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Abstrakt 
 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett vanligt hälsoproblem och hjärtinfarkt är 

den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Forskningen vad det gäller hjärtinfarkt 

hos kvinnor har förbättrats de senaste åren men behöver belysas ytterligare. Vid en 

hjärtinfarkt finns skillnader hos män och kvinnor som tillsammans med andra 

faktorer gör att deras möjligheter till vård försämras.  

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser och behov av stöd vid en akut hjärtinfarkt 

från insjuknande till utskrivning från sjukhus. 

Metod: En litteraturöversikt som sammanställts genom kritisk granskning av 13 

vetenskapliga artiklar och tillsammans utgör ett resultat som visar det aktuella 

forskningsläget inom ämnet. 

Resultat: Kvinnor upplever smärta, rädsla, ångest och en förändrad självbild vid 

en akut hjärtinfarkt. För att kunna ge kvinnorna stöd genom trygghet och 

information bör sjuksköterskan vara medveten om detta. Kvinnor upplever även 

ofta att sjukvårdspersonal inte tar dem på allvar när de söker hjälp. Att kvinnorna 

inte tas på allvar och okunskap om akut hjärtinfarkt hos kvinnor leder ofta till en 

tidsfördröjning innan de får vård. 

Slutsats: Personcentrerad vård behöver användas i större utsträckning för att 

kunna bemöta kvinnors upplevelser och behov av stöd och information. 

Sjuksköterskan kan då bekräfta kvinnan, sprida kunskap och förbättra 

möjligheterna till adekvat omvårdnad och överlevnad. 
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Abstract:  

Background: Heart disease is common in the population and myocardial 

infarction is the most common cause of death for women. Research on myocardial 

infarction in women has improved but needs to be more known. There are 

differences in men and women during a myocardial infarction who, together with 

other factors, make their opportunities for medical care worse. 

Aim: To describe women´s experiences and needs during a myocardial infarction, 

from onset to discharge from hospital.  

Method/Design: Literature review consisting of critical review of 13 nursing 

studies. 

Result: Women with myocardial infarction experience pain, anxiety, fear, stress 

and a changed self-image. A nurse needs to be aware of this to be able to give 

person-centered care and the support that they need. Women often feel they are not 

taken seriously because of atypical symptoms. This together with lack of 

knowledge, results in a delay of treatment. 

Conclusion: Person-centered care needs to be used to be able to respond to their 

experiences and needs of support. The nurse can understand the woman and 

disseminate knowledge to improve the possibilities for adequate nursing and 

survival. 

 
 
Keywords: Literature review, myocardial infarction, needs, person-centered care, 

women 
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INLEDNING 

 

Kvinnor upplever ofta känslan av att inte bli tagna på allvar när de söker vård för 

hjärtinfarkt. Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär många känslor för patienten. 

Känslor som rädsla, oro och ångest. Vad kan sjuksköterskan göra för att hjälpa den 

kvinnliga patienten att hantera detta? Vi vill med denna litteraturöversikt ta reda på 

vad kvinnor upplever vid en akut hjärtinfarkt, samt vilket sorts behov av stöd de 

behöver. Att diagnostiseras med hjärtinfarkt kan väcka många känslor. Vi undrar 

om detta alltid undersöks eller uppmärksammas när patienten söker vård, då fokus 

hamnar på den medicinska vården. Vi vill även samla kunskapen om hur vi som 

sjuksköterskor kan få förståelse och uppfylla dessa behov med hjälp av 

personcentrerad vård. Intresset för detta område har väckts under utbildningens 

gång då vi träffat kvinnliga patienter som drabbats av hjärtinfarkt. 

  

  

BAKGRUND 

 

I bakgrunden kommer hjärtats fysiologi och hjärtinfarkt att beskrivas. Symtom och 

riskfaktorer som var specifika för kvinnor samt undersökning och behandling 

kommer att förklaras. Att leva med livshotande sjukdom och sjuksköterskans 

ansvar och roll kommer också tas upp, samt vår teoretiska referensram 

personcentrerad vård. Bakgrunden avslutads sedan med en problemformulering 

och syftet för litteraturöversikten. 

  

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den ledande dödsorsaken hos män och kvinnor 

över hela världen. De senaste två decennierna har kunskapen och medvetenheten 

om hjärtinfarkt hos kvinnor förbättrats avsevärt. Dödligheten hos kvinnor med 

hjärt- och kärlsjukdom har också minskat. Det fanns färre studier om hjärt- och 

kärlsjukdom hos kvinnor och det hände ofta att symtomen missuppfattades hos 

kvinnorna eller att de underbehandlades (Mehta., 2016). 

  

Hjärtinfarkt 
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Hjärtat är den muskel som genom sina kontraktioner i förmak och kammare förser 

kroppens vävnader med syresatt blod. Sinusknutan i höger förmak avger elektriska 

impulser, en depolarisering som initierar kontraktionerna som inleder två faser. 

Diastole, fyllnadsfasen och systole, kontraktionsfasen. I diastole fylls hjärtats 

kammare med blod från förmaken och systole kontraherar kamrarna så att blodet 

pumpas ut i kroppen (Holst & Rydberg, 2016). 

 

Hjärtinfarkt orsakas av att det blir stopp i ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlet 

förser hjärtat med syrerikt blod. Ocklusionen kan bero på sårbildning, plaqueruptur 

eller stenos. När hjärtinfarkten beror på plackruptur är det plack som har lossnat. 

Placket kan täppa till och orsaka stopp. Det kan även bli förträngning på platsen 

där placket suttit. Det beror då på att kroppen reagerar på att något är trasigt i 

kroppen och börjar en lagning. Lagningen kan bli för stor och orsakar då ett stopp. 

Passagen för blodet blir då blockerad och den del av hjärtat som kranskärlet 

försörjer drabbas av syrebrist. Om proppen som kunde bero på plack eller 

kroppens lagning inte löses upp kommer den utsatta delen av hjärtat att dö. Följden 

av detta blir att hjärtat blir svagare eller att hjärtat slutar att slå (Holst & Rydberg, 

2016). Kvinnor är generellt äldre än män när de drabbas av en första hjärtinfarkt. 

Detta är relaterat till att kvinnor fram till klimakteriet har hormonet östrogen 

cirkulerande i blodet och östrogenet har en skyddande effekt (Mehta et al., 2016). 

  

  

Symtom 

  

Symtom som kvinnor och män kan uppleva är en stark smärta eller obehag över 

hela bröstkorgen, andnöd, trötthet eller kräkningar. Smärtan kan sprida sig eller 

stråla ut mot vänster arm, käken och nacken. Om smärtan i bröstet varar i mer än 

20 minuter och inte försvinner trots vila eller kärlvidgande nitroglycerinspray 

måste patienten söka hjälp akut (Makki, Brennan & Girotra, 2013). 

 

Hos kvinnor är det vanligare med diffusa symtom såsom smärta i mage, rygg eller 

på andra ställen i kroppen. De kan även drabbas av yrsel, vara illamående eller få 

hjärtklappning (Berg, Björck, Dudas, Lappas & Rosengren., 2009; Makki et al., 
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2015; Mehta et al., 2016). När första symtomen hos kvinnor inte är akut eller 

central bröstsmärta kan det ta längre tid innan den kvinnliga patienten söker hjälp 

och därmed får behandling. När kvinnan känner sitt första symtom som inte visar 

på en tydlig hjärtinfarkt väntar hon också med att söka vård (Berg et al., 2009). 

  

  

Riskfaktorer 

  

Riskfaktorer för att drabbas av akut hjärtinfarkt är rökning, övervikt, stress, 

diabetes typ 2, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, överkonsumtion av alkohol, 

felaktig kosthållning och nedsatt fysisk aktivitet (Makki, Brennan & Girotra, 2013, 

Mehta et al., 2016). Användning av NSAID preparat ökar också risken för att 

drabbas av en akut hjärtinfarkt. Risken ökar efter en månads användning och vid 

överkonsumtion (Bally et al., 2017). 

  

Kvinnor med tandlossning och nedsatt munhälsa har även större risk att drabbas av 

hjärtinfarkt (Rydèn et al., 2016). Vidare så har även tidig menstruationsdebut 

betydelse för kvinnors risk för att drabbas av akut hjärtinfarkt, då de kommer in i 

klimakteriet tidigare och därmed kan de drabbas av akut hjärtinfarkt (Peters & 

Woodward, 2017). Dessutom kan kvinnor ha sömnsvårigheter ungefär en månad 

innan de drabbas av en akut hjärtinfarkt. Detta ses som en riskfaktor som kvinnor 

bör uppmärksamma, speciellt i kombination med andra riskfaktorer (Cole et al., 

2012). 

  

  

Undersökning 

  

Diagnosen hjärtinfarkt ställs genom att anamnes tas, undersökning av patientens 

symtom, elektrokardiogram (EKG) samt att blodprover analyseras. 

