plats för att öka bekvämlighet under 
intervjuns skede. Studiens informationsblad finns att se i bilaga 2. 

Samtyckeskravet: När som helst under intervjun ska den deltagande ha rättighet att 
avbryta sin medverkan utan att ange motivering om varför. Denna frihet informerades 
i informationsbladet och författarna informerade även personen muntligt innan 
inspelning startades. 

Konfidentialitetskravet: Den deltagande hade under och efter studiens gång 
rättigheten till sin anonymitet. Detta innebar att de uppgifter som deltagaren lämnade 
inte ska ha möjlighet att bli tillgänglig för obehöriga. Deltagarna fick informationen 
om att materialet i intervjun kommer att förstöras då uppsatsen är godkänd.  

Nyttjandekravet: Allt som deltagaren uppgav användes bara till det syfte att vara med 
i studiens forskning. Information gavs att det som yttrades under intervjun endast kom 
att användas i denna studie och att studiens resultat ska vara till nytta. 

RESULTAT 
Resultatet av analysen presenteras i fyra huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier som beskriver patientens upplevelse av sin uppväxt. De kategorier 
som kommer att redovisas är självupplevd hälsa, upplevelse av oro och ångest, att 
växa upp med begränsningar, omgiven av omsorg, vårdens roll och förväntningar på 
framtiden. 

Självupplevd hälsa 
Deltagarna upplevde en god hälsa trots sitt hjärtfel då de beskrev att de valt att se sig 
själva bortom sitt hjärtproblem: ”här är jag och jag har en dålig klaff och trång aorta 
och det är liksom inte jag, jag är inte min sjukdom” (4).  Att leva med ett medfött 
kroniskt hjärtfel upplevdes vara en kamp mellan att leva ett vanligt liv och att vara 
annorlunda. Känslan av att försöka hitta en plats där personen i fråga passade in och 
kunde känna sig delaktig med omgivningen.  
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Något som påverkade uppväxten mycket, framförallt i tonåren, var de ärr som de fått 
efter de operationer som de genomgått. Utseendet blev en mycket stor del av hur 
självkänslan upplevdes och ärren gjorde att självförtroendet påverkades negativt. Det 
var flera av deltagarna som tänkte tillbaka på situationer där de försökt skyla sina ärr 
även fast folk runt omkring var medvetna om att de fanns. Ärren skapade en känsla av 
att inte se ut som alla andra. Även rädslan över att gå in i nya relationer fanns då de 
vid vissa tillfällen skämdes över att de var annorlunda. Dock är det en gemensam 
faktor att alla informanter kände att ärren senare i livet fick dem att växa som person 
och självkänslan ökade. Detta var ett bevis på att de överlevt och att de klarat mer än 
andra hade gjort. De kände att ärren var en del av det som gjorde dem starka: ”om jag 
kan överleva att födas med alla organ spegelvänt, ha fel på mina klaffar och min 
aorta, ja… då har jag en anledning till att vara stolt över mina ärr, de är en del av 
mig och har gjort mig till den jag är idag”(1).  
 
Upplevelse av oro och ångest 
Oro och ångest upplevdes flera gånger i vardagen i form av ensamhet, smärta under 
fysisk aktivitet och övergången från barn till tonåring till vuxen. Känslan av att vara 
överbeskyddad och omhändertagen genom hela uppväxten fick informanterna att både 
medvetet och omedvetet känna sig väldigt beroende av sin omgivning. Därför 
upplevde många att övergången från barn till tonåring har varit en av de största 
utmaningarna i livet. När de senare kom upp i den ålder då det var dags att flytta 
hemifrån kom även oron över att bo själv och inte ha sina experter, föräldrarna, runt 
omkring sig. Ju äldre de blev desto mer ansvar fick de på sina axlar och det blev 
automatiskt att föräldrarna spelade mindre roll i vilka beslut informanterna tog om hur 
de skulle leva sitt liv. Informanterna upplevde en stor rädsla över att vara själva då de 
var vana att ha människor runt omkring sig: ”så fort jag fick en lägenhet och skulle bo 
ensam blev jag väldigt medveten om mitt hjärtfel, hela första året i lägenheten fick jag 
sätta på en tickande timer i rummet när jag skulle sova för att slippa höra extraslag 
och felslag från mitt hjärta” (1). Ensamheten var något som alla deltagare hade känt 
som ett orosmoment, rädslan fanns över att hjärtat skulle stanna eller något skulle gå 
fel när de befann sig ensamma. Många tankar om hur lång tid det skulle ta innan de 
blev saknade eller hur det skulle gå till var de som skapade den största oron. De 
beskriver att de fysiska tecken som stickningar i hjärtat under idrotten eller att pulsen 
ökade utan någon speciell anledning var det som blev den största medvetenheten om 
att de inte kan eller vågar ta livet för givet: ”egentligen är jag inte så rädd för att dö, 
däremot att plågas till döds, det är något jag verkligen fruktar” (1).  
 
