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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är en vanlig dödsorsak i världen och i Sverige. 

Hjärtinfarkt orsakas av ateroskleros som i sin tur leder till syrebrist i hjärtmuskulaturen. 

Symtombilden är individuell och symtom som bröstsmärta, illamående och 

andningspåverkan kan förekomma. Förekomsten av att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva och jämföra kvinnor och mäns 

symtombild vid hjärtinfarkt samt att granska undersökningsgrupper i de valda studierna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. 13 kvantitativa artiklar valdes ut till den 

föreliggande litteraturstudien. 

Huvudresultat: Bröstsmärta var det vanligaste och mest förekommande symtomet hos 

både män och kvinnor vid hjärtinfarkt. Kvinnor beskrev mer ryggsmärta, smärta 

lokaliserat till skulderbladen och nacksmärta. Män rapporterade mer smärta i höger sida 

av bröstkorgen och arm. Illamående, andningsbesvär och svaghetskänsla visade sig mer 

förekommande hos kvinnor medan män presenterade mer svettningar. Tydliga 

skillnader fanns i antal rapporterade symtom i samband med hjärtinfarkt, kvinnor 

rapporterade fler än män. 

Slutsats: Det framkom både likheter och skillnader i män och kvinnors symtombild vid 

hjärtinfarkt, symtomen var varierande och individuella. För att sjuksköterskan ska 

kunna tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov krävs kunskap om 

hjärtinfarktens varierande symtombild. Detta är viktigt för att i god tid kunna handla 

korrekt för att förhindra komplikationer och bestående men hos patienter som drabbas 

av hjärtinfarkt. Mer forskning inom området skulle öka kunskapen hos sjuksköterskan 

och bidra till en bättre omvårdnad för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. 

 
 
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, kvinnor, könsskillnader, män, symtom 



Abstract 
 
 
Background: Cardiovascular disease is a common cause of death in the world and in 

Sweden. Myocardial infarction is caused by atherosclerosis, which in turn leads to 

hypoxia in the heart muscles. The symptoms are individual and symptoms such as chest 

pain, nausea and respiratory effects may occur. The existence of suffering from 

cardiovascular disease differ between men and women. 

Purpose: The purpose of this study was to describe and compare women's and men's 

symptoms of myocardial infarction and to review the study groups in the selected 

studies. 

Method: A descriptive literature. 13 quantitative articles were selected to the present 

literaturestudy. 

Main Results: Chest pain was the most common symptom in both men and women 

with myocardial infarction. Women described more frequent back pain, pain localized 

to the shoulder blades and neck pain. Men reported more pain in the right side of the 

chest and arm. Nausea, dyspnea and weakness proved to be more common in women, 

while men presented more sweating. Distinct differences were found in the number of 

reported symptoms associated with a myocardial infarction, women reported more 

symptoms than men. 

Conclusion: The litteraturstudy revealed both similarities and differences in men's and 

women's symptoms of myocardial infarction, symptoms were variable and individual. 

For the nurse to meet individual patient care needs requires knowledge of myocardial 

infarctions varying symptoms. This is important in order to act properly and in an early 

stage to prevent complications and permanent damage in patients who suffer from 

myocardial infarction. More research in this area would empower the nurse and 

contribute to better care for patients who suffer from myocardial infarction. 

 
 
 
Keywords: gender differences, men, myocardial infarction, symptoms, women 
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1. Introduktion 

Hjärt- och kärlsjukdomar beräknas vara orsak till nästan en tredjedel av alla dödsfall i 

hela världen (Eriksson 2009). Hjärt- och kärlsjukdomar hör till de vanligaste 

dödsorsakerna bland den svenska befolkningen trots att dödligheten har minskat under 

de senaste decennierna. Utvecklingen av sjukvården i Sverige har bidragit till färre 

dödsfall relaterat till hjärtinfarkt (Folkhälsomyndigheten 2014). 

Hjärtinfarkt orsakas av plötslig syrebrist i hjärtmuskulaturen vilket leder till att 

hjärtmuskelceller dör. Bakomliggande orsaker kan vara förkalkningar, ateroskleros, i 

något eller några av kranskärlen som i sin tur försämrar blodtillförseln till 

hjärtmuskulaturen (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.1 Ateroskleros 

Ateroskleros är den mest förekommande orsaken till hjärtinfarkt (Ericson & Ericson 

2012; Strömberg 2009). Ateroskleros innebär att blodkärlen succesivt förkalkas och 

förtjockas då plack bildas. Syrebristen kan uppstå av att placken blir tjocka och blodets 

genomströmning försämras. Placken kan också brista, rupturera. Kroppen börjar då laga 

denna bristning, en trombos bildas och kärlspasm uppstår. Blodflödet genom kärlet 

minskar eller upphör helt (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.2 Akuta koronara syndrom 

Akuta koronara syndrom, AKS, är samlingsnamn för instabila kranskärlssjukdomar. De 

instabila kranskärlssjukdomarna delas upp i instabil angina och hjärtinfarkt. Instabil 

angina är förstadiet till hjärtinfarkt, det aterosklerotiska placket ruptureras och en 

trombotisk komplikation uppstår. Detta ger en försämrad blodgenomströmning till 

hjärtmuskulaturen. Instabil angina ger liknande symtom som vid hjärtinfarkt (Stagmo, 

Persson, Tydén & Truedsson 2015). 

 

1.3 Riskfaktorer 

Riskfaktorerna för kranskärlssjukdom och ateroskleros är desamma och det finns både 

påverkbara och opåverkbara faktorer. Opåverkbara bidragande faktorer till ateroskleros 

är ärftlighet, kön, tidig menopaus och ålder (Ericson & Ericson 2012; Strömberg 2009; 

Gopalakrishnan, Ragland, & Tak, 2009). Påverkbara faktorer är högt blodtryck, 
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diabetes, rökning otillräcklig fysisk aktivitet, övervikt, fetma, alkoholkonsumtion och 

stress (Ericson & Ericson 2012; Strömberg 2009). 

 

1.4 Symtom 

Symtom är en benämning av subjektiva tecken på sjukdom. Symtom beskrivas som en 

upplevelse av ohälsa och känsla av obehag kopplat till sjukdom (Ekman 2009). 

Allmänna symtom på en hjärtinfarkt kan vara bröstsmärta som yttrar sig på olika sätt. 

Smärtan kan vara strålande mot käke, vänster arm och mot ryggen. Bröstsmärtans 

intensitet och duration kan vara varierande och upplevs på olika sätt beroende på 

individ. Andra vanliga symtom är illamående och andningspåverkan (Ericson & Ericson 

2012). 

 

1.5 Diagnos/Behandling 

Diagnos ställs med hjälp av EKG (elektrokardiografi), blodprov och symtombild 

(Ericson & Ericson 2012). Det finns prover som är hjärtspecifika och mycket känsliga 

för de proteiner som släpps ut i blodbanan vid syrebrist i hjärtmuskulaturen. Dessa 

prover är troponin I, troponin T och myoglobin och används vid diagnostisering av 

hjärtinfarkt (Marshall 2011). Patienter med misstänkt hjärtinfarkt ska snarast 

omhändertas vid vårdkontakt, snabb diagnostik och behandling krävs för att minska 

risken för komplikationer. Olika behandlingsalternativ finns, behandlingen kan vara 

läkemedel per oralt och intravenöst och i vissa fall krävs kirurgiska åtgärder. 

Komplikationer kan innebära olika former av arytmier som i värsta fall kan leda till 

hjärtstopp och plötslig död, det finns även en ökad risk för att drabbas av hjärtsvikt i 

efterförloppet (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.6 Könsskillnader 

Skillnader kan ses mellan män och kvinnor i förekomsten att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom. Riskfaktorer och hormonämnen är bidragande orsaker till skillnaderna 

(Schenk-Gustafsson 2010). Kvinnor har ett visst skydd av hormonet östrogen mot hjärt- 

och kärlsjukdom fram till menopausen och drabbas därför av hjärtinfarkt i genomsnitt 

senare i livet än män (Ericson & Ericson 2012). 

Det är vanligare att män insjuknar i hjärtinfarkt, män är också i genomsnitt yngre när de 

drabbas av sin första hjärtinfarkt (Folkhälsomyndigheten 2014; Socialstyrelsen 2004). 



3  

Upplevelsen av hjärtrehabiliteringen efter hjärtinfarkt kan skilja sig mellan könen, män 

tar lättare emot rehabiliteringsåtgärder eftersom de oftare accepterar diagnosen. Kvinnor 

har däremot svårare till acceptans och behöver därför mer rehabiliterande stöd (Morén- 

Hybbinett 2004). 

Kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av hjärtsjukdom är mer missnöjd med 

bemötandet från vårdpersonal än män. Orsaker som oroar manliga och kvinnliga 

patienter varierar, kvinnorna oroar sig för hur de ska kunna sköta hushållet medans 

männen oroar sig för hur det kommer att klara av att arbeta efter utskrivning från 

sjukhuset (Schenk-Gustafsson 2004). 