Infarktmarkörer så som troponin T och eller I, är ofta påverkade. Vid hjärtinfarkt 

där EKG:t visar en ST-höjning är det en akut ST-höjningsinfarkt (STEMI – ST 

Elevation Myocardial Infarction). Visar EKG:t ingen ST-höjning eller en Q våg är 

det en Icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI - Non ST Elevation Myocardial 
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Infarction) (Makki et al., 2015; Ericsson & Ericsson, 2012). Vidare så har alla 

människor troponin cirkulerande i blodet, vid muskelsönderfall är det förhöjt. Ett 

normalt troponinvärde hos män visar 34 ng/l och hos kvinnor 16 ng/l. Är värdet 

över de normala eller stigande kan det tyda på hjärtmuskelskada. Ett vanligt 

troponintest kan reagera när det är 10 ng/l i blodet, ett högkänsligt troponin test 

reagerar redan vid 1,2 ng/l. Användningen av högkänsligt troponin test kan avgöra 

vilken typ av hjärtinfarkt som kvinnan diagnostiseras med (Shah et al., 2014). Akut 

koronart syndrom är ett samlingsnamn för de olika hjärtinfarkts typerna. STEMI, 

NSTEMI och instabil angina. Patienten kan komma till vårdinrättning med 

liknande symtom och diagnosen ställs utifrån vad EKG och hjärt-enzym proverna 

visar (Makki, Brennan & Girotra, 2013). 

  

 Behandling 

  

Vid akut hjärtinfarkt beror val av behandling på hur snabbt patienten tagit sig in 

till sjukhuset. Bor patienten långt bort från sitt sjukhus kan vävnadsdöden gått 

längre, än om patienten bodde nära. Under de första 4-6 timmarna efter att 

ischemismärtorna börjat har 60-80 % av vävnaden i det drabbade området dött. 

EKG:t tas och detta skickas sedan till ansvarig läkare som kan antigen ta emot 

patienten eller skicka patienten till det sjukhus som utför primär perkutan koronar 

intervention (PCI). Är restiden till det sjukhus som utför PCI lång kan 

trombolytisk behandling som kan lösa upp proppen, påbörjas i ambulansen. Detta 

bör ske inom 2-3 timmar sedan patienten fick sina första symtom (Makki et al., 

2015; Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Vid misstanke om hjärtinfarkt får 

patienten först nitroglycerin som är kärlvidgande (Örn, 2015). Mot smärtan får 

patienten morfin intravenöst. Denna behandling är syrebesparande och avlastande 

för hjärtat. Även eventuell ångest hos patienten minskar med morfin. 

Syrgasbehandling ges till patienter med syremättnad under 90 %. Vidare får 

patienten också antitrombotisk behandling med acetylsalicylsyra, lågmolekylärt 

heparin (hämmar trombocytaggregationen och koagulationssystemet) och 

klopidogrel (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). 
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Livskris- att leva med kronisk/livshotande sjukdom 

  

Starka psykologiska reaktioner som patienten kan drabbas av vid hjärtinfarkt är 

många. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan skapa oro och osäkerhet hos patienten. 

Den drabbade känner att hen har tappat kontrollen på livet, vilket är ett hot mot 

patientens förmåga att hantera sjukdom (Johansson- Sundler & Svanström, 2013; 

Salminen-Toumala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilanen, 2012). Patienter hanterar 

detta individuellt, en del förnekar sin sjukdom till en början och många känner sig 

extra sårbara. Viktigt är att patienten får bra information och bemötande samt 

uppmuntran till att fokusera på det friska (Ericsson & Ericsson, 2012). Hur 

människor svarar på akut eller svår sjukdom kan bero på känslomässiga och 

sociokulturella erfarenheter. De behöver hitta egna copingstrategier för att känna 

acceptans och få kontroll över situationen. Coping- definieras som en beteende- 

och känslomässig process där individen möter, värderar och återhämtar sig från en 

kontakt med en stressor (Salminen-Toumala et al., 2012). Att ha egna fysiska, 

känslomässiga och kognitiva resurser för att hantera sjukdom kan bidra till att ha 

kvar upplevelse av normalitet, beslutsamhet och självkänsla. Då uppnås känsla av 

sammanhang (KASAM). Begreppet KASAM innefattar begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och är en persons syn på livet och hens förmåga att hantera 

stressande situationer (Førland, Eriksson, Silèn & Ringsberg, 2018). 

Sjukhusvistelsen vid en hjärtinfarkt är vanligtvis kort, och patienten får åka hem 

efter några dagar. Detta kan upplevas som ett problem för patienten på grund av 

oro (Salminen-Toumaala et al., 2012). 

  

  

Genus 

  

Det finns skillnader vad gäller symtom och hjärtinfarkt hos kvinnor och män. 

Bröstsmärta är det vanligaste symtom som kvinnor och män ofta uppvisar (Mehta 

et al., 2016). Män och kvinnor har liknande kunskaper vad det gäller vanliga 

symtom för hjärtinfarkt. Det vill säga bröstsmärta och strålande smärta ut i vänster 

arm. Att ha kunskap om atypiska symtom är också viktigt. De män som känner till 

ovanligare symtom söker vård i tid. De kvinnor som har kunskaper om atypiska 
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symtom och vet hur de bör reagera dröjer ändå med att söka vård (Albarqouni et 

al., 2016). 

  

Kvinnor har högre förekomst av flera andra symtom som inte alltid förknippas 

med en hjärtinfarkt (Berg et al., 2009). Det finns skillnader som grundar sig i 

fysiska och biologiska aspekter, miljömässiga, sociala faktorer och i riskfaktorer. 

Kvinnors livssituation påverkar hur snabbt de kan och vill söka hjälp genom 

sjukvården. Kvinnors skillnader jämfört med männen kan också påverka 

sjuksköterskans triagering. Skillnaderna kan även påverka behandlingen, 

bemötandet och resultatet (Mehta et al., 2016). 

 

Kvinnor har en högre dödlighet än män inom ett år och även fem år efter den 

första hjärtinfarkten. Fler kvinnor än män kommer att drabbas av hjärtsvikt eller 

stroke efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Kvinnor drabbas även i högre grad 

av komplikationer som blödningar efter operation eller som är sekundära till 

blodförtunnande läkemedel (Mehta et al., 2016). 

  

 Sjuksköterskans roll och ansvar 

  

Sjuksköterskan ska enligt kärnkompetenserna ge personcentrerad och säker vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att göra detta måste sjuksköterskan 

tillämpa kunskap om faktorer som kan inverka på individens möjlighet till jämlik 

vård och- ålder, kön, miljö, socioekonomi eller tillhörighet till en viss kultur enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014). Sjuksköterskans ansvar är att 

arbeta enligt lagar och riktlinjer. Enligt Socialstyrelsen (2015) är det viktigt att rätt 

behandling ges vid akut hjärtinfarkt. Detta för att öka överlevnaden och även 

minska risken för reinfarkt. Vården i Sverige ska även ges på lika villkor för alla, 

oavsett bakgrund. Det ska heller inte spela någon roll om du är kvinna eller man, 

vilken ålder du har, etnicitet eller bostadsort. Alla ska få lika bra vård då de 

behöver. Förutsättningar för jämlik vård ska också skapas (Socialstyrelsen, 2015). 

Detta beskrivs även som ett mål i Hälso och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen ska den enskilda människans värde respekteras 

och de som bedöms ha det största vårdbehovet prioriteras (HSL, SFS 1982:763). 
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Teoretisk referensram- Personcentrerad vård 

  

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård. Patienten är 

mer än sin sjukdom. Den personcentrerade vården innebär att uppfylla patientens 

fysiska och medicinska behov. Sjuksköterskan ska se människan som en helhet 

och bekräfta och förstå människans egna unika upplevelse av sin ohälsa och 

symptom (SSF, 2016). 

  

Centrum för personcentrerad vård (GPCC, 2017) skriver om tre “nyckelbegrepp” 

för att kunna utföra personcentrerad vård; patientberättelsen, partnerskapet och 

dokumentationen. Patientens egen berättelse är utgångspunkten för omvårdnaden. 

Överenskommelse ska finnas och dokumenteras, där mål skapats tillsammans med 

patienten och anhöriga. Partnerskapet ska finnas mellan patienten, närstående och 

vårdpersonal. De ska tillsammans arbeta tillsammans med patienten för att nå 

målet. Patienten är expert på sin kropp. För att all inblandad personal ska kunna 

följa detta genom vårdkedjan ska det dokumenteras och uppdateras kontinuerligt i 

patientjournalen (GPCC, 2017). Det är sjuksköterskans uppgift att vara patientens 

“röst”, genom att lyssna och förstå patienten och förmedla detta vidare. Patienten 

kan ha existentiella, andliga och psykosociala behov och dessa kan sjuksköterskan 

uppfylla genom personcentrerad vård (SSF, 2016). 

  

Personcentrerad vård uppskattades generellt av både patienter och personal 

eftersom patienter kände sig mer delaktiga i sin vård och mådde bättre under 

sjukhusvistelsen. Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade tid för just dem. 