Att växa upp med begränsningar 
Begränsningar är enligt deltagarna det som har påmint dem mest om att de lever med 
ett kroniskt hjärtfel: ”Jag kan tänka mig att andra barn, med vilken sjukdom som helst 
egentligen, blir väldigt begränsat på grund av att föräldrarna inte vet så mycket om 
vad kroppen klarar egentligen”(4). Kampen om att hitta balansen mellan vila och 
aktivitet. Denna balans har varit en stor utmaningen då de alltid själva måste avgöra 
när det är dags att gå åt sidan. Flera menar att omgivningen ofta har fått påminna dem 
men i slutändan är det bara de som vet vart gränsen går: ”jag kunde ofta bli irriterad 
när min idrottslärare sa att det var dags för mig att ta det lugnt, men innerst inne 
visste jag alltid att det var för mitt eget bästa”(5). Genom avbrott i vardagen som 
störde deras livsrytm blev de konstant påminda om sitt hjärtfel och alla begränsningar 
som kom med det. 
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 Begränsningarna var ibland fler än de skulle varit på grund av oroliga föräldrar, 
vilket informanterna trodde berodde på avsaknad av kunskap från föräldrarnas sida. 
De två informanter som växt upp med föräldrar som även de haft hjärtfel upplever sig 
har fått mer förståelse och mindre begränsningar under sin uppväxt. Ett gemensamt 
mönster bland de andra tre informanterna har varit att det är föräldrarna och inte 
hjärtfelet som har varit den största anledningen till varför de har känt sig begränsade. 
De menar att de ofta själva kände att de ville och orkade vara med på aktiviteter men 
deras föräldrar var rädda att något skulle hända så de fick stanna hemma eller sitta vid 
sidan av: “jag minns så väl en gång under min barndom när vi var på tivoli och 
mamma inte lät mig åka några karuseller som gick upp och ner eller var för hastiga i 
rörelserna, hon hade läst på nätet att detta vara livsfarligt för hjärtebarn, själv tyckte 
jag det var jättelöjligt och jätteorättvist” (3). 
 
 En av informanterna var 14 år när han plötsligt ramlade ihop under en fotbollsmatch, 
hans hjärta hade stannat. Det visade sig då att han hade ett medfött hjärtfel och fick 
operera in en pacemaker och sluta på, av vad han upplevde, toppen av sin 
fotbollskarriär: ”detta är något jag kommer känna att jag missat i livet, men det är ju 
inte så mycket att göra åt i nuläget, det är som det är…” (2). Trots flera 
begränsningar i vardagen beskriver många hur skön känslan var när det inte finns 
några begränsningar alls. Det var då frihet kunde kännas som alla andra upplevdes ha 
den, känslan av att kunna leva fullt ut: ”jag kommer ihåg en gång när jag vann en 
tävling i idrotten i femman, det var första jag insåg att jag faktiskt också kunde vara 
bra på idrott”. Deltagarna nämnde att de kan tänka mycket på begränsningar, men om 
de tänkte på allt de kan göra trots hjärtfelet blev begränsningarna inte längre en börda 
utan bara en anledning till att njuta av det saker i livet som fungerar. 
 
Omgiven av omsorg 
Att leva som barn med ett kroniskt hjärtfel kan innebära att bli överbeskyddad, inte 
bara från föräldrar utan även från skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Denna 
omsorg har varit både negativ och positiv beroende på situation. Samtidigt som hinder 
kunde upplevas på grund av överbeskydd har tacksamhet även känts över att det stöd 
och den kärlek som ett överbeskyddande ger har funnits. De menar att de genom detta 
överbeskydd kände sig viktiga och betydelsefulla. 
 
Deltagarna tyckte att hjärtfelet inte var något att gå runt och prata om öppet. Det var 
ofta personer som frågade dem när de upptäckte ärren eller frågade varför de inte 
kunde vara med på idrotten. Hjärtfelet blev en sådan del av vardagen att de ibland inte 
tänkte på den alls och det kunde gå månader innan nya vänner fick reda på deras 
”hemlighet”. När de väl fick berätta om sitt hjärtfel kändes det som en lättnad. Det var 
en lättnad att få öppna upp sig och dela sin livshistoria med någon som var nyfiken 
och intresserad. Det kändes mycket bättre att få berätta än att inte säga något alls. De 
jobbigaste stunderna var när personer i omgivningen uppträdde som att det var för 
känsligt att gå in på någons hälsa och låtsades som ingenting: ”ibland när folk stod 
och stirrade på mitt ärr ville jag bara skrika: ”men sluta glo och våga fråga!” (3).  
 
