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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkade kvinnan i beslutet att söka 

sjukvård. Vidare var syftet att beskriva vilka upplevelser kvinnor som genomgått hjärtinfarkt 

hade innan kvinnorna beslutade sig för att kontakta sjukvården. Underlag till systematiska 

litteraturstudien söktes i referensdatabaser. Inkluderade artiklar i studien skulle vara 

publicerade mellan åren 2000-2007. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt 

tillgängliga i fulltext via Internet. Kvalitetsgranskning av artiklar gjordes med stöd av 

modifierad kvalitetsgranskningsmall. Sammanfattningsvis konstaterades att kvinnorna i 

studerade artiklar kunde uppvisa likadana fysiska upplevelser som finns beskrivet i 

litteraturen, som klassiska upplevelser vid hjärtinfarkt. Klassiska upplevelser var plötsligt 

insättande av bröstsmärta, ångest, illamående, andfåddhet och kallsvett. Utstrålning av smärta 

mot käke, axlar, armar och nacke.  Kvinnor upplevde i högre grad extrem trötthet, utmattning 

och svaghet i jämförelse med klassiska upplevelser vid insjuknandet i hjärtinfarkt. Orsakerna 

till att kvinnor hade svårigheter att ta beslut att söka sjukvård var flera. Drabbade kvinnors 

okunskap om vilka upplevelser kvinnor upplevde vid hjärtinfarkt bidrog till försening. 

Kvinnorna satte inget samband mellan fysiska upplevelsen och hjärtinfarkt. Kvinnorna var 

övertygade om att upplevelsen inte utgjorde något hot mot hälsan.  

 

Nyckelord: Kvinnor, klassiska upplevelser, hjärtinfarkt 

 

Keyword: Women, typical experience, myocardial infarction 
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INTRODUKTION 

Patofysiologi 
Hjärtinfarkt definieras som en oåterkallelig hjärtmuskelskada på grund av syrebrist. Vanligaste 

orsaken är ett plötsligt stopp i blodcirkulationen till det drabbade området i hjärtmuskeln och det 

beror då på en trombos i ett blodtillförande kärl. Har blodcirkulationen tidigare varit god finns 

det inga kollaterala kärl och alla cellerna i det drabbade området dör. Platsen för infarkten på 

hjärtat beror på vilket kärl som drabbas av trombosen. Det finns två huvudområden för 

lokalisation på hjärtinfarkt. Anterior infarkt (framväggsinfarkt) uppträder när vänster kranskärl 

med dess grenar får ett stopp blodförsörjningen. Diafragmal eller posterior (bakre) infarkt uppstår 

när höger kranskärl och dess förgreningar får stopp i blodförsörjningen. Inom huvudområdena 

fanns flera undergrupper av lokalisation på hjärtinfarkt (Grefberg & Johansson, 2000). Ericson 

och Ericson (2002) beskrev att klassiska upplevelser av hjärtinfarkt var plötsligt insättande av 

bröstsmärta och ångest, illamående, andfåddhet samt kallsvettighet. Utstrålning av smärta mot 

käke, axlar, armar och nacke. 

 

Incidens 
Traditionellt sett har hjärtinfarkt ansetts vara en sjukdom som bara drabbat män. Statistiken har 

visat att även kvinnor drabbas av hjärtinfarkt (Perers, 2006). Enligt statistik från åren 1987- 2002  

inträffade cirka 641 000 fall av akut hjärtinfarkt i Sverige. Detta gav ett snitt på cirka 33 000 

incidenter per år. Av alla inträffade fall av hjärtinfarkt var 61 procent män och 39 procent 

kvinnor. Vanligaste dödsorsaken i Sverige var år 2003 hjärtinfarkt som svarade för 44 procent av 

samtliga dödsfall i landet (Socialstyrelsen, 2005). Fridlund (1998) beskrev att det var mer vanligt 

att kvinnor drabbades av hjärtinfarkt efter klimakteriet. Kvinnliga könshormonerna skyddade inte 

längre kvinnan emot hjärt-kärlsjukdomar. Efter 75 års ålder fanns det ingen skillnad mellan 

kvinnor och män i antalet inträffade infarkter.  

 

Det uppgavs i årsrapporten från nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård i Sverige, 

Rikets HjärtInfarkt Avdelningar (RIKS-HIA) att tolv procent av  svenska befolkningen led av 

hjärt-kärlsjukdomar. Vidare i rapporten beskrevs att intagning på sjukhus för hjärt-kärlsjukdom 

hade ökat med tolv procent under senaste tio åren och utgjorde sexton procent av alla 

vårdtillfällen i den slutna vården (Wallentin & Stenestrand, 2006).   
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Tidsfaktor för behandling 
Enligt Johansson, Strömberg och Swahn (2004) var det viktigt att söka sjukvård tidigt för att 

uppnå ett positivt resultat av behandlingen. Något som även Schoenberg, Peters och Drew (2002) 

påvisade. Johansson et al., (2004) skriver att söka sjukvård minskade risken att avlida och 

påverkade även hjärtinfarktens utbredning i hjärtmuskeln. Drabbade kvinnor avvaktade innan 

sjukvårdskontakt togs vid misstanke om hjärtinfarkt. Av undersökningsdeltagarna väntade 39 

procent mer än två timmar innan sjukvårdskontakt togs. I en intervju som gjorts av Ottesen, 

Dixen, Torp-Pedersen och Kober (2003) framkom att förseningar inom prehospitalvård, 

fördröjning mellan läkarbeslut och behandling samt transportfördröjning var faktorer som 

påverkade medicinska behandlingen vid hjärtinfarkt. Sjukvårdens bristande kunskap om 

hjärtinfarkt hos kvinnor, bidrog till att det skapades långa fördröjningar innan medicinsk 

behandling gavs till kvinnorna. 

