
 
 

 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 

 
 

 
 

KVINNORS FÖRSTÅELSE OCH UPPLEVELSER 
AV SINA SYMTOM VID HJÄRTINFARKT 

EN LITTERATURSTUDIE 

 

 
 

 

MAGDALENA MADEJA 

 

 
 

 

 

Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp    Handledare: Ingrid Martinsson 
Kursbeteckning VO1303     Blekinge Tekniska Högskola 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp    Sektionen för hälsa                   
Januari 2011     371 79 Karlskrona 

 



 
 

 
KVINNORS FÖRSTÅELSE OCH UPPLEVELSER 
AV SINA SYMTOM VID HJÄRTINFARKT           
EN LITTERATURSTUDIE 

 

Madeja, M. Kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt. 
Examensarbete i vårdvetenskap 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen 
för hälsa 2011. 

 

MAGDALENA MADEJA 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är idag ett omfattande folkhälsoproblem både i världen 
och i Sverige. Tolv procent av den svenska befolkningen drabbas av dessa sjukdomar. Det 
finns stora könskillnader i forskningen kring detta område där kvinnor är en grupp som är 
underrepresenterade. Studier har visat att kvinnor uppsöker vård i ett senare stadium eftersom 
deras upplevda symtom vid hjärtinfarkt och förståelse för dem är svårare att tolka för 
kvinnorna själva.                                                                                                                                  
Syftet: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors förståelse och upplevelser av sina 
symtom vid hjärtinfarkt.                                                                   
Metod: Examensarbetet gjordes som en litteraturstudie och sju vetenskapliga artiklar 
användes. Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 
Lundman (2004).                                           
Resultat: Resultatet redovisas i en huvudkategori: Kvinnors förståelse och upplevelser av 
symtom och tre underkategorier: Svag förståelse för de upplevda symtomen, De upplevda 
symtomen bortförklarades och Prioriterade inte de upplevda symtomen.                                       
Slutsats: Det finns orsaker till varför kvinnor väntar med att söka vård vid hjärtinfarkt och 
för att förbättra situationen hos kvinnorna, så krävs det att vårdpersonalen har kunskaper för 
att informera kvinnorna om symtomen så att de i tid uppsöker vård. Fler studier med enbart 
kvinnor i fokus behövs för att öka kunskapen om deras symtom. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, förståelse, upplevelser, symtom.  
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INLEDNING 
 

Att drabbas av och leva med en allvarlig sjukdom som hjärtinfarkt påverkar många kvinnors 
liv, vilket kan betyda att de står inför en ovanlig, oroande och oväntad situation (Johansson 
Sundler, 2008). Kvinnornas framtida liv påverkas även genom de upplevda känslorna i 
samband med symtomen, dess följder och den svaga förståelsen som de drabbade kvinnorna 
har för sjukdomen. Enligt Emslie (2005) innehåller de flesta studier som gjorts om 
hjärtinfarkt mäns upplevelser. Eftersom kvinnornas upplevelser skiljer sig från männens så är 
det ett viktigt ämne som bör lyftas fram, eftersom kvinnorna riskerar att få en sämre vård 
(a.a.). Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om att det förekommer skillnader 
mellan könen när det gäller de upplevda symtomen vid hjärtinfarkt. Vårdande i sig själv av 
dessa kvinnliga patienter handlar inte endast om att förebygga sjukdom, utan även om att 
gynna hälsa, lindra dessa kvinnors lidande samt att skapa kunskap och förståelse för den 
upplevda sjukdomen. 

 

BAKGRUND 

För att bättre förstå grundorsakerna till varför kvinnors och mäns vård ser olika ut vid 
hjärtinfarkt är det viktigt att se på hur forskning har sett ut tidigare, vilka kunskaper 
vårdpersonalen har och hur medvetna kvinnorna är när det gäller risken att drabbas av 
sjukdomen (Emslie, 2005). 

Hjärt- och kärlsjukdomar  
 

World Health Organization (WHO) (2002) rapporterar att antalet kvinnor och män som dör i 
hjärt- och kärlsjukdomar varje år i världen är 17,5 miljoner och utav dessa är 8,6 miljoner 
kvinnor (a.a.). Det är också ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige som idag drabbar tolv 
procent av den svenska befolkningen. Av kvinnor 65-74 år drabbas fjorton procent och 75-84 
år drabbas tjugo procent av dessa sjukdomar. Utav de som vårdas idag för 
kranskärlsjukdomar är trettiofem till fyrtio procent kvinnor (Schenk- Gustafsson, 2003; 
Wallentin & Stenestrand, 2005). De faktorerna som påverkar utvecklingen av hjärt- och 
kärlsjukdomar är högt blodtryck, diabetes, bukfetma, ärftliga faktorer, östrogenbrist och tidig 
menopaus, men även livsstilen det vill säga kost och fysisk aktivitet. Psykosociala 
förhållanden i hemmiljö och på arbetsplatsen ökar även risken att drabbas av hjärtinfarkt. De 
sist nämnda faktorerna anses svara för så mycket som åttio procent av de som insjuknar 
(Wallentin & Stenestrand, 2005). Enligt WHO (2002) så är hjärt- och kärlsjukdom det 
hälsoproblem som är mest bortglömt bland kvinnor, både i utvecklingsländerna och i den 
industrialiserade världen, där bristande medvetenhet om dessa sjukdomar förekommer (a.a.). 

Schenk- Gustafsson (2008) skriver att den vanligaste sjukdomen bland hjärt- och 
kärlsjukdomar är hjärtinfarkt.  En hjärtinfarkt inträffar när en blodpropp täpper till ett 
kranskärl, eftersom blodförsörjningen då stryps, blir följden syrebrist vilket i sin tur gör att 
hjärtmuskeln skadas (a.a.). Ett hjärta som är drabbat, upplevs som ett hot mot det som är 
viktigt i livet det vill säga självuppfattningen, själva livet och mot det som känns viktigt att 
göra i det dagliga livet (Fridlund, 1998). Hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom som för den som 
drabbas medför att livet ställs på sin spets, livets slut visar sig och hjärtats betydelse blir 
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synlig. Både kroppen och livet kan ändra sig då hjärtat på grund av sjukdom verkligen ger sig 
till känna, dels på grund av en känsla av oro och dels på grund av en känsla att förlora 
kontrollen av den egna kroppen, vilket upplevs känslomässigt (Johansson Sundler (2008); 
Lindwall Sundel, 2003). 

