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Sammanfattning    
 
Bakgrund och problemformulering: Kvinnors symtom och upplevelser vid akut 
hjärtinfarkt är ofta svårtolkade. Det beror på att deras symtom är atypiska.  
Kranskärlssjukdom har länge ansetts vara ett manligt problem varför kvinnor har 
uteslutits ur vetenskapliga studier. Detta har medfört att kunskapen om kvinnans hjärt-
kärlsjukdom inte är lika god som mannens. För att kunna ge rätt behandling och god 
omvårdnad är det viktigt för ambulanssjuksköterskan att få kunskap om kvinnors 
atypiska symtom. 
 
Syfte: Studien syftar till att beskriva kvinnors symtom och upplevelser vid akut 
hjärtinfarkt för att ambulanssjuksköterskan ska kunna ge rätt behandling och god 
omvårdnad. 
 
Metod: Vi har gjort en litteraturstudie där fokus har lagts på kvalitativa artiklar som 
beskriver kvinnors symtom och upplevelser vid akut hjärtinfarkt. Materialet 
analyserades och sammanställdes enligt David Evans granskningsmodell. 
 
Resultat: I studien har vi sett att kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt oftast uppvisar 
andra symtom än vad männen gör. Dessa symtom är buksmärta, andfåddhet, 
illamående, kräkning, diarré, olustkänsla, epigastriella smärtor, yrsel och aptitlöshet. 
Kvinnorna beskrev mer smärta i arm och/eller skuldrorna, nacke, käke och hals. 
Smärtan kunde vara utstrålande i tinningen och även ge tandvärk. Orkeslöshet i armar 
och skuldror var också symtom som upplevdes. 
 
Diskussion: Forskningen visar att kvinnor med akut hjärtinfarkt har svårt att tolka sina 
symtom och relatera dem till hjärtat, eftersom de uppvisar andra symtom än män.  
Kvinnor behöver få kunskap om mer att de uppvisar andra symtom vid hjärtinfarkt. Den 
kunskapen behöver även ambulanssjuksköterskan få så att kvinnor kan få snabb och 
adekvat behandling. Vi anser att forskning behöver bedrivas kring kvinnors symtom och 
upplevelser vid akut hjärtinfarkt.
 
Nyckelord: myocardial infarction, woman, symptom, gender, differences, pain 
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INLEDNING 
Det har pågått debatt i massmedia nyligen som handlar om att kvinnor som drabbas av 
hjärtinfarkt uppvisar andra symtom än de klassiska och att de därmed skulle få sämre 
vård. De klassiska symtomen på hjärtinfarkt sätts efter den forskning som är gjord. Den 
mesta forskning om symtom på akut hjärtinfarkt är gjord på män. Forskning på kvinnor 
började i slutet på 1990-talet. Därför används mannen som norm då symtom vid 
hjärtinfarkt beskrivs. Många kvinnor tror dessutom att hjärtinfarkt är en manlig åkomma 
och att det inte kan drabba dem.  Människor i allmänhet har en viss bild av vilka 
symtom som inträffar vid en hjärtinfarkt. När dessa inte stämmer överens med den 
bilden, har de svårt att sätta dem i samband med en hjärtinfarkt.  

Som sjuksköterskor i ambulans kommer vi ofta i kontakt med kvinnor som är på väg att 
få eller har drabbats av hjärtinfarkt. Då kvinnors symtom vid hjärtinfarkt ofta är 
atypiska kan det vara svårt att tolka att det är en hjärtinfarkt kvinnorna har drabbats av. 
Med atypiska symtom menas de symtom som skiljer sig från klassiska symtom. Till de 
klassiska symtomen hör bröstsmärta, som varar i mer än 15 minuter. Den typiska 
smärtan sitter bakom bröstbenet och kan stråla ut i vänster arm och i käken. 
Allmänpåverkan med illamående och kallsvettighet förekommer ofta vid hjärtinfarkt 
(Grefberg & Johansson, 2007). För att kunna ge rätt behandling är det av största vikt att 
som sjukvårdspersonal känna till olikheter i symtombilden hos kvinnor med akut 
hjärtinfarkt. Medeltiden för behandlingsstart hos män är 30 minuter och hos kvinnor 42 
minuter. Kvinnor anländer till sjukhuset senare än män och behandlas mer sällan med 
acetylsalicylsyra eller andra läkemedel i förebyggande syfte (Efre, 2004). 

I en svensk galuppundersökning från 1998 fann man att de flesta svenska kvinnor 
trodde att de skulle drabbas av bröstcancer då de blev äldre. Endast 5 % visste att det 
var hjärt-kärlsjukdom som är det vanligaste som äldre kvinnor drabbas av. Hjärtinfarkt 
är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor över 55 år. Kranskärlssjukdom har länge 
ansetts vara ett manligt problem varför kvinnor har uteslutits ur vetenskapliga studier. 
Till följd av detta är kunskapen om kvinnans hjärt-kärlsjukdom inte lika god som 
kunskapen om mannens. Kvinnors atypiska symtombild vid hjärtinfarkt gör även att 
kvinnorna själva inte relaterar symtomen till att det kan vara en hjärtinfarkt (Schenk-
Gustafsson, 2003).  

Ambulanssjuksköterskan är den första länken i vårdkedjan vilket innebär att vi gör den 
första bedömningen av patienten och ställer en symtomdiagnos. Det känns därför extra 
viktigt för oss att ta reda på så mycket som möjligt om hur kvinnors symtombild kan te 
sig vid en hjärtinfarkt. Detta för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning och se till 
att patienten får adekvat och snabb behandling. Vi kan då även se till att patienten 
kommer till rätt instans på sjukhuset för vidare vård, vilket minskar vårdlidandet, 
sjukdomslidandet samt ökar patientens chans till överlevnad. Sjuksköterskan kan hjälpa 
kvinnorna att bli mer vaksamma på olika vaga symtom och uppmuntra dem att söka 
läkarvård i tid.  
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BAKGRUND 

Det största folkhälsoproblemet för både män och kvinnor är hjärt-kärlsjukdom. Hit 
räknas ACS (acute coronary syndrome) vilket innefattar instabil angina pectoris, ST-
höjningsinfarkt och icke ST-höjningsinfarkt (Schenk-Gustafsson, 2003). Termen ACS 
används eftersom instabil angina pectoris, ST-höjningsinfarkt och icke ST-
höjningsinfarkt har samma patofysiologiska mekanismer, och har samma brådskande 
dignitet för snabb diagnos och behandling (Chen, Woods, Wilkie, & Puntillo, 2005).  

I Sverige drabbas över 50 000 personer varje år av hjärtinfarkt. Av dessa avlider cirka 
40 % vilket gör att hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Eftersom de 
flesta dödsfall sker under de allra första timmarna efter symtomdebut är det viktigt att få 
ut kunskap till patienterna om symtom vid hjärtinfarkt och vikten av att larma tidigt 
(Persson, 2007).  

För att kvinnor ska göras mer uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid 
hjärtinfarkt, krävs att de får mer utbildning i att vara uppmärksamma på atypiska 
symtom som kan härledas till ACS. Det kan t.ex. vara att de känner mer obehag i bröstet 
än smärta såsom män gör. Även sjukvårdspersonal behöver mer kunskap om kvinnors 
atypiska symtom för att snabbt kunna ställa rätt diagnos och ge snabb behandling (Chen 
et al., 2005).  

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer sägs att för att kunna ge ett adekvat 
omhändertagande av patienter som söker för bröstsmärtor ska alla sjukhus ha ett 
strukturerat handlingsprogram som gör det möjligt att snabbt bedöma patienter som 
behöver hjärtintensivvård och urskilja dem från patienter som kan omhändertas i andra 
vårdformer eller återvända hem. För att uppnå god behandling i det akuta skedet så är 
det primära målet att minimera utbredningen av infarkten och förhindra komplikationer. 
Behandlingens målsättning är att rädda liv, lindra symtom, minska skadan, förlänga 
livet, undvika komplikationer och förhindra återinsjuknandet (Socialstyrelsen, 2004). 
Flertalet av de patienter som avlider i kranskärlssjukdom dör innan ankomst till sjukhus 
och då menar Efre (2004) att sjuksköterskan har en betydelsefull roll som informatör.  

Patofysiologi 
Hjärtinfarkt är en hjärtmuskelcellskada som har uppkommit på grund av syrebrist i 
hjärtat. Den främsta orsaken till hjärtinfarkt beror på ett försämrat blodflöde i ett av 
hjärtats kranskärl med ischemi (syrebrist) som följd i detta kärls försörjningsområde i 
hjärtmuskeln (Socialstyrelsen, 2004). Försämrat blodflöde beror på ateroskleros 
(åderförkalkning). Ateroskleros innebär inlagring av lipider (blodfetter) och 
inflammatoriska celler i kärlväggen med bildning av så kallat plack. Denna process sker 
mycket långsamt. Plötsliga blödningar i placket kan ge upphov till trombbildning 
(propp) och helt täppa till, ockludera kärlet. När trombosen väl täppt till kärlet upphör 
blodcirkulationen till den drabbade delen av hjärtmuskeln, vilket leder till en 
irreversibel hjärtmuskelskada på grund av syrebrist som uppkommer då hjärtats 
kranskärl får försämrat blodflöde (Grefberg & Johansson, 2007). I relation till sin 
kroppsvikt har kvinnor mindre hjärta och smalare kranskärl. Detta kan vara en av 
orsakerna till att de oftare drabbas av kramp i koronarkärlen, så kallad koronarspasm 
(Schenk-Gustafsson, 2003).  
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Symtom vid hjärtinfarkt 
Central bröstsmärta är det dominerande symtomet för hjärtinfarkt. En kraftig 
allmänpåverkan med blekhet, ångest och kallsvettighet kan ofta ses i samband med 
insjuknandet (Wallentin, 2005). Bröstsmärta är det mest förekommande symtomet hos 
både män och kvinnor. Central bröstsmärta som strålar ut i vänster arm är det klassiska 
symtomet. Andra kombinerade symtom är andnöd, illamående och kräkningar 
(MacInnes, 2006). Bröstsmärta som inte ger med sig i vila eller efter tillfört sublingualt 
(under tungan) nitroglycerin i kombination med utstrålning mot hals, käke, axlar eller 
armar är klassiska symtom för hjärtinfarkt. Det finns även andra symtom som kan 
föreligga eller helt dominera symtombilden så som ångest, andfåddhet, illamående, 
matthet, svaghet, svimning, allmän sjukdomskänsla och svettning. Buksmärtor kan även 
förekomma hos äldre människor (Lyngstam, Medin, & Sahlquist, 2004). 

