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Fysisk aktivitet hos barn med medfödda hjärtfel, är ett examensarbete som gjorts under 

Yrkeshögskolan Arcadas projekt, Lek, le och trivs. Projektet gjordes i samarbete med 

välgörenhetsorganisationen Project liv. Fysisk aktivitet är en viktig del i ett barns liv, 

eftersom genom den utvecklas barnets grundläggande motoriska, sociala och intellektuella 

färdigheter. UKK-institutet har utformat motionsrekommendationer för personer i olika 

åldrar. Dock finns det väldigt begränsade motionsrekommendationer för barn med medfött 

hjärtfel. De rekommendationer som finns har ofta varit väldigt restriktiva och ofta grundat 

sig på sakkunniga personers kunskap och antagna risker för plötslig hjärtdöd. Vid studier 

om motionsvanor och fysisk aktivitet hos barn med medfött hjärtfel har det framkommit 

att barnen inte uppnår de motionsrekommendationer som rekommenderas för deras ålder 

samt att barn med medfött hjärtfel ofta är mindre aktiva än andra barn i samma ålder. 

Arbetets syfte var att ta reda på vilka anpassningsbehov fysioterapeuter anser att det finns 

för att möjliggöra fysisk aktivitet för barn med medfött hjärtfel. Med följande 

frågeställningar, 1. Vilka utmaningar och hinder finns det enligt fysioterapeuter vid fysisk 

aktivitet hos barn med medfött hjärtfel? och 2. Hur kan den fysiska aktiviteten enligt 

fysioterapeuter anpassas för barn med medfött hjärtfel? I arbetet används den 

internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som 

teoretisk referensram. ICF betonar vikten av att inte enbart fokusera på en diagnos utan alla 

situationer bör beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Insamlandet av materialet till arbetet 

skedde via kvalitativa intervjuer. Som informanter till arbetet valdes sex fysioterapeuter, 

av vilka samtliga hade erfarenhet av att arbeta med individer med hjärtsjukdomar. 

Informanterna fick besvara frågor som handlade om olika hinder för fysisk aktivitet, 

möjliggörande av fysisk aktivitet samt rekommendationer. Det insamlade materialet 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att möjligheten för ett 

barn med medfött hjärtfel att vara fysiskt aktiv påverkas av flera olika faktorer; hjärtfelet i 

sig kan begränsa, familjen, vänner och skolmiljön kan också påverka. Det framhölls även 

vikten av en individanpassad träning och att ge barnen möjlighet att prova på olika 

aktiviteter, samt att de människor som verkar i barnets omgivning bör ha kunskap om 

barnets situation. 
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Physical activity for children with congenital heart diseases, is a thesis which is written as 

a part of Arcada University of Applied Sciences’ project, called “Lek, le och trivs”. The 

project is a collaboration with the charitable association Project liv. Physical activity is an 

important part of a child's life, since it develops the child’s fundamental motor, social and 

intellectual skills. The UKK-institute have developed exercise recommendations for 

different ages. But there are very little exercise recommendations for children with 

congenital heart diseases. The recommendations that exist are often restricted and based on 

the knowledge and experience of experts and the assumed risk for sudden cardiac death. 

When studying children with congenital heart disease and their exercise habits and physical 

activity it appeared that the children do not reach the recommended level of physical 

activity and that children with congenital heart diseases are less active than their peers. The 

aim of the thesis was to find out what adaptions are needed, according to physiotherapists, 

to enable physical activity for children with congenital heart diseases. With the following 

questions: 1. What are the challenges and hindrances for physical activity for children with 

congenital heart diseases according to physiotherapists? and 2. How can the physical 

activity be adjusted for children with congenital heart diseases according to 

physiotherapists? The International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) was used as frame of reference. ICF emphasises the importance of a holistic 

perspective of every situation, to not only focus on the diagnosis. The collection of the 

material to the thesis was done by qualitative interviews. Six physiotherapists were chosen 

as informants, which all had experience of working with cardiovascular diseases. The 

informants answered questions about hindrances for physical activity, enabling physical 

activity and recommendations. The collected material was analysed according to 

qualitative content analysis. In the results it emerged that the possibility for a child with 

congenital heart disease to be physically active may be affected by multiple factors; the 

heart disease in itself can set limits, the family, friends and the school environment may 

also be factors. The importance of individualized exercise and giving the children the 

possibilities to try different activities was emphasised, also that people in the child's life 

should have knowledge about the child's situation. 
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Figurer 

Figur 1: Aktuell tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF, (Socialstyrelsen 

[2], 2015. S. 23) 
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1 INLEDNING 

Årligen föds det 550 barn med strukturellt hjärtfel i Finland (HNS [1]). Rädslor för att 

provocera igång en akut hjärtsjukdom (cardiac event) hindrar flera personer med ett 

medfött hjärtfel från att vara fysiskt aktiva. Men eftersom alltfler barn med medfödda 

hjärtfel får möjlighet att växa upp till vuxna individer så löper även de risken av att 

drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. Därför skulle det vara viktigt att också dessa 

personer, både barn och vuxna, skulle röra på sig regelbundet för att bibehålla en god 

hälsa och förebygga sådana typer av sjukdomar. (Cardio Smart 2013)  

Men hur skall barn med medfödda hjärtfel på tryggaste sätt röra på sig? Hur kan man 

anpassa idrotter så att också barn med medfödda hjärtfel på ett tryggt sätt kan delta? 

Eftersom det är ett relativt stort antal barn som föds med hjärtfel varje år i Finland vill vi 

med det här examensarbetet fördjupa oss i ämnet kring fysisk aktivitet för barn med 

medfött hjärtfel. 

Examensarbetet skrivs som en del av projektet Lek, le och trivs som är ett av Arcadas 

projekt i samarbete med välgörenhetsföreningen Project liv. Genom att försöka 

åstadkomma mera glädje i livet på sjukhuset, för både barn och deras familjer strävar 

Project liv till att på olika sätt förbättra sjukhusvistelsen. Föreningen belyser även vikten 

av att få prata det egna modersmålet vid vårdåtgärder och på sjukhus. (Project liv)  
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2 BAKGRUND 

2.1 Medfödda hjärtfel 

Ett medfött hjärtfel innebär en anatomisk avvikelse i strukturen, det kan röra sig om en 

deformation av en del av hjärtat eller i någon av de stora omkringliggande blodkärlen 

(Tuominen 2016). Det finns en rad olika typer av medfödda hjärtfel, och dessa kan ge lite 

olika symptom. En del ger symptom direkt vid födseln eller under den första tiden i livet, 

såsom blåsljud vid kammarseptumdefekt, som innebär ett hål i skiljeväggen mellan höger 

och vänster kammare. Medan andra hjärtfel kan ta betydligt längre tid att upptäcka, i vissa 

fall kan individen ha hunnit komma upp i vuxen ålder innan hjärtfelet upptäcks. Ett sådant 

hjärtfel kan vara förmaksseptumdefekt, som inte alltid behöver ge tydliga symptom, och 

kan därför ta tid att upptäcka. Olika hjärtfel belastar hjärtat i olika utsträckning, och vissa 

hjärtfel är därför i mer akut behov av behandling än andra. Till exempel transposition av 

de stora blodkärlen, som innebär att lungpulsådern och kroppspulsådern har bytt plats, 

vilket är ett livshotande hjärtfel och operation är nödvändig omgående efter födseln. I 

övrigt ser behandlingsalternativen lite olika ut, beroende på vilken typ av hjärtfel det 

gäller. Vid vissa fall krävs operation som öppnar upp bröstkorgen, medan det i andra fall 

kan räcka med katetrisering. Exempelvis valvulär pulmonalisstenos, då hjärtklaffen i 

lungpulsådern inte öppnar sig tillräckligt, kan behandlas genom ballongutvidgning genom 

katetrisering. Alltfler barn, närmare bestämt 95%, överlever idag jämfört med tidigare, 

sitt medfödda hjärtfel till trots. Detta sker främst till följd av utvecklade och förbättrade 

operationstekniker. För dessa personer är det även fullt möjligt att ha en god livskvalité, 

även fast de har sitt medfödda hjärtfel. (Pehrsson 2016) 

2.2 Fysisk aktivitet för barn och unga  

Med fysisk aktivitet kan avses en hel del. Det kan vara så enkelt som att ta sig från en 

plats till en annan genom att gå eller cykla, eller genom lekar (Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet 2016). Det kan även vara sporter som görs som en fritidssysselsättning, 

tävlingsidrott eller träning. Då ett barn är fysiskt aktiv utvecklas grundläggande motoriska 

färdigheter, såsom att gå, springa och hoppa. Det hör även till att kunna hantera olika 

objekt, såsom att kasta, fånga och sparka en boll. Av den anledningen är det viktigt att 
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den fysiska aktiviteten för prepubertala barn skulle innehålla sådana övningar att dessa 

färdigheter får utvecklas. Därtill kan barn lätt uttråkas av alltför enformig träning, såsom 

spinning, så det får gärna vara olika typer av lekar och aktiviteter som fokuserar på att 

förbättra bland annat koordination, snabbhet och flexibilitet. För äldre pubertala 

ungdomar kan innehållet i den fysiska aktiviteten se lite annorlunda ut. Då kan det vara 

mer aktuellt med lagsporter med tydliga regler, då kommer ofta också den sociala 

komponenten in. Pubertala ungdomar kan även påbörja idrottande som påminner mer om 

vad som är typiskt för vuxna; såsom styrke- och aerobträning. Gemensamt för alla åldrar 

under barndomen är att stillasittande och inaktivitet borde undvikas. (Takken et al. 2011) 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsan. Dels förebyggs bland annat högt 

blodtryck, diabetes typ två och fetma, men fysisk aktivitet har också positiva effekter på 

den sociala, känslomässiga och intellektuella utvecklingen hos barn (Takken et al. 2011). 

