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Abstrakt 
 

Bakgrund: Andelen barn med medfött hjärtfel som når vuxen ålder har ökat stort tack 

vare förbättrad vård, diagnostik och behandling. Genom denna utveckling har en ny 

patientkategori tillkommit i den kardiologiska vuxenvården om vilken de sjuksköterskor 

som arbetar inom densamma, inte innehar så stor kunskap. Syftet med denna studie var 

att belysa hur vuxna och ungdomar upplever att leva med ett medfött hjärtfel. Metod: 

För att utforska detta gjordes en systematisk litteraturstudie vilken resulterade i en 

innehållsanalys av nio kvalitativa artiklar. Resultat: Personer med medfött hjärtfel 

upplever att de är annorlunda gentemot sina jämnåriga, detta tar sig uttryck i fysiska 

skillnader, begränsningar, kroppsuppfattning och känslomässiga uttryck såsom 

utanförskap, skuld och rädsla. Sättet som de hanterar detta på påverkas av 

personligheten, upplevelsen av vårdmöten och omgivningen. Slutsats: Denna studie 

handlar om en växande patientgrupp och sjukvården bör ta till vara deras kunskap om 

hur det är att leva med ett medfött hjärtfel. Genom att ta del av patienternas upplevelse 

av sin sjukdom kan sjuksköterskan utöka sin kunskap och därigenom bättre möta denna 

patientgrupp och på så sätt bidra till att utveckla vården för vuxna patienter med medfött 

hjärtfel.  

 

 

Nyckelord 
 

Litteraturstudie, medfött hjärtfel, ungdomar, upplevelse, vuxna 

 

Tack 
Jag vill tacka min handledare Liselott Årestedt för dina goda råd och optimistiska 

inställning. 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 1 
2.1 Organisation av vården _____________________________________________ 2 
2.2 Begreppsdefinitioner ______________________________________________ 3 

2.2.1 Livskvalitet ___________________________________________________ 3 

2.2.2 Ungdom _____________________________________________________ 3 

2.2.3 Vuxen _______________________________________________________ 3 

2.3 Teoretisk referensram ______________________________________________ 3 
2.3.1 Livsvärld ____________________________________________________ 3 

2.3.2 Parses omvårdnadsteori ________________________________________ 5 

3 Problemformulering __________________________________________________ 6 

4 Syfte _______________________________________________________________ 7 

5 Metod ______________________________________________________________ 7 
5.1 Inklusionskriterier _________________________________________________ 7 
5.2 Sökningsförfarande och urval ________________________________________ 7 
5.3 Kvalitetsgranskning _______________________________________________ 9 

5.4 Analys _________________________________________________________ 10 

6 Forskningsetiska överväganden ________________________________________ 11 

7 Resultat ____________________________________________________________ 12 
7.1 Att vara annorlunda ______________________________________________ 12 

7.1.1 Fysiska uttryck av upplevelsen av att vara annorlunda _______________ 13 

7.1.2 Begränsningars betydelse för upplevelsen av att vara annorlunda ______ 13 

7.1.3 Kroppsbildens betydelse för upplevelsen av att vara annorlunda _______ 14 

7.1.4 Känslomässiga uttryck av upplevelsen av att vara annorlunda _________ 14 

7.2 Att hantera sjukdomen ____________________________________________ 15 
7.2.1 Personlighetens betydelse för upplevelsen av att hantera sjukdomen ____ 16 

7.2.2 Vårdmötets betydelse för upplevelsen av att hantera sjukdomen ________ 16 

7.2.3 Omgivningens betydelse för upplevelsen av att hantera sjukdomen ______ 17 

8 Diskussion __________________________________________________________ 18 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 18 

8.1.1 Inklusionskriterier ____________________________________________ 19 

8.1.2 Sökningsförfarande och urval ___________________________________ 20 

8.1.3 Kvalitetsgranskning ___________________________________________ 21 

8.1.4 Analys _____________________________________________________ 22 

8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 23 
8.2.1 Att vara annorlunda __________________________________________ 23 

8.2.2 Att hantera sjukdomen _________________________________________ 25 



  
 

iii 

8.2.3 Resultatets betydelse och förslag till vidare forskning ________________ 27 

9 Slutsatser __________________________________________________________ 28 

Referenser ___________________________________________________________ 29 

Bilagor 
Bilaga A Sökningsprotokoll 
Bilaga B Artikelmatris 
Bilaga C Granskningsmall 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Vården av barn som föds med hjärtfel har utvecklats stort de senaste 50 åren. På 1950-

talet överlevde ca 25 % av dessa barn sitt första levnadsår (Warnes, Liberthson, 

Danielson, Dore, Harris, Hoffman, Somerville, Williams & Webb, 2001) att jämföra 

med 2000-talet då 85-95% av dessa barn, tack vare förbättrad diagnostik, vård och 

behandling förväntas nå vuxen ålder (Fagnello & Stuart, 2008; Warnes et al., 2001). 

Även om många av dessa barn upplever sig ”botade” kommer en stor del av dem att 

behöva vård även som vuxna då de har en ökad risk för arytmier, nedsatt funktion av 

hjärtats pumpförmåga och behov av förnyade operationer (Warnes, 2005). I Sverige 

uppskattas det finnas ca 30 000 vuxna med medfött hjärtfel, men kunskapen om dessa 

patienter och deras sjukdom är begränsad (The Swedish Registry of Congenital Heart 

Disease (SWEDCON) 2013). Då det är en relativt ny patientgrupp inom 

vuxenkardiologin på länssjukhusen saknar många sjuksköterskor där  kunskap om vad 

det innebär att leva med ett medfött hjärtfel. En del i arbetet med att kunna ge denna 

patientgrupp en bättre vård är att ta del av deras upplevelser av sjukdomen.  

 

 

2 Bakgrund 
 

Ca 1 % av alla barn som föds har ett hjärtfel (Warnes et al., 2001). Orsakerna är till stor 

del okända men ärftlighet, kromosomrubbningar eller att mamman har diabetes kan 

förklara en del. De medfödda hjärtfelen kan delas in i fyra grupper: 

Komplicerade hjärtfel – t.ex. enkammarhjärta 

Cyanotiska vitier – t.ex. TGA (transposition av de stora kärlen) 

Stenosvitier – t.ex. klaffvitier, förträngning av aorta 

Shuntvitier – t.ex. VSD (ventrikelseptum defekt), ASD (atriumseptum defekt) 

De flesta vitier behöver korrigeras genom kirurgi, vid de mer komplicerade fallen kan 

det krävas upprepade operationer (Lundgren & Hansson, 2008). 

 

En stor del av denna patientgrupp befinner sig mitt i livet och frågor kring livsstil, 

graviditet och arbete är väsentliga för livskvaliteten (Fagnello & Stuart, 2008). I en 

svensk studie då man använde sig av frågeformulär för att studera livskvaliteten fann 

man att vuxna patienter med medfött hjärtfel skattade sin livskvalitet relativt högt, de 

problem som angavs mest var smärta/obehag och oro/depression, men 70 % angav att 
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de inte upplevde några symtom alls. En anledning till den låga symtomangivelsen 

menar författarna kan vara att patienterna är så vana vid sina symtom att de inte noterar 

dem (Berghammer, Karlsson, Ekman, Eriksson & Dellborg, 2013). Detta stämmer 

överens med att i studier där jämförelser mellan friska individer och de med medfött 

hjärtfel gjordes, skattade de med hjärtfel sin livskvalitet högre än de utan (Moons, Van 

Deyk, De Bleser, Marquet, Raes, De Geest & Budts, 2006; Silva, Vaz, Areias, Vieira, 

Proenca, Viana, Moura & Areias, 2011).  

 

2.1 Organisation av vården 
 

Det är en stor grupp diagnoser som ingår bland de medfödda hjärtfelen, vilket har gjort 

att man redan på 60-talet började inse vikten av att utveckla speciella mottagningar för 

denna patientgrupp i USA, center där specialister inom barnkardiologi, vuxenkardiologi 

och kirurgi fanns representerade. Denna typ av centra har sedan utvecklats och byggts 

upp runtom i världen. I USA använder man benämningen ACHD, Adult Congenital 

Heart Disease (Marelli & Moodie, 1998) medan man i Storbritannien och Norden oftare 

använder benämningen GUCH, Grown Up Congenital Heart disease. I Sverige har man 

byggt upp sju GUCH-mottagningar (centra) på universitetssjukhusen och det finns även 

mottagningar på en del länssjukhus, vilka arbetar i en nära kontakt med det GUCH-

centra de tillhör (SWEDCON, 2013). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) är det 

sjuksköterskans uppgift att uppmärksamma, möta och så långt som möjligt lindra 

patientens lidande, hon ska även möjliggöra patientens delaktighet i vården och ha 

förmåga att undervisa patienten. För att detta ska vara möjligt behöver sjuksköterskan 

ha kunskaper om patientens sjukdom och behandling men också en insikt i hur patienten 

kan uppleva sin sjukdom. Beroende på vilken vårdnivå sjuksköterskan arbetar så 

behöver hon olika kunskaper men för att kunna kommunicera och undervisa denna 

patientgrupp på ett adekvat sätt behöver hon grundläggande kunskaper i kardiologisk 

omvårdnad. Detta innefattar,  förutom fysiologiska och psykologiska kunskaper, även 

kunskaper om den existentiella och emotionella situationen (Fridlund (red.) 1998), 

således hela patientens livssituation, vilket även inkluderar upplevelsen av sjukdomen. 
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2.2 Begreppsdefinitioner 
 

2.2.1 Livskvalitet 

I denna studie används begreppet livskvalitet såsom Parse definierar det. Livskvalitet 

definieras enligt hennes teori av individen själv, det är unikt för varje människa och kan 

inte avläsas med formulär eller parametrar då dessa endast ger en ögonblicksbild. 

Livskvalitet är en föränderlig process och för att utröna vad det innebär bör man fråga 

personen vad den upplever som viktigt just nu (Parse, 2013). Enligt National-

encyklopedin (2014) kan livskvalitet ses på olika sätt.  Vid utformning av formulär för 

att mäta livskvalitet avses oftast yttre betingelser, vilka innefattar bostad, ekonomi, 

social situation och fysisk rörlighet, då detta är värden som lätt kan mätas och 

objektiviseras. När denna betydelse av livskvalitet avses i denna studie uttrycks den 

såsom livskvalitet som skattats genom ifyllande av formulär. 

 

 

2.2.2  Ungdom 

Ungdom kan definieras på ett flertal olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2013c), 

vanligen som en person mellan 15-30 år, medan Ungdomsstyrelsen innefattar åldrarna 

13-25 (Ungdomsstyrelsen, 2013). I den engelskspråkiga litteraturen används ofta 

begreppet adolescent eller adolescence, vilket i svensk översättning blir tonår, ungdom, 

tiden från pubertet till vuxen (Nationalencyklopedin, 2013a). Åldern för inträdet i 

puberteten definieras till mellan 10-16 år (Nationalencyklopedin, 2013b). För att  inte 

riskera att exkludera studier som innefattar denna grupp definieras i detta arbete den 

nedre gränsen för ungdom till 10 år. 

 

2.2.3 Vuxen 

Som vuxen definieras i detta arbete personer från 18 års ålder, då ansvaret för medicinsk 

vård oftast övergår från barnsjukvården till vuxenvården vid denna ålder. 

 

2.3 Teoretisk referensram 

2.3.1 Livsvärld 

 

Livsvärlden kan tolkas som en grund för vårdvetenskapen, då man försöker förklara och 

förstå de vårdvetenskapliga begreppen sjukdom, hälsa, vård och lidande precis så som 
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den enskilda människan upplever det. Även vårdarnas och de närståendes perspektiv 

innefattas i livsvärlden. Det går inte att separera sig från livsvärlden, det är den 

verklighet som alla lever i. Livsvärlden innefattar både framtid, nutid och dåtid och det 

är en rörelse mellan de olika tidsaspekterna, vilket innebär att människan i nutid 

påverkas av både det som hänt och av framtiden. I vardagslivet innebär denna rörlighet 

oftast inget problem utan upplevs som en naturlig del, men om upplevelsen av nutid 

påverkas mycket starkt av t.ex. rädsla för framtiden eller något som hänt förr, kan det 

störa välbefinnandet och livskraften. 