 
Diagnoskriterier för hjärtinfarkt 
Enligt RIKS-HIA (nationellt register för hjärtsjukvård) är det bestämt att diagnosen för 
akut hjärtinfarkt ställs om minst två av följande kriterier är uppfyllda: 

• Bröstsmärta > 15 minuter 

• EKG-förändringar som tyder på ischemi (patologiskt ST-höjning eller ST-
sänkning i minst 2-avledningar).  

• Minst en av de två enzymmarkörerna Troponin eller CKMB skall vara förhöjda. 

 

Riskfaktorer 
De fyra viktigaste riskfaktorerna som visar ett övertygande samband mellan hjärt-
kärlsjukdom är rökning, diabetes, högt blodtryck och blodfettsrubbning. Andra 
riskfaktorer är hög ålder, låg fysisk aktivitet samt arvsanlag (Persson, 2003). En annan 
riskfaktor av betydelse för uppkomsten av hjärtinfarkt är psykologisk stress. Rökning är 
en av de största riskfaktorerna där risken för att drabbas av en hjärtinfarkt fördubblas 
(Wallentin, 2005). De kvinnliga riskfaktorerna är bland annat prematur (för tidig) 
menopaus och preeklampsi (förstadiet till havandeskapsförgiftning).  Att som kvinna 
dessutom ha diabetes är bidragande orsak till att den kvinnliga skyddseffekten minskar 
vilket i sin tur kan få kvinnan att drabbas av hjärt-kärlsjukdom lika tidigt som männen 
(Schenk-Gustafsson, 2003). Kvinnor med diabetes har redan en blodfettsstörning och i 
samband med menopausens bidragande till lägre östrogenproduktion blir den mer störd, 
det vill säga att bromsen mot hjärt-kärlsjukdom tas bort (Hauffman, 2001). Vidare 
menar McSweeney och Crane (2000) att kvinnor med hjärtproblematik är 
överrepresenterade i lägre social- och ekonomiska grupper. Att tillhöra en lägre 
socioekonomisk grupp i samhället är i sig en riskfaktor.  
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Kvinnors föreställningar om hjärtinfarkt 
Kvinnor har i alla tider varit de som tagit hand om hemmet, sina nära och kära och känt 
det som sin uppgift. Även då de drabbas av sjukdom ser de detta som något ytterst 
viktigt. Det är en av orsakerna till att de förnekar sina symtom och inte tar dem på 
allvar. Symtomen kan även vara så vaga att det är svårt för kvinnorna att definiera och 
känna igen dem och kunna beskriva dem (Lockyer, 2005).  

Många kvinnor tror även att hjärtinfarkt är en manlig sjukdom varför de inte ser sig 
själva i riskzonen för en hjärtinfarkt. Uppfattningen hos kvinnorna om vilka symtomen 
för en hjärtinfarkt är varierar (Finnegan, Meischke, Zapka, Leviton, & Meshack, 2000). 
En kvinna sa:  

” I thought that when a heart attack hit you, you were going to die right there and then” 
(s.207).  

Någon kvinna trodde att det var som i en Hollywoodfilm där symtomen på hjärtinfarkt 
är en skarp och krossande smärta. Upplevelse av något smärtsamt så som att någon 
kommer in i ditt hjärta och sliter ut det. Att kunna relatera bröstsmärtan och obehaget 
som kvinnorna upplever i form av lättare smärta eller tryckkänsla i bröstet, till en 
hjärtinfarkt, när dessa föreställningar finns kan bli svårt. Obehaget i bröstet relateras 
oftast till att kvinnorna känner att något inte är som vanligt men de vill vänta och se hur 
det utvecklar sig (Finnegan et al., 2000).  Detta leder till att de väntar längre med att 
söka vård. Kvinnorna förstår inte att deras symtom kan vara relaterade till hjärtinfarkt 
vilket gör att de inte förstår allvaret i situationen (Johansson, Strömberg, Swahn, 2004). 
När de väl söker vård kan de få vänta längre på sjukhuset, då de eventuellt blir felaktigt 
bedömda eftersom läkaren missbedömer smärtans ursprung. Förutom skillnaderna i 
symtom så har man funnit ett annorlunda språkbruk vid beskrivning av hur smärtan 
upplevs. Män uttrycker sig ofta konkret om sin smärta, medan kvinnor ofta beskriver 
hur de känner (Wallentin, 2005).  

 

Vård vid akut hjärtinfarkt 
Medicinsk behandling 

Redan vid symtomstart uppkommer vävnadsskada i hjärtmuskulaturen, därför är det 
viktigt att behandling sätts in snarast. Bäst prognos för hjärtmuskulaturens överlevnad 
är om behandlingen startar inom 30 minuter (Haugland et al., 2002). Ett prehospitalt 
EKG taget av ambulanssjuksköterskan direkt på plats hos patienten och som mottas av 
kardiolog (hjärtläkare) på HIA (hjärtintensivavdelning) kan påskynda mottagandet och 
öka överlevnaden för patienter med akut hjärtinfarkt (Patel, Rosengren & Ekman, 
2001). I Sverige är PCI (perkutan coronar intervention) förstahandsvalet av behandling 
vid hjärtinfarkt då detta har visat sig ha bättre effekt hos patienter med ST-
höjningsinfarkt och även har en lägre kostnad än vid trombolysbehandling, då 
propplösande läkemedel används (Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 2008).  

Vid akut hjärtinfarkt är tidsfaktorn kritisk. Den trombolytiska behandlingen bidrar stort 
till reducerad mortalitet och det är tiden från uppkomst av patientens symtom till start 
av trombolytisk behandling på sjukhus ”door-to-needle” som kan påskyndas genom att 
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ta ett EKG prehospitalt. Ett EKG som visar ST-höjningar påskyndar patientens 
mottagande på PCI, där personalen redan är förberedd på att ta emot patienten. Det 
största fyndet från studien visar att patienter med ett taget EKG prehospitalt hade 
förkortad väntetid fram till PCI.  Ett EKG kan ge information om patientens status både 
under och efter själva hjärtinfarkten och påvisa förbättringar eller försämringar efter 
påbörjad behandling (Patel et al., 2001). 

Vid akut behandling ges acetylsalicylsyra (ett blodförtunnande läkemedel som ges för 
att förhindra proppbildning i hjärtats kärl) med en initialt stor dos vid misstänkt 
hjärtinfarkt. I övrigt är det viktigt att patienten tillförs syrgas (som ges för att reducera 
smärtan och minska syrebristen i hjärtmuskeln) samt att vårdsituationen präglas av lugn 
och ro. Om patienten skulle uppleva smärta ges vanligen morfin. Trombolys är en 
infarktbegränsad åtgärd och om den startas inom 3-4 timmar efter att symtomen 
debuterat, visar den gynnsam effekt (Persson, 2003). Prehospitalt används ASA 
(acetylsalicylsyra) som ett standardiserat tillfört läkemedel hos patienter med 
bröstsmärta. Den tidiga administreringen av ASA är sammankopplad med den 
förbättrade utgången av akuta hjärt-kärlsjukdomar. Om trombolys kan ges inom ”the 
golden hour”, från när patienten först upplever symtom tills administration av 
trombolytiskt läkemedel tillförs, kan dödligheten reduceras med 46 % (McInnes, 2006). 

Det effektivaste sättet att påverka symtom, infarktstorlek, infarktförlopp, 
komplikationsfrekvens och dödlighet uppnås vid återvunnit blodflöde genom 
ballongdilatation i hjärtats kranskärl (PCI) eller propplösande läkemedel (trombolys). 
Den bästa effekten erhålls om behandlingen inleds inom tre timmar efter smärtdebut. 
Ingen säker effekt uppnås om behandlingen startas senare än tolv timmar efter 
insjuknandet (Socialstyrelsen, 2004). Om det finns praktisk möjlighet görs en “direkt-
PCI” och om patienten svarar väl på behandlingen så kan mobilisering ske redan under 
dag två, för att successivt utöka mobiliseringen efterhand. Målet är att patienten vid 
utskrivningen ska kunna ta hand om sig själv i hemmet (Persson, 2003).  

De personer som har drabbats av akut kranskärlssjukdom bör erbjudas förebyggande råd 
om livsstilsförändringar, så som förändringar i matvanor, motion och rökstopp (Ericson 
& Ericson, 2002). Detta har visat stor effekt när det gäller att motverka fortsatt 
utveckling av hjärtsjukdom, för tidig död och behov av sjukvård. Rökstopp efter 
kranskärlssjukdom minskar risken betydligt för ett återinsjuknande och fortskridande av 
kranskärlssjukdom (Wallentin, 2005). 
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Omvårdnad 

Ambulanssjuksköterskan ska ansvara för omvårdnaden av patienter i alla åldrar med 
hänsyn till varierande kulturell, social och religiös tillhörighet. Kompetensbeskrivning 
för sjuksköterska med specialisering i ambulanssjukvård innefattar:  
”Sjuksköterskan med specialisering i ambulanssjukvård måste med utgångspunkt i de 
situationer som kan vara komplexa dels kunna  

• ansvara för omvårdnaden som motsvarar vad som angetts för legitimerad 
sjuksköterska, dels därtill kunna  

• med beaktande av patientens sociala situation, i samråd med denne eller 
närstående person, identifiera, bedöma behovet av och vidta åtgärder för att 
tillförsäkra patienten god vård  

• stödja patienter och/eller närstående i kris och vid behov hänvisa till annan 
expertis  

• på ett flexibelt och kreativt sätt omhänderta patienter i skiftande miljöer och 
med ibland begränsade resurser”(SOSFS 1997:18).  

Fridlund (1998) skriver om att insjuknandet i en hjärtinfarkt är en mycket känslomässig 
upplevelse för patienten. Omhändertagandet och omvårdnaden i det akuta skedet ligger 
till grund för patientens tillfrisknande och rehabilitering.  

Sjuksköterskan kan hjälpa kvinnor att börja lyssna på sin kropp och känna igen symtom 
på hjärtinfarkt. Vidare ska kvinnor uppmuntras att ta sig tid för läkarbesök även om de 
känner att tiden inte räcker till. Det är av största vikt att kvinnor förstår att även de löper 
risk att drabbas av hjärtinfarkt och att det inte enbart är en manlig sjukdom (Efre, 2004).  

 

Prehospital omvårdnad 

Ambulans är inte bara ett transportmedel utan också en del av akutsjukvården. 
Ambulanssjuksköterskan ställer här en symtomdiagnos och utefter den påbörjas 
behandling av hjärtinfarkt. Många patienter har inte kännedom om 
ambulanssjuksköterskans kunskap och är därför inte medvetna om fördelarna med att 
åka ambulans vid pågående hjärtinfarkt. Att ringa 112 känns drastiskt i förhållande till 
symtomen. De patienter som relaterar sina symtom till hjärtinfarkt eller tror att de 
drabbats av en hjärtinfarkt söker snabbare vård (Johansson et al., 2004).  

