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Sammanfattning    
 
Bakgrund: Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med 
ambulanssjukvården och hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i 
Sverige. Orsaken till bröstsmärta kan bero på både kardiella och icke kardiella tillstånd, 
varvid hjärtinfarkt är en av de vanligaste orsakerna. Det är mot denna bakgrund viktigt 
att tidigt försöka att identifiera allvarliga orsaker bakom symtomen och att påbörja 
korrekt behandling. Tidigare studier visar på meningsskiljaktigheter om att kvinnor och 
män beskriver sin bröstsmärta olika vid hjärtinfarkt. Därav finns det intresse av vidare 
forskning kring ämnet.  
Syfte: Syftet var att undersöka hur patienter beskriver sina symtom vid bröstsmärta 
prehospitalt och om det finns någon skillnad i beskrivningen mellan kvinnor respektive 
män. 
Metod: Studien är en kvantitativ prospektiv kohortstudie med ett konsekutivt urval, där 
datainsamlingen är en del av en större prospektiv studie, BRöstsmärta I AmbulaNs 
(BRIAN) av Kristoffer Wibring. 
Resultat: Trehundranittionio patienter bedömda med ESS 5 bröstsmärta/ 
bröstkorgssmärta som fått besvara frågor enligt BRIAN-studiens checklista ingick i 
studien. Fördelningen mellan kvinnor och män var jämn, medelåldern för hela gruppen 
var 68 år. Vid förekomst av bröstsmärta var det vanligast att den beskrevs som central 
och tryckande, samt att nästan hälften av patienterna upplevde andningspåverkan. Det 
påvisades ingen signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män beskrev sina symtom.  
Diskussion: Studien har inte kunnat påvisa några skillnader mellan kvinnor och män, 
trots att tidigare forskning påvisat detta. Det går emellertid inte att fullt ut jämföra denna 
studie med tidigare forskningsresultat som varit inriktade på att jämföra kvinnor och 
män vid hjärtinfarkt. Dock påvisas i vår studie att bland de patienter som söker kontakt 
med ambulanssjukvården för bröstsmärta, så skiljer sig inte symtombeskrivningen 
mellan kvinnor och män.  
 
Nyckelord: Bröstsmärta, Symtom, Könsskillnader, Kvinnor, Män, Prehospitalt, 
Ambulans.  
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INLEDNING 
Föreställningen av att insjuknandet i hjärtinfarkt ska vara associerat med kraftig 
bröstsmärta och en dramatisk situation finns beskriven av såväl kvinnor som män. Tidiga 
tecken och symtom negligeras och kan därmed äventyra framtida liv och hälsa (Albarran, 
Clarke & Crawford 2006; Herning, Hansen, Bygbjerg & Lindhardt 2010; Isaksson 2011).  
Kvinnor har i större utsträckning uppvisat mer diffusa symtom vid hjärtinfarkt (Milner et 
al. 2004). Bröstsmärta som huvudsymtom avtar med stigande ålder och symtomen 
tenderar att bli mer diffusa hos båda könen (Milner et al. 2004; Isaksson 2011). Eftersom 
beskrivningen av symtom och smärta kan variera och ett allvarligt tillstånd kan förbises, 
så utgör en strukturerad anamnes och undersökning prehospitalt en viktig grund för en 
korrekt prioritering och ett adekvat omhändertagande (Andersson Hagiwara & Wireklint 
Sundström 2016). Ämnet för studien är valt då vi vill uppmärksamma våra medarbetare 
inom den prehospitala vården att vara vidsynta inför de symtom som patienter med 
bröstsmärta kan beskriva. Ambulanssjuksköterskan har en viktig roll som första led i 
vårdkedjan och lägger därmed grunden för patientens fortsatta vård.  
 
BAKGRUND 
Hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige även om antalet som 
avlidit de senaste åren har minskat såväl bland kvinnor som män. Risken för att drabbas 
av hjärt-kärlsjukdomar ökar i takt med åldrandet, men påverkas också av levnadsvanor 
så som stilla sittande, fetma, rökning men även av psykosociala faktorer som 
exempelvis arbetslöshet (Folkhälsomyndigheten 2018; Socialstyrelsen 2017).  
 
Idag är bröstsmärta en av de vanligaste anledningarna till att ambulans tillkallas. En av 
orsakerna bakom akuta smärtor och obehag i bröstet, och kanske den mest fruktade, är 
nedsatt cirkulation genom hjärtat. Detta tillstånd benämns akut koronart syndrom 
(AKS). Akut korronart syndrom kan indelas i tre grupper: ST-höjningsinfarkt, Icke-ST-
höjningsinfarkt och Instabil angina pectoris. Det finns ett flertal differentialdiagnoser 
vid bröstsmärta som är viktiga att beakta då symtomen kan vara likvärdiga som vid 
AKS. Vissa av dessa tillstånd är akuta och kan vara livshotande. Differentialdiagnoser 
att tänka på utgörs bland annat av lungemboli, pneumoni, pleurit, pneumothorax, 
myokardit, perikardit och aortadissektion (Herlitz, Ravn-Fischer & Svensson 2016). 
Orsaken till att bröstsmärta kan bero på både kardiella och icke kardiella tillstånd är att 
nervbanor från hjärta, lungor, matstrupe och de stora torakala kärlen går till samma 
autonoma ganliger. Därav kan kranskärlsjukdom, lungemboli och aortadissektion yttra 
sig på likartat sätt när det gäller bröstsmärta. Av de patienter som söker för bröstsmärta 
är hjärtinfarkt vanligast av de tidigare nämnda diagnoserna, men det är också vanligt att 
de patienter som har en hjärtinfarkt inte har bröstsmärta som huvudsymtom (Bjurman, 
Hammarsten & Holzmann 2017).  
 
Människors hälsa påverkas av två separata faktorer. Den ena typen är de faktorer som är 
påverkbara och den andra är sådana faktorer som inte låter sig påverkas (Minkler 1999). 
För att kunna påverka sin hälsa genom aktiva val krävs att individen har förmåga och 
den psykiska hälsan att genom sina val ta ansvar för och därigenom öka möjligheten till 
att skapa en god hälsa och samtidigt förebygga sjukdom. Faktorer som påverkar 
ansvarsförmågan involverar biologiska, sociala, kulturella men även ekonomiska 
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förutsättningar (Kjellström 2005; Kjellström & Ross 2011). Det finns ett politiskt 
intresse i att lyfta ansvarsfrågan om individers egenvård för att upprätthålla människors 
hälsa eftersom ohälsa i framtiden kommer att belasta samhällets begränsade resurser 
(Minkler 1999). Hälsa som ett vårdvetenskapligt begrepp har beskrivits av Aaron 
Antonovskys utifrån teorin känsla av sammanhang (KASAM). Teorin innebär och 
betonar vikten av att känna en känsla av ett sammanhang i sitt liv och bygger på tre 
komponenter: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky menar att en 
person som upplever meningsfullhet och kan se ett sammanhang i sin tillvaro har hälsa. 
Utifrån detta synssätt betyder det att i ju högre utsträckning som en person kan finna 
dessa tre komponenter, desto större förmåga har personen att klara av svåra och 
stressade situationer. Detta är av stor betydelse för de patienter som drabbas av en 
allvarlig sjukdom där livet och den framtida hälsan kan vara hotad (Wärnå-Furu 2017). 
 