Sjuksköterskan upplevde inte att personcentrering behövde ta längre tid. Små saker 

som sjuksköterskan sade och sättet som de sades på påverkade patientens 

uppfattning om delaktighet och känna sig respekterad. Sjuksköterskan kunde till 

exempel börja med att hälsa patienten vid sitt namn och därefter presentera sig 

själv. Fokus var på patienten. Att sjuksköterskan tog en stol och satte sig bredvid 

patientens säng gjorde att patienten kände sig bättre till mods. Detta gjorde även 

att patientens upplevelse av delaktighet ökade och känslan av underläge minskade 

(Wolf et al., 2017). 
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Problemformulering 

  

Hjärt-och kärlsjukdomar är idag den största dödsorsaken hos både kvinnor och 

män. Kvinnor kan ha både vanliga men även diffusa symtom som inte är typiska 

för en infarkt, därför upplever de ofta osäkerhet inför att söka vård. Skillnader i 

vården finns fortfarande och detta beroende på socioekonomisk bakgrund, 

etnicitet, och kön. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan vara en dramatisk och 

chockerande händelse som förändrar både kroppens fysik och det psykiska 

måendet. Detta bör sjuksköterskan uppmärksamma för att kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad och förutsättningar till hälsa hos patienten. Det är viktigt att förstå 

varje kvinnas unika upplevelse av situationen. Vi vill ta reda på vilka stödjande 

åtgärder som kvinnor önskar samt vilka upplevelser de har vid akut hjärtinfarkt. 

  

Syfte 

 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser samt behov av stöd vid akut 

hjärtinfarkt, från insjuknandet till utskrivning från sjukhusvård. 

  

 Definition av centrala begrepp 

  

Med yngre kvinnor avses kvinnor under 55 år. 

Äldre kvinnor avses kvinnor över 70 år. 

 

METOD 

  

Design 

  

Designen var en litteraturöversikt som beskrev det aktuella forskningsläget inom 

ett visst område. Det aktuella kunskapsläget inom området har lyfts, 

litteraturöversikten har visat ny kunskap och belyst eventuella problem för fortsatt 

forskning (Friberg, 2016). 
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Datainsamling 

 

Vetenskapliga artiklar söktes via Högskolan Dalarnas hemsida, i bibliotekets 

sökmotor. Vi använde följande databaser som var relevanta för omvårdnad 

Pubmed, Cinahl, Google Scholar och Web of Science. Sökorden som användes 

var; women, myocardial infarction, heart attack, symptoms, patient´s perspective, 

nursing, nurse*,experiences, female patients experiences, support, needs. Booleska 

söktermer som AND, OR och NOT användes. Ordet AND användes för att bredda 

sökningen, OR användes även för en bredare sökning och NOT för att begränsa 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningar som inte gav några artiklar 

för resultatet redovisas ej i tabellen. Artiklar som valts till resultatet finns med som 

dubbletter i en del sökningar. Därav att antalet valda artiklar i tabellen är fler än 

13. 

 

Gjorda sökningar finns i en tabell (bilaga 1) (Forsberg & Wengström, 2016; Polit 

& Beck, 2012). Artiklarna lästes av författarna och 13 stycken artiklar ligger till 

grund för resultatet. En sammanställning av artiklar som ligger till grund för 

resultatet finns i en tabell (bilaga 4) (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 

2012). 

 

Urval 

  

Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades, publicerade mellan 2008 

och 2018. Språken i gjorde sökningar har varit engelska och svenska och artiklarna 

skulle handla om hjärtinfarkt eller akut koronarsyndrom hos kvinnor, omvårdnad, 

deras upplevelser och behov av stöd. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, 

publicerade i granskade tidskrifter (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 

2012). Detta kontrollerades i Ulrichs web. 

 

Författarna valde att exkludera artiklar med låg kvalitet samt artiklar som enbart 

handlade om manliga patienter. Detta eftersom det inte svarar på syftet som var att 

hitta information om kvinnors upplevelser och behov av stöd (Forsberg & 

Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). 
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 Värdering av artiklarnas kvalitet  

  

Artiklarna granskades med en mall för artikelgranskning från Högskolan Dalarna 

(Bilaga 2 & 3) för att bedöma kvalitativa och kvantitativa artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2003; Willman, Stoltz, & Bahtsevani 2011). Artiklarna granskades 

med frågor med ja och nej svar för att se om de var trovärdiga. Varje ja- svar gav 

ett poäng. Poängen omvandlades sedan till procentsats där 79-100% räknades som 

hög kvalitet och 60-79% räknades som medelgod kvalitet. Resultat under 60 % 

bedömdes som låg kvalitet. Vi har strävat efter att använda oss av artiklar som 

bedömdes ha medel till hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 

2012). 

 

Tillvägagångssätt 

 

Resultaten har sammanställts, huvud resultaten i artiklarna sammanställdes först, 

sedan identifierades deras olika teman gemensamt för att tydliggöra vad studierna 

kommit fram till. Till litteraturöversikten har kunskap och fakta hämtats från 

artiklar och från relevant medicinsk litteratur till bakgrunden. Vetenskapliga 

artiklar har sökts både tillsammans och var för sig. Abstrakten lästes både var för 

sig och tillsammans för att se om artiklarna besvarade syftet. De artiklar som lästes 

och som var intressanta har diskuterats och granskats. Potentiella artiklar för 

resultatet lästes också var för sig och tillsammans. Artiklar på engelska har vid 

tveksamheter översatts med hjälp av ett engelskt- svenskt lexikon för att undvika 

feltolkning av data (Wiman, 2011). Google dokument har använts för att underlätta 

samarbetet. Där har båda författarna kunnat skriva och läsa samtidigt. Vidare har 

författarna även diskuterat och pratat dagligen genom telefon och en del gånger 

även skype. 

 

Analys och tolkning av data 

 

Artiklarna lästes av författarna flera gånger för att få en uppfattning om dess olika 

delar och därefter sammanfattades resultat. Likheter och olikheter har diskuterats 
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och jämförts. Olika teman identifierades i artiklarna och sammanställdes sedan i 

olika kategorier (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). Genom 

granskning har 2 huvudkategorier och till dessa subkategorier identifierats i de 

artiklar som vi valt ut till vårt resultat (tabell 1).  

 

Etiska överväganden 

 

Artiklar valdes av författarna där forskningen inte har utsatt någon för någon fara 

enligt forskningsetiska riktlinjer som beskrivs i Helsingforsdeklarationen (2017). 

Författarna har även valt artiklar där patienter medverkat frivilligt till deltagande. 

Utvalda artiklar kommer även från tidskrifter som endast publicerar artiklar som är 

etiskt godkända. Författarna har också strävat efter att granska artiklarna med ett 

objektivt förhållningssätt för att få ett korrekt förhållningssätt till informationen 

(Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). 

 

RESULTAT 

  

Genom att känna till kvinnors upplevelser och behov kan sjuksköterskan bemöta 

och hjälpa patienterna på bästa sätt.  Kvinnor upplever annat än männen och har 

även andra behov av stöd än män. Resultatet presenteras nedan i två 

huvudkategorier med subkategorier. 

 

Tabell 1 

 Upplevelser Behov av stöd 

 Smärta, rädsla och 

andningssvårigheter 

Att bli trodd och få stöd 

Stress och nedstämdhet Copingstrategier 

Förnekelse och ändrad självbild Hjälp att tolka symtom 

 
Behov av personcentrerad 

information 
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Upplevelser 

  

I kategorin upplevelser har författarna beskrivit vad kvinnor har uppgett att de 

känner och upplever vid en akut hjärtinfarkt. Samt vilka faktorer som påverkade 

dem när de beslutade sig för att söka vård. 

 

 Smärta, rädsla och andningssvårigheter 

  

Att kvinnor upplevde smärta vid akut hjärtinfarkt var vanligt och visades i flera 

studier (Lichtman, Leifheit-Limson, Watanabe, Allen, Garavalia, Garavalia, Curry, 

2015; Herning, Hansen, Bygbjerg & Lindhardt, 2010; McSweeney, Cleves, Fisher, 

Pettery & Beasley, 2017). Kvinnorna upplevde att smärtan kunde kännas i 

tänderna, käkarna, halsen, huvudet, armarna, benen och magen. Smärtan kunde 

även börja i bröstet och stråla bakåt mot skuldrorna eller ryggen. Smärtan som 

kändes i tänderna och käkarna kunde stråla nedåt halsen (McSweeney et al., 2017). 

Kvinnorna upplevde också att smärtan kunde skilja sig intensitet och hur länge den 

varade. Smärtan kunde i en del fall upplevas brännande och svidande. Smärtan 

från bröstet och halsen kunde misstolkas som halsbränna. Många av kvinnorna 

försökte dämpa smärtan med paracetamol eller motsvarande innan de kontaktade 

sjukvården. I en del fall hjälpte smärtlindringen och en del gånger kom smärtan 

tillbaka. När smärtlindringen inte hjälper blev kvinnorna rädda, de förstod att det 

kunde vara allvarligt. En del kvinnor upplevde även smärta i flera dagar innan de 

drabbades av akut hjärtinfarkt (Lichtman et al., 2015; McSweeney et al., 2017). 

Många kvinnor upplevde smärtan vid hjärtinfarkt som fruktansvärd. Den kunde 

göra kvinnan så rädd så hon trodde att hon skulle dö (Gyberg, Björk, Nielsen, 

Määttä & Falk, 2015). Kvinnor upplevde även andningssvårigheter vid akut 

hjärtinfarkt, tillsammans med detta kände de sig även sig oroliga och hade ångest 

(Gyberg et al., 2015; Herning et al., 2010). 