Ambulanssjukvården ska grunda sig på en holistisk syn, där omvårdnaden ska bestå i att 
stödja och hjälpa patienten samt skapa trygghet i vården.  Patientens självbestämmande 
och integritet ska respekteras. Genom att ambulanssjuksköterskan kommunicerar med 
patienten och informerar skapas trygghet hos patienten vilket lägger grunden för ett gott 
bemötande och bra omhändertagande. Detta är omvårdnadens grundstenar för att skapa 
en god och trygg relation mellan vårdare och patient (Poljak, Tveith, & Ragneskog, 
2006). 

Ambulanssjuksköterskan måste vara beredd på att olika komplexa situationer och 
omständigheter kan uppstå och då ha en bred kunskap inom många områden. Vårdandet 
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ska balanseras mellan medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper. Genom denna 
balans kan vårdaren skapa trygghet och tillit. Bemötandet av patienten är det viktigaste. 
Här läggs grunden för att fortsättningen av vårdandet ska bli bra. 
Ambulanssjuksköterskan måste vara här och nu i mötet med patienten för att kunna 
sätta sig in i patientens upplevelse av situationen. Det gäller att tolka patientens verbala 
och icke verbala kommunikation och tolka vad kroppsspråket har att säga och vara 
öppen och lyhörd för det som patienten försöker att säga. I en akutsituation under ett 
kort möte med patienten ska ambulanssjuksköterskan skapa närhet och etablera en god 
relation. Genom en god baskunskap och social kompetens kan vårdaren möta patienten 
här och nu (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003).  
Kommunikationen mellan patient och ambulanssjuksköterska ska kännetecknas av att 
tid ägnas åt patienten. Genom att lyssna aktivt, vara uppmärksam och att fråga närmare 
om symtom och känslor kan ambulanssjuksköterskan hjälpa patienten med att ge 
uttryck för vad de upplever (Støvring & Støvring, 2000).  

Ambulanssjuksköterskan ska kunna bemöta olika människor och deras olika känslor. 
Det är viktigt att ambulanssjuksköterskan tidigt skapar ett förtroende mellan sig och 
patienten. Detta för att skapa tillit och visa respekt för patienten. Tillit och respekt 
skapas ofta genom att agera med ödmjukhet, involvera sig i samtalet och lyssna på vad 
patienten har att berätta. I situationer som patienten inte förstår kan 
ambulanssjuksköterskan lugnt och sakligt berätta vad som sker. Det ställs höga krav på 
att bemöta patienternas krav. Att ringa ambulans innebär för många människor att när 
ambulansen anländer lägger de allt ansvar i ambulanssjuksköterskans händer och träder 
in i en patientroll. Ambulansen är en ny och främmande miljö där patienten inte känner 
sig hemma och kan inte ha kontroll på samma sätt. En stor grupp av patienter känner ett 
lugn direkt då ambulansen anländer och överlämnar sig till ambulanssjuksköterskan för 
att bli omhändertagna. Dessa patienter känner inte alltid till vilka kunskaper 
ambulanssjuksköterskan har och de vet inte vad de kan begära för hjälp. Andra patienter 
uppvisar mer oro och ifrågasätter vad deras åkommor beror på samt vilken behandling 
som utförs. Det här är patienter som är mer medvetna om vad de kan begära av 
ambulanssjuksköterskan (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, & Jonson,  
2005). 

Ambulanspersonalens uppfattning om vad som är god prehospital omvårdnad hos 
patienter med hjärtinfarkt, beskrivs som att skapa en god patientkontakt genom att agera 
lugnt och att informera patienten om vad som kommer att ske. Att vara erfaren, vara 
medveten om kulturella skillnader och att ha god förmåga att klara av patientens 
tillstånd är viktigt för att klara av situationer som ambulanspersonalen kan ställas inför. 
Stress, full tillit till teknologin och frånvaro av inflytande är beskrivna hinder som 
skulle kunna påverka eller försvåra omvårdnaden (Carlsson, Wirenmark, & Broström, 
2007). 

Den verbala interaktionen mellan patient och vårdare kan påverka på vilket sätt som 
bröstsmärtan förstås. En studie har visat att äldre kvinnor är mer oroade över att besvära 
andra när de har hjärtsymtom och vi som sjukvårdspersonal kan därför missa att 
identifiera patienten som möjlig hjärtinfarktpatient. Sjuksköterskor och läkare vid 
akutmottagningar borde prioritera behandlingstiden för kvinnor i övre medelåldern 
eftersom de troligtvis redan har dröjt med att söka vård (Isaksson, Holmgren, Lundblad, 
Brulin, & Eliasson, 2007).  
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Vårdvetenskapligt perspektiv 
Livsvärld 
Vardagen, vår dagliga tillvaro som omedvetet tas förgiven är vår livsvärld. Livsvärlden 
är den levda världen så som den erfars, lika omedveten som luften vi andas. 
Livsvärldsperspektivet är av intresse för ambulanssjuksköterskan för att förstå 
patientens upplevelser av vårdbehov, så som exempelvis oro kan ge. Den prehospitala 
akutsjukvården präglas av korta möten där ambulanssjuksköterskan snabbt måste kunna 
förstå patientens upplevelser av sin akuta åkomma. Närvaro och öppenhet i mötet krävs 
från vårdaren för att kunna förstå hur patienten upplever sin situation, och för att 
vårdaren ska kunna använda sig av både medicinsk och omvårdande behandling på ett 
så optimalt sätt som möjligt. Även om de objektiva symtomen inte finns så ska 
ambulanssjuksköterskan ha tilltro till patientens upplevda problem. Information och 
medicinsk förklaring till varför patienten måste utsättas för en viss behandling kan ge 
patienten ökad förståelse och leda till ökat välbefinnande. Patienten kan ha svårt att ge 
uttryck för upplevelserna så att ambulanssjuksköterskan kan förstå patientens livsvärld. 
För att ambulanssjuksköterskan ska kunna sätta sig in i patientens livsvärld, så som 
patienten upplever sin nya situation krävs ökad öppenhet och följsamhet. Följsamhet är 
viktig då patienten uttrycker sig med andra ord än vårdarens, och missförstånd lätt kan 
uppstå. Ambulanssjuksköterskan behöver ibland behandla patienten medicinskt. För att 
patienten då ska förstå betydelsen av detta är det viktigt att vårdaren för en dialog med 
patienten så att denne förstår syftet och innebörden i den behandling och vård som 
erhålls (Dahlberg et al., 2003). Att drabbas av hjärtinfarkt innebär att livsvärlden 
förändras.  Kvinnor känner ofta ett stort ansvar för hemmet och för sina män. Symtom 
som onormal trötthet och andnöd upplevs hos kvinnorna. Oftast sätter kvinnorna inte 
symtomen i samband med att det skulle kunna vara en hjärtinfarkt. De försöker att få 
hemmet att fungera som vanligt även om det innebär att de måste vila för lilla minsta 
ansträngning eller sova mer än vanligt. Kvinnorna vill att deras vardag ska vara som 
vanligt och förnekar ofta sina upplevda symtom.   

 

Subjektiv kropp 
Genom vår kropp har vi tillgång till livet. När något förändras i kroppen medför det att 
tillgången till livet förändras. Att hamna i en akutsituation innebär att vi tappar 
kontrollen över tillvaron och blir beroende av någon annan. Det kan vara lätt hänt att 
ambulanssjuksköterskan i det akuta skedet endast ser till den akuta skadan varpå 
patienten kan uppleva sig bli behandlad som ett objekt. Detta kan förhindras genom att 
vårdaren för en dialog med människan som är föremål för det akuta omhändertagandet. 
På så sätt kan vårdaren utföra nödvändiga åtgärder som inte känns bra för kroppen men 
som patienten kan förstå är nödvändiga för behandlingen av skadan, och på så sätt 
minska lidandet och öka välbefinnandet för patienten (Dahlberg et al., 2003). Kvinnor 
som drabbas av hjärtinfarkt upplever onormal trötthet, matthet och andnöd. Upplevelsen 
av att vara för trött för vardagliga göromål som att laga mat eller att inte kunna andas 
tillräckligt för en promenad inskränker på deras vardagliga aktiviteter. De har svårt för 
att klara sig själva och måste ta hjälp av andra.  
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Lidande och välbefinnande 
Upplevelsen av att inte klara sig själv utan behöva hjälp av andra skapar ofta stress och 
en känsla av minskad värdighet. Att behöva ringa efter ambulans kan då innebära ett 
stort lidande med mycket ångest. För att kunna minska patientens lidande är det viktigt 
att ambulanssjuksköterskan bemöter patienten med stor lyhördhet, öppenhet och 
medkänsla, vilket också kan öka välbefinnandet och självkänslan. Då 
ambulanssjuksköterskan kan förmedla trygghet i ambulansen och patienten känner tillit 
kan den hotfulla och stressade situationen som patienten upplever minska, vilket leder 
till ett minskat lidande för patienten. Strävan efter att vilja skapa en trygg relation 
mellan vårdare och patient ska alltid finnas. För att ambulanssjuksköterskan ska kunna 
få ta del av patientens lidande är det viktigt att patienten berättar om sina upplevelser. 
Det är vanligt förekommande att patienten förnekar sitt lidande eftersom lidandet berör 
människans värdighet. Om en patient i denna situation, i underläge och mycket sårbar, 
inte bli sedd eller betrodd, finns en stor risk att känslan av hopplöshet och maktlöshet 
ökar. När ambulanssjuksköterskan får ta del av patientens lidande är det vårdarens 
uppgift att våga möta, och att finnas med den lidande människan. Vårdaren kan aldrig 
uppleva det som patienten upplever, men genom att ställa frågor och be patienten att 
tydliggöra sina upplevelser kan vårdaren få en förståelse för patientens lidande 
(Dahlberg et al., 2003). Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt upplever lidande och 
väntar längre med att ringa efter ambulans. Det är vanligt att de inte tycker om sjukhus 
och är rädda för att bli patienter. Kvinnor hyser ofta en rädsla för att bli hospitaliserad 
och att inte få bestämma själv. Därför förnekar de sitt lidande och står hellre ut med 
ökad trötthet, svaghet och andnöd. Detta tills lidandet blir av sådan karaktär att de måste 
åka in till sjukhus eller att någon närstående tar beslutet åt dem.  (Zuzelo, 2002). 
Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt är ofta benägna att kämpa emot sina symtom och 
förneka dem för att få deras livsvärld att vara så normal som möjligt. Generellt så 
fortsätter kvinnor med sina vardagliga sysslor men vilar allt oftare och tar 
smärtstillande, för att dämpa symtomen och hoppas att de ska försvinna. 
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PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor med misstänkt hjärtinfarkt uppvisar inte alltid de klassiska symtomen utan har 
ofta atypiska symtom som sällan sätts i samband med pågående hjärtinfarkt. Kvinnor 
kan därför dröja med att ringa efter ambulans. Sättet på vilket kvinnan beskriver 
bröstsmärtans karaktär och den annorlunda symtombilden kan också leda till en felaktig 
bedömning av orsaken till smärtan. Kvinnor kan därför få vänta längre än män innan de 
tas omhand på sjukhus. En ökad kunskap om kvinnans uttalade och outtalade symtom 
vid akut hjärtinfarkt kan förbättra ambulanssjuksköterskans medicinska bedömning och 
möjlighet att ge god omvårdnad. De frågeställningar som vi ämnar besvara i arbetet är:  

 
• Vilka symtom och upplevelser uppvisar kvinnor i det akuta skedet av 

hjärtinfarkt?  
• Hur kan ambulanssjuksköterskan möta omvårdnadsbehov hos kvinnor med akut 

hjärtinfarkt? 
 