Kvinnor och mäns bröstsmärta 
Vid hjärtinfarkt är central bröstsmärta det vanligaste symtomet bland såväl kvinnor som 
män. Kvinnor är ofta äldre än män när de först drabbas av hjärtinfarkt. Svimning i 
samband med hjärtinfarkt är lika vanligt hos båda könen (Berg, Björck, Dudas, Lappas 
& Rosengren 2009; D'Antono, Dupuis, Fortin, Arsenault, & Burelle 2006; Van der 
Meer et al. 2015). Symtomen kan dock variera och bröstsmärta kan uppträda i 
kombination med andra symtom. Kvinnor har ofta fler symtom i kombination med 
bröstsmärta jämfört med män. Yrsel, illamående, palpitationer och smärta som strålar 
bak i ryggen är vanligare hos kvinnor. Däremot har det rapporterats vara lika vanligt hos 
båda könen att uppleva dyspné, trötthet, svettningar och smärta som strålar mot käken, 
nacken, buken eller ut i arm/skuldra (Berg et al. 2009). Föregående symtombeskrivning 
kan ställs emot D'Antono et al. (2006) som menar att kvinnor tenderar att oftare ha 
smärta som strålar mot nacke/hals, medan männen mer ofta uppger smärta centralt åt 
höger i bröstet och smärta som strålar emot höger skuldra. Det var även vanligt att 
kvinnor uppgav andra symtom så som orolig mage, svaghetskänsla, klump i halsen och 
skakningar (ibid.). Thuresson et al. (2005) vidhåller att kvinnor mer ofta har smärta i 
käke, nacke och rygg, samt att kvinnor oftare upplever ångest, rädsla och 
trötthet/svaghet.  
 
Det framhålls emellertid av Berg et al. (2009) att det inte finns någon signifikant 
skillnad i bröstsmärtans karaktär mellan de båda könen, dock tenderar kvinnor att oftare 
ha smärta som kommer och går medan män har en mer ihållande smärta. Enligt Milner 
et al. (2004) är det vanligare att kvinnor i större utsträckning får diffusa symtom, medan 
män får den klassiska symtombilden med plötslig debut av central kraftig bröstsmärta 
och utstrålning i vänster arm. Vid stigande ålder avtar dock bröstsmärta som 
huvudsymtom vid hjärtinfarkt och symtomen blir mer diffusa hos båda könen, men 
främst hos kvinnor (Milner et al. 2004; Isaksson 2011).  
 
Äldre män som drabbats av hjärtinfarkt första gången har beskrivit hur symtomen 
började med ett diffust illabefinnande och successivt utvecklades till svårare symtom. 
Männen var osäkra på om de skulle söka vård i det tidiga skedet, då symtomen inte 
motsvarade deras föreställning om hur en hjärtinfarkt skulle kännas. För att försöka få 
livet att fortgå som vanligt förbiseddes de tidiga symtomen och först när symtomen 
utvecklats till en ihållande kraftig bröstsmärta sökte de vård (Isaksson, Brulin, Eliasson, 
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Näslund & Zingmark 2011). Äldre kvinnor har beskrivit sina tidiga symtom på ett 
likande sätt, med en debut av ogripbara kroppsliga förnimmelser som senare utvecklats 
till ihållande bröstsmärta. Kvinnorna försökte förminska och negligera sina symtom för 
att behålla kontrollen över sin livssituation och sitt sociala ansvarstagande framför att 
prioritera sin egen hälsa. Först när symtomen blev allt mer kraftiga sökte de vård 
(Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark 2013).   
 

Omhändertagande inom prehospital vård 
RETTS 
Triagering inom akut- och ambulanssjukvårdorganisationer sker med hjälp av 
bedömningsinstrumentet Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS). För 
att bedöma patientens tillstånd objektivt och subjektivt mäts vitalparametrar  
(se Bilaga 1) och detta kombineras sedan med en bedömning utifrån kontaktorsak och 
symtom, Emergency Symptoms and Signs (ESS). Bedömning enligt ESS utgår ifrån 
allvarlighetsgraden av de symtom som patienten söker för, medan vitalparametrar ger en 
indikation om sviktande vitala funktioner, vilket ger en uppfattning om risken för 
mortalitet. Mot bakgrund av ESS och vitalparametrar ges en rekommendation om 
prioriteringsnivå. Bedömningarna ska komplettera varandra för att undvika att ett 
allvarligt tillstånd förbises. Prioriteringsnivån rankas med färger från grön, gul, orange 
och röd, där röd färg motsvarar högsta prioritet och hög risk för mortalitet. 
Bröstsmärta bedöms enligt ESS 5 bröstsmärta/bröstkorgssmärta (se Bilaga 2). För att 
prioritera patienten enligt ESS 5 behövs en grundlig anamnestagning i kombination med 
en bedömning av hjärtats elektriska aktivitet som analyseras genom så kallad 
elektrokardiografi (EKG). Patienter som söker sjukvård för bröstsmärta uppvisar ofta 
inga avvikande vitalparametrar och har inte alltid avvikelser på EKG. Därför utgör 
anamnes och symtombeskrivning en viktig grund för en korrekt prioritering (Widegren 
2012).  
 

Anamnes och bedömning 
Socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg (IVO) får årligen in omkring 10 
anmälningar av missad diagnos av hjärtinfarkt. Den vanligaste orsaken till missade fall 
var att patienten hade en atypisk sjukdomsbild med diffusa symtom. Vid utredning av 
dessa fall så påvisades brister i ansträngningarna att utesluta hjärtinfarkt. Bristerna sågs 
främst i anamnestagning, EKG-undersökning och troponin-mätning (hjärtspecifikt 
enzym som utsöndras i blodet vid hjärtmuskelskada) (Jangali, Persson, Fridén & 
Sandberg 2017). 
 
För att få en helhetsbild av patientens sjukdomstillstånd och för att inte dra förhastade 
slutsatser vilket kan förorsaka felbedömningar, så krävs det en grundlig bedömning av 
patientens tillstånd. I de fall där patienten har diffusa eller svårtolkade symtom så är 
anamnestagningen av stor betydelse och bör därför inkludera strukturerade frågor, där 
även patientens upplevelser framkommer. Det innebär att patienten bjuds in av 
vårdteamet genom dialog och där patienten får en känsla av delaktighet. Detta medför 
en trygghet hos patienten som därmed får en större förståelse för sin situation. Ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv anses det vara av vikt att information som framkommit 
inte enbart används till att diagnostisera ett sjukdomstillstånd hos patienten utan även 
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används för att lindra lidande och för att utgöra ett stöd för patientens framtida hälsa 
(Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016). 
 
Hörnstenarna för att utreda och identifiera en hjärtinfarkt innefattas av anamnes, EKG-
undersökning, fysisk undersökning samt blodprovstagning genom troponin mätning i 
kombination med andra blodprover. Vårdpersonal i primärvården, ambulansen och på 
akutmottagningarna behöver ökad kännedom om att symtom vid hjärtinfarkt kan vara 
atypiska och diffusa (Jangali et al. 2017). 
 
Smärta har definierats som sex dimensioner som alla integrerar med varandra, men 
framträder i varierande grad hos olika individer. De sex dimensionerna beskrivs enligt 
följande: den fysiologiska dimensionen utgörs av den fysiska orsaken till smärtan; den 
affektiva dimensionen berör individens emotionella reaktion på smärta; den kognitiva 
dimensionen speglar individens upplevelse av smärta; beteendets dimension 
kännetecknas av individens förmåga att förmedla sin smärtupplevelse; den 
sociokulturella dimensionen berör individens bakgrund och den sensoriska dimensionen 
utmärks slutligen av individens upplevelse av smärtans karaktär (McGuire 1992).  
 