Regelbundna rutiner med fysisk aktivitet som utvecklas redan i barndomen har en större 

sannolikhet att upprätthållas senare i livet, jämfört med om en individ har varit inaktiv 

hela sin barndom och sedan i vuxen ålder skall utveckla en rutin av fysisk aktivitet 

(Halliday et al. 2013).  

2.3 Motionsrekommendationer för barn och unga 

UKK-institutet (Urho Kekkosen Kunto instituuttii) har utarbetat 

motionsrekommendationer för olika personer, såväl för unga som gamla. Då det rör sig 

om barn och ungdomar som ännu växer är målet både att utveckla olika grundläggande 

motoriska färdigheter samt även att stärka både kroppens muskler och skelettet. För att 

uppnå dessa mål finns det olika motionstyper som kan vara lämpliga. Förslagsvis kan 

lekar innehållande hopp och olika bollspel vara sådana alternativ. Sådana aktiviteter som 

stärker skelettet kan med fördel utföras tre gånger i veckan, med en tidsperiod på 60 

minuter per gång. För ungdomar rekommenderas styrketräning. En lämplig tidsram för 

sådana aktiviteter är 30–45 minuter per gång. Det kan vara svårt att veta vilken 

intensitetsnivå som är passande, men för barn är det lämpligt om de får svettas och blir 

lite andfådda. (UKK-instituutti [1]) 
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Då det handlar om något äldre ungdomar, mellan åldrarna 13–18 år, ligger 

rekommendationen för daglig fysisk aktivitet på 1,5 timme per dag. Hälften av aktiviteten 

ska ligga på en rask nivå, så att den är lite påfrestande men behöver inte ligga på 

maxansträngnings nivå. Den fysiska aktiviteten för denna ålderskategori syftar till att 

utveckla starka och smidiga muskler, förbättra den unges uthållighet samt även att hållas 

pigg och uppmärksam. För att stärka musklerna kan lämpliga aktiviteter vara dans, 

bollspel, träning på gym och stretching. Sådana aktiviteter bör utföras tre gånger i veckan. 

För att utveckla uthålligheten bör pulsen öka och ungdomen bör bli lite andfådd. Passande 

aktiviteter för det ändamålet kan förslagsvis vara promenader, cykling, simning eller 

skidning. Den vardagliga motionen kan man göra hur mycket som helst av. Sådan motion 

kan vara att ta sig från plats A till plats B genom att gå eller cykla, spela bollspel på 

rasterna mellan lektionerna och ta trapporna istället för att åka hiss. (UKK-instituutti [2]) 

2.4 Medfött hjärtfel och fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet och träning är viktiga faktorer för hälsa, och eftersom barn med medfödda 

hjärtfel i större utsträckning än tidigare överlever trots sina hjärtdiagnoser blir fysisk 

aktivitet aktuellt även för dem. Tidigare var det vanligt inom sjukvården att förhålla sig 

väldigt restriktivt gentemot fysisk aktivitet vid strukturella hjärtfel och även 

elektrofysiologiskt betingade hjärtfel. Rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn 

med medfött hjärtfel är begränsade, och många gånger baserade på bland annat 

sakkunnigas kunskap och erfarenheter och antagna risker av plötslig hjärtdöd. (Roston et 

al. 2013) Risken för plötslig hjärtdöd hos personer med ett strukturellt medfött hjärtfel 

vid lätt till medeltung fysisk aktivitet har inte rapporterats vara större än för grundfriska 

personer, däremot kan den risken öka vid kraftfull fysisk aktivitet. Individer med medfött 

hjärtfel och deras deltagande i olika sporter är också ett område som det inte finns så 

mycket kunskap inom, och av den anledningen blir ställningstagandet kring den fysiska 

aktiviteten för dessa personer ofta mera konservativt. Således rekommenderas främst lätt 

till medeltunga fysiska aktiviteter. (Halliday et al. 2013) Sådana idrotter kunde 

exempelvis vara jogging, promenader, cykling eller simning. Genom att se till att man 

kan formulera fullständiga meningar vid utförandet av en aktivitet kan det fungera 

riktgivande för vad som kan anses vara en lämplig och lagom intensitetsnivå. Under vissa 

aktiviteter är en individ mer skadebenägen än under andra aktiviteter, exempelvis vid 
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olika typer av kontaktidrotter. Eftersom en skada kan vara en ytterligare för ansträngning 

för hjärtat bör sådana aktiviteter med fördel undvikas. (American heart association) 

Den fysiska aktiviteten bestäms och begränsas även utefter vilken typ av medfött hjärtfel 

som är i fråga. Handlar det om ett mildare hjärtfel såsom små hål mellan förmaken eller 

kamrarna, finns ofta få eller inga hinder alls. Personen brukar då i princip kunna delta i 

all fysisk aktivitet. Om det däremot är fråga om ett allvarligare hjärtfel, kan det bli aktuellt 

med lågintensiva sporter. För flera diagnoser skulle det löna sig att göra ett fysiskt 

belastningstest, och sedan göra individuella motionsrekommendationer enligt resultatet. 

Operationsresultatet vid ett kirurgiskt behandlat hjärtfel kommer att spela en betydande 

roll då olika motionsrekommendationer för individen bestäms. Med andra ord kan det 

vara omöjligt att ge flera personer samma rekommendationer för den fysiska aktiviteten, 

även om personerna i fråga skulle ha samma diagnos. Det finns ett stort behov av 

individuella bedömningar när man tar reda på vilka rekommendationer som passar för 

den enskilda individen. (Rydberg 2011 s. 17–18)    

Det finns en rad av olika fysiska belastningstester som kunde användas för barn och 

ungdomar med medfödda hjärtfel, exempelvis 6 minuters gångtest och 

cykelergometertest. Dock kan tester som görs i en klinisk, laborativ miljö vara 

skrämmande för barn, och av den anledningen bör barnens ålder tas i beaktande. Eftersom 

barn under 8 år kan ha svårt att förstå instruktioner rekommenderas inte att 

belastningstesterna utförs på dem, eller yngre barn. (Halliday et al. 2013) 

Utöver att ett medfött hjärtfel hos barn kan påverka deras fysiska aktivitet kan även 

vardagen påverkas på olika sätt. Då barnet till exempel kan ha försämrad kondition eller 

dålig syresättning kan det leda till trötthet hos barnen och skapa en ovilja att delta i 

aktiviteter, utan att de hellre sitter ner. Motoriken, koncentrationen och sömnen kan även 

påverkas. Vissa barn är också känsliga för temperaturförändringar. (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2012)  

Med begreppet fysisk aktivitet menas i detta arbete all fysisk aktivitet som en person gör. 

Detta inkluderar vardagsmotion, till exempel att gå till butiken eller ta trapporna istället 

för hiss samt olika motionsformer eller idrotter som en person utför, exempelvis delta i 

skolgymnastik, gå ut på en joggingtur eller spela fotboll.  



 

13 

 

2.5 Fysioterapeutens roll vid barnsjukdomar 

Vid behandling av olika barnsjukdomar kan det bli aktuellt med fysioterapi. Målet med 

fysioterapin är att stödja och hjälpa barnet till den bästa möjliga funktionsförmågan. För 

att det skall vara möjligt görs individuella bedömningar på funktions- och 

rörelseförmågan och då tas det även i beaktande hur en sjukdom eller skada inverkar på 

dessa förmågor. Utgående från bedömningarna utarbetar fysioterapeuten tillsammans 

med barnet individuella mål och en plan för hur barnet skall kunna uppnå dem. (HNS [2]) 

En viktig del av fysioterapin för barn är också bemötandet av vårdnadshavarna, 

exempelvis genom handledning och undervisning. Det är viktigt att vårdpersonalen har 

ett nära samarbete med familjen och deras nätverk, såsom barnets förskola eller skola. 

(Fysioterapeuterna) 

Då det gäller fysioterapi vid medfödda hjärtfel är målet att öka livskvaliteten och den 

fysiska prestationsförmågan samt förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. För att uppnå 

detta, är fysioterapeutens uppgift bland annat att individanpassa den regelbundna fysiska 

aktiviteten och träningen. (Socialstyrelsen [1]) 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Fysisk aktivitet är som tidigare nämnt ett begrepp med bred innebörd. Hit hör planerad 

träning med strukturerade övningar med bestämt antal upprepningar, men hit hör även 

spontant utförda rörelser, promenader eller aktiviteter. Fysisk aktivitet som hålls på en 

medelhög intensitetsnivå har flera positiva effekter på hälsan, den påverkar både den 

fysiska och den psykiska hälsan positivt. Utöver detta har även fysisk aktivitet positiva 

följder på den sociala aspekten hos ett barn. Fysisk inaktivitet kan ha negativa påföljder, 

såsom problem med övervikt och kardiovaskulära problem. Vid undersökning av barns 

fysiska aktivitet framkom att barn med medfött hjärtfel är i jämförelse med andra barn i 

samma ålder mer inaktiva; de rör på sig mindre och därtill mindre regelbundet. Med tanke 

på att alltfler barn överlever till vuxen ålder trots sitt medfödda hjärtfel kommer fysisk 

inaktivitet vara ett problem, eftersom det ökar risken för att drabbas av livsstilsrelaterade 

problem och sjukdomar. (Longmuir et al. 2013)   
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Att ett barn med ett medfött hjärtfel inte deltar i fysiska aktiviteter kan ha flera olika 

orsaker. Vilken typ av hjärtfel som barnet fötts med kommer att medföra olika 

begränsningar, utöver det kan också barnets egna rädslor och oro hindra barnet från 

deltagande i olika idrotter.  Sjukvårdspersonal ger familjen och barnet direktiv för fysisk 

aktivitet, men det finns en risk för att dessa riktlinjer misstolkas eller missförstås, vilken 

kan fungera som en hindrande faktor för den fysiska aktiviteten. Ett samband mellan 

vanor för fysisk aktivitet och övervikt har i en studie påvisats bland barn med ett medfött 

hjärtfel i åldrarna 10–14 år. Enligt denna studie var flera av de 10 deltagarna antingen 