 
SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors symtom och upplevelser vid akut hjärtinfarkt för att 
ambulanssjuksköterskan ska kunna ge rätt behandling och god omvårdnad.  
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METOD 

Vi har valt att använda oss av Fribergs (2006) Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Vi har använt oss av kapitel 11, som handlar om att göra en 
litteraturöversikt. Genom att göra en litteraturstudie har vi fått en sammanställning av 
flera olika studier och på en stor grupp om kvinnors symtom vid hjärtinfarkt. Fokus har 
lagts på kvalitativa artiklar som beskriver kvinnors symtom och upplevelser vid akut 
hjärtinfarkt. 

 Litteratursökning 
Vetenskapliga artiklar har sökts på Biomedicinska biblioteket i Göteborg och via 
databaser på Högskolan i Borås. De databaser som vi använt är: CINAHL och PubMed, 
eftersom dessa databaser är vårdvetenskapliga. Vi har även funnit artiklar via c-
uppsatser som har handlat om kvinnor och hjärtinfarkt. Dessa har vi funnit på 
www.uppsatser.se. 

Val av sökord 
Sökord som har använts är: myocardial infarction, women, heart attack, treatment 
delay, male, gender, differences, anxiety, pain, out of hospital, nursing, care, 
prehospital, emergency medical treatment, experience, paramedic, ambulance and 
symptoms. Kombinationer av sökorden redovisas i Bilaga 1. Dessa sökord valdes då vi 
anser att de ger oss en bredare kunskap om kvinnornas ibland diffusa symtom vid 
hjärtinfarkt. De sökord som gav mest antal träffar var myocardial infarction, woman 
och symptom. 
 

Urvalskriterier 
Vi har valt att använda oss av artiklar mellan åren 2000 och 2008 för att få aktuell 
forskning. Åldern på deltagarna i studierna var mellan 30-80 år och det gäller både män 
och kvinnor. Vi har försökt att få med artiklar där många kvinnor deltagit i studien.  

Sekundärsökning 
Av de dokument som vi funnit har vi kunnat använda oss av referenslistor från 
artiklarna samt tidigare uppsatser. För att finna dessa artiklar har vi använt oss av 
PubMed där vi skrivit in författaren av artikeln och på så sätt kunnat komma åt dessa. 
Vi hittade flera artiklar av en och samma författare som har använts genom hela arbetet. 
En av artiklarna har vi funnit i Vård i Norden.  
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Dataanalys 
Vi har utgått ifrån David Evans granskningsmodell (2003) vid genomgång av våra 
artiklar. Detta har underlättat vårt arbete med att värdera artiklarna. Följande steg i 
Evans har valts:  

1. Inhämtning av material från tidigare forskning 

2. Identifiera nyckelbegrepp inom respektive studie 

3. Besluta om hur dessa fynd kunnat relateras till andra studier 

4. Sammanställa fynden för att utveckla en beskrivning av fenomenet 

Nedan följer en redovisning av hur vi hanterat punkterna: 

1. Artiklarna har noggrant lästs igenom av båda författarna. De valda artiklarna 
lästes igenom flera gånger för att få en känsla för vad de handlade om. Vid 
genomläsningen av artiklarna, fokuserade vi oss på artiklarnas resultat. 

2. Fynden har bearbetats och analyserats. Vi har fokuserat oss på varje enskild 
artikels resultat och läst den beskrivande texten med anknytning till varje 
nyckelbegrepp eftersom dessa texter innehåller konkreta beskrivningar av det 
som författaren vill peka på. I dessa nyckelbegrepp fanns det viktigt 
kunskapsinnehåll. 

3. De olika artiklarnas resultat har relaterats till varandra, likheter och olikheter har 
identifierats. Sådant i materialet som har likheter har förts samman och bildat 
underrubriker. För att ge betydelse åt de nya underrubrikerna har texten skapats 
utifrån de referenser som vi stödjer oss på.  

4. Vi har sammanställt varje artikels resultat för att få en överblick över det som 
ska analyseras (se Bilaga 2).  

 
Etiska överväganden 
Av alla våra använda artiklar så har sex av dem sökt tillåtelse hos 
Etikprövningsnämnden. Deltagarna har blivit garanterade strikt anonymitet och 
pseudonymer användes då kvinnorna beskrev sina upplevelser. I en av artiklarna 
garanterades deltagarna att vara anonyma men författarna hade inte sökt tillåtelse hos 
etiska rådet.  

 12



 
 

 
RESULTAT  

I det följande stycket presenteras kvinnors symtom och upplevelser vid akut hjärtinfarkt 
under kategorierna prodromala symtom, bröstsmärtor, andnöd, trötthet, oro, smärta i 
ryggen samt övriga symtom. 

 

Prodromala symtom 
Kvinnor har ofta tidiga varningssymtom såsom onormal trötthet, illamående, yrsel och 
andfåddhet (Patel et al., 2004). Prodromala symtom, är symtom som kvinnorna upplever 
mer än en månad innan hjärtinfarkten. Symtomen ökar i frekvens innan hjärtinfarkten 
och försvinner efter hjärtinfarkten. Oerfarenheten och misstolkningen av symtomen är 
en orsak till att kvinnorna söker hjälp i ett försenat skede (Sjöström-Strand & Friberg, 
2008).   

Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt kan uppvisa vaga eller icke klassiska symtom. De 
vanligast förekommande prodromala symtomen hos kvinnor är osedvanlig trötthet, 
förlamande trötthet där de känner sig matta och svaga. En trötthet som gör det svårt att 
klara vardagen på samma sätt som förr. I samband med tröttheten upplever de även 
sömnsvårigheter i olika svårighetsgrad (McSweeney, Cody, & Crane, 2001). Kvinnor 
har svårt att förstå varför de mår dåligt under en längre tid eller vad den konstiga 
smärtan och obehaget de känt före sin hjärtinfarkt beror på. Kvinnorna uppger att de 
kände av symtomen i några dagar men trots detta inte kunde se orsaken till detta. En 
kvinna sa: 

”I had that feeling for a couple of days. I´ve had it before that I can remember and it 
goes away” (Zuzelo, 2002.s.131).  

Att inte upptäcka de prodromala symtomen i tid är den främsta orsaken till att kvinnor 
dör en plötslig död i hjärtsjukdom (McSweeney, Cody, Sullivan, Elberson, & Moser, 
2003). 

Så här beskriver en 52-årig kvinna sina symtom vid sin hjärtinfarkt: 

”I was sitting there having my coffee and took a drag on my cigarette that didn´t taste 
right. Yuck! I took it and I threw it away. That was unusual. I took a taste of coffee and 
had this strong radiation of pain exactly like the 2 days prior but stronger. Now, I felt 
sick to my stomach a little bit and I started perspire, sweat, and this wave of, it was 
anxiety, something was definitely not right. I thought, oh my God, I´m getting myself all 
worked up because even my arms are starting to feel weak. It was a general feeling of 
something is really wrong. I had no intense pain in my chest. I had no pain in arms, 
shoulders, my jaw, there was none of this crushing kind of what you see on TV. It was 
like a muscle ache. It went from left high above the breast line and just below the 
collarbone. It was very subtle, very soft, but it had strength” (McSweeney & Crane, 
2000. s.142). 

 

 13



 
 

Bröstsmärta 
Smärta 
Bröstsmärta kommer som ett relativt sent symtom hos kvinnor med hjärtinfarkt. De 
flesta kvinnorna i vissa studier upplever det som ett tryck i bröstet och krampkänsla 
centralt i bröstet, bak i skulderbladen och upp i nacken eller bara som ett obehag 
någonstans i bröstet (McSweeney et al., 2001). Bröstsmärta är en vanlig upplevelse hos 
kvinnor men med olika förklaringar, orsaker och ursprung. Det som komplicerar bilden 
av att kvinnor drabbas av hjärtinfarkt kan vara hur de beskriver sin smärta. Manliga 
patienter använder ofta ett mer konkret språk när de ska beskriva sina symtom medan 
kvinnor mer ger en redogörelse för sina känslor. Många av kvinnornas vaga symtom 
skylldes på åldrandet. 

”You´re getting older and you´ve got to expect these aches and pain” (Lockyer, 2005. 
s.33).  

Bröstsmärta och obehag i bröstet är det mest förekommande initiala symtomet som 
kvinnor upplever. Bröstsmärtan som kvinnorna upplevde var inte som de klassiska 
symtomen med stark ihållande smärta utan en mer vag smärta (Miller, 2002). 
Bröstsmärta behöver inte ingå i symtombilden. Kvinnorna upplever bröstsmärtan olika. 
Kvinnorna beskrev sin bröstsmärta som huggande, tyngdhetskänsla eller som om något 
kramade om bröstet. En kvinna beskrev det som om hon hade en boll i bröstet, en annan 
att det kändes som om det var uppror i bröstet. För att mäta kvinnornas smärta användes 
en gradskala mellan 0-10. De flesta av kvinnorna gav svaret 5-8. (Holliday, Lowe, & 
Outram,  2000). En kvinna upplevde sin smärta som: 

”It wasn’t a pain. It was sort of a tearing feeling and a little pressure in my breasts” 
(Zuzelo, 2002.s.130).  

”Before I called the doctor, the pain seemed to get worse. Heavier, maybe a little bit of 
pain but never the sharp type pains. But it was, I just felt like I was sinking beneath this 
load that was on my chest. The pain became gradually worse. I felt like there was an 
elephant standing on my chest and it radiated across my right shoulder, went up both 
sides of my neck and into my ear. I also had severe back pain” (McSweeney & Crane, 
2000.s.142). 

