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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är idag ett av de vanligaste folkhälsoproblemen i 
Sverige. I dagens hjärtsjukvård finns det mest forskning på männen och de får därför oftast 
mer specialiserade behandlingar och bättre uppföljning efteråt. Kvinnor har mer diffusa 
symtom än män och upplevelserna av sjukdomen kan därför skilja sig markant. Då 
sjukdomen oftast ses som mansdominerad så kommer kvinnan i skymundan. Som 
sjuksköterska är det därför viktigt att vara införstådd i symtomen hos kvinnor och ta del av 
deras upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt.   
Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt.  
Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Elva artiklar analyserades med Elo & 
Kygnäs manifesta innehållsanalys med en induktiv ansats.  
Resultat: I analysen kom det fram två stycken huvudkategorier som var förnekelse av 
symtomen och delades in i två subkategorier: förminskning av symtomen och coping för att 
klara av vardagslivet. Misstanke om symtomens allvarlighet delades in i två subkategorier: 
Något är fel och förståelse över symtomens allvarlighet. Kvinnor upplever diffusa symtom 
som oftast till en början förnekas eller tolkas som något annat. Detta resulterar i en 
fördröjning i att söka vård.  
Slutsats: Mer forskning behövs för att få en bättre förståelse och kunskap kring vad just 
kvinnor har för upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt. Vidare krävs också forskning 
som ger omvårdnadspersonalen bättre förutsättningar att kunna ge en personcentrerad och 
jämlik omvårdnad.  
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, kvalitativ, kvinnor, litteraturstudie, personcentrerad omvårdnad, 
symtom, upplevelse 
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Inledning  
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Övervikt, fetma, rökning, högt blodtryck och höga blodfetter 

ökar bland befolkningen i Sverige vilket är stora riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar (ibid.). År 2016 drabbades 25 700 individer av hjärtinfarkt i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017). Det visade sig att personer som är lågutbildade och saknar gymnasial 

utbildning oftare drabbas av hjärtinfarkt och dödsfallen är vanligare hos lågutbildade än hos 

de som har högre utbildning (ibid.). Risken för att drabbas av hjärtinfarkt ökar med stigande 

ålder och är som högst i åldrarna 70 – 80 år. För de individer som drabbas tidigare är 

hjärtinfarkt tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor (E. Ericson & T. Ericson, 2012). 

Hjärtinfarkt och kärlkramp är fortfarande ett växande hälsoproblem i de flesta utvecklade 

regionerna i världen och ökar på grund av den ekonomiska och den sociala utvecklingen 

(Gaziano, Bitton, Anand, Abrahams-Gessel, & Murphy, 2010). Fler män än kvinnor 

insjuknar och dör i hjärtinfarkt och sjukdomen ses därför som mansdominerad 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt söker hjälp senare i jämförelse med män (Kim et al., 

2017). Män kontaktar 112 vid symtom medan kvinnor i första hand ofta kontaktar 

sjukvårdsupplysningen istället, vilket har som följd att kvinnor inkommer senare än män till 

sjukhus (Schenck-Gustafsson & Johnston-Holmström, 2017). Kvinnorna upplever också mer 

diffusa känslor som andfåddhet, trötthet, illamående, svimningskänslor och allmän 

sjukdomskänsla. Detta kan bero på att de kan ha bröstsmärta sammankopplat med ett antal 

andra symtom och den bröstsmärta som finns bleknar då bort bland de andra besvären (ibid.). 

I och med den större variationen på symtom hos kvinnor så kan detta leda till att diagnos 

fördröjs eller förbises (Halvorsen & Risøe, 2009). Det har visat sig att forskning kring 

kvinnors upplevelser av hjärt- och kärlsjukdomar har varit mindre omfattande än 

motsvarande forskning som gjorts på män. Kvinnor får även sämre behandling och 

omvårdnad inom hjärtsjukvården än män eftersom forskningen på kvinnor har halkat efter på 

hur de upplever sina hjärtbesvär. Det händer också oftare att kvinnor får fel diagnos eller en 

diagnos som inte är kopplad till hjärtinfarkt (Humphries et al., 2017).  
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Genom att få tillgång till kunskap om hur kvinnor upplever symtom vid en hjärtinfarkt, så 

kan sjuksköterskan få en större förståelse för att det finns en komplex symtombild hos 

kvinnor. Kännedom om denna komplexa symtombild hos kvinnor kan vara till stor hjälp för 

sjuksköterskan i det akuta skedet för att personen ska få tillgång till adekvat vård och 

omvårdnad. Genom att genomföra denna studie så kan kunskap kring kvinnors tankar, 

funderingar och problematik som uppstår till följd av symtomen vid en hjärtinfarkt lyftas 

fram vilket kan vara en hjälp för sjuksköterskan i mötet med dessa personer. Hjärtinfarkt ses 

fortfarande som en mansdominerad sjukdom vilket innebär att det finns risk att kvinnor blir 

feldiagnostiserade. För sjuksköterskan är det av betydelse att veta hur kvinnor upplever 

symtomen av en hjärtinfarkt för att på så vis anpassa vården mer och göra den mer 

personcentrerad och individanpassad. 

 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 
Vid en hjärtinfarkt uppstår en bristning av ett aterosklerotiskt plack (Strömberg, 2014). Detta 

leder till aktivering av trombocyter och koagulationsmekanismer som i sin tur skapar en 

blodpropp som helt eller delvis blockerar passagen för blodet i hjärtats kranskärl. Den del av 

hjärtat som kranskärlet normalt sett försörjer med syrerikt blod drabbas då av syrebrist och 

det uppstår en akut situation då hjärtmuskelcellerna börjar dö efter ca 15 minuter. Skadade 

muskelceller kan inte reparera sig och skadan blir därmed permanent och därför är ett snabbt 

omhändertagande livsviktigt (ibid.). 

Symtom vid hjärtinfarkt 

De typiska debutsymtomen för en hjärtinfarkt är ett plötsligt påkommet ihållande obehag, 

tryck eller smärta i bröstet i vila eller under ansträngning (E. Ericson & T. Ericson, 2012). 

Vanligt är att smärtan strålar ut i vänsterarm men också upp i nacken, mot underkäken eller ut 

mellan skulderbladen i ryggen. Smärtorna kan vara diffusa eller utstrålande, ihållande eller 

återkommande. Även svimning kan uppstå då patienterna känner sig försvagade. Smärtorna 

kan upplevas som olidliga och då uppstår ett stort behov av vård (ibid.). Kvinnor har mer 

diffusa känslor i bröstet jämfört med män som lider mer av bröstsmärta och de mer typiska 

symtomen vid hjärtinfarkt (Khan, Albarran, Lopez & Chair, 2010). Studien visar skillnad på 
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vart i kroppen smärtorna upplevs mellan de olika könen. Kvinnor kunde uppleva smärtor i 

andra delar av kroppen samtidigt som själva hjärtinfarkten och symtomen blev därför mer 

diffusa och svårare att upptäcka (ibid.). 

Behandling vid hjärtinfarkt  

Det finns idag två sätt att återställa cirkulationen i hjärtats kranskärl (Held, 2018). 

Förstabehandlingsalternativet är Percutan Coronar Intervention (PCI) vilket innebär att en 

läkare går in i artären i handleden eller ljumsken med hjälp av en kateter upp hjärtats 

kranskärl. Där utvidgas en ballong och öppnar det täppta kärlet. Då patienten återfått 

cirkulationen appliceras ett så kallat stent, som fungerar som ett slags nät som förhindrar att 

kärlet täpps till igen. Denna behandlingsmetod är den ledade idag och görs på de flesta 

patienter som drabbats. PCI behandlingen görs på olika sjukhus runt om i landet som har så 

kallade PCI-labb. Patienten kommer som regel direkt dit vid ankomst med ambulansen vid 

misstänkt hjärtinfarkt då PCI är en relativ komplikationsfri åtgärd (ibid.). 

 

Det andra alternativet är för behandling av hjärtinfarkt är trombolysbehandling (Held, 2018). 

