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SAMMANFATTNING 
 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka upplevelser kvinnor har vid hjärtinfarkt och 

deras behov av stöd samt vilka faktorer som påverkar kvinnor till att de söker vård sent.  

Underlag till studien söktes i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, Elsevier, PubMed 

och Elin@Dalarna. Urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet samt 

vara publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter från år 2000-2007. Artiklarna 

kvalitetsgranskades med avseende vetenskaplig kvalitet. av granskningsmallar Resultatet av 

kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt visade sig vara de fysiska upplevelserna. Kvinnor 

upplevde oftast inte den klassiska vänstersidiga bröstsmärtan som beskrivs i litteraturen utan 

de hade varierade upplevelser av bröstsmärta från värk och tyngdkänsla till en brännande eller 

kramande känsla i bröstet. Utmattning och huvudvärk förekom som ett vanligt prodromalt 

symtom. Andra upplevelser var muskelsvaghet, andnöd, smärta i axlar, käkar, armar, rygg, 

nacke, skulderblad och buksmärtor. Variationer i kroppstemperatur, illamående och psykiska 

reaktioner som ångest och oro förekom. Kvinnor förknippade inte sina symtom till hjärtinfarkt 

de förnekade och distanserade sina besvär. Det ledde oftast till fördröjd vårdkontakt. Kvinnor 

behövde stöd från anhöriga och vänner innan de sökte vård. De behövde också stöd av 

sjuksköterskan i form av information. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelser, omvårdnad, stöd 
 
Keywords: Myocardial infarction, women, experience, nursing, support. 
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INTRODUKTION 
 

Hjärtinfarkt ett folkhälsoproblem 

I Sverige är hjärtinfarkt ett folkhälsoproblem både bland män och bland kvinnor. Det är också 

den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor över 55 år. Före 45 års ålder är hjärtinfarkt en relativt 

ovanlig sjukdom och dödligheten är låg hos båda könen. Frekvensen ökar sedan successivt, 

och de flesta infarkterna inträffar i 70-80 årsåldern hos män, och mellan 75-85 år hos kvinnor 

(Persson, 2003). Risken att drabbas av akut hjärtinfarkt ökar för kvinnor med nio gånger, och 

för män med sex gånger, då åldern ligger mellan 50 och 70 år (Socialstyrelsen, 2007). 

Mortaliteten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar i Sverige, men oroväckande är att 

minskningen är mindre bland kvinnor än bland män (Schenck-Gustafsson, 2003). 

Traditionellt sett har hjärtinfarkt ansetts bara drabba män, men statistiken visar att det är den 

vanligaste dödsorsaken bland världens kvinnor. Statistik från Europa visar att det varje år dör 

fyra miljoner människor i hjärtinfarkt. Av dessa är 54 procent kvinnor (Schenck-Gustafsson, 

2001). 

 

Patofysiologi 
Hjärtinfarkt definieras som syrebrist i hjärtmuskeln och uppstår när ett plötsligt stopp 

blockerar blodflödet i något av kranskärlen. Stoppet kan bero på olika faktorer som 

exempelvis plack1 som har lagrats och byggts på under lång tid (Ek, 2002). 

Om bitar av plackbeläggningen släpper kan dessa förorsaka att det blir stopp i något av 

kranskärlen med hjärtinfarkt som följd. Andra faktorer som kan utlösa hjärtinfarkt är när 

trombocyterna koagulerar och bildar koagel, vilket ofta är en reaktion på skador som uppstår 

av plack som sitter på insidan av kärlet. Detta bildar i sin tur tromboser2, vilka täpper till 

kranskärlen. Hög arbetsbelastning på hjärtat som vid stress, hög feber, stor blodbrist, 

blodtrycksfall, kan utlösa spasmer i kranskärlen och det gör att blodkärlen stryper blodflödet 

och syrebrist uppstår i hjärtmuskeln. Hjärtinfarkt kan uppstå i olika delar av 

hjärtmuskelvävnaden, detta beroende på vilket av kranskärlen som täpps till (Ericson & 

Ericson, 2002). 

                                            
1 Fettinlagring (Lindskog, 2004). 
2 Blodproppar (Lindskog, 2004). 
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Riskfaktorer 

De viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt är blodfettsrubbning, rökning, hypertoni och 

diabetes. Tydliga samband kan också ses till fysisk inaktivitet samt stress med negativ 

psykosocial påverkan. Ålder och ärftlighet är andra riskfaktorer (Persson, 2003). 

 

Symtom 

De vanligaste klassiska debutsymtomen vid hjärtinfarkt är central bröstsmärta, en smärta som 

varar i mer än 15 minuter. Smärtan kan även gå ut i vänster arm eller i båda armarna. 

Andfåddhet, illamående, kräkning, kallsvettning och ångest är andra symtom (Persson, 2003). 

Symtom är subjektiva och innebär att de endast upplevs av den sjuke själv. Beskrivning och 

upplevelser av smärta är alltid individuellt (Almås, 2002).  

 

Diagnos och behandling 

Socialstyrelsen har arbetat fram nationella vårdprogram för hjärtsjukvård och riktlinjer för 

hjärtinfarkt och kärlkramp avsedd för läkare och övrig sjukvårdspersonal samt för politiker 

som beslutar om hälso- och sjukvårds frågor. De nationella riktlinjerna syftar till att patienter 

med hjärtinfarkt snabbt tas om hand (Socialstyrelsen 2004). Det är viktigt med snabb 

behandling vid en hjärtinfarkt. Tidig behandling begränsar skadan. Forskning har visat att 60-

80 procent av vävnadsförstörelsen sker under de första fyra till sex timmarna efter att 

symtomen startat. Trombolytisk 3 behandling har bäst effekt om det ges inom loppet av två till 

tre timmar efter symtomdebut (Almås, 2002). Behandlingsmålen är att lindra smärta samt att 

återfå adekvat blodflöde till den hotande hjärtmuskulaturen. Diagnos ska ställas med hjälp av 

sjukhistoria, EKG 4 och mätning av hjärtmuskelmarkörer5 i blodet. Det är viktigt att 

diagnostisera hjärtinfarkt redan i ambulansen och inte vänta med EKG-tagning tills 

ankomsten på sjukhuset. På så sätt kan patienten snabbare få behandling och omvårdnad. 

Mortaliteten kan sänkas med 30 procent om en tidig diagnostisering sker (Björklund 2005). 

                                            
3 Blodproppsupplösande. (Lindskog, 2004). 
4 Elektrokardiogram, registrering av hjärtmuskelns elektriska aktivitet med hjälp av elektroder. 
(Lindskog, 2004). 
5 Hjärtmuskelmarkörer- blodprover som visar förekomsten av infarktenzymer i blodet  
t.ex. troponin-T. (Ericson & Ericson 2002) 



 8

Övriga diagnostiska hjälpmedel bör vara ekokardiografi 6 och coronal 7 röntgen med 

kateterburen teknik. Gott vetenskapligt stöd har även bypassoperationer 8 som behandling.  

Ett lugnt och tryggt bemötande av sjukvårdspersonal, vila och sömn är andra viktiga åtgärder 

vid en hjärtinfarkt (Almås 2002).  Kvaliteten på hjärtintensiven är beroende av personalens 

kompetens, den utrustning man har till sitt förfogande och fortlöpande utbildning 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

Forskning 

Den medicinska forskningen har alltid haft mannen som norm. Eftersom hjärtinfarkt är den 

”gamla kvinnans” sjukdom inkluderas sällan kvinnor i medelåldern i studierna. Kvinnlig 

hjärtinfarkt har till exempel inte synligtgjorts tillräckligt i WHO-statistiken just på grund av 

detta. En annan orsak till att enbart manliga patienter har ingått i studier är, att de utgått från 

amerikanska ”veterans hospital”9 med enbart manliga patienter. Resultat från studier av män 

har sedan överförts till att gälla även för kvinnor. Det är därför viktigt att det läggs ett 

könsperspektiv på den forskning och kunskapsspridning som bedrivs kring hjärt- och 

kärlsjukdomar (Björkelund, Bengtsson, Schenk-Gustafsson & Swahn, 2001). 

 

Kvinnornas fysiologi 

Kvinnans fysiologi skiljer sig delvis mot mannens. Forskning visar att kvinnor med 

kranskärlssjukdom inte nödvändigtvis behöver ha en propp i ett av kranskärlen. Kvinnorna 

kan istället drabbas av plack som sätter sig längs hela kärlväggen. Det kan ge mera diffusa 

bröstsmärtor som på så sätt gör det svårare att säga om smärtan kommer från hjärtat eller från 

något annat ställe. En annan orsak av atypiska symtom som forskarna kommit fram till är, att 

kvinnorna ofta får små proppar som sätter sig längre ut i de små kranskärlen vilket resulterar i 

att läkarna kan missa att upptäcka dem vid undersökning, så kallade ”tysta” infarkter (Merz & 

Johnson, 2001). Med ”tyst infarkt” menas att en infarkt upptäcks vid ett senare tillfälle. Ofta 

leder det till att kvinnor utreds i mindre utsträckning samt att de får sämre behandling 

(Schenck-Gustafsson 2001).