 

Perers (2006) påpekade att det fanns studier som visade att kvinnor dröjde längre tid från första 

tecknet att något var fel till att söka sjukvård i jämförelse med män. Kvinnorna hade även en 

längre fördröjningstid på akutmottagningen före förflyttning till en hjärtintensivvårdsavdelning. 

Kvinnornas fysiska upplevelse togs på mindre allvar av både läkare och övrig vårdpersonal.  

 

Prevention 
Holliday, Lowe och Outram (2000) skrev att kvinnors upplevelser och tolkningarna av dessa var 

av central betydelse för att kvinnorna sökte sjukvård. Enligt Schoenberg et al. (2002) fanns ett 

behov av information angående upplevelser vid hjärtinfarkt. Information om livsstilens påverkan 

på utvecklingen av hjärtinfarkt, samt information om att det var viktigt att söka sjukvård i ett 

tidigt skede. Informationen kunde innebära ett högre antal överlevande hjärtinfarktdrabbade 

patienter.  

 

O´Donnell, Condell, Begley och Fitzgerald (2006) menade att det var angeläget att snabbt 

utforma strategier för att minska prehospitala fördröjningstider när individer drabbats av 

hjärtinfarkt. Detta skulle enligt författarna spara människoliv. Vidare uppgavs att sjuksköterskor 

som vårdar patienter med hjärtinfarkt hade unik position. Sjuksköterskorna hade möjlighet att ge 

utbildning och information till patienterna och deras familjer, om familjens tillvägagångssätt vid 

hjärtinfarkt. Sjuksköterskorna kunde delge information om vanligast förekommande fysiska 

upplevelser vid hjärtinfarkt. Det var även viktigt enligt författarna att sjuksköterskor 
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uppmuntrade speciellt kvinnor att söka sjukvård genast vid fysiska upplevelser som kunde tyda 

på hjärtinfarkt.  

Problemformulering 
Författarna till litteraturstudien anser det betydelsefullt att undersöka vilka upplevelser kvinnor 

har före kontakt med sjukvård vid hjärtinfarkt. Uppsatsförfattarna menar att information till 

allmänheten om kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt kan innebära en bredare 

kunskap. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anges att sjuksköterskor skall förebygga ohälsa. 

2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder 

sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder 

för att förebygga sjukdom eller skada (Wilow, 2002).  

En bredare kunskap hos allmänheten om kvinnors upplevelser ökar chanserna för att kvinnor 

söker sjukvård i ett tidigare skede. Att söka sjukvård i ett tidigt skede gav en betydligt bättre 

överlevnadsprognos vid hjärtinfarkt hos drabbade kvinnor. Förhoppningarna var att reducera 

hjärtmuskelskadan och därigenom ge större livskvalitet och chanser för återgång till arbetslivet 

för drabbade kvinnor. Perers (2006) påpekade att det fanns studier som visade att kvinnor dröjde 

från första tecknet att något var fel till att söka sjukvård. Uppsatsförfattarna finner det viktigt att 

undersöka orsaker till att kvinnor dröjer att söka sjukvård vid hjärtinfarkt. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser kvinnor hade innan kvinnorna beslutade sig 

för att kontakta sjukvården. Syftet var vidare att beskriva vilka faktorer som kunde påverka 

kvinnan i beslutet att söka sjukvård. 

 

Frågeställning 
Vilka upplevelser hade kvinnorna av hjärtinfarkten innan kontakt togs med sjukvård? 

Vilka faktorer kunde påverka hjärtinfarktdrabbade kvinnors beslut att söka sjukvård?  
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Definitioner 
 

Klassiska upplevelser av hjärtinfarkt – plötsligt insättande av bröstsmärta med utstrålning av 

smärta mot käke, axlar, armar och nacke, ångest, illamående, andfåddhet samt kallsvett (Ericson 

& Ericson, 2002). 

Prehospitalvård - det som sker medicinskt med en akut insjuknad patient innan ankomst till 

sjukhus, t.ex. åtgärder på olycksplats eller i ambulans (Lindskog, 2004).

 

METOD 
 

Design 
Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
Underlag till litteraturstudien söktes i referensdatabaser. Uppsatsförfattarna använde 

databaserna ELIN@Dalarna, BLACKWELL/SYNERGY, PUBMED och OVID. Sökord var 

myocardial infarction, female, women, experience, behaviour, delay, care, nurse, 

perception. Vid sökning på databaserna kombinerades sökorden. Översikt av datasökningen 

visas i tabell 1. Uppsatsförfattarna gjorde en manuell sökning på Göteborgs Universitets 

databas GUPEA. Uppsatsförfattarna valde då Elisabet Perers (2006) doktorsavhandling. 

Vidare gjordes en manuell sökning på ELIN@Dalarna författare Schoenberg, Peters och 

Drew. Författarna hade förekommit i referenslistan i tidigare lästa artiklar och bedömdes 

behandla ämnet kvinnor och hjärtinfarkt. 

 

 

Tabell 1. Elektronisk databassökning 

Databas Sökord och 
kombinationer 
av sökord  

Elin@Dalarna myocardial 
infarction AND 
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Urvalskriterier 
Inkluderade artiklar i studien skulle vara publicerade mellan åren 2000-2007. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska språket samt tillgängliga i fulltext via referensdatabaser.  

Datainsamlingsmetod 
Vid databassökningen granskades artikelrubriker för att avgöra om artiklarna svarade emot 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Sedan lästes sammanfattningen på utvalda artiklar 

för att avgöra om artiklarna svarade emot studiens syfte och frågeställningar. Artiklar som inte 

stämde överens med studien exkluderades. Artiklar som stämde överens med syftet och 

frågeställningarna granskades genom att läsa resultatdelen. Inkluderade artiklar översattes från 

engelska till svenska. Uppsatsförfattarna fördelade artiklarna mellan varandra. Under studietiden 

hölls en kontinuerlig dialog mellan författarna angående uppsatsens innehåll och utformning.  