Behandlingen och omhändertagandet av patienten kan då startas redan i ambulansen om 

patienten har längre än två timmars transporttid till närmaste PCI-labb (ibid.). I ambulansen 

har ett EKG tagits och därefter skickats till sjukhuset för bedömning av läkare (Herlitz, 

Raven - Fisher, & Svensson, 2016). Då det krävs ständig övervakning på hjärtinfarktpatienter 

så ska den drabbade individen alltid tas med ambulans till sjukhuset för behandling på PCI-

labb där utförandet av PCI görs (ibid.). En del patienter väljer däremot att inte tillkalla 

ambulans (Strömberg, 2014). Detta beror på att de inte vill väcka uppseende eller upplever 

sig vara att tillräckligt sjuka (ibid.). Forskning visar på att en fördröjning av patientbeslut till 

att söka akut hjälp ofta kan uppkomma då patienten många gånger använder privat transport 

eller kontaktar sin läkare i första hand istället för att tillkalla ambulans vid misstänkt 

hjärtinfarkt (Coventry, van Schalkwyk, Thompson, Hawkins, & Hegney, 2017). Vid en 

hjärtinfarkt krävs det ett snabbt omhändertagande och läget för patienten kan snabbt bli 

kritiskt. Att ringa efter ambulans är nödvändigt då behandlingen och omvårdnaden av 

patienten kan starta redan på vägen in till sjukhus (ibid.). 

Omvårdnad vid hjärtinfarkt 

Utgångspunkten i sjuksköterskans arbete innebär att all omvårdnad och vård ska ges till alla 

människor och ingen ska diskrimineras på grund av kön, socioekonomiska faktorer och etnisk 
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tillhörighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnaden ska ges jämlikt genom en 

humanistisk syn på människan och helt oberoende av sjukdom, ohälsa och ohälsotillstånd. 

Målet med omvårdnaden är att främja hälsa samt förebygga lidande och ohälsa på ett jämlikt 

sätt och så att patienten ska få möjlighet till medbestämmande i hur omvårdnaden ska 

bedrivas. Detta innebär att sjuksköterskan ska se hela människan för hur den är och se den 

som en person och inte som en patient. Istället för att fokusera på problem och diagnoser ska 

sjuksköterskan kartlägga vad patienten själv kan göra och vad det är som gör att patienten 

återfår eller upprätthåller hälsan (ibid.). 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763, 

Kapitel 31§). 

Det är viktigt med ett snabbt omhändertagande då en hjärtinfarkt är ett potentiellt dödligt 

sjukdomstillstånd som kan leda till hjärtstopp om inte hjärtinfarkten behandlas i tid (Herlitz et 

al., 2016.). Under transporten i ambulansen övervakas patienten hela tiden och vid ankomst 

till sjukhuset fortsätter övervakningen av EKG, blodtryck, puls, syresättning, 

andningsfrekvens och kroppstemperatur (ibid.).  Sjuksköterskan ska i det akuta skedet vara 

uppmärksam på symtom och på hur patienten mår innan han/hon har fått behandling 

(Eikeland, Haugland, & Stubberud, 2011). De flesta dödsfallen i form av hjärtstopp sker 

innan patienten fått behandling. Alla patienter med hjärtbesvär kräver en kontinuerlig 

bedömning av sjuksköterskan då deras tillstånd snabbt kan bli försämrat och instabilt. 

Sjuksköterskan gör kontinuerliga kontroller och bedömningar av vitalparametrar som 

blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, temperatur, medvetandegrad, urin och 

avföring. (ibid.). Övervakningsgrad och gränsvärden är individuella för patienterna och är 

beroende på hur patienterna mår, samt om de är stabila eller inte (Eikeland et al., 2011). 

Övervakningsgrad och gränsvärden bestäms av läkare i samråd med sjuksköterskan. För att 

skapa ett lugn ges information till patient och närstående om att dessa kontroller genomförs 

rutinmässigt (ibid.). Det är en fördel att ge smärtlindring i form av morfin eller ketobemidon 

(Ketogan®) för att hålla patienten lugn och smärtfri (Herlitz et al., 2016). Opiater är 

smärtlindrande men också ångestdämpande. Rädsla för att dö och dödsångest är vanligt att 
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patienter som har en hjärtinfarkt upplever (ibid.). Det är därför mycket bra att skapa en så 

lugn och trygg omgivning för patienten som möjligt eftersom all form av stress eller rädsla 

gör att skadan på hjärtat blir värre och leder till att patienten blir instabil (Rydberg & Holst, 

2016). Det är viktigt att det alltid finns personal hos patienten i det akuta skedet för att lugna 

patienten, men också i övervakningssyfte eftersom patienten ständigt kräver observation 

(Rydberg & Holst, 2016). Vidare så ska omvårdnaden i det akuta skedet utföras respektfullt 

med förståelse för den drabbade individens reaktioner och beteenden (Lidell, 2012). Detta 

kan i sin tur innebära en problematik då den drabbade individens egna livserfarenheter är 

involverade. De kan ha egna erfarenheter om vad hjärtinfarkt innebär och drar därför egna 

slutsatser om vad som kommer hända med dem. Det är därför viktigt att göra patienten 

delaktig i vården som ges och situationen som råder. Det är även viktigt att vara medveten 

om att den drabbade individen kan ha eventuella psykosociala problem. Dessa problem kan 

till exempel vara ångest som kan uppkomma då patienten inte anser sig kunna lämna sin 

vardag för att vara sjuk. Genom att involvera patienten och arbeta med personcentrerad 

omvårdnad, samt att identifiera och ge förslag på lösningar av de eventuella psykosociala 

problemen, så kan oro och ångest begränsas och således hjälpa den drabbade individen till ett 

tryggare välmående. Det öppnar även upp för att denne ska återfå känslan av kontroll i den 

utsatta situationen (Lidell, 2012).  

 

Upplevelser vid hjärtinfarkt 
En individs upplevelse är dennes egna och kan därför inte helt förstås eller tolkas av någon 

annan (Eriksson, 1991). En svår händelse engagerar hela människan och denne upplever sin 

egna unika situation och även sin ensamhet. Eriksson belyser vikten av att vara införstådd 

med att när människan är i sin fullständiga helhetsupplevelse, är denne unik i sin upplevelse 

men även fullt beroende av gemensamhet där individen i sin specifika värld kan uppleva sig 

förstådd, accepterad, besvarad och att få bli en del av en större helhet. Graden av människans 

upplevelsevärld skapas av självmedvetenhet och medvetenhet (Eriksson, 1991). Ångest, oro, 

oförmåga att bestämma orsaken till symtomen samt rädsla för att dö är vanliga upplevelser 

som patienter har efter att de har drabbats av en hjärtinfarkt (Iles-Smith, Deaton, Campbell, 

Mercer, & McGowan, 2017).  
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Kvinnor upplever psykiska besvär som depression och ångest efter en hjärtinfarkt 

(Korzeniowska-  Detta kan 

bero på att kvinnor får sämre socialt stöd efter hjärtinfarkten (Norris et al., 2004). Kvinnor 

drabbas oftare av följdsjukdomar i form av hjärtsvikt. Detta kan vara orsaken till att de 

upplever mer psykiska besvär eftersom de har mer skador på hjärtat som begränsar deras 

vardag. En annan bidragande faktor till den psykiska ohälsan är stödet till de kvinnliga 

patienterna, som är sämre än det stöd männen får (ibid.). Många kvinnor känner sig 

övergivna och utlämnade när de drabbats av en hjärtinfarkt (Johansson & Ekebergh, 2006). 

Flera kvinnor har existentiella frågor som de inte kan få svar på. Flera av de existentiella 

problemen handlar om att de känner sig övergivna och inte förstår varför just de har drabbats 

av en hjärtinfarkt. Kvinnorna känner att sjukdomen tagit överhanden i livet och genom det så 

upplevs det som att de har förlorat sitt självbestämmande och att de är utlämnade till 

vårdpersonalen. Det har visat sig att kvinnornas hälsoprocess är komplex och det är en 

utmaning för vårdpersonalen att bemöta och ta hand om kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. 

Detta eftersom det inte bara är hjärtinfarkten som behöver behandlas utan även flera andra 

typer av symtom och problem. (ibid.). 