 

Skillnader mellan könen 
 

Enligt Rollini, Mfeukeu och Modena (2008) och Schenk-Gustafsson (2003) är kvinnor 
alltjämnt underrepresenterade i studier om hjärt- och kärlsjukdomar. Detta beror på att 
kvinnor har uteslutits från de flesta studier på grund av bland annat biologiska skillnader som 
till exempel graviditet, menscykel och klimakteriet som försvårade studierna (Schenk-
Gustafsson, 2003). Även en övre gräns på sextio år i studierna har medfört att endast tio 
procent av kvinnorna har räknats med, eftersom de är äldre än sextio år när de insjuknar. 
Detta är faktorer som har påverkat forskningsresultaten. Författaren menar vidare att detta har 
gjort att kunskapen om dessa sjukdomar hos kvinnor inte är lika ingående som hos männen 
och deras mer typiska symtom vid hjärtinfarkt, vilka är vägledande för hur den normala 
symtombilden vid hjärtinfarkt ser ut (a.a.). Rollini et al. (2008) skriver att hittills har få 
studier specifikt behandlat kvinnor. Från 1990-talet och framåt började kvinnors insjuknande 
i hjärtinfarkt att uppmärksammas och så sent som 1994 presenterades den första studien av 
hjärtinfarkt där endast kvinnor medverkade (Emslie, 2005). Under det senaste decenniet har 
hänsyn tagits till detta problem och nu inkluderas fler kvinnor i studier, men inte i samma 
antal i förhållande till hur många som blir sjuka (Wallentin, 2005).  

 

Kvinnors symtombild och smärtupplevelser  
 

Det vanligaste symtomet hos både män och kvinnor är bröstsmärta (Swahn & Jonasson, 
2005) fast kvinnors bröstsmärta är inte lika tydlig utan de upplever den som ett mer 
avvikande och oklart obehagssymtom och som en allmän sjukdomskänsla - alltså inte som 
speciellt typiska för hjärtinfarkt (Schenk-Gustafsson, 2003, 2008). Kvinnornas mer allmänna 
symtomupplevelser beror på att olika komppensionsmekanismer sätter igång i kroppen med 
olika symtom som följd (Nordgren & Sörensen, 2003; Schenk-Gustafsson, 2008).   

Swahn och Jonasson (2005) skriver att kvinnor oftare upplever rygg och käksmärta men även 
andnöd, svimningskänsla, illamående, kräkningar, dålig matsmältning samt hjärtklappning. 
De beskriver smärtan på ett speciellt sätt, nämligen som tryck och tyngdkänsla, men även 
som en trånghetskänsla i bröstet (a.a.). Denna symtombild som skiljer sig från hur den 
vanliga bröstsmärtan upplevs kan göra att ursprungssmärtan felaktigt bedöms. För det mesta 
upplever kvinnor inte bröstsmärta vid en akut hjärtinfarkt vilket gör att det tar längre tid för 
kvinnor att söka sjukhusvård och bli väl omhändertagna (Swahn & Jonasson, 2005). Även 
om kvinnor är mer känsliga för smärta än män så känner kvinnor troligtvis inte så stor smärta 
vid hjärtinfarkt som män (Schenk-Gustafsson, 2003). 
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Förståelse och Kunskap om de upplevda hjärtproblemen  

 

Kvinnors kunskap om när det gäller att drabbas av hjärtinfarkt undersöktes i en studie av Hart 
(2005) där det framgick att kvinnorna inte tog risken att insjukna i hjärtinfarkt på allvar, detta 
gällde även de kvinnor som låg i riskzonen att drabbas av hjärtinfarkt. Studien visade att det 
saknades en dialog mellan vårdare och kvinnor och detta ledde till att kvinnorna inte fick 
tillräckligt med bra information om risken att drabbas av hjärtinfarkt. Kvinnornas brist på 
kunskap och brist på förståelse inför de upplevda symtomen gjorde även att de inte kunde 
minska risken att drabbas av sjukdomen igen (a.a.).  

Enligt en studie av Miracle (2006) uppsöker kvinnor vård för sent, det beror på att de har 
alltför liten kunskap om hur de upplevda symtomen vid hjärtinfarkt visar sig, vilket leder till 
att kvinnorna har svårt för att känna igen dem. De upplevda symtomen kan visa sig i form av 
att det värker i kroppen eller att kvinnorna blir trötta. Dessa inte typiska symtom medför att 
kvinnorna inte kopplar samman de upplevda symtomen med hjärtinfarkt och söker vård för 
sent. Författaren skriver även att en del av dessa kvinnor inte bryr sig om att söka vård, 
eftersom de vid tidigare kontakt med vården inte har tagits på allvar (a.a.). Det finns även en 
känsla av oro över att ta läkarens tid (Emslie, 2005).  

Kvinnorna kan ibland feltolka sina upplevda symtom vid hjärtinfarkt och förknippa dem med 
andra sjukdomsbesvär. Detta gör att kvinnorna har svårt att se allvaret med de upplevda 
symtomen vilket leder till att de uppsöker vård senare (Patel, Vilke & Chan, 2001).                    
Schenk- Gustafsson (2008) skriver att även om kvinnorna är medvetna om sin hjärtsjukdom 
så väljer de att i första hand vara tillgängliga för sina nära genom att exempelvis vårda sina 
sjuka och vårdkrävande anhöriga samt att ställa upp för andra istället för att själv söka hjälp 
för sina besvär. Att bry sig om andra tar på kvinnans krafter och hon ser inte sina egna 
hjärtproblem, det vill säga hon sätter sig själv i andra hand (a.a.). Enligt Josefson (2005) är 
det viktigare för kvinnan att ta hand om andra än att själv bli omhändertagen.  