 

 I den levda kroppen förenas själ och kropp, de ses inte som två delbara enheter utan de 

bildar en helhet. Den levda kroppen är mångfasetterad och består av såväl visdom, 

minnen, upplevelser och känslor. Den är både psykisk, fysisk och andlig (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ur ett livsvärlds-perspektiv ses det som  att ”människan ”har” alltså 

inte en kropp, utan varje person ”är” sin kropp” (a.a., s. 132). Hjälpmedel som patienten 

kan vara i behov av kan också införlivas i kroppen. Dessa kommer till en början att 

upplevas som ett objekt men efterhand som distansen mellan objektet och kroppen 

minskar  kommer det successivt upplevas som en del av kroppen för att slutligen helt 

införlivas i denna. Denna brygga mellan objekt och kropp byggs med hjälp av vanan, 

det som initialt var onaturligt, ett objekt, blir med vanans hjälp en naturlig del av 

kroppen.  Genom den levda kroppen  möter vi världen och andra individer, den levda 

kroppen är en förutsättning för vår tillgång till världen. Vi kan möta världen genom 

interaktion och kommunikation (Bengtsson, 2005). Bengtsson (2005) tolkar Merleau-

Pontys tankar om kommunikation som avgörande för tillgången till andra människors 

världar, kommunikationen kan vara både verbal och icke-verbal, men förutsättningen är 

ett möte mellan individer (a.a.). Tillgången till världen och till andra människor 

förändras om det sker en förändring i kroppen. Vid sjukdom kan den behagliga 

hemkänslan, som återfinns när allt är bra, ersättas av en obehaglig känsla av hemlöshet, 

vilket gör att livet upplevs som främmande och osäkert (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden kan indelas i olika regioner, t ex barnens värld och de vuxnas värld, dessa 

regioner tillgängliga för varandra genom de öppningar som finns mellan regionerna. 

(Bengtsson, 2005). 
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2.3.2 Parses omvårdnadsteori 
 

Parses omvårdnadsteori, humanbecoming, utvecklades under slutet av 1900-talet och 

början av 2000-talet och utvecklas fortfarande. Hon har inspirerats av existentiella 

filosofer som Maurice Marleau-Ponty, vilket märks i beskrivningarna av människan 

som en individ som själv påverkar sitt liv genom sina val och betoningen på människans 

levda erfarenheter (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Humanbecoming utgår från 

människan som en odelbar helhet, det går inte att dela upp människan i ande, själ och 

kropp. Människan är en oupplöslig del av universum och utmärkande för henne är 

möjligheten till fria val och hennes sätt att relatera till andra i en ständigt pågående 

process. Denna process kan pågå även om individen själv inte alltid är medveten om 

det.  Hälsa ses som en process, något som sker i tillblivelsen, som personen själv är med 

och skapar tillsammans med andra människor, sjuksköterskan kan här finnas med som 

en medskapare (Parse, 1992). 

 

Omvårdnadens mål är att förbättra personens (patientens) livskvalitet såsom denne själv 

beskriver den, sjuksköterskans uppgift är att vara sant närvarande i mötet. 

Sjuksköterskan bör stimulera patienten till att själv beskriva hur hon ser på sin situation, 

för att sedan kunna hjälpa denne att se det ur en ny synvinkel, få förståelse för det som 

hänt och förmedla hopp. Sjuksköterskan ska vara lyhörd för patientens eller anhörigas 

egen syn på livskvalitet, hur de beskriver den, och inte försöka överföra sina egna tankar 

eller synsätt.  När patienten själv får sätta ord på sin upplevelse och fundera över 

meningen med det som händer så sprider det nytt ljus över situationen och kan leda till 

att patienten,  med hjälp av sjuksköterskan, kan se saken ur ett annat perspektiv. Genom 

detta kan patienten nå hälsa och bättre livskvalitet. Sjuksköterskan ska inte försöka 

dämpa patientens känslor utan istället möta dem och följa med i växlingarna mellan 

närhet och distans, mellan glädje och sorg, medgång och motgång. Hon ska också 

kunna blicka framåt och hjälpa och stötta patienten att nå det hopp och de drömmar som 

denne gett uttryck för. På detta sätt följer sjuksköterskan patientens växlingar mellan 

dåtid, nutid och framtid (Parse, 1992). 

 

 En persons livskvalitet kan endast beskrivas av personen själv, det går inte att avläsa 

genom parametrar som endast ger en ögonblicksbild, utan livskvalitet måste ses som en 

föränderlig process. Var och en definierar vad livskvalitet innebär för just den personen. 

För att utröna en persons livskvalitet bör man fråga vad som är viktigt för personen just 
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nu (Parse, 2013). Sjuksköterskan kan bidra till att patientens upplevda livskvalitet 

förbättras genom att hon i en kärleksfull närvaro möter patienten som person till person. 

Hon ska inte se sig som en rådgivare utan förmedla tilltro till patienten att denne inom 

sig vet vad som är det rätta för just honom/henne. Detta innebär både en likhet och en 

skillnad mellan människor. En likhet på så sätt att alla har sin väg inom sig, en olikhet 

genom att var och ens väg är unik för just den personen (Parse, 1992). Parse teori om 

humanbecoming och hennes sätt att definiera livskvalitet anser jag vara användbar i 

denna litteraturstudie då tidigare forskning visat att de undersökningar av livskvalitet 

som gjorts genom formulär inte alltid har varit samstämmiga med  patientens 

beskrivning av upplevelsen av sjukdomen. 

 

3 Problemformulering 
 

Genom att allt fler barn med medfödda hjärtfel kan opereras, överlever och når vuxen 

ålder har en ny patientgrupp tillkommit i den kardiologiska vuxenvården. I och med att 

det är en ny grupp är tillgången till forskning begränsad om hur denna grupps problem 

kommer att te sig. Detta innebär även att kunskapen hos dem som vårdar denna 

patientgrupp i vuxenvården är begränsad (SWEDCON, 2013). Enligt Parses (1992) 

omvårdnadsteori är det sjuksköterskans uppgift att stödja och förmedla hopp till 

patienten så denne kan utvecklas genom att finna en mening och förståelse för det som 

hänt. Patienten kan se saker ur ett annat perspektiv genom att själv få uttrycka sina 

upplevelser och sätta ord på sina funderingar. Denna utveckling är en del i patientens 

upplevelse av sin livskvalitet.  Tidigare studier visar att vuxna patienter med medfött 

hjärtfel ofta skattar sin livskvalitet högt trots att de även ger uttryck för smärta och oro 

(Berghammer et al., 2013; Moons et al., 2006). Dessa studier är utförda genom formulär 

vilket enligt Parse (2013) inte är ett möjligt sätt att ta reda på en persons livskvalitet 

utan det kan man endast få genom att patienten själv beskriver sin livskvalitet och 

upplevelse av sjukdomen. Målsättningen med denna litteraturstudie är att få en samlad 

bild av hur personer med medfött hjärtfel upplever att leva med detta för att på så sätt 

bidra till en kunskapsutveckling. Genom en ökad kunskap om hur denna patientgrupp 

upplever sin sjukdom är förhoppningen att sjuksköterskor som arbetar med dessa, bättre 

ska kunna bemöta dem och på ett bättre sätt kunna stödja dem när behovet av vård 

uppstår, vilket i en förlängning enligt Parse (1992) skulle kunna förbättra deras 

livskvalitet. 
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4 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur ungdomar och vuxna upplever att leva med 

ett medfött hjärtfel. 

 

5 Metod 
 

Denna systematiska litteraturstudie gjordes efter inspiration av Forsberg och 

Wengström (2013), de menar att en systematisk litteraturstudie innebär en 

sammanställning av kritiskt granskad data från vetenskapliga rapporter eller tidskrifter, 

vilka har inkluderats genom ett systematiskt sökningsförfarande.  

 

5.1 Inklusionskriterier 

Då ämnet är relativt nytt gjordes ingen begränsning i årtal i sökningen. Förutom att 

uppfylla syftet för studien skulle följande inklusionskriterier uppfyllas: artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska, deltagarna i studierna skulle vara vuxna eller 

ungdomar enligt tidigare gjord definition, artiklarna skulle vara publicerade i tidskrifter 

som var granskade av vetenskaplig expertis samt vid kvalitetsgranskning uppnå hög 

eller medelhög kvalitet enligt nedanstående gjorda beskrivning. Etiskt övervägande 

skulle vara beskrivet alternativt skulle tillstånd från etisk kommitté ha beviljats 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningen inleddes våren 2013 med en provsökning för att inventera underlaget och på 

så sätt försäkra att det var möjligt att göra en systematisk litteraturstudie i ämnet. Vid 

denna provsökning användes sökorden ”Congenital heart defect”, ”experiences” samt 

”adult OR young adult OR adolescent”. Initialt avsågs att inkludera endast studier med 

respondenter från 16 års ålder vilket är från den ålder de inkluderas i GUCH-registren 

(SWEDCON, 2013) men då underlaget då blev för litet vidgades urvalet till ungdomar 

och vuxna. Därefter vidtog den systematiska databassökningen som gjordes via 

databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL vilka är användbara vid 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). För att avgränsa och öka 

sensitiviteten i sökningen användes de booleska operatörerna AND och OR (Karlsson, 

2012).  Databasernas ordlistor (thesaurus) användes för att öka sannolikheten att rätt 
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sökord använts, i Cinahl – Cinahl headings, i Pubmed – MeSH (Medical Subject 

Headings) och i PsycINFO - Thesaurus. Vad gäller MeSH-termer söktes först de 

svenska orden  i svenska-MeSH för att garantera att översättningen till den engelska 

motsvarigheten skulle bli rätt.  I samtliga databaser inkluderades även underkategorier 

när det var tillgängligt, genom att välja ”include topical subheadings” alternativt 

”explode” för att på så sätt öka sannolikheten för att inga artiklar i ämnet missades 

(a.a.). I Cinahl och PsycINFO markerades ”peer reviewed” för att endast inkludera 

vetenskapligt granskade artiklar medan de tidsskrifter ur vilka artiklarna i Pubmed 

återfanns kontrollerades avseende vetenskaplig granskning i Ulrich´s Periodicals 

Directory. Alla sökningar gjordes under oktober 2013. 

 

Det kan vara svårt att i en databassökning hitta artiklar som beskriver den subjektiva 

upplevelsen då t.ex. PubMed inte har en klar indexering för denna typ av ämnen 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2013) varför olika termer, såsom 

”lived experience”, ”meaning”, ”coping” och ”psychology” prövades för att på så sätt 

minimera risken att relevanta artiklar missades. MeSH-termerna ”heart defects, 

congenital” AND ”(adult OR young adult OR adolescent)” kombinerades med olika 

fritexttermer (se bilaga A) där termen ”experiences” var den som resulterade i flest 

träffar. Vid flera av sökningarna återfanns samma artiklar vilket tolkas som att sökorden 

varit relevanta och resulterat i den aktuella forskningen i området. Sökningarna i 

PubMed och Cinahl resulterade i stor utsträckning i samma artiklar. Vid sökning i 

PsycINFO fanns ingen thesaurus som till fullo motsvarade det som söktes, ett flertal 

sökningar gjordes med olika kombinationer av thesaurus och fritextord utan att så 

många användbara artiklar återfanns. Den sökning som resulterade i flest artiklar som 

uppfyllde syftet var kombinationen av fritextorden ”congenital heart disease” och 

”experiences”, men det resulterade dock inte i några nya artiklar utan dubbletter. 