 

Eftersom kvinnor har svårt att känna igen symtomen vid en hjärtinfarkt söker de vård senare 

än män (Devon, Saban & Garett 2011). Kvinnor i fertil ålder kan missa att känna igen 

symtomen då de upplevs mer som magbesvär och ryggvärk. Fördröjningen innan de sökte 

vård för deras symtom visade sig kunde vara upp till tre dagar för en del. Ensamma kvinnor 

som bor själva tar längre tid på sig innan kontakt med sjukvård upprättas. (ibid.). Då 

sjukdomen är mansdominerad och de mest kända symtomen är de typiska strålande 

bröstsmärtorna som går ut i armarna, så utgår många kvinnor ifrån att det är så det ska 

kännas. Alla kvinnor upplever inte dessa typiska symtom och stor risk finns att kvinnorna och 

vårdpersonalen räknar bort diagnosen eller fördröjer den så att behandling försenas. Det har 

visat sig att männen oftast får mer och bättre vård genom mer högspecialiserade behandlingar 

inom hjärtsjukvården. Då hjärtinfarkt idag är ett stort folkhälsoproblem både i världen och i 

Sverige och vården mellan könen är ojämlik så är det viktigt att detta lyfts fram. Hälso- och 

sjukvårdslagen säger att all vård och omvårdnad ges på ett respektfullt sätt och till de som 

behöver den mest (Socialstyrelsen, 2015). 
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Personcentrerad omvårdnad 
Att arbeta med personcentrerad omvårdnad innebär att ta reda på patientens övertygelse och 

värderingar (Mc Cance & Mc Cormack, 2013). Detta för att patienten ska känna närvaro och 

vara delaktig i omvårdnaden, vården och beslutstagandet. För att skapa delaktighet i 

omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan ger information till patienten om situationen 

som patienten befinner sig i. Målet är att skapa ett partnerskap och ett samarbete mellan 

patient och sjuksköterska. Viktiga delar i den personcentrerade omvårdnaden är att patienten 

får en känsla av välbefinnande. För att patienten ska känna välbefinnande, trygghet och 

delaktighet krävs det att vårdpersonalen ser, bekräftar och respekterar patienten (ibid.). 

Tillvägagångssättet för sjuksköterskans omvårdnad är att sätta patientens åsikter om den egna 

livssituationen i fokus för omvårdnaden (Ekman et al., 2011). Det är viktigt att lyssna till 

patientens egen berättelse om sjukdom och vårderfarenhet och vad de har för inverkan på 

patientens liv (Ekman et al., 2011). Patienten kan vara en av många för personalen, men för 

patienten är den aktuella situationen extraordinär och kan komma att påverka honom/henne 

under resten av livet (Kristensson Ekvall, 2010). Det är viktigt för alla patienter att bli sedda 

och ännu mer i en akut situation. Patienten vet kanske inte alltid själv vad som är orsaken till 

det aktuella ohälsotillståndet. Problemet kan vara kopplat till ett organ men konsekvenserna 

av ohälsotillståndet och bemötandet från vårdpersonalen kan påverka hela individen, fysiskt 

och psykiskt. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn på den drabbade patienten för att det 

ska bli en bättre upplevelse och att personen inte ska känna sig bortglömd (Kristensson 

Ekvall, 2010). Att den personcentrerade omvårdnaden missas stundtals kan bero på att 

patienterna inom akutsjukvården oftast är kritiskt sjuka och kräver ett snabbt 

omhändertagande och behandling (Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2012). Det kan även 

bero på att kvinnors symtom vid hjärtinfarkt ofta är diffusa jämfört med män och misstolkas 

därför lätt. Vårdpersonal lägger då fokus på den medicinska behandlingen av sjukdomen och 

utredning av symtombilden, vilket gör att den personcentrerade omvårdnaden därför kan 

komma i glömska (ibid.). Genom att tillämpa personcentrerad omvårdnad och ha en mer 

holistisk syn så sätter man patienten i fokus och skapar trygghet och tillit (Kristensson Ekvall, 

2010). Att se till hela patientens situation minskar riskerna för felbehandling, skador orsakade 

av vården och tidsfördröjningar. Det förbättrar även patientens upplevelse av den kaotiska 

situationen (ibid.). Om läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samverkar i team och 

tillsammans med personcentrerad omvårdnad hjälper patienten att uppnå bättre hälsa blir inte 

bara vårdtiden och rehabiliteringen kortare, utan även upplevelsen av hjärtinfarkten blir bättre 
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för patienten (Fors et al., 2015). Bemötandet och den personcentrerade omvårdnaden blir 

därför väldigt viktig att följa genom hela vårdkedjan, för att patienten på bästa sätt ska kunna 

bli trygg, frisk och kunna återfå hälsa både psykiskt och fysiskt (ibid.). 

 

Kvinnorna som drabbas av en hjärtinfarkt har många existentiella frågor och får känslan av 

att förlora sig själva. Genom att lyfta upplevelserna av symtomen kan vårdpersonalen få svar 

på kvinnornas existentiella frågor. Att få svar på upplevelserna av symtomen ger möjlighet att 

utforma den personcentrerade omvårdnaden inom akutsjukvården bättre. Vårdpersonalen kan 

då bli mer medvetna om upplevelserna och kan då också möta upp patientens känslobehov 

för att underlätta upplevelsen. Därför blir personcentrerad omvårdnad en central pelare i 

bemötande, omvårdnaden och förståelsen av patientens upplevelser av symtomen. Att 

beskriva kvinnors upplever av symtomen vid hjärtinfarkt kan förkorta tiden fram till 

behandling och skapa en större förståelse gentemot de kvinnor som drabbats av en 

hjärtinfarkt. Genom en ökad förståelse för vad kvinnor har för upplevelse av symtom vid en 

hjärtinfarkt så kan detta bidra till att omvårdnaden och behandlingen av denna patientgrupp 

blir mer jämlik och att fler individer får snabbare och bättre hjälp.  

Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt. 

Metod 

Design 
I detta arbete har en kvalitativ litteraturstudie använts. Data har bearbetas enligt Elo & 

Kyngäs (2008) genom en manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Eftersom syftet 

handlar om att undersöka kvinnors upplevelser så är en kvalitativ litteraturstudie enligt 

Olsson & Sörensen (2011) lämplig att använda eftersom den undersöker en specifik tidpunkt 

och ett specifikt fenomen i en utmärkande miljö (ibid.). Att göra en manifest innehållsanalys 

handlar om att göra något förutsättningslöst och att texten analyseras textnära och beskriver 

precis vad som kvinnorna upplever av hjärtinfarkten utan att göra någon specifik tolkning i 

det som har skrivits och vad de sagt (Kristensson, 2014). Att arbeta induktivt handlar om att 

förutsättningslöst läsa texterna och göra en analys av kvinnornas upplevelser (ibid.).  
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Urval 
Inklusionskriterierna för denna studie var vetenskapliga artiklar som är peer review, research 

article, att det ska finnas delar i artiklarna som handlar om kvinnors upplevelser av symtomen 

vid en hjärtinfarkt och att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna från 2007 och 

framåt. Detta gjordes för att få fram så aktuell och tillförlitlig forskning som möjligt. Alla 

artiklar som inkluderades i studien skulle ha ett etiskt övervägande. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011) så skrivs de flesta vetenskapliga artiklar idag på engelska och granskas för att få 

publiceras i de olika databaserna och tidskrifterna. Att de vetenskapliga artiklarna granskas 

av oberoende granskare kallas för att de genomgår en peer review-process (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vetenskapliga artiklar som är äldre än femton år anses oftast inte längre 

som aktuell forskning (Kristensson, 2014; Olsson & Sörensen, 2011). 

Datainsamling 
Data har samlats in från Cinahl och PubMed. I litteraturstudien inkluderades 11 stycken 

vetenskapliga artiklar. De inkluderade artiklarna redovisas i bilaga 1. Enligt flera författare 

(Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson 2014; Olsson & Sörensen 2011) så ska 

sökningen ske i flera databaser för att få en helhetssyn av forskningsområdet. De menar att de 

två största databaserna för omvårdnadsforskning är PubMed och Cinahl (ibid.). Sökorden har 

tagits fram via PubMeds mesh databas via svenska mesh och via Cinahls mesh databas cinahl 

headings. De sökorden som användes, hur sökorden kombinerats, exakt vilka ord som 

används och antal träffar redovisas i bilaga 2. Sökorden har kombinerats med de booleska 

operatorerna AND och OR. Att använda de booleska operatorerna görs för att få en mer 

detaljerad och systematisk sökning (Forsberg & Wengström, 2016). OR används mellan 

synonymord för att bilda sökblock och få en mer utökad sökning. AND används mellan 

sökblocken för att få en mer specifik sökning som svarar mot studiens syfte. Den booleska 

operatorn NOT används inte då detta inte kändes relevant då sökningen som gjordes var så 

detaljerad och lätt att urskilja vad som skulle inkluderas i arbetet.    

 

Efter sökningen lästes 1044 stycken titlar och 82 stycken abstract. Därefter lästes 18 stycken 

artiklar i fulltext där sedan 14 stycken kvalitetsgranskas enligt mall som redovisas bilaga 3. 

