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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva och jämföra skillnader mellan män och 

kvinnors symtombild vid insjuknandet i akut hjärtinfarkt, samt att granska studiernas kvalitet 

gällande urvalsgrupp, deltagare och bortfall. En beskrivande litteraturstudie genomfördes där 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats analyserades. Huvudresultatet 

visade att båda könen hade känningar av obehag i kroppen några dagar/timmar innan de 

alarmerande symtomen uppkom. Bröstsmärta var ett utav de mest rapporterade symtomen. 

Dock hade kvinnor mer atypisk bröstsmärta än männen. Kvinnorna tenderade även att 

uppleva mer strålande smärtor, exempelvis ut i ryggen från centrala bröstet, till skillnad från 

männen som upplevde smärta på högra sidan utav bröstet. Symtom som illamående, 

svettningar, andningsproblematik/yrsel och trötthet var andra vanliga symtom som kunde 

uppkomma ensamma eller i kombination med bröstsmärtan hos båda könen. Det framkom 

dock att kvinnor har fler symtom vid symtomdebuten än männen. Hos männen var den 

typiska symtombilden bröstsmärta, svettningar och andningsproblematik. I kvinnors 

symtombild var illamående, yrsel och trötthet även vanligt förekommande. Svårigheter med 

att koppla samman symtombilden med hjärtat var även vanligare hos kvinnorna än hos 

männen. Slutsatsen är att symtombilden vid hjärtinfarkt varierar från individ till individ, men 

även könsbundna skillnader finns. För att minska den prehospitala fördröjningen vid 

hjärtinfarkt krävs det att sjukvårdspersonal och allmänheten får ökad kunskap om symtomen 

som kan uppkomma.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, symtombild, kvinnor, män, könsskillnader. 

 

  



 

Abstract 

The aim of this literature study was to describe and compare the differences between men and 

women's symptoms at the onset of acute myocardial infarction, and to inspect the quality of 

the studies concerning sample group of participants and dropouts. A descriptive literature 

review was conducted in which scientific articles of qualitative and quantitative data were 

analyzed. The main results showed that both genders had feelings of discomfort in the body a 

few days/hours before the alarming symptoms arose. Chest pain was one of the most 

frequently reported symptoms. However, women had more atypical chest pain than men. 

Women also tend to experience more spreading pains, from the center of the chest to the back, 

as opposed to men who experienced pain on the right side out of the chest. Symptoms such as 

nausea, sweating, breathing problems/dizziness and fatigue were other common symptoms 

that may arise singly or in combination with chest pain in both genders. Women had more 

symptoms of the symptom debut than men. The typical symptoms with men were chest pain, 

sweating and breathing problems. In the women's symptoms nausea, dizziness and fatigue 

were also common. Difficulties to link the symptoms to the heart were also more common in 

women than in men. The conclusion is that the symptom of myocardial infarction varies from 

individual to individual, but there are also gender-related differences. To reduce the 

prehospital delay during myocardial infarction both nurses and the public require increased 

awareness of the symptoms.  

 

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

Hjärtat är ett ihåligt muskelorgan, som försörjer hela kroppen och alla organ med blod. Detta 

sker genom att hjärtat drar ihop sig, komprimeras, med jämna mellanrum för att blodet skall 

kunna flöda genom hela kroppen. Ett människohjärta i en vuxen person väger cirka 300 gram 

utan blod och är ungefär lika stort som ens egna knutna hand. Hjärtats placering är i 

brösthålan, en aning till vänster om mittlinjen och något bakom bröstbenet (Sand et al. 2007).  

 

Hjärtat som övriga organ behöver nytt syresatt blod för att kunna komprimera. Detta får 

hjärtat via kranskärlen och dessa utgår från aorta. Höger kranskärl försörjer hjärtats högra del 

samt lite av den vänstra halvan. Vänster kranskärl försörjer det mesta utav vänster hjärthalva, 

samt att det finns en gren från vänster kranskärl som sitter på hjärtats framsida och försörjer 

de främre delarna av hjärtat, och vid hjärtinfarkt är det oftast denna gren som drabbas (Sand et 

al. 2007).  

  

Den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige idag är hjärtinfarkt. Av dödsorsaken hos män 

utgör hjärtinfarkt 22 % och hos kvinnor 19 % (Ericson & Ericson 2008, Rydén & Malmquist 

2012). Risken att drabbas utav hjärtinfarkt ökar markant med stigande ålder. Omkring två 

tredjedelar av de som drabbas är över 75 år. Män under 75 år har dock större risk att drabbas 

än vad kvinnor i samma ålder har (Rydén & Malmquist 2012). Hjärtinfarkt uppkommer när 

det blir en tilltäppning i kranskärlen. Tilltäppningen orsakas av blodfetter som sitter i 

kärlväggen och bildar plack, ateroskleros, vilket kan ta år att utveckla. Vid en hjärtinfarkt 

orsakar aterosklerosen syrebrist vilket leder till nekros i hjärtmuskeln på grund av ärrvävnad 

och celldöd (Gough 2011, Wallentin & Lindahl 2011). 