överviktiga eller kraftigt överviktiga, och barnen hade även en lägre nivå av fysisk 

aktivitet än vad som rekommenderas. De uppfyllde på så sätt inte 

motionsrekommendationerna som finns för barn i deras ålder. (Ray et al. 2011) 

Det är inte bara äldre barn med medfödda hjärtfel som är mer inaktiva än jämnåriga barn 

och har svårigheter med att lyckas uppfylla motionsrekommendationerna, utan skillnader 

gällande den fysiska aktivitetsnivån framkommer redan i tidigare åldrar. Barn mellan 

åldrarna 3–5 har visat sig ha svårt att uppnå motionsrekommendationerna, det påvisade 

resultatet av en studie som gjordes för att undersöka om problemen med inaktivitet och 

låg fysisk nivå framkommer redan i ung ålder hos barn med medfött hjärtfel eller om detta 

är ett problem som kan läggas märke till först när barnet blivit lite äldre. I studien 

undersöktes både barn med medfödda hjärtfel och andra friska barn, och endast 40% av 

de 10 deltagarna lyckades uppnå rekommendationerna på 180 minuter daglig fysisk 

aktivitet. Orsakerna till detta kunde inte fastställas med säkerhet, men troligen inverkar 

vårdnadshavares oroskänslor och barnets fysiska aktivitet genomsyras då av försiktighet. 

(Stone et al. 2014) 

Deltagande i olika fysiska aktiviteter kan även påverkas av olika sociala hinder, det 

behöver inte enbart vara fråga om psykologiska eller medicinska aspekter. I en semi-

strukturerad intervjustudie deltog 17 ungdomar med medfött hjärtfel. I den diskuterades 

hur den sociala omgivningen påverkade ungdomarna på olika sätt, bland annat i samband 

med fysisk aktivitet. I intervjun kom det fram att jämnåriga klasskamrater och lärare inte 

hade förståelse för deras diagnos och särskilda behov, utan de hade fördomar kring bland 

annat vad de orkade och inte orkade, samt vad de kunde och inte kunde göra. Lärarna 

kunde även ha svårt att förstå hur diagnosen påverkade deltagandet på idrottslektionerna, 
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att intensitetsnivån behövde vara lägre, eller att de ibland behövde få ha pauser som de 

inte alltid fick. (Moola et al. 2011) 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta arbete kommer Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF), som kan ses i figur 1, att användas som teoretisk 

referensram. 

ICF är en klassifikation av hälsokomponenter som Världshälsoorganisationen (WHO) har 

utvecklat. Syftet med klassifikationen är att ge goda vetenskapliga grunder för att förstå 

hälsa och hälsotillstånd samt att förbättra det gemensamma språket inom 

hälsovårdsbranschen. ICF syftar också till att skapa ett systematiskt kodsystem för att 

underlätta samarbeten inom branschen. (Socialstyrelsen [1] 2015 s. 9–15) 

ICF är uppdelat i två olika delar och båda delarna innehåller i sin tur två 

underkomponenter vardera. Båda delarna och underkomponenterna är neutrala, och kan 

således både ha en positiv och negativ inverkan på hälsan. (Socialstyrelsen [1] 2015 s. 9–

15) 

Den första delen i ICF är funktionstillstånd och funktionshinder, och dess 

underkomponenter är kroppsfunktion och kroppsstruktur (anatomisk struktur), samt 

aktivitet och delaktighet. Till kroppsfunktioner räknas kroppens fysiologiska samt 

psykologiska funktioner och med kroppsstrukturer (anatomiska strukturer) avses den 

anatomiska delen av kroppen såsom lemmar och organ. Med aktivitet avses en persons 

handling eller genomförande av någon uppgift. Delaktighet innebär individens 

engagemang i den egna livssituationen. (Socialstyrelsen [1] 2015 s. 9–15) 

Den andra delen av ICF är kontextuella faktorer, och består av underkomponenterna 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Till omgivningsfaktorer räknar man alla 

sociala, fysiska och attitydmässiga faktorer som finns i en persons omgivning. Personliga 

faktorer handlar om individens bakgrund; såsom kön, livsstil, vanor, kondition och 

allmänna beteendemönster. Dessa faktorer inverkar på individens liv på olika sätt. 

(Socialstyrelsen [1] 2015 s. 9–15) 



 

16 

 

 

 

För att få ett tillförlitligt resultat med tanke på arbetets syfte och frågeställningar, behövs 

ett bredare synsätt än att bara fokusera på barnets diagnos. ICF ansågs därför vara 

passande som teoretisk referensram till detta arbete. ICF tar ett helhetsperspektiv på 

hälsotillståndet och individen i beaktande. Systemet fokuserar utöver det också på 

omgivningsfaktorer, personliga faktorer, aktivitet och delaktighet.  

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka anpassningsbehov fysioterapeuter anser 

att det finns för att möjliggöra fysisk aktivitet för barn med medfött hjärtfel. 

Med följande frågeställningar: 

1. Vilka utmaningar och hinder finns det enligt fysioterapeuter vid fysisk aktivitet hos 

barn med medfött hjärtfel? 

2. Hur kan den fysiska aktiviteten enligt fysioterapeuter anpassas för barn med medfött 

hjärtfel? 

Figur 2 Aktuell tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF, (Socialstyrelsen [2], 2015. S. 23) 
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6 METOD 

Att använda intervju som datainsamlingsmetod är en mycket beprövad metod. En intervju 

påminner om ett vanligt samtal mellan två eller flera personer, men i en intervju har 

samtalet ett syfte och är ofta till viss del strukturerad, exempelvis som en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju. Målet med en kvalitativ intervju är att få information om ett 

ämne genom att intervjua en person som med sina personliga erfarenheter kan ge material 

till intervjun. Inför intervjun utarbetas ofta en intervjuguide där de ämnen som skall 

behandlas under intervjun skrivs upp. Intervjuguiden kan även innehålla preliminära 

frågor. Under intervjuns gång styrs samtalet ganska långt efter hur intervjuguiden är 

utformad, men det finns även utrymme för att ställa följdfrågor. (Kvale & Brinkmann 

2014 s.19, s.41–45) En intervju utan någon intervjuguide, utan någon struktur, kan bli 

svår att analysera, och ämnen som skulle ha varit intressanta för studien riskerar att 

glömmas bort under intervjun. Dock finns risken att den förkategoriserade intervjuguiden 

kommer att styra samtalet för mycket, och minska intervjuns öppenhet. (Jacobsen 2012 

s.101) 

Intervjuguiden som utarbetades för det här arbetet (se bilaga 4) baseras främst på arbetets 

syfte och frågeställningar. ICF och dess delområden togs även i beaktande för att få ett 

holistiskt perspektiv på ämnet. Intervjuguiden inleddes med generella frågor kring 

fysioterapeuternas yrkesbakgrund, och deras personliga, konkreta erfarenheter av att 

jobba med patienter med hjärtfel eller barn med medfödda hjärtfel. Detta för att öppna 

upp ämnet (Jacobsen 2012 s.108 ff.). De övriga ämnena som informanterna därefter fick 

svara på var problem och hinder i samband med fysisk aktivitet, möjliggöra deltagande i 

fysisk aktivitet och rekommendationer. För att hålla intervjun så öppen som möjligt, som 

Dag Ingvar Jacobsen belyser vikten av (Jacobsen 2012 s.108 ff.) gavs informanterna i 

slutet på intervjun möjlighet att antingen ta upp eller belysa sådant som de ansåg 

väsentligt för ämnet, detta togs upp under kategorin övrigt.  

6.1 Datainsamling 

För att komma i kontakt med fysioterapeuter, och speciellt fysioterapeuter som har 

erfarenhet av hjärtfel och även erfarenhet av barn med medfödda hjärtfel, skickades en 

första kontakt, med kontaktmejl (se bilaga 1) och ett informationsbrev (se bilaga 2) till ett 
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flertal föreningar och förbund, både i Finland och Sverige. Två intresserade 

fysioterapeuter kontaktade skribenterna via mejl, och detta resulterade i två intervjuer. 

Kontaktmejlet publicerades också på ett socialt medium, och skribenterna fick då 

mejlkontakt med fyra intresserade fysioterapeuter, och detta resulterade slutligen i fyra 

stycken intervjuer. Totalt intervjuades sex stycken fysioterapeuter. 

Då möjliga informanter, således intresserade fysioterapeuter, kontaktade skribenterna 

fanns behovet att bestämma alla praktiska detaljer kring intervjuerna; med andra ord på 

vilken plats och tidpunkt som intervjuerna skulle ske. Till följd av långa avstånd mellan 

informanterna och skribenterna fanns det ingen möjlighet att träffas personligen och 

utföra intervjuerna. För att lösa problemet gavs informanterna olika alternativ för detta, 

de fick välja mellan att utföra intervjuerna per telefon, via Skype eller FaceTime. 

Informanterna gavs även möjligheten att ge förslag till ett datum och klockslag som 

passade bäst in i deras eget schema, och därefter kom skribenterna och informanterna 

överens om ett gemensamt datum och tid för intervjuerna. 

Alla sex fysioterapeuter som slutligen blev informanter till arbetet hade någon form av 

erfarenhet av hjärtfel eller hjärtsjukdomar hos antingen barn eller vuxna. En hade främst 

erfarenhet av barn med medfödda hjärtfel under de första levnadsåren, tre av 

informanterna hade erfarenhet av lite äldre barn och en av dessa hade också kunskap kring 

barnidrott. En av informanterna hade främst erfarenhet av vuxna personer med medfödda 

hjärtfel. Slutligen hade en av informanterna erfarenhet av åldersrelaterade 

hjärtsjukdomar. Samtliga informanter var anställda inom den offentliga sektorn.  