Detta gjordes av båda författarna själva först. Sedan granskades artiklarna tillsammans för att 

då kunna diskutera med varandra om varför de artiklarna som valdes ut var relevanta för 

studien. Detta i enlighet med Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
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Dataanalys 
Data har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Det grundläggande arbetssättet i en 

innehållsanalys är att forskaren på ett systematiskt sätt stegvis bearbetar data för att kunna 

identifiera olika mönster och teman (Forsberg & Wengström, 2016; Olsson & Sörensen, 

2011). Innehållsanalysen som används var Elo och Kyngäs (2008). Detta är eftersom det är 

en väl bearbetad metod som är gjort för omvårdnadsstudier och är mycket bra att användas 

när upplevelser av något ska undersökas (Elo och Kyngäs, 2008). De inkluderade 

vetenskapliga artiklarna har skrivits ut och lästs igenom flera gånger för att få en helhet och 

en förståelse för vad som står skrivet i dem. Båda författarna har gjort detta på egen hand 

eftersom att det ska bli ett mer trovärdigt resultat. Efter att ha läst texten flera gånger så 

markerades de meningsbärande enheterna ut i texten med hjälp av överstrykningspennor. 

Detta görs för att få en tydlighet i vilka meningsbärande enheter som valts ut. När detta var 

gjort så jämförde författarna vilka meningsbärande enheter som var och en tagit ut. Detta för 

att se om de meningsbärande enheterna var samma och att författarna tänkte lika när dessa 

togs ut. De meningsbärande enheter som båda författarna har tagit ut gick vidare i analysen 

och de andra diskuterades och jämfördes med syftet för att se om de också vara relevanta att 

gå vidare i analysprocessen. När de meningsbärande enheterna var markerade i texten så satte 

sig båda författarna och gjorde en öppen kodning. Den öppna kodningen gav 193 stycken 

koder. Handledaren till arbetet tog del av texten i analysarbetet och förde diskussion med 

författarna ett flertal gånger. Författarna tog även stöd av andra utomstående handledare 

genom diskussion av analysprocessen och bildandet av subkategorier och kategorier. I bilaga 

4 redovisas ett exempel ur analysprocessen. Orden som finns i koderna är textnära, detta 

eftersom att analysen ska ske manifest och hållas textnära och inte skapa en egen tolkning av 

materialet. När alla koderna var gjorda så klipptes de ut för att sedan kunna bilda 

subkategorier. Alla koderna sorterades i olika högar ett flertal gånger för att få en överblick 

över vilka som hörde ihop och kunde bilda subkategorier. Sedan bildas det kategorier av 

subkategorierna efter att ha även sorterat subkategorierna fler gånger.    

                     

Etiskt övervägande 
Helsingforsdeklarationen används idag som ett internationellt styrdokument för medicinsk 

forskning som innefattar människor (Kristensson, 2014). Deklarationen innehåller en mängd 

punkter och skapar ett fokus på saker som att bevara deltagarnas integritet. Den ska även se 
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till att upprätthålla deltagarnas rätt till information om hela studiens process och samtidigt ha 

respekt för individens självbestämmande samt att alla deltagare ska behandlas på ett rättvist 

sätt i studien. I deklarationen belyses även vikten av nyttan av forskningen ska övervägas och 

överstiga risken för skada och därav minimera risken för skada. Forskningen ska även följa 

nuvarande lagstiftning, ha en tydlig beskrivning och en oberoende kommitté som gör en 

etikprövning av forskningen (Kristensson, 2014). Alla artiklarna som ingår i arbetet ska ha ett 

etiskt resonemang eller ett etiskt godkännande (Forsberg & Wengström, 2016). I enlighet 

med vad Forsberg och Wengström säger så har alla artiklar i denna litteraturstudie ett etiskt 

övervägande som är i enlighet med helsingforsdeklarationen. Därför anses denna studie som 

etiskt försvarbar. 

Resultat  

Figur 1. Presentation av kategorier och subkategorier. 

 

Efter analysen av data i denna studie framkom två stycken kategorier som har två stycken 

subkategorier vardera. Den första kategorin heter förnekelse av symtom och speglar hur 

kvinnorna agerar vid symtomutbrottet. I subkategorin förminskning av symtom visar 

resultatet att kvinnorna väljer att förminska allvaret i symtomen och dra egna slutsatser på 

vad som kan ha drabbat dem. Subkategorin coping för att klara av vardagslivet visar hur 

kvinnorna väljer egna vägar för att klara av vardagslivet i stället för att söka vård för sina 

symtom. I kategorin misstanke om allvarlig sjukdom finns två subkategorier. Känsla av att 
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något är fel beskriver hur kvinnorna inte kan sätta fingret på vad det är som händer i deras 

kroppar, utan bara vet att något är fel. I subkategorin förståelse över symtomens allvarlighet 

beskrivs det hur kvinnorna känner igen symtomen och söker vård direkt.    

Förnekelse av symtom 

Förminskning av symtom 

Det är väldigt vanligt att kvinnor förminskar allvaret i sina symtom genom en rad olika saker 

(Albarran, Clarke & Crawford, 2007; Gyberg, Björck, Nielsen, Määttä & Falk, 2015; 

Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 2013; Jackson & McCulloch, 2013; Khan, 

Khoory, Al Zaffin & Al Suwaidi, 2016; King-Shier et al., 2015; Sjöström – Strand, & 

Fridlund, 2008). Kvinnorna trodde att symtomen skulle gå över och förminskar därför 

symtomens allvarlighet. De trodde att hjärtinfarkt inte kunde hända dem och ignorerade då 

smärtan och symtomen. Denna typ av förminskning och minimering av symtom visar att en 

del kvinnor har en okunskap i symtombilden (Albarran, Clarke & Crawford, 2007; Gyberg, 

Björck, Nielsen, Määttä & Falk, 2015; Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 

2013; Jackson & McCulloch, 2013; Khan, Khoory, Al Zaffin & Al Suwaidi, 2016; King-

Shier et al., 2015; Sjöström – Strand, & Fridlund, 2008). Trots upplevelser av tyngd i bröstet 

och obehag i ryggen såg inte kvinnorna detta som en anledning till att söka vård, då de 

upplevt mycket värre smärta tidigare i livet som till exempel förvärkar vid en förlossning 

(Albarran et al., 2007). Kvinnorna beskriver en upplevelse av smärta mitt i bröstet, detta 

symtom upplevs mer diffust då de alltid fått höra att hjärtat sitter på vänster sida och därför 

bör även smärtan sitta på vänster sida anser de (Gyberg et al., 2015; Herning, Hansen, 

Bygbjerg & Lindhardt, 2011; Lichtman et al., 2015; Sjöström – Strand& Fridlund, 2008). På 

grund av denna okunskap och minimering ansåg kvinnorna att de inte hade drabbats av någon 

allvarlig sjukdom och därför inte hade något behov av akut vård (Albarran et al., 2007; 

Gyberg et al., 2015; Isaksson et al., 2013; Jackson & McCulloch, 2013; King-Shier et al., 

2015; Sjöström – Strand & Fridlund, 2008).  

  

”The women were aware of the symptoms but they tried to minimise the 

symptoms and thereby not acknowledge the need for rapid action” 

(Sjöström – Strand & Fridlund, 2008, s. 1006 ).  
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Kvinnorna förminskade inte bara symtomens allvarlighet (Albarran et al., 2007). De försökte 

även hitta fler förklaringar till att de inte har drabbats av sjukdomen genom att bland annat 

skydda sig med sin ålder. Flera av deltagarna i studien ansåg sig vara för unga för att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt, medan de äldre kvinnorna beskrev symtomen om en del i deras 

normala åldrande och relaterade därför inte symtomen alls till hjärtinfarkt (ibid.). När 

kvinnorna inte ansåg sig tillräckligt sjuka för att söka vård, försökte de istället hitta naturliga 

orsaker till smärtan (Isaksson et al., 2013; Ruston & Clayton, 2007; Sjöström – Strand & 

Fridlund, 2008). En del kvinnor upplevde symtomen som en normal del av deras liv och 

hälsa. De hittade bortförklaringar till symtomen genom att de till exempel hade arbetat för 

hårt, stigande ålder, stress, trötthet eller att de hade fått nackspärr på grund av att de legat 

konstigt i sängen på natten (Jackson & McCulloch, 2013; Lichtman et al., 2015; Sjöström – 

Strand & Fridlund, 2008). Flera kvinnor upplever andfåddhet och relaterade detta till fysisk 

aktivitet eller att de behöver gå ner i vikt (Albarran et al., 2007). Även muskelsmärtor 

relaterades till träningsvärk eller att de hade drabbats av en muskelsträckning. Deras 

bortförklaringar av ohälsotillståndet gjorde att symtomen förminskades och risken för att 

hjärtsjukdomen drabbar dem hårdare ökar (Gyberg et al., 2015; King – Singh et al., 2015; 

Lichtman et al., 2015). 