Informanterna upplevde att de missade en del av den gemenskap som uppstod när 
personer i omgivningen mötte olika utmaningar. De menar att de aldrig fick chansen 
att lyckas eller misslyckas på grund utav rädslan från omgivningen att de enbart 
kunde misslyckas: ” man blir trött på folk som bara ser ens begränsningar innan de 
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tagit reda på vem jag är och vad jag klarar av” (1). På grund av den rädslan som kom 
när föräldrar satte hinder kände flera utav deltagarna att de genom åren missat flera 
utmaningar. Detta gjorde att de upplevde en större osäkerhet än sina kamrater i olika 
vardagssituationer, en informant beskrev det som att hennes kamrater fick göra allting 
mycket tidigare än vad hon fick och en annan informant upplevde sina kamrater som 
mycket mer självständiga än var han var.  

Vårdens roll 
Vårdens roll var något som deltagarna hade funderat på under sin uppväxt och de 
anser fortfarande att det finns möjlighet till förbättring. Deltagarna kände ofta under 
sin uppväxt och upp i vuxen ålder att de inte passade in i den vård som fanns 
tillgänglig för dem: ”Jag kände mig inte riktigt hemma någonstans i vården, när jag 
tillhörde barnavdelning satt jag där som 18-åring bland skrikande bebisar och ett 
halvår senare satt jag med hjärtsjuka pensionärer. De känns helt enkelt som om 
vården aldrig riktigt var specialiserad på just mig” (4). 
 
När stödet från föräldrar var så stort under uppväxten upplevde informanterna att de 
fick ett stort nytt ansvar när de blev vuxna. De upplevde även att vården sällan 
stöttade dem så mycket som det behövde. Vården såg hjärtfelet som till största del 
patientens problem och informanterna upplevde att de förväntades vara pålästa och 
erfarna på sitt hjärtfel. Informanterna upplevde det som att vårdpersonal var pålästa på 
kardiologi i allmänhet men inte på det hjärtfelet de hade: ”det kändes som att de 
förväntade sig en hjärtinfarkt eller kärlkramp när jag kom in… och ibland kände jag 
mig till och med behandlad så, när jag har en helt annan sjukdom”(2). Ett önskemål 
fanns att öppna upp en avdelning för enbart de barn och vuxna som har medfött 
hjärtfel. 
  
Förväntningar på framtiden 
Framtiden har alltid varit ett orosmoment och det var blandade känslor hos 
informanterna när de skulle berätta om hur det såg på framtiden. Ett orosmoment var 
rädslan för att deras hjärtfel berodde på något genetiskt och att de kommer att föra 
hjärtfelet vidare. Ingen hade fått information om vad deras hjärtfel berodde på och var 
därför väldigt oroliga över varför det just drabbat dem: ”det jag funderar på mest på 
inför framtiden är om jag som mina föräldrar kommer få leva med den ständiga oron 
att mitt barn kan ramla ihop av hjärtstopp när som helst… men… ja jag vet ju inte om 
detta är ärftligt eller inte..” (5). Framtiden i förhållande till deras hälsa var inte något 
någon av informanterna beskrev att de gick och tänkte på särskilt mycket. Dock i 
samband med deras rutinkontroller tänkte de på hur mycket bättre vården hade kunnat 
vara om de i väntrummet istället för att få sitta med 65-åringar fick sitta med personer 
i samma ålder och samma situation ”det känns som om man hade fått komma till ett 
ställe allihop kunde man känna att man inte var ensam med sitt hjärtfel, det hade 
känts bra att se hur många som har samma problem som jag” (2).  
 
I framtiden hoppades flera av informanterna att vården kunde ta större del i deras 
livsvärld. De känner nu i efterhand att det hade varit skönt om vården kom med fler 
alternativ till vad personen i fråga kan klara av, istället för att föreläsa om vad som är 
riskfyllt. En önskan var också att det, förutom inom vården, skulle finnas fler platser 
där personer med samma problem kunde mötas. De informanter som hade varit på 
läger med personer i samma situation som barn upplevde sig känna en mindre 
ensamhet efter lägret än vad de hade gjort innan. Det fanns även en upplevelse av 
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saknad av detta från de informanter som inte träffat andra personer i samma situation 
under sin uppväxt. Hoppfullheten om att framtiden ska komma med mer kunskap och 
en gemenskap mellan de som är drabbade av medfött hjärtfel var stor hos alla 
informanter.  
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte på bästa sätt valdes en kvalitativ ansats i form av 
en intervjustudie. Studien skulle kunnat genomföras med metoder som litteraturstudie 
och självbiografier men då författarna ville få direkt kontakt med informanten där 
känslor och tankar lyftes fram var intervjumetoden den metod som ansågs lämpligast. 
Författarna ville även ha möjlighet att ställa följdfrågor och få fram mer information. 
Detta kan inte göras när en självbiografi granskas. 
 