 
 
 
1.7 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor världen över 

samlas och vägleds till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar 

med hjälp av ICN: s, International Council of Nurses, etiska kod. ICN:s etiska kod har 

fyra olika områden som innefattar sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan och medarbetare. 

De fyra områdena sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna göra en bedömning av patientens tillstånd, 

vara insatt i patientens anamnes samt ha förmågan att uppmärksamma eventuella 

förändringar av allmäntillståndet. Patienter med hjärtsjukdom kan snabbt försämras, det 

är därför viktigt att sjuksköterskan har en direkt och nära kontakt med patienten då nya 

bedömningar under den akuta fasen ska göras. Bedömningarna bidrar till en helhetsbild 

av patientens situation och omvårdnadsbehov (Eikeland, Haugland & Stubberud 2010). 

Sjuksköterskor bör ha kunskap om att symtom kan yttra sig på olika sätt och vara mer 

frikostig med undersökningar (Quinn 2005). 

 

1.8 Omvårdnadsteori 

Ida J. Orlandos omvårdnadsteori utgör en struktur för sjuksköterskans ledarskap och 

patientvård. Enligt Orlando ska sjuksköterskan med hjälp av patientens uppfattning, 

tankar och känslor lägga en grund tillsammans med patienten för de omvårdnads 
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åtgärder som behöver sättas in. Sjuksköterskan ska involvera patienten i alla steg i 

omvårdnadsprocessen vilket innefattar bedömning, planering, behandling och 

utvärdering (Laurent 2000). 

Sjuksköterskans kunskap om patienten sker med hjälp av direkta och indirekta 

patientobservationer, observationerna avgör hur sjuksköterskan agerar och handlar. En 

fördel i omvårdnadsarbetet är att sjuksköterska och patient skapar en relation och 

samspel för att viktig information inte misstolkas eller undanhålls (Egidius & Norberg 

1988). 

Patienter kan uttrycka sig på olika sätt, antingen verbalt, genom att ställa frågor, berätta 

något eller kräva något. Andra uttryck kan vara icke verbala, genom tårar i ögonen, 

hudfärg, blodtryck, puls, hosta, väsande andning eller gråt. Patientens beteende behöver 

inte alltid vara vad det ser ut att vara, sjuksköterskan måste kunna förstå vad dessa 

betyder för att kunna hjälpa patienten. Patientens uttryck och beteende måste utforskas 

då detta är en signal eller indikation på vad som är fel. Orlando anser att både 

sjuksköterska och patient måste delta i en utforskande kommunikationsprocess för att 

hitta problem likaväl som lösningar (Schmieding 1993). Patienter uppskattar och 

värdesätter delaktighet i beslutstagandet gällande omvårdnadsprocess, de patienter som 

blir informerad känner sig mer involverad (Höglund, Winblad, Arnetz, & Arnetz 2010) . 

 

1.9 Problemformulering 

Symtom vid hjärtinfarkt är varierande, individuella och kan yttra sig på flera olika sätt. 

Symtomens ospecifika karaktär kan bidra till att patienter väljer att vänta med att 

kontakta sjukvården. Under de senaste fem åren har få studier gjorts där män och 

kvinnors symtombild vid hjärtinfarkt beskrivs och jämförs i samma artikel. Som 

sjuksköterska är det avgörande att kunna upptäcka, bedöma och uppmärksamma 

patientens tillstånd i akuta situationer. Detta är viktigt för att snabbt kunna ställa 

diagnos och för att vidta rätt åtgärder. Snabb diagnostisering och behandling minskar 

risken för komplikationer hos patienten. Kunskap om kvinnor och mäns varierande 

symtombild gällande hjärtinfarkt bör uppmärksammas då det kan förbättra 

sjuksköterskans kompetens inom området och omvårdanden för patienten. 
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1.10 Syfte 

Syftet var att beskriva och jämföra kvinnor och mäns symtombild vid hjärtinfarkt samt 

att granska undersökningsgrupper i de valda studierna. 

 

1.11 Frågeställningar 

Vilka likheter och skillnader finns beskrivna mellan kvinnor och mäns symtombild vid 

hjärtinfarkt? 

Vilka undersökningsgrupper är med i de valda studierna? 
 
 
2. Metod 

2.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 
 
 
2.2 Databas 

Cinahl och MEDLINE, via sökmotorn PubMed, är databaserna som använts för 

litteratursökningen. Cinahl och MEDLINE/PubMed tillhör de tre mest användbara 

databaserna för omvårdnadsforskare, de är omfattande och innehållsrika mer ett stort 

utbud av vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel som riktar sig mot hälso- och 

sjukvård (Polit & Beck 2012). 

 

2.3 Sökord 

Litteratursökningen på Cinahl genomfördes med att använda CINAHL headings. 

Myocardial infarction användes som headings och rutan explode kryssades i. Därefter 

kombinerades sökorden symptoms, men, women och gender difference med den 

booleska söktermen AND för att begränsa träffarna och få ett mindre och mer specifikt 

utbud av artiklar (Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2012). Ordet symptoms 

finns som subheading men valdes att användas i fritextsökning då detta gav fler träffar. 

Sökningar gjordes även på databasen PubMed i advanced search där MeSH termen 

myocardial infarction användes. Orden symptoms, gender difference, men och women 

kombinerades med den booleska söktermen AND i andvanced search för att begränsa 

antalet träffar. 
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2.4 Sökstrategi 

Sökningen i Cinahl begränsades med peer reviewed, linked full text, English och 

publication date från 2005 för att få tillräckligt med relevanta artiklar. Begränsningarna 

i MEDLINE/PubMed var Full text, 10 years, humans och English. 

 

2.5 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: kvantitativa och kvalitativa empiriska studier som svarade på syfte 

och frågeställningar och studier som inkluderar både män och kvinnor. 

Exklusionskriterier: andra litteraturstudier och metaanalyser. 
 
 

2.6 Urvalsprocess 

Sökningarna enligt sökstrategi och valda sökord gav 400 artiklar. Samtliga titlarna 

lästes för att avgöra om artiklarna verkade relevant till syftet, vid otydlig titel lästes 

även abstract för att undvika bortfall av relevanta artiklar. 30 titlar ansågs vara möjliga 

för studien och abstractet lästes därefter. När abstractet lästes avgjorde innehållet om 

artikeln svarade på syfte och frågeställningar, vid otillräcklig information i abstractet 

lästes även resultatet i artikeln. Artiklar som föll bort var metaanalyser, artiklar som inte 

fanns tillgängliga kostnadsfritt eller som inte gick att länkas till. Efter lästa abstract 

kvarstod 13 aktuella kvantitativa artiklar som svarar på syftet och frågeställningarna, 

resultatdelen lästes i samtliga. Se tabell 1. 

 

2.7 Tabell 1. Sammanställning av artikelsökning 
 
 

Databas Begränsningar 
(Datum för 
sökning) 

Söktermer Antal 
träffar 

Möjliga 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Cinahl Linked Full 
Text, 
Peer Reviewed, 
English, 
publication 
date från 2005 
(2016-09-05) 

myocardial 
infarction 
(headings) 
(+) AND 
symptoms 
AND men 
AND 
women 

71 21 7 

Cinahl Linked Full 
Text, 
Peer Reviewed, 
English, 

myocardial 
infarction 
(headings) 
(+) AND 

40 3 2 
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 publication 
date från 2005 
(2016-09-05) 

symptoms 
AND sex 
difference 

   

MEDLINE 
via PubMed 

Full text, 10 
years, humans, 
English 
(2016-09-05) 

Myocardial 
infarction 
(MeSH) 
AND 
symptoms 
AND gender 
difference 
AND men 
AND 
women 

289 6 4 

   400 30 Totalt 13 
 
 
 

2.8 Dataanalys 

De 13 valda artiklarna skrevs ut och lästes ett flertal gånger av båda författarna var för 

sig, till hjälp användes Forsbergs och Wengströms (2013) checklista för kvantitativa 

artiklar. 

Resultatdelarna diskuterades, markeringar gjordes i samtliga artiklar där svar på syfte 

och frågeställningar identifierandes. En resultattabell skapades, se tabell 2, bilaga 1, för 

en sammanfattad och lättöverskådlig översikt. Återkommande teman som identifierades 

i resultaten färgkodades, detta gjordes för att upptäcka likheter och skillnader som sedan 

formade nya möjliga rubriker till litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2012). 

Därefter lästes samtliga artiklars resultat ytterligare ett flertal gånger av båda författarna 

var för sig, sedan diskuterades och jämfördes resultaten som identifierats. 

En sammanfattning av samtliga artiklars resultat formades i ett dokument med hjälp av 

en mall som författarna skapade för att sortera in resultatet under möjliga rubriker. 

Efter ett flertal diskusioner kring de resultat som identifierats skapades slutligen två 

huvudrubriker med underrubriker. Huvudrubrikerna benäms Smärta som symtom och 

Andra symtom. Underrubrikerna benäms Likheter, Kvinnor och Män. 