                                            
6 Registrering av hjärtväggens och klaffarnas läge och rörelser med hjälp av ultraljudseko. (Lindskog, 
2004). 
7 Kranskärlsröntgen (Lindskog, 2004). 
8 Kirurgiskt ingrepp för att leda blodet förbi en förträngning i hjärtats kransartärer (Lindskog, 2004). 
9 Sjukhus för krigsveteraner från andra världskriget. (Lindskog 2004). 
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Fördröjd vårdkontakt 

Flera studier visar att kvinnor väntar längre än männen innan de söker vård för hjärtinfarkt. 

Fördröjd vårdkontakt kan leda till komplikationer och dödsfall (Moser, McKinley, Dracup & 

Chung, 2005; McDonald, Goncalves, Almario, Krajewski, Cervera, Kaeser m.fl. 2006). 

Kvinnor har oftare upplevelser av diffusa symtom istället för de klassiska symtomen vid 

hjärtinfarkt (McSweeney, Cody, O´Sullivan, Elberson, Moser, Garvin, 2003). Det finns 

skillnader i hur kvinnor upplever och uttrycker sin smärta i samband med akut hjärtinfarkt 

(McDonald m.fl. 2006). Kvinnors beslut att söka vård hör ihop med kunskap, erfarenheter, 

upplevelser och känslor (Pattenden, Watt, Lewin, Stanford, 2002).   

 

Omvårdnadsperspektiv  

 
Ur ett omvårdnadsperspektiv har kvinnor med hjärt- och kärlsjukdom det gemensamt, att de 

lever i ett livshotande tillstånd. Det stöd som behövs i olika situationer är beroende av hur 

kvinnorna upplever sin livssituation. Sjukdomen behöver med andra ord inte bara ge fysiska 

besvär, utan den kan också ge emotionella reaktioner som ångest och oro. Sjuksköterskan har 

med sin omvårdnadskompetens av hjärt- och kärlsjukdomar ett stort arbetsfält, allt från 

hjärtintensivvården till primärvården, där riktade hälsokontroller kartlägger riskfaktorer till 

hjärt- och kärlsjukdom hos befolkningen (Fridlund, 1998). 

 

Det är viktigt med forskning beträffande patientupplevelser för att sjuksköterskan ska kunna 

skapa sig en konkret och korrekt utgångspunkt för den kliniska omvårdnaden. Sjuksköterskor 

bör ha en god observationsförmåga och göra en klinisk bedömning för att i sin tur kunna ge 

god omvårdnad och vara lyhörda för patienternas behov av stöd (Almås, 2002). International 

Council of Nurses för sjuksköterskor anger, att ett ansvarsområde för sjuksköterskor är att 

vara aktiva i utvecklingen i omvårdnaden, att lindra lidandet, att informera samt att stödja 

patienten (Engström, 2000).  
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Problemformulering 

Flera studier visar att kvinnor söker vård sent vid hjärtinfarkt (Moser m.fl. 2005;  McDonald 

m.fl. 2006;  Pattenden m.fl. 2006). En bredare kunskap hos allmänheten och hos 

sjukvårdpersonal om kvinnors upplevelser vid akut hjärtinfarkt borde öka frekvensen av 

kvinnor som söker vård i tid. Detta i sin tur leder till en bättre överlevnadsprognos vid 

hjärtinfarkt hos kvinnor. Med detta som utgångspunkt är det angeläget att undersöka vilka 

upplevelser kvinnor har vid hjärtinfarkt samt vilket stöd kvinnor behöver. Den kunskapen är 

betydelsefull för att minska lidandet för kvinnor, och bidrar till att de får snabb behandling 

och god omvårdnad i tid. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser i samband 

med akut hjärtinfarkt och vilka faktorer som påverkar att kvinnor söker vård sent. Syftet var 

även att belysa vilket behov av stöd kvinnor har i samband med akut hjärtinfarkt. 

  

Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser beskriver kvinnor i samband med akut hjärtinfarkt? 

2. Vilka faktorer påverkar kvinnor till att söka vård sent? 

3. Vilka behov av stöd har kvinnor i samband med akut hjärtinfarkt? 

 
 
 
METOD 
 

Design 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt.  
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Urval av litteratur 

Underlag till litteraturstudien togs fram via datoriserad och manuell sökning i databaser och 

kataloger på Högskolan Dalarnas bibliotek samt på Falu lasaretts bibliotek. Sökningen gjordes 

i databaserna Blackwell Synergy, CINAHL, Elsevier, PubMed och Elin@dalarna.  

Sökorden som användes var: Myocardial infarction, women, experience, nursing and support. 

Sökorden användes i olika kombinationer, och presenteras i tabell 1. En av artiklarna 

hämtades manuellt efter kontakt med Elisabet Perers på Sahlgrenska Universitetet, en av 

Sveriges framstående forskare i kardiologi. Urvalskriterierna var, att artiklarna skulle vara 

relevanta för syftet samt publicerade på engelska i internationella vetenskapliga tidskrifter 

under åren 2000-2007. Titelrubrikerna granskades vid databassökning för att se om artiklarna 

överensstämde med studiens syfte och frågeställningar. Därefter studerades abstracten på 

utvalda artiklar för att avgöra om de svarade mot studiens syfte. De vetenskapliga artiklarna 

som inte stämde överens med litteraturstudiens syfte exkluderades. 

Tabell 1 Resultat av databassökning 

Databas Sökord Antal  

Träffar 

Antal valda artiklar 

Blackwell Synergy Myocardial infarction and women 

And Experience 

And nursing 

And support 

7974 

3410 

922 

787 

 

 

 

3 

Cinahl - Ebsco Myocardial infarction and women 

And Experience 

And nursing 

And support 

738 

55 

12 

2 

 

2 

2 

 

Elsevier Myocardial infarction and women 

And Experience 

And nursing 

And support 

1981 

129 

2 

0 

 

3 

 

PubMed  Myocardial infarction and women 

And Experience 

And nursing 

And support 

63170 

2505 

63 

33 

 

 

2 

1 

Elin@dalarna. Myocardial infarction and women 

And Experience 

And nursing 

And support 

1479 

84 

13 

3 

 

1 

3 

Manuell sökning  1 1 
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Analys 

De vetenskapliga artiklarna granskades avseende vetenskaplig kvalitet med hjälp av 

granskningsmallar efter William och Stoltz (2002) samt Forsberg och Wengström (2003). 

Dessa mallar finns i två olika utföranden en för kvalitativa studier och en för kvantitativa 

studier, vilka presenteras i bilaga 1 och 2. Varje mall hade ett antal frågor med ja- och nejsvar. 

Den kvalitativa mallen hade 25 frågor och den kvantitativa mallen hade 29 frågor. Varje fråga 

som besvarades med ett ja fick en poäng. Poängvärdet räknades ut i procent där 59 procent 

och under gav ett lågt poängvärde, 60-79 procent gav ett medelvärde och 80-100 procent gav 

ett högt poängvärde. Slutligen valdes 18 vetenskapliga artiklar ut, 15 kvalitativa artiklar och 

tre kvantitativa artiklar, vilka presenteras i tabell 2. Fem artiklar klarade medelpoängvärdet 

och 13 artiklar noterade ett högt poängvärde.  De artiklarna med lågt poängvärde 

exkluderades. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som använts i litteraturstudien är baserade på resultat från tidigare utgivna artiklar, 

det är ändå viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter i denna studie. Uppsatsförfattarna utlovar 

objektivitet vid bearbetningen av resultatet. Hänsyn till lagar och författningar som reglerar att 

inte plagiera tillämpas. 
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Tabell 2. Kvalitetsgranskning av artiklarna i resultatet 

Författare År Nationalitet Design Mätmetod Urval Kvalitet 
Albarran, J, Clarke, B 
Crawford, J 

2007 England Kvalitativ intervju  
 
 

12 kvinnor 21p/25p 
84 % 
Hög 

Culic, V, Eterovic, D, 
Miric, D, & Silic, N 

2002 Kroatien Kvantitativ Frågeformulär 
 
 

601 kvinnor 
1395 män 

24p/29p 
82 % 
Hög 

Gassner, L-A, Dunn, S & 
Piller, N 

2002 Australien Kvalitativ Intervju 
 
 

21 kvinnor 
29 män 

20p/25p 
80% 
Hög 

Holliday, J E, Lowe, J M, 
Outram, S 

2000 Australien Kvalitativ Intervju 
 
 

16 kvinnor 20p/25p 
80 % 
Hög 

Jackson, D, Daly, J, 
Davidson, P, Elliot, D, 
Cameron, E, Wade, V, 
Chin, C, Salamonson, Y 

2000 Australien Kvalitativ Intervju 10 kvinnor 24p/25p 
82% 
Hög 

Julie D. MacInnes 2006 England Kvalitativ Intervju 
 
 

10 kvinnor 20p/25p 
80% 
Hög 

Lovlien, M, Schei, B, 
Hole, T 
 

2006 Norge Kvantitativ frågeformulär 149 kvinnor 
384 män 

22p/29p 
75% 
Medel 

Mc Sweeney, JC, 
Cody, M, Crane, PB 
 

2001 USA Kvalitativ Intervju 
telefonintervju 

76 kvinnor 21p/25p 
84% 
Hög 

Miller, CL 
 
  