Intervjuerna genomfördes på platser som informanterna fick bestämma själva. Ett 
undantag gjordes. En av informanterna var bosatt väldigt långt ifrån författarna. 
Intervjun blev därför inspelad och genomförd via Skype, videokontakt över internet, 
på detta sätt kunde båda parterna se och höra varandra. Detta kan ha påverkat 
intervjun då författarna och den som intervjuades inte fick någon direkt kontakt. 
Författarna känner att det var svårt att bygga upp en trygghet och delaktighet med 
informanten som intervjuades över Skype men intervjun gick ändå så pass bra att den 
gav mycket viktigt information som gynnade studien och valdes därför att inte 
exkluderas. Tre av de andra informanterna intervjuades hemma hos dem och den 
fjärde på en avskild plats på universitetsområdet där det inte fanns mycket folk. Detta 
kan även ha påverkat intervju negativ då varken författarna eller informanten var i en 
trygg miljö men informanten uppfattades väldigt lugn och bekväm med situationen så 
intervjun genomfördes fullt ut. Miljön påverkar mycket i en intervju. Trost (2005) 
beskriver vikten av att vara i en ostörd miljö för att kunna skapa en bra relation 
mellan intervjuaren och informanten. Trots förklarar även att det är viktigt att de som 
intervjuar funderar noga på var intervjun ska vara då platsen ska skapa en trygghet. 
Han beskriver vidare att det i den mån det är möjligt att låta informanten bestämma 
var intervjun ska ta plats. Det författarna ville få fram genom intervjuerna var att 
försöka få informanten att känna sig så trygg som möjligt och framförallt att öppna 
sig och hitta en tillit under intervjuns gång.  
 
Från början var det meningen att författarna skulle hitta samtliga informanter genom 
GUCH hemsida. Detta gick dock inte som planerat och det var bara en som var 
intresserad och tog kontakt. Detta väcker tankeställningar om det författarna skrev ut 
på hemsidan och om det kunde ha påverkat informanternas vilja att ta kontakt. Hade 
författarna haft syftet klart tidigare och då kunnat kontakta GUCH tidigare så kanske 
intresset varit större. Detta är något att tänka på tills nästa intervjustudie. Då det inte 
kom mer respons från hemsidan startades ett bekvämlighetsurval med hjälp av 
författarnas kontaktnät och det blev respons betydligt snabbare. Författarna hade 
ingen kännedom om informanterna sen tidigare därför blev denna metod inte 
annorlunda från den första då förutsättningarna var detsamma. 
 
Författarna märkte ingen betydlig skillnad på uttryck av känslor mellan män och 
kvinnor, inte heller på åldersskillnaderna. Dock kan en 22-åring och en 27-åring 
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komma ihåg och därför uppleva sin uppväxt olika. Studiens syfte är att 
uppmärksamma individens egna erfarenheter oavsett ålder därför anses inte detta 
påverka trovärdigheten.  
 
Efter pilotintervjun blev det klart för båda författarna att frågorna i intervjun skulle 
omformuleras då det blev vissa störningar för att informanten inte förstod frågorna. 
Samma grundtanke med frågorna följdes men strukturen ändrades efter mer 
undersökning om hur en intervju genomförs på bästa sätt. Frågor blev till kommande 
intervjuer öppnare och färre, ex blev första frågan ”Hur var det att växa upp med ett 
medfött hjärtfel” ändrat till ”Hur upplever du att det var att växa upp med medfött 
hjärtfel”. Detta gjorde att följdfrågan ”Hur upplevde du det” inte längre behövde 
finnas med och intervjun blev mycket mer effektiv genom att författarna fick de svar 
de sökte direkt. Att författarna gjorde frågorna öppnare innebar också att svar på 
frågan ”hur” istället för bara på frågan ”varför” blev tydligare. Att första frågan 
ändrades gjorde att informanterna fick en större förståelse för vad författarna ville få 
fram och detta innebar även att ett förtroende snabbare kunde byggas (Trost, 2005). 
Trots att pilotintervjun hade en annorlunda uppbyggnad än övriga intervjuer anser 
författarna att den svarade bra på studiens syfte och exkluderades därför inte. Under 
intervjun kom mycket information fram om hur informanten tyckte och tänkte kring 
sin upplevelse av att växa upp med hjärtfel. Därmed ses inte intervjuns uppbyggnad 
som ett problem som påverkar tillförlitligheten i studien. 
Under en intervju med två intervjuare och en informant kan informanten känna sig 
underlägsen då känslan av samtal mellan två människor, en dialog kan försvinna 
(Lundberg Dabrowski). Ingen av informanterna beskrev eller visade dock något 
obehag av att båda författarna deltog. För att få intervjun så lätt som möjligt för 
informanten att följa utsåg författarna inför varje intervju en huvudintervjuare som 
hade största ansvar. Detta informerades informanten om i förväg. Författarna 
diskuterade sedan om intervjuerna blev olika uppbyggda beroende på vem som 
intervjuade. Det kan alltid bli olika följdfrågor då författarna ha olika sätt att förstå 
informanten. Det kan även vara så att de olika författarna byggde upp olika 
förtroenden till informanterna (Trost, 2005). Hur en intervju tolkas och går framåt 
beror helt på intervjuarnas förförståelse och det var denna förförståelse som båda 
försökte vara så neutrala med som möjligt, dock kan den aldrig helt kopplas bort 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  När författarna lyssnat 
igenom bandinspelningarna så framkom det inga specifika skillnader och detta kan 
bero på att båda författarna var pålästa på ämnet och syftet (Trost, 2005). 
 