Johansson Sundler (2008) menar att förståelsen och kunskapen om insjuknandet och dess 
följder kan ge värdefull information för de drabbade kvinnorna, deras anhöriga samt 
sjukvårdspersonalen, en kunskap om hjärtproblem som kan bidra till att de som drabbas av 
hjärtinfarkt får hjälp i tid. Fridlund (2000) skriver att information och rehabilitering ger 
hjärtsjuka patienter mer förståelse för den upplevda sjukdomen, men kvinnors brist på 
deltagande i hjärtrehabiliteringen är en orsak till att programmets utformning måste ses över 
och ändras till att ses ur ett kvinnoperspektiv (a.a.). 

 

Sjukdomslidande  
 

Vid olika påfrestningar som till exempel lidande är det viktigt hur detta hanteras, förstås eller 
begrips. En sådan påfrestning i livet kan också vara att drabbas av en sjukdom som 
hjärtinfarkt som kan bli en motgång vilken kan vara både krävande och utmanande att hantera 
(Gadamer, 1996). Eriksson (1994) menar att smärta är den vanligaste orsaken till människans 
lidande i relation till sjukdom. Själva sjukdomen orsakar inte nödvändig smärta och smärta i 
sig själv är inte detsamma som lidande. Förhållande mellan smärta och lidande är centralt och 
starkt lidande kan mildras så att smärtan minskas. Kroppslig smärta koncentreras för det 
mesta till en speciell kroppsdel som exempelvis hjärtat hos den hjärtsjuka kvinnan, vilket gör 
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att hela personens fokus fångas upp. Detta i sin tur gör det svårare för kvinnan att hantera sitt 
lidande. En sådan kroppslig smärta skall mildras med alla möjliga medel som finns till 
förfogande (a. a.). 

Människor har svårt att åstadkomma en god hälsa om de hindras av ett starkt lidande 
(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Själva lidandet kan minskas 
genom att det synliggörs, bekänns och bekräftas (Cassell, 2001; Eriksson, 1994;) och med 
hjälp av kvinnornas egna berättelser kan den som vårdar få reda på hur kvinnan upplever 
lidandet (Dahlberg et al., 2003). Ens lidande betraktas alltid som individuellt och präglas 
således av inre påfrestning och ensamhet (Cassell, 2001). Enligt Kristoffersen (1999) är 
lidande något som är ont utan mening och saknar kraft. 

Vårdandets viktiga roll 

Det viktigaste grundmotivet i själva vårdandet är att åstadkomma behaglighet för en annan 
människa (Eriksson, 2002) samt att minska lidande, vilket är målet (Dahlberg et al., 2003; 
Eriksson, 2002). Det är vårdarens uppgift att våga bemöta patienten och ta del av dennes 
lidande. Patientens upplevelser av lidande kan aldrig vårdaren uppleva. Att få patienten att 
närmare beskriva sina upplevelser kan göra att vårdaren får bättre förståelse för patientens 
lidande. (Dahlberg et al., 2003). Patienter är genom sin okunskap och sitt utanförskap utsatta 
och beroende av vårdarna (Kasén, 1997) och den som vårdar måste tänka på att aldrig begära 
något tillbaka från patienten (Dahlberg et al., 2003). Vårdaren är den som har ansvaret under 
hela vårdsituationen och hänsyn måste tas till hela patienten (Kasén, 1997). 
 

Att ha ett professionellt omhändertagande av hjärtpatienter är inte det enda som krävs i 
samband med en omvårdnad, utan det behövs även förståelse för hur dessa hjärtpatienter 
upplever sin sjukdom (Hildingh, 1998). I studien av Sutherland och Jensen (2000) framkom 
det att sjuksköterskor måste vara medvetna om de kontinuerliga förändringar som upplevs av 
kvinnor vid hjärtsjukdom. Vidare betonar författarna vikten av att utbilda både yngre och 
äldre kvinnor när det gäller att identifiera olika symtombilder för att snabbt uppsöka 
sjukhusvård (a. a.). Emslie (2005) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 
och har förståelse för att det förekommer skillnader mellan kvinnor och män när det gäller 
upplevda symtom vid hjärtinfarkt. För att ge den bästa vården till kvinnorna, krävs det att 
sjuksköterskan har kunskapen att kvinnor inte direkt upplever bröstsmärtan, utan att den 
upplevs som en känsla om att något är fel (a.a.).  

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt. 

METOD 
 

Backman (2008) skriver att om det finns en fråga eller en problem formulering inom det 
vetenskapliga arbetet, är det av stor betydelse att på olika sätt ta reda på och läsa på om det 
som tidigare gjorts och skrivits inom det valda ämnet. Allt detta för att få författaren till 
arbetet att inse betydelsen av problemet - och frågeställningen, vilken metod som använts, 
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vilka resultat som fåtts fram men även vilka förtjänster och svagheter som förekommer i 
tidigare forskning (a.a.). 

Metoden som valdes av författaren var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt 
Backman (2008) så innebär detta att människan tolkar verkligheten och genom den förstår 
och skapar sig en helhetsbild, vilket bland annat kräver kunskap (a.a.). Litteraturstudien 
handlar om kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt. För att finna 
material till studien genomfördes sökningar i databaserna Cinahl och Elin. Endast databasen 
Elins träffar användes. Sökorden och de översatta orden i Meshtermer var: woman, 
myocardial infarction, experience, symptoms, gender, narratives, prodromal, comprehension, 
descriptions. Sökningen inleddes med att använda sökorden var för sig. Vidare kombinerades 
dessa orden ihop med booleska söktermen AND i upp till fyra olika kombinationer för att få 
fram den mest relevanta och önskvärda informationen. Se bilaga 1. 