Se figur 1, presentation av resultatets huvudrubriker och underrubriker. 
 
 

För att få svar på syfte och frågeställning gällande studiernas undersökningsgrupp 

granskades artiklarnas metoddel av författarna, först var för sig, sedan jämfördes och 

diskuterades medoddelarna och en sammanställning gjordes. 
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Resultat 

En sammanställning av varje vald artikel finns med i litteraturstudiens resultatet samt i 

tabell 3, bilaga 2. 

Granskning gjordes av urvalstrategi och antal deltagande män och kvinnor i studierna. 
 
 
2.9 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som valdes ut till litteraturstudien lästes med ett objektivt synsätt. Resultatet 

skrevs utifrån ett neutralt perspektiv utan författarnas egna värderingar och åsikter med 

avsikt att inte plagiera, stjäla eller fabricera data (Forsberg & Wengström 2013). 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras under två huvudrubriker, Smärta som symtom och Andra 

beskrivna symtom, och tre underrubriker, Likheter, Kvinnor och Män. Dessa presenteras 

i figur 1. Under resultatet presenteras även granskningen av undersökningsgrupper i de 

valda artiklarna. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1 Figur 1, Presentation av resultatets huvudrubriker och underrubriker. 

Likheter 

Smärta som    

symtom Kvinnor 

Män 

Likheter 

Andra    

symtom Kvinnor 

Män 
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3.2 Smärta som symtom 
 
 
3.2.1 Likheter 

Det mest vanligt förekommande området för smärta hos både män och kvinnor 

lokaliserades till bröstet, det vill säga bröstsmärta (Berg, Björck, Dudas, Lappas & 

Rosengren 2009; Chen, Woods, Wilkie & Puntillo 2005; DeVon, Ryan, Ochs & Shapiro 

2008; Khan, Albarran, Lopez, & Chair 2010; Khan, Daskalopoulou, Karp, Eisenberg, 

Pelletier, Avgil-Tsadok, Dasgupta, Norris & Pilote 2013; King & McGuire 2007; 

Kirchberger, Heier, Kuch, Wende & Meisinger 2011; Omran & Al-Hassan 2006). 

Det förekom att både män och kvinnor misstolkade sin bröstsmärta till att vara 

muskelvärk eller artrit i stället för en hjärtinfarkt (King & McGuire 2007) . 

Bröstsmärtans karaktär, mönster och intensitet beskrevs på ett liknande sätt hos båda 

könen (Chen et al., 2005). 

 

3.2.2 Kvinnor 

Kvinnor beskrev mer ryggsmärta (Arslanian-Engoren, Patel, Fang, Armstrong, Kline- 

Rogers, Duvernoy & Eagle 2006; Berg et al., 2009; Gimenez, Reiter, Twerenbold, 

Reichlin, Wildi, Haaf, Wicki, Zellweger, Hoeller, Moehring, MannSou, Mueller, 

Denhaerynck, Meller, Stallone, Henseler, Bassetti, Geigy, Osswald & Mueller 2013; 

Khan et al., 2010), de rapporterade även mer smärta i halsen (Kirchberger et al., 2011). 

Smärta i skulderblad var också ett mer vanligt förekommande symtom hos kvinnor 

(Noureddine, Arevian, Adra & Puzantian 2008; King & McGuire 2007; Kirchberger et 

al., 2011). 

Det visade sig också att nacksmärta drabbade kvinnor i större utsträckning än män 

(Arslanian-Engoren et al., 2006; DeVon et al., 2008; Isaksson, Holmgren, Lundblad, 

Brulin & Eliasson 2008; Khan et al., 2010), de var även mer utsatta för smärta i käken 

(Arslanian-Engoren et al., 2006; DeVon et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Kirchberger 

et al., 2011). 

Smärta i armar var mer uttalat hos kvinnor (Chen et al., 2005; Isaksson et al., 2007; 

Kirchberger et al 2011), det visade sig även buksmärta att vara (Isaksson et al., 2007; 

Kirchberger et al 2011). 
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Kvinnor upplevde mer obehag i bröstet och i hela kroppen än central bröstsmärta (Chen 

et al., 2005). 

Frånvaro av bröstsmärta vid hjärtinfarkt förekom mer ofta hos kvinnor (Khan et al., 

2010; Khan et al., 2013). 

 

3.2.3 Män 

Fler män rapporterade bröstsmärta (Arslanian-Engoren et al., 2006; Chen et al., 2005; 

Coventry, Bremner, Jacobs & Finn 2012; DeVon et al., 2008; Isaksson et al., 2007; 

Khan et al., 2010; King & McGuire 2007). 

I studierna gjorda av Coventry et al., (2012) Gimenez et al., (2013) och Khan et al., 

(2010) visade det sig att män upplevde mer smärta i höger arm eller höger sida av 

bröstkorgen. 

Män beskrev bröstsmärtan som svårare och graderade därför smärtan högre än kvinnor 

(Chen et al., 2005; Khan et al., 2010). 

 

3.3 Andra beskrivna symtom 
 
 
3.3.1 Likheter 

Andra vanligt förekommande symtom vid hjärtinfarkt hos både män och kvinnor var 

andningsbesvär (Berg et al., 2009; Coventry et al., 2012; DeVon et al., 2008; Isaksson 

et al., 2007; Khan et al., 2013; King & McGuire 2007), illamående/kräkning (Berg et 

al., 2009; Coventry et al., 2012; King & McGuire 2007; Omran & Al-Hassan, 2006), 

svettningar/känna sig het (Berg et al., 2009; Khan et al., 2013; King & McGuire, 2007; 

Noureddine et al., 2008; Krichberger et al., 2011; Omran & Al-Hassan 2005) och 

svaghetskänsla/trötthet (Berg et al., 2009; Coventry et al., 2012; DeVon et al., 2008; 

Khan et al., 2013; King & McGuire., 2007; Omran & Al-Hassan 2006). 

Andningsbesvär kunde vara missledande hos båda könen och kunde resultera i att 

patienterna uppfattade det som att lungorna var problemet och inte hjärtat, även symtom 

som illamående och kräkning misstolkades då som matsmältningsbesvär i stället för en 

hjärtinfarkt (King & McGuire 2007). 
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3.3.2 Kvinnor 

Fler kvinnor rapporterade andningsbesvär (Chen et al., 2005; Noureddine et al., 2008; 

Kirchberger el at., 2011). 

Enligt DeVon et al., (2008) var det vanligare att kvinnor upplevde nytillkommen hosta 

som symtom vid hjärtinfarkt. 

Kvinnor upplevde mer illamående och kräkning (Arslanian-Engoren et al., 2006; Berg 

et al., 2009; Chen et al., 2005; Coventry et al., 2012; DeVon et al., 2008; Noureddine et 

al., 2008; Kirchberger el at., 2011). 

Fler kvinnor beskrev svaghetskänsla (Coventry et al., 2012; Khan et al., 2013; Omran & 

Al-Hassan 2006), de rapporterade även fler fall i samband med hjärtinfarkt (Coventry et 

al., 2012). 

Kvinnor beskrev fler antal symtom än män (Berg et al., 2009; DeVon et al., 2008; Khan 

et al., 2013) 

 

3.3.3 Män 

Svettning var mer förekommande hos män (Omran & Al-Hassan 2005; Arslanian- 

Engoren et al., 2006; Coventry et al., 2012). 

 
 
 
3.4 Undersökningsgrupp 

Arslanian-Engoren et al., (2006) inkluderade 1941 deltagare i studien, 1258 var män 

och 683 var kvinnor alla över 18 år. Deltagarna valdes ut från ett register för akuta 

hjärtinfarkter från universitet i Michigan med hjälp av subgruppsurval. Diagnos AKS 

krävdes för att få delta (Arslanian-Engoren et al., 2006). 

 

I studien gjord av Berg et al., (2009) deltog 225 personer, 52 kvinnor och 173 män, alla 

med en förstagångs hjärtinfarkt. Åldern varierade mellan 25-74 år. Deltagarna ingick i 

kohort studien INTERGENE (Interplay Between Genetic Suspceptibility and 

Environmental Factors for the Risk of Chronic Disease). INTERGENE studien 

jämförde patienternas AKS och riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar. Deltagarna 

valdes ut mellan april 2001 till december 2004 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

Göteborg genom populationsbaserat urval (Berg et al., 2009). 
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Undersökningsgruppen i studien av Chen et al., (2005) innefattade 112 personer varav 

66 män och 46 kvinnor alla över 18 år. Kvinnorna var mellan 26-97 år och männen 

mellan 31-85 år. Ett bekvämlighetsurval gjordes där deltagarna rekryterades från fyra 

olika medicinska center i Seattle, de skulle ha symtom på AKS vid ankomst till sjukhus 

eller under sjukhusvistelsen och fått en slutlig diagnos på AKS för att delta (Chen et al., 

2005). 