Analysen av materialet utgick från Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
manifesta innehållsanalys. Författarna valde att utgå efter deras metod då det ansågs 
mest lämpligt för denna studie för att få fram relevanta kategorier. Då ingen av 
författarna hade använt sig utav denna metod tidigare upplevdes kategoriseringen svår 
då det tog ett tag innan författarna fick en förståelse för hur strukturen skulle byggas 
upp. När denna förståelse kom var analysen betydligt enklare att genomföra. Då 
analysen har diskuterats mellan författarna framkom relevanta kategorier vilket anses 
bidra till en ökad tillförlitlighet. Då urvalet endast bestod av fem informanter kan 
överförbarheten diskuteras. Dessa fem personer har unika och individuella 
upplevelser av hur det är att växa upp med ett kroniskt hjärtfel och resultatet hade 
kunnat bli annorlunda med andra informanter. Kanske kan deras upplevelser kopplas 
till någon som växt upp med exempelvis diabetes då det kan finnas liknande 
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utmaningar genom livet. Dock kan inte detta fastställas utan att en större studie har 
genomförts. 
 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer det att personer med medfött hjärtfel i många fall 
upplevt sig ha hälsa trots sitt hjärtfel. När de inte ha upplevt hälsa har detta varit på 
grund av den oro och ångest som funnits genom de begränsningar som existerat i 
vardagen. Dessa begränsningar kan handla om omgivningens överbeskydd och den 
egna rädslan som kan uppstå i olika situationer. Syftet med denna studie var att belysa 
vuxna personers erfarenheter av att vara född med ett kroniskt hjärtfel och hur det 
påverkat uppväxten och det är detta som kommer att diskuteras i resultatdiskussionen.  
 
Självupplevd hälsa 
Ett tydligt mönster som framkom denna studie var strävan efter att vara som alla 
andra under tonåren. Det var viktigt att tillhöra en grupp av människor som personen 
kände ett sammanhang med. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur viktig 
känslan av sammanhang är för hälsa och välbefinnande. Informanterna i denna studie 
har alla någon gång upplevt känslan av att de inte tillhör någon grupp och att de 
känner sig utanför och ensamma med sitt hjärtfel. De upplever känslan av att vara 
maktlös över sin egen kropp och på så vis i vissa skeden känna sig fångade i sin egen 
kropp. Dessa känslor ligger även som grund för att oro, stress och hopplöshet 
uppkommer. Det var svårt att kunna hantera en situation som saknade mening. 
Wiklund (2003) menar att en mening med livet skapas när personen börjar uppleva 
sig själv i relation till livet. Denna mening visas i studiens resultat var som svårast att 
hitta under tonåren. Studien visar att det många gånger kändes hopplöst för 
informanterna att testa nya utmaningar då de redan innan de startat såg sitt 
misslyckande. 
 
Diskussion fördes om det är friheten av att vara frisk som informanterna saknar när de 
beskådar omgivningen. Eller är det strävan efter att passa in och hitta en plats bland 
en grupp människor, det som större delen av personer i tonåren gör oavsett avvikelse i 
hälsan. Har dessa hjärtebarn som får växa upp under annorlunda omständigheter än 
sina kamrater svårare tonår än en frisk individ? Är det personligheten som präglar hur 
personen hanterar en sjukdom eller är det sjukdomen som präglar hur personligheten 
blir? Detta kan bero på när, var och hur personen fick reda på att han eller hon hade 
hjärtfel. Wiklund (2003) menar att personligheten präglas av hur personen i fråga 
presterar i livet och detta kan handla om både stora och små saker. Därför blir en 
begränsande sjukdom en prägling på hur personligheten blir, identiteten kan antingen 
formas med tiden eller drastiskt påverkas beroende när hjärtfel upptäcks.  
 
Mycket i denna studie tyder på att det är föräldrarna som satt gränser och utmaningar 
för individerna. Föräldrar som ser hjärtfelet som ett handikapp är de föräldrar som 
begränsar sitt barn mer än nödvändigt och de föräldrar som ser hjärtfelet som en 
utmaning är de som uppmuntrar sitt barn till att göra sitt bästa och testa nya saker. 
Detta styrks även av andra studier där de nämner att många vuxna med medfött 
hjärtfel upplever att de som barn kände sig mer sjuka i närheten av sina föräldrar då 
föräldrarna behandlade dem som ett sjukt barn. Studierna uppmärksammar också 
föräldrars upplevelse av att leva med ett sjukt barn. Det visar sig att det är deras oro 
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över barnet som leder till ett överbeskydd (Mainermer, Limperopoulos, Shevell, 
Rohlicek, Rosenblatt & Tchervenkov, 2006, Hyldgaard Pedersen & Suhrs, 2006). 
 