 

Därefter gjordes en grovsållning vilken innebar att de artiklar vars titel och abstract inte 

uppfyllde syftet med studien exkluderades. Återstående 21 artiklar granskades sedan i 

fulltext och studier som då inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades (Forsberg 

& Wengström, 2013), slutligen kvarstod nio artiklar. I Shearer, Rempel, Norris och 

Magill-Evans (2013) artikel angavs inte om ett etiskt övervägande var gjort varför 

artikelförfattaren kontaktades och bekräftelse erhölls på att tillstånd från etisk kommitté 

fanns så även denna artikel kunde inkluderas. För att ytterligare garantera att inga 
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artiklar missats gjordes även en fritextsökning med ovanstående sökord då det finns en 

risk att nyare forskning som ännu inte hunnit indexeras i databaserna annars inte 

kommer med (Axelsson, 2012), denna sökning tidsbegränsades till det senaste året. 

Fritextsökningen i Pubmed resulterade i en ytterligare artikel som uppfyllde syftet. 

Enligt Ulrich´s Periodicals Directory var tidsskriften inte granskad, men då tidsskriftens 

hemsida besöktes framgick det att endast artiklar som är granskade publiceras, varför 

även denna artikel kunde inkluderas i studien (Östlundh, 2012).  I Cinahl återfanns inga 

artiklar som uppfyllde syftet som inte redan funnits vid tidigare sökningar. 

Avslutningsvis gjordes en sekundärsökning i form av en manuell sökning i 

referenslistorna från artiklarna som funnits via databassökningen, vilket inte resulterade 

i någon ytterligare artikel som uppfyllde syftet. Däremot förekom de artiklar som 

sökningarna genererat i stor utsträckning i referenslistorna. 

 

Sökningen resulterade i tio artiklar som uppfyllde syftet men efter kvalitetsgranskning 

föll en artikel bort då den hade låg kvalitet. Slutligen inkluderades nio artiklar i studien, 

åtta av hög kvalitet och en av medelhög kvalitet. Samtliga artiklar hade kvalitativa 

ansatser (bilaga B). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

De artiklar som sökningarna resulterat i värderades sedan kritiskt och bedömdes 

avseende kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). En modifierad variant av Willman, 

Stoltz & Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod användes (bilaga C). Modifieringen innebar att de frågeställningar som skulle 

besvaras med skriven text ersattes med frågor som kunde besvaras med ja, nej eller vet 

ej. Dessutom utökades formuläret med frågan om det angavs vilken kvalitativ metod 

som använts, samt förtydligande frågor om analysen och dess redovisning. Frågan om 

teori genereras ersattes med frågan om resultatets överförbarhet. För att kunna jämföra 

studiernas kvalitet poängbedömdes svaren, ja gav ett poäng, medan nej eller vet ej gav 

noll poäng. Poängen summerades sedan och en uträkning gjordes som angav den 

procentuella andelen av frågorna som besvarats med ja. En omvandling gjordes sedan 

efter inspiration av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006), där ett utfall på 80-100 % 

positivt besvarade svar angav hög kvalitet och 70-79 % angav medelhög kvalitet. 
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5.4 Analys 

Vid en litteraturstudie är det av vikt att söka efter likheter och skillnader mellan de 

inkluderade studierna (Friberg, 2012b; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Analysen i 

denna litteraturstudie gjordes efter inspiration av innehållsanalys beskriven av Forsberg 

& Wengström (2013). Enligt deras beskrivning inleddes analysen genom att samtliga 

artiklar lästes upprepade gånger för att få en överblick över innehållet. Därefter fortsatte 

analysen, innehållet delades upp i mindre enheter genom att artiklarna lästes med fokus 

på dess resultat och utsagor som upplevdes stämma in på syftet markerades med 

färgpenna. Därefter översattes alla utsagor till svenska och dessa skrevs ut på papper. 

Artiklarna numrerades och respektive nummer skrevs på varje utsaga för att på så sätt 

sedan kunna härröra ur vilken artikel utsagan var hämtad. Utsagor som upplevdes röra 

samma ämne samlades till grupper som kodades. En kod kan beskrivas som en etikett 

bestående av ett eller flera ord (Danielson, 2012). Utsagorna inom varje kod lästes 

upprepade gånger för att försäkra att de placerats i rätt kod. Sedan  kondenserades 

koderna till sju kategorier. Därefter gjordes en tolkning av kategorierna vilket innebar 

att två teman formulerades (Forsberg & Wengström, 2013) ”Att vara annorlunda” och 

”Att hantera sjukdomen”. På detta sätt sattes enheterna ihop till en ny helhet. Därefter 

lästes artiklarna ånyo för att försäkra att analysresultatet stämde med innebörden av 

artiklarna. Exempel på hur analysförfarandet gått till redovisas i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

11 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet  

Utsaga Kod Kategori Tema 

Tonåringar tvekade inför 

att låta skolkompisar se 

ärren, de var mer oroade 

över hur den gruppen 

skulle reagera än någon 

annan grupp. 

Ärr Kroppsbildens 

betydelse för att 

uppleva sig som 

annorlunda 

Att vara annorlunda 

Patienter som hade en 

inre känsla av kontroll 

använde aktiva strategier 

för att hantera sin 

sjukdom medan patienter 

som hade en extern 

känsla av kontroll 

resignerade över sin 

situation att vara 

annorlunda. 

Coping Personlighetens 

betydelse för 

upplevelsen av att 

hantera sjukdomen 

 

 

 

 

 

Att hantera 

sjukdomen 

Hemma och  i 

vardagslivet kände de sig 

säkra, men så fort de 

behövde gå till sjukhuset 

blev de osäkra och 

spända, men som barn 

hade de upplevt sjukhuset 

som sitt andra hem. 

Sjukhusbesök Vårdmötets betydelse 

för upplevelsen av att 

hantera sjukdomen 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

All forskning bör inledas med etiska överväganden då det är av vikt att garantera att alla 

människors grundläggande rättigheter och värde respekteras vid genomförandet. Viktiga 

etiska aspekter vid forskning är att deltagaren är informerad om att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas och att den vård som deltagaren erhåller inte 

påverkas av om denne väljer att delta i en studie eller inte (Kjellström, 2012).  I denna 

systematiska litteraturstudie inkluderades endast artiklar där etiska övervägande gjorts 

och/eller tillstånd från etisk kommitté fanns. I åtta av artiklarna fanns detta redovisat i 

skrift, i den artikel detta inte nämndes kontaktades författarna och uppgifter om att 
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tillstånd från etisk kommitté fanns erhölls. Alla artiklar som ingår i studien har 

redovisats och alla resultat har redovisats, även om det i vissa fall innebar motstridiga 

resultat,  då det är oetiskt att undanhålla något. Analysprocessen har redovisats och 

genomförts efter bästa förmåga då det kan anses ohederligt att förvränga data genom 

missvisande analys (Forsberg & Wengström, 2013). Det är även av vikt att ämnet för en 

forskningsstudie anses väsentligt för att studien ska anses etisk (Kjellström, 2012). 

Ämnet för denna litteraturstudie får anses väsentligt då det framkommit att 

kunskapsnivån hos dem som vårdar denna patientkategori är låg (SWEDCON, 2013) 

och en ökad kunskap i ämnet hos vårdarna kan generera en bättre vård för patienten.  

Författaren till denna litteraturstudie har arbetat som sjuksköterska inom vuxen-

kardiologin under många år och har reflekterat över hur studiens patientkategori 

upplever sin situation, vilket innebär att en förförståelse finns som kan påverka 

resultatet och därför bör redovisas. 

 

7 Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i två teman: Att vara annorlunda, denna upplevelse 

kunde visa sig i fysiska uttryck, begränsningar, kroppsbild och känslomässiga uttryck 

samt temat att hantera sjukdomen, betydelsen av den upplevelsen påverkades av 

personligheten, möten med vården och omgivningen. 

 

7.1 Att vara annorlunda 

Upplevelsen att känna sig annorlunda än sina jämnåriga var tydligt uttalad 

(Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Claessens, Moons, Dierckx de Casterlé, 

Cannaerts, Budts & Gewillig, 2005; Lee & Kim, 2012; McMurray, Kendall, Parsons, 

Quirk, Veldtman Lewin & Sloper, 2001; Overgaard, King, Christensen, Schrader & 

Adamsen, 2013; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; Shearer et al., 2013; Tong, Sparacino, 

Messias, Foote, Chesla & Gilliss, 1998; Zahmacioglu, Yildiz, Koca, Ugurlucan, 

Gokalp, Cetin, Eroglu & Oztunc, 2011). Den varierade under livets gång men verkade 

vara störst under ungdomen (Claessens et al., 2005; Shearer et al., 2013), då det var av 

stor vikt att passa in (Zahmacioglu et al., 2011). Upplevelsen av att vara annorlunda 

kunde ta sig flera olika uttryck. 
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7.1.1 Fysiska uttryck av upplevelsen av att vara annorlunda 

Den fysiska aktiviteten var ett av de områden där ungdomar upplevde att de skiljde sig 

från sina friska kompisar och som bidrog till känslan av att vara annorlunda, trots det 

ansåg de inte att deras fysiska hälsa var någon stor del i det dagliga livet (Lee & Kim, 

2012; Overgaard et al., 2013; Shearer et al., 2013). Beskrivningen av den fysiska 

förmågan speglade att medfödda hjärtfel innefattar en stor grupp sjukdomar. Bland dem 

som hade enkammarhjärta upplevde de flesta att de var påverkade av hjärtklappning, 

andfåddhet eller cyanos och att detta begränsade dem i varierande grad under dagen 

(Overgaard et al., 2013). Medan andra betonade att det handlade om att anpassa tempot, 

göra det i sin egen takt (McMurray et al., 2001). De upplevde ändå inte att den 

andfåddhet eller slut på ork som de drabbades av då de deltog under längre tid i någon 

aktivitet, hindrade dem från att kunna delta i ungdomslivet. Den fysiska skillnad som 

fanns gentemot deras kompisar ledde ibland till att kompisarna sprang iväg utan att 

vänta på dem eller att de inte blev valda till spel, detta upplevdes som en form av 

mobbing (a.a.). 

 

7.1.2 Begränsningars betydelse för upplevelsen av att vara annorlunda 

Begränsningarna det innebar att leva med en kronisk sjukdom upplevdes bidra till 

känslan att vara annorlunda, detta tog sig olika uttryck beroende på ålder (Pagé, Kovacs 

& Irvine, 2012; Zahmacioglu et al., 2011). De yngre beskrev det  som att vara tvungen 

att ta mediciner, medan de äldre uttryckte det i vidare termer, såsom karriärsval 

(Claessens et al., 2005; Tong et al., 1998). Upplevelsen av att bedömas efter sina 

begränsningar och inte efter sina förmågor (Claessens et al., 2005) upplevdes som 

orättvis (McMurray et al., 2001).  

 

I de fall där läkarna gett dem restriktioner vad gällde fysisk aktivitet, upplevde de som 

var sämre i sin sjukdom och därför fått mer restriktioner, att det var svårare att hålla 

dessa, de tänjde på gränserna som ett sätt att känna sig fysiskt starka (Tong et al., 1998). 