2000 USA Kvalitativ Intervju 10 kvinnor 21p/25p 
84% 
Hög 

Omran, S, Al-Hassan, M 
 
 

2006 Jordanien Kvalitativ Intervju 26 kvinnor 
57 män 

20p/25p 
80 % 
Hög 

Ostergaard, B, 
Petersson, K,  
 

2003 Danmark Kvalitativ Intervju 8 kvinnor 
22 män 

19p/25p 
76% 
Medel 

Perers, E, Caidahl, K, 
Helitz, J, Karlson, B.W, 
Karlsson, T, Hartford, M 

2004 Sverige Kvantitativ Journalstudie 
av hjärtinfarkt- 
patienter 

540 kvinnor 
1203 män 

25p/29p 
86% 
Hög 

Rosenfeld, AG, 
Lindauer, A 

2005 USA Kvalitativ Intervju 
 
 

52 kvinnor 19p/25p 
76 % 
Medel 

Ruston, A, Clayton, J 2007 England Kvalitativ Intervju 
 

44 kvinnor 20p/25p 
80% 
Hög 

Sjöström-Strand, A, 
Fridlund, B 

2007 Sverige Kvalitatv Intervju 
 
 

19 kvinnor 21p/25p 
84 % 
Hög 

Stewart, M, Davidson, K, 
Meade, D, Hirth, A, 
Makrides, L 

2000 Canada Kvalitativ Diskussion/ 
stödgrupp 
 

28 kvinnor 19p/25p 
76% 
Medel 

Svedlund, M, 
Danielson, E, 
Norberg, A 

2001 Sverige Kvalitativ Intervju 
 
 
 

10 kvinnor 21p/25p 
84 % 
Hög 

Zuzelo, PR 2002 USA 
 

Kvalitativ Intervju 10 kvinnor 
10 män 

19p/25p 
76 % 
Medel 
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RESULTAT 
 
Resultatet i de granskade artiklarna beskrev kvinnors upplevelser vid akut hjärtinfarkt, och 

vilka faktorer som påverkade dem att söka vård sent samt kvinnors behov av stöd vid akut 

hjärtinfarkt. 

 

Kvinnors upplevelser i samband med akut hjärtinfarkt 
 

Utmattning 

Utmattning var i flera studier ett vanligt förekommande prodromalt10 symtom bland kvinnor i 

samband med akut hjärtinfarkt (Sjöström-Strand, Fridlund 2007; Omran, Al-Hassan, 2006; 

Ruston, Clayton, 2007; McSweeney, Cody,  Crane, 2001; Albarann, Clarke, Crawford, 2007; 

Zuzelo, 2002). Några kvinnor upplevde utmattning under ett antal veckor före sin akuta 

hjärtinfarkt, andra fick upplevelsen några dagar före sin hjärtinfarkt (Ruston m.fl. 2007).  

I en studie från Jordanien kände sig många kvinnor helt orkeslösa innan och i samband med 

hjärtinfarkten (Omran m.fl. 2006). Enligt McSweeney m.fl. (2001) kände kvinnor en 

överväldigande utmattning när de skulle utföra enkla dagliga sysslor i hemmet. De blev så 

uttröttade så fort de hade gjort något att de måste sätta eller lägga sig ned. Författaren Zuzelo 

(2002) uppgav i sin studie att kvinnor sov mer än vanligt, men ändå var väldigt utmattade 

innan de drabbades av hjärtinfarkten. En förlamande känsla av att knappt kunna röra sig 

beskrevs också i studien. Känslan av att inte kunna klä på sig själv på grund av utmattning 

beskrevs i en svensk studie som en fruktansvärd upplevelse (Svedlund, Danielson, Norberg, 

2001). I Millers studie (2000) upplevde kvinnor en kombination av utmattning med andra 

symtom, som exempelvis en lättare återkommande obehagskänsla över bröstet.  

 

Så här uttryckte sig en av kvinnorna: 

”Thinking back, I was tired more so than usual, I`d get home from work in the afternoon and 

I wouldn`t do anything…I´d fall asleep…” (Albarran m.fl. 2007, s 1296).  

 

 

                                            
10 Symtom eller förebådande tecken på kommande sjukdom (Lindskog 2004). 
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Sömnstörningar 

Kvinnor upplevde sömnstörningar innan hjärtinfarkten som orsakade en enorm orkeslöshet 

(Zuzelo, 2002). En av kvinnorna i en engelsk studie sov dåligt och hade hemska mardrömmar, 

vilket gjorde henne alldeles utmattad några veckor innan sin hjärtinfarkt  

(Albarran m.fl. 2007). 

 

Muskelsvaghet 

Muskelsvaghetskänsla i kropp och armar har varit en vanlig upplevelse för många kvinnor 

(Zuzelo, 2002;  Omran m.fl. 2006;  Holliday, Lowe,  Outram, 2000;  Miller m.fl. 2000). 

Känslan av att armarna kändes som gelé och inte ville lyda var upplevelser som kvinnor 

beskrev. Många beskrev en känsla av svaghet i hela kroppen (Zuzelo, 2002). En studie 

uppgav att hälften av de 76 kvinnorna hade en känsla av svaghet i kroppen (McSweeney m.fl.  

2001). 

 

Upplevelser av svaghet i nacken som gick ner i axlar var en obehaglig känsla som var svår att 

beskriva för en del kvinnor (Albarran m.fl. 2007). I en studie från England upplevde kvinnor 

en lustig känsla i armarna som gjorde att de kändes konstiga (Ruston m.fl. 2007). Svaghet i 

kroppen upplevdes av kvinnor som att de förlorade kontrollen över sina kroppar (Svedlund 

m.fl.  2001). Några kvinnor i en australiensisk studie upplevde kraftig matthet i kroppen och 

svaghet i armarna (Holliday m.fl. 2000). 

 

Citat från en kvinna: 

”When the ambulance driver came over to me in the chair, he was picking them (arms) up. 

I remember it was just like jelly” (Zuelo, 2002, s.130). 

  

Svårt att andas 

Under den akuta hjärtinfarkten upplevde många kvinnor andningsbesvär. De vittnade om 

känslan av att de skulle kvävas (McSweeney m.fl. 2001). Andnöd i samband med 

hjärtinfarkten beskrevs som en vanlig upplevelse bland kvinnor i Kroatien, Jordanien och 

Australien (Culic, Eterovic, Miric, Silic, 2002; Omran  m.fl. 2006; Holliday m.fl. 2000;  

Gassner, Dunn, Piller, 2002).  



 16 

Kvinnor upplevde känslan av att de inte kunde få ner luft i lungorna, och att de inte kunde ta 

ett djupt andetag (Zuzelo, 2002; Sjöström-Strand m.fl 2007). En del kvinnor kände av andnöd 

när de var ute och gick. Upplevelser av att det var svårt att gå och andas samtidigt beskrevs i 

studierna av Ruston m.fl. 2007; Zuzelo 2002. Andra studier beskriver svårigheter att andas på 

grund av ett enormt tryck över bröstet (Holliday m .fl. 2000, Gassner m.fl. 2002). I Svedlund 

och Fridlunds studie (2001) upplevde kvinnor en konstig känsla vid andning. Det var som om 

någonting bubblade i strupen. Ett vanligt förekommande symtom bland kvinnor var andnöd 

endast vid lättare ansträngning (Albarran m.fl. 2007; Miller m.fl.  2000). 

 

Bröstsmärta 

Ingen av kvinnorna beskrev bröstsmärta som den klassiska vänstersidiga bröstsmärtan 

(Holliday m.fl. 2000). Kvinnor upplevde dock bröstsmärta av något slag i samband med 

hjärtinfarkten, men att upplevelserna varierade (Zuzelo,  2002; Holliday m.fl. 2000; Sjöström-

Strand m.fl. 2007; Gassner m.fl. 2002; Rosenfeld, Lindauer, 2005; McSweeney m.fl. 2001; 

Ruston m.fl. 2007). Smärtan kunde komma smygande eller akut. Upplevelser av bröstsmärta 

kunde vara brännande, kramande eller huggande (Sjöström-Strand m.fl.2007). 

I studien av Gassner m.fl. (2002) beskrevs bröstsmärta som att få ett slag i bröstet. Andra 

upplevde sin bröstsmärta som en het känsla, som blev värre och värre i mitten av bröstet 

(Rosenfeld m.fl.2005). En svensk studie beskrev känslan som en enorm smärta i bröstet, 

vilken pågick under en hel natt (Sjöström-Strand m.fl.2007). Under den akuta hjärtinfarkten 

uppgav  hälften av kvinnorna i studien smärta högt upp i bröstkorgen (McSweeney m.fl. 

2001). 

 

Enligt Zuelo (2002) upplevde kvinnor bröstsmärta när de andades djupt. Andra kände tryck 

över bröstet, som om någon satt på deras bröst. Upplevelser av bröstsmärta beskrevs som 

bankande och brännande. En slitande, dragande känsla över bröstet var andra upplevelser 

samt som en molande smärta i bröstet (Zuzelo 2002). Bröstsmärtan upplevdes också som värk 

och tyngdkänsla i bröstet. Känslan liknades vid att ha en stor sten på bröstet (Ruston m.fl. 