 

Sammanlagt var det 1681 deltagare i studien som Coventry et al., (2012) gjort. 1060 av 

deltagarna var män och 621 var kvinnor. Genom ett randomiserat urval rekryterades 

deltagarna från larmsamtal till ambulansen i Perth, Australien, mellan 1 januari 2008 till 

31 oktober 2009. Kravet för att få delta i studien var att de hade transporterats till 

sjukhuset i ambulans och fått diagnosen hjärtinfarkt (Coventry et al., 2012). 

 

I studien av DeVon et al., (2008) var det sammanlagt 256 deltagare, 144 var män och 

112 var kvinnor, alla över 21 år. Kvinnorna var mellan 39-97 år och männen mellan 24- 

90 år. Deltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval. Deltagarna togs in via akuten 

och blev sedan inskrivna på ett av två universitetssjukhus i USA med diagnos 

hjärtinfarkt. Data samlades in från juli 2003 till augusti 2005 (DeVon et al., 2008). 

 

I studien gjord av Gimenez et al., (2013) var det 512 deltagare varav 143 kvinnor och 

369 män med diagnos hjärtinfarkt. Alla ingick i APACE, (Advantageous Predictors Of 

Acute Coronary Syndrome Evaluation), studien pågick mellan 21 april 2006 till 12 

augusti 2012. Konsekutivt urval användes för att välja deltagare till studien, alla var 

över 18 år. Männen var mellan 48-73 år och kvinnorna mellan 56-79 år (Gimenez et al., 

2013). 

 

I studien gjord av Isaksson et al., (2007) var det sammanlagt 6542 deltagare, 5072 män 

och 1470 kvinnor i åldrarna 25-64 år. Från år 1989 till år 2000 var åldern på deltagarna 

25-64 år. Från år 2000 fram till år 2003 inkluderades även åldersgruppen 65-74 år. 

Deltagarna valdes från MONICA (Multinational Monitoring of Trends and 

Determinants in Cardio Vascular Disease) studien, som är ett hjärtinfarktregister. 

Diagnos på hjärtinfarkt var ett krav för att få delta, även dödsfall på grund av 
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hjärtinfarkt ingick i studien. Populationsbaserat urval användes för att rekrytera 

deltagare (Isaksson et al., 2007). 

 

I studien gjord av Khan et al., (2010) deltog 128 personer, 64 var män och 64 var 

kvinnor, alla var över 20 år. Deltagarna skulle ha diagnos hjärtinfarkt och de 

rekryterades från fall bokningar med hjälp av konsekutivt urval, på ett 

hjärtvårdscentrum i Hongkong under en 11 månaders period (Khan et al., 2010). 

 

1015 personer deltog i studien av Khan et al., (2013), av dessa var 305 kvinnor och 710 

män, alla under 55 år. Alla deltagare ingick i den pågående kohort studien GENESIS 

PRAXY (Gender and Sex Determinats of Cardiovascular Disease: From Bench to 

Beyonde Premature Acute Coronary Syndrome). För att ingå i GENESIS PRAXY 

studien krävdes diagnos AKS och att vara inskriven på något av sjukhusen som ingår i 

GENESIS PRAXY studien i Kanada, USA och Schweiz. Deltagarna valdes ut mellan 

januari 2009 till september 2012 med konsekutivt urval (Khan el al., 2013). 

 

Det var 60 deltagare i studien gjord av King och McGuire., (2007). Av dessa 60 

deltagare var 30 kvinnor och 30 män, alla var intagna på The University of Rochester 

medical center med diagnos hjärtinfarkt eller en pågående hjärtinfarkt med pågående 

trombolys- eller PCI behandling. Bekvämlighetsurval användes till att rekrytera 

deltagarna. Kvinnorna var mellan 44-87 år och männen mellan 35-79 år (King & 

McGuire 2007). 

 

2278 deltagare, 568 var kvinnor och 1710 var män mellan 25-74 år och ingick i studien 

gjord av Kirchberger et al., (2011). Urvalet var populationsbaserat från registret 

MONIKA/KORA (Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease). 

Deltagarna var inskrivna på 10 olika sjukhus i Tyskland med en diagnostiserad 

förstagångs hjärtinfarkt mellan januari 2001 till december 2006 (Kirchberger et al., 

2011). 

 

212 deltagare, varav 149 män och 63 kvinnor över 30 år ingick i studien av Noureddine 

et al., (2008). Deltagarna kom in via akutmottagning, blev sedan inskrivna på en 
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kranskärlsenhet på ett sjukhus i Libanon. Diagnos AKS var ett krav att få delta i studien. 

Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare (Noureddine et al., 2008). 

 

83 deltagare varav 26 kvinnor och 57 män deltog i studien gjord av Omran och Al- 

Hassan, (2006). Kvinnorna var mellan 28-70 år och männen mellan 32-75 år. 

Deltagarna rekryterades från tre jordanska sjukhus med hjälp av bekvämlighetsurval 

under en tre månaders period. Alla med diagnos hjärtinfarkt (Omran & Al-Hassan 

2006). 

 
 
 
4. Diskussion 

 
 
4.1 Huvudresultat 

Bröstsmärta var det vanligaste och mest förekommande symtomet hos både män och 

kvinnor vid hjärtinfarkt. Det fanns inga tydliga skillnader mellan könen när det gällde 

bröstsmärtans karaktär och duration. Kvinnor beskrev mer ryggsmärta, smärta 

lokaliserat till skulderbladen och nacksmärta. Män rapporterade mer smärta i höger sida 

av bröstkorgen och arm. Andningsbesvär, illamående, kräkning, svettningar, trötthet 

och svaghetskänsla var vanliga symtom hos både män och kvinnor. Illamående, 

andningsbesvär och svaghetskänsla visade sig mer förekommande hos kvinnor medan 

män presenterade mer svettningar. Tydliga skillnader fanns i antal rapporterade symtom 

i samband med hjärtinfarkt, kvinnor rapporterade fler än män. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att det mest vanligt förekommande 

symtomet hos båda könen var bröstsmärta (Berg et al., 2009; Chen et al., 2005; DeVon 

et al., 2008; Khan et al., 2010; Khan et al., 2013; King & McGuire 2007), tydliga 

skillnader finns dock beskrivna där kvinnor i flera fall lokaliserar smärtan till andra 

delar av kroppen än bröstet (Arslanian-Engoren et al., 2006; Berg et al., 2009; Gimenez 

el at., 2013; Khan et al., 2010; King & McGuire 2007; Kirchberger el al., 2011; 

Noureddine et al., 2008). Detta styrks i studien av Sjöström-Strand och Fridlund (2008) 

där kvinnor beskrev smärta i vänster arm, skuldra och rygg i samband med hjärtinfarkt. 
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Symtomen kan variera i intensitet och uttryck, vid vaga symtom kan dessa lätt 

misstolkas och inte tas på allvar (Ekwall & Jansson 2016). 

Som sjuksköterska träffar man patienter som drabbats av bröstsmärta på andra platser 

än sjukhus och vårdavdelningar. Oavsett var dessa patienter befinner sig krävs det alltid 

en snabb bedömning av allvarlighetsgraden för att sätta in rätt åtgärder och minska 

risken för komplikationer. För en sjuksköterska som arbetar på ett äldreboende kan 

dessa åtgärder vara att ringa en ambulans och på en vårdavdelning kan det vara att ta ett 

EKG och blodprover (Ekwall & Jansson 2016). 

Enligt Strömberg (2009) beskrev kvinnor sin smärta med andra ord än män vid en 

hjärtinfarkt, kvinnor upplevde även fler symtom. 

Som sjuksköterska är det viktigt att patienten själv beskriver sin upplevda smärta, ställer 

sjuksköterskan riktade frågor kring smärtans lokalisation kan andra symtom och smärta 

på andra ställen i kroppen än just bröstet missas (Ekwall & Jansson 2016). 

 

Ekwall och Jansson (2016) anser att sjuksköterskan alltid bör se patienten med en bred 

blick för att inte missa viktiga tecken och symtom, tänka på att det kan finnas flera olika 

möjliga diagnoser beroende på symtomens karaktär (Ekwall & Jansson 2016). 

Sjuksköterskan måste vara beredd på att handla snabbt, oavsett vart man arbetar och 

vilka patienter man arbetar med, detta för att förhindra vävnadsskador och 

komplikationer som kan uppstå vid en hjärtinfarkt (Rydberg & Holst 2016). 

 

Hos både män och kvinnor kunde andningsbesvären misstolkats som besvär från 

lungorna och inte hjärtat (King & McGuire 2007). Detta styrks av Herning, Hansen, 

Bygbjerg och Lindhardt (2011) och Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund och Zingmark 

(2011). 

Patienter söker akut vård för att få hjälp med symtom och inte på grund av en diagnos, 

symtombilden uppfattas dock inte alltid av patienten som besvärlig, därför finns risken 

att patienten inte delger symtomen för sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste därför, 

med den kliniska blicken, uppfatta och förstå patientens situation för att kunna möta och 

tillgodose behoven (Schmieding 1993; Ekwall & Jansson 2016). 