Urval  
 

Inklusionskriterierna var kvinnor med hjärtinfarkt och det var av stor vikt att deras förståelse 
och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt skulle påvisas. För att få ett brett spektrum på 
urvalet valdes ingen specifik åldersgräns på kvinnorna. Artiklarna skulle vara publicerade 
från år 1998 - 2010, gjorda i olika länder, skrivna på engelska, relevanta för studien och vara 
peer- reviewed, vilket betyder att artiklarna hade granskats av en inom området erfaren 
person (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Män exkluderades då studiens syfte var att 
enbart undersöka kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt. 
Artikelsökningen i databasen Cinahl gav inga relevanta träffar och uppfyllde inte 
inklusionskriterierna för att besvara syftet. För att komma fram till vilka artiklar som skulle 
väljas lästes först titlarna till 131 artiklar i databasen Elin. Utav dessa valdes 46 stycken som 
var intressanta och motsvarade studiens syfte. Vidare läste författaren igenom abstrakten på 
dessa valda artiklar för att få fram dem som bäst passade in på inklusionskriterierna. Tolv 
relevanta artiklar valdes och skrevs ut i fulltext. Artiklarna kvalitetsbedömdes enligt en 
modell av Willman et al. (2006) som består av syfte, analysmetod, urval och resultat. Efter att 
kvalitetsbedömningen gjorts så uppnådde endast sju av artiklarna bra kvalité. Resterande fem 
artiklar innehöll inte tillräckligt med information för att besvara syftet, mäns upplevelser, var 
angivna i procentform eller saknade tydliga beskrivningar. Artiklarna som ingår i resultatet 
och deras kvalitetsbedömning presenteras i bilaga 3.  

Analys 
 

Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 
(2004). Texten i artiklarna lästes genom flera gånger för att bilda sig en uppfattning av 
helheten och för att se vad de hade för gemensamma fakta. För att underlätta genomgången 
av texterna användes överstryknings pennor i olika färger. Meningsenheter som motsvarade 
syftet plockades fram ur artiklarna och antecknades ner på separat papper. Dessa 
meningsenheter som var både ord och meningar översattes från engelska till svenska, 
sorterades efterhand och kondenserades sedan. Vidare genom kodning valdes det viktigaste 
budskapet fram som relaterade till texten och själva kärnan av kodningen delades in i olika 
kategorier. En huvudkategori och tre underkategorier bildades som länkade samman de olika 
artiklarna för att besvara syftet. Denna analysmetod var passande för min del där själva 
problematiseringen lyftes fram kring kvinnornas förståelse och upplevelser av sina symtom. 
Exempel på analysförfarande presenteras i bilaga 2.  
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RESULTAT 
 

Resultatet baserades på sju artiklar som analyserades. En huvudkategori bildades: Kvinnors 
förståelse och upplevelser av symtom och tre underkategorier: Svag förståelse för de 
upplevda symtomen, De upplevda symtomen bortförklarades och Prioriterade inte de 
upplevda symtomen. 

Kvinnors förståelse och upplevelser av symtom  

Svag förståelse för de upplevda symtomen 
 

En del av kvinnorna kopplade inte samman hjärtinfarkt med de upplevda symtomen 
(Albarran et al., 2007; Sjöström- Strand & Fridlund, 2008). Upplevelser exempelvis av 
kvinnors bröstsmärta uppfattades inte direkt som en typisk smärta, utan mera som en känsla 
av obehag och en känsla av att något var fel (Albarran, Clarke & Crawford, 2007; 
McSweeney & Crane, 2000; Zuzelo, 2002). Även upplevelsen av ovanlig trötthet förstod inte 
kvinnorna vad det berodde på, de menade att alla kan vara trötta och trodde inte att det var 
något farligt (Albarran et al., 2007; Sjöström- Strand & Fridlund, 2008). De kunde inte njuta 
av och uppleva livet så som de gjort tidigare och de visste inte vad det berodde på (Sjöström- 
Strand & Fridlund, 2008). Kvinnorna ville inte heller tro på och hade lite förståelse för att de 
upplevda symtomen kunde bero på hjärtat (Albarran et al., 2007; Sjöström- Strand & 
Fridlund, 2008; Svedlund, Danielson & Norberg, 2001; Zuzelo, 2002). En av kvinnorna 
beskrev till exempel att det hon hade upplevt berodde på ålder: 

“It never entered my head to mention it because it wasn’t pain. I just thought that 
because I was older, I really did, and I thought I’m being silly telling the doctor that”. 
(Albarran et al., 2007, s. 1297). 

Även yngre kvinnor hade svag förståelse för upplevda symtom eftersom de trodde att de var 
för unga att uppleva det och feltolkade därför symtomen (Albarran et al., 2007; Sjöström- 
Strand & Fridlund, 2008) liksom kvinnor som var medvetna om att många av deras nära 
anhöriga hade drabbats av hjärtinfarkt (Sjöström- Strand & Fridlund, 2008) och även de 
kvinnor som levde ett hälsosamt liv hade svag förståelse för de upplevda symtomen 
(Albarran et al., 2007; Holliday, 2000).  

“I was never ill… we walk and go to the gym once a week… I was shocked… I’m too 
young for that sort of thing”. (Albarran et al., 2007, s. 1297). 

Även andra tog tag i situationen och hjälpte kvinnorna när de misstolkade sina upplevda 
symtom (Holliday et al., 2000; McSweeney, 1998; Zuzelo, 2002). En av kvinnorna tyckte 
hon var ”lyckligt lottad” av att någon annan viste tillräckligt mycket om hennes upplevda 
hjärtsymtom, för att ringa efter en ambulans till henne. Hon förstod inte själv allvaret i 
situationen och skulle därför inte ringt själv (Holliday et al., 2000) medan en anhörig till en 
annan kvinna uttryckte att kvinnan skulle åka till sjukhuset annars skulle hon hjälpas dit 
(Zuzelo, 2002).  
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De upplevda symtomen bortförklarades  

 
Den strategin som kvinnorna använde sig av för att handskas med de upplevda symtomen var 
att bortförklara de genom att försöka ändra kroppsläge, vila eller intala sig att det var något 
annat än själva hjärtat som var orsaken till problemet (Sjöström- Strand & Fridlund, 2008; 
Zuzelo, 2002). De vägrade även inse att hjärtinfarkten skulle ha en bestående påverkan på 
deras liv (Svedlund et al., 2001). 

“I tried to convince myself that it was probably something else, which might pass if I 
rest for a while or try to sleep, but the symptoms just continued. It was very important 
for me to avoid thinking that it could be something serious. I needed the time to think 
about my situation before I could call the ambulance”. (Sjöström- Strand & Fridlund, 
2008, s. 1007). 