 

”I had chest pain, but I thought it was a muscle pull because I had moved 

my furniture around” (King – Singh et al., 2015, s. 243). 

 

Kvinnorna pratade ofta om att de associerade symtomen med flera andra olika ohälsotillstånd 

som, stroke, artrit, influensa, nervskador, osteoporos, skelettcancer, tandinfektion och 

muskelsträckningar (Jackson & McCulloch, 2013). En deltagare menade att hon slutade röka 

för 25 år sedan och trodde därför inte att hon kunde drabbas av en hjärtinfarkt eftersom hon 

har slutat röka och då var utom farozonen för hjärtinfarkt (Lichtman et al., 2015). Andra 

upplevde en form av allmän sjukdomskänsla i kroppen och kände att allt var besvärligt men 

gjorde inget åt det (Isaksson et al., 2013). En kvinna trodde också att den allmänna 

sjukdomskänslan hade orsakats av att hon hade suttit i drag (ibid.). Några kvinnor trodde 

däremot att det var deras stress och ångest som provocerade smärtan i bröstet och 

förminskade därför den allvarliga situationen (Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). En del 

av de kvinnliga deltagarna i studien hade inte kunskap om att deras symtom kan vara diffusa 
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och skilja sig ifrån den klassiska symtombilden (Albarran et al., 2007; Lichtman et al., 2015). 

De var bara medvetna om de klassiska symtomen och hade ingen aning om att smärtan kunde 

stråla ut i olika delar av kroppen. Kvinnorna trodde att alla som får hjärtinfarkt upplever 

smärta mitt i bröstet, inte smärta som sprider sig upp i käke, hals, arm och rygg. Då 

kvinnorna inte ansåg sig ha några av de klassiska tecknen för hjärtinfarkt så förminskades 

därför symtomen av kvinnorna och ledde till att de inte sökte vård i tid. Några beskrev att de 

upplevde illamående, men relaterade aldrig det till ett hjärtsymtom utan trodde att de fått 

influensa eller att de drabbats av halsbränna (Albarran et al., 2007; Arslanian-Engoren & 

Scott, 2017). En del kvinnor upplevde smärta i magen. Denna smärta relaterades inte alls till 

något problem med hjärtat (Albarran et al., 2007; Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Gyberg 

et al., 2015; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015). Kvinnorna gjorde egna tolkningar 

av smärtan och många trodde istället att de hade drabbats av matsmältningsbesvär, magkatarr, 

magmunsbråck eller gallstens problem och kunde inte relatera dessa symtom som ett tecken 

på att de hade drabbats av en hjärtinfarkt (Albarran et al., 2007; Arslanian-Engoren & Scott, 

2017; Gyberg et al., 2015; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015). Flera av kvinnorna 

hade kärlkramp sedan tidigare (Gyberg et al., 2015; Ruston & Clayton, 2007). När symtomen 

på hjärtinfarkt uppkom så förminskades symtomen och kvinnorna trodde istället att det var 

deras tidigare problem med kärlkramp som drabbat dem. Kvinnorna kände då att de klarar av 

situationen på egen hand, då de hade klarat av kärlkrampssymtom tidigare. Därför ansåg de 

sig inte tillräckligt sjuka och avstod från att söka vård och stannade hemma (ibid.). 

 

”I only had one thought; that it was that new angina and that I wouldn´t 

go to the hospital for that” (Gyberg et al., 2015, s. 673). 

 

Symtomen förminskades också på grund av att kvinnorna kände en rädsla för att vara i vägen, 

de ville inte störa omgivningen, sin partner eller sina grannar (Herning et al., 2011). 

Anledningar som självömkande för sig själv, men även för sin katt beskrevs också och 

användes som orsak till att inte söka hjälp. Även vid tydliga symtom med extrem smärta och 

obehag under en hel natt, blev de istället oroliga för att inte bli trodda och att känslorna de 

hade skulle ses som inbillade av andra. Detta gjorde dem ambivalenta till att söka vård då de 

var rädda för att inte bli tagna på allvar. (ibid.). Många kvinnor ville inte oroa i onödan och 

ville inte utlösa ett falskt alarm som fick dem att uppfattas som hypokondriker och därav bli 
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missförstådda (Lichtman et al., 2015). Detta ledde till att symtomen förminskades och 

kvinnorna lät bli att söka vård och valde istället att härda ut (Herning et al., 2011; Isaksson et 

al., 2013; Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). Flera kvinnor upplevde sig svaga och ville 

inte visa sig sjuka och därav förminskade eller ignorerade de sina symtom. Många gånger 

förminskades symtomen så kraftigt av kvinnorna att anhöriga fick påtala för dem att söka 

vård, då de anhöriga hade misstänkt att kvinnorna hade drabbats av en allvarlig sjukdom 

(ibid.).  

Coping för att hantera vardagslivet 

När flera kvinnor tänker tillbaka inser de att de har haft hjärtinfarktsymtom under längre tid 

innan utbrottet av hjärtinfarkt utan att söka vård för det (Albarran et al., 2007; Arslanian-

Engoren & Scott, 2017; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015; Ruston & Clayton, 2007; 

Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). Allt från fem år, till några dagar innan de sökte vård. 

För att klara av detta har kvinnorna använt sig av olika former av coping för att fortsätta 

vardagen trotts deras symtom (ibid.). Flera kvinnor beskrev att symtomen utvecklats över tid 

och att de hade en sjukdomskänsla i tio till fjorton dagar före hjärtinfarkten (Sjöström – 

Strand & Fridlund, 2008). Kvinnorna upplevde sig trötta i vardagen men ansåg att det inte var 

så farligt och de försökte vila bort symtomen. De kände att genom vila så fick de tid att tänka 

över sina symtom. De kom då fram till att symtomen inte var så allvarliga och de kände att 

vardagen kunde fortgå (ibid.). Några kvinnor fortsatte till och med att gå till jobbet (Albarran 

et al., 2007; King-Shier et al., 2015; Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). De hade 

förväntningar av att de skulle må sämre än vad de gjorde om det var något allvarligt, därför 

sökte de aldrig vård utan fortsatte att jobba trots symtom som trötthet och obehag i bröstet. 

När de sedan på eftermiddagen kom hem var de så trötta att de gick och vilade en stund. När 

de hade vilat så kände de att de kunde fortsätta sin vardag (ibid.). Trots tröttheten i kroppen 

ville inte en del kvinnor överlämna familjeansvaret till någon annan, då vardagssysslorna i 

hemmet kändes som en del i deras liv och kändes viktigt att upprätthålla (Herning et al., 

2011; Isaksson et al., 2013). Kvinnorna ansåg att de kunde hantera vardagen genom olika 

former av coping och prioriterade därför deras vardagsliv framför deras symtom som yttrade 

sig i trötthet och andfåddhet.  
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”I cooked dinner and fed the dogs, and I cleaned the freezer, even though 

I knew that I was tired and running out of breath.” (Isaksson et al., 2013, 

s. 364). 

 

Det var inte bara trötthet och nattsömn som blev påverkad utan flera kvinnor upplevde också 

rörelsebegräsningar och fysisk inaktivitet dagtid. Några hade svårt att gå i trappor eller ta 

promenader eftersom de blev väldigt andfådda och trötta. En del upplevde även smärtor som 

gjorde att de inte kunde röra sina armar (ibid.). Kvinnorna blev helt orkeslösa och orkade inte 

gå upp ur sängen längre, trotts detta sökte de inte vård direkt utan valde att försöka klara av 

vardagen genom till exempel vila (Gyberg et al., 2015). Även det sociala livet blev påverkat, 

kvinnorna gled iväg från sitt sociala liv utan att de själva hade någon speciell förklaring till 

det (ibid.). Det sociala livet sköts undan och upplevelsen av depression fanns hos flera 

kvinnor (Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). Varför kvinnorna kände sig deprimerade hade 

de svårt att förstå och förklara. Det enda de kände var att livet inte kändes som förut och det 

gick inte att njuta av det (ibid.). 