Föräldrar upplevdes också kunna bidra till begränsningar, detta tog sig uttryck i 

övervakning vid aktiviteter. Grundtanken var beskydd,  men tenderade mer att upplevas 

som överbeskydd vilket bidrog till upplevelsen av utanförskap, att känna sig annorlunda 

(McMurray et al., 2001; Zahmacioglu et al., 2011).  
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7.1.3 Kroppsbildens betydelse för upplevelsen av att vara annorlunda 

Upplevelsen av att vara annorlunda beskrevs också som att vara annorlunda på insidan, 

anatomin, men inte på utsidan, att ha ett dolt handikapp (Berghammer, Dellborg & 

Ekman, 2006). Tankar om ärren efter operationer återkom också i flera artiklar 

(Claessens et al., 2004; Lee & Kim, 2012; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; Shearer et al., 

2013). Det fanns en skillnad mellan män och kvinnor där män uttryckte en negativ 

kroppsbild i ungdomen medan kvinnor var mer medvetna om sina ärr och valde att dölja 

dem under hela livet (Claessens et al., 2004; Shearer et al., 2013). Det var också 

skillnad på inför vem de upplevde att det var okej att visa sina ärr. Familj och vänner 

upplevdes känna deras utseende just som det var medan skolkompisar var en grupp de 

valde att dölja ärren för, däremot upplevdes det inte vara något problem att främlingar 

såg ärren (Shearer et al., 2013). Personerna med medfött hjärtfel som bodde i Korea 

undvek dock att visa sina ärr i offentliga sammanhang då de upplevde att  handikappade 

uppmärksammas på ett diskriminerande sätt i deras land (Lee & Kim, 2012). 

 

7.1.4 Känslomässiga uttryck av upplevelsen av att vara annorlunda 

7.1.4.1 Identitet/utanförskap 

Känslan av att vara annorlunda kunde leda till att de kände sig socialt utanför 

(Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006) eller förvirrade kring sin identitet (Lee & 

Kim, 2012). De upplevde en rädsla att identifieras med sin sjukdom, den fanns hela 

tiden med i bakgrunden och så fort de upplevde några symtom kände de sig förvirrade 

om huruvida de var friska eller sjuka.  Känslan av att vara annorlunda beskrevs ofta som 

ett lidande (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006) och kunde påverkas av om det 

upplevdes svårt att förena sin egen värld med de friskas värld (a.a.; Claessens et al., 

2005). Rädsla för sjukdomen, brist på empati hos kompisar (McMurray et al., 2001) och 

att uppleva sig diskriminerad bidrog till upplevelsen att bli sårad (Lee & Kim, 2012) 

och en känsla av isolering, vilket var en känsla som återkom hos många (Claessens et 

al., 2005; Lee & Kim, 2012; McMurray et al., 2001; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; 

Zahmacioglu et al., 2011).  

 

7.1.4.2 Skuld 

Känslan av skuld beskrevs gentemot olika parter och upplevdes också bidra till  

upplevelsen att vara annorlunda. Personer med medfött hjärtfel upplevde att människor i 

deras omgivning ansåg att de borde vara tacksamma gentemot sjukvården för att de 

mådde så bra och att de överhuvudtaget levde (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006). 
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De upplevde också skuld gentemot föräldrarna och ett krav på att återgälda dem för alla 

uppoffringar de gjort och alla förmåner de fått (Zahmacioglu et al., 2011). Upplevelsen 

av skuld gentemot föräldrarna återfanns ännu mer uttalat bland dem som kom från 

Korea. De tyckte synd om sina föräldrar och såg allt lidande de hade gått igenom, och 

för den som var äldste sonen var skuldupplevelsen än tyngre då han inte kunde leva upp 

till den förväntan samhället hade på honom att ta ansvar för sina föräldrar. Det stora 

kravet på att lyckas med sina studier, som finns i Korea, ledde till ytterligare skuld då 

deltagarna inte alltid orkade delta i nattskolan, vilken de flesta ungdomar i landet går i 

(Lee & Kim, 2012).  

 

7.1.4.3 Oro/rädsla 

Upplevelsen av oro inför framtiden och vad den skulle bära med sig var tydlig 

(Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Claessens et al., 2005; Lee & Kim, 2012; 

McMurray et al., 2001; Overgaard et al., 2013; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; Tong et 

al., 1998), det kunde ta sig uttryck i osäkerhet i hur sjukdomen skulle utvecklas, vilka 

ytterligare medicinska åtgärder som skulle behövas (Lee & Kim, 2012; McMurray et 

al., 2001; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; Tong et al., 1998) och hur blivande arbetsgivare 

skulle se på dem och möjligheten till anställning (Claessens et al., 2005; McMurray et 

al., 2001; Tong et al., 1998). Tankarna kring att deras livslängd kanske var begränsad 

gjorde att flera medvetet inte planerade för så lång tid framåt och undvek att tänka så 

mycket på framtiden (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Claessens et al., 2005; 

Overgaard et al., 2013; Tong et al., 1998). Flera vuxna hade dock funderingar kring att 

bilda familj (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Claessens et al., 2005; Overgaard 

et al., 2013) och i vissa fall upplevdes önskan att få barn så stark att man var beredd att 

riskera sitt liv för möjligheten (Overgaard et al., 2013). Det medfödda hjärtfelet gjorde 

också att de upplevde en rädsla att inte vara önskvärd i ett förhållande (Tong et al., 

1998). Rädsla för döden uttrycktes endast i en artikel (Berghammer, Dellborg & Ekman, 

2006). 

 

7.2 Att hantera sjukdomen  

Strategierna för hur sjukdomen skulle hanteras varierade och påverkades till stor del av 

personligheten, upplevelser av sjukvården och omgivningen (Claessens et al., 2005; 

Tong et al., 1998; Zahmacioglu et al., 2011).  
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7.2.1 Personlighetens betydelse för upplevelsen av att hantera sjukdomen 

Att hantera sjukdomen upplevdes av flera som en balansgång mellan uppgivenhet och 

förmåga att acceptera sjukdomen och gå vidare i livet (Berghammer, Dellborg & 

Ekman, 2006; Claessens et al., 2005; McMurray et al., 2001; Pagé, Kovacs & Irvine, 

2012; Tong et al., 1998; Zahmacioglu et al., 2011). Uppgivenheten kunde ta sig uttryck 

i ett förnekande av sjukdomen (Zahmacioglu et al., 2011). För att bemästra denna 

osäkerhet sökte många efter hopp och uppmuntran, att bli uppskattad, att se ljust på livet 

(Overgaard et al., 2013; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; Zahmacioglu et al., 2011). De 

som hade en inre känsla av kontroll använde aktiva strategier för att hantera sin sjukdom 

medan de som hade en extern känsla av kontroll resignerade över sin situation att vara 

annorlunda (Claessens et al., 2005). Känslan av kontroll över och acceptans av 

sjukdomen, att inte låta sjukdomen definiera vem de var upplevdes betydelsefull för 

välbefinnandet (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Claessens et al., 2005; 

Overgaard et al., 2013; Pagé, Kovacs & Irvine, 2012; Shearer et al., 2013; Tong et al., 

1998; Zahmacioglu et al., 2011). Detta kunde ske genom att se sjukdomen som ett 

handikapp och på så sätt separera sig själv från sjukdomen, dela livet i två världar, det 

som rörde sjukdomen och det som rörde det vardagliga livet (Tong et al., 1998). Andra 

uttryckte att de inte kunde acceptera sjukdomen för det vore detsamma som att säga att 

det var något bra, däremot ansåg de att de kunde lära sig att leva med sjukdomen 

(Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006). Flera upplevde att de förde en kamp för att 

uppfattas som normala (a.a.; Claessens et al., 2005; Overgaard et al., 2013). Förmågan 

att veta sina begränsningar och anpassa takten eller hitta andra sätt att kompensera för 

sina hinder var också ett viktigt sätt att hantera sjukdomen (Claessens et al., 2005; 

McMurray et al., 2001; Overgaard et al., 2013). Anpassningen till symtomen kunde 

innebära en osäkerhet (Pagé, Kovacs & Irvine, 2012) men för att ytterligare lära känna 

sina kroppar och dess begränsningar utmanade de sig själva (Overgaard et al., 2013), 

genom att utmana sig själva upplevde de att de visade att de var lika bra som vem som 

helst (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2005). 

 

7.2.2 Vårdmötets betydelse för upplevelsen av att hantera sjukdomen 

Sjukhusbesök och kontroller var något ständigt återkommande för denna patientgrupp, 

hur man hanterade upplevelsen av detta skiftade. En förändring verkade ske från 

ungdomstiden då de försökte se på det som något nödvändigt som de fick göra bästa 

möjliga av, som en del av deras normala liv, något de var vana vid, sjukhuset upplevdes 
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då som ett andra hem (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Shearer et al., 2013). I 

vuxenåren däremot, innebar besöken en större oro inför de besked de skulle få, om 

ytterligare operationer skulle bli nödvändiga eller fler undersökningar, detta gjorde att 

de innan besöken kände sig spända och obekväma (Berghammer, Dellborg & Ekman, 

2006; McMurray et al., 2001).  Besöken upplevdes som något de var tvingade att göra 

och några gav uttryck för att de upplevde ett krav att vara en bra patient (Berghammer, 

Dellborg & Ekman, 2006). Relationen till sjukvårdspersonalen upplevdes i de flesta fall 

positiv, de utgjorde ett viktigt stöd (Lee & Kim, 2012; Overgaard et al., 2013; Shearer et 

al., 2013; Zahmacioglu et al., 2011). De som hade upplevt livräddande operationer 

beskrev även en känsla av närhet till sjukvårdspersonalen som det känslomässiga stöd 

de fått skapat (Lee & Kim, 2012). Förhållandet och tilliten till läkaren påverkades av 

hur väl de blev insatta och fick förståelse för vad som skulle hända (Shearer et al., 

2013). I de fall där sjukvårdspersonalen brast i sitt sätt att informera ledde detta till 

otrygghet (Claessens et al., 2005), detta var ännu tydligare då deltagarna inte hade fått 

någon information från vårdpersonalen utan enbart föräldrarna hade informerats, vilket 

resulterade i en stor osäkerhet i hur de skulle sköta sin hälsa (Lee & Kim, 2012). 

Svårigheter att kommunicera med vårdpersonalen gjorde att övergången till 

vuxenvården upplevdes obekväm (Shearer et al., 2013). 

 

7.2.3 Omgivningens betydelse för upplevelsen av att hantera sjukdomen 

Familjen upplevdes av många ha en viktig roll under uppväxten med ett medfött hjärtfel 

(McMurray et al., 2001; Overgaard et al., 2013; Zahmacioglu et al., 2011). Bilden deras 

föräldrar hade förmedlat av sjukdomen påverkade sättet på vilken de hanterade den. När 

bilden var realistisk och sjukdomen sågs som en utmaning upplevde de att det blev 

lättare för dem att integrera sjukdomen i sina liv (Claessens et al., 2005). De upplevde 

också att de påverkades av om familjen hade en positiv eller negativ inställning till 

sjukdomen (Zahmacioglu et al., 2011). Papporna upplevdes i större utsträckning försöka 

ge möjlighet till ett så normalt liv som möjligt (Overgaard et al., 2013). När föräldrarna 

var överbeskyddande gjorde det integreringen av sjukdomen i det dagliga livet svårare 

(Claessens et al., 2005). En del ungdomar upplevde att de själva borde agera mer aktivt 

för att ta reda på hur de skulle ta ansvar för sin hälsa, för att kunna ta över detta ansvar 

från sina föräldrar. Syskonrelationer upplevdes kunna innebära både motstånd och stöd i 

livet med sjukdomen (Tong et al., 1998). De personer som under barndomen hade en 
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anställd assistent beskrev detta som mycket betydelsefullt, som att ha en extra familj 

(Overgaard et al., 2013).  

 

Ett sätt att uppleva kontroll över sjukdomen var att välja hur mycket, på vilket sätt och 

vad de skulle berätta för andra om (McMurray et al., 2001; Shearer et al., 2013). De 

flesta valde att prata om sjukdomen med sina familjer och även med de personer de 

hade en nära relation till (Claessens et al., 2005; McMurray et al., 2001; Shearer et al., 

2013; Tong et al., 1998). Yngre personer beskrev att de använde humor eller andra 

indirekta sätt att berätta på (Tong et al., 1998). För att förhindra att de blev identifierade 

med sin sjukdom valde flera att vänta med att berätta om sjukdomen tills de hade lärt 

känna personen ifråga (Berghammer, Dellborg & Ekman, 2006; Pagé, Kovacs & Irvine, 

2012). Bland de med medfött hjärtfel som kom från Korea valde de flesta att inte prata 

med sina familjer eller andra om sjukdomen eftersom hjärtfel anses som en farlig 

sjukdom där (Lee & Kim, 2012).  