Symtomen beskrivs på många olika sätt, men kvinnorna beskriver att bröstsmärtan 
kommer akut och plötsligt och att smärtan inte verkade typisk för hjärtinfarkt. De har 
svårt att se sig själva i riskzonen för att drabbas av en hjärtinfarkt, trots att de har hjärt-
kärlsjukdom i släkten (Sjöström-Strand & Friberg, 2008). I Lockyer’s (2005) artikel 
beskriver kvinnorna sin smärta i bröstet som tryck, tyngdkänsla och tighthet. Det var 
sällan som kvinnorna beskrev central bröstsmärta eller smärta i vänster sida. En del av 
kvinnorna rapporterade ingen bröstsmärta utan hade smärta i nacke, käke och i ryggen.  
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Obehag 

Kvinnorna beskriver att de oftast kände obehag i höger axel men inget obehag eller 
smärta i bröstet. Obehaget kunde kännas som tryck, smärta, tighthet eller tyngdkänsla. 
Då obehag i bröstet eller bröstsmärta upplevdes av kvinnorna vid hjärtinfarkt beskrevs 
tryckkänsla i bröstet vara det som förekom mest, därefter värk och tighthet. Intensiteten 
av vad kvinnorna upplevde var oftast svår.  Kvinnorna beskrev sällan att de hade direkt 
smärta utan mer värk (McSweeney et al., 2003). Obehaget i bröstet relaterades inte 
alltid till smärta, en kvinna sa: 

“It wasn´t a pain, but it was a sensation in my chest, it didn´t go away, it was just 
there…” (Albarran, Clarke, & Crawford, 2007.s.1296).  

Obehagskänslan som kvinnorna upplevde identifierades till att sitta mellan 
skulderbladen och ut i bröstet. En av kvinnorna beskrev att det var som om det satt 
något bredvid höger skulderblad, en känsla av att något drog eller satt tight åt. En annan 
kvinna beskrev att hon kände sig obekväm, en känsla som varade i 10-15 minuter för att 
sedan försvinna. Andra upplevda symtom från bröstet som kvinnorna beskrev var en 
vag smärta, tyngdhetskänsla, en svagare smärta eller inget obehag alls. Upplevelsen av 
smärtlokalisation och karaktär på smärta och intensitet varierade mellan kvinnorna. 
Någon kvinna beskrev sina symtom som om att det stack i armarna och att de kändes 
tunga (McSweeney & Crane, 2000). En kvinna beskrev sin smärta och sitt obehag i 
bröstet: 

I couldn´t breathe. The pain was coming from the back, around where I think the 
shoulder blade is. The pain in the back area was a little too much for me. It felt like it, 
you know, how you have something under and you feel like you can just reach under 
there and pull it out everything would be OK. And it was that kind of pain. That just felt 
like if I could get under that bone I could just pull it out” (s.142).  
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Andnöd 
Ett av de första symtomen som kvinnorna nämner vid upplevelsen av sin hjärtinfarkt är 
andnöd. Kvinnorna beskriver att det var svårt att andas både in och ut under 
hjärtinfarkten. En kvinna beskriver att det kändes som om hon tappade andan vid minsta 
ansträngning. En kvinna upplevde rethosta en tid innan hjärtinfarkten. En 67- årig 
kvinna beskriver sin andnöd: 

”My throat felt like it was in fire- like somebody put a flame torch to it. The left breast 
was burning, the whole breast. Like my hole breast had been torched. Then I got short 
of breath, and the burning started to my shoulder, arm, and down to my hand, aching 
real bad. I was very hot and I wanted to take off all my clothes. I never had chest 
pain.”(McSweeney & Crane, 2000.s.142).  

Kvinnorna upplevde andnöd vid minsta ansträngning som frustrerande. Vardagliga 
aktiviteter blev svåra att genomföra på grund av andnöden. Att ge upp de vardagliga 
promenaderna för att det var svårt att andas var inget alternativ. De stannade hellre flera 
gånger under sin promenad och hämtade andan än att avstå från den (Zuzelo, 2002; 
McSweeney et al., 2001). Kvinnornas andningsbesvär beskrevs med känslor av att 
luften inte gick ner till lungorna och att det var svårt att djupandas.  

” I don´t feel the air going down in my lungs” (Zuzelo, 2002.s.130). 

Andfåddhet relaterades ofta till åldern, att de blivit äldre och inte orkar lika mycket som 
förr. Även andra sjukdomar sattes i samband med andfåddheten så som angina pectoris 
(kärlkramp) eller bröstcancer (Lockyer, 2005). Den tyngd och tryckkänsla i bröstet som 
kvinnorna upplevde gjorde även att de upplevde svår andnöd och hade svårt att prata till 
följd av detta (Holliday et al., 2000).  
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Trötthet 
Trötthet är ett viktigt symtom eftersom det ofta är ett förekommande problem hos 
kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt. Kvinnorna upplevde en onormal trötthet, en 
trötthet utöver det vanliga där det kändes som om att det inte fanns någon 
ambitionsförmåga kvar till någonting. Kvinnorna kunde komma på sig själva med att de 
bara satt eller låg och inte kunde göra någonting, en matthetskänsla som var 
överväldigad. Kvinnorna upplevde den uttalade tröttheten, svagheten och orkeslösheten 
som ett stort problem.  

“I couldn´t move.  I was just so weak that he had to practically carry me out to the car” 
(Zuzelo, 2002.s.130). 

Tröttheten påverkade kvinnorna genom att de sov mer än vanligt och inte riktigt orkade 
med sina vardagssysslor. En kvinna sa:  

”I fried the steak, but while I´m frying, I`m sitting down at the same time cause I feel 
I´m getting tired” (Zuzelo, 2002.s.131). 

I McSweeney & Crane (2000) beskrev en kvinna sin onormala trötthet som följande:  

” It was just like someone had drained everything out of me. I just had this terrible 
lethargy that I just couldn´t move I was so tired…..I had to sit down and rest between 
making sides of the bed. It exhausted me to make the bed” (s.141). 

Den onormala trötthet som ofta upplevs i samband med kvinnors hjärtinfarkt är en 
trötthet utöver det vanliga, inte som att bli trött efter en lång promenad utan mer som 
orkeslöshet. Bara att bädda en säng upplevdes som ansträngande. Tröttheten tolkas ofta 
som ett tecken på åldrande eller stress och uppfattas därför inte som något allvarligt 
(McSweeney et al., 2001). Det mest frekventa symtomet var onormal trötthet. Trötthet 
med mycket svår intensitet. Så svår trötthet att de hade svårt att utföra små vardagliga 
företeelser utan att vila. 70,7 % av kvinnorna upplevde trötthet i den prodromala fasen 
och 42,9% i den akuta fasen (McSweeney et al., 2003). 

 

Oro 
De bröstrelaterade symtomen framkallar oro. Det har visat sig att oron och obehaget 
steg när de inte kände igen smärtan. De beskrev den som något konstigt. Kvinnorna 
försökte övertala sig själva om att symtomen skulle försvinna och de övertygade sig 
själva om att det var något annat som var fel. Kvinnorna var oroliga för sin familj, vilket 
var en anledning som hindrade dem att söka hjälp (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008).  

Nell, en 76 årig änka beskriver sin oro: 

” I didn´t have any pains. I just felt very, very restless. I was all fidgety and that was 
unlike me” (McInnes, 2006.s.238). 
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Kvinnorna känner en oro för att inte bli tagna på allvar och att upplevas som 
hypokondriska. Det finns även en oro över att ta upp läkarens dyrbara tid eller att bli 
klassad som någon med nervproblem (Emslie, 2005). 

 

Smärta i ryggen 
Ryggsmärta har visat sig vara dubbelt så vanlig hos kvinnor än hos män (McInnes, 
2006). Kvinnorna upplevde ofta att de hade en uttalad ryggsmärta. Smärtan satt långt 
uppe i ryggen och även i skulderbladen. Ibland var smärtan i ryggen uttalad, ibland var 
det smärta i ryggen tillsammans med bröstsmärta och då i form av utstrålning till 
ryggen. ” My back was aching too but most of the pain stayed in the front” (Zuzelo, 
2002.s.130).  

Efter bröstsmärta som det mest förekommande symtomet upplevde kvinnorna smärta i 
ryggen, käken och nacken (Miller, 2002). Obehag i rygg och i skulderbladen är ett av 
symtomen som förekommer mest. Detta återkommer även i fler studier, där smärtan hos 
kvinnorna har lokaliserats till bak i skulderbladen. Även nack- och käksmärta var 
vanligt förekommande (McSweeney & Crane, 2000; McSweeney et al, 2001; 
McSweeney et al., 2003).  
 
 

Övriga symtom och upplevelser 
De övriga symtomen som kvinnor uppvisar är ofta atypiska i förhållande till mäns 
symtom. Ett atypiskt symtom är atypisk smärta. Den är registrerad som att smärtan är 
kortvarigt ihållande (några minuter) eller övergående inom 20 minuter. De atypiska 
symtomen kan vara förvirrande eller misstolkande. De kan till exempel yttra sig som 
buksmärta, andfåddhet, illamående, kräkning, diarré och olustkänsla. Kvinnorna 
upplever ofta epigastriella smärtor. Dessa smärtor beskrivs som brinnande eller 
kramande. De har oftare en övre buksmärta snarare än obehagskänsla över epigastriet 
(Isaksson et al., 2007). Yrsel och sjukdomskänsla var något som kvinnorna upplevde 
ofta (Sjöström-Strand & Friberg, 2008). Matsmältningsproblematik förekom där 
kvinnorna upplevde aptitlöshet, illamående och en känsla av spänningar i magen. 
Kroppstemperaturen förändras, vilket gav uttryck i svettningar och kallsvettighet.  
Kvinnorna beskriver mer smärta i arm och/eller skuldrorna, nacke, käke och hals. 
Smärtan kunde vara utstrålande i tinningen och även ge tandvärk (Zuzelo, 2002). 
Dessutom beskriver de orkeslöshet i armar och skuldror. Symtomen upplevdes oftast 
under mental stress eller vid vila snarare än vid fysisk ansträngning (McInnes, 2006).  