 

Stress och nedstämdhet 
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Många kvinnor blev stressade av bara tanken att vara inlagda på sjukhus. De 

tänkte på allt som de hade att göra, att de blev tvungna att skjuta upp det (Gyberg 

et al., 2016). Att vara inneliggande på sjukhus innebar för kvinnorna även förlorad 

inkomst som för många kunde vara förödande. En del kvinnor som hade arbetat på 

sjukhus kände att de absolut inte ville vara någon patient. Detta grundades på deras 

egna erfarenheter av dålig miljö för patienterna och för personalen. De blev också 

stressade när de förstod vad som hände, att de höll på att drabbas av en hjärtinfarkt 

(Gyberg et al., 2016; Herning et al, 2010). Sanner, Frazier & Udtha (2013) gjorde 

en undersökning om kvinnor som befann sig på sjukhus efter akut koronarsyndrom 

och 31 % av kvinnorna visade depressiva symtom. De kvinnor som var 

deprimerade var till större del de yngre kvinnorna. De som tidigare drabbats av 

hjärtinfarkt visade mer depressiva symtom än de som aldrig drabbats av infarkt. 

De vanligaste symtomen som uppvisades var orkeslöshet och sömnstörningar. 

Kvinnor visade sämre utfall än män efter hjärtinfarkter, detta kan bero på att de 

efteråt drabbats av stress och oro som kunde leda till depression (Sanner et al., 

2013). Patienter som upplevde att de fick bra psykiskt stöd under vårdtiden av 

sjuksköterska eller annan vårdpersonal hade mindre risk för att på nytt drabbas av 

en infarkt relaterat till stress eller depression (Bergman, Årestedt, Fridlund, 

Karlsson & Malm, 2012; Stevens & Thomas, 2012). 

 

Förnekelse och ändrad självbild 

  

Kvinnor blev rädda och oroliga när de drabbades av akut hjärtinfarkt. För att 

hantera detta undvek de tanken på sjukdomen. Detta skapade i längden sämre 

livskvalité hos dessa kvinnor. Förnekande är vanligare bland yngre kvinnor än hos 

de som är äldre (Fouchi & Foá, 2017). Kvinnor som vanligtvis kände sig starka, 

arbetade och höll sig fysiskt aktiva hade ofta svårt att acceptera symtomen på akut 

hjärtinfarkt (Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2010). Även kvinnor som hade 

nära släktingar som drabbats av akut hjärtinfarkt, använde förnekelse för att 

hantera upplevelsen. Kvinnorna sköt tankarna ifrån sig och insåg inte vad som är 

på väg att hända förrän situationen var allvarlig (Lichtman et al., 2015). Kvinnor 

hade svårt att ta beslut att söka hjälp genom sjukvården. De fastnade ofta i att de 



 

14 
 

inte kunde lägga ner tid på sig själva. De hade svårt att be någon annan att ta över 

deras uppgifter. Detta kunde också bero på att de inte hade någon som kunde 

avlasta dem i sina sysslor (Gyberg et al., 2016; Turris & Finamore, 2008; Thomas 

& Stevens 2012; Lichtman et al, 2015). Även om några kvinnor genast förstått att 

deras symtom var hjärtrelaterade och att de förmodligen behövde sjukhusvård, 

väntade de på rätt tillfälle att vända sig till vården. Kvinnorna fortsatte så långt 

som möjligt med vardagen och satte andras behov före sina egna. Även när 

symtomen blev värre, vilket ledde till försening med att söka vård (Gyberg et al., 

2016; Davis et al., 2013; Lichtman et al., 2015). 

  

Drabbade kvinnor skattade sin upplevda hälsa lågt- detta kunde ha att göra med 

symtom och fysiska begränsningar. Känslan av utmattning kunde finnas kvar så 

länge som månader. Förändringar i självbilden upplevdes oftare hos yngre 

kvinnor- vilket kunde vara kopplat till att plötsligt få en nedsatt fysisk förmåga. 

Plötsligt kunde enklare vardagliga uppgifter vara en stor utmaning och 

kroppsuppfattningen förändrades. Detta kunde vara en stressfaktor då kvinnorna 

snarast ville känna sig delaktiga i sina sociala roller igen. De upplevde avbrottet i 

strukturen som jobbigt och svårt att acceptera (Davis et al., 2013; Fuochi & Foá, 

2017; Stevens & Thomas, 2012). 

 

Behov av stöd 

 

I kategorien behov av stöd presenteras vad kvinnorna har för behov av stöd och 

information. 

 

Att bli trodd och få stöd 

 

Upplevelsen av en hjärtinfarkt kunde påverkas positivt av att ha socialt stöd av 

vänner och familj. Det var viktigt för livskvalitén vid sjukdom och upplevdes som 

en bra resurs. Kvinnor som hade socialt stöd kunde få hjälp i processen att tolka 

sina symtom och relatera dem till hjärtinfarkt (Davis et al., 2013; Fuochi & Foà, 

2017). En stor del av återhämtningen var beroende av stödet från vänner och familj 
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(Fuochi & Foà, 2017; Stevens & Thomas, 2012). Kvinnor beskrev att de upplevde 

trygghet när de blev väl omhändertagna och kände sig sedda av sjuksköterskan och 

läkaren. När kvinnorna kände att behandlingen de fått hjälpte, upplevde de sig 

trygga. De kände även sig trygga när sjuksköterskan bemötte dem med respekt, 

agerade på ett professionellt sätt och lyssnade på vad kvinnorna hade att säga 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Fuochi & Foà, 2017). 

  

Många kvinnor kände sig generade inför att söka vård. Det fanns en rädsla för att 

ses som hypokondrisk och de ville inte vara till besvär (Finamore & Turris, 2008; 

Herning et al., 2010; Lichtman et al., 2015; ). Många kvinnor kände sig ifrågasatta 

och önskade känna att de blev tagna på allvar. Att bli grundligt undersökt stärkte 

känslan av att bli trodd som patient (Thomas & Stevens, 2012; Arslanian- Engoren 

& Scott, 2016; Lichtman et al., 2015). 

 

Kvinnor upplevde sig stöttade när de blev bekräftade för sitt mående och för sin 

oro. Kvinnorna som blev uppmuntrade att söka vård när de upplevde symtom för 

akut hjärtinfarkt kände sig stärkta. Detta upplevdes även stöttande för dem. 

Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde att just de diffusa symtomen och att 

vara kvinna utgav ett hinder i att känna sig tagen på allvar (Arslanian-Engoren & 

Scott, 2016; Davis et al., 2013; Turris & Finamore, 2008). 

 Copingstrategier 

  

Både sjuksköterskan och patienten behövde vara medvetna om att copingstrategier 

och känsla av sammanhang. Det är viktigt för att uppleva hälsa vid sjukdom och en 

omskakande händelse som en hjärtinfarkt. Känsla av sammanhang (KASAM) 

innebär begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Bergman et al., 2012; 

Fuochi & Foá, 2017; Lovlien, Mundal & Hall-Lord, 2016). I studier av Bergman et 

al, (2012) samt Fuochi och Foà (2017) där KASAM beskrevs i samband med en 

hjärtinfarkt och efteråt bekräftades kopplingen mellan sjukdomsinsikt och 

livskvalité. Förmågan att förstå och därigenom hantera sin sjukdom ökade 

livskvalitén, vilket visade att det var viktigt för patienten att få hjälp att finna egna 

copingstrategier. Kvinnor behövde ibland längre tid för återhämtningen. En positiv 
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attityd, acceptans och att använda sig av problemorienterad coping och tro på sig 

själv ökade livskvalitén även vid sjukdom som hjärtinfarkt (Bergman et al., 2012; 

Fuochi & Foá, 2017; Lovlien et al., 2016). 

 

Hjälp att tolka symtom 

 

Kunskap om akut hjärtinfarkt hos kvinnor, symtom och att det är viktigt att söka 

vård i tid kunde ses som ett behov av stöd i flera artiklar. Missuppfattningar av 

symtom kunde till stor del härledas till att kvinnor inte tänkte på mer ospecifika 

symtom än bröstsmärta. Detta relaterat till mediabilden och det som ofta ses på 

filmer med en man som får plötsligt ont i bröstet och faller ihop (Lichtman et al., 

2015; Herning et al., 2010). Flera av kvinnorna förväntade sig inte att uppleva 

dessa ospecifika symtom. Många yngre kvinnor hade inte tidigare reflekterat över 

att de kunde ligga i riskzonen för att drabbas av en hjärtinfarkt. Även kvinnor som 

hade hjärt- och kärlsjukdom i familjen eller flera riskfaktorer saknade insikt vad 

det gällde deras egen hälsa (Lichtman et al., 2015). Kvinnor kunde feltolka sina 

symtom som en förkylning eller något ofarligt för att det inte var exakt på vänster 

sida i bröstet de hade smärtor. Vissa försökte ta det lugnt och se om symtomen 

skulle avta. Ingen av kvinnorna ringde ambulansen, utan löste transport med egna 

medel vilket resulterade i tidsfördröjning. Detta försämrade deras möjligheter till 

vård (Davis et al., 2013; Herning et al., 2010). 