För att bedöma smärtans intensitet används visuell analog skala (VAS) eller numerisk 
skala (NRS), som är en validerad skala mellan 0–10 där 0 = ingen smärta och 10 = 
värsta tänkbara smärta. Smärtskattning med VAS/NRS ger en objektiv uppfattning om 
patientens subjektiva upplevelse av smärtans intensitet och används också för att 
utvärdera effekten av smärtlindring (Blomberg 2016). Patientens subjektiva upplevelse 
av smärta ska alltid tas på allvar eftersom den ter sig olika hos alla individer och inte 
alltid är synlig. Det bör dock tas i beaktande att alla patienter inte förstår eller kan 
förmedla sin smärta genom VAS/NRS. Därför är det viktigt att till exempel inte 
negligera ett lågt skattat värde som att patienten inte har ont. I bedömningen av smärta 
ligger vårdpersonalens professionella del i att analysera hur patienten ter sig i 
kroppsspråk och ger uttryck för smärta, vilket ger viktig tilläggsinformation och bidrar 
till en helhetsbedömning av patientens tillstånd (Stening 2016). 
 
Anamnestagning vid bröstsmärta bör innefatta frågor om: 1) bröstsmärtans karaktär, är 
den kramande, tryckande, molande, skärande, brännande, stickande; 2) debut av smärta, 
smygande eller akutdebut; 3) utstrålning av smärta, strålar den ut i båda armarna, höger 
arm, vänster arm, buk, hals/käke; 4) faktorer som lindrar smärtan, vila eller kroppsläge; 
5) faktorer som förvärrar smärtan, rörelse, djupandning, kroppsläge eller palpation över 
bröstet; 6) smärtdynamik, ökande, avtagande, intermittent; 7) smärtduration, hur länge 
håller smärtan i sig. Frågorna är ett led i att utvärdera patientens smärta och blir därmed 
till hjälp dels för att identifiera om bröstsmärtan har en kardiell eller icke-kardiell orsak 
och dels för att bedöma smärtans allvarlighetsgrad, då även icke-kardiella bröstsmärtor 
kan vara livshotande (Bjurman et al. 2017). Exempel på det sist nämnda utgör 
aortadissektion.  

Det prehospitala vårdmötet  
Ambulanssjuksköterskan ställs oftast inför möten med personer som är i behov av akut 
vård och dessutom bär på en oro och rädsla (Bremer & Bång 2016). I detta första 
vårdmöte skapas förutsättningar för den kommande vårdrelationen mellan patient och 
vårdare som bygger på ömsesidighet och kommer att ligga till grund för hela den 
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kommande vårdprocessen (Eriksson 2018). Att vara medveten om den maktposition 
som ambulanssjuksköterskan befinner sig i, är av betydelse för att bemöta patienten 
med respekt och tålamod. Medvetenhet krävs då arbetsmiljön skiljer sig åt från varje 
uppdrag, vilket ibland ställer krav på att ambulanssjuksköterskan i sin vilja att trösta och 
kommunicera med patienten behöver höja rösten i en högljudd miljö (Holmberg, 
Wahlberg, Fagerberg & Forslund 2016). 
 
I den prehospitala akutsjukvården är patientens sårbarhet och beroendeställning 
gentemot ambulanssjuksköterskan framträdande, eftersom det är en utsatt situation som 
patienten inte alltid har möjlighet att styra över. I vårdmöten där den drabbade inte kan 
kontrollera sin situation så skapas en asymmetrisk relation mellan patient och vårdare. 
Detta ställer krav på ambulanssjuksköterskans förmåga att utjämna denna 
maktimbalans, göra patienten delaktig och skapa trygghet genom information och 
dialog. Det innebär också att ambulanssjuksköterskan bör ha en god förmåga att avläsa 
patientens intresse av att vara delaktig, men även patientens förmåga att delta i sin vård 
(Bremer 2016).  
 
Hinder för delaktighet kan innefatta patienter som inte har något intresse av att delta, 
men även patienter som är påverkade av alkohol/droger eller där det finns språk 
och/eller kulturella hinder. Ambulanssjuksköterskan bör informera om 
allvarlighetsgraden av det tillstånd som patienten befinner sig i, samt för att förbereda 
inför den vård som patienten kommer att behöva. I ambulanssjukvården så är mötet med 
patienten ofta kort, vilket innebär svårigheter i att ge information om ett allvarligt 
tillstånd och att samtidigt kunna ta hand om den reaktion som patienten kan få i 
samband med insikten om sitt tillstånd (Holmberg et al. 2016). Vid delaktighet ökar 
möjligheten för förståelse, vilket skapar bättre förutsättningar för patienten att finna en 
mening i det som sker och därmed kunna hantera sin situation. Detta kommer att ligga 
till grund för möjligheten att senare återuppnå hälsa efter att ha upplevt ett hot mot sin 
existens (Wärnå-Furu 2017).  
 
Bröstsmärta skapar ofta en oro och rädsla då bröstsmärta för många är förknippat med 
allvarlig sjukdom och i vissa fall är direkt livshotande. Sårbarheten är påtaglig, då 
patienten upplever avsaknad av kontroll och möjlighet att påverka sitt liv och sin 
situation. I dessa situationer läggs ett stort ansvar på ambulanssjuksköterskans förmåga 
att lindra patientens lidande och ångest, genom att skapa trygghet och tillit i vårdmötet 
samt att visa förståelse för patientens upplevelse. Bekräftelsen av att bli sedd och bli 
tagen på allvar av ambulanssjuksköterskan ökar patientens känsla av kontroll och 
trygghet. Genom att skapa gemenskap och ömsesidig tillit mellan patient och 
ambulanssjuksköterska blir patienten hjälpt i att hantera sin situation, vilket är av 
betydelse i lika hög grad som den medicinska behandlingen. Eftersom bröstsmärta ofta 
förknippas med oro och ångest så är ett lugnt och tryggt bemötande till stor hjälp för 
patienten för att lindra dessa känslor. Information om den fysiska påverkan och de 
medicinska behandlingar som ges bidrar till att patienten kan känna kontroll över och en 
delaktighet i vården av sin egen person (Bremer & Bång 2016). 
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PROBLEMFORMULERING 
Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med ambulanssjukvården.  
Obehag och smärta i bröstet kan upplevas på olika sätt och ha många orsaker. Att tidigt 
identifiera och behandla orsaken kan vara av stor betydelse för patientens framtida liv 
och hälsa. Vid tidigare forskning finns det delade meningar om huruvida kvinnors 
symtom vid hjärtinfarkt skulle skilja sig från mäns. Därför är det av intresse att 
undersöka om kvinnors och mäns beskrivning av symtomen skiljer sig åt. 
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka hur patienter beskriver sina symtom vid bröstsmärta 
prehospitalt och om det finns någon skillnad i beskrivningen mellan kvinnor respektive 
män. 
 
Specifika frågeställningar: 

1. Hur beskrivs symtomen bland patienter som ringer 112 och bedöms av en 
ambulanssjuksköterska? 

 
2. Föreligger det några skillnader mellan kvinnor och män vad avser 

ovanstående beskrivning? 
 