I övrigt var intervjutillfällena uppbyggda enligt de riktlinjer som Jacobsen beskriver 

(Jacobsen 2012 s.108 ff.). Intervjun inleddes med presentation av skribenterna och en kort 

sammanfattning om arbetet och dess syfte, samt hur informanten med sitt kunnande och 

sina erfarenheter kunde bidra till arbetet. De fick även information om att intervjun skulle 

bandas in för att sedan kunna transkriberas efter slutförd intervju. Tanken var att alla 

informanter skulle skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 3), där de godkände att 

intervjuerna bandades in samt att de fått all nödvändig information om arbetet, såsom det 

frivilliga deltagandet och rätten att avbryta det, och på vilket sätt de bidrog till arbetet. 

Men då intervjuerna gjordes via Skype eller per telefon fick det informerade samtycket 

istället läsas upp för dem, och därefter fick de muntligen godkänna eller icke godkänna. 
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Detta för att uppfylla de grundläggande etiska riktlinjerna som gäller vid insamling av 

data vilket Forskningsetiska delegationen tar upp i sina principer for god vetenskaplig 

praxis (Forskningsetiska delegationen 2012). Här gavs också tillfälle för den intervjuade 

att ställa frågor angående intervjutillfället och arbetet. Utöver att intervjun bandades in 

gjordes även anteckningar under intervjuns gång, detta för att underlätta transkriberingen. 

6.2 Dataanalys 

Syftet med att göra en kvalitativ innehållsanalys är göra det insamlade materialet lättare 

att förstå och mera överskådligt, samt att berika förståelsen av innehållet genom att 

placera teman i större helheter. (Jacobsen 2012 s. 146) 

En innehållsanalys påbörjas med att det insamlade materialet först omvandlas från 

inspelad intervju till textform, då textform är bättre lämpad för en närmare analys. Det är 

denna utskrivning av intervjuerna som brukar kallas för transkribering. 

Transkriberingsprocessen är ofta tidskrävande men en nödvändig del då en 

innehållsanalys görs. (Kvale & Brinkmann 2014 s. 217 ff.) 

Margrit Schreier (2014) redogör i sin text, kvalitativ innehållsanalys, olika steg som en 

kvalitativ innehållsanalys innehåller. Då ämnet som ska undersökas är valt och materialet 

är insamlat är det dags för innehållsanalysen. Analysen inleds med att en analysram 

konstrueras, och i den definieras kategorier och underkategorier. Underkategorierna kan 

även kallas för teman. Analysramen grundas på två olika tillvägagångssätt, antingen 

konceptbaserat eller materialbaserat. Konceptbaserat innebär att man grundar 

kategorierna och teman efter en teori, alldaglig kunskap eller efter en intervjuguide. Om 

analysramen är materialbaserad betyder det att den är grundad på det insamlade 

materialet. Ofta kan de två sätten kombineras så att analysramen blir så heltäckande som 

möjligt. Ett sätt att göra en sådan kombination är att utarbeta kategorierna utifrån ett 

koncept, till exempel utifrån en intervjuguide, och underkategorierna eller teman 

utarbetas efter det insamlade materialet, detta sker genom att läsa igenom materialet flera 

gånger och hitta olika synpunkter och erfarenheter som kan grupperas till teman. De 

teman som hittas i materialet placeras sedan in under de kategorierna som utarbetats i 

förväg. (Schreier 2014) 
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Analysramar kan variera i komplexitet, den kan innehålla allt från ett fåtal kategorier med 

få teman, till många kategorier med många underliggande teman. När man gör sin 

analysram bör kategorier och teman väljas med noggrannhet, alla relevanta aspekter i 

materialet bör framkomma i resultatredovisningen. (Schreier 2014) 

I en kvalitativ innehållsanalys kan analysramen i sig själv presenteras som svar på 

forskningsfrågorna. Då presenteras ramen innehållande kategorierna och temana som 

använts och de belyses med citat hämtat från materialet. (Schreier 2014) 

Analysarbetet i det här arbetet påbörjades med transkribering av alla intervjuer. Detta 

skedde så nära inpå intervjun som möjligt, för att hinna transkribera klart en intervju innan 

nästa inleddes. Detta möjliggjorde för skribenterna att fokusera på en intervju i taget, och 

minska risken för att blanda ihop intervjuerna. 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna hade som tidigare nämnt på förhand 

utarbetade ämnen som intervjun skulle beröra, därtill innehöll den även färdiga frågor. 

Ämnena, eller kategorierna, som berördes var således yrkesbakgrund, problem och hinder 

i samband med fysisk aktivitet, möjliggöra deltagande i fysisk aktivitet, 

rekommendationer och övrigt. Alla ämnen, bortsett från yrkesbakgrund, togs med i 

innehållsanalysen och fungerade som på förhand utvecklade kategorier. Med tanke på att 

frågorna som ställdes i yrkesbakgrunden hade som syfte att ta reda på informanternas 

bakgrundskunskap inom ämnet barn med medfödda hjärtfel, ansågs svaren på frågorna 

inte vara väsentliga att analyseras enligt innehållsanalys. Istället sammanställdes deras 

svar till en presentation om fysioterapeuternas yrkesbakgrund och erfarenheter inom 

ämnet. Denna presentation placerades sedan i metodkapitlet, närmare bestämt under 6.1 

Datainsamling i det här arbetet. I enlighet med vad Schreier (2014) skriver i handboken, 

var kategorierna till analysramen på så sätt konceptbaserade, eftersom de grundade sig på 

de ämnen som användes i intervjuguiden.  

När alla sex intervjuer var gjorda och transkriberade fortsatte analysen genom att 

tematisera materialet. De transkriberade texterna skrevs ut på fysiska papper och därefter 

följde noggranna genomläsningar av materialet. Vid genomläsningarna gjorde 

skribenterna anteckningar och strök under olika ämnen som informanterna speciellt 

poängterade och ämnen som tagits upp av flera informanter. De olika uttalandena och 

erfarenheterna som lyfts fram under intervjuerna och som var relevanta med tanke på de 
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på förhand bestämda kategorierna, sammanställdes till olika teman, vilka således blev 

materialbaserade eftersom de grundade sig på det insamlade materialet. Dessa teman 

placerades sedan in under de olika kategorierna. Alla kategorier och teman belystes sedan 

med lämpliga meningsenheter och exemplifierande citat. Slutligen växte ett resultat fram 

i form av en analysram fyllt med kategorier, teman, meningsenheter och citat. 

6.3 Etik 

I detta arbete följs de riktlinjer som beskrivs i Arcadas guide för vetenskaplig praxis, som 

grundar sig på de riktlinjer som Forskningsetiska delegationen i Finland gav ut år 2012 

(Arcada 2008). För att följa den vetenskapliga praxisen hör det till att vara ärlig i sitt 

arbete, samt noggrann och omsorgsfull i dokumentering, vid datainsamling och i 

undersökningsresultatet. Mycket känsliga ämnen bör undvikas att skrivas om, samt 

känsligt material bör förvaras på sådan plats att endast berörda personer har åtkomst till 

det (Forskningsetiska delegationen 2012).  

Ytterligare finns det även tre etiska krav för undersökningar som bör följas. Det första 

kravet är informerat samtycke, vilket innebär att deltagare skall informeras om arbetets 

syfte samt eventuella risker och möjligheter. De bör också få information kring att 

deltagandet är frivilligt, och att deltagandet när som helst kan avbrytas. Det andra etiska 

kravet innebär skyddande av privatlivet, och vikten av anonymitet. Det tredje och sista 

grundläggande etiska kravet är korrekt presentation av data, att återge resultatet på ett 

korrekt sätt och inte ta resultatet ur sitt sammanhang, exempelvis då det inte stöder en 

hypotes. Resultatet kan då bli felaktigt. (Jacobsen 2012 s. 31–39) 

För att följa dessa nämnda etiska riktlinjer har skribenterna tagit ett par saker i beaktande. 

Då skribenterna har varit i mejlkontakt med samtliga informanter och även haft Skype-

kontakt med en av dem, fanns sådan information som kunde undanröja deras anonymitet. 

Dessa kontaktuppgifter, allt mejlinnehåll och telefonnummer har enbart varit tillgängliga 

för skribenterna, och har förvarats på sådan plats som enbart skribenterna har haft tillgång 

till. Det samma gäller för allt inspelat material, detta har enbart skribenterna haft tillgång 

till, och även detta har förvarats på sådan plats. Efter slutförd analys och utarbetat resultat 

raderades allt inspelat material samt de transkriberade intervjuerna. Efter färdigställt 
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examensarbete raderades samtliga kontaktuppgifter; skypekontaktuppgifter, 

telefonnummer samt mejladresser och mejlhistorik.  

7 RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av analysramen som framkom i innehållsanalysen. 

Analysramen innehåller fyra kategorier vilka är problem/hinder i samband med fysisk 

aktivitet, möjliggöra deltagande i fysisk aktivitet, rekommendationer och övrigt. Under 

dessa kategorier finns sammanlagt tolv teman. De olika kategorierna och teman har fyllts 

med citat och meningsenheter som hämtats från intervjuerna. 

7.1 Problem / Hinder i samband med fysisk aktivitet  

7.1.1 Hjärtdiagnosen 

Angående problem och hinder i samband med fysisk aktivitet betonade samtliga 

informanter att det helt är beroende på vilken typ av hjärtfel man har. Ifall det är ett väldigt 

allvarligt och fysiskt begränsande hjärtfel kommer det att påverka både vardagen och den 

fysiska aktiviteten i större utsträckning än om det är ett lindrigt hjärtfel. Att det är svårt 

att säga exakt vilka problem och hinder som finns för barn med medfödda hjärtfel, utan 

att det är individuellt. 