Något som framstår tydligt under uppväxten hos ett barn med medfött hjärtfel är 
ändringen på livsrytm och livskraft. Det visade sig att livsrytmen under tonåren 
upplevdes vara i otakt och därför blev även livskraften lägre. Ett tydligt exempel på 
att livsrytmen rubbas kan kopplas till den 14-åring som fick byta ut rörelse mot vila 
drastiskt när han inte längre fick spela fotboll. Ärren var enbart ett hinder och många 
tankar som ”varför jag?” växtes fram och med detta kom även oro och ångest. 
Livskraften vände sedan under övergången från tonåring till vuxen och det synsätt 
som fanns gentemot hjärtfelet blev istället något positivt om att det är ett bevis på att 
personen i fråga var en överlevare. Ärren blev i sin tur utbytt mot att vara en börda till 
att vara ett bevis på att personen i fråga hade klarat en av livets största utmaningar, 
kampen mot att leva med något fel i kroppen. 
 
Upplevelse av oro och ångest 
Mycket otrygghet och oro kom även från det faktum att informanterna var så 
beroende av sina föräldrar och att deras beslut påverkades av föräldrarna. Enligt andra 
studier beror inte detta enbart på barnets egenupplevda oro utan det var föräldrarnas 
stress som påverkade barnen, föräldrarnas oro blev omedvetet barnens oro 
(Mainermer, Limperopoulos, Shevell, Rohlicek, Rosenblatt & Tchervenkov, 2006). 
 
Resultatet i denna studie visar att det inte bara är hjärtfelet i sig som bidrar till oro 
utan det är omgivningen som skapar känslan av osäkerhet och utanförskap. Hjärtfel 
får personen att känna sig utanför även om omgivningen inte behandlar personen som 
annorlunda. Dock visar denna studie att i specifika situationer såsom idrott blev 
personen i fråga behandlad annorlunda på grund av rädslan och okunskapen från 
omgivningen. 
 
Studien visade att stor del av den oro som deltagarna upplevde uppfattades som en 
brist på information från vården, både till föräldrar och barn. Andra studier visar att 
om föräldrarna hade haft någon expert på området att fråga hade de gjort det istället 
för att försöka komma på svaret själv. Studien menar att detta hade ökat barnens 
livskvalité om de fick vara mer delaktiga i sin vårdplan från tidig ålder (Boman, 
Borup, Povslen & Dahlborg-Lyckhage, 2011).  Vården har i dagens läge inte följt 
barn med hjärtfel upp i högre åldrar och kan därför inte svara på alla de framtidsfrågor 
som skapas hos patienterna. Större delen av dessa patienter går idag till en kardiolog 
på rutinkontroller. En kardiolog som i vardagen möter patienter som fått hjärtinfarkt 
eller som har kärlkramp. Vården måste förstå att hjärtebarnen i vuxen ålder och andra 
hjärtsjukdomar inte är samma patientgrupp. Därför krävs det att GUCH och liknande 
patientföreningar tar större plats och den bästa framtiden för denna patientgrupp är att 
enbart behöver besöka vård som är specialiserade på deras hälsa. Studien har visat att 
vården måste lyssna på patienter och förstå dess livsvärld, upplevelse av hälsa, 
välbefinnande och behov. För att uppmärksamma hur detta ska genomföras krävs 
vidare forskning. 	  
 
Att växa upp med begränsningar 
Studien visade att de som senare under livet fick reda på att de hade ett medfött 
hjärtfel var de som kände att det saknades något i livet och detta kan bero på den 
drastiska ändring som måste ske när sjukdom uppstår. Till skillnad från de som levt 
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med hjärtfelet sedan födseln var dessa tvungna att utesluta delar av livet som redan 
hade startat och gjort en grund för personligheten. När exempelvis en dröm om en 
fotbollskarriär fick avbrytas blev det en stor påverkan i livet och i personens identitet. 
De upplevde att på grund av vetskapen om hjärtfelet förlorade de en del av sig själva. 
Med detta tomrum som uppstod i samband med nya begränsningar krossades även 
framtida drömmar och hela livet fick planeras om på ett sätt som inte var lika 
tillfredställande som tidigare. Att sedan kamrater kunde fortsätta med den aktivitet 
som informanten fick sluta med låg även som grund för mycket otrygghet, de kände 
att någon annan fick fortsätta deras drömliv och de fick stå vid sidan och titta på. Det 
är just detta tomrum som vården ska ta hänsyn till och göra sitt bästa för att med tiden 
hjälpa till att fylla.   

Enligt denna studie visade det sig att mycket av de begränsningar som upplevdes 
grundades i föräldrarnas överbeskydd. Detta är ett bevis på att vården måste fånga 
upp föräldrarna i tid och erbjuda stöd och information även om föräldrarna inte ber 
om det. Kanske en förälder som har mer kunskap om sitt barns hjärtfel kan använda 
denna kunskap till att veta var gränserna ska gå och veta när gränserna inte ska sättas. 
En studie gjord av Boman, Borup, Povslen & Dahlborg-Lyckhage(2011) visar att 
föräldrar behöver stöd under hela uppväxten. Detta då föräldrar är väldigt utsatta och 
sårbara. Föräldrarna behöver mer information om sjukdomen och vad barnet klarar 
av.	  	   
 