2007). Kvinnor beskrev också en känsla av trånghet i bröstet i Holliday m.fl. studie (2000) 

samt upplevelsen av att det kändes som en boll innanför bröstkorgen. Bröstsmärtan beskrevs 

även som en stormande och gurglande känsla i bröstet. 
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Så upplevde en kvinna i en engelsk studie sin smärta: 

”It wasn`t a pain, but it was a sensation in my chest, it didn`t go away, it was just there… it 

was more of an ache – it was there all the time” (Albarran m.fl. 2007, s.1296). 

 

Intensiteten av bröstsmärtan varierade mycket hos kvinnor (Miller m.fl.  2000).  Flera 

personer i studien bedömde sin smärta med hjälp av en skala 0-10. De flesta svarade att 

smärtan hade en nivå av 5-8 på skalan. Likaså i Omran och Al-Hassans studie (2006) fick 

kvinnor uppskatta sin bröstsmärta på en skala 0-10, där 0 visade ingen smärta och 10 var 

nivån för den värsta tänkbara smärta. De flesta uppskattade smärtan till 8 på skalan. 

Kvinnorna rapporterade ofta en känslomässig stress relaterad till sin bröstsmärta (Omran m.fl.  

2006). En del kvinnor hade enbart bröstsmärta, medan andra hade bröstsmärta i kombination 

med andra symtom (Ruston m.fl. 2007; Miller, 2000). 

 

Andra smärtor 

Huvudvärk 

I flera studier var huvudvärk förekommande som ett prodromalt symtom (Zuzelo,  2002; 

Culic m.fl. 2002; McSweeney m.fl. 2001). 

  

Tandvärk och käksmärta 

Tandvärk och käksmärta upplevdes i samband med hjärtinfarkt hos kvinnor. Tandvärken 

besrevs som väldigt besvärande och den skiljde sig från en vanlig tandvärk (Zuzelo, 2002; 

Holliday m.fl. 2000).  

 

Smärta i axlar, armar, rygg, nacke och skulderblad 

Nack- och ryggsmärtor är andra smärtor som kvinnor upplevde under sin hjärtinfarkt (Zuzelo 

2002; Sjöström-Strand m.fl. 2007;  Culic m.fl. 2002;  Holliday m.fl. 2000). Smärta i ryggen, 

både innan och under den akuta hjärtinfarkten, var ett vanligt symtom i en amerikansk studie 

(McSweeney m.fl. 2001).  Kvinnor hade även upplevelsen av att värken i ryggen flyttade sig 

från den ena sidan till den andra (Sjöström-Strand m.fl.2007). 
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Även smärtor i armarna, eller bara i en arm rapporteras. En kvinna hade kramp i en arm och 

en annan upplevde ömhet i armarna (Zuzelo, 2002). Studien från Kroatien redovisar att 71 

procent, av de 601 kvinnorna som medverkade, hade smärta i armarna (Culic m.fl. 2002). 

Nästan hälften av kvinnorna upplevde smärta i axlar och armar. Någon kvinna upplevde att 

det värkte ända ut i fingrarna (Holliday m.fl. 2000). Även enbart smärta i vänster arm och axel 

förekom hos några av kvinnorna både före och under den akuta hjärtinfarkten (McSweeney 

m.fl. 2001). I en svensk studie var smärta i armar, axlar och skulderblad ett vanligt 

förekommande symtom. Upplevelsen av en stark smärta i båda armarna som gjorde att det 

inte gick att hålla i ett glas beskrevs (Sjöström-Strand m.fl. 2007). 

 

En kvinna sa så här om smärtan i rygg och axlar: 

”I had pains down my back and in my arms and across my shoulder…Well a pain in the arm 

and the shoulder and also a little bit in my tummy” (Albarran m fl. 2007, s.1296). 

 

Buksmärta 

En del av kvinnorna kände även buksmärta (Holliday m.fl. 2000;  Sjöström-Strand m.fl. 2007;  

McSweeney m.fl. 2001; Gassner m.fl. 2001). Buksmärtor upplevdes av cirka hälften av 

kvinnorna som ett symtom innan den akuta hjärtinfarkten (McSweeney m.fl. 2001). Vissa 

kvinnor hade även haft gallsmärtor i samband med hjärtinfarkten (Gassner m.fl. 2002). Några 

kvinnor upplevde magsmärtorna som obehagliga och stressande. Flera tappade aptiten och 

ville inte äta. Upplevelser av gas i magen beskrevs också (Zuzelo,  2002).  Någon kvinna 

upplevde ett hårt tryck i epigastriet11 som fortsatte upp till strupen (Sjöström-Strand m.fl. 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Övre delen av buken mellan navel och bröstkorgens nedre kant (Lindskog, 2004). 
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Variationer i kroppstemperatur 

Värmeökning 

Värmeökning visade sig i studien av Zuzelo (2002) drabba vissa kvinnor. De upplevde att de 

fått feber. I studien från Kroatien upplevde hälften av de 601 kvinnorna förhöjd temperatur 

och svettningar (Culic m.fl. 2002). Värmeökning var ett vanligt symtom i samband med 

hjärtinfarkt, även bland kvinnorna i Australien och i Jordanien (Holliday m.fl. 2000; Omran 

m.fl.  2006). 

 

 Hälften av kvinnorna som var med i en av studierna upplevde en kraftig värmeökning i 

samband med hjärtinfarkten (McSweeney m.fl. 2001). Sjöström-Strand och Fridlund  (2007) 

relaterade hjärtinfarkten till en lätt värmeökning, vilket gjorde att kvinnorna kände sig sjuka. 

 

Kallsvettning 

Flera studier påvisade kallsvettning i samband med hjärtinfarkt där kvinnorna upplevde att de 

blev alldeles blöta och kladdiga i håret (Zuzelo, 2002;  Holliday m.fl. 2000). McSweeney 

(2001) uppgav att 29 kvinnor, av 76 i studien, kände sig kallsvettiga under hjärtinfarkten. 

Kallsvettningar i Sjöströms-Strands studie (2007) upplevdes ofta i samband med andra 

symtom. 

 

En kvinnas upplevelse: 

”I broke out in a cold sweat. It was profuse…my hair was soaked and wet” (Zuelo, 2002, s. 

130). 

 

Frusenhet 

Zuelo rapporterade i sin studie (2002) att en del kvinnor kände frusenhet och några kvinnor 

som kände både frusenhet och värmeökning som växlade. 
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Illamående och kräkningar 

Kvinnor upplevde illamående och kräkning som begynnande symtom till sin hjärtinfarkt 

(Holliday m.fl. 2000). I Zuelos studie (2002) uppgav kvinnor att de tappade aptiten, många 

ville inte ha något att äta alls. Några av kvinnorna kände illamående och kopplade det till 

orolig mage. En kvinna kände att hon ville kräkas, men hon kunde inte. Bara en kvinna 

kräktes i samband med sin hjärtinfarkt. I Omran och Al-Hassans studie (2006) kände tolv av 

de 26 kvinnorna illamående under sin hjärtinfarkt, bara fem av kvinnorna kräktes. Miller 

beskriver i sin studie (2000), att flera av kvinnorna har känt sig uppblåsta och haft illamående 

under sin hjärtinfarkt. 

 

Psykiska reaktioner  

Kvinnornas reaktioner på hjärtinfarkt upplevdes individuellt både fysiskt och psykiskt. De 

påverkades även på det sociala planet. Det kunde handla om förvirring, frustration och ilska 

(Stewart, Davidson, Meade, Hirth, Makrides 2000). Upplevelser av oro, rädsla och ångest var  

vanligt vid hjärtinfarkt, likaså rädslan för att tappa kontrollen över situationen (Zuzelo, 2002; 

Svedlund m.fl. 2001). Enligt Sjöström-Strand (2007) kände kvinnor stark oro och ångest när 

de inte kände igen smärtan de fick, utan kopplade den till något främmande och blev rädda. 

En del kvinnor fick också upplevelsen av utmattningsdepression. De beskrev att de hade svårt 

att njuta av livet, men de kunde inte hitta någon riktig förklaring till sina känslor. 
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Sammanfattning av kvinnors upplevelser vid akut hjärtinfarkt 

Beskrivning av upplevelser Författare                        
                                       

Utmattning och orkeslöshet (Sjöström-Strand m.fl. 2007;  Omran m.fl. 2006; Ruston m.fl. 

2007;  McSweeney m.fl. 2001;  Zuzelo, 2002, Albarran m.fl 

2007; Svedlund m.fl. 2001, Miller, 2000). 

 

Sömnstörningar (Zuzelo 2002). 

 

Muskelsvaghet i kroppen (Zuzelo, 2002; Omran m.fl. 2006;  Holliday m.fl. 2000;  

Miller m.fl.  2000; McSweeney m.fl. 2001; Albarran m.fl 

2007; Ruston m.fl. 2007; Svedlund m.fl 2001). 

 

Andningspåverkan som andnöd och 

kvävningskänslor 

(Culic m.fl 2002;  Omran m.fl.  2006;  Holliday m.fl. 2000;  

Gassner m.fl. 2002; Svedlund m.fl. 2001; Zuzelo, 2002; 

Ruston m.fl. 2007; Albarran m.fl.2007; Miller, 2000; 

Mcsweeney m.fl.2001; Sjöström-Strand m.fl 2007). 