METOD 

Studiedesign 
Studien är en kvantitativ prospektiv kohortstudie med konsekutivt urval. Studien 
genomfördes i början av 2018 i ambulanssjukvården i region Halland. Datainsamlingen 
är en del av en större prospektiv studie, BRöstsmärta I AmbulaNs (BRIAN) av 
Kristoffer Wibring. I BRIAN-studien ingår en checklista med specifika frågor till 
patienter som söker för bröstsmärta och triagerats ESS 5 (se Bilaga 3). Eftersom 
BRIAN-studien är en pågående studie finns det ingen metodbeskrivning att tillgå av hur 
checklistan utformats. Frågorna är riktade frågor för att utvärdera vilka symtom i 
förhållande till bröstsmärtan som patienten upplever. En förfrågan skickades till 
Kristoffer Wibring om att få ta del av insamlad data och det specifika frågeformuläret 
eftersom det ansågs svara an mot vårt syfte i denna studie (se Bilaga 4).  

Urval 
Urvalet var ett konsekutivt urval där de första patienterna som valts in i BRIAN-studien 
valdes att inkluderas i denna studie, med ett mål om cirka 400 patienter. Alla patienter 
med ESS kod 5 bröstsmärta/bröstkorgssmärta vårdade av ambulanssjukvården i Region 
Halland under perioden 2018-01-02 till 2018-02-28 inkluderades konsekutivt. Dessa 
kontaktades sedan brevledes angående deltagande i studien och fick då möjlighet att 
avböja medverkan i studien enligt ett så kallat opt-out förfarande. Vilket innebär att 
patienten inkluderas om denne inte aktivt avböjer sin medverkan. Fråga nummer fem i 
BRIAN-checklistan som berör debut tid/klockslag och datum valdes att exkluderas.  
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Inklusionskriterier 
• Bedömd som ESS 5 bröstsmärta/bröstkorgssmärta enligt RETTS 
• Patienter över 18 år 
• Angivet kön  
• Ifylld BRIAN-checklista 

 

Datainsamling 
I januari och februari 2018 genomfördes 508 unika ambulansuppdrag som kodats ESS 5 
bröstsmärta/bröstkorgssmärta och som registrerats i journalsystemet Paratus som 
”Primäruppdrag, Vård med Transport”, ” Primäruppdrag, Vård på plats” eller 
”Sekundäruppdrag, Vård med Transport, från Vårdcentral”. Tre uppdrag förekom som 
dubbletter och exkluderades, kvar återstod det 505 uppdrag.  Av dessa var det 40 
uppdrag som föll bort, då patienten valde att inte medverka i BRIAN-studien enligt opt-
out förfarande. Det återstod då 465 uppdrag aktuella för denna studie. Av dessa 
exkluderades 64 uppdrag där checklistan enligt BRIAN inte var ifylld. Efter detta 
kvarstod 401 uppdrag med ifylld checklista. Av dem var det ytterligare två uppdrag som 
föll bort relaterat till att kön saknades. Slutligen återstod det 399 unika 
ambulansuppdrag som inkluderades, av vilka 194 var kvinnor och 205 var män. 
 
Figur 1 Flödesschema för datainsamlingsprocess 
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Bortfallsanalys 
Totalt var det 64 patienter som föll bort relaterat till att checklistan inte var ifylld. Vid 
analys av bortfallsgruppen var det två som saknade kön, därav baserades analysen på 62 
patienter. Fördelningen var likvärdig, 30 kvinnor och 32 män. Medelåldern för gruppen 
var 69 år.  
 

Dataanalys 
Resultatet redovisas genom deskriptiv och analytisk statistik. Gränsen för statistisk 
signifikans sattes vid ett p-värde på 0,05, vilket är vedertaget vid statistisk analys 
(Ejlertsson 2012). Vid jämförelse av symtom mellan kvinnor och män användes       
chi2-test och Pearson Chi-square test. Data har analyserats i statistikprogrammet IBM 
Statistical Package for the Social Sciences version 23 (SPSS 23). För att tydligt redovisa 
resultatet användes tabeller och diagram samt förklaringar i löpande text.  
 
I det granskade frågeformuläret (BRIAN-checklistan) finns det variationer av 
deltagandet i svarsfrekvensen för de olika symtomvariablerna, eftersom alla frågor i 
checklistan inte är konsekvent ifyllda. I tabellerna redovisas 465 patienter som det totala 
antalet, vilket innebär att de där kön (två stycken) eller checklista inte är ifylld (64 
stycken) faller bort och placeras under kategorin information saknas. Det resulterar i att 
det alltid kommer att vara minst ett bortfall om 66 patienter som redovisas under 
information saknas. Under kategorin information saknas placeras även de patienter som 
svarat vet ej vid frågor om sina symtom i checklistan, om de varit färre än 10 patienter 
som givit svaret vet ej. Vid de fall där det var över 10 patienter som svarat vet ej, alltså 
inte kunnat beskriva sina symtom, så redovisas detta som ett resultat i tabellen under 
patienten kan ej besvara frågan. Eftersom det annars blir ett stort bortfall och de 
patienterna har trots allt givit ett svar. Det är av vikt att lyfta fram de patienter som inte 
kan redogöra för sina symtom, då det bör klassas som ett svar att till exempel inte veta 
hur smärtan känns, eller att inte kunna uppge exakt var smärtan är lokaliserad.  
 
I tabell 1-3 redovisas förekomst av olika typer av symtom i antal och procent. I diagram 
1, 2 och 3 redovisas övriga svar från smärtbeskrivning, smärtlokalisation och 
smärtutstrålning. I dessa diagram redovisas de patienter som svarat ja på något 
alternativ och patienterna har här haft möjlighet att uppge flera alternativ. Detta gör att 
summan av procentsatserna överstiger 100 och summan av antal överstiger den 
förväntade. Av de mindre vanliga alternativen som färre än 10 patienter uppgett, så har 
dessa slagits ihop och redovisats i kategorin sammanslaget ej vanligt beskriven. 

Etiska överväganden 
Forskningsetik regleras framförallt enligt lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (2003:460). Utöver det ingår även personuppgiftslagen (1998:204). 
Etikprövningslagen syftar till att skydda människor och ge respekt för människovärdet 
vid forskning. Därmed accepteras endast forskning som kan utföras med respekt och 
hänsyn för människovärdet, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa, 
säkerhet och personlig integritet. Vid insamling av känsliga personuppgifter kräver 
etikprövningslagen att forskningen ska prövas vid en etikprövningsnämnd (Kjellström 
2017).  
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Patientdata som tagits del av från BRIAN-studien var anonymiserade, därmed har inga 
känsliga personuppgifter hanterats. De patienterna som ingår i BRIAN-studien har fått 
möjlighet att avböja medverkan genom ett opt-out förfarande. BRIAN-studien är 
godkänd av etikprövningsnämnden i Lund dnr 2017/772. Dock har patienterna ingen 
kännedom om deltagandet i denna studie.  
 
Godkännande för tillstånd att ta del utav datainsamlingen från BRIAN-studien söktes 
från verksamhetschefen för ambulanssjukvården i region Halland (se Bilaga 5). Ett 
formellt godkännande söktes även hos Kristoffer Wibring, ansvarig för BRIAN-studien.  
Godkännande från etikprövningsnämnd har inte sökts specifikt för detta examensarbete 
då det är en del utav ett kvalitetsutvecklingsarbete som sker inom ramen för 
högskolestudier på avancerad nivå och då datainsamlingen är anonymiserad (Kjellström 
2017). 
 
RESULTAT 
Totala antalet deltagare var 399 patienter med ifylld checklista, angiven ålder och kön. 
För båda könen var medelåldern 68 år (SD=18). Totalt deltog det 194 kvinnor och 205 
män. Minimumåldern för kvinnor var 23 år och för män 18 år, båda könen hade 97 år 
som maxålder. Medelåldern för kvinnor var 70 år och för män 67 år. Det fanns ingen 
signifikant skillnad i ålder mellan könen, p=0,057. 
 