16  

Illamående och kräkning var även ett vanligt förekommande symtom både hos män och 

kvinnor (Berg et al., 2009; Coventry et al., 2012; King & McGuire, 2007; Omran & Al- 

Hassan, 2006), men här ser man också skillnader. I sju av studierna framkom det att fler 

kvinnorna drabbades av illamående och kräkning (Arslanian-Engoren et al., 2006; Berg 

et al., 2009; Chen et al., 2005; Coventry et al., 2012; DeVon et al., 2008; Noureddine et 

al., 2008; Kirchberger el at., 2011). Detta styrks i studien gjord av Meischke, Larsen 

och Eisenberg (1998) som rapporterade mer illamåede och kräkning hos kvinnor. Det 

fanns endast en studie som presenterade motsatt resultat, att fler män upplevde 

illamående och kräkning (Omran & Al-Hassan, 2005). 

Författarna i den föreliggande litteraturstudien har fler års yrkeserfarenhet inom vården 

och har egna erfarenheter av att feldiagnostiseringar sker. Under vinterhalvåret är det 

vanligt med calicivirus, vinterkräksjukan, och de patienter som söker för illamående och 

kräkning blir omgående isolerade och diagnostiserad med calicivirus. Fokus ligger då 

på caliciviruset och på att förhindra smittspridning, andra möjliga diagnoser kommer då 

i andra hand under de första timmarna. Under denna period är det lätt att missa patienter 

med andra sjukdomar, det är mycket viktigt att behålla en bred klinisk blick trots 

ändrade förhållanden. 

Enligt Quinn (2005) blir patienter som inte uppvisar den typiska bröstsmärtan utan i 

stället lider av illamående, kräkning, andnöd eller syncopè ofta feldiagnostiserad och 

underbehandlad. Många patienter väljer att vänta med att söka vård på grund av 

symtomens karaktär (Quinn 2005). 

 
 
 
Resultatet i två artiklar presenterande motsägande resultat gällande bröstsmärtans 

lokalisation, King och McGuire (2007) beskrev i sin studie att fler män upplevde central 

bröstsmärta och fler kvinnor beskrev obehag från höger skuldra än central bröstsmärta 

medan Khan et al., (2010) presenterade det motsatta. 

Författarna i föreliggande litteraturstudie anser att resultatet som framkom tydligt visar 

på att det finns skillnader mellan män och kvinnor och att symtombilden alltid är 

individuell och varierar från person till person, något som Jahren-Kristoffersen och 

Nortvedt (2005) också skriver om. 
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Enligt Jahren-Kristoffersen och Nortvedt (2005) ska sjuksköterskan kunna tolka och 

identifiera omvårdnadsbehovet hos varje enskild patient. Sjuksköterska måste alltid 

kunna tolka patientens kroppsspråk, yttranden och tecken. Patienten är beroende av 

sjuksköterskans kompetens och kunnighet när deras egen kunskap inte räcker till, 

sjuksköterskan ska då kunna kompensera detta för att kunna identifiera 

omvårdnadsbehovet (Jahren-Kristoffersen & Nortvedt 2005). 

Enligt Orlandos omvårdnadsteori ska sjuksköterskan möta och tillgodose patientens 

omedelbara behov. Orlando ser omvårdnaden som en dynamisk process där patienten 

utgör en väsentlig del för att kunna lösa eventuella problem som kan uppstå i en 

omvårdnadsprocess (Schmieding 1993). 

Sjuksköterskan ska bemöta patienter med symtom på hjärt-och kärlsjukdom på ett lugnt 

och tryggt sätt. Ett lugnt omhändertagande kan i sin tur bidra till att patienten känner sig 

lugn och trygg och ett förtroende till sjuksköterskan kan byggas upp (Rydberg & Holst 

2016). 

Förtroendet till sjuksköterskan kan leda till att patienterna lättare vågar uttrycka sig och 

förmedla känslor och tankar. Förtroendet och tilliten förbättrar relationen mellan patient 

och sjuksköterskan, relationen bidrar till att sjuksköterskan lättare kan identifiera 

patientens individuellla behov (Schmieding 1993). 

 

4.2.1 Undersökningsgrupp, urvalsstrategi/antal män och kvinnor 

De 13 artiklar i föreliggande litteraturstudie var alla av kvantitativ ansats (Arslanian- 

Engoren et al., 2006; Berg et al., 2009; Chen et al., 2005; Coventry et al., 2012; DeVon 

et al., 2008; Gimenez et al., 2013; Isaksson et al., 2007; Khan et al., 2010; Khan et al., 

2013; King & McGuire, 2007; Kirchberger et al., 2011; Noureddine et al., 2008; Omran 

& Al-Hassan, 2006). 

Kvantitativ ansats innebär att data samlas in i numerisk form, siffrorna (variabler) 

kvantifieras, detta görs för att kunna bearbetas statistiskt. Beroende på vad man ska 

undersöka och vad syftet är väljs därefter metod och instrument, detta kan vara enkäter, 

journalgranskning, skalor, frågeformulär eller intervjuguider (Forsberg & Wengström 

2013; Polit & Beck 2012). 

Vid en kvantitativ studie krävs det fler antal deltagare för att få en tillräcklig 

svarsfrekvens än vid en kvalitativ studie (Polit & Beck 2012). 
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Styrkan med kvantitv forskning är att ett större antal deltagare kan användas i studien 

och stora mängder data kan hanteras. Svagheter med kvantitativ forskning är att 

resultatet kan variera beroende på vilken datainsamlingmetod som använts eller om 

svarsfrekvensen är låg. Svaren kan bli missvisande och risken för slumpfel ökar om 

storleken på undersökningsgruppen eller populationen inte är normalfördelad (Polit & 

Beck 2012). 

 

I fem av artiklarna (King & McGuire 2007; Chen et al., 2005; DeVon et al., 2008; 

Noureddine et al., 2008; Omran & Al-Hassan 2005) har författarna använt sig av 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de mest lämpade och 

tillgängliga personerna används till studien. Problemet med detta kan vara att deltagarna 

i studien är atypiska för populationen och för kritiska variabler (Polit & Beck 2012). 

 

Tre av artiklarna (Gimenez et al., 2013; Khan et al., 2010; Khan et al., 2013) använder 

sig av konsekutivt urval. Vid konsekutivt urval rekryteras alla deltagare från en 

tillgänglig population som möter urvalskriterierna under en specifik tidsperiod, detta 

anser Polit & Beck (2012) att vara ett bättre tillvägagångsätt än att använda sig av 

bekvämlighetsurval. 

 

I tre artiklar (Berg et al., 2009; Isaksson et al., 2007; Kirchberger et al., 2011) finns det 

endast beskrivet att urvalet gjorts populationsbaserat. Författarna i föreliggande studie 

anser att denna otydliga beskrivning av urvalsstrategin möjligen kan sänka 

trovärdigheten på dessa artiklar, detta enligt Forsberg och Wengström (2013). 

 

En artikel (Arslanian-Engoren et al., 2006) använde sig av subgruppsanalys. Subgrupper 

används för att testa en hypotes inom ett specifikt område och då används en mindre 

grupp i populationen (Polit & Beck 2012). Enligt Polit & Beck (2012) är användandet 

av subgrupper omdiskuterat då de anser att forskare som använder denna urvalsmetod 

söker efter signifikanta skillnader inom gruppen. 

 

En artikel (Coventry et al., 2012) har använt sig av ramdomiserat urval. Randomiserat 

urval är ett slumpmässigt urval av deltagare ur en population, fler deltagare ger ett mer 

representativ urval (Polit & Beck 2012). 
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I samtliga 13 artiklar ingick både män och kvinnor i studierna (Arslanian-Engoren et al., 

2006; Berg et al., 2009; Chen et al., 2005; Coventry et al., 2012; DeVon et al., 2008; 

Gimenez et al., 2013; Isaksson et al., 2007; Khan et al., 2010; Khan et al., 2013; King & 

McGuire, 2007; Kirchberger et al., 2011; Noureddine et al., 2008; Omran & Al-Hassan, 

2006). 

 

I elva artiklar (Arslanian-Engoren et al., 2006; Berg et al., 2009; Chen et al., 2005; 

Coventry et al., 2012; DeVon et al., 2008; Gimenez et al., 2013; Isaksson et al., 2007; 

Khan et al., 2013; Kirchberger et al., 2011; Noureddine et al., 2008; Omran & Al- 

Hassan, 2006) var det fler män än kvinnor i studierna. 

I sju av dessa (Berg et al., 2009; Gimenez et al., 2013; Isaksson et al., 2007; Khan et al., 

2013; Kirchberger et al., 2011; Noureddine et al., 2008; Omran & Al-Hassan, 2006) 

deltog mer än dubbelt så många män som kvinnor. 

I fyra av artiklarna (Arslanian-Engoren et al., 2006; Chen et al., 2005; Coventry et al., 

2012; DeVon et al., 2008) var skillnaden mellan antal deltagande män och kvinnor inte 

lika stor. 