 

Bröstsmärta, beskrivs som en molande värk, en 

brännande, kramande eller huggande känsla 

(Zuzelo, 2002: Holliday m.fl. 2000; Sjöström-Strand m.fl. 

2007).   

 

Huvudvärk, tandvärk,  käksmärta, smärta i axlar, 

armar, rygg, nacke, skulderblad är andra smärtor 

som beskrivs 

(McSweeney m.fl. 2001; Zuzelo, 2002; Culic m.fl. 2002; 

Holliday m.fl. 2000; Sjöström-Strand m.fl.2007; Albarran 

m.fl. 2007). Illamående och kräkningar förekom också, men 

det var inte så vanligt (Zuzelo 2002; Holliday m.fl. 2000; 

Omran m.fl. 2006; Miller, 2000). 

 

Buksmärtor (Holliday m.fl. 2000;  Sjöström-Strand m.fl. 2007; 

McSweeney m.fl. 2001;  Gassner m.fl. 2001). 

 

Förhöjd kroppstemperatur, kallsvettning och 

frusenhet 

(Zuzelo 2002;  Holliday m.fl. 2000; Culic m.fl.2002; Omran 

m.fl.2006; Sjöström-Strand m.fl. 2007; McSweeney 

m.fl.2001). 

Psykiska reaktioner (Stewart m.fl. 2000;  Zuzelo,  2002; Sjöström-Strand 

m.fl.2007). 
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Faktorer som påverkar kvinnor att söka vård sent. 

 

Okunskap 

Variationen är stor när det gäller hur lång tid kvinnor väntar med att söka vård. Det handlar i 

studien om allt från en timme upp till 168 timmar. Anledningen till att vård inte söktes 

omedelbart var att många av kvinnorna inte förstod att de hade hjärtinfarkt. De förväntade sig 

inte att känna som de gjorde vid hjärtinfarkten. Flera kvinnor trodde att hjärtinfarkt var 

förknippad med rejäl bröstsmärta och svimning (Holliday m.fl. 2000). Perers m. fl. beskriver i 

sin studie om hur duktiga kvinnorna är på att stötta männen när det gäller att söka vård vid 

symtom på hjärtinfarkt. Men när kvinnor drabbas själva, då är det längre till ett beslut om ett 

sjukhusbesök. Studien visar att bara en av tio kvinnor kommer till akuten inom en timme efter 

symtomdebut ( Perers, Caidahl,  Helitz,  Karlson, Karlsson, Hartford, 2006). I Rustons studie 

(2007) framkommer det att tio kvinnor av 44 söker vård inom en timme efter de känt av sina 

symtom. Författarna rapporterar att 14 kvinnor sökte vård efter 36 timmar. Många kvinnor 

blir överraskade när de fick diagnosen hjärtinfarkt, de trodde inte de skulle kunna drabbas 

(Ruston m.fl.  2007). 
 

I Rosenfelds studie (2005) hade kvinnor diffusa symtom, som värk i nacke, axlar och huvud. 

Dessa kvinnor förknippade inte symtomen till hjärtinfarkt (Rosenfeld m.fl.  2005). En kvinna 

hade upplevelsen av att vakna mitt i natten med värk i bröstet och oroskänslor. Hon blev 

väldigt rädd och fick svårt att andas, men hon såg dock inget samband med att det skulle vara 

en hjärtinfarkt (Sjöström-Strand m.fl.  2007). Kvinnor blev förvånade när de fick diagnosen 

hjärtinfarkt. De hade inte förväntat sig att känna som de gjorde. De flesta i studien trodde att 

hjärtinfarkt var förknippat med enorm central bröstsmärta (Zuzelo, 2002). En kvinna hade 

haft värk i armarna i över en vecka. När hon äntligen sökte vård visade det sig att hon hade 

haft en infarkt för en vecka sedan, och att hon nu hade en ny pågående hjärtinfarkt (Rosenfeld 

m.fl.  2005). I artikeln av Svedlund (2001) framkom det bland annat att kvinnorna hade svårt 

att förstå varför de mått dåligt under en längre period, eller vad smärtan och obehaget som de 

hade känt före sin hjärtinfarkt kunde tänkas bero på.  
 

En röst ur studien: 

”I was saying to myself that this will pass if I just rest for a while, although the symptoms 

continued and became worse. I tried all the time telling myself that it is not serious and I 

couldn`t believe that there were something wrong with my heart, I am only 36 years old” 

( Sjöström-Strand m.fl. 2007, s. 4). 
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Förnekelse 

Trots tidigare erfarenheter av hjärtproblem förväntar sig inte en del kvinnor att de ska drabbas 

av hjärtinfarkt. Flera kvinnor berättade att de hade haft kärlkramp i flera år, men när de fick 

ont i bröstet trodde de att det var ett nytt kärlkrampanfall och inte hjärtinfarkt (Ruston m.fl. 

2007:  Rosenfeld m.fl. 2005).  Många hade svårt att se sig själv som riskpatienter, när det 

gäller hjärtinfarkt, även fast de hade en släktbakgrund fylld av hjärt- och kärlsjukdomar. En 

kvinna berättade om sin mamma, mormor och morfar som alla avled i hjärtinfarkt, men hon 

såg ändå inte något samband mellan hjärtinfarkt och sin trötthet, sin andnöd och sin 

bröstsmärta (Sjöström-Strand m.fl.2007). Kvinnor distanserade sig och förnekade sin 

hjärtinfarkt, en skyddmekanism som de tog till för att inte tappa kontrollen över situationen. 

Även fast kvinnor hade uppenbara symtom förnekade de allvaret i situationen (Svedlund m.fl. 

2001). 

 

Felaktig självdiagnos 

Enligt Rosenfeld och Lindauer (2005) förknippade kvinnor sin bröstsmärta med magen. En 

kvinna trodde hon hade gallstensproblem, och hon sökte till slut vård efter 30 timmar. Det 

visade sig då vara en hjärtinfarkt. Värk i epigastriet eller gallproblem förknippades med 

matförgiftning. En kvinna med värk i ryggen trodde det bara var muskelvärk. I Rustons studie 

(2007) berättar en kvinna om sina upplevelser av andnöd och olika symtom som hon haft i 

över åtta veckor. Symtomen förknippades till en infektion. Ett annat exempel var en kvinna 

som behandlats med antibiotika för en infektion, även hon kopplade sina symtom till 

infektionen. En tredje kvinna kände sig yr, illamående och kräktes, men eftersom hon var 

nervöst lagd såg hon inget samband med hjärtinfarkt. Inte förrän dagen efter, när hon började 

kallsvettas, förstod hon att något var fel (Ruston m.fl. 2007). Att det skulle kunna vara en 

hjärtinfarkt fanns inte med i kvinnornas sinnesvärld, utan de relaterade symtomen till högt 

blodtryck, sömnbrist eller annat som skulle kunna ge samma känsla som kvinnan upplevde 

(Ostergaard, Petersson, 2003). 
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Egenvård 

Holliday (2000) rapporterar om kvinnor som ignorerade symtomen och gjorde andra saker för 

att må bättre. En del tog några värktabletter för att må bättre. En av kvinnorna arbetade vidare 

med det hon höll på med, och trodde att värken i armarna skulle gå över. I en amerikansk 

studie försökte kvinnor dämpa värken genom att ta ett varmt bad. Kvinnorna trodde också att 

mer sömn och vila skulle hjälpa dem. Flera kvinnor prioriterade hushållsarbete före att söka 

vård (Zuzelo, 2002).  Även om en del kvinnor förstod att symtomen de upplevde var 

onormala så sökte de ändå inte vård utan försökte med egenvård i första skedet (Sjöström-

Strand m.fl. 2007). 

  

Enligt en norsk studie dröjde fler än hälften av kvinnorna med att söka vård inom två till sex 

timmar efter första känslan av symtom. De provade till att börja med självmedicinering 

(Lovlien, Schei, Hole,  2006). Flera kvinnor väntade med att söka vård i tron att värken skulle 

gå över. Istället för att söka professionell vård försökte de med egenvård. De drack vatten 

eller promenerade runt för att på så sätt dämpa smärtan (Ostergaard m.fl. 2003). 

 

Oro, rädsla, skuld och skam 

I en av studierna säger en kvinna att hon inte ville söka vård för att hon var rädd att 

sjukvårdspersonalen skulle tala om för henne att hon slösade bort deras tid. En del kvinnor 

hade även sjukvårdsrädsla och sökte av den anledningen inte hjälp (Rosenfeld m.fl.  2005).  

Enligt Sjöström-Strands studie (2007) är det många kvinnor som vårdar sina män hemma. De 

kvinnorna kände stark oro över att behöva lämna hemmet trots att de fått hjärtinfarkt.  

Svedlund (2001) beskriver i sin studie att kvinnor känner skuld och skam över att inte vara 

lika oberoende som vanligt. Många kvinnor är vana att ta hand om hemmet och familjen och 

vara den person som visar styrka och som det mesta kretsar kring (Svedlund m.fl.  2001). 
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Kvinnors behov av stöd i samband med akut hjärtinfarkt 

 

Stöd av närstående 

Kvinnorna ville rådfråga anhöriga först innan de sökte vård, och det ledde till att de inte 

kontaktade vårdpersonal på en gång. Några av kvinnorna blev fundersamma över sina 

symtom och ringde sin läkare, men trots att de blev ombedda att ringa efter ambulans valde de 

att ta sig till sjukhuset själva med hjälp av anhöriga. Detta fördröjde ankomsten till sjukhuset. 