Kliniska tecken, andningspåverkan och typ av insjuknande  
I tabell 1 framgår att 20% av patienterna uppvisade blekhet och/eller kallsvettning, 
medan 28% besvärades av illamående och/eller kräkningar. Nästan hälften av 
patienterna (45%) angav att de upplevde sig andningspåverkade. Smärtdebuten kom 
plötsligt (inom sekunder) i 29%, snabbt (inom minuter) i 24% och långsamt (inom 
timmar) i 33% av fallen. I hela 14% av fallen angavs det inte hur snabbt smärtan 
debuterade. 
 
Smärtan debuterade i anslutning till aktivitet i 18%, i vila i 58%, medan patienten 
vaknade med smärtan i 16% av fallen. Smärtutvecklingen var konstant i cirka hälften av 
fallen (49%), intermittent i 42% medan den ökade succesivt i 12%. Drygt hälften av 
patienterna angav en tryckande smärta (53%) och drygt hälften angav en upplevelse av 
central smärta (53%). 
 
Utstrålning till ryggen angavs i 17% och utstrålning ut i vänster arm angavs i 17%. 
Inga signifikanta skillnader sågs mellan kvinnor och män. Bara i en jämförelse sågs en 
tendens till skillnad. Kvinnor angav smärtutstrålning till ryggen i 21% av fallen medan 
männen angav motsvarande utstrålning i 13% (p= 0,051). 
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Tabell 1 Kliniska tecken, andningspåverkan och typ av insjuknande 
 

 
 
 
 
  

 Alla Kvinnor 
 

Män 
  

P-värde Information 
saknas 

 
 
Hudkostym  
 

 n = 393 n = 192 n = 201  
0,489 

n = 72 
Blek (%) 51 (13,0) 22 (11,5) 29 (14,4)  
Kallsvettig 12 (3,1) 4 (2,1) 8 (4,0) 
Blek och 
kallsvettig 

14 (3,6) 6 (3,1) 8 (4,0) 

Ingetdera 316 (80,4) 160 (83,3) 156 (77,6) 
 
Illamående/ 
kräkning 

 n = 393 n = 192 n = 201  
0,258 

n = 72 
Illamående 78 (19,8) 41 (21,4) 37 (18,4)  
Kräkning 8 (2,0) 4 (2,1) 4 (2,0) 
Illamående och 
kräkning 

26 (6,6) 17 (8,9) 9 (4,5) 

Ingetdera 281 (71,5) 130 (67,7) 151 (75,1) 
 
Andningspåverkan   

 n = 388 n = 186 n = 202  
0,486 

n = 77 
Påverkad 174 (44,8) 80 (43,0) 94 (46,5)  
Opåverkad 214 (55,2) 106 (57,0) 108 (53,5) 

 
Smärtdebut 
hastighet 

 n = 391 n = 191 n = 200  
0,508 

n = 74 
Plötsligt 
(sekunder) 

114 (29,2) 53 (27,7) 61 (30,5)  

Snabbt 
(minuter) 

94 (24,0) 51 (26,7) 43 (21,5) 

Långsamt 
(timmar) 

128 (32,7) 58 (30,4) 70 (35,0) 

Patienten kan 
ej besvara 
frågan 

55 (14,1) 29 (15,2) 26 (13,0) 

 
Smärtdebut sätt 

 n = 382 n = 187 n = 195  
0,577 

n = 83 
Aktivitet  69 (18,1) 31 (16,6) 38 (19,5)  
Vila 220 (57,6) 106 (56,7) 114 (58,5) 
Vaknade med 
smärtan 

61 (16,0) 31 (16,6) 30 (15,4) 

Patienten kan 
ej besvara 
frågan 

32 (8,4) 19 (10,2) 13 (6,7) 

 
Smärtutveckling 

 n = 390 n = 190 n = 200  n = 75 
Konstant 191 (49,0) 89 (46,8) 102 (51,0) 0,412  
Intermittent 162 (41,5) 82 (43,2) 80 (40,0) 0,527 
Ökar 
successivt  

46 (11,8) 17 (8,9) 29 (14,5) 0,089 

Patienten kan 
ej besvara 
frågan 

18 (4,6) 10 (5,3) 8 (4,0) 0,552 

 
Smärtbeskrivning  

 n = 323 n = 154 n = 169  
0,999 

n = 142 
Tryckande 
smärta 

172 (53,3) 82 (53,2) 90 (53,3)  

 
Smärtlokalisation  

 n = 392 n = 191 n = 201  
0,899 

n = 73 
Central smärta 206 (52,6) 101 (52,9) 105 (52,2)  

 
Smärtutstrålning 

 n = 285 n = 150 n = 135  n = 180 
Vänster arm 49 (17,2) 28 (18,7) 21 (15,6) 0,487  
Ryggen 49 (17,2) 32 (21,3) 17 (12,6) 0,051 
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Smärtans utbredning, palpationsömhet och relation till rörelse och 
andning  
I tabell 2 framgår det att majoriteten av patienterna angav en smärtutbredning 
motsvarande en handflata (56%). I 28% angavs en smärtutbredning över hela bröstet, 
medan 8% angav en smärtutbredning motsvarande en femkrona. Palpationsömhet 
förelåg i 25% av fallen. Rörelsekorrelerad smärta förelåg i 22% och andningskorrelerad 
smärta förelåg 28%.  
 
I beskrivningen rörelserelaterad smärta framkom det en signifikant skillnad p=0,013 
mellan kvinnor och män. Det kan förklaras genom att det finns en signifikant skillnad 
mellan hur stor andel kvinnor (9%) respektive män (3%) som inte kunnat avgöra om 
smärtan är rörelserelaterad.  
 
Tabell 2 Smärtans utbredning, palpationsömhet och relation till rörelse och 
andning 

 
 

Smärtbeskrivning, Smärtlokalisation och Smärtutstrålning  
I diagram 1–3 presenteras smärtbeskrivning, smärtlokalisation och smärtutstrålning. De 
ord som valts för att beskriva smärtan var i första hand tryckande (37%) följt av 
molande (10%) och krampande (5%) respektive obehag (5%). Smärtan lokaliserandes i 
första hand centralt (45%) eller i vänster bröstkorgshalva (30%). Smärtutstrålningen 
skedde i första hand ut i ryggen (11%) och ut i vänster arm (11%). Patienterna uppgav i 
29% av fallen att de inte hade någon smärtutstrålning relaterad till sin bröstsmärta.   