Analys 
Kvalitetsgranskning av artiklar gjordes med stöd av granskningsmall modifierad efter Willman 

och Stoltz (2002), Forsberg och Wengström (2003). Mallen fanns i två varianter, en för kvalitativ 

forskning och en för kvantitativ forskning. Varje mall hade att antal frågor. För varje fråga som 

besvarades med ja erhölls ett poäng. Mallen för kvalitativ forskning gav poängen 0-25 och 

mallen för kvantitativ forskning gav 0-29 poäng. Poängvärdet räknades ut i granskade artiklar så 

att 59 procent eller lägre gav ett lågt poängvärde. Sextio till 79 procent gav ett medelpoängvärde 

och 80 procent eller högre gav ett högt poängvärde. Antalet artiklar med medelpoängvärde var 

fem stycken. Antalet artiklar med högt poängvärde var nio stycken. Granskade artiklar i 

resultatdelen redovisas i tabell 2 

 

Tabell 2. Artiklar som ingår i resultatdelen. 

 
Författare 

and 
ubliceringsår 

 

Titel Ansats 
Datainsamlingsmetod 
Population 

Huvudresultat  Kvalitetspoäng 
enligt  
granskningsmall = 
p./maxpoäng 
60-79 %  Medel 
80-100 % Hög 

L
P

Banks & 
Malone 
USA 
2005 
 

Accustomed to enduring: 
Experiences of African-
American women seeking 
care for cardiac symtoms 

Kvalitativ 
Intervju 
11 kvinnor 

Kvinnorna upplevde andnöd och 
bröstsmärta men det relaterades inte till 
någon allvarlig sjukdom. Kvinnorna var 
rädda för att den fysiska upplevelsen var 
ett allvarligt hot mot hälsan. 

20 p /25 p  
80% 
Hög 
 

Chen et al.  
USA 
2005 
 

Gender differences in 
symptom experiences of 
patients with acute coronary 
syndromes 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
46 kvinnor 
66 män 

Kvinnor upplevde en känsla av obehag I 
bröstet jämfört med män som upplevde 
smärta i bröstet. 

22 p /29 p 
75% 
Medel 

Finnegan et al. 
USA 
2000 

Patient delay in seeking care 
for heart attack symptoms: 
Findings from focus groups 
conducted in five U.S. 
regions 

Kvalitativ 
Intervju 
38 kvinnor 
55 män 

Kvinnor upplevde en kramande, 
brännande, krampaktig och obekväm 
känsla i bröstet och armarna.  Kvinnorna 
ville inte vara besvärliga och försökte 
självmedicinera bort obehaget. 

18 p/25 p 
72% 
Medel 

 9



 
Grace et al. Presentation, delay, and Kvantitativ 

rågeformulär 
47 män 

Bröstsmärtor  under 
bröstbenet,svettning, andfåddhet och smärtor mot vänster 
arm. 

25 p 
/29 p 
86% 
Hög 

Canada 
2003 

contraindication to  thrombolytic 
treatment in females and males 

F
3

with myocardial infarction. 135 kvinnor 
Kaur et al. 
Kina 
2006 
 

Factors influencing Hong Kong 
chines patients decision-making 
for acute myocardial infarction 

Kvalitativ 
Intervju 
11 kvinnor 
16 män 

Den vanligast förekommande fysiska upplevelsen hos 
kvinnor var smärta eller obehag från axlar, bröst och mage. 
Kvinnorna kunde även uppleva att det var tungt att andas, 
svettning och yrsel. 

/25 p 
80% 
Hög

20 p 

 
Lockyer 
Storbritannien 
2004 

Women´s interpretation of their 
coronary heart disease symptoms 

Kvalitativ 
Intervju 
29 kvinnor 

Kvinnorna upplevde tryck over bröstet med utstrålning mot 
arm, käke och hals.  Trötthetskänsla och muskelsvaghet.  

21 p 
/25 p 
84% 
Hög 

MacInnes 
Storbritannien 
2006 

The illness perceptions of women 
following symptoms of acute 
myocardial infarction: A self-
regulatory approach 

Kvalitativ 
Intervju 
10 kvinnor 

7 kvinnor upplevde bröstsmärta 3 kvinnor upplevde ingen 
bröstsmärta.  Andra upplevelser de hade var svettning, 
extrem trötthet, illamående och kräkning, hjärtklappning, 
smärta i arm, smärta i rygg, irritation och rastlöshet, 
lufthunger. 

17 p 
/25 p 
68
M

% 
edel 

McSweeney et 
al. 
USA 

 

Women´s early warning 
symptoms of acute myocardial
infarction 

Kvalitativ Kvinnorna upplevde en onaturlig trötthet hade sömnbesvär 21 

2003

 Telefonintervju 
515 kvinnor 

och ångest. De upplevde även obehag från magen och 
lufthunger. 

p 
/25 p 
84% 
Hög 

Morgan Effect of incongruence of acute Kvantitativ 78% obehag eller smärta i bröstet. 67% obehag eller smärta 24 

Hög 

USA 
2005 
 

myocardial infarction symptoms 
on the decision to seek treatment 
in a rural  
population 

Intervju 
36 kvinnor 
62 män 

i armar eller axlar. 6% obehag eller smärta i magen 42% 
obehag eller smärta i käken eller nacken 
 

p/29 p 
82% 

 
Moser et al. 
USA 
2004 
 

 
Gender differences in reasons 
patients delay in seeking 
treatment for acute myocardial 
infarction symptoms 

 
Kvantitativ 
Frågeformulär 
96 kvinnor 
98 män 

 
34% ont i  hjärtat 
32% gastrointestinala besvär12%muskelvärk 
22% annat 

 
21
/29 p 
72% 
Medel 

 p 

Omran & Al-
Hassan 
Jordanien 
2006 

Gender differences in signs and 
symptoms presentation and 
treatment of jordania
infarction 

Kvantitativ 
Intervju 

Kvinnor upplevde den emotionella stressen som ett store 
problem än bröstsmärtan 

24
/2

n myocardial 26 kvinnor 
57 män 

 p 
9 p 

82% 
Hög 

Rosenfeld 
USA 
2004 
 
 
 
 

Treatment-seeking delay among 
women with acute myocardial 
infarction. 