Genom att kvinnorna ibland misstolkar sina symptom och relaterar dem till 
matsmältningsbesvär, muskuloskelettala eller neurologiska tillstånd, har de svårt att se 
allvaret i symtomen, vilket föranleder till att de söker vård senare. (Patel et al., 2004). 
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Sammanfattning av symtom och upplevelser 
Sammanfattningsvis visade litteraturgranskningen att kvinnor med akut hjärtinfarkt 
uppvisar följande symtom och upplevelser: Kvinnorna upplever prodromala symtom 
mer än en månad innan hjärtinfarkten och symtomen kan yttra sig som onormal trötthet, 
bröstsmärtor, obehag, andnöd, oro samt smärta i ryggen. Övriga symtom som kan 
upplevas är smärta i övre delen av buken, armar, käke och/eller nacke. Övriga symtom 
är oftast kortvarigt ihållande eller övergående inom 20 minuter. Bröstsmärtan beskrivs 
som tyngdhetskänsla, tryck och smärta i skulderbladen. Sällan har kvinnorna centrala 
bröstsmärtor eller smärta på vänster sida i bröstet utan upplever oftast obehagskänsla, 
identifierad till att sitta mellan skulderbladen och ut i bröstet. Även andnöd är ett 
frekvent symtom. Kvinnorna tappade lätt andan vid minsta ansträngning och hade en 
känsla av att inte få ner luft i lungorna. Trötthet, svaghet och orkeslöshet beskrevs som 
ett stort problem då kvinnorna inte riktigt orkade med sina vardagssysslor. Oron steg 
hos kvinnorna när de inte kände igen smärtan och de var oroliga för att inte bli tagna på 
allvar. 
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DISKUSSION 

Metod 
Vi sökte efter vårdvetenskapliga artiklar i CINAHL och PubMed. Det vi sökte efter var 
kvinnors symtom och upplevelser vid hjärtinfarkt. Artiklarna söktes i fulltext för att 
göra det lite lättare att få tag i dem. För att få nyare studier valde vi att söka efter artiklar 
från år 2000-2008. Vi började med att läsa abstract för att kunna sålla ut de artiklar som 
verkade mest relevanta för syftet. Svårigheterna har varit att få fram artiklar som enbart 
handlade om kvinnor och deras symtom och upplevelser vid hjärtinfarkt. Många av 
artiklarna handlade oftast om män och deras symtom. Några av artiklarna valdes bort på 
grund av att de inte besvarade frågeställningarna och en del av artiklarna valdes bort då 
de inte visade männens och kvinnornas symtom enskilt. En del av artiklarna innehöll 
citat vilket vi tyckte var bra eftersom kvinnornas upplevelser då blev mer levande och 
förtydligade. Det hade varit intressant att göra en enkätundersökning och intervjuer. 
Men det valdes bort på grund av vi ansåg att underlaget skulle bli för litet för att göra en 
tillräckligt stor sammanställning av kvinnors symtom vid hjärtinfarkt. Vi valde därför 
att göra en litteraturstudie för att få en större undersökningsgrupp. De artiklar vi nu fann 
visar ett likriktat resultat ur ett internationellt perspektiv. Sammanlagt fann vi 50 
artiklar. Till slut återstod 21 artiklar som vi tyckte motsvarade vårt syfte. För att 
tydliggöra de aspekter som vi fått fram, valde vi att dela in uppsatsen i följande delar: 
patofysiologi, diagnoskriterier för hjärtinfarkt, riskfaktorer, kvinnors föreställningar om 
hjärtinfarkt, symtom vid hjärtinfarkt, vård vid akut hjärtinfarkt och vårdvetenskapligt 
perspektiv. Denna uppdelning gjordes för att arbetet skulle bli mer lättläst och 
överskådligt. Utifrån dessa delar försökte vi sedan besvara våra frågeställningar. 

 

Resultat 
När vi som ambulanssjuksköterskor kommer i kontakt med kvinnor som drabbats av en 
hjärtinfarkt möter vi oftast en kvinna som nästan ber om ursäkt för att hon har ringt 
ambulans. Kvinnorna känner (ofta) ett stort ansvar för sin familj och tänker därför inte 
på sig själva i första hand när de drabbas av en hjärtinfarkt. De vill inte oroa sin familj 
med sina bekymmer. Kvinnorna vill klara sig själva och inte vara beroende av andra. De 
förnekar att de är sjuka och tror inte att sjukdomen ska drabba dem. De vill heller inte 
vara till besvär för sjukvården eller använda ambulans i onödan. Därför dröjer de gärna 
med att söka vård. Det gäller nu att ambulanssjuksköterskan visar att vi har tid för 
kvinnan och hennes berättelse. Detta gör vi genom att lyssna på vad hon berättar och 
ställa frågor för att visa intresse för vad hon har att förmedla. Genom vårt bemötande 
kan vi få henne att känna sig lugnare och därmed minska oro och ångest som hon oftast 
uppvisar. Eftersom kvinnor kan uppvisa atypiska symtom vid akut hjärtinfarkt är det 
viktigt att vi som ambulanssjuksköterskor är lyhörda och tar oss tid att lyssna på vad 
kvinnorna har att berätta. Kvinnorna vill gärna bagatellisera och säga att det inte är så 
farligt. De har oftast varit hemma med sina symtom ett tag, men nu har det blivit värre 
och därför har de ringt efter ambulans. Om ambulanssjuksköterskan uppmuntrar 
kvinnan genom att säga att det var bra att hon ringde kan vi få kvinnan att känna att hon 
har gjort rätt och inte känna att hon är till besvär eller en belastning.  
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När det gäller den prehospitala omvårdnaden av kvinnor med misstänkt akut hjärtinfarkt 
är det viktigt att känna till att kvinnorna även kan uppleva oro och ångest. För att 
ambulanssjuksköterskan ska kunna bemöta patientens oro är det viktigt att patienten 
känner sig lugn och trygg. Genom god omvårdnad kan vi som ambulanssjuksköterskor 
skapa en lugn och trygg tillvaro för patienten. Genom vårt agerande kan vi förmedla 
god omvårdnad på olika sätt.  Detta gör vi genom att vi sätter oss hos patienten och 
berättar för henne att vi är där för att hjälpa henne att må bättre. Kontinuerlig 
information till kvinnan om vad vi gör, ger henne vetskap om vad som skall ske vilket 
skapar trygghet. Det blir inga överraskande moment. Det är vanligt att kvinnor är rädda 
för att tappa kontrollen men genom vår information får hon vara med och delta i det 
som vi gör. Att hålla en hand kan skapa trygghet och tillit. Fysisk beröring kan vara 
svårt för en del människor men att lägga en hand på armen som en beröring kan 
upplevas som något positivt och lugnande. Vi tar alltid pulsen i handleden vilket är en 
första beröring. Många patienter brukar berätta ett det kändes bättre bara vi var på plats. 
Oron kan även bero på att kvinnan har smärtor. Då kanske det inte bara hjälper med 
närvaro utan medicinsk behandling måste ges i form av smärtstillande läkemedel. 
Morfin som ges i ambulanssjukvården har en smärtstillande och ångestdämpande effekt. 
Många känner en oro då vi skall lämna hemmet. De flesta kvinnorna vill försäkra sig 
om att det är släckt överallt, att kaffebryggaren är avstängd och att nycklarna till dörren 
är med.  Som ambulanssjuksköterska kan vi se till att tillgodose dessa behov innan vi 
stänger och låser. Patienten behöver inte känna någon oro inför detta om informationen 
ges om att allt är ordnat innan avresa till sjukhus.  

Kvinnor upplever prodromala symtom, det vill säga symtom som uppkommer mer än en 
månad innan hjärtinfarkten och ökar i frekvens under pågående hjärtinfarkt. Det mest 
förekommande prodromala symtomet är trötthet. Det är en onormal trötthet utöver det 
vanliga, som påverkar kvinnorna i sina vardagliga sysslor. Kvinnorna upplevde att de 
inte kunde bädda sängen utan att behöva vila (McSweeney et al., 2003; Zuzelo, 2002). 
Kvinnorna har oftast ingen kännedom om att symtom för en hjärtinfarkt kan börja 
mycket tidigare, inte heller vilka symtomen är. Även ambulanssjuksköterskan behöver 
få mer kunskap om kvinnors prodromala symtom. Det är lätt att bara fråga patienten om 
de symtom som de upplever nu.  Om ambulanssjuksköterskan får kännedom om att 
kvinnor kan uppvisa prodromala symtom vid hjärtinfarkt så som onormal trötthet och 
andnöd blir det lättare att ställa frågor om kvinnan upplevt något av dessa symtom 
senaste månaden. Ambulanssjuksköterskan behöver kunna ställa fler öppna frågor och 
låta patienten berätta. När vi inte förstår måste vi ställa följdfrågor. Genom att vi ställer 
följdfrågor visar vi att vi bryr oss om vad kvinnan har att berätta och kan på så sätt 
skapa en relation mellan vårdare och patient. En relation där kvinnan får ett förtroende 
för dig som vårdare och kan berätta hur hon upplever sin situation så att vi skall förstå.  

Bröstsmärta är ett vanligt förekommande symtom för kvinnor. Det är inte säkert att 
kvinnorna upplever den kraftiga och klassiska förväntade smärtan. Oftast när kvinnorna 
ska beskriva sin bröstsmärta tar de uttryck i värk, tyngdkänsla, tryckkänsla, smärta i 
rygg och skulderblad, smärta i nacke och käke. Det var sällan som de beskrev att de 
hade centrala bröstsmärtor eller smärta på vänster sida av bröstet (McSweeney et al., 
2003; Zuzelo, 2002). Eftersom kvinnorna kan ha svårt för att beskriva var och hur 
smärtan sitter måste ambulanssjuksköterskan hjälpa kvinnorna med det. Det kan vi göra 
genom att förklara att smärtan kan kännas på olika sätt, som värk eller ett obehag.  
Genom att ställa frågor om tryck, tyngdkänsla eller om det strålar upp i nacke och käke 
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kan vi hjälpa kvinnorna att sätta ord på det som de upplever. Om 
ambulanssjuksköterskan skall kunna hjälpa kvinnorna att sätta ord på det som de 
upplever måste vi ha mer kunskap och kännedom om kvinnors symtom och upplevelser 
vid akut hjärtinfarkt. Vi måste kunna hjälpa kvinnorna att tolka var deras symtom sitter 
och inte bara fokusera på central bröstsmärta. En kvinna beskrev att det kändes konstigt 
att ambulanssjuksköterskan bara ställde frågor kring bröstsmärta. Kvinnan upplevde 
ingen bröstsmärta men ambulanssjuksköterskan envisades med att hon skulle ha det.  
Kvinnorna själva härleder ofta den upplevelsen de har i bröstet till något annat. Vanligt 
är att de tolkar det till stress. Som ambulanssjuksköterska är det lätt att tolka utefter vad 
patienten säger sig tro att de har drabbats av.  Om vi som ambulanssjuksköterskor kan 
lära oss att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kan uppvisa andra symtom, kan vi 
lättare förstå och relatera symtomen till en pågående hjärtinfarkt.  