 

Misstanke om allvarlig sjukdom 

Känsla av att något är fel 

Till en början fick kvinnorna en känsla av att något var fel, de såg inte allvaret i 

symtombilden och sökte därför inte vård direkt (Albarran et al., 2007; Lichtman et al., 2015; 

Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). Deras diffust utvecklade symtom gjorde att de inte 

känner igen något av symtomen och blir därför oroliga och rädda (Arslanian-Engoren & 

Scott, 2017; Sjöström – Strand & Fridlund, 2008). Oklarheten i symtombilden och att inte 

veta vad som är fel i kroppen leder till ångest och obehag när kvinnorna inte känner igen 

smärtan. När symtomen sedan utvecklades och de bröstrelaterade smärtorna tilltog, så 

orsakades ännu mer stress och ångest. Dessa känslor av stress och ångest ökade då kvinnorna 

inte kunde peka ut vad problemet var, utan endast hade en stark känsla av att något var fel 

(ibid.). Kvinnorna beskriver vidare att det kändes som ett rus genom hela kroppen och att 

pulsen ökade, vilket ledde till att de förstod att det inte kändes rätt i deras kroppar (Isaksson 

et al., 2013; Khan et al., 2016).  

 



 
 

22 
 
 

“The participants described how, during the early phase, they felt 

symptoms and thought that something was wrong in their bodies, but they 

did not understand what it was” (Isaksson et al., 2013, s. 364). 

 

Andra kvinnor menar de är medvetna om de klassiska symtomen med smärta i en arm. När 

smärtan sitter i båda armarna och symtomen inte stämmer överens med deras uppfattning av 

en hjärtinfarkt, så blir kvinnorna förvirrade och känslan av att något är fel ökar (Isaksson et 

al., 2013). De upplever därför sig väldigt förvånade när de får frågan om bröstsmärtor och 

obehag i benen, när de endast upplever smärta och obehag i armarna (Albarran et al., 2007; 

Isaksson et al., 2013; Ruston & Clayton, 2007). Flera kvinnor har bara en känsla av att något 

inte står rätt till i kroppen. De menade att de hade förväntat sig mer smärta och hade därför 

ingen tanke på att de symtom som de hade kunde vara hjärtrelaterade. En del av kvinnorna 

menade att de upplevde svettningar, stelhet i kroppen, kramp och en konstant sveda i bröstet 

mer än hur de upplevde själva smärtan i sig. De fann det svårt att veta orsaken till symtomen 

och associerade det därför inte med hjärtat (ibid.). För en del kvinnor så blev smärtan snabbt 

outhärdlig (Herning et al., 2011). Många kände att något var fel i deras kroppar (ibid.). Flera 

kvinnor beskrev smärtan som uppkom som väldigt plötsligt men intensiv och att den uppstod 

utan någon som helst förvarning (Albarran et al., 2007; Lichtman et al., 2015). Kvinnorna 

blev därför väldigt överraskade när den svåra smärtan bröt ut som en blixt från klar himmel 

(ibid.). Den svåra smärtan gjorde att de förstod snabbt att det inte stod rätt till i kroppen och 

sökte då vård direkt. Kvinnorna drog slutsatsen att det måste vara någonting som är fel i 

kroppen då smärtan inte kunde ignoreras utan måste bero på någonting. Vad smärtan berodde 

på kunde kvinnorna inte redogöra för (Gyberg et al., 2015).  

 

De nyanserade och subtila symtom som beskrivs som kallsvettningar uppfattades direkt av en 

del kvinnor som att något var fel i deras kroppar och ignorerades därför inte, och behovet av 

vård kändes nödvändigt (Albarran et al., 2007; Lichtman et al., 2015; Ruston & Clayton, 

2007). Andra upplevde dödsångest då andningsbesvären blev alldeles för allvarliga och även 

yttrade sig på natten för en del kvinnor. De kunde inte klargöra vad de hade för sjukdom, men 

andnöden påverkade dem hårt och de blev snabbt rädda för sina liv och tillkallade ambulans 

(ibid.).    

 



 
 

23 
 
 

”I found it difficult to breathe... It was so bad I just said get me to 

hospital.. I don’t suppose I thought about heart, but I just knew there was 

something dreadfully wrong...” (Albarran et al., 2007, s.1297)  

 

Förståelse över symtomens allvarlighet 

En del kvinnor hade en medvetenhet av symtomen och kunde härleda symtomen som 

hjärtrelaterade (Herning et al., 2011; Jackson & McCulloch, 2013; Khan et al., 2016; 

Lichtman et al., 2015; Ruston & Clayton, 2007). En kvinna hade först symtom på 

magsmärtor som hon relaterade till matsmältningsbesvär (Ruston & Clayton, 2007). När 

smärtan sedan utvecklades till strålningar i armarna förstod hon att det kunde vara 

hjärtrelaterat (ibid.). Några av deltagarna var också medvetna om att symtomen skiljer sig 

mellan könen och att kvinnor oftare har mer diffusa symtom (Jackson & McCulloch, 2013). 

När kvinnorna kände symtom som starkt illamående, stickningar i händerna, smärta i öra och 

käke insåg de snabbt att detta var symtom på hjärtinfarkt (Lichtman et al., 2015). De förstod 

då att det skulle vara riskfyllt om de inte tog hjälp och sökte vård för sina symtom (ibid.). En 

del kvinnor i studierna vaknade mitt i natten med svåra bröstsmärtor, ryggsmärtor, 

hyperventilering och varma svettningar och drog direkt slutsatsen av att dessa symtom var 

hjärtrelaterade (Herning et al., 2011; Khan et al., 2016; Lichtman et al., 2015). Den 

outhärdliga smärtan fick kvinnorna snabbt att inse att de hade drabbats av en hjärtinfarkt och 

en ambulans behövde kontaktas (Herning et al., 2011). Trots att symtomen inte alltid 

uppfyllde förväntningarna så visste de att något var fel, det kändes som hjärtsmärta och de 

relaterade det direkt till en hjärtinfarkt och kom därför i kontakt med vården snabbare 

(Jackson & McCulloch, 2013). Kvinnorna fann det även lättare att identifiera symtomen om 

de hade erfarenheter av tidigare hjärtsjukdomar, och därav upplevt liknande symtom tidigare, 

vilket ledde till snabbare vårdkontakt (Jackson & McCulloch, 2013). 

 

”It got worse, and finally I couldn't endure the pain and I asked my 

colleague to call EMS because I had a feeling that it might be a heart 

attack” (Herning et al., 2011, s.243)  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Följande studie genomfördes genom en kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga 

artiklar, där syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt. 

Forsberg och Wengström (2016) skriver att kvalitativa studier görs för att kunna undersöka 

hur världen ser ut från en viss persons perspektiv. Vidare skriver de att syftet med en 

litteraturstudie är att sammanställa och kartlägga redan framtagen forskning (ibid.). 

Kristensson (2014) säger att genom att göra en litteraturstudie som är baserad på 

vetenskapliga artiklar så får man ett mer specifikt resultat som lättare kan besvara 

frågeställningen (ibid.). Dock hade ett alternativ kunnat vara att använda sig av en 

intervjustudie då det kan ske en misstolkning av själva upplevelsen som beskrivs i textform, 

en intervjustudie ger en mer klar bild då informationen tas direkt ifrån individen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Dock fanns det ej tid till att utföra en intervjustudie för att uppnå samma 

bredd på resultatet på kandidatnivå.   

Urval datainsamling    

Sökningen skedde i de två ledande databaserna inom omvårdnad, PubMed och Cinahl. Flera 

författare menar att för att få en mer heltäckande sökning så bör den göras i flera databaser 

(Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014; Olsson & Sörensen 2011). Detta ses som 

en styrka i överförbarheten och tillförlitligheten i litteraturstudien. Forsberg och Wengström 

(2016) skriver även att ta hjälp av en bibliotekarie är en stor fördel då denne kan bistå med en 

effektivare och säkrare sökning. För att göra sökningen ännu mer säker krävs inklusion - och 

exklusionskriterier. Geografiskt ursprung och ålder valdes att inte användas i 

inklusionskriterierna i denna litteraturstudie, då hjärtinfarkt är ett folkhälsoproblem över hela 

världen. Trots ingen exkludering av geografiskt ursprung eller ålder sågs ingen skillnad i 

upplevelserna av symtomen vid en hjärtinfarkt under analys utförandet, vilket kan ses som en 

styrka i överförbarheten.  