 

Ungdomar upplevde också att de kunde utnyttja sjukdomen som ett sätt att komma 

undan idrottslektioner eller andra aktiviteter de inte gillade, en låg fysisk aktivitet 

behövde således inte alltid bero på sjukdomen, utan kunde vara ett uttryck för lathet 

eller bristande intresse (Shearer et al., 2013). Flera gav uttryck för att sjukdomen hade 

gett dem positiva erfarenheter, att de upplevde sig som starkare och mer mogna än sina 

jämnåriga (Overgaard et al., 2013; Zahmacioglu et al., 2011). 

  

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie bör sträva efter att all forskning som är relevant i ämnet 

inkluderas (Forsberg & Wengström, 2013), inom tidsramarna för detta arbete och på 

den nivå det utförts kan det dock ej garanteras att all forskning i ämnet funnits. Detta 

stöds av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som menar att man för att kunna 

sammanställa och tolka resultatet kräver gedigna kunskaper inom både forskningsdesign 

och metod, vilket inte kan begäras av studenter på grundnivå, varför ett förenklat 

tillvägagångssätt kan tillåtas (a.a.). Då resultatet av sökningen endast blev kvalitativa 

artiklar hade man kunnat överväga att göra en metasyntes, detta var dock inte möjligt då 

det kräver att artiklarna har samma datainsamlings- och analysmetod (Forsberg & 
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Wengström, 2013). En möjlighet hade varit att göra en beskrivande analys med grund i 

metasyntestänkande enligt Friberg (2012) vilket kan göras även om de kvalitativa 

artiklarna har olika kunskapsteoretiska perspektiv. Detta hade då kunnat generera en 

tydligare beskrivning för hur vårdarbetet skulle kunna förbättras eftersom det i en sådan 

ingår att skriva en vägledning för det praktiska vårdarbetet. Då avsikten med denna 

studie var att få en ökad kunskap om upplevelsen av att leva med ett medfött hjärtfel 

upplevdes det dock lämpligast att använda en förenklad form av innehållsanalys efter 

inspiration av Forsberg & Wengström (2013). En beskrivande analys som genererar 

konkreta beskrivningar för hur man kan förbättra vårdarbetet (Friberg, 2012) upplevs 

vara mer lämplig att göra i ett nästa steg då författaren till denna studie tror att en större 

kunskap i ämnet då är önskvärd.  

 

8.1.1 Inklusionskriterier 

Endast artiklar på svenska eller engelska inkluderades vilket begränsade urvalet och 

risken finns därmed att relevanta artiklar kan ha exkluderats. Enligt Östlundh (2012) 

kan dock denna risk anses som liten då det mesta vetenskapliga materialet är skrivet på 

engelska, således bör det inte påverka studiens trovärdighet. Studien inkluderade 

ungdomar och vuxna, anledningen till att ungdomar togs med var att mycket lite 

forskning finns på endast vuxna eftersom patientgruppen är relativt ny inom 

vuxenvården (SWEDCON, 2013). Den ursprungliga avsikten var att inkludera 

ungdomar från 16 års ålder, vilket är från den ålder de inkluderas i det svenska GUCH-

registret (a.a.), detta visade sig dock vara svårt då det vid sökning med ”adolescent” 

genererade träffar inom ett stort åldersspann och om den ursprungliga åldersangivelsen 

behållits hade de flesta exkluderats och därmed hade materialet blivit för litet.  Ingen 

begränsning i årtal gjordes vid sökningarna vilket enligt Forsberg & Wengström (2013) 

kan ses som en brist då man bör sträva efter att inkludera så aktuell forskning som 

möjligt. Studiens ämne är dock relativt nytt vilket blev tydligt då endast två av nio 

artiklar, som uppfyllde övriga inklusionskriterier, var äldre än tio år. Vid analysen 

skiljde inte de studierna ut sig från övriga utan det fanns en stor samstämmighet. 

Sammantaget anses detta tala för en stark trovärdighet då det mesta av den forskning 

som återfanns får anses aktuell och i de fall den var några år äldre noterades ändå en 

överensstämmelse med den aktuella forskningen. 
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8.1.2 Sökningsförfarande och urval 

Databassökningen kan på intet sätt garanteras vara fullständig då författaren får anses 

vara novis i ämnet, bristerna har försökts att minimeras genom att tillvarata den hjälp 

som finns att få på Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet i Kalmar samt via 

adekvat litteratur i ämnet. Sökningen gjordes i tre olika databaser vilket ökar 

tillfredsställelsen av sökningens omfattning (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011). Fler 

databaser hade dock kunnat användas vilket hade kunnat leda till ett ökat antal träffar 

och därmed ett mer tillförlitligt resultat men de databaser som valts är de som enligt 

Forsberg & Wengström (2013) oftast används vid omvårdnadsforskning och det är även 

de databaser som rekommenderats vid Universitetsbiblioteket varför sökningen som 

gjorts ändå kan anses tillräckligt omfattande. Sökningen inleddes med att sökorden 

slogs upp i respektive databas ämnesordlista och sökningarna gjordes sedan med ett 

ämnesord i taget vilket ökar möjligheten att kritiskt värdera sökningen (Willman, Stolz 

& Bahtsevani, 2011). När varje ämnesord sökts för sig användes först den booelska 

operatorn OR för att sedan kombineras med AND, vilket kan ses som en styrka då man 

genom att inledningsvis använda OR försöker innefatta så många artiklar som möjligt 

inom ämnet för att i nästa skede kombinera sökningarna med operatorn AND för att 

minska antalet träffar som inte är aktuella (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid 

sökningen kombinerades MeSH-termer med fritextsökning vilket också kan ses som en 

styrka då detta enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) genererar bäst resultat. 

Databassökningarna resulterade i stor utsträckning i samma artiklar, dubbletter, detta 

skulle kunna innebära att sökorden är felaktiga men det kan också tolkas som att de var 

relevanta och att adekvat information i ämnet funnits, vilket styrks av att artiklarna även 

i stor utsträckning återfanns i varandras referenslistor. Sekundärsökning gjordes i form 

av sökning i de funna artiklarnas referenslistor däremot gjordes ingen sökning från 

upphovsuppgifterna, då författaren till denna studie vid sökningstillfället inte hade 

kunskap om detta, vilket är en brist då därigenom andra relevanta artiklar av författarna 

kan ha förbisetts (Östlundh, 2012). Sammantaget upplevs dock styrkorna i 

sökningsförfarandet vara fler än svagheterna vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

Studien innehåller artiklar från Belgien, Danmark, Kanada (2), Korea, Storbritannien, 

Sverige, Turkiet och USA, vilka samtliga, enligt the Word Bank Group (2013), 

definieras som höginkomstländer och därmed innehar resurser för att bedriva en högt 

utvecklad sjukvård. Att resultatet enbart resulterat i artiklar från höginkomstländer kan 
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anses naturligt då länder med lägre ekonomiska förutsättningar saknar resurser för att 

kunna bedriva den typ av avancerad vård bland barn som krävs för att studiens 

patientgrupp överhuvudtaget ska överleva barndomen. Överförbarhet inom en kontext 

med högt utvecklad sjukvård bör därför vara möjlig då olika världsdelar finns 

representerade i resultatet. Artikeln från Korea skiljer dock ut sig vilket kan härröras till 

den kulturella skillnad som var tydlig gentemot de övriga länderna. Samtliga 

inkluderade artiklar var kvalitativa, detta kan vara en nackdel för studien då det enligt 

Axelsson (2012) kan ge en bättre bild och fler perspektiv om man inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Å andra sidan menar Rosén (2012) att då man vill 

utforska patienters upplevelser, vilket denna studies syfte var, istället bör välja 

kvalitativa artiklar, varför urvalet i denna studie kan anses trovärdigt. 

 

Artikeln av Tong et al. (1998) var en pilotstudie vilket är en mindre studie som syftar 

till att optimera förutsättningarna till huvudstudien genom att upptäcka eventuella 

brister som sedan kan korrigeras (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). Någon 

huvudstudie har inte återfunnits men då denna studie var en av de första i ämnet, 

återfanns som referens i flertalet av övriga inkluderade artiklar och hade hög kvalitet 

ansågs det relevant att inkludera den trots att det var en pilotstudie. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

 

Vid kvalitetsgranskningen är det en svaghet att artiklarna bara har granskats av en 

person, det hade gett en större tyngd åt arbetet om en sammanställning av flera 

oberoende granskare hade gjorts (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) men då 

författaren gjorde studien ensam var detta inte möjligt. Den granskningsmall som 

användes var modifierad för att passa denna litteraturstudie vilket kan anses som en 

styrka (a.a.). Modifieringen med borttagande av de frågor som skulle besvaras med text 

anses inte ha påverkat kvalitetsgranskningen negativt då de ersattes med likvärdiga 

frågor om demografi och värdering av studiens innehåll, som kunde besvaras med ja, 

nej eller vet ej, och därmed möjliggjorde en procentuell beräkning av studiens kvalitet. 

Tilläggsfrågorna om vilken kvalitativ metod som valts, tolkningarnas förankring i data 

och resultatets återkoppling till syftet ansågs väsentliga då de ingår bland kriterierna för 

en hög vetenskaplig kvalitet enligt SBU (2013).  Frågan om resultatets överförbarhet 

ersatte frågan om teori genereras, då inte alla artiklar som ingår i studien var utförda 

med metoder som avser att generera teori (Forsberg & Wengström, 2013). För att kunna 
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jämföra kvaliteten på de olika studierna gjordes en poängberäkning och sedan en 

procentuell uträkning, detta kan innebära en risk för att vissa faktorer undervärderas 

eller övervärderas och även förmedla en känsla av exakthet som kvalitetsbedömningen 

kanske inte lever upp till, å andra sidan kan det bidra till att brister i kvaliteten blir 

tydligare (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011). I denna studie uppfattas den 

procentuella beräkningen vara en styrka då den anges i artikelmatrisen och därmed 

möjliggör för läsaren att få en klarare bild av kvalitetsbedömningen. Vid 

kvalitetsgranskningen bedömdes åtta av nio artiklar ha hög kvalitet vilket också ökar 

studiens trovärdighet. 

 

8.1.4 Analys 

Analysen har med stor sannolikhet påverkats av författarens förförståelse. Som 

sjuksköterska med många års erfarenhet av arbetet på en kardiologisk vårdavdelning 

samt studier i ämnet besitter jag en kunskap som kan innebära en nackdel genom att 

tolkningen färgas av detta men det kan också innebära en fördel då kunskapen kan göra 

att en fördjupad förståelse fås (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vid 

inledningen av arbetet fanns också en förutfattad mening om att personer med medfött 

hjärtfel hade stor kunskap om sin sjukdom och upplevde en otrygghet när de skulle 

vårdas på en vuxenkardiologisk vårdavdelning, denna förutfattade mening har försökts 

att sättas inom parentes och medvetenheten om den kan ses som en styrka då mycket 

som påverkar våra tolkningar annars är omedvetet (a.a.). 

 

Den risk för feltolkning och orättvis bedömning av artiklarna som fanns då alla artiklar 

var på engelska (Kjellström, 2012) vilket inte är mitt modersmål, försökte att minimeras 

genom upprepade läsningar av artiklarna och generöst användande av lexikon. 