Omgiven av omsorg 
Att under hela livet vara beroende av sina föräldrar när det gäller kunskap om sitt 
hjärtfel innebär att stora delar av självständigheten blir mindre. Detta har enligt 
informanterna inte varit ett större problem under uppväxten men när det handlade om 
att flytta hemifrån och klara sig själv blev bandet med föräldrarna nästa omöjligt att 
klippa. Känslan över att inte längre vara överbevakad kunde upplevas både som frihet 
och som rädsla. Andra studier visar att föräldrarna upplever ångest och oro precis som 
sitt barn och detta medför att de blir överbeskyddande. Känslan av skuld och 
förtvivlan leder föräldrarna till att känna sig mer ansvariga över sitt barn än andra 
föräldrar (Lan, Mu & Hsieh 2007).  

I studien framkommer det att personer med medfött hjärtfel uppskattar när 
omgivningen frågar om deras hjärtfel. Som vårdpersonal är det viktigt att 
uppmärksamma detta genom att våga fråga. Genom att våga fråga kan vårdpersonalen 
få fram tankar och information som kan bidra till ett bättre vårdande. 

Studien visar att deltagarna inte kände sig hemma i vården. Detta är något som måste 
utvecklas i framtiden så att ett onödigt vårdlidande inte skapas. Det har för deltagarna 
skapats ett inre vårdlidande där vårdaren inte har reflekterat över den situation som 
dessa personer sitter i. Att som vårdare reflektera över sina handlingar beskriver 
Dahlberg och Segesten (2010) som en viktig del i vårdandet. I studien framkom det 
att det fanns en känsla av att denna patientgrupp inte hörde hemma någonstans inom 
vården. De kände även att de fick större ansvar än de kunde bära för att vården trodde 
att de kunde mer än vad de gjorde. Det yttre vårdlidandet blir här väldigt tydligt att 
deltagarna upplever då de inte känner sig hemma någonstans i vården. Att det inte 
finns en avdelning för personer med medfött hjärtfel är något som studien visar är en 
stor brist och skapar ett vårdlidande hos personerna. Bergqvist Månsson (2011) 
nämner även att personen upplevde ett negativt möte när de själva var tvungna att ta 
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ansvar för helheten. Detta innebär att vården i många fall räknade med att personen 
kunde ansvara för sig själv och hade stor koll på sitt hjärtfel när de inte hade det. 
Detta är ett bevis på att vårdpersonalen har misslyckats i kommunikationen till 
patienten och därför skapas det negativa mötet. 

 

Förväntningar på framtiden 
Även om framtiden inte blev huvuddiskussionen under intervjuerna var det ändå det 
ämne som skapade mest betänketid. Det uppfattades som att det fanns en indirekt vilja 
hos alla informanter om att de ville träffa och utbyta erfarenheter med andra 
drabbade. De ville gärna dela sin kunskap och hoppades på att de då kunde få lärorik 
kunskap tillbaka. Att vara bland andra med liknande erfarenheter visas i studien vara 
främjande och personen i fråga får känslor av säkerhet och ömsesidighet, detta styrks 
av Håkanson, Sahlberg-Blom, Ternstedt och Nyhlin (2012) som menar att 
kombinationen av ömsesidiga utbyten av erfarenhetsbaserad kunskap mellan personer 
medför en växande beredskap baserad på nya förståelser av kroppen och sjukdomen 
som helhet. Detta bidrar till att en ny förmåga hos personen i fråga att göra egna 
kunskapsbaserade beslut om hälsa och sjukdom i vardagslivet. 

I resultatet beskrivs också det erkännande som informanterna vill ha från sin 
omgivning, att de kan och vill försöka vara med på olika aktiviteter. Detta erkännande 
kanske till störst del hade varit mest givande från de personer som har varit i samma 
situation men det behöver även komma från kunnig vårdpersonal. Ett sätt att erkänna 
den enskilde och hans eller hennes unika behov är att vara flexibel och inse att 
vårdvetenskaplig kunskap ändras från en tid till en annan. Precis som patientgrupper 
skiljer sig genom tiderna.  

 
SLUTSATS 
Det har framkommit att vården saknar kunskap och förståelse för personer med 
medfödda hjärtfel. Denna patientgrupp bör ha anpassad vård i form av en egen 
mottagning, där vården är specialiserad. Detta skapar nya frågor om vården har 
möjlighet att satsa på ett personcentrerat omhändertagande och vad detta skulle 
innebära för skillnad för personerna med medfött hjärtfel. Andra faktorer som skulle 
kunna bidra till större välbefinnande hos dessa personer hade varit att vården fångar 
upp föräldrar i tid när deras barn får diagnosen medfött hjärtfel för att på så sätt 
minska att onödiga begränsningar för barnet uppstår. Med studien fick författarna 
fram att med mer och bättre kunskaper om medfödda hjärtfel får föräldrarna ett ökat 
stöd. 