Kvinnor förstod att de behövde hjälp, men de väntade ändå med att ringa efter hjälp eftersom 

det var helg. En 86-årig kvinna kände bröstsmärta när hon skulle lägga sig på kvällen, men 

hon ville inte störa sina barn så hon väntade till nästa morgon. Flera kvinnor trodde inte att 

deras män skulle klara sig själva hemma, därför berättade de inte om sina besvär för maken 

(Rosenfeld m.fl. 2005). 
 

Ytterligare en kvinnoröst: 

”My husband had a stroke some years ago and he is depending on me. When the ambulance 

arrived my husband said: What about me, I can’t manage without you” (Sjöström-Strand m.fl.  

2007, s.5). 

 

En svensk studie visar att kvinnor har svårt och ta beslut om att söka vård i samband med en 

hjärtinfarkt. De behövde få stöd från anhöriga och vänner för att söka hjälp (Sjöström-Strand 

m.fl.  2007). Kvinnor kontaktade familjemedlemmar och närstående innan de ringde till 

doktorn (Lovlien m.fl. 2006). Många kvinnor vände sig till anhöriga för råd när de kände 

symtom. En studie från England visade att de flesta kvinnorna dock följde rådet att snarast 

söka vidare professionell vård (Julie, MacIness, 2006). Kvinnors hjärtinfarkter kunde leda till 

konflikter i familjeförhållandena då make och barn gav onormalt mycket uppassning 

(Ostergaard m.fl 2003). Gud, familjen, vännerna, arbetskamraterna och andra drabbade 

hjärtinfarktspatienter beskrivs som den viktigaste källan till emotionellt stöd.  Denna studie 

visar också hur anhörigas oro och rädsla över att förlora sin partner kan upplevas som 

överbeskyddande. Den drabbade känner sig beroende och ständigt övervakad (Stewart 

m.fl.2000). 

 

I Zuzelo´s studie framkom, att det ofta var de anhöriga, mannen eller barnen, som övertalade 

kvinnorna till att söka vård. Kvinnorna levde med symtomen några dagar innan de sökte 

hjälp, då med förklaringen att symtomen växlade och att de trodde symtomen skulle gå över 

(Zuelo, 2002).  
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Stöd av sjuksköterskor 

 

Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt hade inte förmågan att ta till sig informationen om 

sjukdomen när de fick diagnosen. Kvinnorna ville ha mer information när chocken lagt sig.  

Flera patienter upplevde sjukvårdspersonalens information som stressande, eftersom de kände 

en brist på relevant fakta då den presenterades på ett svårförståeligt sätt. Många patienter 

påpekade också att det ofta är läkarna som ger informationen, mycket sällan sjuksköterskor 

(Stewart m.fl. 2000; Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron, Wade m.fl. 2000).  

 

Svedlund (2001) belyser i studien hur kvinnor upplevde skuld och skam över att inte kunna ta 

hand om sig själva och vara beroende av personalen. De ville inte visa sina känslor, att de var 

oroliga, ledsna och rädda. Kvinnorna ville ha mer stöd, hjälp och information innan de skrevs 

ut från sjukhuset för att åka hem till sina vardagliga sysslor. Närstående behövde också ha 

information för att hjälpa sina nära i hemmet. (Svedlund m.fl.  2001). 

 

Ostergaard och Pettersson beskriver i sin studie (2003) om hur patienterna behöver 

information om känslor som kan dyka upp efter den akuta hjärtinfarkten. Detta för att på så 

sätt förebygga psykiskt besvärliga reaktioner inom familjekretsen efter utskrivningen.  
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DISKUSSION 
 
 
Sammanfattning av huvudresultat 
 
Upplevelser i samband med akut hjärtinfarkt hos kvinnor beskrivs som utmattning, 

orkeslöshet, muskelsvaghet och andnöd. Kvinnor beskriver inte bröstsmärtan som den 

klassiska centrala bröstsmärtan utan mer som värk, tyngdkänsla, brännande eller kramande 

känsla i bröstet (Sjöström-Strand m.fl.  2007;  Omran m.fl. 2006;  Ruston m.fl. 2007;  

McSweeney m.fl. 2001;  Zuzelo 2002). Andra vanliga smärtvarianter vid akut hjärtinfarkt var 

exempelvis; huvudvärk, tandvärk, värk i käkar, värk i axlar, rygg, nacke, skulderblad samt 

värk i buken. Upplevelser av förhöjd kroppstemperatur, illamående och kräkningar var andra 

symtom som beskrevs (Zuzelo, 2002;  Holliday m.fl. 2000). Psykiska reaktioner som oro, 

rädsla och ångest var vanliga upplevelser bland kvinnor vid hjärtinfarkt (Stewart m.fl.  2000;  

Zuzelo, 2002; Svedlund m.fl.2001; Sjöström-Strand m.fl.2007)). 

 

Trots erfarenheter av tidigare hjärtproblem förväntade sig inte kvinnorna att de skulle drabbas 

av hjärtinfarkt (Ruston m.fl. 2007). Anledningen till att många kvinnor väntar med att söka 

vård var att de inte förstod att de hade hjärtinfarkt. De kopplade inte sina symtom till 

hjärtinfarkt (Holiday m.fl. 2000;  Rosenfeld m.fl. 2005;  Sjöström-Strand m.fl. 2007).  

Kvinnorna förknippade oftast hjärtinfarkt med den klassiska centrala bröstsmärtan (Zuzelo, 

2002). Många kvinnor försökte med egenvård i tron på att symtomen skulle försvinna 

(Sjöström-Strand m.fl. 2007; Holliday m.fl. 2000;  Zuzelo, 2002;  Ostergaard m.fl., 2007;  

Lovlien  m.fl. 2006). 

 

Kvinnorna hade svårt att ta beslut om att söka vård. De behövde stöd från närstående innan de 

sökte vård för sin hjärtinfarkt ( Sjöström-Strand m.fl. 2007;  Rosendeld m.fl. 2005;  Zuzelo,  

2002;  Julie m.fl 2006). Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i den preventiva12 vården av 

hjärtinfarkt (Lovlien m.fl. 2006), men också i arbetet med att informera kvinnorna efter att de 

hade drabbats (Ostergaard m.fl. 2003). Närstående ska också få stöd och information av 

sjuksköterskor, så att de på ett bra sätt kan stödja och hjälpa sina anhöriga (Svedlund  m.fl. 

2001). 

 

                                            
12 Förebyggande 
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Resultatdiskussion 
 

Kvinnors upplevelser i samband med akut hjärtinfarkt 

 
I resultatet av kvinnors upplevelser av akut hjärtinfarkt visade sig den fysiska upplevelsen 

vara allra starkast när det gäller vilka symtom de upplevde innan och i samband med 

hjärtinfarkten. Kvinnor upplevde oftast inte den klassiska vänstersidiga bröstsmärtan, den som 

nästan alltid beskrivs i litteraturen, utan de kände varierade grad av bröstsmärta – allt ifrån 

värk och tyngdkänsla till en brännande eller kramande känsla. De flesta studier rapporterar att 

det är vanligt med bröstsmärtor även hos kvinnor. Upplevelserna av bröstsmärta beskrevs på 

många olika sätt. Bröstsmärtan kunde exempelvis vara slitande, kramande, huggande eller 

bankande. Obehagskänsla, molande värk, tryck och tyngdkänsla över bröstet var andra 

upplevelser (Holliday m.fl. 2000; McSweeney m.fl. 2001;  Ruston m.fl. 2007;  Sjöström-

Strand m.fl.2007;  Zuzelo, 2002). Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan 

är lyhörd för kvinnors beskrivningar av symtom, och att sjuksköterskan tar dem på allvar och 

på ett korrekt sätt rapporterar detta vidare och dokumenterar de upplevelser som patienten 

beskriver. Detta för att inte betydelsefull information ska komma bort. Traditionellt sett 

förknippas hjärtinfarkt oftast med stark central bröstsmärta. Här bör ett könsperspektiv läggas 

in på hjärtinfarkten så att den gamla myten försvinner. Resultatet visar tydligt att kvinnor inte 

alltid har den starka bröstsmärtan vid hjärtinfarkt.  

 

Andnöd i samband med hjärtinfarkt var en upplevelse som var vanlig bland kvinnor (Culic 

m.fl. 2002; Omran m.fl. 2006;  Zuzelo, 2002). Upplevelserna beskrevs som svårt att få luft, en 

känsla av att kvävas (Holliday m.fl. 2000;  Gassner m.fl. 2002;  Sjöström-Strand m.fl.  2007). 

Kvinnor upplevde också andnöd vid lättare ansträngning (Albarran m.fl. 2007;  Miller m.fl.  

2000; Ruston m.fl. 2007;  Zuzelo, 2002). Uppsatsförfattarna tror att andnöd är ett symtom 

som kvinnor tar på allvar, men det förknippas oftast med andra sjukdomar än hjärtinfarkt. 