 

Vid analysen och sammanställningen av resultatet behandlades samtliga artiklar 

tillsammans trots att olika kvalitativa metoder såsom grounded theory och 

fenomenologi hade använts. Detta kan ses som en svaghet då olika kvalitativa metoder 

enligt Willman, Stolz & Bahtsevani (2011) har olika syfte och därför inte kan bedömas 

som grupp. Författaren har inte tidigare gjort en innehållsanalys vilket är en svaghet för 

studien, likaså att analysförfarandet bara har utförts av en person utan möjlighet att 

diskutera kategorisering och tolkning får anses minska studiens trovärdighet. För att 

kompensera för dessa brister har stor vikt lagts vid att göra en utförlig artikelmatris och 
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metodbeskrivning för att på så sätt underlätta för läsaren att värdera resultatet, vilket 

bidrar till att öka studiens trovärdighet.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur vuxna och ungdomar upplever att leva med 

ett medfött hjärtfel. Det fanns i många områden en stor samstämmighet i de analyserade 

artiklarna vilket styrker resultatets trovärdighet. Två teman utkristalliserades, att vara 

annorlunda, vilken beskriver de uttryck upplevelsen av att vara annorlunda kunde ta och 

att hantera sjukdomen, vilken beskriver sättet som de med medfött hjärtfel hanterade sin 

situation på. 

 

8.2.1 Att vara annorlunda 

Resultatet i denna studie visade att upplevelsen av att vara annorlunda beskrevs i fysiska 

uttryck i de studier som inkluderat ungdomar. Detta skulle kunna bero på att denna 

patientgrupp föds med sin sjukdom och det som till en början var symtom som 

upplevdes som något som inte tillhörde deras kropp, utan som något utanför dem, med 

åren blir mer och mer av en vana. När de blir vuxna har de levt så länge med sina 

symtom att distansen mellan symtomen och deras kroppar minskat och slutligen blivit 

som en del av dem, de har införlivat det i sin levda kropp, det är en naturlig del i deras 

livsvärld och upplevs som en hemkänsla (Dahlberg & Segesten, 2010).  Den fysiska 

skillnaden mellan personerna och deras friska kompisar blir troligen mer tydlig i 

ungdomen genom idrottslektioner och ett ofta aktivare rörelsemönster än i vuxenåren. 

Trots att de fysiskt upplevde sig annorlunda gentemot sina kompisar så menade de att 

deras fysiska hälsa inte var någon stor del i det dagliga livet. I motsats till vad som 

återfanns i denna litteraturstudie så beskrev ungdomarna med medfött hjärtfel i en studie 

av Chiang, Chen & Chen (2011) att de inte upplevde sig annorlunda än andra ungdomar 

vad det gällde fysisk aktivitet, de anpassade sina aktiviteter efter sin förmåga och 

upplevde att de kunde delta i fysiska aktiviteter precis som sina vänner. Detta skulle 

kunna vara ett uttryck för hur långt de kommit med att införliva sin bristande fysik i sin 

levda kropp, där några helt införlivat det och andra är på väg (Dahlberg & Segesten, 

2010). Tolkat ur Parses (1992) perspektiv skulle det kunna beskrivas som att de är i 

processen att skapa hälsa vad gäller fysisk aktivitet men att alla inte nått hela vägen 

fram ännu.  
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Upplevelsen av att vara annorlunda beskrevs också i känslomässiga uttryck såsom 

utanförskap, skuld och oro/rädsla. Enligt Parse (1992) är det viktigt att sjuksköterskan 

möter dessa känslor, och inte försöker dämpa patientens känsloyttringar. Detta kan hon 

göra genom att vara sant närvarande i mötet med patienten och vara öppen för vad 

patienten uttrycker och hjälpa denne att se det ur en annan synvinkel. I resultatet 

framkom att flera beskrev hur de hade svårt att förena sin värld med de friskas värld, 

och för att klara att hantera dessa känslor valde några att separera sig från sjukdomen, 

en del av deras liv handlade om sjukdomen och en del om vardagslivet. Enligt Parse 

(1992) är människan en helhet, kropp och själ är ett, det går inte att dela människan i 

ande, själ och kropp som det är vanligt att göra i andra teorier. Om personerna delar sina 

liv i en frisk och en sjuk del, kan de då enligt Parses teori uppleva hälsa? Kanske kan 

sjuksköterskan genom att finnas med patienten i växlingarna mellan världarna hjälpa 

denne att förena dem för att på så sätt skapa en helhet och därmed skapa hälsa.  

 

Personer med medfött hjärtfel beskrev en rädsla och osäkerhet inför framtiden. Denna 

rädsla, osäkerhet och oro inför vad sjukdomen kan bära med sig i framtiden finns också 

beskriven bland patienter med andra kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärt-och 

kärlsjukdomar och KOL (DeJean, Giacomini, Vanstone & Brundisini, 2013). I nämnda 

studie framkom att flera patienter upplevde ett samband mellan sin sjukdom och 

oro/ångest, där det ena kunde förvärra det andra. Detta samband skulle kunna vara 

överförbart på patienter med medfött hjärtfel, att livet med ett medfött hjärtfel kan bidra 

till oro och ångest ter sig naturligt, men även det motsatta, att oro/ångest förvärrar den 

kroniska sjukdomen, bör vara rimligt. Vid oro/ångest blir ofta livsstilen påverkad 

(Alosco, Spitznagel, Miller, Raz, Cohen, Sweet, Colbert, Josephson, Waechter, Hughes, 

Rosneck & Gunstad, 2012), att ta hand om kroppen genom nyttig kost, motion och 

undvikande av nikotin ses inte som så viktigt, detta kan i sin tur påverka hjärtsjukdomen 

så att denna försämras. Vad gäller oro/ångest och tankar inför framtiden har 

sjuksköterskan en viktig uppgift enligt både livsvärldsteorin (Dahlberg & Segesten, 

2010) och teorin om humanbecoming (Parse, 1992), då dessa innefattar dåtid, nutid och 

framtid, där sjuksköterskan ska följa patienten i växlingarna. Det som händer i nutid 

påverkar även framtiden, sjuksköterskan kan genom att lyssna på patientens 

framtidsplaner, vilka kan innefatta både glädje och oro, hjälpa dem att hitta sätt att nå de 

drömmar de har. I de fall patienten känner tveksamhet inför att kunna genomföra sina 
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drömmar eller att ens våga tro på en framtid, kan sjuksköterskan förmedla hopp och 

framtidstro.  Enligt Parse (1992) ska sjuksköterskan inte se sig som en rådgivare utan 

hjälpa patienten att själv hitta det som denne inom sig tror är det rätta. Författaren till 

föreliggande studie tror att ett lämpligt arbetssätt kan vara en kombination av att hjälpa 

patienten att hitta sina egna mål och att sjuksköterskan ger råd. Om patienten inte får råd 

om livsstil och vad som kan vara viktigt för individen att tänka på för framtiden kan det 

i en förlängning generera ett större lidande för patienten om denne istället lever på ett 

sätt som förvärrar sjukdomen. Råden bör däremot ges efter att ha utforskat patientens 

egen kunskap i ämnet och därefter utgå ifrån där denne befinner sig.  

 

8.2.2 Att hantera sjukdomen 

I beskrivningen av sjukvårdsupplevelsen framkom en skillnad från ungdomsåren då 

besöken upplevdes som en del i det normala livet till att i vuxen ålder upplevas som 

något de kände oro inför. Sett ur ett livsvärlsdperspektiv innebär ungdomen och 

vuxenlivet olika regioner, de utgör olika sammanhang och måste också tolkas var för 

sig. Mellan dessa regioner finns dock öppningar som gör att de blir tillgängliga för 

varandra (Bengtsson, 2005). En öppning skulle kunna tolkas som övergången, 

transitionen, från barnsjukvård till vuxensjukvård. Även om övergången upplevs som 

ett naturligt steg så upplevs den också som komplicerad då kulturen mellan de båda 

vårdenheterna skiljer sig åt, vilket blir tydligt i synen på föräldrarnas medverkan. I 

barnsjukvården ses föräldrarna som en naturlig del i teamet, en familjecentrerad vård 

bedrivs, medan det i vuxenvården oftare är en individuell vård (van Staa, Jedeloo, van 

Meeteren & Latour, 2011) där föräldrarna inte är säkra på om de är välkomna även om 

deras ungdomar upplever sig beroende av dem (Moons, Pinxten, Dedroog, Van Deyk, 

Gewillig, Hilderson & Budts, 2009). Brister i transitionen skulle kunna bidra till den 

känsla av obehag som i denna litteraturstudie beskrivs av vuxna med medfött hjärtfel i 

samband med sjukhusbesök. Patienter med medfött hjärtfel har många gånger varit i 

kontakt med sjukvården sedan de var barn, under den tiden var de helt beroende av att 

ha föräldrarna med, successivt har ansvaret sedan gått över till dem själva. Även om de 

är vuxna och kan mycket om sin sjukdom är det inte säkert att det minns/kan den fulla 

bilden av vad som hänt tidigare, vad som fungerat bra eller mindre bra. I det fallet kan 

troligen föräldrarna upplevas som extra viktiga både som trygghet och som 

informationskälla, i en högre ålder än vad som kanske behövs om personen varit frisk 

under uppväxten.  Även upplevelsen av att det var svårt att kommunicera med 
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vårdpersonalen vid övergången till vuxenvården kan vara ett uttryck för brister i 

transitionen. Som Bengtsson (2005) tolkar Merleau-Ponty är kommunikationen en del 

genom vilken vi i mötet får tillgång till en annan människa. Brister i kommunikationen 

får då till konsekvens att vi får en sämre tillgång till den andres, i detta fall patientens, 

livsvärld, med andra ord får vi mindre tillgång till den andres konkreta verklighet (a.a.), 

vilket gör att vi som vårdare inte kan förstå och förklara sjukdom, vård och hälsa såsom 

de upplevs av patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

När informationen om sjukdomen eller vad som skulle hända vid sjukhusbesöken inte 

var god upplevdes det otryggt och tilliten minskade. Kunskap anses vara en viktig 

faktor för att på ett bra sätt kunna anpassa sig till ett kroniskt tillstånd (Klang 

Söderkvist, 2001) och förmågan att undervisa och förvissa sig om att patienten förstår 

informationen är några av sjuksköterskans kompetensområden (Socialstyrelsen, 2005). 

Brister i undervisningen kan bero på att sjuksköterskan inte anpassar sig till patientens 

nivå (Holm Ivarsson, 2009). Vad gäller kunskapsnivån om sin sjukdom hos patienter 

med medfött hjärtfel förekommer olika uppfattningar. I en studie beskrivs att de har en 

omfattande kunskap om sin sjukdom (Kools, Tong, Hughes, Jayne, Scheibly, Laughlin 

& Gilliss, 2002) medan det i en studie av Van Deyk, Pelgrims, Troost, Goossens, Budts, 

Gewillig och Moons (2010) framkom att de var väl införstådda i vikten av kontroller 

men att kunskapsnivån om sjukdomen var låg. För att kunna anpassa nivån behöver 

sjuksköterskan lyssna in patientens beskrivning av sin situation och följa patienten i 

dess växlingar och utifrån mötet forma undervisningen och hjälpa patienten att få 

förståelse (Parse, 1992). Detta stämmer väl överens med resultatet i en studie om vuxna 

personer med medfödda hjärtfel och deras behov av utbildning. Där fann man att för att 

undervisningen skulle införlivas hos personen och kunna vara ett verktyg för att hantera 

livet så var det bästa sättet att individualisera undervisningen genom en 

tvåvägskommunikation mellan vårdgivaren och patienten (Rönning, Nielsen, Swahn & 

Strömberg, 2008). Brister i undervisningen kan också bero på att sjuksköterskan själv 

inte innehar tillräcklig kunskap i området. I en studie med sjuksköterskor som arbetade 

med vuxna personer med medfött hjärtfel, framkom att flertalet av dem kände sig 

obekväma med denna patientkategori då de upplevde att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om deras sjukdom (Lawler, 2013).  
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Vid studier av livskvaliteten hos personer med medfött hjärtfel har det framkommit att 

de med medfött hjärtfel skattar sin livskvalitet högre än de utan hjärtfel (Moons et al., 

2006; Silva et al., 2011). Vid dessa studier har livskvaliteten värderats genom olika 

frågeformulär. Enligt Parse (2013) relaterar denna typ av kvantitativa formulär till 

funktionellt status, tillfredsställelse och på vilket sätt sjukdomen tar sig uttryck hos 

personen som fyller i det. Genom detta erhålls endast en ögonblicksbild som inte 

reflekterar människan som helhet, som är i en ständig process av förändring. För att 

beskriva en persons livskvalitet ska man istället fråga denne vad som är viktigt just nu. 