Smärtan som kvinnorna upplever i bröstet, ryggen eller skulderbladen kan ibland vara 
svår för kvinnorna att beskriva. Det kan vara svårt för dem att berätta hur ont de har. Vi 
som ambulanssjuksköterskor använder oss av en smärtskala, VAS (Visuell Analogisk 
Skala) för att mäta smärta. Med hjälp av den kan vi mäta graden av smärtan från 0-10. 
På så sätt kan vi få vetskap om hur ont kvinnan har. Utefter resultatet kan vi behandla 
kvinnan med smärtstillande läkemedel, så som Morfin intravenöst (i ett blodkärl). När 
läkemedlet har gjort sin verkan mäter vi med smärtskalan igen och vi kan nu se om 
kvinnan har blivit hjälpt av det smärtstillande läkemedlet genom att hon nu visar ett 
lägre tal på skalan. Genom att reducera smärtan kan oro och ångest minska. Bröstsmärta 
eller obehag från bröstet ska alltid tas på allvar av ambulanssjuksköterskan. Det är inte 
alltid som det upplevs som ett signifikant symtom hos kvinnorna och det måste vi vara 
medvetna om då vi ställer våra frågor till patienten. Det vanligaste är att de centrala 
bröstsmärtorna associeras till hjärtinfarkt. Eftersom kvinnorna inte alltid upplever stark 
bröstsmärta utan mer värk och mindre smärta eller helt andra symtom som smärta i 
ryggen, skulderbladen, nacken och käken kan det vara svårt för dem att relatera det till 
en hjärtinfarkt. De förväntar sig att en hjärtinfarkt ska upplevas med stark bröstsmärta 
och därigenom direkt förstå att det är en hjärtinfarkt som de har drabbats av. Om 
kvinnorna inte relaterar sina symtom till en hjärtinfarkt kan det vara svårt för dem att 
söka vård tidigt.  

En kvinna som ringt efter ambulans på grund av andnöd är i regel orolig och har ångest. 
Att inte kunna andas kan även ge tryckkänsla i bröstet. Med tryckkänsla i bröstet och 
andnöd kan det kännas tungt att prata. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att vi 
visar patienten att vi inte är stressade eftersom det kan leda till mer ångest, oro och 
andnöd.  Syrgas kan erbjudas för att underlätta andningen. Då kvinnan upplever att det 
går lättare att andas kan även ångesten reduceras. Med en patient som andas lättare går 
det också lättare att kommunicera. Kvinnan kan nu beskriva sina symtom i lugn och ro.  

Kvinnor har en förmåga att inte alltid se allvaret i sina symtom därför att deras symtom 
inte stämmer med de förväntade symtomen av en hjärtinfarkt. Detta gör att de bitvis 
förnekar sina symtom eller relaterar dem till andra sjukdomar, åldrandet eller stress. Det 
är oftast svårt för kvinnorna att se sig som sjuka och att de inte klarar av att utföra sina 
vardagliga sysslor. De upplever en förändring i kroppen som gör att de inte kan vara 
som vanligt utan måste sakta ner sitt tempo. Kvinnorna försöker ofta att dämpa sina 
symtom eller förneka dem för att de ska kunna fungera så vanligt som möjligt. Ett 
vanligt bekymmer är att kvinnorna inte vill känna att de besvärar någon med sina 
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problem, de skäms för att prata med någon inom sjukvården eftersom deras symtom är 
så vaga att de har svårt att ge uttryck och beskriva dem. De är rädda för att de ska 
uppfattas som hypokondriska eller ha nervösa besvär. Oftast väntar kvinnorna med att 
berätta om sina symtom för sina närstående, då de inte vill oroa dem. De får då bära på 
sin oro själva och inte dela den med någon. Detta kan upplevas som ett lidande för dem 
eftersom de känner oro inför sina symtom. Det är då lättare att försöka göra något åt det 
själv. Kvinnor försöker ibland att ignorera symtomen och själva försöka behandla dem 
med olika metoder, så som att till exempel gå och lägga sig en stund, ta en lugn 
promenad, ta en drink eller att ta något smärtstillande. Förhoppningen är att symtomen 
ska försvinna och att de ska kunna vara som vanligt igen. När vi som 
ambulanssjuksköterskor möter kvinnor som har drabbats av hjärtinfarkt måste vi ha i 
åtanke att hon kanske döljer symtom eftersom hon tycker att det är så vaga symtom att 
hon skäms för att berätta dem för oss. Om vi är medvetna om detta kan vi hjälpa 
kvinnorna genom att sätta ord på symtom, fråga efter symtom som vi tror att kvinnan 
kan ha upplevt och på så sätt få henne att berätta.   

Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att vi känner till kvinnors symtom och 
upplevelser vid en hjärtinfarkt. Vi måste kunna se symtomen och relatera dem till 
hjärtat. För att kunna det, måste vi få mer kunskap och information om kvinnors 
atypiska symtom. Hur skall vi annars kunna hjälpa kvinnorna om vi inte kan tolka och 
förstå deras berättelse om sina symtom och upplevelser? Vi kan heller inte ställa fler 
frågor om vi inte vet vad vi skall fråga efter. Även kvinnor måste uppmärksammas på 
vilka symtom de kan förvänta sig av en hjärtinfarkt. På så sätt kan kvinnor snabbare 
söka vård och få rätt behandling och mottagande.  

 

Slutsats 
I den litteraturstudie som vi har gjort har det framkommit att kvinnors symtom och 
upplevelser vid akut hjärtinfarkt ofta är atypiska. Det vill säga de skiljer sig från de 
klassiska, vilket gör att kvinnorna har svårt att relatera sina symtom till hjärtat. 
Kvinnorna vill gärna förneka sina symtom och använda copingstrategier för 
självbehandling. Kvinnorna förväntar sig andra symtom av en akut hjärtinfarkt och ser 
därför inte allvaret i sina symtom. Detta leder till att de söker vård senare. Det är viktigt 
att ambulanssjuksköterskan får kunskap om kvinnors atypiska symtom så att vi kan 
sätta deras symtom och upplevelser i samband med hjärtat. Om vi gör det kan vi 
snabbare ge dem rätt behandling på väg till sjukhus. Vi tycker att det är skall forskas 
mer om kvinnors symtom och upplevelser vid hjärtinfarkt. Viktigt är också att kvinnor 
får vetskap om att deras symtombild vid hjärtinfarkt är annorlunda än männens. Vidare 
skall det fokuseras mer på kvinnor och hjärtinfarkt i olika utbildningar för 
sjukvårdspersonal. Varför pratar man om atypiska och klassiska symtom vid 
hjärtinfarkt? Hade det inte varit bättre att beskriva symtomen utefter manliga och 
kvinnliga. Atypisk står för avvikande. Vem säger att kvinnors symtom är de som 
avviker?    
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Kvalitativ Beskriva 
upplevelsen av att 
arbeta på 
ambulansen. 
Fokusering på 
mötet mellan 
ambulanssjuksköter
skan och patienten.  

5 ambulanssjuksköterskor och 5 
ambulanssjukvårdare från 6 olika 
ambulansstationer i västsverige 
fick svara på en enkät med open-
ended-questions.  

Att arbeta på ambulansen är ett arbete som 
kräver flexibilitet.Ödmjukhet från vårdaren 
som möter patienten förväntas. Patienten är i 
ett utsatt läge och behöver kunna känna 
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really, I can´t explain it!”An 
exploratory study on the nature 
of symptoms experienced by 
women during their myocardial 
infarction.  
Författare: Albarran, JW., 
Clarke, BA., & Crawford, J. 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing, 16, 1292-1301.  
Årtal: 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ Beskrivning av 
kvinnors upplevelse 
av symtom vid 
hjärtinfarkt. Att få 
ta del av kvinnornas 
egna ord vid 
beskrivning av 
symtomen.  

12 kvinnor intervjuades med 
bandspelare, medans kvinnorna 
befann sig på sjukhuset.  

Kvinnorna satte inte sina symtom i samband 
med hjärtinfarkt utan försökte hitta andra 
orsaker till varför de hade sina symtom. De 
trodde att det skulle vara mycket starkare 
symtom vid hjärtinfarkt, som att de skulle 
känna mycket stark smärta och dö här och nu.   
De beskrev sina symtom som diffusa.   

2 
 



 
 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Titel: Gender Differences in 
Symptom Experiences of 
Patients with Acute Coronary 
Syndromes.  
Författare: Chen, W., Woods, 
SL., Wilkie, DJ., & Puntillo, 
KA. 
Tidskrift:journal of Pain and 
Symptom Management, 30(6), 
553-562 
Årtal: 2005 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ En jämförelse 
mellan 46 kvinnor 
och 66 mäns 
upplevelse av 
symtom vid 
hjärtinfarkt.  

Frågeformulär med olika 
svarsalternativ om deras symptom 
vid hjärtinfarkt. Även 
graderingsskala 0-10 angående 
smärtupplevelse.  

Kvinnor upplevde mer en känsla av obehag i 
bröstet, hö arm eller i båda armarna än män. 
Männen kände mer direkt smärta i bröstet eller 
i armarna.  Kvinnorna upplevde även mer 
andnöd än männen.  

Titel: Women and coronary 
heart disease: a review of the 
qualitative literature.  
Författare: Emslie, C. 
Tidskrift: Journal of Advanced 
Nursing, 51(4), 382-395. 
Årtal: 2005 
 

Kvalitativ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granskning av 
kvalitativa studier 
av patienters 
upplevelser vid  
akuta coronara 
sjukdomar I ett 
genusperspektiv.  
Vill se om män och 
kvinnor särskiljs 
och om författarna 
gör en könsneutral 
undersökning i sin 
forskning.  
 
 

Litteraturstudie med 60 stycken 
kvalitativa studier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fann att det fanns tidiga kvalitativa studier på 
män men att man började göra studier på 
kvinnor på sent 1990-tal. Studier som handlar 
om män och kvinnors hjärtsjukdomar har 
inget specifikt genus.  
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 Titel: Patient Delay in Seeking 
Care for Heart attack 
Symptoms: Findings from focus 
Groups Conducted in Five U.S 
regions. 
Författare: Finnegan, JR., 
Meischke, H., Zapka, JG., 
Leviton, L., Meshack, A., 
Garner, RB., Estabrook, B., 
Hall, NJ., Schaeffer, BA., 
Smith, C., Weitzman, ER., 
raczynski, J., & Stone, E. 
Tidskrift: Preventive 
Medicine, 31, 205-213. 
Årtal: 2000 

Kvalitativ Försöka bidra till 
att minska 
patienters 
fördröjning att söka 
vård.  

Undersökningar gjordes på 
focusgrupper. N=34:207. 
Deltagarna var indelade i dom 
som tidigare hade haft en 
hjärtinfarkt och de som låg i 
riskzon för att drabbas av en 
hjärtinfarkt och sedan var det 
personer som hade stått vid sidan 
om och upplevt en annan person 
få en hjärtinfarkt.  

Deltagarnas förväntningar av symtom vid en 
hjärtinfarkt stämde inte överrens med deras 
upplevda symtom. Undervisning behövs för 
att klargöra symtom och vikten av snabb 
behandling bör förtydligas.  

Titel: Women´s experience of 
myocardial infarction. 
Författare: Holliday, JE., 
Lowe, JM., & Outram, S. 
Tidskrift: International Journal 
of Nursing Practice, 6, 307-316. 
Årtal: 2000 
 

Kvalitativ Undersöka den 
underliggande 
orsaken till 
kvinnornas beslut  att 
söka vård för symtom 
vid hjärtinfarkt.  

Face-to-face intervjuer av 16 
kvinnor som beskrev sina 
individuelle prehospitala 
upplevelser vid hjärtinfarkt.  