 Alla Kvinnor 
 

Män 
  

P-värde Information 
saknas 

 
 
Smärtans utbredning 
 

 n = 394 n = 192 n = 202  
0,696 

n = 71 
Som en 
femkrona (%) 

32 (8,1) 16 (8,3) 16 (7,9)  

Som en 
handflata 

219 (55,6) 103 (53,6) 116 (57,4) 

Hela bröstet 109 (27,7) 58 (30,2) 51 (25,2) 
Patienten kan ej 
besvara frågan 

34 (8,6) 15 (7,8) 19 (9,4) 

 
Palpationsömhet 

 n = 397 n = 194 n = 203  
0,120 

n = 68 
Ja 100 (25,2) 57 (29,4) 43 (21,2)  
Nej 281 (70,8) 128 (66,0) 153 (75,4) 
Patienten kan ej 
besvara frågan 

16 (4,0) 9 (4,6) 7 (3,4) 

 
Rörelserelaterad 
smärta   

 n = 393 n = 193 n = 200  
0,013 

n = 72 
Ja 86 (21,9) 43 (22,3) 43 (21,5)  
Nej 284 (72,3) 132 (68,4) 152 (76,0) 
Patienten kan ej 
besvara frågan 

23 (5,9) 18 (9,3) 5 (2,5) 

 
Andningskorrelerad 
smärta 

 n = 386 n = 188 n = 198  
0,975 

n = 79 
Ja 108 (28,0) 52 (27,7) 56 (28,3)  
Nej 263 (68,1) 129 (68,6) 134 (67,7) 
Patienten kan ej 
besvara frågan 

15 (3,9) 7 (3,7) 8 (4,0) 
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Diagram 1 Smärtbeskrivning 

 
 
Diagram 2 Smärtlokalisation 

 
 
Diagram 3 Smärtutstrålning 

 

(n=324, Information saknas n=141)

Tryckande 172 (37,0%) Molande 44 (9,5)

Obehag 25 (5,4) Krampande 25 (5,4)

Stickande 22 (4,7) Huggande 20 (4,3)

Brännande 13 (2,8) Sammanslaget ej vanligt beskriven smärta 44 (9,3)

Patienten kan ej besvara frågan 20 (4,3)

(n=394, Information saknas n=71)

Centralt 207 (44,5%) Vänster brösthalva 140 (30,1)

Höger brösthalva 23 (4,9) Övre brösthalvan 26 (5,6)

Nedre brösthalvan 45 (9,7) Hela bröstet 38 (8,2)

Patienten kan ej besvara frågan 16 (3,4)

(n=286, Information saknas n=179)

Huvud 10 (2,2%) Hals 27 (5,8)

Vänster axel 11 (2,4) Vänster arm 49 (10,5)

Höger arm 19 (4,1) Ryggen 49 (10,5)

Ingen annan smärta uppges 134 (28,8) Sammanslaget ej vanligt beskriven 47 (9,9)
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Smärtans intensitet  
I tabell 3 redovisas att flertalet patienter (17%) uppgav frånvaro av smärta, vilket 
innebär att de skattat sin smärta som NRS 0. Därefter uppgav 16% NRS 4 som 
vanligaste smärtskattningsvärde. Vid 59% av fallen uppskattade patienterna sin smärta 
under NRS 5 och i 41% av fallen använde patienterna ett NRS-värde över fem. Enbart 
fem procent angav ett NRS-värde på 9 eller 10. Det påvisas ingen signifikant skillnad 
mellan hur kvinnor och män skattar sin smärta, p=0,336.  
 
Tabell 3 Smärtans intensitet (NRS) 

 NRS 
0 (%) 

NRS 
1 

NRS 
2 

NRS 
3 

NRS 
4 

NRS 
5 

NRS 
6 

NRS 
7 

NRS 
8 

NRS 
9 

NRS 
10 

Alla n = 380 65 
(17,1) 

10 
(2,6)  

58 
(15,3) 

28 
(7,4) 

62 
(16,3) 

35 
(9,2) 

51 
(13,4) 

29 
(7,6) 

23 
(6,1) 

7 
(1,8) 

12 
(3,2) 

Kvinnor n = 184 38 
(20,7) 

3 
(1,6) 

23 
(12,5) 

10 
(5,4) 

33 
(17,9) 

16 
(8,7) 

24 
(13,0) 

12 
(6,5) 

13 
(7,1) 

4 
(2,2) 

8 
(4,3) 

Män n = 196 27 
(13,8) 

7 
(3,6) 

35 
(17,9) 

18 
(9,2) 

29 
(14,8) 

19 
(9,7) 

27 
(13,8) 

17 
(8,7) 

10 
(5,1) 

3 
(1,5)  

4 
(2,0) 

P-värde 0,336 
Information 
saknas 

n = 85  

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Databearbetning 
För att analysera och organisera insamlad data samt redovisa resultatet på ett 
strukturerat sätt valdes en kvantitativ design (Billhult 2017). De första patienterna som 
ingick i BRIAN-studien valdes att inkluderas konsekutivt för att undvika ett selektivt 
urval för denna studie. Efter sammanställning av de första inkluderade patienterna var 
fördelningen mellan kvinnor och män likvärdig. Detta är viktigt och ses som en styrka 
för att genomföra en tillförlitlig jämförelse av könen och de symtom som beskrivits 
utifrån BRIAN-checklistan i förhållande till bröstsmärtan. 
 
I bortfallsanalysen framkom att fördelningen kvinnor/män var lika i gruppen som föll 
bort jämfört med gruppen som undersöktes. Inte heller ålder skilde sig åt mellan de två 
grupperna. Detta stärker resultatets trovärdighet. Debut tid och datum valdes att 
exkluderas då det inte ansågs vara av betydelse för jämförelsen av symtom vid 
bröstsmärta, eftersom debutsätt och debuthastighet blev en tydligare jämförelse.  
 
För att svara an mot syftet att jämföra om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och 
män jämfördes de olika symtomvariablerna mot kön. Dessa variabler som testats med 
analytisk statistik är av nominalskala. För att jämföra och mäta signifikans mellan 
grupperna och variablerna genomfördes chi2-test. Vid frågorna om smärtbeskrivning, 
smärtlokalisation och smärtutstrålning genomfördes först en frekvensanalys för att få 
fram vilka symtom som förelåg mest beskrivna och därefter genomfördes chi2-test. 
Variabeln ålder är en kontinuerlig variabel och kvotskala, ett oberoende t-test 
genomfördes för att ta reda på om det fanns någon signifikant skillnad mellan kvinnor 
och mäns ålder (Ejlertsson 2012).  
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Vid genomförande av flera signifikansprövningar finns det en risk att signifikans 
uppkommer av en slump, detta problem kallas massignifikans (Borg & Westerlund 2012). 
Vid prövning av variabeln rörelserelaterad smärta uppkom signifikans, p=0,013. Detta 
värde uppkom när patientgruppen (över 10) vet ej inkluderades i analysen. Däremot i en 
test-analys där gruppen vet ej exkluderades som ett internt bortfall framkom det ingen 
signifikans. Signifikansen kan förklaras med att gruppen vet ej visserligen är liten samt 
att den förväntade frekvensen var jämn, dock framkom att det var fler kvinnor (9%) än 
män (3%) som besvarat att de inte vet om smärtan är rörelserelaterad. 
 
Studien är genomförd med hänsyn till etiska ställningstaganden. Genom att ta del av 
anonymiserad data har inga känsliga personuppgifter hanterats i denna studie. De 
patienter som ingår i BRIAN-studien har fått möjlighet att avböja sin medverkan genom 
ett opt-out förfarande. Vid datainsamlingen för denna studie var det cirka 8% som avböjde 
sin medverkan i BRIAN-studien. Det medförde att urvalet till denna studie delvis blev 
selekterat, vilket kan försvåra tolkningen av data och möjligen påverka resultatet. Detta 
kan uppfattas som en begränsning.  
 