 

Behov av personcentrerad information 

 

Att få adekvat och kontinuerlig information från sjuksköterskan eller annan 

sjukvårdspersonal betydde mycket (Arslanian- Engoren & Scott, 2016). Kvinnorna 

ska få informationen i sin kunskapsnivå så att de förstår den. De ska även få 

skriftlig information. Sjuksköterskan ska se kvinnan som en individ, detta beskrivs 

i Patientlagen (SFS 2014:821). Resultatet visade genomgående att få svar på 

frågor om vad en hjärtinfarkt innebär och vad som kommer att hända var viktigt 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Bergman et al., 2012; Thomas & Stevens, 

2012). Några av kvinnorna i studien av Arslanian-Engoerian och Scott (2016) 
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uppgav att informationen som gavs redan i akutrummet påverkade upplevelsen 

positivt då de upplevde oro och rädsla. Tydlig information från sjuksköterskan 

hjälpte patienterna att hantera den akuta situationen. Det är olika vad kvinnorna 

behöver för stöd och information för att förstå. Även om patienten själv är 

sjuksköterska bör alla patienter få information oavsett tidigare kunskaper 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Bergman et al., 2012; Stevens & Thomas, 

2012). 

  

Otydliga och vaga symtom kunde tolkas som gastrit, stress eller stela muskler. 

Tolkning av symtom grundades ofta av tidigare upplevelser. Så länge kvinnorna 

hade symtom som de inte upplevde som allvarliga utan kunde koppla ihop med 

tidigare sjukdomar sökte de inte heller vård. Information från tidigare möten med 

sjukvården var alltså starkt kopplat till hur de tolkade sina symtom utifrån tidigare 

erfarenheter. Att ha fått råd vid tidigare kontakter med sjukvården att aldrig tveka 

inför att söka vård vid misstanke om hjärtrelaterade symtom är viktigt för 

kvinnorna i beslutet om att åka till sjukhus (Gyberg et al., 2016; Turris & 

Finamore, 2008).   

 

I studier visades att många kvinnor upplevde att de fick generell information inför 

utskrivningen som handlade om kost och fysisk aktivitet, vilket såklart är viktigt 

för hjärtsjuka patienter. De hade dock önskat att de inför utskrivningen fått mer 

individanpassad information. Detta då kvinnorna tog in information på olika sätt 

och hade olika känslor och upplevelser att bearbeta efter den akuta situationen. 

Identiteten kunde kännas förändrad och i kriser kunde existentiella funderingar 

som - “varför just jag?” väckas. Att ha fått höra att oro, rädsla och ilska var något 

de kunde förvänta sig på och eventuellt behövde hjälp med att bearbeta, hade flera 

kvinnor önskat att de vore bättre förberedda på. För lite eller icke relevant 

information kunde orsaka ytterligare stress eller oro på grund av osäkerheten. 

Information som förbereder för hemkomst och existentiella funderingar 

underlättade skriver (Bergman et al., 2012; Thomas & Stevens, 2012). 

  

Omvårdnadsåtgärder med mål på att förbättra förståelsen av sjukdomen och känsla 

av sammanhang var viktigt. Många var efter en hjärtinfarkt rädda för att utföra 
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fysisk aktivitet men kunde behöva höra om sambandet mellan motion och 

välmående, detta kunde även förstärka känslan av sammanhang och acceptans. 

Sjuksköterskan kunde med ett individanpassat vårdande hjälpa patienten att uppnå 

begriplighet, både under sjukhusvistelsen och med ett längre perspektiv (Bergman, 

et al., 2012; Thomas & Stevens, 2012). Kvinnor hade högre risk än män att 

drabbas av sin andra akuta hjärtinfarkt. Därför var det viktigt att de får rätt och bra 

information vid hemgång från sjukhuset. Detta så att de hinner söka hjälp via 

sjukvården i tid nästa gång de drabbas av akut hjärtinfarkt (Strömbäck, Vikman, 

Lundblad, Lundqvist & Engström, 2017). 

  

  

DISKUSSION 

  

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser samt behov av stöd när de drabbas av 

akut hjärtinfarkt, från insjuknandet till utskrivning från sjukhus. Nedan kommer en 

sammanfattning av huvudresultatet. Sedan diskuteras de mest framträdande 

delarna i vår litteraturöversikts resultat. Därefter diskuteras metoden samt en etisk 

diskussion (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). 

  

Sammanfattning av huvudresultaten 

  

Resultatet visar att kvinnor kan få försämrade möjligheter till vård på grund av 

bristfällig kunskap om vad kvinnor upplever vid en hjärtinfarkt, samt deras behov 

av stöd. Samhället, fysiologiska och psykosociala skillnader är bidragande faktorer 

till hur hjärtinfarkt upptäcks och behandlas hos kvinnor. Med hjälp av 

genusperspektivet kan sjuksköterskan uppmärksamma detta. Resultatet visar också 

att kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt upplever smärta, rädsla, osäkerhet, 

andningssvårigheter, nedstämdhet och stress. Dessa kvinnor är i behov av stöd och 

individanpassad information från sjuksköterskan för att kunna hantera den akuta 

situationen och fortsätta sin återhämtning. Dessutom visar resultatet att kvinnor 

ofta är äldre när de drabbas av första hjärtinfarkten, de har också andra sjukdomar 

som gör att de är sköra. Tidigare erfarenheter av ohälsa och sjukvårdens 

bemötande samt kvinnors roller och självbild påverkar deras upplevelse av 
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hjärtinfarkt. Sjuksköterskor bör uppmärksamma detta hos kvinnorna för att kunna 

ge dem personcentrerad vård som innebär att sjuksköterskan ska se kvinnans unika 

förutsättningar och behov. Hur livet och återhämtningen fortsätter efter 

hjärtinfarkten beror på hur de upplevt stödet de fått. 

  

  

Resultatdiskussion 

Smärta 

 

Resultatet visade att det vanligaste som kvinnor upplever vid akut hjärtinfarkt är 

smärta, rädsla och andningssvårigheter (Fuochi & Foà, 2017; Gyberg et al., 2016; 

Herning et al., 2010; McSweeney et al., 2017). Kvinnorna upplevde också stress 

och de blev ofta nedstämda (Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2010). Vidare 

förnekade de ofta hjärtinfarkten fram till att symtomen blev allvarliga och de fick 

då en förändrad självbild (Davis et al., 2013; Fuochi & Foà, 2017; Lichtman et al., 

2015). I en annan studie som inte finns med i resultatet skriver Humphries et al, 

(2017) att de symtom som kvinnor och män ofta har vid hjärtinfarkt är 

bröstsmärta. Hos kvinnor över 75 år är det färre som upplever bröstsmärta. 

Kvinnor drabbas även oftare av NSTEMI jämfört med männen. Generellt är det 

yngre kvinnor som oftare upplever bröstsmärta. Kvinnor upplever oftare flera olika 

symtom och då är det oftare de atypiska symtomen. Författarna anser att det är 

viktigt att sjukvårdspersonal uppmärksammar detta. Mottagandet av patienten och 

första kontakten är vara viktig för både patientens upplevelse och det fortsatta 

omhändertagandet. Detta bekräftas även av Arslanian-Engoren & Scott, (2016). 

 

Förnekelse 

 

Resultatet visade också att kvinnorna ofta försökte med egenvård innan de 

kontaktade sjukvården. Smärtan som inte släppte vid smärtlindring gjorde 

kvinnorna rädda och resulterade då i att de sökte vård (Fuochi & Foà, 2017; 

Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2010; McSweeney et al., 2017). Alla kvinnor 

upplever inte alltid så starka smärtor, vilket resulterar att de inte alls söker vård 
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(Lichtman, 2015). Att kvinnor avfärdar sina symtom kan bero på att det har flera 

andra sjukdomar som de kan relatera symtomen till eller att de inte vill åka in på 

sjukhus. Många kvinnor förnekade att de höll på att drabbas av en hjärtinfarkt. De 

ville inte se, även om de anade vad som var på gång, att det faktiskt var allvar 

(Herning et al., 2010; McSweeney et al., 2017; Lichtman et al., 2015). Att 

kvinnorna förnekade sin sjukdom tror författarna att det beror oftast på okunskap. 

Okunskap om hur allvarligt det är. När kvinnorna förnekade sin hjärtinfarkt trots 

att de hade nära släktingar som mist livet i den sjukdomen har de enligt författarna 

varit för nonchalanta (Gyberg et al., 2016; Fuochi & Foà, 2017; Lichtman et al., 

2015; Davis et al., 2013). I Gybergs et al., (2016) studie var deltagarna mellan 38 

år och 75 år, denna studie var gjord i Sverige. I den nämndes inget om 

socioekonomisk status. I Hernings et al., (2010) studie som gjordes i Danmark 

deltog 14 kvinnor. Kvinnorna var mellan 50 år och 84 år. Här nämndes inte heller 

något om socioekonomisk status. Författarna tycker att studierna hade blivit 

tydligare och mer intressanta om kvinnornas utbildningsnivå och socioekonomiska 

status hade varit inkluderade. Något som också hade gjort studierna tydligare vore 

om det framgått om kvinnorna bodde nära eller långt ifrån sjukhus. 