För att få en större förståelse för personer med medfött hjärtfel krävs det mer 
forskning och förståelse för föräldrarnas upplevelse, det är först då vården kan 
uppmärksamma vad som har saknats hittills. Det krävs även en större studie där fler 
informanter och större tidsram är av vikt för att studien ska kunna få en överförbarhet.  
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          Bilaga 1 
 
Intervjufrågor         
 

-Hur upplever du att det har det varit att växa upp med ett kroniskt hjärtfel?  
 
-Kan du beskriva din första tanke? 
 
-Har du upplevt att det funnits några begränsningar?  
 
-Hur upplever du att din kontakt med vården är?   
 
-Hur har du blivit bemött av omvärlden under din uppväxt? Familj, kompisar, skolan, 
samhälle? 
 
-Hur ser du på framtiden? 
 
-Är det något mer du vill ta upp som inte sagts idag eller som du tycker vi har glömt? 
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          Bilaga 2 

 

Informationsblad 
 
Informationsblad till deltagare i intervjustudie 

Vi är två studenter som läser sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö. Vi 
planerar att under handledning skriva en uppsats med syfte att beskriva vuxna personers 
erfarenheter och upplevelse av att vara född med ett kroniskt hjärtfel. För att kunna 
genomföra vår studie har vi valt att intervjua personer som har ett medfött hjärtfel och är 
över 18 år. 

Vi planerar att genomföra fem individuella intervjuer som kommer att sammanställas. 
Intervjuerna kommer att spelas in, skrivas ut ordagrant och därefter analyseras och 
sammanställas i en C-uppsats. Vid intervjuerna kommer två intervjuare att närvara. 

Som informant har du rätten att: 

- själv bestämma tid och plats för intervjun  

- när som helst avbryta intervjun  

- under hela processens gång behålla din anonymitet  

- ta del av materialet om så önskas 

  Den information som du som informant ger oss är under hela processens gång bevarad 
på ett sådant sätt så att den ej kan nå ut till obehöriga. Endast vi som författare samt vår 
handledare kan ta del utav den. Ingen utomstående kommer att kunna härleda dina svar 
just till dig i den färdiga uppsatsen.  

Hela studieprocessen kommer utföras under handledning av legitimerad sjuksköterska och 
universitetsadjunkt Karin Säll Hansson. 

Vi ser fram emot ditt deltagande i vår studie.  

Vid frågor eller synpunkter kan vi nås via mail: 

Matilda Hultén: mhufo09@student.lnu.se  
Nina Seller: nina.seller@hotmail.com 
Karin Säll Hansson : karin.sall_hansson@lnu.se 

  Underskrift       Namnförtydligande 

_________________________   ______________________ 

  Ort och datum  

___________________________________ 
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         Bilaga 3 s. 1 (3) 

Analysförfarande 

Nedan visas tabeller om hur analysförfarandet gick till när resultatet fick fram sina 
meningsbärande enheter. 

Självupplevd hälsa. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering  

Här är jag och jag 

har en dålig klaff 

och trång aorta och 

det är liksom inte 

jag, jag är inte min 

sjukdom 

Att ha hälsa trots 

sjukdom 

Hälsa Självupplevd hälsa 

 

Begränsningar. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering  

Jag upplevde att jag 

under min uppväxt 

levde med många 

begränsningar 

såsom idrott i 

skolan och på 

friluftsaktiviteter. 

Att uppleva 

begränsningar 

under uppväxten 

Begränsningar Att växa upp med 

begränsningar 
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         Bilaga 3 s. 2 (3) 

 

Upplevelse av oro och ångest. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering  

Ibland slår det mig 

att jag har ett 

hjärtfel och då 

tänker jag mycket 

på vad som kan 

hända mig, jag får 

ångest. 

Att känna ångest 

på grund av oro. 

Ångest, oro Upplevelse av oro 

och ångest 

 

Omgiven av omsorg. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering  

Man har väldigt 

mycket folk som 

bryr sig. Familj och 

vänner är väldigt 

rädda om mig. 

Vården spelar 

också in där. 

Att vara omgiven 

av familj, vänner 

och vård. 

Omsorg Omgiven av omsorg 

 

Underkategorisering 

Vårdens roll 
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         Bilaga 3 s. 3 (3) 

 

Förväntningar på framtiden 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering  

Det jag funderar på 

mest på inför 

framtiden är om jag 

som mina föräldrar 

kommer få leva 

med den ständiga 

oron att mitt barn 

kan ramla ihop av 

hjärtstopp när som 

helst… men… ja 

jag vet ju inte om 

detta är ärftligt eller 

inte. 

Tankar om 

framtiden 

Framtiden Förväntningar på 

framtiden 

 