Det är ju det, att det är ett så stort spektrum. Det kan vara allt från ett litet hål som är korrigerat till 

stora hjärtoperationer som påverkar lungorna. Så det är nog individuellt. Det är nog mycket upp 

till barnet och föräldrarna att ta beslut om vad som passar. 

 

Två av informanterna tog upp att det finns en risk att ett barn som föds med ett medfött 

hjärtfel av olika orsaker blir efter i den motoriska utvecklingen. Det kan röra sig om en 

operation där bröstkorgen har öppnats som gör att barnet inte orkar ligga på mage och 

hålla upp sig på armbågarna under deras första år i livet, eller så kan orsaken vara att det 

helt enkelt är för tungt för dem att statiskt under en längre tid jobba emot tyngdkraften. 
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Det är liksom inte något trauma för dem men att de orkar inte ta stöd och jobba med bålen på 

samma sätt utan de blir trötta och det här … undviker sådana här ställningar som är ganska 

belastande för andningen och hjärtat. 

Att målet är ju ändå att få dem i den här krypfasen, att faktiskt bygga upp en bra liksom stabilitet 

och uthållighet i bålen och här kring … som ju påverkar sen senare i livet också i skolmiljö med 

att skriva, med penngreppet. 

Gällande skillnader vid fysisk aktivitet mellan barn med medfödda hjärtfel och andra barn 

framkom av en informant att det främst gällde uthållighetsidrotter; att barn med hjärtfel 

inte var lika uthålliga som andra barn. En annan informant betonade samma sak, samt 

därtill att barnen redan som bebisar kunde vara orkeslösa. 

7.1.2 Kunskap 

Kunskap kring barnets hjärtfel nämndes som en väsentlig faktor av alla sex informanter, 

att det är mycket viktigt att föräldrar, lärare och idrottsledare känner till barnets diagnos, 

vilka symptom som kan uppstå i samband med fysisk aktivitet och olika behov av vila 

som barnet kan ha under en idrottsaktivitet, detta så att personerna i barnets direkta 

omgivning inte utgör en hindrande faktor för barnets fysiska aktivitet.  

Man begränsar barnen om man inte vet så mycket om hjärtfelet, så jag tror att information är en 

viktig roll i att motverka fysisk inaktivitet och rädsla för att röra på sig. 

Jag tänker om föräldrar och så är med på träningar, att de också är införstådda och vet att barnet 

kan eller inte kan anstränga sig så att föräldern inte blir en begränsande faktor. 

Ja då tycker jag att det är jätteviktigt att informera den där stackars tränaren så att inte han blir 

livrädd! 

7.1.3 Föräldrarna 

Föräldrarna nämndes av fyra informanter att vara ett potentiellt problem eller hinder för 

barnets, och speciellt yngre barns, fysiska aktivitet. Om föräldrarna är väldigt oroliga 

kring barnets diagnos och eventuella akuta symptom som kan uppstå finns risken att de 

blir överbeskyddande och på så vis begränsar barnet i att testa på olika saker. 

Jag tror ju att så som jag har sett det att ett barn som föds med ett hjärtfel och så blir lätt lite 

överbeskyddade. De får kanske inte den samma möjligheten att upptäcka världen, kanske lite mera 

med bomullshandskarna på föräldrarna där. 
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Har man ett barn med ett svårt medfött hjärtfel som inte ska överanstränga sig så tror jag att det 

faller sig naturligt att man som förälder är överbeskyddande. 

Alltså jag tycker inte att jag kan se något annat hinder än vad föräldrarna sätter åt dem; att får de 

vara ute i skogen? Får de ramla? Får de krypa på gräsmattan fast halaren blir våt? Får de den 

möjligheten, eller är det bäst att ha dem i kärran så de får titta på när de andra barnen leker? 

7.1.4 Barnen själva som hindrande faktorer 

Av två informanter nämndes barnen som ett problem för den egna fysiska aktiviteten, att 

de inte klarar av att vara tillräckligt lyhörda på sin kropp utan blir för ivriga och således 

inte klarar av att reglera tempot och ta nödvändiga pauser i aktiviteten. Då har det fått 

vara föräldrarnas uppgift att göra barnen medvetna på vad kroppen klarar och inte klarar 

av. 

Ibland är det föräldrarna som får lite bromsa, när barnet tar i så mycket att det sedan får ligga en 

hel kväll när det har varit lite aktivt, ha velat springa ikapp och så på det sättet kanske familjen 

måste bromsa lite. 

7.1.5 Omgivningen 

Två informanter belyste omgivningsfaktorer såsom vädret, kyla och vind som möjliga 

hindrande faktorer. Eftersom vissa barn är mer känsliga för kyla och vinterväder kunde 

det hindra fysisk aktivitet utomhus men också minska barnets delaktighet i sociala 

sammanhang. 

Det handlar just då om barn som kommit upp i skol- och lekåldern, då kan det just vara att de inte 

kan vara utomhus eller cykla till skolan, utan behöver åka taxi. Att de lämnar bort 

utomhusaktiviteter helt enkelt, redan i ett tidigt skede. 

En del barn med medfödda hjärtfel kan även vara mer infektionskänsliga än andra barn. 

Vädrets variationer nämndes som en riskfaktor till olika infektioner, samt deltagande i 

olika grupper kan vara riskfyllt. 

Och så är det ju så att vissa av dem kan ju vara mera infektionskänsla och de blir sämre än ett friskt 

barn när de får en förkylning eller något. Och så skall man egentligen inte anstränga dem när de 

är förkylda. Men det gör man ju inte till någon annan heller, men speciellt inte barn med hjärtfel. 

Sen finns det ju alltid den här infektionsrisken när man är i olika grupper … det är ju redan ett 

jättestort steg att sätta ett sådant barn i dagis eller sätta barnet i skola  
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7.2 Möjliggöra deltagande i fysisk aktivitet 

7.2.1 Skolmiljön 

En informant nämnde att det vore fördelaktigt att en fysioterapeut skulle besöka skolan 

för att se över hur skolmiljön ser ut för barnet och vilka möjligheter som finns att till 

exempel vila och ta pauser.  

För att möjliggöra och öka delaktigheten för barnet, exempelvis i skolmiljön, föreslog två 

av informanterna att man kunde ta i bruk olika hjälpmedel såsom el-cyklar och rullstolar. 

En rullstol kunde användas mellan lektionsutrymmena så att barnet orkade vara med på 

idrottslektionen istället för att ta ut krafterna på att ta sig från punkt A till punkt B.  

Men el-cykel är det som jag vet att man kan prova ut åt de här tonårsbarnen som på något sätt har 

lärt sig bromsa i tid ute i trafiken och det här. Och då kan de ju hänga med sina kompisar, då är de 

ju delaktiga i det här med kompisarna på sin el-cykel istället då. 

 

Syftet med olika moment i skolidrotten är att eleverna skall lära sig dem, om momenten 

då är för tunga för ett barn med hjärtfel bör dessa anpassas; om målet med orienteringen 

i skolan är att barnen skall visa att de lärt sig hur orientering går till, kunde det lösas 

genom att ett barn med medfött hjärtfel tar tre kontroller istället för alla tio. 

7.2.2 Fysiska belastningstester 

En av informanterna satte också stor tyngdpunkt på att det objektivt bör undersökas vilka 

problem och hinder som finns, och detta via fysiska belastningstester, för att sedan kunna 

ta reda på vilka möjligheter och anpassningsbehov det finns av den fysiska aktiviteten. 

Endast en verbal anamnes räcker inte för att stå till grund för olika rekommendationer 

gällande den fysiska aktiviteten. Fysiska belastningstester; konditionstest, 

muskelfunktion och någon form av uppskattning av hur aktiv man är, möjliggör också för 

individanpassad träning. 
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7.2.3 Barnens egen kroppsmedvetenhet 

Två av fysioterapeuterna menade att vissa barn, speciellt i äldre ålder, var medvetna kring 

sin egen förmåga, och hade en känsla för vad de orkade och inte orkade. Att de själva kan 

avgöra vilka fysiska aktiviteter som är genomförbara och vilka som inte är det. 

Men de väljer ju bort sådana där saker som fotbollsträningar och orientering. Utan de väljer andra 

saker, och så är det med alla barn inom barnfysioterapi att de väljer bort sådant som de inte orkar. 

7.2.4 Konkreta anpassningsförslag 

Tre av informanterna ville belysa vikten av en lämplig nivå av idrottande, att det kan vara 

fullt möjligt att vara med i olika idrotter som anses tuffare, exempel som nämndes var 

innebandy och fotboll. Men att det ska vara på hobbynivå och inte tävlingsinriktat, så att 

matcherna spelas för skojs skull och att det ska vara möjligt att ta pauser vid behov samt 

hålla intensiteten på en lägre nivå. 

Och fotboll, på hobbynivå är ju bra på det sättet att det är intervaller, du springer efter bollen men 

sen kan du fara ut och byta emellanåt. 

 

Tre informanter ville även lyfta fram konkreta saker så som vikten av uppvärmning, 

nedvarvning och återhämtning när ett barn med medfött hjärtfel är fysiskt aktivt eller 

idrottar.  

Det är ju jätteviktigt för den här typen av hjärtfel att de har en långsam uppvärmning och även en 

nedvarvning så man inte studsar in i en intensivlek och studsar ut ifrån leken utan att det är 

uppvärmning och nedvarvning. 

Vid återhämtning kan det även handla om ett behov av en längre tids återhämtning. 

Exempelvis om ett barn har varit aktiv i slalombacken under en hel dag, kan påföljden bli 

att barnet får symptom som påminner om sjukdom; såsom trötthet i både huvud och 

kropp, huvudvärk och illamående. Detta kan pågå under en till två dagar efter 

överansträngningen.  