 

Författarna i den föreliggande litteraturstudien har konstaterat att män är 

överrepresenterad i dessa elva artiklar och tror att det kan vara kopplat till att män i 

större utsträckning drabbas av hjärtinfarkt i jämförelse med kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten 2014; Socialstyrelsen 2004). 

 

I endast två artiklar (Khan et al., 2010; King & McGuire, 2007) var antal deltagande 

män och kvinnor lika många. 

 

Författarna till den föreliggnade litteraturstudien ställer sig frågande till resultatet. Män 

visade sig vara överrepresenterade till antal men kvinnor presenterade fler antal 

symtom. Kvinnor rapporterade även fler symtom som inte var kopplat till bröstsmärtan, 

hur kommer det sig? Varför rapporterar kvinnor fler antal symtom än män? Beror detta 

på biologiska orsaker eller upplever inte män, i samma utsträckning som kvinnor, 

symtom som svaghetskänsla eller illamående? Andra frågor som dyker upp när 

resultatet diskuteras är om kvinnor och män får likvärdig vård eller behandling vid 
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likvärdiga sjukdomstillstånd? Och hur stor påverkan har symtomens karaktär på 

omhändertagandet av patienten vid vårdkontakt? Författarna till den föreliggande 

litteraturstudien anser dock att den viktigaste frågan som växer fram är: Varför finns det 

skillnader mellan kvinnor och mäns symtombild vid hjärtinfarkt och vad kan detta bero 

på? Frågorna är komplexa och svåra att finna svar på därför stannar diskussionen här 

och frågorna förblir obesvarade. 

 
 
 
 

4.3 Metoddiskussion 

För att få svar på syfte och frågeställningar gjordes en litteraturstudie med deskriptiv 

design (Forsberg & Wengström 2013). Cinahl och MEDLINE via PubMed användes till 

sökningar av artiklar. Sökord kombinerades och sökningarna begränsades med speciella 

kriterier, för att göra antal träffar hanterbara och preciserade. Artiklarna fick endast vara 

skrivna på engelska för att de skulle kunna granskas av författarna. En svaghet med 

denna begränsning är att relevanta artiklar skrivna på andra språk faller bort, artiklar 

som kunde påverkat resultatet i den föreliggande litteraturstudie. 

En styrka i den föreliggande litteraturstudie var att författarna tidsbergränsade 

sökningarna på Cinahl från 2005 och på MEDLINE via PubMed fram till idag för att få 

tillgång till aktuell forskning. Forskning är enligt Forsberg och Wengström (2013) 

färskvara och uppdateras ständigt. Orsaken till varför sökningen på Cinahl gjordes från 

år 2005 var att en artikel, som författarna i den föreliggande litteraturstudien ansågs 

viktig till studiens resultat, publicerades år 2005. 

Sökningarna med sökord och begränsningar gav 400 artiklar som sedan resulterade i 13 

lämpliga artiklar som svarar på syfte och frågeställningar, se tabell 1, sammanställning 

av artikelsökning. 

Sökning av artiklar till den föreliggande litteraturstudie inkluderade både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar, dock hittades endast kvantitativa artiklar som svarade på syfte 

och frågeställningar. Fördelen med att kombinera kvalitativa och kvantitativa artiklar är 

att detta ger ett resultat där fenomenet belyses ur olika synvinklar (Forsberg & 

Wengström 2013). 
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Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns risken vid kvantitativ ansats att forskaren 

blir alltför objektiv och exakt och då väljer bort att reflektera över den subjektiva 

upplevelsen av omvärlden. 

De 13 valda artiklarna granskades sedan av båda författarna utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) checklista för kvantitativa artiklar. 

För att hitta likheter och skillnader i de 13 artiklarnas resultatdel användes sedan 

färgkoder (Polit & Beck 2012). När likheter och skillnader idendifierades skapades 

därefter huvudrubriker och underrubriker till resultatet. Dessa presenteras i figur 1. 

En sammanställning av artiklarnas syfte och resultat presenteras i tabell 2, bilaga 1. 

Författarna i föreliggande litteraturstudien har även noga undersökt artiklarnas 

metoddel. Undersökningsgrupp, urvalsstrategi och antal män och kvinnor granskades 

för att svara på syfte och frågeställning. 

Resultatöversikt av de valda artiklarnas titel, design och ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod finns i tabell 3, bilaga 2. 

 
 
4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Författarna till denna litteraturstudie anser att en ökad kunskap gällande likheter och 

skillnader i symtombilden hos patienter med hjärtinfarkt behövs hos sjuksköterskan. 

Resultatet visar likheter och skillnader mellan kvinnor och mäns symtombild men det 

framgår även att det finns individuella skillnader mellan könen. 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam, lyhörd och se hela patienten vid bedömning av 

det individuella omvårdnadsbehovet. Patienternas signaler, både verbala och icke 

verbala, ska iakttas av sjuksköterskan för att inte viktig information om patientens 

tillstånd förbises. Sjuksköterskan måste kunna agera och handla snabbt vid en akut 

situation för att minska risken för komplikationer och skador hos patienter som drabbas 

av hjärtinfarkt. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Symtombildens individuella karaktär kan leda till att patienter blir feldiagnostiserade 

och underbehandlade. På grund av den varierande symtombilden finns risken att 

patienter väntar med att söka vård för att de inte kopplar symtomen till en hjärtinfarkt. 

Forskning inom detta område bör ständigt uppdateras för att göra ämnet 

uppmärksammat och hålla sjuksköterskor uppdaterade. 
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I förliggande litteraturstudie studie var män överrepresenterade men resultatet visade att 

kvinnor rapporterade fler symtom och i många fall andra symtom än bröstsmärta. 

Många kvinnor upplevde mer smärta i andra delar av kroppen än just bröstet och andra 

symtom som lätt kan antas vara andra sjukdomar, som i sin tur kan fördröja 

vårdsökandet och diagnostisering. Detta anser författarna till denna litteraturstudie vara 

en anledning till varför det behövs mer forskning inom området, män och kvinnors 

varierande symtombild vid hjärtinfarkt och orsaker till dessa variationer. 

 
 
4.6 Slutsats 

Denna litteraturstudie visar på tydliga likheter och skillnader mellan kvinnor och mäns 

symtombild vid hjärtinfarkt. Det är viktigt att detta uppmärksammas och forskas vidare 

på för att minska risken för att hjärtinfarkt missas på grund av ospecifika symtom. För 

att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov krävs 

kunskap om hjärtinfarktens varierande symtombild. Sjuksköterskan bör kunna tolka 

tecken och symtom som patienten visar upp men som kanske inte uppfattas som 

allvarliga av patienten själv, tecken och symtom som kan tyda på en hjärtinfarkt. 

Mer forskning inom området skulle även kunna öka kunskapen hos sjuksköterskan och 

bidra till en bättre omvårdnad för patienter med hjärtinfarkt. 
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Tabell 2, Bilaga 1. Artiklarnas syfte och resultat. 
 

Författare, år Syfte Resultat 
Arslanian-Engoren et al., 
(2006) 

Att utvärdera liknelser och 
skillnader i symtom mellan 
män och kvinnor som 
drabbats av akuta koronara 
syndrom och fastställa om 
skillnaderna i presentationen 
är väsentliga för könen eller 
om det beror på andra 
faktorer. 

Män hade mer bröstsmärta, 
ont i vänster arm och 
svettningar. Ingen skillnad i 
symtomet andningsbesvär. 
Kvinnor upplevde mer 
kräkning, illamående, ont i 
käke, nacke och rygg. 

Berg et al., (2009) Att analysera könsskillnader 
av symtom ur ett väl 
definierat populationsbaserat 
urval av kvinnor och män 
som upplevt sin första akuta 
hjärtinfarkt. 

Majoriteten av både män och 
kvinnor uttrycket 
bröstsmärta. Den centrala 
tryckande bröstsmärtan var 
den vanligaste hos båda 
könen. Ingen märkbar 
skillnad i svettningar, 
skuldersmärta, 
andningsbesvär, trötthet, 
nacksmärta, illamående, 
svimning/svimningskänsla 
och käksmärta. Ryggsmärta, 
hjärtklappning och yrsel 
visade sig tydligare hos 
kvinnorna än hos männen. 
Kvinnor hade märkbart fler 
symtom än män. 

Chen et al., (2005) Att jämföra upplevelsen av 
symtom mellan män och 
kvinnor vid hjärtinfarkt. 

Kvinnor rapporterade mer 
obehag i bröstet än 
bröstsmärta, smärta/obehag 
på ställen av kroppen utom i 
bröstet och oförklarlig oro. 
Fler kvinnor rapporterade 
bröstsmärta på vänster sida i 
bröstet. Männen upplevde 
ofta smärta/obehag i bröstet 
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  och de centrala delarna än i 
övriga kroppen. Kvinnor 
upplevde mer ofta 
andningsbesvär, illamående, 
aptitlöshet, smärta/obehag i 
höger arm, smärta/obehag 
bara i armen 

Coventry et al., (2012) Att försöka mäta effekten av 
kön gällande symtom som 
rapporterats till ambulansens 
sambandscentral och 
ambulanstiden för akuta 
hjärtinfarkts patienter. 