Detta speglar sig i upphovet till ett par av de studier som inkluderades i denna 

litteraturstudie. Både Overgaard et al. (2013) och Shearer et al. (2013) anger att det 

utifrån resultaten av tidigare gjorda kvantitativa studier, som visat på patienter med 

medfött hjärtfels höga skattning av sin livskvalitet, väckts ett intresse att utröna vilka 

orsaker som kan förklara detta. De har då, i likhet med Parse (2013) kommit fram till att 

bästa sättet för detta är studier där man frågar efter personers upplevelse. Detta är också 

i överensstämmelse med en livsvärldsansats vilken även den menar att man genom en 

kvalitativ bearbetning kan nå en fördjupad förståelse av det som utforskas (Bengtsson, 

2005). Enligt SBU (2013) har det visat sig att studier då personens upplevelse 

efterfrågas fångar upp den information som ligger ”mellan” frågorna vid användandet 

av skattningsformulär. På detta sätt kan kvantitativ och kvalitativ forskning i ämnet 

komplettera varandra för att ge en bättre förståelse för varandras resultat och därmed 

generera en bättre helhetsbild. 

 

8.2.3 Resultatets betydelse och förslag till vidare forskning 

Resultatet i denna litteraturstudie belyser hur personer med medfött hjärtfel upplever att 

leva med sjukdomen. För att sjuksköterskan ska kunna uppfylla sina kompetenskrav, i 

vilket undervisning och information till patienten är en del (Socialstyrelsen, 2005), är 

det viktigt att hon innehar adekvat kunskap varav patienters upplevelser är en del. Enligt 

Lawler (2013) är sjuksköterskors kunskap om medfödda hjärtfel låg, vilket även är den 

upplevelse jag har utifrån mig själv och min arbetsplats inom vuxenkardiologin. Denna 

studie kan förhoppningsvis vara ett bidrag till en utökad kunskap i ämnet.  Studien 

belyser också den förändrade upplevelsen av sjukvården som sker från barndomen då 

besöken upplevs som något naturligt till vuxenåren då känslor av obehag föregår 

besöken. Detta är en kunskap som vi inom vuxenvården bör ta till oss och se hur vi kan 

förändra vården så upplevelsen blir mer positiv. Ett sätt att förbättra upplevelsen är att 
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vara mer lyhörd inför behovet av föräldrarnas närvaro även då patienten blivit myndig 

(Moons et al., 2009). 

 

Det ursprungliga urvalskriteriet för denna studie var personer över 16 år, utfallet blev 

dock för litet vilket visar att ämnet är lite utforskat och fler studier behövs för att få en 

klarare bild över vuxna personers upplevelse av att leva med medfött hjärtfel. Hur 

övergången från barnsjukvård till vuxenvård ska genomföras är relativt väl utforskat 

men hur denna patientgrupp upplever att vårdas inom vuxenvården är inte kartlagt i 

tillräcklig omfattning, varför studier om denna upplevelse behövs. Genom en utökad 

kunskap om detta kan vården utvecklas och bättre anpassas efter de eventuella behov 

som kan framkomma ur sådana studier.  

 

9 Slutsatser  
 I denna litteraturstudie har det framkommit att personer med medfött hjärtfel många 

gånger beskriver likartade upplevelser av att leva med sjukdomen. De upplever sig 

annorlunda än sina jämnåriga, vilket tar sig uttryck i att inte orka lika mycket fysisk 

aktivitet som sina jämnåriga, olika former av begränsningar i livet, såsom att behöva ta 

medicin eller att inte kunna välja vilket yrke man vill. Det kunde också upplevas som en 

känsla av att skilja ut sig genom synliga kännetecken på kroppen såsom ärr eller genom 

känslomässiga yttringar såsom skuld, utanförskap och oro. Hur de  hanterade sin 

sjukdom påverkades av olika faktorer, deras upplevelse av hur omgivingen och 

sjukvården bemött dem och deras egen personlighet. För att stötta dem i detta har 

sjuksköterskan en viktig roll. Genom att ha kunskap om patientens sjukdom och dess 

upplevelse av sin sjukdom, ökar också hennes möjlighet att stödja denne i dess 

utveckling för att finna mening och förståelse för det som hänt, på detta sätt kan hon 

bidra till skapandet av en god livskvalitet för patienten såsom Parse (2013) tolkar det.  
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59 59 19 5 Nr 6 

Life 

experience 

(thesaurus, 

explode) 

13 267 0 0 0  

Congenital 

heart disease 

(fritext) AND 

Life 

experience 

(thesaurus, 

explode)  

2 2 2 1 Nr 3 

Heart surgery 

(thesaurus) 

950 0 0 0  

Life 

experience 

(thesaurus, 

explode) AND 

Heart surgery 

(thesaurus) 

4 4 1 0  

Experiences 

(fritext) 

247 619 0 0 0  

Congenital 

heart disease 

AND 

experiences 

(båda fritext) 

41 41 10 6 Nr 3, 6 

Heart disorder 

(thesaurus, 

explode) 

7 836 0 0 0  

Heart disorder 

(thesaurus, 

explode) AND 

Life 

experience 

(thesaurus, 

explode) 

81 81 6 1 Nr 3 

Meaning 

(thesaurus, 

explode) 

5 102 0 0 0  

Meaning 

(thesaurus, 

explode) AND 

Congenital 

heart disease 

0 0 0 0  



  
 

I 
 

Bilaga B Artikelmatris 
 

Nr  Författare/land/år Tidsskrift/titel Syfte Metod Kvalitet Resultat 

1 Berghammer, M., 

Dellborg, M. & 

Ekman, I./ 

Sverige/  

2005 

International Journal 

of Cardiology/ 

Young adults 

experiences of living 

with congenital heart 

disease. 

Att utforska och 

få en djupare 

förståelse för 

unga vuxnas 

erfarenheter av att 

leva med ett 

medfött hjärtfel 

Kvalitativ 

 

Urval: 

5 kvinnor 

1 man 

Ålder: 22-39 år 

 

Bortfall: 

1  

 

Datainsamling: 

Narrativ intervju  

Probing 

 

Analysmetod: 

Strukturanalys, 

fenomenologisk 

hermeneutik enl. 

Lindseth och 

Norberg. 

 

Styrkor: 

Detaljerad 

metodbeskriv- 

ning med 

utförlig 

referensram, 

tydligt 

beskrivet 

resultat 

 

Svagheter: 

Inte så utförlig 

koppling av 

resultatet till 

teoretisk 

referensram, 

endast ett fåtal 

artiklar som 

inte är från 

Sverige.  

 

Kvalitet:  

Hög (94 %) 

 

 

 

Huvudtema: ambivalens 

 

Tema 1: Att ha sjukdomen: 

- Gilla/ogilla 

- Sjuk/frisk 

- Berätta/inte berätta 

- Osynligt handikapp 

 

Tema 2: Leva med sjukdom: 

- Acceptera/inte acceptera 

situationen 

- Känslor av lidande 

- Tankar och rädslor inför 

framtiden 

- Önskan att leva ett normalt 

liv/att leva bortom sin egen 

kapacitet 

- Förväntad tacksamhet/att 

inte vara tacksam 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

2 Claessens, P., 

Moons, P., 

Dierckx de 

Casterlé, B., 

Cannaerts, N., 

Budts, W. & 

Gewillig, M./ 

Belgien/ 

2005 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing/ 

What does it mean to 

live with a congenital 

heart disease? A 

qualitative study on 

the lived experiences 

of adult patients. 

Att utforska 

vuxna patienters 

erfarenheter av att 

leva med ett 

medfött hjärtfel. 

Kvalitativ 

 

Urval: 

Ändamålsenligt  

6 kvinnor 

6 män 

Ålder: 23-37 

Datamättnad 

 

Datainsamling: 

Djupintervju 

 

Analysmetod: 

Grounded 

Theory 

 

 

Styrkor: 

Öppen fråga, 

probing, 

ändamålsenligt 

urval, 

heterogen 

grupp. 

 

Svaghet: 

Den bildade 

teorin 

framträder inte 

så tydligt. 

Svårt att 

avgöra om 

mättnad 

uppnåtts. 

 

Kvalitet: 

Hög (94 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av att vara annorlunda, 

vilket leder till en ständig kamp för 

att normaliseras. Denna process 

påverkas av  

- Omgivningens attityd 

- Den givna sjukvården 

- Föräldrarnas personlighet 

 

Normaliseringsprocessen tar sig 

uttryck i: 

- Att bevisa för sig själv 

- Utmana sina fysiska gränser 

- Kompensera för 

begränsningar 

- Dölja sina begränsningar 

- Sätta saker i sitt perspektiv 

- Ligga steget före andra 



  
 

III 

3 Lee, S. & Kim, S-

S. / 

Korea/ 

2012 

Nursing and Health 

Sciences/ 

The life experiences 

of Korean children 

and adolescents with 

complex congenital 

heart disease: A 

qualitative study. 

Att förstå och 

kvalitativt 

analysera 

Koreanska 

ungdomars 

upplevelse av att 

leva med ett 

medfött hjärtfel, 

ur en 

sociokulturell 

kontext. 

Kvalitativ 

 

Urval: 

Teoretiskt urval 

5 kvinnor 

5 män 

Ålder: 14-22 

Datamättnad 

 

Datainsamling: 

Djupintervju, 

semi-

strukturerad 

intervjuguide 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

enligt abstractet  

 

Styrkor: 

Tydligt 

beskrivet 

resultat, citat 

som styrker, 

tydlig 

diskussion 

kring 

kontexten 

 

 

Svagheter: 

Dataanalysen 

är inte 

beskriven, 

ingen 

diskussion om 

överförbarhet. 

 

Kvalitet:  

Hög (81 %) 

Den primära sociokulturella 

kontexten var konfucianism. 

Tema 1: Upplevelse av att vara 

annorlunda än sina kamrater 

- Känna sig isolerad 

- Sårad känsla associerad 

med att andra tycker synd 

om en 

- Vara utmattad under 

skoltiden 

 

Tema 2: Känsla av kaos 

- Osäkerhet 

- Känna sig förtryckt p.g.a. 

föräldrarnas 

överbeskyddande. 

- Känsla av skuld 

 

Tema 3: Uppleva en känsla av 

tillhörighet 

- Acceptera sig själv genom 

samtal med 

familjemedlemmar 

- genom stöd från vänner 

- genom känslomässigt stöd 

från vårdgivare. 

 

 

 

 



  
 

IV 

4 McMurray, R., 

Kendall, L., 

Parsons, J.M., 

Quirk, J., 

Veldtman, G.R., 

Lewin, R.J.P. & 

Sloper, P./ 

Storbritannien/ 

2001 

Coronary Health Care/ 

A life less ordinary: 

growing up and 

coping with 

congenital heart 

disease. 

Att undersöka 

unga människors 

upplevelser av att 

växa upp med ett 

medfött hjärtfel. 

Kvalitativ 

 

Urval: 

Kvinnor: 17 

Män: 20 

Ålder: 11-18  

 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerad 

intervju enligt 

Leventhal´s 

illness 

Representation 

model.  