Kvinnorna försökte även att sätta de möjliga orsakerna i samband med ökad ålder eller hårt 
arbete och inte något att oroa sig för (McSweeney & Crane, 2000; Sjöström- Strand & 
Fridlund, 2008). En av kvinnorna som upplevde andningspåverkan bortförklarade detta med 
att hon var något överviktig (Albarren et al., 2007) medan en annan kvinna menade att 
eftersom hennes vikt var normal kunde den upplevda andningspåverkan inte bero på och 
förknippas med hjärtinfarkt (McSweeney, 1998). Kvinnorna vägrade även att erkänna att de 
var sjuka och ville visa andra att allt stod rätt till (Albarren et al., 2007) ända tills de blev så 
sjuka att de var tvungna att uppsöka sjukhusvård (Holliday, Lowe & Outram, 2000; Zuzelo, 
2002). 

 

Prioriterade inte de upplevda symtomen 
 

Kvinnorna upplevde ett omsorgsfullt ansvar för att ta hand om sina anhöriga och av den 
anledning prioriterade de inte sig själva i första hand när de upplevde symtomen, utan oroade 
sig för hur det skulle gå för familjen om de blev sjuka. Dessa kvinnor ville inte heller att 
deras familjer skulle uppleva själva situationen som orolig och påfrestande (Sjöström- Strand 
& Fridlund, 2008; Svedlund et al., 2001). De kvinnor som skulle ta hand om sina sjuka 
anhöriga upplevde att hela situationen var besvärlig (Holliday et al., 2000; Sjöström - Strand 
& Fridlund, 2008). 

“I had conflicts and doubts about going to the hospital, my husband had stroke some 
years ago and he depending on me. When the ambulance arrived my husband said: 
What about me, I can’t manage without you”. (Sjöström- Strand & Fridlund, 2008, s. 
1007). 

Familjen och hjärtsjukdomen var två viktiga aspekter för kvinnorna som gjorde att de befann 
sig i en kluven situation, dels genom förståelsen i att uppsöka vård och dels genom att ha kvar 
kontrollen av den upplevda händelsen (Svedlund et al., 2001). I samband med 
sjukhusvistelsen så oroade sig kvinnorna över hur familjen skulle uppfatta händelsen och 
avstod därför från att berätta i detalj om sina upplevda känslor och symtom. Detta gällde även 
för de kvinnor vars anhöriga var mycket oroliga (Svedlund et al., 2001).  

“Then after the dinner I took my temperature again. It had gone up to 38° C I 
wondered what I should do, if I should call home and say good night… and if so, say 
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something about the temperature… that might worry him, and make it hard for him to 
sleep tonight and so on”. (Svedlund at al., 2001, s. 2001). 

Till och med i hemmiljön prioriterade inte kvinnorna sig själva utan var inriktade på att inte 
avbryta de vanliga hushållsrutinerna. En kvinna berättade att eftersom hennes man åt med 
god aptit så ville hon inte besvära och berätta för honom om hennes behov av att uppsöka 
vård för sina upplevda symtom som berodde på hjärtinfarkt (Zuzelo, 2002). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Metoden som användes i studien var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Enligt 
Backman (2008) innebär detta att människan tolkar och förstår verkligheten genom att skapa 
sig en helhetsbild vilket bland annat kräver kunskap. (a.a.). Denna metod var användbar i 
litteraturstudien för att få fram kvinnors förståelse och upplevelser av sina symtom vid 
hjärtinfarkt. Artikelsökningen i Databasen Cinahl gav inga relevanta träffar och därför valdes 
endast databasen Elin, där tolv artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och besvarade 
syftet, valdes. Dessa artiklar kvalitetsbedömdes enligt en modell av Willman et al. (2006) och 
endast sju artiklar uppnådde bra kvalité och användes därför i studien. Resterande fem 
artiklar har fallit bort från studien på grund av att de innehöll för lite med information för att 
besvara syftet, för mycket beskrivningar om mäns upplevelser, var angivna i procentform 
eller saknade tydliga beskrivningar, vilket gjorde att kvalitén på dessa artiklar sänktes. 
Artiklarna som författaren valde och använde sig av i studien gav tillräckligt med information 
för att besvara syfte. Dessa artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av 
Graneheim och Lundman (2004). För att få ett så brett spektrum som möjligt på urvalet så 
valdes ingen specifik åldersgräns på kvinnorna. Eftersom det har forskats för lite om kvinnor 
inom det valda ämnet så var antalet artiklar begränsade i sökningen, därför togs en artikel 
med som även inkluderade män, men bara resultatet av kvinnornas förståelse och upplevelser 
av sina symtom användes, vilket därför inte har påverkat resultatet. Deltagarna i de valda 
artiklarna var kvinnor i ålder mellan 25-82 år som intervjuades både på sjukhuset och i 
hemmet efter sitt insjuknande. En av artiklarna som valdes fram var tolv år gammal men togs 
ändå med för att kvinnors upplevelser då och nu var likartade och studien påverkades inte 
negativt. Tre av artiklarna var från USA, varav två var av samma författare (McSweeney, 
1998; McSweeney & Crane, 2000) vilket kan vara till nackdel för studien men dessa 
uppnådde bra kvalité och inga olikheter mellan dessa artiklar och övriga artiklar i analysen 
har noterats. Två artiklar var från Sverige, en var från England och en från Australien. Det 
kan finnas kulturella olikheter mellan dessa länder när det gäller kvinnors förståelse och 
upplevelser av sina symtom vid hjärtinfarkt, men även här har inga sådana skillnader påvisats 
i analysen. Dessa kulturella olikheter har inte påverkat resultatet negativt. Nackdelen med 
denna studie kan vara att om hela världens kvinnors förståelse och upplevelser av sina 
symtom vid hjärtinfarkt skulle visats, så borde artiklarna som undersöktes och användes även 
innehålla studier från andra delar av världen. 
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Resultatdiskussion  

 
Resultaten i huvudkategorin Kvinnors förståelse och upplevelser av symtom med de tre 
innehållande olika underkategorierna Svag förståelse för de upplevda symtomen, De upplevda 
symtomen bortförklarades, Prioriterade inte de upplevda symtomen, visade att det finns ett 
stort behov av att öka förståelsen och kunskapen hos kvinnor med upplevda hjärtsymtom. 
Detta för att de i ett tidigt skede både ska reagera och agera för att i tid uppsöka vård, vilket 
både minskar deras kroppsliga smärta och deras sjukdomslidande. Eriksson (1994) påpekar 
att en sådan smärta vid sjukdomslidande bör lindras på alla möjliga sätt som finns att tillgå.  