Kvantitativ 
Intervju 
52 kvinnor 

Kvinnorna kände att det var något fel. Kör jag på som 
vanligt tänker jag inte på smärtan.   

Hög 
 

25 
p/29 p 
86% 

Svedlund et al. 
Sverige 
2001 

Women´s narratives during the 
acute phase of their myocardial 
infarction 

Kvalitativ 
Intervju 
10 kvinnor 

Kvinnorna upplevde känsla av att vara besvärliga personer
Skuld och skamkänslor, sårbarhet. 

Hög 

. 21 
p/25 p 
84% 

Zuzelo, P.R 
USA 
2002 
 

Gender and acute myocardial 
symptoms 

Kvalitativ 
Intervju 
10 kvinnor 

Svaghet, trötthet tungt att andas,bröstsmärta 
smärta i rygg och arm 
svettning, rysning 
upplevde rädsla, upplevde ett lugn 
 
 

19 
p/25 p 
76% 
Medel 

 

RESULTAT 

Kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt 
I en studie av Chen, Woods, Wilkie och Puntillo (2005) framkom att kvinnornas fysiska 

 upplevelser skilde sig vid jämförelse med de klassiska upplevelserna vid hjärtinfarkt. Kvinnorna

upplevde en obehagskänsla i bröstet i jämförelse med klassiska upplevelserna som var smärta i 
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bröstet. Karaktären på upplevelsen var följaktligen olika. Obehagskänslan som kvinnorna 

upplevde skapade en oförklarlig ångest. Kvinnorna upplevde lufthunger, smärta i höger arm, 

illamående och minskad aptit. Ibland kunde enbart obehag/smärta i en av armarna eller bäg

armar vara enda tecknet på att något var fel. Kvinnorna uppgav

ge 

 ofta smärta/obehag från andra 

mråden i kroppen än i bröstet.  

005; 

or uppgav 

isade att kvinnor ofta upplevt en enorm 

ötthet. Upplevelsen av enorm trötthet kunde kvinnorna ha känt en månad innan hjärtinfarkten. 

Kvinnorna kunde känna tröttheten varje dag eller några dagar i veckan. Vidare beskrevs att 

 fysiska upplevelsen som fick kvinnorna att söka sjukvård var 

fthunger. Andra upplevelser var sömnsvårigheter och ångest. Kvinnorna rapporterade om 

Innes, 2006; McSweeney, Cody, O´Sullivan, Elberson, 

oser & Garvin, 2003; Morgan, 2005;  Moser, McKinley, Dracup & Chung, 2005). 

 

Omra velser hos 

hjärti e fysiska 

pplevelsen hos kvinnor.  I studien framkom att kvinnorna upplevde sig själva generellt svagare 

kt. I en studie gjord av Lockyer (2004) intervjuades 29 

vinnor. Vid odefinierbara bröstsmärtor beskrev kvinnorna upplevelser som tyngdkänsla, 

tryckk

 

o

 
I flera studier framkom vilka upplevelser som kunde uppträda vid misstänkt hjärtinfarkt. Smärta 

bakom bröstbenet, lufthunger och bröstsmärta med utstrålning ut i vänster arm, svettning, 

kollaps, trötthet, illamående och kräkningar och extrem utmattning, hjärtklappning, rastlöshet 

och irritation, obehag eller smärta i magen, ryggen, käken eller nacken. (Banks & Malone 2

Grace, Abbey, Bisaillon, Shnek, Irvine & Stewart, 2003; MacInnes, 2006; Moser, McKinley, 

Dracup & Chung, 2005).  

  

Fysiska upplevelser kunde upplevas var för sig men vanligast var två eller tre upplevelser 

samtidigt. Kvinnor uppvisade högre nivåer av smärta, högre initialpuls och lägre initialt 

diastoliskt blodtryck under akut hjärtinfarkt jämfört med klassiska upplevelser. Kvinn

även upplevelser som kramande och brännande värk i bröst och armar samt en obekväm 

krampaktig känsla bakom bröstbenet. Flera studier v

tr

vanligaste förekommande

lu

upplevelser som tryck/smärta över högra bröstryggen och illamående cirka 30 dagar innan 

konstaterad hjärtinfarkt (Banks och Malone 2005; Finnegan et al.,2000; Grace, Abbey, Bisaillon, 

Shnek, Irvine & Stewart, 2003; Mac

M

n och Al-Hassan (2006) hade undersökt om det fanns skillnader i fysiska upple

nfarktpatienter i Jordanien. I initialskedet var bröstsmärta vanligaste förekommand

u

och svettades i samband med hjärtinfar

k

änsla över bröst och kittlande känsla i armar och käke.  
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Zuzelo (2002) beskrev att kvinnorna upplevde andningsbesvär med känslor av att luften inte gick 

pabel till att djupandas var andra upplevelser kvinnorna 

pporterade om. Upplevelser av smärta över bröstkorgen beskrev kvinnorna på olika varierande 

eskrevs som att något tungt klämde över bröstkorgen. Nacksmärtor med utstrålning upp till 

tt kvinnorna upplevde illamående, kräkning och intensivt rapande. Till sist beskrev 