Kvinnorna sökte vård efter att de kontaktat 
sjukvårdspersonal. Kvinnorna sökte hjälp 1-
168 timmar efter symtomdebut.  

Titel: Ambulance Use in 
Patients With Myocardial 
Infarction. 
Författare: Johansson, I., 
Strömberg, A., & Swahn, E. 
Tidskrift: Journal of 
Cardiovascular Nursing, 19(1), 
5-12. 
Årtal: 2004 

Kvalitativ Förklara varför 
patienter väljer att 
åka ambulans då de 
drabbas av akut 
hjärtinfarkt.  

114 patienter fick besvara en 
enkät om symtom och varför de 
valde att åka ambulans.  

Patienter valde att åka ambulans bara om de 
kände sig riktigt sjuka.Patienterna förnekade 
sina symtom vilket förlängde tiden av att söka 
vård. De tyckte att det kändes lite väl drastiskt 
att ringa larmnumret.  Det skulle vara bra om 
allmänheten fick kännedom om att 
ambulansen inte bara är ett transportmedel 
utan att de även kan påbörja behandling vid 
hjärtinfarkt.  
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 Titel: Symptom presentation 

and time to seek care in women 
and men with acute myocardial 
infarction. 
Författare: King, KB., & 
McGuire, M. 
Tidskrift: Heart and Lung, 
36(4), 235-243. 
Årtal: 2007 

Kvalitativ Undersöka om män 
och kvinnor hade 
skillnader i sina 
symtom, om de 
relaterade sina 
symtom till en 
hjärtinfarkt. 
Skillnad i 
fördröjning av att 
söka vård.  Om de 
såg sig själva vara i 
riskzonen och om 
symtomen som de 
upplevde stämde 
överrens med de 
som dom upplevde.  

30 män och 30 kvinnor som var 
diagnostiserade som hjärtinfarkt 
var intervjuade efter ett symtom 
frågeformulär.  

Befränsade skillnader i symtom mellan män och 
kvinnor. Båda könen rapporterade att de hade 
förväntat sig andra symtom vid hjärtinfarkt. Smärtan 
var svagare än förväntat. Ingen skillnad i att söka 
vård mellan könen. De som upplevde förväntade 
symtom av hjärtinfarkt sökte snabbare vård.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Titel: Women´s interpretion of 

their coronary heart disease 
symtoms. 
Författare: Lockyer, L.  
Tidskrift: European kournal of 
Cardiovascular Nursing, 4, 29-
35 
Årtal: 2005 

Kvalitativ Få höra kvinnornas 
egna berättelser om 
deras upplevda 
symptom vid 
hjärtinfarkt. 

Av 938 kvinnor som legat inne på 
hjärtavdelning inom en 18-
månadersperiod intervjuades 29 
stycken i en semi-standardiserad 
intervju. Kvinnorna fick beskriva 
sina upplevelser av sin 
hjärtinfarkt.  

Ingen av kvinnorna ansåg att de låg i riskzon för att 
drabbas av hjärtinfarkt. Därför är det svårt för dom 
att relatera sina upplevda symtom till hjärtinfarkt. 
Förnekelse är en av faktorerna till varför kvinnorna 
sökte vård sent. Kvinnorna upplevde bröstsmärtor 
och andnöd som starkaste symtomet.  

 
 

5 
 



 
 

 
 Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Titel: Women with myocardial 
infarction are less likely than men 
to experience chest symptoms. 
Författare: Løvlien,.M. 
Tidskrift: Skandinavien 
Cardiovascular Journal, 40, 342-
347. 
Årtal: 2006 
 
 

 
Kvalitativ Få reda på 

upplevelsen av 
olikheter mellan 
kvinnor och mäns 
symtom vid akut 
hjärtinfarkt innan 
de kommer under 
sjukhusbehandling.  

149 kvinnor och 384 män 
svarade på en enkät två veckor 
efter att de varit på sjukhus. 
Enkäten hade multiplechoice 
svarsalternativ. Olika 
graderingsskalor för beskrivning 
av akuta symtom vid akut 
hjärtinfarkt. Tidiga eller sena 
symtom, bröstsmärta om det var 
tryck, kramande, obehag eller 
tyngdkänsla.  
 

Männen upplevde mer bröstsmärta än kvinnorna i 
den akuta fasen. Kvinnorna upplevde mer atypiska 
symtom så som illamående, palpitationer, andnöd, 
smärta i käke, skulderblad och rygg än vad männen 
gjorde. Hälften av patienterna rapporterade en 
mismatch mellan upplevda symtom och de symtom 
som de förväntade sig av en akut hjärtinfarkt.  

Titel: The illness perceptions of 
women following symptoms of 
acute myocardial infarction: A self-
regulatory approach. 
Författare: McInnes, JD. 
Tidskrift: European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 5, 280-
288. 

Kvalitativ Få ta del av 
kvinnors 
upplevelser av 
deras hjärtinfarkt. 

Semi-strukturerade intervjuer 
med 10 kvinnor som haft en 
hjärtinfarkt för 3 månader 
sedan. 

Bröstsmärtor var det mest förekommande symtomet. 
Kvinnorna hade svårt att identifiera sig med att de låg 
i riskzonen för en hjärtinfarkt. Kvinnorna försökte 
med självhjälp att avstyra sina symtom, så som ta en 
promenad, ta en drink eller smärtstillande. De såg 
inte allvaret i sina symtom. Kvinnor behöver få mer 
information och kunskap om risken för att drabbas av 
en hjärtinfarkt. 

Årtal: 2006 
Titel: Do You Know Them When 
You See Them? Women´s 
Prodromal and Acute Symptoms of 
Myocardial infarction. 
Författare: McSweeney, JC., 
Cody, M., & Crane, PB. 
Tidskrift: Journal of 
Cardiovascular Nursing, 15(3), 26-
38.  
Årtal: 2001 
 

Kvalitativ Beskrivning av 
kvinnors 
prodromala 
symptom och akuta 
symptom vid 
hjärtinfarkt.  

76 kvinnor intervjuades som 
hade upplevt en hjärtinfarkt 
under det gånga året.  

Det mest förekommande prodromala symtomet var 
onormal trötthet. Kvinnorna såg inte allvaret i dom 
prodromala symtomen, utan satte dom oftast i 
samband med stress och ålderdom . Akuta symtom 
som förekom var bröstsmärta/obehag långt uppe i 
bröstet. Det är viktigt att kvinnorna får lära sig att 
söka vård även vid vaga symtom så som trötthet. 
Viktigt  även för vårdpersonal att inte bara focusera 
på bröstsmärta vid misstanke om hjärtinfarkt utan 
även vara lyhörda för vaga symtom.  
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Titel: Women´s Early Warning 
Symptoms of Acute Myocardial 
Infarction. 
Författare: McSweeney, JC., & 
Cody, M., O´Sullivan, P., Elberson, 
K., Moser, DK.., & Garvin, BJ. 
Tidskrift: Circulation , 25, 2619-
2623. 
Årtal: 2003 

Kvalitativ Beskriva kvinnors 
prodromala och 
akuta symptom vid 
hjärtinfarkt.  

515 kvinnor som haft diagnosen 
hjärtinfarkt för 4-6 månader 
sedan telefonintervjuades. 
Kvinnorna fick frågor om 
prodromala och akuta symtom.  

De flesta kvinnorna upplevde prodromala symtom 
innan sin hjärtinfarkt. Det vanligaste förekommande 
prodromala symtomet var onormal trötthet. Det mest 
förekommande akuta symtomet var andnöd.  

 
Titel: Challenging the Rules: 
Women´s Prodromal and Acute 
Symptoms of Myocardial 
Infarction. 
Författare: McSweeney, JC., & 
Crane, PB.  
Tidskrift: Research in Nursing & 
Health, 23, 135-146. 
Årtal: 2000 
 

Kvalitativ Få ta del av 
kvinnors upplevelse 
av symptom innan 
och under akut 
hjärtinfarkt.  

40 kvinnor intervjuades i en 
broad-opend-ended-question 
intervju om upplevelserna av sin 
första hjärtinfarkt. 

 

Mest förekommande prodromala symtomen var 
onormal trötthet, obehag i skulderbladen och i 
bröstet. De mest förekommande akuta symtomen vid 
hjärtinfarkt  var: obehag i bröstet, andnöd, onormal 
trötthet, illamående, smärta i rygg och skulderblad.  

Titel: A review of symptoms of 
coronary artery disease in women.  
Författare: Miller, CL. 
Tidskrift: Journal of Advanced 
Nursing, 39(1), 17-23. 

Kvalitativ Studiens syfte var 
att undersöka 
kunskapen inom 
medicin och 
omvårdnadslitteratu
r om förvarning vid 
hjärtinfarkt hos 
kvinnor.  

Litteraturstudie. Baserad på 
litteratur mellan 1995-2000. 
Databaser CINAHL och 
Medline.  

Årtal: 2002 

Kvinnor upplever hjärtinfarkt med olika symtom 
inklusive bröstsmärta. Mindre uppenbara symtom 
såsom onormal trötthet, andnöd, ryggsmärta och 
obehagskänsla i bröstet kan förekomma.  

Titel: Omvårdnad i ambulans.  
Författare: Poljak, A., Tveith, J., 
& Ragneskog, H. 
Tidskrift: Vård i Norden, 79(26), 
48-51. 
Årtal: 2006 

Kvalitativ Belysa 
ambulanspersonale
ns psykosociala 
arbetsmiljö och 
omvårdnadens 
betydelse utifrån 
ambulansperspektiv

Enkät med öppna och slutna 
frågor till 96 stycken 
ambulanspersonal i Sverige.  

Nästan alla upplevde sitt arbete i ambulanssjukvården 
som stimulerande även om det ibland var psykiskt 
påfrestande. En av de viktigaste 
omvårdnadsaspekterna var att upprätta en god och 
trygg relation mellan vårdare och vårdtagare. Att 
kunna ta sig tid var särskilt viktigt. 
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Perspektiv Syfte Metod Resultat   

Titel: Gender and Acute 
Myocardial Infarction Symptoms.  
Författare: Zuzelo, PR. 
Tidskrift: Nursing, 11(3), 126-
136. 
Årtal: 2002 

Kvalitativ  En beskrivning av 
män och kvinnors 
symtom vid 
hjärtinfarkt. 
Skillnader 
jämfördes.   

Telefonintervjuer gjordes av 10 
män och 10 kvinnor som haft en 
hjärtinfark för 36-72 timmar 
sedan.  Frågor var så kallade 
open-ended.  

Om läkare och sjuksköterskor ökar sin kunskap om 
att män och kvinnor kan ha olika symtom vid 
hjärtinfarkt, och är lyhörda för symtomen kan de 
snabbare diagnostisera hjärtinfarkten.  
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