Validitet 
Validitet innebär ett mätinstrumentets förmåga att mäta det som är tänkt att mätas 
(Mårtensson & Fridlund 2017). Frågeformuläret till BRIAN-studien innefattar 
strukturerade frågor om olika symtomupplevelser i samband med bröstsmärta. Om 
studien genomförts som en retrospektiv journalgranskning finns det en risk för att det 
förekommit variationer i anamnestagning och att patientens symtom dokumenterats 
bristfälligt. Vid användning av frågeformuläret säkerställs därför att patienterna fått 
samma frågor angående sina symtom. Detta stärker resultatets validitet. Däremot är det 
en begränsning att svarsfrekvensen varierar mellan de olika variablerna. Att det inte är 
någon fråga som är besvarad av samtliga patienter kan förklaras med att de patienter 
(under 10) som svarat vet ej hamnade som ett internt bortfall och redovisades under 
information saknas. Dock stärker det validiteten att de patienter (över 10) som svarat vet 
ej är redovisade i resultat tabellen, eftersom det i studien anses vara ett svar att inte veta 
eller kunna besvara en fråga. Samtidigt finns det naturligtvis en osäkerhet om vad den 
egentliga orsaken är till att frågan ej besvarats. Det kan inte uteslutas att det i många fall 
har handlat om språkförbistring eller kognitiv nedsättning. Det stora antalet fall där 
information saknas försvårar tveklöst tolkningen av data.  
 
Det kan anses som en begränsning att patienternas slutdiagnos inte tas hänsyn till i 
studien. Detta var ett medvetet val då författarna ville lyfta fram vilka symtom som 
patienten beskriver prehospitalt vid bröstsmärta ESS 5. Ambulanssjuksköterskan ställer 
inte några diagnoser utan gör enbart preliminära bedömningar (fältdiagnoser) för att 
kunna styra patienten till rätt vårdnivå. Ambulanssjuksköterskan bör därför inte enbart 
vara inriktad på att utesluta hjärtinfarkt utan även vara vidsynt inför att symtom kan 
variera och så även den bakomliggande orsaken.  
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att upprepade mätningar med samma instrument ger likvärdigt 
resultat oberoende av när mätningen genomförs. Det vill säga tillförlitligheten av att det 
blivit samma resultat om någon annan genomfört analysen eller om analysen genomförts 
vid senare tillfälle (Billhult 2017). Vad som talar för reliabilitet i denna studie är att den 
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är prospektiv och att patienterna fått svara på samma frågor via BRIAN-checklistan. Det 
som kan tala emot reliabilitet är att det inte framgår när i förloppet som patienterna fått 
beskriva sina symtom. Eftersom det heller inte tagits hänsyn till slutdiagnoser så är det 
möjligt att om studien genomförts på samma vis vid ett senare tillfälle kanske urvalet i 
den gruppen innefattat patienter som varit mer påverkade med till exempel vegetativa 
symtom och haft en allvarlig sjukdom som orsak. Eller om studien genomförts på en 
bröstsmärtepopulation i ett mer glesbefolkat område och där väntetiden på ambulans ser 
annorlunda ut, skulle kunna bidra till att svaren via checklistan hade givit ett annat 
symtommönster. Det går därför inte enbart med denna studie att säkerställa reliabiliteten 
för BRIAN-checklistan.  
 
Generaliserbarhet 
Studien är genomförd i Hallands län i Sverige och urvalet omfattar förhållandevis få 
patienter. Resultatet anses därmed inte vara generaliserbart till hela befolkningen. 
Eftersom studien inte tagit hänsyn till någon slutdiagnos framgår det inte vad grund 
orsaken till patientens bröstsmärta är, vilket även bidrar till att generaliserbarheten är 
begränsad. Det som däremot kan tala för en generaliserbarhet över en större population 
är att fördelningen mellan kvinnor och män varit jämn och så även medelåldern mellan 
könen. Det är tänkbart att patienter i mer glesbefolkade områden söker först när 
symtomen har blivit svårare och att en bröstsmärtepopulation i Norrbotten som nås av 
ambulans har ett annorlunda symtommönster.  
 
Resultatdiskussion 

Kvinnor och män som söker ambulanssjukvård för akuta bröstobehag och som bedöms 
av ambulanssjuksköterskor beskriver sina besvär på ett varierande men på det stora hela 
likartat sätt. Vid beskrivning av bröstsmärta var det mest framträdande med en 
tryckande smärta centralt i bröstet. Den upplevda intensiteten av smärtupplevelsen 
visade sig vara låg med ett genomsnittligt skattningsvärde under NRS-värde fem. En 
stor andel patienter upplevde sin andning som påverkad i samband med bröstsmärtan 
och mer än hälften av patienterna uppgav att smärtan kom i vila. Dessvärre var det hela 
14 % som inte kunde uppge hur snabbt smärtan debuterade.  
 
I en tidigare studie som jämförde symtomen vid bröstsmärta hos patienter som fick 
diagnosen hjärtinfarkt eller annan diagnos, var det framträdande att de med hjärtinfarkt 
beskrev smärta i övre bröstkorgshalvan åt höger. Det var lika vanligt med central 
bröstsmärta hos de som fick en annan diagnos jämfört med de som hade hjärtinfarkt. De 
yngre patienterna med hjärtinfarkt beskrev oftare än de äldre att de hade 
smärtutstrålning i båda armarna och i nacken. Kvinnor beskrev smärta i nacke och rygg 
oftare än män (Everts, Karlson, Währborg, Hedner och Herlitz 1996). Det var 
framträdande i resultatet för denna studie att bröstsmärtan var lokaliserad centralt. Det 
förekom heller ingen skillnad mellan kvinnor och män vad gäller lokalisation. Detta 
bekräftas i tidigare studier, dock har dessa studier genomförts på patienter som 
diagnostiserades med hjärtinfarkt till skillnad från vår studie som inte är inriktad på en 
specifik slutdiagnos (Berg et al. 2009; D'Antono et al. 2006; Van der Meer et al. 2015). 
Däremot indikerar resultatet i vår studie på att kvinnor möjligen i större utsträckning 
hade smärtutstrålning i ryggen. Skillnaden var nära signifikant (p=0,051), men det har 
påvisats i tidigare studier att smärtutstrålning i ryggen var vanligare hos kvinnor (Berg 
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et al. 2009; Thuresson et al. 2005; Everts et al. 1996). Dock menade Berg et al (2009) 
att det var lika vanligt bland kvinnor som män med smärtutstrålning i käke, nacke, buk 
och arm/skuldra. Deras resultat skilde sig från Thuresson et al. (2005) som beskrev att 
kvinnor mer ofta hade smärta i käke och nacke. Resultatet i vår studie påvisade inte att 
smärtutstrålning i käke, nacke och buk var vanligt förekommande och därför 
genomfördes ingen jämförelse mellan könen. Det förelåg inte heller vara någon 
könsskillnad för smärtutstrålning i vänster arm. Det är möjligt att de patienter som ändå 
beskrev smärtutstrålning i käke, nacke och buk kan ha varit kvinnor. Men det var en så 
liten andel patienter som uttryckte dessa symtom, vilket gör att oavsett om det var det 
ena eller andra könet så kan resultatet inte generaliseras. Det kan även nämnas att det i 
resultatet framkom att konstant respektive intermittent smärta beskrevs lika ofta hos 
kvinnor som män, vilket är i överensstämmelse med en tidigare studie (Berg et al. 
2009). Återigen bör det påminnas om att vår studie inte enbart studerat patienter med 
hjärtinfarkt.  
 