 

Det var vanligt att kvinnor upplevde utmattning innan den akuta hjärtinfarkten ( Zuzelo, 2002; 

Omran m.fl. 2006;  Miller, 2000;  McSweeney m.fl.  2001;  Svedlund m.fl. 2001;  Sjöström-

Strand m.fl. 2007;  Ruston m.fl. 2007). Utmattning beskrevs oftast som en enorm 

trötthetskänsla, där kvinnorna inte orkade göra någonting (Zuzelo, 2002). Uppsatsförfattarna 

tror därför, att upplevelsen av utmattning vid hjärtinfarkt kan förväxlas med stress och 

utmattningsdepression – i synnerhet om den upplevs av en kvinna i medelåldern som 
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dessutom är mitt i karriären. Istället för att söka vård tror många istället att vila och sömn ska 

hjälpa. 

 

Muskelsvaghet i kropp och armar förekom också bland kvinnor i samband med hjärtinfarkten  

( Zuzelo, 2002;  Culic m.fl. 2002;  Holliday m.fl. 2000; Omran m.fl.  2006;  Miller m.fl.  

2000;  McSweeney m.fl.  2001). Kvinnorna förknippade svaghet i kroppen med en olustig 

känsla av att förlora kontrollen över sin kropp (Svedlund m.fl. 2007). Denna upplevelse tror 

uppsatsförfattarna kan förknippas med stress och utmattningsdepression istället för 

hjärtinfarkt. Det är också ett symtom som många tror går över med lite vila. 

 

Kvinnor upplevde ofta andra smärtor än bröstsmärtan. Huvudvärk var ett prodromalt symtom 

(McSweeney m.fl. 2001;  Zuzelo, 2002; Culic m.fl.  2002).  Tandvärk och smärta i käkar var 

upplevelser som vissa kvinnor hade i samband med hjärtinfarkten (Zuzelo, 2002;  Holliday 

m.fl. 2000). Smärta och värk i nacke, rygg, armar, axlar och skulderblad var andra upplevelser 

kvinnor hade (Zuelo, 2002;  Culic m.fl.  2002;  Holliday m.fl. 2000;  McSweeney m.fl. 2001; 

Sjöström-Strand m.fl). Andra upplevelser vid akut hjärtinfarkt var buksmärta (Holliday m.fl. 

2000; Sjöström-Strand m.fl. 2007;  McSweeney m.fl. 2001; Gassner m.fl. 2002). 

Uppsatsförfattarna tror inte att kvinnor ser huvudvärk som en varningssignal kopplad till 

hjärtinfarkt. Smärtor till rygg och axlar är andra symtom som kan förväxlas, i synnerhet om 

det är en kvinna som har ett stillasittande arbete. Kvinnor som söker för buksmärtor kopplas 

ofta till magbesvär och kan bli liggande på akuten i väntan på undersökning istället för att det 

tas ett EKG, vilket är en enkel och snabb undersökning.  

 

Frusenhet, värmeökning, svettning och kallsvettning var exempel på variationer i kvinnornas 

kroppstemperatur. Det kan vara en tolkningsfråga vad som är svettning och bero på att en del 

inte skiljer på varm svettning och kall svettning (Zuzelo,  2002;  Culic m.fl. 2002;  Holliday 

m.fl.2000;  Omran  m.fl. 2006;  McSweeney m.fl. 2001;  Sjöström-Strand m.fl.2007). 

Uppsatsförfattarna anser att det kan vara en tolkningsfråga vad som är svettning och bero på 

att en del inte skiljer på varm och kall svettning. Vad som är säkert var att svettningar var 

vanligt förekommande symtom. Vidare tror vi att svettningar vid hjärtinfarkt kan förväxlas 

med svettningar under klimakteriet, eftersom hjärtinfarkt är vanligast bland kvinnor över 55 

år. 

 

 



 30 

Några av kvinnorna i studierna kände av illamående (Zuzelo, 2002;  Omran m.fl. 2006;  

Miller, 2000;  Holliday m. fl. 2000), men det var inte ett så vanligt förekommande symtom. 

Enstaka studier beskrev kräkningar i samband med hjärtinfarkt (Zuzelo, 2002; Omran m. fl. 

2006). Illamående är ett vanligt symtom till många olika sjukdomar, och inget som direkt 

kopplas enbart till hjärtinfarkt anser uppsatsförfattarna. Illamående och kräkning hör till de 

klassiska symtomen vid hjärtinfarkt men det var inte vanligt bland kvinnor. 

 

Upplevelser av oro, ångest och rädsla var vanligt vid hjärtinfarkt bland kvinnor (Zuzelo, 2002;  

Stewart m.fl. 2000). När kvinnor inte kände igen smärtan, och inte visste var den kom ifrån, 

upplevdes en stark oro och ångest (Sjöström-Strand m.fl.). Uppsatsförfattarna anser att 

sjuksköterskan har en viktig funktion i att stödja kvinnorna så att de känner tillit och trygghet 

till den vårdande personalen. Psykiska reaktioner är oftast individuella och som sjuksköterska 

är det viktigt att ta hänsyn till detta. 

 

Det är viktigt att kvinnor blir medvetna om vilka upplevelser kvinnor har vid hjärtinfarkt samt 

att hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år (Socialstyrelsen, 

2007). Kvinnors medvetenhet av upplevelser vid hjärtinfarkt samt vikten av snabb behandling 

för att minska vävnadskada (Lovlien m.fl. 2006) kan bidra till att kvinnor söker vård i tid.  

Detta leder förhoppningsvis till minskad mortalitet i hjärtinfarkt bland kvinnor. Som det ser ut 

i dag är minskningen större bland män än bland kvinnor (Schenk-Gustafsson, 2003). 

 

Faktorer som påverkar kvinnor att söka vård sent 

 

Trots tidigare erfarenhet av hjärtinfarkt visar en del studier att kvinnor ändå förnekar sina 

upplevelser av hjärtinfarkt (Ruston m.fl. 2007;  Rosenfeld m.fl. 2005). Dessa kvinnor behöver 

bli medvetna om att de förnekar och trivialiserar sina upplevelser av hjärtinfarkt. Information 

och upplysning är extra viktigt till just dessa kvinnor anser uppsatsförfattarna. 

 

Många kvinnor kopplade sina upplevelser till andra sjukdomar (Ruston m.fl. 2007;  Rosenfeld 

m.fl.  2005;  Ostergaard m.fl.  2003) och försökte med egenvård i form av vila och 

värktabletter istället för att söka vård (Holliday m.fl. 2000;  Zuzelo, 2002; Sjöström-Strand 

m.fl. 2007;  Lovlien m.fl. 2006;  Ostergaard m.fl.  2003). Andra faktorer till att kvinnor sökte 
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vård sent var sjukvårdsrädsla, skuld över att behöva lämna sin sjuke man hemma och skam 

över att bli sjuk (Rosenfeld m.fl. 2005;  Sjöström-Strand m.fl.2007;  Svedlund m.fl.2001).  

 

De kvinnor som inte anser sig vara i riskzonen för någon hjärtsjukdom väntar lite längre än de 

andra innan de söker vård. Okunskap till vilka upplevelser kvinnor har vid hjärtinfarkt visar 

sig höra ihop med sen vårdkontakt (Svedlund m.fl.2001). Att kvinnor upplever sig osårbara 

tror uppsatsförfattarna kan höra samman med deras förnekelse med att kunna få hjärtinfarkt 

Kvinnorna försökte ofta relatera sina symtom till andra sjukdomstillstånd samt lindra och 

behandla dessa med egenvårdsåtgärder. En fråga uppsatsförfattarna ställer sig. Kanske har 

kvinnan en högre smärttröskel än mannen? Om de negligerar sin smärta försvårar det kanske 

för vårdpersonalen att upptäcka allvaret i situationen och det senarelägger då viktiga 

vårdinsatser. 

 

Hjärtsjukdomar bland kvinnor har blivit ett stort folkhälsoproblem i stora delar av världen 

(Schenk-Gustavsson, 2001).  Mycket tyder på att energiintag och energiförbrukning inte är i 

symbios. Ändrade kostvanor och mer stillasittande arbete ökar risken för fetma som är en 

påverkande orsak till hjärtinfarkt. Stress kan vara en annan orsak. Uppsatsförfattarna anser att 

sjuksköterskan har en viktig roll genom att informera patienter om riskfaktorer både i 

primärvården där hälsokontroller görs och till patienter i den slutna vården – detta för att 

förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Sjuksköterskor i allmänhet måste bli bättre på och lära sig att 

våga ta diskussioner som är eller kan bli känsliga. Här behövs mod och försiktighet då det 

även finns en etisk aspekt i detta. Det kan vara svårt att säga till en patient att de borde byta 

livsstil utan att kränka deras integritet. 

 

Vårdpersonal behöver bli bättre på att identifiera kvinnors symtom av hjärtinfarkt. 

Uppsatsförfattarna föreslår därför en checklista över kvinnors symtom att använda sig av vid 

patientbesök. Den kan vara ett bra komplement utöver muntlig upplysning om hjärtinfarkt. Den 

kan även användas av SOS-operatörerna som svarar på nödsamtal. Det är viktigt att de tar 

kvinnors symtom på allvar för att de ska kunna prioritera rätt. 