Barnet bör också ha möjlighet att ta extra pauser under en träning eller under 

idrottslektionen i skolan. Detta möjliggör att de hjärtsjuka barnen kan vara med så mycket 

de orkar, och inte utesluts från idrottslektionerna. De får då även möjlighet att vara 

delaktiga i den gemenskap som bildas under lektionerna.  
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Det kanske inte är så jättetrevligt om man inte får vara med på gymnastiken, speciellt i lågstadiet. 

För då är man annorlunda. Och att man vet att barnet har sina restriktioner och kanske inte orkar 

på samma sätt som andra barn, men att de ändå får prova på sitt sätt på olika saker. 

 

Som fysioterapeut eller träningsledare bör man vara lyhörd till barnet och ta barnets 

dagsform i beaktande. Även om träningen är individanpassad och planerad till det 

enskilda barnet kan det finnas stora skillnader från dag till dag. Detta kan bero på om 

barnet varit mycket aktivt under dagen, inte ätit ordentligt eller om barnet är sjukt. 

... att barnet är trött när det kommer, mycket tröttare än förra gången för att det haft något extra i 

skolan, att det måste man ta i beaktande … 

Och barnet kan ju må väldigt olika, att en vinter är de i jättebra skick och nästa vinter har de dragit 

på sig förkylningar och har tungt hela tiden. Det ger ju olika bilder på samma barn. 

 

7.3 Rekommendationer 

7.3.1 Rekommenderade aktiviteter 

Fyra av informanterna rekommenderade att prova sig fram gällande idrottande, att inte 

låta hjärtfelet begränsa mer än vad det måste, dock i enlighet med sjukvårdens 

rekommendationer. 

Jag skulle säga att prova sig fram, att inte låta det begränsa mer än vad det behöver göra, utifrån 

vad sjukvården har sagt att det finns för risker. 

 

De flesta av informanterna ansåg att man skall låta barnet prova på olika aktiviteter innan 

man bestämmer sig för vilka aktiviteter som är olämpliga. Fem informanter hade även 

konkreta exempel på olika aktiviteter som de ansåg vara passande för barn med medfödda 

hjärtfel. 

Vanlig gymnastik, barngymnastik, ridning och då kanske man väljer bort utomhusmotion och 

lagsporterna. 

Jag brukar tänka att den bästa lekplatsen är ju vår natur. Att vara ute i naturen där underlaget är 

ojämnt och det tränar balansen och de upptäcker den här äventyrslusten och klättrar upp på stenar 

och plockar pinnar och det är ju förstås inte bara för hjärtbarn. 

Olika gymnastikgrupper tycker jag är jättebra, där är det ofta något vänte moment emellanåt, 

speciellt i barngrupper. Det finns ju många olika grupper, till exempel sagogymnastik och sådant. 
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7.3.2 Mindre lämpliga aktiviteter 

På frågan om det finns aktiviteter som de skulle avråda barn med medfödda hjärtfel att 

delta i svarade tre av informanter att de skulle avråda barnen att hålla på med hårda 

kontaktsporter såsom kampsporter och ishockey.  

Ishockey, för det första har du tunga skydd och så är det hårda smällar. Visst får du vila emellanåt 

med det är nog grymma intervaller. 

Jag tänker alla de här aikido, judo och andra kampsporter, så får man lämna bort med tanke på om 

de är opererade, det är med bröstkorgen, slagen mot bröstkorgen. Men det beror ju på, är de 

opererade eller inte och i vilken form man är. 

 

Det kom även fram att samtliga informanter gärna såg att barnen är lite försiktiga när det 

gäller tävlingsinriktad idrott, eftersom att det är lättare att anpassa aktiviteten om den hålls 

på en hobbynivå. Vid tävlingsinriktade aktiviteter blir kraven på att pressa kroppen och 

hjärtat högre och möjligheterna till att vila och anpassa aktiviteterna mindre. 

Kanske att undvika tävlingsidrott, då man måste pusha sig själv. Då är det helt andra krav på 

träningen och hjärtfelet tillåts kanske inte ha det utrymme som det skulle behöva. 

7.3.3 Grupper och kurser 

Tre av informanterna tog upp möjligheten för både barnen och föräldrarna att vara med 

på olika anpassnings- och rehabiliteringskurser samt sommarläger för barnen, och ville 

belysa vikten av dessa. De menade att dessa kurser och läger gav möjlighet att få träffa 

andra individer i samma livssituation och en möjlighet att få kunskap kring 

hjärtdiagnosen. 

Men det som skulle vara viktigt är att alla familjer skulle slippa på anpassningskurser och sen när 

ungdomarna växer upp, att de skulle få gå själva. För där tror jag att man lär sig mycket, just på 

de här anpassningskurserna. Att man vågar ha barnet aktivt och lite pusha på om någon blir 

stillasittande. 

De får ju ofta jättemycket information, alla hjärtebarn. Det är ju koncentrerat till Helsingfors på 

hjärtkliniken, så de flesta har ju faktiskt varit dit, och fått fin information om vad man kan göra 

och vad man inte kan göra. 

 

Även föräldra- och barngymnastikgrupper rekommenderades varmt av två av 

informanterna. De framhöll att det är bra för både barnet men också för hela familjen att 

göra saker tillsammans, både delta i ledda grupper men även göra saker på egen hand som 

en familj. 
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Och jag tycker att familjerna kan hitta något som hela familjen kan göra tillsammans med barnet. 

Att man inte alltid puffar iväg dem på någon träning. Det finns ju så mycket man kan göra med 

hela familjen, utan att det behöver vara ledd träning. 

7.4 Övrigt 

Under punkten övrigt gavs informanterna möjlighet att belysa det som de upplevde vara 

väsentligt kring ämnet fysisk aktivitet för barn med medfödda hjärtfel. Alla informanter 

hade lite olika områden de ville ta upp.  

Två av informanterna uppmärksammade vikten av att få hjälp från sjukvården samt 

individanpassad motion. 

Att det ska vara individanpassat, att det ska bygga på tester av fysisk aktivitet, att alla ska röra sig 

utifrån egna förutsättningar och att vårdpersonalen ska underlätta detta genom att ge samma 

information till patienten. 

Jag tycker bara att det är viktigt att de får information om hjärtfelet i tidigt skede och får tid till 

fysioterapeut så att man kan få råd och fundera kring barnets aktivitet och motionerande. 

 

En av informanterna ville belysa vikten av att barnen är fysiskt aktiva enligt egen förmåga 

och egna förutsättningar. 

För det är ju jätteviktigt att de här barnen och ungdomarna är, precis som alla andra barn, men de 

här är verkligen extra viktigt att de är igång och jobbar med det de har. 

 

En av informanterna ville lyfta fram vikten av trygghet och att barn skall få möjlighet att 

vara barn. 

Ja som jag sa att i fysioterapin överlag är det viktigt att barn ska få vara barn. Och att de får vara 

trygga och att de känner att när de far till sin gymnastikgrupp eller på sin ridning att det känns bra. 
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8 DISKUSSION  

8.1  Resultatdiskussion  

8.1.1 Resultatet i relation till den teoretiska referensramen 

ICF påvisar vikten av ett holistiskt synsätt inom vården, att inte enbart fokusera på en 

diagnos, och detta diskuterade även informanterna. I deras svar tas många olika faktorer 

upp som inverkar på den fysiska aktiviteten och deltagandet i den. Det är inte enbart 

hjärtfelet i sig som sätter upp spelreglerna för den fysiska aktiviteten, utan det är många 

olika faktorer som korrelerar med detta. Tydliga paralleller kunde dras mellan 

komponenterna i ICF och informanternas svar. Utgångspunkten bör alltid vara individen, 

barnet med hjärtfelet, och individens olika personliga faktorer såsom ålder och 

personlighet. När det är fråga om barn kan familjen spela en stor roll, familjen skapar 

möjligheter för fysisk aktivitet genom att uppmuntra till det, föräldrarna kan uppmuntra 

barnet till att vara ute och leka och testa på olika aktiviteter tillsammans med kompisarna. 

Föräldrarna kan införskaffa nödvändiga hjälpmedel, såsom el-cyklar om sådant behov 

finns. Men föräldrarna kan även vara en hindrande faktor för barnens fysiska aktivitet, 

exempelvis kanske inte föräldrarna prioriterar att barnet skall delta i någon idrott, eller så 

är föräldrarna rädda för att något oförutsett skall ske så att de av den anledningen inte 

tillåter barnen att vara med i lekar och aktiviteter. Utöver familjen, kommer skolan, med 

allt vad det innebär; lärare och kompisar samt den fysiska skolmiljön, att finnas i den 

direkta omgivningen, vilket också kommer att ha inverkan på barnet och den fysiska 

aktiviteten. Inom vården, och specifikt fysioterapin, är det viktigt att ta dessa perspektiv 

i beaktande vid anpassning av den fysiska aktiviteten för ett barn med ett medfött hjärtfel. 

Att först och främst utgå och planera utifrån barnet, och sedan ta familjen i beaktande. 

Därefter bör övriga omgivningsfaktorer och sociala faktorer beaktas. Även om två barn 

har samma hjärtdiagnos behöver det inte per automatik innebära att dessa skall ha samma 

rekommendationer kring den fysiska aktiviteten, och därför är det viktigt att som 

vårdpersonal kunna se till barnet som en unik individ, med individuella förutsättningar 

för bland annat den fysiska aktiviteten. Det gäller som vårdgivare att vara påhittig, att se 

lösningar och möjligheter istället för problem och hinder.  