 

Under urvalsprocessen och valet av syfte hade författarna generella upplevelser vid 

hjärtinfarkt för både kvinnor och män till en början, men fick sedan inrikta sig på endast 
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kvinnor då kvinnor och mäns upplevelser skiljer sig åt markant. Resultatet skulle då blivit för 

olika och för motsägelsefullt och inte generaliserbart. Syftet ändrades flertalet gånger då 

syftet visade sig vara för klent och inte ändamålsenligt. Att beskriva upplevelsen av 

symtomen har varit svårt, det visade sig vara svårt att hitta redan gjord forskning som 

beskriver upplevelsen av symtom som svarade på vårt syfte. Detta upptäcktes under 

sökningsprocessen, analysprocessen och även under sammanställningen av resultatet. Därför 

har analysprocess och resultatet fått bearbetas flera gånger. Forsberg och Wengström (2016) 

säger att ett urval och syfte ska vara ändamålsenligt och generaliserbart för 

normalpopulationen. Efter diskussioner med författarna sinsemellan, med handledaren och 

läsning i litteraturen så ansågs kvinnor som mer intressanta att studera då deras symtombild 

är så komplex. Ett inklusionskriterie som användes till en början var att de vetenskapliga 

artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. Under sökningsprocessen ansågs det att det inte 

fanns tillräckligt med data, därför utökades sökningen till 11 år vilket ledde till att tillräckligt 

med data uppnåddes. För att stärka urvalet menar Henricsson (2017) att de vetenskapliga 

artiklarna ska vara peer rewied vilket innebär att de har granskats innan publicering för att 

hålla vetenskaplig kvalitet. För att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten ännu en gång och 

inklusionskriterierna kvalitetsgranskas alla artiklar som ingår i arbetet. Willman et, al. (2016) 

menar att det är en konst att kvalitetsgranska artiklar och att det kan vara svårt att bedöma hur 

bra en artikel är. Då granskningen ses om en konst kan den i detta arbete vara till en viss del 

missvisande eftersom det är första gången författarna till arbetet gör denna typen av studier. 

Dock för att säkerhetsställa trovärdigheten har författarna först kvalitetsgranskat en artikel 

tillsammans för att se hur det går till och hur författarna tänker kring detta. Därefter gjordes 

granskningarna av artiklarna enskilt för att sedan igen jämföras och kvalitetsgranskas igen, 

fast då tillsammans. För att artiklarna skulle få ingå i analysen så krävdes en medelhög till 

hög kvalitet i granskningen samt att innehålla ett etiskt resonemang. Det här gjordes för att 

säkerhetsställa en hög standard på de vetenskapliga artiklarna så resultatet skulle bli så 

korrekt och trovärdigt som möjligt. Ett annat krav var även att det skulle vara lätt att urskilja 

vad som var upplevelser ifrån kvinnor och inte generella antagande av andra forskare. 

 

Dataanalys 

Den valda analysmetoden användes för att den var lättförståelig och hade en tydlig 

beskrivning över de olika stegen. Den valda analysmetoden riktar sig främst till analyser av 
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upplevelser i omvårdnadsstudier (Elo & Kygnäs, 2008). De inkluderade vetenskapliga 

artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt av författarna för att få en helhet över 

textmaterialet. För att öka trovärdigheten och säkerheten i analysen markerades de 

meningsbärande enheterna ut enskilt och jämfördes och diskuterades sedan mellan 

författarna. Sedan påbörjades den öppna kodningen som författarna gjorde tillsammans för att 

öka trovärdigheten. Detta styrks av Kristensson (2014) som menar att trovärdigheten ökar 

och minskar vad en författare har för förförståelse, på så vis drabbas inte resultatet. När de 

193 koderna hade bildats, tog handledaren stickprover på några av dem för att öka 

trovärdigheten och analysen håller en högre vetenskaplig standard. När subkategorier och 

kategorier bildats fanns det en viss risk att en tolkning av författarna har gjorts. Detta är 

ofrånkomligt menar Olsson och Sörensen (2011). Dock för att minska risken för tolkning så 

har handledare och andra utomstående handledare kopplats in under analysprocessen, detta 

för lättare skapa en sammanhängande analysprocess. Kategoriseringen har gjorts om ett 

flertal gånger då syftet har varit komplext och det har varit svårt att skapa en röd tråd. Under 

kategoriseringen sågs det att en del koder svarade svagt på syftet och fick därför exkluderas. 

Trots exkluderingen av dessa koder känner författarna att ett resultat kunde presenteras då de 

analyserat textmaterialet många gånger. Forsberg och Wengström (2016) menar att om 

författarna är noggranna med analysen så går de också djupare i texten och kan då förstå den 

bättre, därmed skapas ett starkare resultat.  

 

Resultatdiskussion 
I föreliggande litteraturstudie framkommer det att kvinnorna förnekar sina symtom genom 

förminskning av dessa. De kunde vara medvetna om symtomen men trots detta minimera 

dem och därmed utesluta vårdbehovet. Meischke et al. (2002) kom också fram till att 

kvinnorna förminskar allvaret i sjukdomsbilden och hade ingen tanke på att de hade drabbats 

av en hjärtinfarkt. De relaterar absolut inte symtomen till hjärtat då de inte anser sig finnas i 

riskzonen för sjukdomen. Detta leder således till en fördröjning till att kvinnorna söker vård 

för sina symtom (ibid.). Som föreliggande litteraturstudie och Meischke et al. (2002) påpekar, 

så förnekar kvinnorna allvaret över sin situation. Resultatet i vår litteraturstudie visar att 

kvinnorna förnekar sina symtom, då de känner sig svaga och vill inte visa sig sjuka. 

Fördröjningen av vårdkontakt innebär komplikationer för kvinnorna. Den leder till att de blir 

försämrade (Meischke et al., 2002). Det framkommer även att kvinnorna känner att 
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hjärtinfarkt inte kan drabba dem och därför ignorerar smärta och symtom på sjukdomen. Som 

en förklaring till varför kvinnorna förnekar allvaret i sina symtom, menar Cullberg (2006) att 

det är en normal reaktion vid insjuknande av en allvarlig sjukdom hos alla människor. 

Förnekelse är en copingmekanism som är psykets sätt att skydda människan, och används vid 

svåra sjukdomstillstånd med en hotande innebörd, och hjälper individen att klara av sin 

vardag och sitt aktuella tillstånd. Försvarsmekanismen förnekelse träder in i ett skyddande 

syfte (ibid.). Som Cullberg (2006) menar så kan förnekandet som kommit fram i resultatet 

innebära att förnekelsen är en normal reaktion för kvinnorna. Effekten av detta leder till en 

fördröjning i att kvinnorna söker vård för sina symtom. Kvinnorna väljer istället att stanna 

hemma och avvakta, minimera, ignorera och behandla symtomen själva. 

 

I föreliggande litteraturstudie kom det fram att de diffusa symtomen gjorde kvinnorna osäkra 

och de hade svårt att tolka sina symtom som hjärtrelaterade. Varför just kvinnor upplever 

diffusa symtom och har svårigheter att tolka symtomen, kan enligt Schierbeck et al. (2012) 

bero på det kvinnliga hormonet östrogen. Schierbeck et al. menar att östrogen har en 

påverkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Studien visar att östrogenet kan ha en skyddande effekt 

för kvinnorna från att drabbas av hjärtrelaterade sjukdomar. Kvinnor i klimakteriet som får en 

tidig hormonbehandling med östrogen får en minskad risk till att drabbas av hjärtsjukdomar 

och stroke. Östrogenbehandling är inte något behandlingsalternativ för att minska risken för 

att kvinnor ska drabbas av en hjärtinfarkt, då Schierbeck et al. studie inte var tillräckligt stor 

för att utvärdera denna behandlingsmetod (ibid.). Kvinnornas upplevelser av symtomen kan 

därför påverkas av östrogenet och det kan vara en anledning till att kvinnor har mer diffusa 

symtom och svårare att tolka symtombilden till hjärtinfarkt. Östrogenet kan vara en 

förklaring till varför upplevelserna av symtomen kan bli så pass diffusa så att de slutligen 

förnekas helt eller misstolkas till andra sjukdomstillstånd, vilket kan förklara fördröjningen 

av sjukvårdskontakt. Fördröjningen av kontakt med sjukvården styrks av Devon, Saban & 