 

Dataanalys: 

Djupanalys 

enligt 

”framework”-

metoden 

 

Styrkor:  

Tydligt 

beskriven 

datainsamling. 

Tydligt 

beskrivet 

resultat 

 

Svagheter:  

Kort 

intervjutid? 

Lite vagt 

beskrivet 

urvalsför- 

farande. 

 

Kvalitet: 

Hög (88 %) 

Tema 1: Att hantera närvaron av 

sjukdom – pendla mellan varför 

detta drabbat en och att fortsätta 

leva livet. 

 

Tema 2: Begränsad av svaghet 

(försvagning) – att inte kunna delta 

i det som kompisarna gör p.g.a. 

nedsatt fysisk förmåga eller rädsla 

för akut försämring. 

 

Tema 3: Att exkluderas av andra – 

p.g.a. bristande förståelse hos 

kompisar, överbeskyddande, 

underskattande av förmågan eller 

rädsla för sjukdomen. 

 

Tema 4: Mobbning och 

diskriminering – mobbad under 

skoltiden, rädsla för att 

diskrimineras i arbetslivet. 

 

Tema 5: Livsförbättringar – i första 

hand en önskan att få bättre fysisk 

kapacitet, i andra hand en önskan 

att omgiviningen förstod deras 

sjukdom bättre. 

 

 

 



  
 

V 

5 Overgaard, D., 

King, C., 

Christensen, R.F., 

Schrader, A-M. & 

Adamsen, L./ 

Danmark/ 2013 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing/ Living with 

half a heart – 

experiences of young 

adults with single 

ventricle physiology. 

A qualitative study. 

Att undersöka hur 

unga vuxna med 

enkammarhjärta 

upplever det 

dagliga livet och 

hur de hanterar de 

fysiska och 

emotionella 

svårigheter som 

sjukdomen 

innebär när de 

närmar sig 

vuxenlivet. 

Kvalitativ 

 

Urval: 

Strategiskt urval 

ur studiegruppen 

från en tidigare 

kvantitativ 

studie. 

Kvinnor: 6 

Män: 5 

Ålder: 16-48 

Datamättnad 

 

Datainsamling: 

Djupintervjuer, 

semistrukturerad 

Intervjuguide 

utformad efter 

resultatet 

forskarna fann i 

den föregående 

kvantitativa 

studien 

 

Dataanalys: 

Fenomenologisk 

metod 

 

 

 

Styrkor: 

Väl utvecklad 

metodbe-

skrivning, 

tydligt resultat 

med koppling 

till tidigare 

forskning. 

 

Svagheter: 

Ingen 

diskussion 

kring 

resultatets 

överförbarhet 

 

Kvalitet: 

Hög (94 %) 

Tema 1 – Familjenätverket – 

mamman som den nära, 

omhuldande, pappan mer 

observerande, en bit ifrån.  

Resurspersonen (assistent) som den 

som alltid finns där. 

 

Tema 2 – Fysiska begränsningar. 

Att hantera alla utmaningar och 

hitta sitt eget tempo. 

 

Tema 3 – Att värdera livet högre 

när man måste kämpa för det. 

Perspektiv på livet, framtida mål 

och drömmar.  



  
 

VI 

6 Pagé, M.G., 

Kovacs, A.H. & 

Irvine, J./ 

Kanada/ 

2012 

Psychology & Health/ 

How do psychosocial 

challenges associated 

with living with 

congenital heart 

disease translate into 

treatment interests and 

preferences? A 

qualitative approach 

Att undersöka 

vilka 

psykosociala 

tjänster/stöd som 

anses hjälpa 

och/eller föredras 

av vuxna med 

medfött hjärtfel, 

samt hur dessa 

tjänster bäst 

tillhandahålls. 

Kvalitativ 

 

Urval: 

9 kvinnor 

5 män 

Ålder: 19-67  

 

Datainsamling: 

Fokusgrupps- 

intervjuer (3-7 

delt/grupp) 

 

Dataanalys: 

Tematisk analys 

med induktiv 

ansats.  Teman i 

resultatet 

identifieras och 

organiseras. 

 

 

Styrkor: 

Tydligt 

beskriven 

datainsamling 

och analys 

 

Svagheter: 

Otydligt 

beskrivet 

urvalsför- 

farande 

 

Kvalitet: 

Hög (88 %) 

Vad vill patienter ha? Rådgivning, 

kontakt med andra vuxna med 

medfött hjärtfel, information om 

psykiska reaktioner 

 

Hur vill de ha det? Individuellt och 

i grupp, mentorskap/interaktion 

med kompisar, konferenser 

 

Varför vill de ha det?  

Personliga faktorer – oro för hur 

kroppen uppfattas, att leva med en 

kronisk sjukdom, osäkerhet inför 

framtiden, sökande efter 

uppmuntran och hopp, att kunna ge 

tillbaka av det man fått. 

Mellanmänskliga utmaningar: 

social isolering, motsägelsefulla 

sociala förväntningar, svårigheter 

att prata om sjukdomen, att känna 

sig annorlunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

7 Shearer, K., 

Rempel, G.R., 

Norris, C.M. & 

Magill-Evans, J./ 

Kanada/ 

2013 

Journal of Pediatric 

Nursing/ 

”It´s no big deal”: 

adolescents with 

congenital heart 

disease. 

Att förstå hur 

ungdomar med ett 

medfött hjärtfel 

beskriver sitt 

vardagsliv samt 

relaterar till 

frågor om 

livskvalitet 

Kvalitativ 

 

Urval: 

6 kvinnor 

4 män 

Ålder: 13-17 

Datamättnad 

 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

samt ifyllande 

av livskvalitets- 

formulär för 

ungdomar, detta 

resultat 

användes inte 

utan var ett sätt 

att kunna 

utvärdera hur 

ungdomarna 

upplevde det. 

 

Dataanalys: 

Tolkande 

beskrivning 

Styrkor:  

Väl beskriven 

datainsamling 

och dataanalys. 

 

Svagheter: 

Knappt 

beskrivet ur- 

valsförfarande. 

Outvecklad 

koppling till 

tidigare 

forskning. 

 

Kvalitet:  

Medelhög 

(75 %) 

Fysiska skillnader gentemot 

jämnåriga utan sjukdom – olika 

fysisk kapacitet, kroppsuppfattning 

(att ärret ”avslöjade” dem).  

Förmåga att ibland sätta sjukdomen 

i förgrunden (utnyttja den) och 

ibland i bakgrunden (vara vanlig 

ungdom): 

På individnivå – oftast i 

bakgrunden, sjukdomen som en del 

av dem, lyfte fram det och 

utnyttjade det t.ex. när de inte ville 

vara med på idrottslektion. 

Hemma/i skolan/i samhället: 

skiftande, ofta i bakgrunden i större 

sammanhang och bland dem de inte 

kände så väl, bland nära vänner och 

i familjen kom sjukdomen mer i 

förgrunden. 

Vårdmiljöer: Sätter sjukdomen i 

bakgrunden genom att prata om 

sjukhusbesök/undersökningar på ett 

nonchalant sätt. Om någon ny 

undersökning skulle göras eller 

något ändrades kom sjukdomen i 

förgrunden. 

 

 

 

 



  
 

VIII 

8 Tong, E.M., 

Sparacino, S.A., 

Messias, D.K.H., 

Foote, D., Chesla, 

C.A. & Gilliss, 

C.L./ USA/ 

1998 

Cardiology in the 

Young/ 

Growing up with 

congenital heart 

disease: the dilemmas 

of adolescents and 

young adults. 

Att utforska vilka 

utmaningar och 

dilemma 

ungdomar och 

unga vuxna med 

medfött hjärtfel 

möter. 

Kvalitativ 

 

Urval: 

4 kvinnor 

5 män 

Ålder: 13-25 

Bekvämlighets- 

urval 

 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalys: 

Grounded 

theory, ej 

teoribildning 

Styrkor: 

Väl utvecklad 

metodbe-

skrivning. 

Tydligt resultat 

med stark 

koppling till 

data. 

 

Svagheter: 

Bekvämlig-

hetsurval, ej 

datamättnad. 

Pilotstudie. 

Outvecklad 

koppling till 

tidigare 

forskning. 

 

Kvalitet: 

Hög (94 %) 

Dilemman om normalitet – att vara 

annorlunda. 

Dilemman om att avslöja – om/hur 

mycket man ska berätta för andra 

om sjukdomen 

Dilemman om strategier för att 

hantera sjukdomen – försöka få en 

känsla av kontroll genom 

begränsning av aktiviteter och 

mediciner. 

Utmaningen om social integrering 

kontra social isolering – känslan att 

tillhöra en familj/kompisar/ 

samhället. 

Utmaningen om beroende kontra 

oberoende – att ta över ansvaret för 

sjukdomen från föräldrarna. 

Utmaningen om osäkerhet – att 

vara i behov av fler operationer, 

mer behandling, att hälsan blir 

sämre. 

Copingstrategier  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

9 Zahmacioglu, O., 

Yildiz, C.E., 

Koca B., 

Ugulucan, M., 

Gokalp, S., Cetin, 

G., Eroglu, A.G. 

& Oztunc, F./ 

Turkiet/ 

2011 

Journal of 

Cardiothoracic 

surgery/ 

Coming from behind 

to win – A Qualitative 

research about 

psychological 

conditions of 

adolescents who have 

undergone open-heart 

surgery for single 

ventricle between the 

ages 0-5. 

Att utforska den 

psykologiska 

ramen/strukturen 

hos ungdomar 

som i unga år 

genomgått 

hjärtkirurgi, 

genom att samtala 

om deras känslor 

och erfarenheter. 

Kvalitativ 

 

Urval:  

8 kvinnor 

9 män 

Ålder: 12-20 

Datamättnad 

 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

djupintervjuer 

 

Dataanalys: 

Grounded 

Theory 

Styrkor: 

Väl utvecklad 

metod-

beskrivning, 

tydligt 

beskrivet 

resultat, tydlig 

koppling till 

tidigare 

forskning.   

 

Svagheter: 

Otydligt 

beskrivet syfte 

(finns klart i 

abstraktet men 

otydligare i 

artikeln) 

 

Kvalitet: 

Hög (88 %) 

 

Huvudtema: att vara stark och 

motståndskraftig. 

Två grupper – de som accepterat 

sjukdomen och anpassat sig efter 

den och de som förnekar 

sjukdomen, den senare gruppen 

hade svårt att prata om sina känslor 

och erfarenheter. 

Andra faktorer: 

Överbeskyddande föräldrar 

Personlighet/temperament och 

sociokulturella faktorer 

Medicinsk bakgrund – starka 

känslor, både positiva och negativa, 

gentemot sjukvårdspersonal 

förvärvade efter lång och nära 

kontakt. 



  
 

I 
 

Bilaga C Granskningsmall 
 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar, modifierad efter 

Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2006) original i Evidensbaserad omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Artikel: _______________________________________________________________ 

 

Finns det ett tydligt syfte?    Ja Nej Vet ej 

Framgår vilken kvalitativ metod som valts? Ja  Nej Vet ej 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

Är urvalet relevant?   Ja  Nej Vet ej 

Anges relevant demografisk data?  Ja Nej  Vet ej 

Är metoden för urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Är metoden för datainsamling tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Är transkriberingsprocessen beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Är metoden för analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej Vet ej 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?   Ja Nej Vet ej 

Är tolkningarnas förankring i data tydlig? Ja Nej Vet ej 

Kan resultatet återkopplas till syftet?  Ja Nej Vet ej 

Finns etiska överväganden?  Ja Nej Vet ej 

Förs ett resonemang kring resultatets överförbarhet? Ja  Nej Vet ej 

 

Poängsumma: ________________ 

(Poängsumma/totalpoäng (16 p)) x 100: ___________________% 

 

Artikelns kvalitet: Hög (80-100 %)  Medelhög (70-79%) Låg (< 70 %) 

 

 

 

 

 