 

31 

 

8.1.2 Resultatet i relation till bakgrunden 

Eftersom fysisk aktivitet fyller en så stor funktion för barn; de får utveckla sina motoriska 

färdigheter, de sätter grunden för en aktiv och hälsosam livsstil samt att det förebygger 

livsstilsrelaterade sjukdomar skulle det vara av stor vikt att alla barn, också barn med 

medfödda hjärtfel är fysiskt aktiva under barndomen. (Takken et al. 2011) (Halliday et 

al. 2013) 

För friska barn, ungdomar och vuxna har UKK-institutet utarbetat 

motionsrekommendationer (UKK-instituutti), men sådana heltäckande och allmänna 

rekommendationer finns inte på samma sätt för barn med medfödda hjärtfel, utan 

existerande rekommendationer är främst baserade på experters erfarenhet och kunskap 

(Roston et al. 2013). Vidare beskriver Roston et al (2013) att den fysiska aktiviteten från 

sjukvårdens sida varit väldigt restriktiv. Halliday et al (2013) och American heart 

association rekommenderar idrotter på en lätt till medeltung intensitetsnivå. Flera av 

informanterna menar dock att det kan vara en klok idé att testa sig fram gällande den 

fysiska aktiviteten, att anpassa olika idrotter till en lättare nivå. Helt enkelt att inte låta 

hjärtfelet begränsa mer än vad det behöver, dock i enlighet med sjukvårdens direktiv. 

Några av informanterna nämnde att det nog fanns idrotter som kunde vara olämpliga, till 

exempel kontaktidrotten ishockey. American heart association bedömde inte heller 

kontaktidrotter som lämpliga, då risken för skador fanns, varav de skadorna kunde 

anstränga hjärtat onödigt mycket. En informant poängterade behovet av fysiska 

belastningstester, för att objektivt bedöma vilken intensitetsnivå som skulle vara möjlig 

och på det sättet få fram eventuella anpassningsbehov. Halliday et al (2013) föreslog ett 

antal möjliga tester för barn med medfödda hjärtfel, såsom 6 minuters gångtest och 

cykelergometertest. Däremot kan testande på för unga barn vara en skrämmande 

upplevelse för dem, så det är väsentligt att ta deras ålder i beaktande. Även Rydberg 

(2011) poängterade behovet av fysiska belastningstester och enskilda bedömningar, att 

det inte nödvändigtvis är lämpligt att ge ut samma motionsriktlinjer till två personer även 

om dessa skulle ha samma diagnos. 

Socialpedagogiska skolmyndigheten (2012) beskrev att ett medfött hjärtfel kan påverka 

barnen i vardagen, exempelvis att de stundvis kan vara extra trötta och inte gärna deltar i 

ansträngande aktiviteter. En informant diskuterade behovet av skolbesök, att 
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fysioterapeuten hjälper till att anpassa skoldagen, exempelvis ser över möjligheten att ta 

paus och vila ifall orken tryter. Några informanter tipsade om hjälpmedel i form av rullstol 

för att spara på krafterna och få orken att räcka längre. Även väder och vindar, och 

förkylningstider som tenderar infinna sig ett par gånger under året nämndes av en del 

informanter att vara en energitjuv för barnen med medfödda hjärtfel. 

8.1.3 Resultatet i relation till den tidigare forskningen 

Som konstaterades i den tidigare forskningen av Ray (Ray et al. 2018), Longmuir 

(Longmuir et al. 2013) och Stone (Stone et al. 2014) att personer, både barn och vuxna, 

med ett medfött hjärtfel tenderar att vara mindre fysiskt aktiva än andra personer utan 

hjärtfel. I enlighet med vad informanterna svarade kan skribenterna konstatera att detta 

även passar in på de erfarenheter som informanterna hade. Att barnen som är födda med 

ett medfött hjärtfel ofta är mindre aktiva än barn i sin ålder. Detta gäller ända från 

spädbarn, som kan hamna efter i den motoriska utvecklingen på grund av sitt hjärtfel, till 

äldre barn upp i tonåren som på grund av olika orsaker antingen väljer att inte vara fysisk 

aktiv eller som begränsas av sitt hjärtfel till en sådan grad att barnet inte kan delta i olika 

fysiska aktiviteter.  

Ray diskuterar även varför barnen har svårigheter att delta i fysiska aktiviteter, där tas 

bland annat upp att hjärtfelet i sig kan vara en hindrande faktor men även individens egna 

rädslor eller feltolkningar av information och direktiv från sjukvårdens sida (Ray et al. 

2013). Detta framkommer även mycket tydligt i det som informanterna till detta arbete 

lyfter fram. Att det finns många olika faktorer som påverkar barnets deltagande i fysisk 

aktivitet, först och främst hur allvarligt hjärtfelet är men även rädslor som barnet själv har 

eller föräldrarnas oro för barnet, samt hur viktigt det är att familjen och barnet får bra 

individanpassad information gällande vad som är viktigt att tänka på vid fysisk aktivitet. 

I den tidigare forskningen kom det fram att det inte endast handlar om personliga hinder, 

utan att den sociala omgivningen också inverkar på barnets delaktighet i olika fysiska 

aktiviteter. Barnets vänner eller lärare kan sakna förståelse för att barnet har särskilda 

behov när det kommer till fysisk aktivitet. (Moola et al. 2011) Denna aspekt togs upp av 

de informanter som intervjuades, där de ville poängtera vikten av att ge nödvändig 

information till lärare och andra ledare för fysiska aktiviteter om barnets hjärtproblem. 
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Detta för att läraren eller ledaren på ett tryggt sätt skall kunna ge barnet möjlighet att delta 

så mycket som möjligt i aktiviteterna men även kunna se till att barnet får den anpassning 

och möjlighet till vila som barnet är i behov av.  

8.1.4 Resultatet i relation till syftet och frågeställningarna 

Som tidigare nämnt har arbetets syfte varit att ta reda på vilka anpassningsbehov 

fysioterapeuter anser att det finns för att möjliggöra fysisk aktivitet för barn med medfött 

hjärtfel. Som frågeställningar fungerade ”Vilka utmaningar och hinder finns det enligt 

fysioterapeuter vid fysisk aktivitet hos barn med medfött hjärtfel?” samt ”Hur kan den 

fysiska aktiviteten anpassas enligt fysioterapeuter för barn med medfött hjärtfel?” 

Skribenterna ansåg att arbetets syfte och frågeställningar åtminstone delvis kunde 

besvaras med intervjufrågorna och det insamlade intervjumaterialet. Informanterna hade 

erfarenhet och kunskap om en rad olika utmaningar och hinder för den fysiska aktiviteten 

men kunde även komma fram till hur den fysiska aktiviteten kunde anpassas för barn med 

medfött hjärtfel. Här gavs ett antal konkreta förslag såsom tillräcklig uppvärmning och 

nedvarvning, men mycket vikt lades även på att all fysisk aktivitet bör vara 

individanpassad och att kunskap kring barnet och diagnosen är avgörande för att kunna 

anpassa olika aktiviteter. 

Även om arbetets resultat inte ger några exakta svar som kan generaliseras till alla barn 

med medfödda hjärtfel kan arbetet förhoppningsvis medföra en förståelse för ämnet och 

en djupare inblick i några av de utmaningar och hinder samt andra aspekter som kan 

finnas när man jobbar med barn med medfödda hjärtfel.  

8.2 Diskussion kring arbetet 

Metodvalet för examensarbetet har reviderats lite under arbetsprocessens gång. Den 

preliminära idén var att intervjua fysioterapeuter och barn med medfödda hjärtfel. Tanken 

var att dessa grupper skulle ge ett ytterligare djup till ämnet, då både patienterna själva 

och de objektiva yrkespersonerna hade fått ge sina synvinklar och erfarenheter av ämnet. 

Men till följd av nekande svar på intervjuförfrågningar från föreningar fick idén om att 

intervjua barn kasseras, och informanterna blev slutligen fysioterapeuter. 
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Med hjälp av arbetets intervjufrågor (se intervjuguide, bilaga 4) skulle ett resultat fås fram 

som skulle kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. I enlighet med detta 

utvecklades intervjufrågorna specifikt för det här arbetet. Målet med frågorna var att få 

en heltäckande bild av ämnet, och frågorna ansågs vara lämpliga för ändamålet. Genom 

att fråga fysioterapeuterna kring deras egna yrkesmässiga erfarenheter av dels hjärtfel och 

barn med medfödda hjärtfel kunde information om deras yrkesbakgrund fås ut, vilket 

ansågs vara relevant information för arbetet. Resterande frågor ansågs sakenliga, men var 

relativt generella. Det möjliggjorde för informanter av olika yrkesbakgrund och 

erfarenheter att delta. Intervjufrågorna hade kunnat förbättras genom att ännu utförligare 

ta ICF i beaktande, för att få mera djupgående svar om sådana faktorer som kan påverka 

den fysiska aktiviteten för barn med medfödda hjärtfel. Dock skulle risken finnas för ett 

alltför omfattande resultat som inte på ett adekvat sätt skulle ha besvarat arbetets syfte 

och frågeställningar.  

Även om arbetets frågeställningar besvaras av intervjuerna med fysioterapeuterna, bör 

man komma ihåg att generaliseringsmöjligheterna vid en kvalitativ undersökning inte är 

lika stora som vid en kvantitativ. Målet blir istället att få personliga erfarenheter som kan 

belysa det ämne som undersöks. Därför kan inga exakta svar ges på frågeställningarna i 

detta arbete, utan resultatet blir mer ett exempel på vilka problem och hinder som kan 

finnas, eller vilka olika typer av anpassningsmöjligheter som finns. I arbetet görs inte 

heller någon skillnad på olika typer av medfödda hjärtfel, vilket gör resultatet (problemen 

och hindren som kan förekomma, anpassningsbehov och informanternas olika 

rekommendationer) väldigt brett och generellt. Också i enlighet med vad informanterna 

lyfte fram är fysisk aktivitet för barn med medfött hjärtfel ett sådant ämne där man bör ta 

varje enskild individ för sig, eftersom det finns så många faktorer som kommer att inverka 

på situationen.  