I underkategorin Svag förståelse för de upplevda symtomen visade det sig att det var viktigt 
att familjen och andra personer engagerade sig för att kvinnorna skulle bli hjälpta, alltså i 
själva verket togs beslutet ur kvinnornas händer (Lockyer, 2004). För att kvinnor ska bilda sig 
en bättre uppfattning om sina upplevda symtom vid hjärtinfarkt, så krävs det att 
vårdpersonalen effektivt identifierar de upplevda symtomen och att kvinnorna bättre förstår 
dem, så att de både får en snabbare och effektivare vård. För om vårdpersonalen upplever det 
svårt att koppla samman kvinnors upplevda symtom med hjärtinfarkt, är det inte konstigt att 
kvinnorna själva också kan ha svårigheter att tolka sina upplevelser (Lockyer, 2004; Lockyer 
& Bury, 2002). Även om vissa kvinnor hade en egen sjukdomshistoria i släkten, reagerade de 
inte på de upplevda symtomen vid hjärtinfarkt, de ansågs ha för liten kunskap om dessa 
upplevelser, vilket även framgick i studien av Hunt, Davidson, Emslie och Ford (2000). I 
studien av McDonald et al., (2006) visade det sig att kvinnor som tog emot information, om 
hjärtsjuka kvinnors vanligt upplevda symtom, hade lättare att förknippa sina egna symtom 
med hjärtinfarkt. Författaren poängterar även här att det bör förväntas av sjuksköterskan att 
utbilda dessa kvinnor så att de bildar sig en bättre förståelse om de upplevda symtomen vid 
hjärtinfarkt så att de i god tid uppsöker vård (a.a.). 

 

I underkategorin De upplevda symtomen bortförklarades använde sig kvinnorna av olika 
strategier och orsaker för att hantera sina upplevda symtom och de såg inte sig själva som 
sjuka. Att undervisa kvinnor som bortförklarar sina upplevda symtom kan ställa svåra krav på 
vårdpersonalen till exempel sjuksköterskan. Ett tydligt mönster i studier om hjärt- och 
kärlsjukdomar är att kvinnor är en grupp som det har forskats för lite kring, dels på grund av 
att det förekommer könsskillnader vid upplevda hjärtsymtom (Emslie, 2005) och dels på 
grund av att kvinnor inte erkänner och bortförklarar sina upplevda symtom vid hjärtinfarkt. 
Detta gör att kvinnor inte blir tagna på allvar när de söker vård eftersom upplevelserna 
feltolkas och därför får de fel vård vilket även påvisas i studien av Pattenden, Watt, Lewin 
och Stanford (2002). Enligt vad det står i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så ska 
en god hälsa och en vård på lika villkor ges till alla människor. Lockyer (2004) skriver att den 
som vårdar bör vara observant och reagera på de signaler som dessa kvinnor uppvisar i 
samband med, när de till exempel uppsöker vård för en annan tidigare pågående sjukdom 
(a.a.). Enligt Billing (2000) spelar den rätta kunskapen en central roll för att bilda sig en 
bättre uppfattning om varför dessa kvinnor uppträder som de gör. Sköterskans roll här är inte 
att ifrågasätta varför dessa kvinnor borförklarar och ignorerar dessa symtom, utan istället 
hjälpa de hitta lösningen till deras upplevda hjärtsymtom. För att kvinnor ska ha möjlighet att 
hantera den uppkomna situationen så bör informationen individanpassas (a.a.). Den djupare 
förståelsen för de följder som dessa hjärtsjuka kvinnor utsätter sig för och lever med för att 
bibehålla kontrollen, måste sjuksköterska vara medveten om (Svedlund et al., 2001). 
Förståelsen och kunskapen kan vara ett viktigt stöd för dessa patienter för att både bemöta 
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och planera rätt vård för dessa hjärtsjuka kvinnor och deras familjer (a.a.). Att ta emot socialt 
stöd och att acceptera hjälp från andra påverkas mycket av hur patienten ställer sig till och 
hanterar sin sjukdom (Billing, Bar-On & Rehnqvist, 1997). 

 

I underkategorin Prioriterade inte de upplevda symtomen var det viktigare för de hjärtsjuka 
kvinnorna att bry sig om och ta hand om sina anhöriga, detta prioriterade kvinnorna före sin 
egen hälsa, vilket stöds av Lockyer (2004) i hennes studie där vanan att ta hand om någon 
annan gjorde att kvinnorna satte sig själva i andra hand. Även kvinnor som var inlagda på 
sjukhuset för sina hjärtproblem ville inte berätta om sina upplevelser för sin familj (Svedlund 
et al., 2001). Detta kunde även läsas i studien av Svedlund och Danielsson (2003) där 
kvinnorna inte ville oroa och besvära sin familj och därför höll sina känslor och upplevda 
symtom för sig själva. Det är av stor vikt att både familjen och sjukvårdspersonalen stödjer de 
drabbade kvinnorna i sin hjärtrehabiliteringsprocess att återhämta sig och genom det få 
kontroll över sitt liv (Bergman & Berterös, 2001). Vilket även stöds av Socialstyrelsen (2008)  
att i eftervården är det viktigt med information om förebyggande åtgärder för att minimera 
risken för återinsjuknande samt att förhindra sjukdomens tilltagande. Eftersom många äldre 
kvinnor sätter sin familj före sin egen hälsa gör det att de uppsöker vård senare (Leffler, 
2002) vilket kan ha sin förklaring i att de var uppväxta med att de förr i större utsträckning 
skulle ta hand om sin familj. Därför är det viktigt att hjälpa dessa äldre kvinnor att ändra på 
den inställningen (a.a.). Detta kan göras genom att vården erbjuder kvinnor information, både 
skriftligt och muntligt på ett lättförståeligt sätt, för att få kvinnor att förstå hur hjärtsymtomen 
visar sig, så att de kan reagera i tid när de upplever dem (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 
2005).  