Thuresson et al. (2005) fann att kvinnor beskrev sin smärtintensitet högre än män vid 
hjärtinfarkt. I vår studie visade det sig att kvinnor och män skattade sin smärta 
likvärdigt. Det framkom även att de flesta patienterna skattade sin smärta relativt lågt 
med NRS-värde under fem, och 17% uppgav smärtfrihet. Här måste hänsyn tas till att 
alla patienter inte förstår eller kan förmedla sin smärta genom skalor som NRS, trots att 
det är en validerad skala. Det är av vikt att ambulanssjuksköterskan tar patientens 
subjektiva upplevelse på allvar och inte negligerar eller underskattar ett lågt skattat 
NRS-värde (Blomberg 2016; Stening 2016).  I resultatet visade det sig även att det var 
hela 14% som inte kunde uppge hur snabbt smärtan debuterade och det vara 8% som 
inte kunde uppge om smärtan debuterade i vila eller under aktivitet. Dessa frågor är av 
betydelse för att kunna bedöma patienten enligt det bedömningsunderlag som används 
av ambulanssjukvården. Enligt triagering med ESS 5 bröstsmärta/bröstkorgssmärta får 
patienten en orange prioritering om bröstsmärtan debuterar i vila eller ringa 
ansträngning. Detta innebär att om patenten inte kan besvara frågan finns en risk för 
under prioritering (Widegren 2012). Att patienten inte kan besvara frågor som ställs vid 
anamnestagning kan bero på språkförbistring eller kognitiv nedsättning. Detta kan även 
påverka delaktigheten och öka patientens sårbarhet vid kommunikationen med 
ambulanssjuksköterskan.  
 
Kvinnor har i en tidigare studie beskrivit andnöd, illamående och kräkning som ett 
vanligt symtom i samband med hjärtinfarkt till skillnad från männen. Förekomsten av 
bröstsmärta var lika framträdande hos båda könen men det framhölls att det fanns 
skillnader i symtombilden vid hjärninfarkt mellan kvinnor och män (Goldberg et al. 
1998). Resultatet i vår studie kunde inte påvisa några signifikanta skillnader mellan 
könen i någon av de 14 symtombeskrivningarna från BRIAN-checklistan som 
patienterna fått vara delaktiga i att besvara. Ett viktigt resultat var att andningspåverkan 
visade sig vara ett framträdande symtom i samband med bröstsmärta hos samtliga 
patienter. Detta medför att patienter som söker för bröstsmärta och triageras med ESS 5 
ofta får en hög prioritering, eftersom andningspåverkan (dyspné) i samband med 
bröstsmärta leder till att patienterna får en orange prioritering enligt RETTS. Detta kan 
även ge ledtrådar kring differentialdiagnoser så som lungembolier eller andra 
lungsjukdomar. Det ska även tas i beaktande att patienter med ångest och oro också kan 
beskriva symtom som andnöd och tryck över bröstet, likväl som patienter med 



 17 

bröstsmärta kan ge uttryck för ångest och oro. Eftersom bröstsmärta kan orsakas av 
såväl fysisk som psykisk ohälsa är det av vikt att patienternas symtom vid andnöd och 
tryck över bröstet inte negligeras och underprioriteras. Detta understryker återigen 
vikten av en utförlig anamnestagning och en grundlig undersökning av patienten då 
bröstsmärta är ett tillstånd som har en stor komplexitet. Ambulanssjuksköterskan bör ge 
patienten utrymme för delaktighet och vara vidsynt i sin bedömning. Därmed inte enbart 
förlita sig på de verktyg som finns för bedömning prehospitalt så som smärtskattning 
genom VAS/NRS eller bedömning enligt RETTS utan även använda sin kliniska blick 
och ta hänsyn till patientens beskrivning av sina symtom.  
 
I en mindre studie från Island på patienter som sökte för bröstsmärta vid en 
akutmottagning, framkommer det att majoriteten av patienterna (72%) hade en 
ospecificerad bröstsmärta. Endast 24% av patienterna diagnostiserades med en 
hjärtsjukdom. Samtliga patienter som sökte för bröstsmärta fick svara på frågor om sina 
fysiska och psykiska symtom samt om deras levnadsvanor och livskvalité. Det framkom 
att de patienter som hade en ospecificerad bröstsmärta mera ofta var kvinnor och i 
genomsnitt nio år yngre än de som fick en diagnos av hjärtsjukdom. Det visade sig även 
att de patienter med ospecificerad bröstsmärta i lika stor utsträckning hade fysiska 
symtom av bröstsmärtan som de med hjärtsjukdom, men i större utsträckning led av 
psykiska besvär så som depression, ångest och stress (Svansdottir et al. 2018). 
Psykosociala faktorer lyfts fram av Socialstyrelsen (2017) och Folkhälsomyndigheten 
(2018) som riskfaktorer för att drabbas av hjärtsjukdom, vilket bör tas i beaktande vid 
bedömning av patienter som söker för bröstsmärta. 
 
Tidigare studier har indikerat att kvinnor beskriver sina symtom annorlunda än män vid 
hjärtinfarkt. Bland de patienter som söker för bröstsmärta i denna studie kan inte några 
signifikanta skillnader påvisas mellan könen och de symtom som beskrivs. Bröstsmärta 
bör ses som individuellt framträdande hos alla individer, precis så som smärta beskrivs 
som högst individuell enligt International Association for the Study of Pain (Rolf-Detlef 
Treede 2018). 
 

Hållbar utveckling  
I Sverige där befolkningen lever i ett välfärdssamhälle ökar hjärt-kärlsjukdomar och 
psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2017). Eftersom våra liv präglas av prestige, stress, 
stillasittande och ohälsosam kost ökar kontakten med akutsjukvården genom symtom 
som ofta kan yttrar sig som bröstsmärta. Vid tidigare forskning har främst bröstsmärta 
med diagnosfokus på hjärtinfarkt studerats. Även om hjärtinfarkt är vanligt 
förekommande, så diagnostiseras endast en relativt lite andel av de patienter som söker 
för bröstsmärta med hjärtinfarkt (Svansdottir et al. 2018). Det finns behov av mer 
forskning kring bröstsmärta som symtom med öppenhet för fler diagnoser, för att kunna 
identifiera orsaken till patienternas symtom tidigt. Ställer vi rätt frågor till de patienter 
som söker för bröstsmärta? Ger vi patienterna utrymme för att beskriva sina 
upplevelser? Genom att utveckla dessa två frågeställningar skulle vi kanske tidigare 
kunna identifiera om det rör sig om psykisk ohälsa eller hjärt-kärlsjukdom? Vidare 
skulle detta kunna leda till rätt vårdnivå och därmed minska de upprepade kontakterna 
med sjukvården för oidentifierade symtom. I framtiden kommer detta leda till minskad 
belastning av samhällets redan ansträngda resurser.  
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SLUTSATS 
I studien har det inte gått att påvisa några signifikanta skillnader mellan kvinnor och 
män med avseende på hur de beskriver sina symtom vid bröstsmärta när de söker 
kontakt med ambulanssjukvården. Den vanligaste symtombeskrivningen från samtliga 
patienter var en centralt tryckande smärta över bröstet, men även besvär med andningen 
var vanligt. Dock är detta en mindre studie som inte tar hänsyn till några slutdiagnoser, 
vilket gör att det inte helt går att avfärda att det skulle kunna finnas skillnader mellan 
kvinnor och män i vissa subgrupper som exempelvis de med hjärtinfarkt. Tidigare 
forskning har visat skillnader mellan kvinnor och män, vilket efter resultatet i denna 
studie uppmanar till ytterligare forskning kring ämnet. Smärta är komplext, så även 
bröstsmärta och det finns många faktorer som påverkar hur smärta yttrar sig. Smärta är 
en individuell upplevelse och så bör även bröstsmärta betraktas.  
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