 

Stress och nedstämdhet 

 

I resultatet visas att stressen som kvinnorna upplever vid hjärtinfarkt beror ofta på 

att de har det största ansvaret för hemmet. Men stress upplevs även för de kvinnor 

som arbetar, de förlorar inkomst och tid. Författarna anser att sjuksköterskan bör 

uppmärksamma de depressiva symtomen som kvinnor kan visa. Det är viktigt för 

att kunna behandla och ge dem rätt stöd och omvårdnad och arbeta 

tvärprofessionellt. Då är även vården personcentrerad eftersom hela patienten och 

även det psykosociala behovet av stöd uppmärksammas (Gyberg et al., 2016; 

Sanner et al., 2013). Författarna förstår kvinnornas upplevelser vid akut 

hjärtinfarkt och att det kan vara svårt att hantera. Detta tycker författarna också är 

viktigt att sjuksköterskan ser, och hjälper kvinnorna att också se något positivt. I 

en studie som inte är med tidigare i litteraturöversikten beskrivs att 65 % av 

patienterna upplever positiva effekter efter en hjärtinfarkt och en del kvinnor 
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hanterar hjärtinfarkten bättre än andra. De fick ändrad syn på livet. De insåg att 

livet är skört och att det kan förändras på ett ögonblick och upplevde tacksamhet 

och ändrade sina prioriteringar (Norekvål, Moons, Hanestad, Nordrehaug, 

Wentzel-Larsen & Fridlund, 2008). Det går att förebygga stress och nedstämdhet 

och förbättra återhämtningen efter en hjärtinfarkt med hjälp av information och ett 

förhållningssätt som innefattar hela patienten enligt en studie av Fors, Swedberg, 

Ullin & Wolf (2017). 

 

Hjälp att tolka symtom 

 

Resultatet visar att många kvinnor i valde att själva ta sig till sjukhus, på grund av 

att de är var oroliga för att vara till besvär. De hade inte heller tillräcklig kunskap 

om att en hjärtinfarkt bör behandlas omgående (Davis et al., 2013; Herning et. al 

2010). I en annan studie från USA som ingick i resultatet av Lichtman et al, (2015) 

uppges att 27 % av kvinnorna inte har någon eftergymnasial utbildning, och 37 % 

hade svårigheter att komma åt sjukvården, vilket även vara orsaker till förseningar 

att söka vård i tid. Kvinnorna tolkade sina symtom utifrån den kunskap de hade. 

Många kvinnor kände inte till att de kunde ha andra symtom än den typiska bilden 

(Lichtman et al., 2015; Herning et al., 2010). 

 

Socialt stöd  

 

Anhöriga uppmuntrade ofta kvinnorna till att söka hjälp via sjukvården vilket 

återkom i flera studier (Davis et al., 2013; Fuochi & Foà, 2017; Lichtman et al., 

2015; Stevens & Thomas, 2012). Familjen bör vara ett bra stöd. Författarna anser 

att även de som inte har anhöriga bör kunna känna sådan trygghet till vården att de 

kan vända sig dit om något känns fel (Turris & Finamore, 2008; SFS, 2014:821). 

Författarna tycker att sjuksköterskan ska lyssna på patienten, ta till sig det som 

patienten vill förmedla och att patienten även ska bli respekterad under vårdtiden. 

Detta inger trygghet och bekräftas även av Patientlagen (SFS 2014:821). Resultatet 

visar att när behandling och omvårdnad hjälper och lidandet lindras, kan patienten 

uppleva att hon är i trygga händer (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Fuochi & 
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Foà, 2017; Herning et al., 2011). Kvinnor uppgav att vetskapen om att de delade 

med sig av sina upplevelser direkt till en sjuksköterska eller läkare istället för en 

receptionist eller telefonist ingav trygghet (Arslanian- Engoren & Scott, 2016). 

Coping  

 

Copingstrategier kan hjälpa kvinnorna hantera känslorna som kan komma efter en 

hjärtinfarkt, det visas i flera artiklar i resultatet. På sjukhuset har många kvinnor 

inte landat i situationen utan reaktioner kommer ofta efter att de kommit hem 

(Bergman et al., 2012; Fuochi & Foà, 2017; Lichtman et al., 2015; Lovlien, et al., 

2016). Författarna anser att det kan vara bra om kvinnorna fått tala ut på sjukhuset 

om det som kan komma efteråt och att de även fått skriftlig information med sig 

hem (SFS, 2014:821). I en annan studie visades att implementerad personcentrerad 

vård gett resultat på återhämtningen två år efter den akuta händelsen av en 

hjärtinfarkt. Med personcentrerad vård ses långsiktiga fördelar och en hållbar vård. 

Att få kvinnornas upplevelse om bemötande när de söker vård kan hjälpa 

sjukvårdspersonal att förstå deras perspektiv och hjälpa dem att utföra 

personcentrerad vård (Ekman et al., 2017). 

  

Information 

 

Under det akuta skedet av en hjärtinfarkt upplevde kvinnor i flera studier att 

informationen var bristfällig och något de saknade (Arslanian- Engoren, 2016 & 

Scott, 2016; Bergman et al., 2016; Turris & Finamore, 2008; Thomas & Stevens; 

2012). Att relevant och kontinuerlig information från till exempel en sjuksköterska 

hjälpte dem att visades studien av Arslanian- Engoren (2016) då kvinnan kände 

ökad tillförlitlighet redan från ankomsten till akutmottagningen. Författarna anser 

att informationen bör vara personcentrerad och anpassas till patientens förmåga att 

ta in information, på ett sätt så att patienten förstår vårdförloppet och har möjlighet 

att vara delaktig i sin vård, detta finns även skrivet i Patientlagen (SFS 2014:821). 

I flera artiklar framkom att tidigare kontakt med sjukvården kan bidra till hur 

kvinnor upplever en hjärtinfarkt. Att ha fått råd om att återkomma vid tidigare 

besök påverkar mycket om hur kvinnor tolkar sina symtom nästa gång de söker 



 

23 
 

vård, och bidrar till tidsfördröjning (Gyberg et al, 2016; Davis et al., 2013; 

Lichtman et al., 2015). Även Strömbäck et al (2017) beskriver vikten av tydlig 

information inför utskrivning då kvinnor har högre risk för att drabbas av en andra 

hjärtinfarkt. Detta är i linje med vad Mehta et al, (2016) som skriver att kvinnor 

har högre risk än män att dö både ett år och fem år efter sin första hjärtinfarkt. 

 

I resultatet framgick att många kvinnor hade önskat mer förberedelse för oväntade 

känslor och existentiella tankar. Information om detta hade de kunnat få på 

sjukhuset av sjuksköterskan (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Bergman et al., 

2012; Davis et al., 2013; Lovlien et al., 2016; Turris & Finamore, 2008; Stevens & 

Thomas, 2012; Sanner et al., 2013). Att kvinnorna får information att det är viktigt 

med fysisk aktivitet efter en akut hjärtinfarkt visade sig vara viktigt (Lovlien et al., 

2016) då en annan studie i resultatet visade att kvinnorna upplever nedsatt fysisk 

förmåga som ett hinder för att komma tillbaka till normalitet och sina sociala roller 

(Thomas & Stevens, 2012). 

  

  

 

Metoddiskussion 

  

Författarna till denna litteraturöversikt har haft syftet att göra en litteratursökning 

av vetenskapliga artiklar. För att avgränsa sökningen användes fyra sökmotorer. 

PubMed, Cinahl samt Google Scholar och Web of Science för då författarna fann 

dem relevanta för omvårdnad och för problemområdet (Forsberg & Wengström, 

2003). Resultatet kunde möjligtvis blivit mer trovärdigt om författarna använt ett 

större antal sökmotorer, eller om de enbart gjort sökningar i databaser som är 

hälsovetenskapliga. Författarna valde att inte begränsa sig till enbart kvantitativa 

eller kvalitativa artiklar för att öka trovärdigheten till resultaten (Forsberg & 

Wengström, 2003). Författarna strävade efter att hitta så nya artiklar som möjligt, 

och sökt artiklar som var publicerade inom de senaste 10 åren då 5 år inte 

resulterade i tillräckligt med material som var aktuellt för vårt problemområde. 

Många artiklar valdes bort som handlade om tiden före en hjärtinfarkt samt tiden 

flera år efter händelsen. Sökorden diskuterades för att möjliggöra olika varianter 
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av sökningar (Forsberg & Wengström, 2003). Översättningen från engelska till 

svenska kan påverka förståelsen av studiernas resultat och tolkningen av använda 

metoder i studierna. Innehållet har diskuterats för att stärka trovärdigheten. 

Författarna har läst artiklarna både individuellt och diskuterat dem för att behålla 

objektiviteten och förståelsen. Även utomstående har läst, vilket kan ge en ny syn 

på texten och förståelsen. Resultatet i denna litteraturöversikt innehåller 13 studier 

från USA, Kanada, Sverige, Norge, Danmark och Italien vilket gör resultatet 

överförbart utanför Sverige. Författarna strävade efter att hitta 15 stycken artiklar 

men eftersom många fick väljas bort var det endast 13 stycken som svarade på 

syftet. Översikten representerar inte tillräckligt många länder för internationell 

överförbarhet, men det hade eventuellt kunnat visas med fler studier i resultatet. 