Män rapporterade mer 
bröstsmärta. Kvinnor 
rapporterade mer kräkning. 

DeVon et al., (2008) Att upptäcka skillnader 
mellan kvinnor och män i 
typen, strängheten, 
lokalisationen och kvaliteten 
av symtom över 3 kliniska 
diagnos kategorier av akut 
korona syndrom med kontroll 
av ålder, diabetes, funktionell 
status, oro och depression. 

Bröstsmärta var den mest 
rapporterade smärtan hos 
både kvinnor och män. De tre 
mest vanliga symtomen som 
rapporterades av både män 
och kvinnor var bröstsmärta, 
ovanlig trötthet och 
andningsbesvär. Män 
rapporterande mer allvarlig 
bröstsmärta. Kvinnor hade 
mer smärta i käke och nacke. 
Kvinnor rapporterade fler 
symtom än män. 

Gimenez et al., (2013) Att bedöma om könsspecifika 
bröstsmärtor kan avgöra om 
det går att skilja på kvinnor 
med hjärtinfarkt från kvinnor 
med bröstsmärta orsakad av 
annat. 

Kvinnor rapporterade mer 
ryggsmärta. Män 
rapporterade mer bröstsmärta 
med strålning till höger arm 
och skuldra. 

Isaksson et al., (2007) Att beskriva pre-hospital 
fördröjning och symtom hos 
män vs kvinnor med 
hjärtinfarkt och att analysera 
trender över tid beroende på 
ålder. 

Män upplevde oftare 
bröstsmärtan som värkande, 
tryckande och obehaglig. 
Kvinnor hade mer smärta i 
käke, nacke, arm och mage. 

Khan et al., (2010) Att undersöka könsskillnader 
i uppfattning av bröstsmärta 

Män lokaliserade oftare 
bröstsmärtan till det övre 
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 hos kinesiska patienter med 
hjärtinfarkt. 

högra bröstet. 
Fler män beskrev 
bröstsmärta. Män rapporterad 
i genomsnitt en något högre 
skattning av bröstsmärta än 
kvinnor. Hos kvinnor var det 
vanligare med nacksmärta, 
hög central bröstsmärta, mitt 
central bröstsmärta och 
smärta i ryggen. 

Khan et al., (2013) Att utvärdera könsskillnader i 
symtom presentation under 
akut hjärtinfarkt och att 
uppskatta associationer 
mellan kön, sociodemografi, 
könsidentitet, psykosociala 
och kliniska faktorer, 
markörer av 
kranskärlssjukdomens 
svårighetsgrad och 
avsaknaden av bröstsmärta 
hos unga personer med akut 
hjärtinfarkt. 

Bröstsmärta var det mest 
vanliga förekommande 
symptom hos både kvinnor 
och män vid hjärtinfarkt. 
Kvinnor rapporterade fler 
symtom än män. De 
vanligaste icke-bröstsmärta 
symtomen hos både kvinnor 
och män var svaghet, känna 
sig varm, andningsbesvär, 
kallsvettning, smärta i 
vänster arm eller skuldra. 
Kvinnor saknade bröstsmärta 
oftare än män. Kvinnor, utan 
bröstsmärta, hade däremot 
mer symtom än män som 
också saknade bröstsmärta. 

King och McGuire (2007) Hypoteser; (1) Kvinnor med 
hjärtinfarkt rapporterar andra 
symtom jämfört med män, 
(2) kvinnors förväntningar av 
hjärtinfarkt, graden av risker 
och symtom, kommer att 
skilja sig från mäns, (3) 
kvinnor kommer att ta längre 
tid på sig att söka vård än 
män och (4) som ett förslag 
från en ”suntförnufts 
modell”, kommer förväntade 
och aktuella symtom relateras 
och matchas till kortare tid att 
söka vård. 

Likheter var obehagskänsla, 
smärta, trånghetskänsla, 
tryck, dov smärta och 
tyngdhetskänsla. Även 
likheter i svaghetskänsla, 
svettning, trötthet, 
andningsbesvär, rädsla och 
illamående som mest 
förekommande symtom hos 
båda könen. 
Män rapporterade mer central 
bröstsmärta, mer 
matsmältningsproblematik 
och kvinnor mer smärta i 
höger skuldra. 

Kirchberger et al., (2011) Att undersöka könsskillnader 
i patientrapporterade 
hjärtinfarkts symtom i en väl 
definierad 
populationsbaserad 

De vanligaste symtomen hos 
både män och kvinnor var 
bröstsmärta, svettning eller 
en känsla av tryck eller 
trånghetskänsla i bröstet. 
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 urvalsgrupp av patienter med 
en förstagångs hjärtinfarkt, 
samt att ta med flera okända 
variabler i beräkningen 

Smärta i vänster skuldra, arm 
eller hand, andningsbesvär, 
smärta i halsen/käke, döds 
rädsla, smärta mellan 
skulderbladen, illamående, 
kräkning, yrsel och smärta i 
övre delen av buken var mer 
vanligt hos kvinnor. Kvinnor 
hade även fler symtom. 

Noureddine et al., (2008) Att utforska skillnader mellan 
Libanesiska män och kvinnor 
i kognitiv, emotionell och 
beteendemässiga reaktioner 
till tecken och symtom av 
akuta koronara syndrom. 

Bröstsmärtans frekvens och 
svettningar som symtom 
visade ingen större skillnad 
mellan könen. Kvinnor 
upplevde mer smärta i 
skuldror, andningsbesvär, 
illamående med kräkning och 
hjärtklappning. 

Omran och Al-Hassan, 
(2006) 

Att utforska skillnader mellan 
Jordanska män och kvinnors 
tecken och symtom för 
hjärtinfarkt och eftervård. 

Bröstsmärta var det 
vanligaste symtomen vid 
hjärtinfarkt för både kvinnor 
och män. De fyra vanligaste 
tecken associerade till 
hjärtinfarkt enligt både män 
och kvinnor var 
svaghetskänsla, svettning, 
illamående och utmattning. 
Kvinnor upplevde mer 
svaghetskänsla och män 
upplevde mer svettning och 
illamående. 

 
 
 
 
 

Tabell 3, Bilaga 2. Resultatöversikt av de valda artiklarnas titel, design och ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 
 
 

Författar 
e, Publ. 
år, 
studielan 
d, 
databas 

Titel Design 
och 
ansats 

Undersöknings 
grupp 

Datainsamlings 
metod 

Dataana 
lys 
metod 

Arslania 
n- 

Symptoms of 
men and 

Subgrup 
ps 

1941 deltagare, 
1258 män, 683 

Standardiserad 
fallrapport 

Chi 
square 
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Engoren women analys, kvinnor över 18  test, 
et al., presenting kvantitat år. Deltagarna Fischer´s 
(2006) with acute iv ansats valdes ut från ett exact 
USA coronary  register med test, 
Cinahl syndromes  akuta student´s 

   hjärtinfarkter t-test. 
   från universitet i Binary 
   Michigan. logistic 
   Subgrupps urval. regressio 
    n. 
   Inga bortfall  
   finns beskrivna.  
Berg et Symptoms of Deskript 225 deltagare, Patienternas Chi 
al., a first acute iv 173 män, 52 medicinska square 
(2009) myocardial design, kvinnor mellan journaler där test, t- 
Sverige infarction in kvantitat 25-74 år. symtomen var test. 
PubMed women and iv Diagnos dokumenterade.  

 men ansats. hjärtinfarkt eller   
   instabil angina.   
   Deltagarna   
   ingick i den   
   svenska   
   INTERGENE   
   studien,   
   (samspel mellan   
   genetisk   
   känslighet och   
   miljöfaktorer för   
   risken för   
   kroniska   
   sjukdomar) en   
   kohort studie.   
   Deltagarna   
   valdes ut mellan   
   april 2001 till   
   december 2004.   
   Populationsbaser   
   at urval.   

   Inga bortfall   

   finns beskrivna.   
Chen et Gender Kompar 112 deltagare, Demografisk Fischer´s 
al., differences in ativ 66 män, 46 data samlades in exact 
(2005) symptom design, kvinnor över 18 via medicinska test, 
USA experiences kvantitat år. Deltagarna journaler, en independ 
Cinahl of patients iv rekryterades från symtom-check ent t-test, 

 with acute ansats. 4 olika lista och en simpel 
 coronary  medicinska modifierad regressio 
 syndromes  center i Seattle version av MPQ n 
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   och de skulle ha 
symtom på ACS 
vid ankomst till 
sjukhus eller 
under 
sjukhusvistelsen. 
Bekvämlighets 
urval. 

 
Inga bortfall 
finns beskrivna. 