 

ådan tolkning 

y left arm was just hurting, and I didn’t know what it was. My arm was incredibly painful. I 
 

ned till lungorna och att inte vara ka

ra

sätt. Smärtorna upplevdes olika i allt från liten rivande känsla till stark smärta eller brännande 

känsla. Kvinnorna gjorde skillnad på smärta över bröst och tryck över bröst. Tryckkänslan 

b

tinningarna, lätt huvudvärk och tandvärk var också upplevelser kvinnorna erfor. Smärtor och 

svaghet i armar beskrev kvinnorna som en upplevelse av kombinationer av förlamning-, 

ömmande- eller kramp-känsla. Skiftningarna i kroppstemperaturen upplevdes som svettningar 

och frossa eller klibbkänsla hos kvinnorna i samband med akuta hjärtinfarkten. Det förekom även 

a

artikelförfattarna att kvinnorna var medvetna om att minnesbilder och händelser runt omkring

dem inte var till fullo under akuta hjärtinfarktfasen. 

 

Beslut att söka sjukvård 
 

Kvinnorna hade svårigheter att tolka upplevelserna och förstod inte vad det berodde på. Inget 

samband sattes mellan den fysiska upplevelsen och hjärtinfarkt. Ett exempel på en s

ges nedan i ett citat av Lillie 35 år. 

 

 
 Well, I wasn’t really sure it was my heart… I mean I had chest pain, but I was 
fatigued, and I really thought it had something to do with [the] anti-rejection 
medicine that I had ´cause I had been fatigued for a week… (Banks och Malone, 
2005, s. 15) 

 

Ytterligare exempel från Susan 56 år. 

 
Well, I had shortness of breath and my chest would hurt, but I didn’t feel that it was 
associated with my heart so I never did think of it as a heart attack. (Banks och 
Malone, 2005, s. 15) 

 

Martha 45 år beskrev upplevelsen. 

 

M
just felt nauseated and I started throwing up. I always heard if you were having a heart attack it
is your right arm. (Banks och Malone, 2005, s. 15) 
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Kvinnorna bagatelliserade upplevelserna och tyckte att detta var ett normaltillstånd. Många äldr

kvinnor hade besvär sedan tidigare med smärta i leder och nytillkomna smärtor förmodades bero

på tidigare smärtproblematik. Kvinnorna upplevde inte sig själva som hjärtinfarktkandidater o

var övertygade om att hjärtinfarkt var något som bara drabbade män (Finnegan et al.,2000). 

 

I en studie gjord av Lockyer (2004) intervjuades 29 kvinnor. Samtliga kvinnor konsulterad

vänner eller familjemedlemmar innan sjukvårdskontakt togs. Ett litet antal av dessa kvinnor sökte

sjukvård enbart för att familjemedlemmar eller vänner insisterade på detta. I kvinnornas 

berättelser om initialskedet av sjukdomen framträdde fem karaktäristiska drag. Akut bröstsmärt

misstolkningar, andfåddhet, åldrandeprocessen samt familj och vänner.  Vid akut bröstsmärta 

misstolkades upplevelsen av kvinnorna och bröstsmärtan kunde pågå över någon månad och i 

vissa fall upp till flera år innan kvinnan själv, familjemedlemmar eller vänner blev 

uppmärksamma och reagerade på kvinnornas upplevelser. Till och med uppenbara fysiska 

upplevelser vid hjärtinfarkt kunde misstolkas på grund av att kvinnorna inte såg sig själva som

kandidater att drabbas av hjärtinfarkt. Upplevelserna ignorerades av flertalet av kvinnorna och

självmedicinering prövades. Ökad ålder var en av många enkla bortförklaringar till upplevelsen. 

Andfåddhet vid ansträngning var vanli

e 

 

ch 

e 

 

a, 

 

 

gaste upplevelsen kvinnorna beskrev. Trots att kvinnorna 

e 

e 

. 

r 

 av hjärtinfarkt upplevde kvinnorna 

n känsla av att de blev degraderade och var en person i familjen som inte var lika stark som 

tidigare. Samtidigt upplevde kvinnorna också känslan av att vara besvärlig för sin omgivning. 

hade andra fysiska upplevelser vid bröstsmärta, söktes sjukvårdsrådgivning enbart för tilltagand

andfåddhet och i synnerhet när kvinnorna blivit helt oförmögna att göra något. Vid vaga 

upplevelser på andfåddhet och bröstsmärtor ansåg en del kvinnor att det var en del i den åldrand

processen. ”You`re getting older and you´ve got to expect these aches and pains attitude.” (s

33). Familjen och vännerna spelade en nyckelroll vid akuta händelser och det krävdes att dessa 

grupper brydde sig om kvinnorna. Att förstå att kvinnan led av sina fysiska upplevelser, och hur 

väl närstående tog hand om situationen var viktigt för att kvinnan skulle ta steget att söka 

sjukvård. 

 
Svedlund, Danielson och Norberg (2001) beskrev i en studie att kvinnor tyckte det var extremt 

obekvämt att behöva ta på sig rollen som patient när de drabbats av hjärtinfarkt. Normalt sett va

kvinnorna vana med att vara personen i familjen som förväntades ta hand om allting i hemmet. 