  

Etikdiskussion 

  

Författarna valde artiklar som var etiskt godkända. Till resultatet valdes artiklar i 

största mån som enbart handlade om kvinnor. Endast en resultatartikel handlar om 

både män och kvinnor, men det går att utläsa kvinnornas upplevelser och behov av 

stöd. Detta för att få en sann bild om hur kvinnor upplever vid akut hjärtinfarkt. Vi 

valde artiklar där kvinnorna medverkat frivilligt (Forsberg & Wengström, 2016; 

Polit & Beck, 2012). 

  

Författarna tycker att det verkar finnas hinder för just kvinnor som söker vård på 

grund av symtom från hjärtinfarkt- när yngre kvinnor söker vård kan sannolikheten 

att de får rätt behandling bero på att det betraktas som mindre troligt att deras 

symtom beror på hjärtinfarkt på grund av deras ålder. Resultatet visade äldre 

kvinnor söker vård finns större risk att deras symtom anses bero på andra 

befintliga sjukdomar, eller att de redan är för sköra på grund av samsjuklighet. 

Kvinnor drabbas oftare av komplikationer eller reinfarkt än män och bristande stöd 

kan vara en bidragande orsak till att kvinnor upplever stress, nedstämdhet och oro 

efter en hjärtinfarkt (Sanner et al., 2013). 

  

Kvinnorna själva upplevde att bemötandet och den vård de fick berodde på vilket 

kön de hade. Om de hade varit män så trodde kvinnorna själva att de hade fått 
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annat bemötande och annan vård (Arslanian- Engoren & Scott, 2016). Författarna 

anser att kvinnor aldrig ska behöva känna sig stigmatiserade eller dömda när det 

söker vård akut för diffusa symtom som kan uppvisas vid hjärtinfarkt. Samhällets 

förväntningar på kvinnor är en bidragande faktor till deras motstånd till att söka 

vård. I bakgrunden har vi ett avsnitt som handlar om genus. Där beskrivs att det 

finns skillnader för kvinnor och män i upplevelser, symtom och även bemötande 

från sjukvårdspersonal (Mehta et al., 2016). Humphries et al, (2017) har också 

kommit fram till att det finns skillnader i hur kvinnor upplever hjärtinfarkt och 

även hur de blir bemötta och behandlade. De anser att dessa skillnader bör 

uppmärksammas. 

  

 Klinisk betydelse för samhället 

  

Författarna anser att denna litteraturöversikt har betydelse för samhället då den 

sammanställer viktig forskning. Resultatet visar att kvinnor upplever annat än 

typiska bröstsmärtor vid en hjärtinfarkt och ger information som är relevant för 

sjuksköterskor som vårdar kvinnor som drabbats. Det finns ett stort behov av 

individuellt anpassat stöd och information under den akuta händelsen, och under 

vårdtiden. Kvinnor ska få bästa möjliga chans till rätt vård och tillfrisknande efter 

en akut hjärtinfarkt. I vår litteraturöversikt finns informationen samlad, hur 

kvinnor upplever en hjärtinfarkt och deras behov och slutligen hur man kan stötta 

kvinnorna med hjälp av personcentrerad vård. 

  

Slutsats 

  

Varje kvinnas unika upplevelse av en hjärtinfarkt bör uppmärksammas av 

sjuksköterskan för att omvårdnaden ska kunna anpassas, underlättas och förbättra 

hennes situation. Vår slutsats är att kvinnor upplever många känslor när de drabbas 

av en hjärtinfarkt och är i behov av bra stöd av anhöriga och vårdpersonal under 

vårdtiden. Sjuksköterskan är den person som finns nära patienten och har 

möjlighet att ge denna information och stöd. Personcentrerad vård kan användas 

mer än vad det gör i dag för att hjälpa kvinnorna hantera sina upplevelser och 

bemöta deras behov av stöd vid akut hjärtinfarkt. 
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Förslag till vidare forskning 

 

Författarna tycker att det ska forskas mer på hur man kan arbeta förebyggande för 

att kvinnor ska kunna känna igen vilka upplevelser som kan vara symtomen till 

akut hjärtinfarkt. 

Samt undersöka om återhämtning och tillfrisknande får bättre utfall och mindre 

komplikationer och reinfarkter inträffar beroende på vilket stöd kvinnorna fått 

under vårdtiden. 
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Bilaga 1 

Artikelsökningstabell 

 

Nr 

artikel 

Sökord Antal 

träffar 

Databas Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Lästa 

titlar 

4/2  (woman) AND 

(patients´experiences) 

AND ((myocardial 

infarction)) 

 82  Cinahl 

10 år 

 10  6 
  

 1  15 

4/2  woman AND experiences 

AND myocardial infarction 

334 Pubmed 

10 år 

12 5 1 34 

 6/2  Myocardial infarction 

AND self-concept AND 

women 

 16  Pubmed 

5 år 

 4  10  1  16 

6/2 myocardial infarction AND 

woman AND experiences 

52 Cinahl 15 4 1 23 

7/2  women's experience of 

treatment in acute 

myocardial infarction 

27 cinahl 12 3 1 27 

19/2 person centered care AND 

myocardial infarction AND 

women 

12 pubmed, 

10 år 

12 3 1 12 

20/2 (woman AND acute 

myocardial infarction AND 

needs AND support) 

16 pubmed 

10 år 

7 3 1 16 

20/2 (woman AND acute 

myocardial infarction AND 

needs AND support) 

7 cinahl 

2010-nu 

7 4 2 7 

20/2 women AND myocardial 

infarction AND needs AND 

support 

115 web of 

science, 

2012-

2018 

115 16 5 115 

26/2 ((Support OR information) 

acute myocardial 

infarction AND women) 

semistructured 

6 Pubmed 

10 år 

5 2 1 5 

5/3 women AND associations 

AND acute myocardial 

infarction 

354 pubmed 

5 år 

23 5 1 36 

9/3 women's experience of 

treatment in acute 

myocardial infarction 

27 Pubmed 

10  år 

10 7 3 27 
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10/3 
  

women AND myocardial 

infarction AND 

hospitalization AND 

nursing 

31 pubmed 

10 år 

11 3 2 31 

14/3 women AND experience 

AND acute myocardial 

infarction 

52 Pubmed 

10 år 

15 6 2 52 

 

 

 

Bilaga 2 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

  

  

Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2 Återger abstraktet studiens innehåll?     

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7 Är designen relevant utifrån syftet?     

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     
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11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?     

15 Anges var studien genomfördes?     

16 Anges när studien genomfördes?     

17 Anges vald datainsamlingsmetod?     

18 Är data systematiskt insamlade?     

19 Presenteras hur data analyserats?     

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21 Besvaras studiens syfte?     

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?     

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 

  

  

Fråga 

Ja Nej 

1.    Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2.    Återger abstraktet studiens innehåll?     

3.    Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4.    Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5.    Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6.    Är frågeställningarna tydligt formulerade?     

7.    Är designen relevant utifrån syftet?     

8.    Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9.    Är inklusionskriterierna relevanta?     

10.   Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11.   Är exklusionskriterierna relevanta?     

12.   Är urvalsmetoden beskriven?     

13.   Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14.   Finns populationen beskriven?     
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15.   Är populationen representativ för studiens syfte?     

16.   Anges bortfallets storlek?     

17.   Kan bortfallet accepteras?     

18.   Anges var studien genomfördes?     

19.   Anges när studien genomfördes?     

20.   Anges hur datainsamlingen genomfördes?     

21.   Anges vilka mätmetoder som användes?     

22.   Beskrivs studiens huvudresultat?     

23.   Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?     

24.   Besvaras studiens frågeställningar?     

25.   Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

    

26.   Diskuterar författarna studiens interna validitet??     

27.   Diskuterar författarna studiens externa validitet?     

28.   Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

29.   Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     
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År 

Land 

Författare 

Tidskrift 

Namn 

artikel 

Syfte Metod/desig

n 

Resultat Kvalitetsbedö

mning % 

2016 

 

USA 

 

Cynthia 

Arslanian-

Engoren, Linda 

D. Scott, 

 

Heart & Lung 

Women's 

perceptions 

of biases 

and barriers 

in their 

myocardial 

infarction 

triage 

experience 

Att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelse 

uppfattnin

g om deras 

vårdsökan

de på 

akutmotta

gning vid 

akut 

hjärtinfark

t 

Kvalitativ 

studie 

Kvinnorna 

upplevde både 

hinder och stöd 

som bidrog till 

upplevelsen av 

annorlunda 

behandling. 

Hinder i form 

av 

kommunikatio

nsbrist, kön, 

tid,och support 

av 

akutvårdsperso

nalen och 

akutens status 

80 % 

2013 

  

USA 

  

Sanner, Frazier 

& Udtha 

  

Journal of 

psychiatric and 

mental nursing 

Self-

reported 

depressive 

symptoms 

in women 

hospitalized 

for acute 

coronary 

syndrome 

Att 

beskriva 

depressiva 

symtom 

hos 

kvinnor 

som 

vårdades 

för acs 

Cross-

sectional 

observational 

study 

31 % av 

kvinnorna 

visade 

depressiva 

symtom när de 

vårdades på 

sjukhus. 