 

Slutsats 
 

Tre viktiga orsaker till varför kvinnorna väntar med att söka vård vid uppkomsten av 
hjärtinfarkt är den svaga förståelsen och bortförklaringen av de upplevda symtomen samt att 
kvinnorna inte prioriterar sin hälsa före de upplevda hjärtsymtomen. För att förbättra 
situationen hos kvinnor med hjärtinfarkt, så krävs det att vårdpersonalen har de kunskaper 
som behövs för att på ett förståeligt sätt informera dessa kvinnor om symtomen vid 
hjärtinfarkt så att de i tid uppsöker vård, vilket minskar på deras sjukdomslidande. Det 
behövs även fler studier med enbart kvinnor i fokus för att öka både förståelsen och 
kunskapen hos dem om de upplevda hjärtsymtomen eftersom forskningen inom detta område 
kretsar mycket runt män och deras upplevelser vid hjärtinfarkt.  
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BILAGA 1 ARTIKELSÖKNING  
   
Artikelsökning i databasen Cinahl från år 1998-2010   (1/2) 

Sökord: Antal 
träffar: 

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstrakt: 

Lästa 
artiklar: 

Använda 
artiklar: 

#1 Women  22785st 0st 0st 0st 0st  

#2 Myocardial 
infarction 

1822st 0st 0st 0st 0st 

#3 Experience 8199st 0st 0st 0st 0st 

#4 Symptoms 9810st 0st 0st 0st 0st 

#5 Gender 8335st 0st 0st 0st 0st 

#6 Narratives 1964st 0st 0st 0st 0st 

#7 Prodromal 48st 0st 0st 0st 0st 

#8 Comprehension 933st 0st 0st 0st 0st 

#9 Descriptions 957st 0st 0st 0st 0st 

#1 and #2 and#3 23st 12st 5st 3st 0st 

#2 and #3 and #4 62st 22st 10st 2st 0st 

#2 and #3and #5 53st 14st 8st 3st 0st 

#2 and #3 and #6 4st 4st 2st 1st 0st 

#1 and #2 and #7 6st 3st 2st 1st 0st 

#1 and #2 and #8 0st 0st 0st 0st 0st 

#2 and #1 and #9 4st 4st 3st 2st 0st 

Totalt  59st 30st 12st 0st 
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Artikelsökning i databasen Elin från år 1998-2010   (2/2)
       

Sökord: Antal 
träffar: 

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstrakt: 

Lästa 
artiklar: 

Använda 
artiklar: 

#1 Women  538740st 0 0 0 0st  

#2 Myocardial 
infarction 

39595st 0 0 0 0st 

#3 Experience 391476st 0 0 0 0st 

#4 Symptoms 193398st 0 0 0 0st 

#5 Gender 162435st 0 0 0 0st 

#6 Narratives 19937st 0 0 0 0st 

#7 Prodromal 1103st 0 0 0 0st 

#8 Comprehension 18957st 0 0 0 0st 

#9 Descriptions 44813st 0 0 0 0st 

#1and #2 and #3 and 
#5 

30st 30st 15st 2st 1st 

#1 and #2 and #3 and 
#6 

1st 1st 1st 1st 1st 

#1 and #2and #3and 
#7 

1st 1st 1st  1st 0st 

#1 and #2 and#3 and 
#8 

1st 1st 1st  1st 0st 

#2 and #1and #4 and 
#7 

11st 11st 5st 2st 1st 

#2 and #1 and #4 and 
#6 

1st 1st  1st 1st 1st 

#2 and #1 and #4 and 
#5 

78st 78st 15st 2st 1st 

#2and #1 and #9  8st 8st 7st 2st 2st 

Totalt  131st 46st 12st 7st 
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BILAGA 2 INNEHÅLLSANALYS 

 

Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Huvudkategori 

The women did 
not recognize 
symptoms at all 
until they have 
experienced their 
first MI… telling 
myself that this is 
not serious…  

Kvinnornas 
okunskap om 
sina symptom 
vid sin första 
hjärtinfarkt, det 
var inget 
allvarligt. 

Kvinnornas 
svaga 
kännedom av 
symtom. 

Svag förståelse 
för de upplevda 
symtomen. 

 

 

 

 

 

 

I blame it onto 
everything…they 
convinced 
themselves that it 
was something 
else… age, pain, 
hard work… 
because I was 
getting older… 
they described 
how they ignored 
the symptoms… 

Ignorerar och 
skyller på allt 
annat: ålder, 
smärta och 
hårt arbete. 

Bortförklaring 
med olika 
orsaker. 

De upplevda 
symtomen 
bortförklarades. 

 

 

 

 

Kvinnors förståelse 
och upplevelser av 
symtom 

They felt having 
responsibilities 
to the family... 
the women 
described that 
they did not want 
to disturb the 
family, as a 
reason why they 
did not tell 
anybody about 
the symptoms…I 
didn’t tell 
them… I’m not 
telling my 
husband…. 

Kvinnorna 
kände ansvar 
för familjen 
och ville inte 
oroa dem om 
deras upplevda 
symtom. 

Familjen 
kommer före 
hälsan. 

Prioriterade inte 
de upplevda 
symtomen. 

 



 

19 
 

BILAGA 3 ARTIKELREDOVISNING  (1/5) 
 

Artikel Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 
Albarran, J. 
W.,Clarke, 
B.A., & 
Crawford, J. 
Årtal: 2007 
Land: 
England 

 

’It was not 
chest pain 
really, I 
can’t 
explain it!’ 
An 
exploratory 
study on the 
nature of 
symptoms 
experienced 
by women 
during their 
myocardial 
infarction.   

Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevda 
symptom vid 
hjärtinfarkt. 
Målet var att 
använda 
kvinnornas 
egna ord för att 
få fram en 
detaljerad 
förståelse av 
hur kvinnorna 
uppfattade och 
upplevde sina 
symtom.  

Kvalitativ metod 
med 12 kvinnor. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade 
och spelades in 
på band medan 
de var på 
sjukhuset.   

Kvinnorna 
kopplade 
inte ihop 
sina 
upplevda 
symtom 
med 
hjärtinfarkt. 
Istället 
försökte de 
få fram 
olika 
förklaringar 
till sina 
symtom. 
Kvinnorna 
trodde att 
de 
upplevda 
symtomen 
skulle visa 
sig mycket 
tydligare.  

Bra 
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      (2/5) 

 

 

 

 

 

 

Artikel Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 
Holliday, J. 
E., Lowe, J. 
M., & 
Outram, S. 
Årtal: 2000 
Land: 
Australien 

Women’s 
experience 
of 
myocardial 
infarction. 

Syftet var att 
komma fram 
till orsaken till 
varför 
kvinnorna 
bestämde sig 
för att söka 
vård vid 
symtom vid 
akut 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie 
som gjordes med 
16 kvinnor i ålder 
mellan 48- 82 år. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade 
ansikte mot 
ansikte på 
hjärtavdelningen 
efter inskrivning.  

Okunskap 
om 
hjärtinfarkt 
och dess 
symtom 
gjorde att det 
dröjde för 
kvinnorna att 
söka vård. 
Kvinnorna 
sökte vård 1- 
168 timmar 
efter symtom 
visat sig. 

Bra 

Författare: 
McSweeney, 
J.C.           
Årtal: 1998 
Land: USA 

 

Women’s 
narratives: 
Evolving 
symptoms 
of 
myocardial 
infarction. 

Syftet var att 
identifiera hur 
kvinnor 
upplever nya 
symtom och 
dess 
utveckling 
innan 
diagnosen akut 
hjärtinfarkt. 

Innehållsanalys 
metod med 
ständiga 
jämförelser 
användes. 20 
engelsktalande 
kvinnor mellan 
30-80 år 
intervjuades i 
sina hem som 
hade upplevt sin 
första hjärtinfarkt 
6-24 månader 
innan.  

Resultatet 
presenterades 
i nio teman 
där kvinnors 
upplevda 
symtom 
lyftes fram. 

Bra 



 

21 
 

      (3/5) 

 

 

 

 

 
 

Artikel Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 
McSweeney, 
J.C., & 
Crane, P.B.      
Årtal: 2000 
Land: USA 

Challenging 
the Rules: 
Women’s 
Prodromal 
and Acute 
Symptoms 
of 
Myocardial 
Infarction. 

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
kvinnors 
upplevda 
symptom före 
och under en 
akut hjärtinfarkt. 

En 
kvalitativ 
etnografisk 
studie. 40 
kvinnor i 
ålder 25-80 
år 
intervjuades 
med broad 
open-ended 
question 
om sina 
upplevelser 
av 
hjärtinfarkt. 
Det 
spelades in 
på band.  

Resultatet 
var att 
kvinnor 
identifierade 
klassiska 
och unika 
symtom av 
akut 
hjärtinfarkt. 
Kvinnorna 
upplevde 
övergångar 
mellan de 
akuta 
hjärtinfarkt 
symtomen. 
De behövde 
tillräckligt 
med tid för 
att 
identifiera 
sina 
symtom 
som 
uppkom 
innan 
hjärtinfarkt. 

Bra 
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Artikel Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 
Sjöström- 
Strand, A., 
& Fridlund, 
B.               
Årtal: 2008    
Land: 
Sverige 

Women’s 
descriptions 
of 
symptoms 
and delay 
reasons in 
seeking 
medical 
care at the 
time of first 
myocardial 
infarction: 
A 
qualitative 
study. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
beskriva 
kvinnors 
symtom och 
orsaken till 
fördröjningen 
med att 
uppsöka vård 
vid första 
hjärtinfarkten. 

Beskrivande 
design baserad 
på 
innehållsanalys 
metod. 19 
kvinnor med sin 
första 
hjärtinfarkt 
intervjuades på 
sjukhuset två till 
tre dagar efter 
sjukhusvistelsen. 
Författarna 
gjorde ett 
metodiskt urval 
med hänsyn till 
ålder, social 
status, antal barn 
och utbildning.  

Resultatet 
visade att 
kvinnorna 
hade svårt att 
tolka, förstå 
och koppla 
ihop 
symtomen 
till 
hjärtinfarkt. 

Bra 

Författare: 
Svedlund, 
M., 
Danielson, 
E., & 
Norberg, A. 
Årtal: 2001 
Land: 
Sverige 

Women’s 
narratives 
during the 
acute phase 
of their 
myocardial 
infarction.   

Syftet med 
studien var att 
belysa kvinnors 
erfarenheter av 
att bli negativt 
påverkad av 
akut 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
studie.             
10 kvinnor i 
ålder 47-57 
intervjuades 
med bandspelare 
på sjukhuset. 

Resultatet 
presenterades 
i teman och 
subteman. 
Där olika 
upplevelser, 
känslor och 
förståelse 
redovisades 
fram. 

Bra 
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      (5/5) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 
Zuzelo, P.R. 
Årtal: 2002 
Land: USA 

 

Gender and 
acute 
myocardial 
infarction 
symptoms. 

Syftet var att 
beskriva båda 
könens 
upplevelser av 
symtom vid 
hjärtinfarkt och 
jämföra dessa 
skillnader 

Kvalitativstudie 
med 
fenomenologisk 
design. 10 män 
och 10 kvinnor 
med diagnosen 
akut hjärtinfarkt 
ingick i studien. 
Alla dessa 
personerna 
intervjuades på 
hjärtavdelningen 
36-72 timmar 
efter inskrivning 
på sjukhuset.  

Kvinnors 
erfarenheter 
av 
upplevda 
symtom 
delades in i 
teman och 
subteman. 
Där ingick 
kvinnors 
upplevda 
symtom, 
okunskap 
och känslor 
vid 
hjärtinfarkt. 

Bra 
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