Anhöriga och familjemedlemmar såg kvinnorna som oberoende och starka personligheter som 

hellre gav än fick omsorg. I och med att kvinnorna drabbats

e
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Detta resulterade i att kvinnorna avstod från att berätta om sina besvär. En skyddsmekan

kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt tog till var att kvinnorna distanserade sig själva från 

hjärtinfarktshändelsen. Känslor av att händelsen inte ägt rum och verklighetsförnekelse 

och det var mer viktigt att bry sig om andra än sig själv. I och med att kvinnorna distanserade sig

från sjukdom och upplevelser och förnekade dessa, verkade det som om kvinnorna prövad

vänta ut upplevelserna i hopp om att dessa skulle försvinna. Artikelförfattarna skrev också hur 

uppenbart obekvämt kvinnorna upplevde situationen med att söka hjälp. Fångad mellan risken 

förlorad självkontroll och det uppenbara med att söka hjälp. Trots överväldiga smärtor och stress 

fortsatte kvinnorna att distansera händelsen och vägrade tro att det var sant, istället för att inse

allvaret i situationen. Upplevelserna illamående, frossa, svaghet och intensiv svettning gjorde 

kvinnorna förvirrade. Kvinnorna verkade tro att typiska kännetecken på akut hjärtinfarkt var 

ihållande bröstsmärtor. Möjligheterna att det skulle vara allvarligt förnekades, istället för att s

hjälp fortsatte kvinnorna som vanligt. 

 
Zuzelo (2002) beskrev att kvinnorna upplevde extrem trötthet vid akut hjärtinfarkt. Kvinno

rapporterade om störda sömnvanor, svaghet och trötthet som orsaker till kvinnornas utmattning. 

Kvinnorna kände sig urkramade och utan ambitioner att utföra något. Kunskapsmässigt förstod 

kvinnorna att det var något som inte stod rätt till. ” I haven´t been feeling well for a while. I 

haven´t felt like myself, very drained.” ( s. 130). Värk och smärtor över rygg var något kvinnorna 

inte sammankopplade med att det kunde härröra från hjärtat. Rädsla, oro, upprördhet och k

av att inte kontrollera situationen var också upplevelser kvinnorna kände i samband med 

hjärtinfarkten. 

 
Kaur, Lopez och Thompson 

ism 

dök upp 

 

e att 

av 

 

öka 

rna 

änslor 

(2006) beskrev att hur kvinnorna hanterade situationen berodde på 

ur kvinnorna upplevde smärtan och hur tolkningarna av dessa var. Mild bröstsmärta tolkades h

som att det inte var någon fara, samtidigt kunde upplevelser som magbesvär, yrsel och svettning 

likaväl som smärtor i armar och axlar rapporteras samtidigt. Först när smärtorna i bröstet tilltog 

insåg kvinnorna att det var något allvarligt hot mot hälsan  

 
Rosenfeld (2004) beskrev att kvinnorna bestämde sig för ett av två beslutsalternativ när 

kvinnorna drabbades av akut hjärtinfarkt. Kunskapsgruppen ”knowing” visste eller förstod 

nödvändigheten i att söka sjukvård för sina besvär omedelbart. Klara sig själv-gruppen 

”managing” drog andra slutsatser av sina besvär och tolkade besvären annorlunda eller prövade 

att minimera dessa. Trots att kvinnorna i ”knowing-gruppen” förstod nödvändigheten av 

sjukvårdskontakt vid sina fysiska besvär, betydde det inte att kvinnorna sökte hjälp omedelbart. 
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På vilket sätt kvinnorna i ”knowing-gruppen” bestämde sig för att söka hjälp, kunde delas in 

fyra kategorier. 1. Jag vet och måste söka hjälp omedelbart. ”I knew this wasn´t right. I called m

daughter and she told me to call 911.”(s. 230). 2. Jag vet och åker på mina villkor. “I knew I 

needed help, but I didn´t want an ambulance to make a scene. So I called my son and him [sic] 

drive me to the hospital.”(s. 230). 3. Har vetskap och låter någon

i 

y 

 annan ta över. “ My coworker 

aid, you don´t look well; I´m calling our boss´. She called 911.” (s. 230). 4. Har insikt men 

d to 

 

ne (2005) beskrev att kvinnorna hade svårigheter att tolka fysiska upplevelserna 

och förstod inte vad det berodde på. Kvinnorna satte inget samband mellan fysiska upplevelsen 

tt 

ns 

i 

 

tt 

ed 

en 

005).  

 

s

avvaktar. “ You don´t call the doctor in the middle of the night. I waited until the office opene

make an appointment.” (s. 230). Fördröjningstiden till sjukvårdsbehandling var 54 minuter i 

medeltal för dessa kvinnor. I ”managing-gruppen” kunde det göras två indelningar. Första 

gruppen prövade alternativa orsaker till sina symtom. ” Although this wasn´t like any reflux I`ve 

had before, I still tried everything I knew to get rid of it.” (s. 230). Andra gruppen prövade  att

minimera sina fysiska besvär. ” I was trying to keep busy so I wouldn´t think about the pain.” (s. 

230). Kvinnorna i gruppen hade en fördröjningstid till sjukvårdsbehandling på 11 timmar och 15 

minuter. Artikelförfattarna såg inga skillnader mellan ”knowing-gruppen” och ”managin-

gruppen” sammantaget på hur kvinnorna rapporterade sina upplevelser. Kvinnorna berättade att 

94 procent hade upplevt minst ett av dessa klassiska fysiska besvär som fanns beskrivet i 

litteraturen vid hjärtinfarkt. 