Garett (2011). Studien visar att kvinnornas fördröjning är en följd av förnekelsen av 

symtomen. Det kan ta upp till tre dagar innan kvinnorna söker vård för sin hjärtinfarkt, då 

kvinnorna inte relaterar sina symtom till hjärtat eller erkänner att de är sjuka (ibid.). Följden 

av kvinnornas förnekelse innebär att kontakten med sjukvården fördröjs och skadorna på 

hjärtat riskerar att bli större. Norris et al., 2004 menar att fördröjningen innebär även en stor 

risk för kvinnorna i framtiden då kvinnor oftare får följdsjukdomar efter en hjärtinfarkt just 

på grund av att hjärtat har tagit större skada (ibid.). Med detta innebär det att mer forskning 
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krävs kring kvinnor och hjärtinfarkt för att öka kunskapen och komma ut med information 

som får kvinnorna att snabbare söka vård. Genom att öka kunskapen inom samhället av 

kvinnor och hjärtinfarkt så kan det bidra till ett bättre och snabbare omhändertagande av 

kvinnor med hjärtinfarkt. Kristensson Ekvall (2010) beskriver vikten av att bli sedd som en 

unik individ i alla möten, framförallt inom akutsjukvården. Den personcentrerade 

omvårdnaden blir därför en viktig del i det akuta omhändertagandet. Patienterna inom 

akutsjukvården kan uppleva sig väldigt utlämnade till vårdpersonalen, framförallt när de 

själva inte vet vad som är orsaken till deras ohälsotillstånd. För att patienten ska känna sig 

säker i omhändertagandet är det därför viktigt att vårdpersonalen ska skapa en trygghet där 

patienten blir sedd och hörd för sina symtom (Kristensson Ekvall, 2010). I resultatet 

framkommer det att kvinnorna är osäkra på sina symtom, vilket leder till en otrygghet och 

rädsla över vad som händer i kroppen men även att bli misstrodd för sina symtom. Mer 

forskning skulle bidra till att kvinnorna blir mer medvetna om symtomen och söker tidigare 

vård för sina besvär. Det skulle även bidra till en ökad förståelse och bättre bild hos 

vårdpersonalen av kvinnornas upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt. 

 

I föreliggande litteraturstudie kom det även fram till att kvinnorna har svårt att känna igen 

sina symtom då smärtan känns väldigt diffus och upplevs som allmänna sjukdomstillstånd. 

Kvinnorna gör därför en egen tolkning och skapar en egen uppfattning av sina symtom. Ett 

exempel är kvinnor som har genomgått en förlossning tidigare i livet, har en högre 

smärttröskel och har alltså en annan syn på vad smärta innebär för dem. De upplever att 

smärtan vid en hjärtinfarkt därför inte är så farlig och är kanske inte ens ett sjukdomstillstånd 

i kvinnornas värld. Norrbrink och Lundeberg (2014) säger att en orsak till att smärtorna inte 

tas på allvar och framstår som mer diffusa kan vara att en del kvinnor har lidit eller lider av 

smärtsamma menstruationer. De utvecklar därför ett sensitiserat smärtsystem. Ett sensitiserat 

smärtsystem innebär att en del kvinnor har med tiden lärt sig tåla mer smärta då de i samband 

med menstruationer upplever väldig stark smärta som en naturlig del i livet (ibid.). Detta kan 

förklara varför kvinnorna inte tog de diffusa smärtorna på allvar. Istället gjorde de en egen 

tolkning av symtomen och antog att de hade drabbats av sjukdomskänslor som influensa, 

halsbränna eller andra magsmärtor, och hade därför ingen tanke på att symtomen kunde vara 

hjärtrelaterade.  
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Det framkommer i resultatet att kvinnor har upplevt symtom över en längre tid. Symtomen 

upplevdes då framförallt som allmänna sjukdomskänslor som inte tolkades som 

hjärtrelaterade. Att symtomen upplevs som väldigt diffusa vid en hjärtinfarkt, menar Strang 

och Werner (2010) är vanligt hos äldre kvinnor. När de diffusa symtomen uppkommer kan 

det vara svårt att tolka det som en hjärtinfarkt, detta kallas för en tyst hjärtinfarkt. Varför just 

äldre kvinnor upplever diffusa symtom har att göra med att upplevelsen av smärta försämras 

med åldern. Äldres nervceller bryts ner med tiden och utgör en bidragande faktor till att 

smärtupplevelsen blir annorlunda, därför upplevs inte symtomen i vissa fall som en 

hjärtinfarkt och blir då en bidragande orsak till den så kallade tysta hjärtinfarkten (ibid.). Det 

som Strang och Werner beskriver om äldres smärtupplevelser kommer också fram i 

föreliggande litteraturstudie, där flertalet kvinnor beskriver att de diffust utvecklande 

symtomen inte kändes så farliga och svåra. Kvinnorna antog därför att känslorna i kroppen 

tillhörde de normala åldrandet och hade svårt att relatera det till hjärtinfarkt. Vidare forskning 

skulle därför vara bra för att göra både vårdpersonal och kvinnorna i samhället mer 

uppmärksamma på symtomen av hjärtinfarkt. Genom att nå ut med information i samhället 

om upplevelserna av symtomen vid en hjärtinfarkt, till exempel via media eller kurser. Så kan 

det resultera i att kvinnorna uppmärksammar sina symtom mer och söker vård snabbare. 

Genom att lyfta kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt så kan vårdpersonalen 

få en bättre bild av vad som främjar hälsa, förebygger lidande och minskar ohälsa på ett 

jämlikt sätt. Inom hjärtsjukvården idag får männen bättre vård, orsaken kan vara att männen 

har mer typiska symtom på hjärtinfarkt än vad kvinnor har. Det kan även bero på att de har 

gjorts mest forskning på män än på kvinnor, dock på senare år har mer forskning gjorts på 

kvinnor men det krävs fortsatt forskning för att öka förståelsen och jämlikheten i vården. 

Ytterligare forskning om kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt, skulle kunna 

bidra till en säkrare vård, ett tryggare omhändertagande och en mer personcentrerad 

omvårdnad för kvinnor i samband med hjärtinfarkt.  

Slutsats  
I denna litteraturstudie framkom det att kvinnor upplever diffusa symtom kring hjärtinfarkt 

och har därför svårt att upptäcka sjukdomen. Det visar även att kvinnor till en början förnekar 

sina symtom. De använder sig av bortförklaringar och ignorerar sina symtom vilket leder till 

att de blir sena till att söka vård. De upplever även rädslor på grund av sina svårigheter att 
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tolka sina symtom. När det går så långt att vardagen blir påverkad, inser en del av kvinnorna 

behovet av att söka vård. Dessa upplevelser av symtom visar på en bristande kunskap hos 

kvinnorna om hur det är att drabbas av en hjärtinfarkt.  

 

Det behövs mer forskning och information till samhället för att få kvinnorna att söka vård i 

tid och inte förneka sina symtom. Det är även viktigt för omvårdnadspersonalen att få mer 

kunskap om kvinnors upplevelser av symtomen för att kunna bedriva omvårdnaden av 

kvinnorna på ett mer och bättre personcentrerat och jämställt sätt. Det är också viktigt att 

utveckla och förbättra den personcentrerade omvårdnaden inom akutsjukvården då personen 

bakom patienten ofta glöms bort i dessa sammanhang. Genom fortsatta studier inom området 

kan akutsjukvårdspersonal få bättre förståelse och kunskap kring att den personcentrerade 

omvårdnaden är viktig även inom akutsjukvården. Förslag på vidare forskning som kan göras 

är större kartläggning av de olika symtomen och upplevelserna av dem. Hur kvinnorna med 

hjärtinfarkt påverkas fysiskt, psykiskt och socialt, samt vad upplevelserna är av symtomen 

som därför kan ge svar på orsaken till förnekandet och den egna tolkningen av symtomen.    

Självständighet  
Till en början delades arbetet upp enligt följande, Daniel hade huvudansvar över inledning 

och bakgrund medan Albert hade huvudansvar över metod. Under tidens gång har både 

Albert och Daniel utvecklat texterna tillsammans för att skapa en röd tråd. Under 

sökningsprocess och analysarbete är författarna lika delaktiga. I framskrivning av 

resultatdelen så delades kategorierna upp och skrevs enskilt för att sedan diskuteras mellan 

författarna för att därefter skrivas ihop till det fullständiga resultatet. Metod – och 

resultatdiskussion skrev författarna helt och hållet tillsammans.  
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Relaterar andfåddheten med vikten Förminskning av symtom 

 

Förnekelse av symtom 

 
Upplever sig för ung 

Minimerar allvaret i symtomen och 
behovet att söka vård 

Kvinnorna uttrycker inte sina 
symtom, andra upptäcker dem  

Tror att symtomen går över 

Trodde muskelsmärtan var relaterad 
till träning 

Upplevde symtomen som normalt 
åldrande  

Upplevde symtomen som kärlkramp 

Relaterar illamående med influensa 

Skojar bort symtomen för att klara av 
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vardagslivet 
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Känslan av att konstig smärta orsakar 
ångest och obehag 

Känsla av att något är fel 

 

Misstanke om allvarlig 
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Det måste vara någonting eftersom 
det gör ont 

Förstår allvaret i andnöden 
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att något seriöst händer 
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Relaterar otäck smärta till hjärtat 
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kontaktas 