Symtomen 

varierar mellan 

åldersgrupper. 

Kvinnorna 

upplevde tex, 

´fatigue, 

sömnstörninga

r, nedstämdhet. 

  

72 % 

2012 

  

USA 

  

S. Stevens & 

S.P. Thomas 

  

Healthcare for 

women 

international 

Recovery of 

midlife 

women 

from 

myocardial 

infarction 

Att få fram 

upplevelse

r från 

kvinnor 

som 

överlevt 

MI. 

Kvalitativ 

studie 

Upplevelsen 

och 

återhämtninge

n från akut 

hjärtinfarkt 

innefattade 

kroppsliga, 

existentiella 

och psykiska 

fenomen och 

kunde 

beskrivas i fyra 

teman-avbrott, 

frihet/beroende

, att veta eller 

inte veta och 

80 % 
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leva med 

rädsla. 

2012 

  

USA 

  

Davies, Mishel, 

Moser, Esposito 

& Lynn 

  

Heart&Lung 

Thoughts 

and 

Behaviors 

of Women 

With 

Symptoms 

of Acute 

Coronary 

Syndrome 

Att 

undersöka 

hur 

kvinnor 

kände igen 

och 

tolkade 

sina 

symtom 

och sedan 

bestämde 

sig för att 

söka vård. 

Grounded 

theory 

Alla kvinnor 

gick igenom en 

process som 

påverkade 

deras beslut att 

söka vård. 

Både kvinnor 

med långsamt 

utvecklad och 

akut 

hjärtinfarkt 

80 % 

2012 

  

Sverige 

  

Bergman, 

Årestedt, 

Fridlund, Malm 

& Karlsson 

  

European 

Journal of 

cardiovascular 

nursing 

The impact 

of 

comprehensi

bility and 

sense of 

coherence in 

the recovery 

of patients 

with 

myocardial 

infarction:  a 

long-term 

follow-up 

study. 

att 

beskriva 

känslan av 

sammanha

ng över tid 

och 

skillnaden 

mellan 

män och 

kvinnor, 

samt 

KASAM 

och 

relation till 

livskvalité 

Observations

studie 

Kvinnor 

upplevde lägre 

KASAM än 

män. 

Begripligheten 

direkt efter 

AMI var låg, 

men ökades 

markant med 

tiden hos 

kvinnorna. 

Känslan av 

sammanhang 

hade en tydlig 

koppling med 

livskvalité och 

nöjdhet med 

behandling. 

  

84 % 
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2016, 

  

Sverige, 

  

Gyberg, Björck, 

Nielsen, Määttä 

& Falk 

  

Scandinavian 

journal of 

caring sciences 

Women´s 

help-seeking 

behavior 

during a 

first acute 

myocardial 

infarction 

Att 

identifiera 

hur 

kvinnors 

tidigare 

kunskap 

och 

erfarenhet 

påverkade 

kvinnornas 

beslut när 

/om de 

sökte 

vårdinrättn

ing vid 

symtom 

vid första 

hjärtinfark

ten 

Grounded 

theory 

Kvinnorna 

gick igenom en 

process där 

tidigare 

erfarenheter 

och samt hur 

symtomen 

påverkade 

deras vardag 

fick dem att 

förstår att det 

var allvarligt 

och ta beslutet 

att söka vård 

76 % 

2017 

  

G. Fouchi, C, 

Foa 

  

Italien 

  

Scandinavian 

journal of 

caring sciences 

Quality of 

life, coping 

strategies, 

social 

support and 

self-efficacy 

in women 

after acute 

myocardial 

infarction: a 

mixed 

methods 

approach 

Att få en 

djupare 

förståelse 

för coping 

strategier, 

uppskattad 

själsförmå

ga, 

livskvalité 

och socialt 

stöd 

påverkar 

hur 

kvinnor 

hanterar 

en akut 

hjärtinfark

t 

Mixed 

method 

Kvinnor som 

upplevt en 

AMI visade 

lägre nivå av 

egen upplevd 

hälsa, upplevt 

socialt stöd 

och coping. 

Men använde 

sig i högre nivå 

av andra 

metoder för att 

hantera 

händelsen. 

  

88 % 

2010 

  

Danmark 

  

Herning, 

Hansen, 

Bygberg & 

Lindhardt 

  

European 

journal of 

cardiovascular 

nursing 

Women's 

experiences 

and 

behaviour at 

onset of 

symptoms 

of ST 

segment 

elevation 

acute 

myocardial 

infarction 

Att 

undersöka 

hur 

kvinnors 

tankar, 

motivation 

och 

beteende 

påverkade 

dem när de 

upplevde 

den akuta 

fasen i en 

hjärtinfark

t. 

kvalitativ Tre teman 

påverkade dem 

och påverkade 

tidsfördröjning 

och tankar om 

att söka vård. 

Identifiering av 

symtom, 

handelsberedsk

ap (förberedd 

på situationen) 

och socialt 

stöd. 

80 % 
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2015 

  

USA 

  

Lichtman, 

Leifheit-

Limson, 

Watanbe, Allen, 

Garavalia, 

Spertus 

Krumholz 

Curry 

  

American heart 

association:circ

ulation 

Symptom 

recognition 

and 

healthcare 

experiences 

of young 

women with 

AMI 

Att 

undersöka 

yngre 

kvinnors 

upplevelse

r vid en 

akut 

hjärtinfark

t och 

undersöka 

hur 

kvinnor 

 känner 

igen sin 

symtom 

och 

kvinnors 

upplevelse

r kopplat 

till 

sjukvården 

Kvalitativ/ 

grounded 

theory 

Intervjuer med 

kvinnor som 

haft akut 

hjärtinfarkt om 

deras 

upplevelser. 

Behandlar 

yngre (under 

55 år)kvinnor 

som drabbats 

av hjärtinfarkt 

Uppdelat i 

teman. 

  

72 % 

2008 

  

Kanada 

  

Turris, 

Finamore 

  

Journal of 

emergency 

nursing 

 

Reducing 

delay for 

woman 

seeking 

treatment in 

the ED for 

symptoms 

of potential 

cardiac 

illness 

Att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelse 

of 

akutsjukvå

rd när de 

söker för 

potentiella 

hjärtproble

m 

Grounded 

theory 

En kärna var 

att 

upprätthålla, 

fysisk, social 

och personlig 

integritet- det 

finns strategier 

för 

sjuksköterskor 

som kan 

påverka 

kvinnors beslut 

i att söka vård. 

 76 % 

2016 

  

Norge 

  

Lovlien, 

Mundal, Hall- 

Lord 

  

Journal of 

clinical nursing 

Health 

related 

quality of 

life, sense of 

coherence 

and leisure-

time 

physical 

activity in 

women after 

an acute 

myocardial 

infarction 

Att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

fysisk 

aktivitet 

och 

hälsorelate

rad 

livskvalité 

samt 

känsla av 

sammanha

ng hos 

kvinnor 

med akut 

hjärtinfark

Cross-

sectionall 

Det finns ett 

klart samband 

mellan fysisk 

aktivitet och 

livskvalitet, 

och även till ett 

visst mått 

känsla av 

sammanhang. 

Äldre kvinnor 

behöver 

särskilt 

uppmärksamm

as. 

78 % 
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t, även 

relaterat 

till ålder. 

2017 

  

USA 

  

McSweeney, 

Cleves, Fisher, 

Pettery, 

Beasley. 

  

Womens health 

Using the 

McSweeney 

acute and 

prodromal 

myocardial 

infarction 

symptom 

survey to 

predict the 

occurrence 

of Short-

term 

coronary 

heart 

disease 

events in 

women 

Undersökt 

ett 

instrument 

som 

utforskar 

om 

kvinnor 

upplever 

symptom 

innan de 

drabbas av 

hjärtsjukd

om. 

Kvantitativ Resultatet visar 

på att kvinnor 

upplever 

symtom innan 

de drabbas av 

hjärtsjukdom 

och att 

instrumentet 

kan vara 

användbart för 

att ibland 

kunna förutse 

att kvinnor kan 

drabbas av 

hjärtsjukdom 

72 % 

2017 

  

Sverige 

  

Strömbäck, 

Vikman, 

Lundbäck, 

Lundqvist, 

Engström 

  

The european 

journal of 

cardivascular 

nursing 

The second 

myocardial 

infarction: 

Higher risk 

factor 

burden and 

earlier 

second 

myocardial 

infarction in 

women 

compared 

with men 

För att 

jämföra 

riskfaktore

r för att få 

akut 

hjärtinfark

t som är 

diabetes, 

rökning, 

jämfört 

med den 

första och 

andra 

hjärtinfark

ten. Detta 

jämfört 

mellan 

män och 

kvinnor. 

Sedan 

analyserat 

tidsinterva

llen 

mellan 

Retrospectek

tiv cohort 

studie 

Kvinnor 

drabbas av sin 

andra 

hjärtinfarkt 

tidigare än 

män. 

  

76 % 
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infarkterna
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