 

 

I en studie beskrivs kvinnor som oförklarligt har mått dåligt under en längre period utan att 

förstå varför (Svedlund m.fl. 2001). Uppsatsförfattarna anser att könstillhörighet spelar en 

nyckelroll. Kvinnorna ser inte på sig själva som en individ som kan drabbas av hjärtinfarkt 
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och de anser sig heller inte passa in i beskrivningen av någon som är eller kan bli hjärtsjuk. 

Fortfarande lever traditionen kvar i att hjärtinfarkt endast drabbar män. Vissa kvinnor har 

visat sig motvilliga till att ta till sig eventuella hjärtinfarktssymtom, då de på traditionellt sätt 

har satt familjeansvar och hemsysslor före sin egen hälsa 

 

Forskningen om kvinnors hjärtinfarkt börjar gå framåt, men hur många studier forskarna än 

publicerar så måste också resultatet på ett naturligt sätt nå ut i samhället. Kvinnor måste bli 

medvetna om att de förnekar och trivialiserar sina symtom. Upplysning till allmänheten via 

media, kampanjer, broschyrer som läggs ut på vårdcentraler, apotek och på sjukhus kan bidra 

till människors medvetenhet tror uppsatsförfattarna. 

 

Kvinnors behov av stöd 

 

Kvinnor har svårt och ta beslut om att söka vård i samband med en hjärtinfarkt. De behövde 

stöd från anhöriga och vänner för söka hjälp (Sjöström-Strand m.fl. 2007;  Lovlien m.fl. 2007;  

Julie m.fl. 2006;  Zuzelo, 2002). Familjen, vännerna och arbetskamraterna beskrivs som den 

viktigaste källan till emotionellt stöd för kvinnor med hjärtinfarkt (Stewart m.fl. 2000). Detta 

är viktig kunskap för oss sjuksköterskor, att förstå att närstående är lika viktiga som 

vårdpersonal i omvårdnaden av patienten.  

 

Det nämns i flera artiklar att informationsbrist ökar oro och ångest hos både patienter och 

deras närstående (Stewart m.fl. 2000;  Ostergaard m.fl. 2003). När information ges av 

sjuksköterskor bör den framföras på ett professionellt sätt som är begripligt och är på 

patientens och närståendes förståelsenivå anser uppsatsförfattarna. Information om 

sjukdomen, behandlingen och omvårdnaden bör ske fortlöpande under vårdtiden till både 

patient och närstående. Vissa närstående har andra vänner och bekanta som finns där för dem 

när det behövs, men det är inte säkert att alla har det stöd som varje människa behöver i 

sådana här situationer. Därför är det av stor vikt att sjukvårdspersonal stöder närstående redan 

innan patienten skrivs ut från sjukhuset. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter och närstående att 

skaffa stöd från andra organisationer som exempelvis stödgrupper. På så sätt kan de möta 

människor i samma situation som de själva att utbyta erfarenheter med. Kvinnor blir oftast 
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erbjudna hjärtskola13 efter utskrivningen vilket många upplever positivt. Där medverkar 

dietister, sjuksköterskor och kuratorer. Här tycker vi att även närstående ska bli erbjuden att 

samverka eftersom de är ett viktigt stöd för de drabbade kvinnorna.  

 

Flera studier beskriver att stöd av sjuksköterskor är viktigt till kvinnorna vid hjärtinfarkt 

(Ostergaard m.fl. 2003; Svedlund m.fl. 2007; Jackson m.fl. 2000). Uppsatsförfattarna anser att 

det framkommer lite otydligt i studierna exakt vilket stöd kvinnor behöver mer än 

information. Det kan tänkas att de behöver praktiskt stöd, någon som ordnar det praktiska när 

de kommer hem. Som sjuksköterska är det relevant att inför utskrivningen stämma av med 

patienten och dess närstående så att den närmsta tiden i hemmet fungerar på bästa sätt.  

Många kvinnor vårdar sina män hemma (Sjöström-Strand m.fl.2007) innan de själva blir 

sjuka.  Uppsatsförfattarna tror att de kanske behöver någon som talar om för dem att de kan få 

avlastning genom att männen kommer in på något boende någon vecka så att dessa kvinnor 

får vila. Dessa kvinnor har oftast så dåligt samvete över att behöva lämna sina män. De har 

helt enkelt svårt att besluta om detta själva, och behöver oftast professionell hjälp i det 

sammanhanget. Där kan sjuksköterskan vara en tröst och visa förståelse. Vidare tror 

uppsatsförfattarna att stöd från sjuksköterskor menas att kvinnor behöver emotionellt stöd i 

form av empati, förståelse och någon som lyssnar. Detta kan hjälpa kvinnor i sina känslor av 

skuld och skam. 

 

Sjuksköterskor behöver träna sig på att informera kvinnor om risker för hjärtinfarkt och 

vårdpersonal bör få utbildning i att göra en handlingsplan för hur de bättre skall bemöta 

riskpatienter och dess anhöriga. Detta anser uppsatsförfattarna vara en bra utveckling i 

omvårdnaden av kvinnor med hjärtinfarkt. Forskning kring kvinnors upplevelser av 

hjärtinfarkt leder självklart till ökad kunskap och förståelse av kvinnors uppfattning, attityder 

och tankar om hjärtinfarkt. Med dessa erfarenheter kan sjuksköterskan sammanställa 

individuella vårdplaner så att kvinnor får en anpassad och god omvårdnad.  

 

 

 

                                            
13 Hjärtrehabilitering i grupp i form av undervisning av kurator, matlagning ledd 
av dietist, information av kranskärlssköterska, gruppträning ledd av 
sjukgymnast, rökavvänjning. (Cardiologiska kliniken, Falu lasarett 2005). 
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Metoddiskussion 

Systematiska litteraturstudier ger en bra överblick över aktuell forskning inom ämnet. Vid 

databassökning har sökorden som använts givit svar på syfte och frågeställningar. Sökorden 

har varit relevanta för studien. Vi valde ut 18 vetenskapliga artiklar, 15 kvalitativa och tre 

kvantitativa artiklar. Avsikten var att besvara frågeställningarna endast med kvalitativa 

artiklar, eftersom kvinnorna skulle beskriva sina upplevelser av hjärtinfarkt. Även de 

kvantitativa artiklar beskrev tydligt de olika upplevelserna som kvinnorna drabbades av, 

därför inkluderades även dessa. En blandning av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

möjliggör en bredare sammanställning, vilket resulterar i ett mer tillförlitligt resultat. Vi är 

medvetna om att en del artiklar har använts mer än andra i resultatdelen. Detta beror på att 

resultatet i artiklarna varierade samt svarade mer eller mindre på våra frågeställningar. De 

redovisade studierna är från USA, Australien, Kroatien, Jordanien, England, Norge, Danmark 

och Sverige. Resultatet visar på en bred kunskap över världen men artiklar från Asien hade 

varit önskvärt. Alla artiklar som redovisas är skrivna på engelska. När ett språk översätts till 

ett annat finns det alltid risk för att viktiga beskrivningar tolkas felaktigt. Uppsatsförfattarna 

har granskat samtliga vetenskapliga artiklar enligt Willmans och Stoltz granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Vår bedömning är dock att det är oerhört svårt att utifrån 

granskningsmallarnas frågor kunna göra en rättvis bedömning av artiklarna, vissa frågor är 

mindre relevanta i vissa artiklar och på så sätt kan poängvärdet bli felaktigt vilket resulterar i 

en orättvis bedömning. 

 

 

Konklusion 
Det framgår av studierna att kvinnor upplever diffusare symtom vid hjärtinfarkt än de 

klassiska symtomen. Det innebär att kvinnor oftast inte förknippar sina symtom till 

hjärtinfarkt. Kvinnor förnekar även sina upplevelser och tror sig inte kunna drabbas av 

hjärtinfarkt. Detta leder i sin tur till att kvinnor söker vård sent. Kvinnor behöver stöd av 

närstående innan de söker vård och stöd av sjuksköterskan i form av information.  
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Förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att ta kvinnors symtom vid hjärtinfarkt på allvar. Som sjuksköterska kommer vi 

att träffa dessa patienter i många olika sammanhang. Mycket av hjärtinfarktforskningen har 

tidigare riktats mot män, och det är därför viktigt att forskningen nu fortsätter kring kvinnors 

symtom, diagnostisering och behandling. Detta för att skapa rätt metoder och läkemedel för 

att i ett tidigt stadium förhindra att hjärtmuskeln tar för stor skada vid hjärtinfarkt. Ökade 

kunskaper hos befolkningen och sjukvårdspersonal om kvinnors upplevelser vid hjärtinfarkt 

leder till förståelse av kvinnors uppfattning, attityder och tankar om hjärtinfarkt. Det är även 

viktigt att fokusera kommande forskning på sjuksköterskans roll i omvårdnaden samt utveckla 

behovet av stöd till kvinnliga hjärtinfarktspatienter. Detta för att på bästa sätt kunna möta 

kvinnornas reaktioner och upplevelser så att bästa förutsättningar sker för en snabb, säker och 

god omvårdnad av kvinnor med hjärtinfarkt. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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