Angående intervjuerna bör nämnas att det emellanåt var svårt att styra samtalen. Troligen 

var det delvis till följd av att samtliga intervjuer utfördes per telefon eller Skype. Därtill 

svarade ett par av informanterna så pass utförligt på vissa frågor att de hann svara på 

följande fråga, och i vissa fall frågor. Detta försvårade i viss mån analyseringsarbetet. En 

del av informanterna svarade kort och koncist, och det var i viss mån utmanade att få 

informanterna att utveckla sina svar ytterligare. Troligtvis hade intervjuerna löpt på 

smidigare, med naturligare följdfrågor, om intervjuerna hade skett vid fysiska möten. 
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För att granska valet av informanterna till detta arbete kan man konstatera att alla 

informanter hade någon erfarenhet av både livsstils- och åldersrelaterade hjärtfel samt 

även medfödda hjärtfel. Men för arbetets reliabilitet borde tas i beaktande att 

informanterna således hade erfarenhet av personer i olika åldrar. Optimalt hade varit om 

de valda informanterna hade haft erfarenhet av ungefär samma åldrar men detta valde 

skribenterna att inte ställa som ett kriterium då det visade sig vara svårt att få tag i 

lämpliga informanter. Därtill anser skribenterna att genom att ha informanter med olika 

erfarenhet och yrkesbakgrund gavs ett intressant perspektiv till arbetet och på det sättet 

fick arbetet ett mervärde. Utöver detta hade arbetets tillförlitlighet kunnat ökas ytterligare 

genom att ha ett större antal informanter.  

Det här arbetet gav en inblick i fysisk aktivitet för barn med medfött hjärtfel. Eftersom de 

planerade intervjuerna med barnen angående deras syn på fysisk aktivitet och deras 

möjlighet till deltagande i den fysiska aktiviteten inte genomfördes kunde detta vara ett 

förslag till fortsatt forskning. Vidare skulle det vara intressant att få deras inblick i hur 

hjärtdiagnosen inverkar på deras psykiska hälsa och empowerment, om de exempelvis 

upplever mycket oro och ångest, och om den oron hindrar dem från att vara fysiskt aktiva. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att detta skulle vara ett givande ämne att bedriva 

fortsatt forskning i. 
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BILAGOR 

Kontaktmejl till fysioterapeuter, bilaga 1 

Hej! 

Vi är två fysioterapistuderanden från Yrkeshögskolan Arcada. För tillfället håller vi på 

att skriva vårt examensarbete, vars syfte är att ta reda på vilka behov av anpassning som 

finns för att möjliggöra fysisk aktivitet för barn med medfödda hjärtfel. Som metodval 

har vi valt att göra intervjuer med fysioterapeuter. Vi undrar därför om ni på [föreningens 

namn] kunde hjälpa oss att komma i kontakt med fysioterapeuter. Det är fördelaktigt om 

de har kunskap i hjärtsjukdomar, och speciellt barns hjärtsjukdomar, men detta är inget 

krav. Vi har skickat med ett dokument med utförligare information om vårt arbete och 

mer praktisk information kring hur intervjuerna skulle genomföras. Vi är tacksamma för 

all hjälp vi kan få. 

Ta gärna kontakt om ni har frågor. Vi ser fram emot att höra från er! 

Skribenterna: Eva-Mari Lenander, eva-mari.lenander@arcada.fi, tel: 0457 ------- 

Bethina Mård, bethina.mard@arcada.fi, tel: 040 ------- 

Handledarna: Ira Jeglinsky-Kankainen, ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi.  

Annikki Arola, annikki.arola@arcada.fi. 

Tack på förhand, 

Eva-Mari Lenander och Bethina Mård 

  

mailto:eva-mari.lenander@arcada.fi
mailto:bethina.mard@arcada.fi
mailto:ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi
mailto:annikki.arola@arcada.fi
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Informationsbrev, bilaga 2 

Hej fysioterapeut! 

Vi, Eva-Mari Lenander och Bethina Mård, är två fysioterapistuderande från 

yrkeshögskolan Arcada. Vi studerar tredje året och håller nu på att skriva vårt 

examensarbete. Vårt arbete hör till ett projekt som är ett samarbete mellan Arcada och 

Project Liv. Project Livs syfte är att skapa mer glädje i långtidssjuka barns tillvaro. I vårt 

examensarbete vill vi ta reda på hur man kan anpassa fysisk aktivitet för barn med 

medfödda hjärtfel. Detta arbete sker under handledning av Ira Jeglinsky-Kankainen, 

överlärare i rehabilitering, och Annikki Arola, lektor i ergoterapi. 

Vår materialinsamling kommer att ske genom intervjuer, och därför har ni blivit 

kontaktade. Vi skulle väldigt gärna göra en intervju med er, om er syn på fysisk aktivitet 

för barn med medfött hjärtfel och eventuella hinder för den. 

Intervjuerna kommer att ske på den plats och tidpunkt vi kommer överens om. Vid behov, 

tillexempel till följd av långa reseavstånd, kan också intervjuerna genomföras per telefon, 

via Skype eller Facetime. Intervjuerna kommer att ta omkring 45–60 minuter. Dessa 

intervjuer kommer att bandas in men ingen annan än skribenterna kommer att ha tillgång 

till materialet. När examensarbetet är klart kommer inspelningarna att raderas. Ni kommer 

att vara helt anonyma, ingen kommer att kunna kännas igen i det färdiga arbetet.  

Deltagande är frivilligt, och ni kan när som helst avbryta det under intervjun, utan att 

förklara varför eller ge någon orsak. Om ni har frågor får ni gärna kontakta oss per mejl 

eller telefon.  

 

Skribenterna: Eva-Mari Lenander, eva-mari.lenander@arcada.fi, tel: 0457 -------.  

Bethina Mård, bethina.mard@arcada.fi, tel: 040 -------.  

Handledarna: Ira Jeglinsky-Kankainen, ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi.  

Annikki Arola, annikki.arola@arcada.fi. 

Vi är väldigt tacksamma om ni vill delta i vår undersökning! 

Eva-Mari och Bethina 

 

mailto:eva-mari.lenander@arcada.fi
mailto:bethina.mard@arcada.fi
mailto:ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi
mailto:annikki.arola@arcada.fi
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Informerat samtycke, bilaga 3 

Mitt deltagande i undersökningen angående fysisk aktivitet för barn med medfödda 

hjärtfel är frivilligt. Jag har blivit informerad om studien och är medveten om att jag när 

som helst kan avbryta mitt deltagande utan att förklara varför. 

 

Allt material kommer att förvaras på ett sådant sätt att enbart skribenterna kommer att ha 

tillgång till det. Efter färdigställt examensarbete kommer inspelningarna att raderas. I det 

färdiga arbetet kommer ingen av deltagarna kunna kännas igen, utan jag är anonym. 

 

Jag har tagit del av informationen och förstår vad den innebär. 

Jag ger mitt samtycke att delta i intervjun.  

Ja:   Nej:  

 

Informantens namn: 

_____________________________________________________________________ 

Intervjuarens namn: 

______________________________________________________________________ 

Intervjuarens namn: 

______________________________________________________________________

Ort och datum: 

______________________________________________________________________ 
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Intervjuguide, bilaga 4 

Yrkesbakgrund  

• Vad har du för erfarenheter av patienter med hjärtfel?  

 

• Vad har du för erfarenheter av barn med medfödda hjärtfel och deras fysiska 

aktivitet?  
 
• Vilka skillnader har du lagt märke till vid fysisk aktivitet mellan barn med 

medfödda hjärtfel och andra barn? / Vilka skillnader kan du tänka dig att det finns 

mellan barn med medfödda hjärtfel och andra barn?  

  

Problem/ hinder i samband med fysisk aktivitet  

• Vilka problem eller hinder har du stött på rörande barn med medfödda hjärtfel och 

deras fysiska aktivitet? / Vilka problem eller hinder kan du tänka dig att det finns 

rörande barn med medfödda hjärtfel och deras fysiska aktivitet?  

  

• Vilken typ av hinder har det då handlat om, barnets fysiska förmåga eller 

miljön(/människor) runtomkring? / Tror du problemen/hindren är till följd av barnets 

fysiska förmåga eller miljön (/människorna) runtomkring?  

  
 

• Hur har du löst dessa hinder eller problem? / Hur tror du dessa hinder eller 

problem kunde lösas?  
  

• Vad kan annars finnas i barnets omgivning som kan påverka barnets 

aktivitet negativt? / Vad annat kan du tänka dig att skulle finnas i barnets omgivning 

som kunde påverka barnets fysiska aktivitet negativt?  

  

  

Möjliggöra deltagande i fysisk aktivitet 

• Vad är enligt dig viktigt att tänka på vid fysisk aktivitet för barn med medfödda 

hjärtfel?  
  

• Vilket behov av anpassning av den fysiska aktiviteten anser du att det finns?  
 

  

• På vilket sätt kunde den i så fall anpassas?  

  

• Vad tycker du att man behöver tänka på om barnet är med i ledda gruppsporter 

såsom fotboll eller skolidrott?  
 

  

• Enligt dig, hur hade man kunnat anpassa fysisk aktivitet som sker i grupp så barn med 

medfödda hjärtfel får möjlighet att delta?  

•  

Rekommendationer  

• Vad skulle du rekommendera för fysisk aktivitet för barn med medfödda hjärtfel?  
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• Vilka fysiska aktiviteter skulle du avråda barn med medfödda hjärtfel att delta i?  

  

  

• Vilka råd skulle du ge till barnet/ familjen för fysisk aktivitet?  

  

Övrigt  

• Finns det något utöver dessa frågor du skulle vilja ta upp eller belysa?  

 

 