 

Banks och Malo

och hjärtinfarkt. När kvinnorna insåg att obehaget inte skulle gå över började kvinnorna tänka a

sjukvårdskontakt var nödvändig. Många av kvinnorna angav att beslutet att söka sjukvård var 

svårt. Orsaken var rädsla för att något var fel. När kvinnan beslutat sig för att söka sjukvård fan

en liten misstanke att fysiska upplevelsen kunde vara något allvarligt. Kvinnan föredrog att ta 

bilen själv till sjukhuset istället för att ringa efter ambulans. Kvinnorna som ingick i studien var 

Afrikansk-amerikanskor och många hade en stark kristen tro. Faktorer som påverkade kvinnan 

sitt beslut att söka sjukvård var flera.  Det första var att kvinnorna inte förstod vad fysiska 

upplevelserna hade för innebörd. Det andra var en stark rädsla för upplevelsen. Det tredje var att

kvinnorna satte sin tillit till Gud och det fjärde var att inte ta hjälp av någon utomstående a

transporteras till sjukhus. Drabbade kvinnors fysiska upplevelse feltolkades både av kvinnorna 

själva samt sjukvårdspersonalen. Hjärtinfarktdrabbade kvinnorna beskrev att vid kontakten m

sjukvården hade sjukvårdspersonalen svårigheter att tolka kvinnornas upplevelse och besvär

sattes inte i relation till hjärtsjukdom (Banks & Malone 2
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Finnegan et al. (2000) fann i sin studie att fördröjning med att söka sjukvård vid hjärtinfarkt 

kunde ha flera påverkande faktorer. Ofta angavs att kvinnorna försökte självmedicinera bort sina 

t 

t 

 

ien 

ISKUSSION 

ka 

t 

ären 

är 

nan 

. 

fysiska obehag. Kvinnorna diskuterade sina fysiska upplevelser med anhöriga och närstående. 

Många av kvinnorna uppgav att det var anhöriga och närstående som rekommenderat kvinnorna 

att söka sjukvård. En annan bidragande faktor till fördröjningen med att söka sjukvård var at

kvinnorna inte ville störa läkaren och ta upp tid för läkaren på sjukhuset.  Vidare uppgavs att de

fanns skillnader i handlandet beroende på etnicitet. Ett exempel var Afrikanskamerikanskor som

väntade med att söka sjukvård tills det blev svårt att andas. Latinamerikanskorna däremot 

väntade tills det var omöjligt att röra sig och smärtan blev outhärdlig. Samtliga kvinnor i stud

föredrog att ringa vänner, anhöriga eller husläkaren i stället för larmnumret 911. Att inte ringa 

larmnumret direkt bidrog till försenad sjukvårdskontakt. 

 

D

Sammanfattning av huvudresultat 
Sammanfattningsvis konstaterades att kvinnorna i studerade artiklar uppvisade samma fysis

upplevelser som finns beskrivet i litteraturen, som klassiska fysiska upplevelser vid hjärtinfark

det vill säga bröstsmärta, andfåddhet, ångest, illamående och kallsvettning (MacInnes, 2006). 

Studien visade emellertid att kvinnor kunde ha andra fysiska upplevelser än klassiska (Chen et 

al., 2005; Kaur et al., 2006; MacInnes, 2006; McSweeney, 2003; Moser et al., 2005). Karakt

på upplevelsen kunde vara annorlunda (Chen et al., 2005). Kvinnor upplevde hög grad extrem 

trötthet, utmattning och svaghet vid insjuknandet i hjärtinfarkt (Morgan, 2005; Omran & Al-

Hassan, 2006; Zuzelo, 2002; Lockeyer, 2004; MacInnes, 2006; Mc Sweeney et al., 2003 ). N

kvinnorna upplevde vaga fysiska tecken på att något var fel kunde det bortförklaras med 

naturliga åldrandeprocesser. Många kvinnor konsulterade familjemedlemmar och anhöriga in

sjukvårdskontakt togs. Vissa kvinnor tyckte inte att det var nödvändigt att uppsöka sjukvård

Endast när familjemedlemmar eller vänner insisterade att det var nödvändigt att söka hjälp, 

beslöt kvinnorna sig att söka sjukvård (Lockyer, 2004).  

 

Resultatdiskussion 
Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt att befolkningen och vårdpersonal blir medvetna om vilka 

fysiska upplevelser kvinnor i tidigare studier har upplevt i samband med hjärtinfarkt. 

Upplevelserna kännetecknades av kramande, brännande, krampaktig och obekväm känsla i 

bröstet och armarna enligt Finnegan et al. (2000). Även extrem onaturlig trötthet var en fysisk 
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upplevelse kvinnorna uppvisade (Lockyer, 2004; MacInnes, 2006; Mc Sweeney, 2003; Zuzelo, 

2002). Enligt uppsatsförfattarna skapar en större medvetenhet och insikt mindre risk att feltolka

situationen om sin egen hälsa. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskor verksamma inom

primärvård och företagshälsovård kan genom preventivt arbete erbjuda kvinnor hälsosamtal. Vid 

samtalet ges information om vilka varningssignaler kvinnor kan uppvisa, samt hur drabbade 

kvinnor själva kan agera vid dessa fysiska upplevelser.  

 

 

 

ysiska 

 

v att ta ett snabbare beslut att söka sjukvård i ett 

tidigare skede. Information till allmänheten gav enligt Zuzelo (2002) förhoppningar att patienten 

insikt i ett tidigare skede och på så vis skulle kvinnor söka sjukvård snabbare. 

 

 och 

s ett 

m 

 och enorm 

Hassan (2006) angav svettning och generell svaghet i högre grad hos kvinnor. 

Uppsatsförfattarna tycker att det är viktigt att sjuksköterskor blir medvetna om att det 

förekommer individuella skillnader på upplevelser i samband med hjärtinfarkt.  