(McGill pain 
questionnary). 

analysis 
och 
Logistic 
regressio 
n 

Coventry Myocardial Deskript 1681 deltagare, Telefonsamtal Chi- 
et al., infarction: iv 1060 män, 621 till ambulansen i square 
(2012) sex design, kvinnor. Perth. Samtalen test, 
Australie differences in kvantitat Randomiserat transkriberades Mann- 
n symptoms iv ansats urval. och kodades med Whitney 
Cinahl reported to   hjälp av en lista test och 

 emergency  Inga bortfall med symtom. Students 
 dispatch  finns beskrivna. Demografisk t-test, 
    data hämtades stratifier 
    från EDIS, (the ad 
    Perth emergency analys, 
    departement linear 
    information regressio 
    system) och data n, 
    från St. John logistic 
    Ambulance i regressio 
    västra Australien. n 

DeVon et Symtoms Kvantita 256 deltagare, Deltagarna Two- 
al., across the tiv 144 män, 112 intervjuades sided, 
(2008) continuum of ansats kvinnor över 21 utifrån CCS (the chi 
USA acute  år. Intagna på symptom of square 
Cinahl coronary  akuten på två acute syndromes test, t- 

 syndromes:  universitetssjukh interventory, the test, 
 difference  us med diagnos canadian simpel 
 between  HI. cardiovascular linear 
 women and  Bekvämlighets society), Hospital regressio 
 men  urval. anxiety and n, 
    depression scale logistic 
   Bortfallen var 6 och en regressio 
   kvinnor och 4 genomgång av n analys. 
   män. De tackade medicinska  
   nej till att journaler.  
   medverka p.ga   
   trötthet,   
   ointresse eller   
   vägrade att   



34  

   skriva under 
samtycke 

  

Gimenez Sex- specific Deskript 512 deltagare VAS skala, Mann- 
et al., chest pain iv varav 143 intervju av en Whitney 
(2013) characteristic design, kvinnor och 369 läkare angående test, two- 
Schweiz s in the early kvantitat män som alla bröstsmärtans tailed 
PubMed diagnosis of iv ingick i APACE, karaktär,  

 acute ansats. (Advantageous blodprover,  
 myocardial  Predictors Of EKG, röntgen,  
 infarction.  Acute Coronary telemetri och en  
   Syndrome bedömning av  
   Evaluation), två oberoende  
   studien pågick kardiologer.  
   mellan 21 april   
   2006 till 12   
   augusti 2012.   
   Alla deltagare   
   var över 18 år   
   gamla och sökte   
   akuten med   
   symtom som   
   tyder på   
   hjärtinfarkt.   
   Konsekutivt   
   urval.   
Isaksson Time trends kvantitat 6542 deltagare, Patientjournaler  
et al., in symptoms iv ansats 5072 män och och dödsattester 
(2007) and  1470 kvinnor  
Sverige prehospital  mellan 25-64 år  
Cinahl delay time in  fram till år 2000  

 women vs  sedan utökat till  
 men with  74 år fram till år  
 myocardial  2003. Deltagarna  
 infarction  valdes från  
 over a 15-  MONICA  
 year period.  (multinationell  
 The Northern  övervakning av  
 Sweden  trender och  
 MONICA  bestämningsfakt  
 study  orer i hjärt- och  
   kärlsjukdomar)  
   studien mellan 1  
   januari 1989 till  
   31 december  
   2003. Diagnos  
   på HI.  
   Populationsbaser  
   at urval.  
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   Bortfall p.ga 
icke erhållen HI 
diagnos hos 
1712 deltagare. 

  

Khan et Gender Deskript 140 passande Kodade Deskripti 
al., differences iv deltagare, 128 frågeformulär, v 
(2010) on chestpain design, valdes ut, 64 demografisk och statistik, 
Kina perception kvantitat män och 64 klinisk data Chi 
Cinahl associated iv ansats kvinnor, alla samlades in via square 

 with acute  över 20 år, som patientens test, 2- 
 myocardial  slutligen deltog journaler, tailed 
 infarction in  med diagnos modifierad Body test, 
 chinese  hjärtinfarkt. map för att independ 
 patients: a  Deltagarna lokalisera ent t-test 
 questionnary  rekryterades från smärtan och NRS och 
 survey  fall bokningar på (Numeric Rating Mann- 
   ett Scale), 1-10 för Whitney 
   hjärtvårdscentru smärtskattning. U-test. 
   m i Hongkong  Fischer´s 
   under en 11  exact 
   månaders period.  test. 
   Konsekutivt   
   urval.   

   Inga bortfall   

   finns beskrivna.   

Khan et Sex Deskript 1174 patienter För symtom Chi 
al., difference in iv deltog, 1015 presentation sqare 
(2013) acute design, fullföljde 305 användes test, t- 
Kanada coronary kvantitat kvinnor, 710 MAPMISS test, 
PubMed syndrome iv ansats män under 55 år. (McSweeney logistic 

 symptom  Alla var Acute and regressio 
 presentation  deltagare i den Prodromal n model, 
 in young  pågående kohort Myocardial principal 
 patients  studien Infaction compone 
   GENESIS Symptom nts 
   PRAXY (gender Survey). analysis 
   and sex Patienternas  
   determinants of demografiska  
   cardiovascular data insamlades  
   disease: from från medicinska  
   bench to journaler och  
   beyonde själv  
   premature acute rapportering.  
   coronary Personlighets test  
   syndrome). med  
   Deltagarna frågeformuläret  
   valdes ut mellan BSRI (bem sex  
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   januari 2009 till 
september 2012. 
ACS diagnos. 
Konsekutivt 
urval. 

 
Inga bortfall 
finns beskrivna 

roles inventory). 
Depressions och 
ångestskala 
HADS (hospital 
anxiety and 
depression 
scale). 

 

King och Symptom Deskript 60 deltagare, 30 Demografisk Chi 
McGuire presentation iv, kvinnor och 30 data samlades in square 
(2007) and time to korrelati män intagna på med hjälp av test, t- 
USA seek care in ons The University intervjuer, SRQ, test, 
Cinahl women and design, of Rochester (symptom General 

 men with kvantitat medical center representation linear 
 acute iv ansats med en HI questionnarie). model 
 myocardial  diagnos, en  procedur 
 infarction  pågående HI  es, 
   med pågående  Logistic 
   trombolys- eller  regressio 
   PCI behandling.  n 
   Bekvämlighets  equation, 
   urval.  Kaplan- 
     Meier 
   Bortfallen var en  survival 
   kvinna och två  analys. 
   män vägrade att   
   delta. Orsak   
   finns inte   
   beskriven.   

Kirchber Sex Deskript 2278 deltagare, Intervjuer med Chi- 
ger et al., differences in iv och 568 kvinnor, hjälp av ett square 
(2011) patient- jämföran 1710 män standardiserat test, t- 
Tyskland reported de mellan 25-74 år. frågeformulär. test, 
Cinahl symptoms design, Deltagarna Klinisk data multiple 

 associated kvantitat rekryterades från samlades in via logistic 
 with iv ett patient journaler. regressio 
 myocardial ansats. populationsbaser  n models 
 infarction (f  at register,   
 rom the  populationsbaser   
 population-  at urval.   
 based  MONIKA/KOR   
 MONIKA/K  A (monitoring   
 ORA  trends and   
 myocardial  determinants in   
 infarction  cardiovascular   
 registry)  disease).   

   Inga bortfall   
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   finns beskrivna.   

Noureddi Response to Deskript 250 tillfrågade Demografiskdata T-test, 
ne et al., signs and ive patienter. 212 samlades ihop odds 
(2008) symptoms of design, deltagare, 149 från medicinska ratios, 
Libanon acute kvantitat män, 63 kvinnor journaler, chi 
PubMed coronary iv över 30 år som intervjufrågor square 

 syndrome: ansats. var inlagda på en formulerades test. 
 difference  kranskärlsenhet i efter  
 between  Libanon. frågeformuläret  
 Libanese  Bekvämlighets Respons To  
 men and  urval. Symptoms  
 women   Questionnary.  
   Bortfall av 36   
   deltagare p.ga   
   oro, ångest och   
   trötthet.   
Omran Gender Deskript 83 deltagare, 26 Intervju verktyg Deskripti 
och Al- differences in iv och kvinnor och 57 och medicinska v 
Hassan, signs and jämföran män. Kvinnorna journaler och statistik, 
(2006) symptoms de var mellan 28-70 VAS skala. frekvens 
Jordanie presentation design, år och männen  fördelnin 
n and treatment kvantitat mellan 32-77 år.  g, Chi- 
Cinahl of Jordanian iv ansats Medelåldern var  square 

 myocardial  57 år.  analys. 
 infarction  Bekvämlighets   
 patients  urval.   

   Bortfall: Primära   

   studiegruppen   
   bestod av 90 HI   
   patienter, två   
   vägrade att delta,   
   två personer   
   fullföljde inte   
   intervjun och tre   
   fick allvarliga   
   hjärtåkommor.   
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