Ökad förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser och handlande vid hjärtinfarkt skapar 

enligt uppsatsförfattarna bättre förutsättningar för att ge god omvårdnad och skapa ett gott 

omhändertagande vid hjärtinfarkt. Kunskapen om att kvinnor kan uppvisa annorlunda f

tecken vid hjärtinfarkt och att dessa även kan vara unika för personen är viktigt för förebyggande

arbetet och skademinskning till följderna av hjärtinfarkt. Information om kvinnors upplevelser 

kan resultera i att kvinnor förstår behovet a

skulle få sjukdoms

Uppsatsförfattarna menar att sjuksköterskor spelar en viktig roll när det gäller att fånga upp 

kvinnor som lever i riskzonen att drabbas av hjärtinfarkt. Här menar uppsatsförfattarna att 

sjuksköterskor har möjligheter att informera kvinnorna om hur hjärtinfarkt hos kvinnor kan 

upplevas, samt vilka riskfaktorer som finns. Uppsatsförfattarna anser att ökad kunskap hos

sjuksköterskor skapar förståelse för hur hjärtinfarktdrabbade kvinnor uppfattar sin situation i 

initialskedet vilket även Lockyer (2004) beskriver i sin studie.  

 

Uppsatsförfattarna instämmer med vad Chen et al. (2005) beskrev i studien att både allmänhet 

och sjukvårdspersonal behövde utbildning angående kvinnors fysiska upplevelser i samband med 

hjärtinfarkt. Sjukvårdspersonal bör vara medveten om att kvinnor kan uppvisa icke klassiska

individuella fysiska upplevelser vid hjärtinfarkt. Författaren beskrev vidare att det fann

behov av information, om att kvinnor kan uppvisa en annan karaktär på fysiska upplevelser vid 

hjärtinfarkt i jämförelse med klassiska upplevelser. Exempelvis behövde kvinnorna få kännedo

om att kvinnor kunde uppleva ett obehag i bröstet jämfört med den klassiska smärtan i bröstet. 

Även Grace, Abbey, Bisaillon, Shnek, Irvine och Stewart, 2003; MacInnes, 2006; Moser, 

McKinley, Dracup & Chung, 2005 beskrev att kvinnor upplevt högre nivåer på smärta

trötthet. Omran Al-
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Orsakerna till att kvinnor hade svårigheter att ta beslut att söka sjukvård var flera. Drabbade 

vinnors okunskap om vilka fysiska upplevelser som kan uppträda vid hjärtinfarkt bidrog till 

 

 söka 

ien anser författarna varit tillräckliga för studien. Artikelträffar på valda sökord 

vända artiklar tillgängliga i 

lltext via referensdatabaser var en medveten begränsning på grund av kurstidens längd. 

ppsatsförfattarnas avsikt var att förbehålla sig objektiv till granskade artiklar. En svaghet är att 

rdela 

ng och att samtliga artiklar lästs av båda 

rfattarna kunde ha möjliggjort säkrare tolkning och bättre kvalitetsbedömning. Vid 

nehållet i artiklarna och 

emensamt fattat ett beslut. Uppsatsförfattarna valde att inkludera artiklar med ett poängvärde 

tt 

ra av 

edöma kvalitén på 

rtikelinnehållet.   

innor haft en avgörande roll i 

öka sjukvård. En prospektiv fenomenologisk studie kunde möjliggöra för 

arbete inom förebyggandet mot ohälsa. 

k

försening. Kvinnorna satte inget samband mellan fysiska upplevelser och en eventuell 

hjärtinfarkt (Banks & Malone, 2005). Uppsatsförfattarna anser att ökad information till kvinnor

angående fysiska upplevelser behövs. Detta för att kvinnor ska kunna förstå sambandet och

sjukvård i ett tidigt skede vid hjärtinfarkt. 

Metoddiskussion 
 

Sökorden till stud

gav ett tillfredsställande antal artiklar vid databassökningar. Att endast inkludera artiklar 

publicerade åren 2000-2007 gjorde urvalet mindre. Valet att endast an

fu

Uppsatsförfattarna fann fler artiklar som överrenstämde med studiens syfte och frågeställningar 

vilka exkluderades på grund av att artiklarna inte var tillgängliga i fulltext.  

 

U

författarna har svenska som modersmål. Författarna anser även att det var en svaghet att fö

artiklarna jämnt mellan sig. En gemensam granskni

fö

kvalitetsbedömningsproblem har författarna haft en dialog angående in

g

som motsvarade sextio procent eller högre efter modifierad granskningsmall. Artiklar med e

poängvärde som motsvarade lägre än sextio procent bedömdes av uppsatsförfattarna inte va

tillräckligt hög kvalitet. Mallen har möjliggjort för författarna att b

a

Förslag till vidare forskning 

 
Uppsatsförfattarna anser att framtida forskning om behov och upplevelser bland anhöriga och 

familjemedlemmar till hjärtinfarktdrabbade kvinnor undersöks vidare. Det har framkommit att 

anhöriga och familjemedlemmar till hjärtinfarktdrabbade kv

beslutet att s

sjuksköterskor att kartlägga informationsbehovet och därigenom utforma strategier till fortsatt 
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Bil .M

 

aga 1 odifierad granskningsmall Kvantitativa studier 

 
Ja Nej  

Fråga 
1.  Motsvar ln studiens inne   ar tite håll? 
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  troduktionen logiskt fram till studiens syfte?   Leder in
5.   Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  erade? Är frågeställningarna tydligt formul   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  skriterier beskrivna?   Finns inklusion
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  s syfte? Är urvalsmetoden relevant för studien   
14.  Finns populationen beskriven?   
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.  ingen genomfördes?   Anges hur datainsaml
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.  rna studiens etiska aspekter   Diskuterar författa
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Ma än

oäng: Kvalitet:  låg medel hög 
xpo g:  29 

Erhållen p
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Bilaga 2.Modifiera skd gran ningsmall Kvalitativa studier 

Fråga 
Ja Nej 

 
 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract 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 beksriven?   
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 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    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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