 

Diagnosen hjärtinfarkt baseras på symtom samt att ett elektrokardiogram, EKG, tas. Ett EKG 

visar eventuella förändringar på hjärtrytmen, och därefter kategoriseras som antingen ST-

höjning eller icke ST-höjnings förändring. Vid misstanke om en eventuell hjärtinfarkt tas även 

en serie blodanalyser, exempelvis Troponin (Bassand et. al 2007). Troponin är markörer i 

hjärtat som läcker ut i blodplasman vid skada på hjärtmuskelcellerna. Vid hjärtinfarkt visar 

blodanalysen förhöjda värden av Troponin (Rydén & Malmquist 2012). Läkemedel och/eller 

kranskärlsröntgen, koronarangiografi används vid behandling. Angiografi innebär att 

kontrastinjektioner sprutas in via en kateter i artärer eller vener för att via en röntgen se om 

det finns några eventuella hinder i kärlet. Om hinder påträffas kan behandlande åtgärder 
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påbörjas, antingen via vidgning av det tilltäppta kärlet eller utav en injektion 

blodproppslösande läkemedel (Malmquist 2012). 

 

1.1 Riskfaktorer 

Riskfaktorer som påverkar aterosklerosens uppbyggnad är bland annat hypertoni, 

hyperkolesterolemi, rökning, diabetes mellitus, övervikt, inaktivitet och dålig kost (Gough 

2011, Van de Werf 2008). Till exempel så har rökare dubbelt så stor risk att drabbas utav 

hjärtinfarkt jämfört med icke rökare (Van de Werf 2008). Ju äldre man blir så ökar även 

risken för att insjukna i hjärtinfarkt samtidigt som de ärftliga anlagen även är en riskfaktor 

(Rydén & Malmquist 2012).  

 

1.2 Symtom  

Enligt Henrikson et al. (2007) har allmänheten inte tillräckliga kunskaper om symtomen vid 

hjärtinfarkt. Det bidrar till att de inte vet hur de ska agera om de själva eller någon i deras 

närhet drabbas. När symtomen uppkommer är det därför vanligt att patienterna känner rädsla, 

ångest och oro. Osäkerheten bidrar till att de inte söker vård direkt, vilket kan vara 

livsavgörande (Henrikson et al. 2007), detta pågrund utav att hjärtinfarktsprocessen har cirka 

tio timmar insjukningstid, och om den prehospitala fördröjningen minskar så ökar chansen att 

förhindra infarktens utveckling och minska den slutliga skadan på hjärtat (Rydén & 

Malmquist 2012).  

  

Den typiska kliniska bilden vid hjärtinfarkt är ihållande tryck- och tyngdkänsla över bröstet 

som kan stråla ut mot vänster arm, nacke och käke. Atypiska symtom som kan uppkomma är 

svettningar, illamående, kräkningar, andnöd, buksmärta och synkopé. Dessa är dock inte 

ovanliga. På grund utav de individuella symtombilderna med blandade typiska och atypiska 

symtom så är det vanligt att de drabbade kopplar ihop symtomen med matspjälkningsproblem, 

lungproblem eller muskelvärk istället för med hjärtat (Bassand et al. 2007).  

 

Vid andra vaskulära sjukdomar, som till exempel stroke/tia påvisas könsskillnader i 

symtombilden (Lisabeth et al. 2009). Enligt denna studie är kvinnorna mer benägna att 

rapportera atypiska symtom än männen, så som diffusa icke neurologiska symtom, 

tillexempel förändringar i den mentala statusen. För dessa patienter bidrar detta till en 

försämrad och fördröjd vård, vilket bidrar till ett längre lidande och risken för permanenta 

skador ökar. 
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1.3 Omvårdnadsteoretisk bakgrund 

När studier påvisar att det finns könsbundna individuella symtomskillnader (Stuart-Shor et al. 

2009) är det vikigt att som sjuksköterska ha kunskap om dessa för att i ett tidigt skede kunna 

ge rätt vård (Gough 2011). Som sjuksköterska är det viktigt att ha en effektiv och förståelig 

kommunikation till både kollegor, patienten och dess närstående för att dämpa patientens oro 

och för att undvika eventuella missuppfattningar (Bassand et al. 2007). 

 

Ida Jean Orlandos (1961) omvårdnadsteori kan stödja sjusköterskan i sitt arbete till ett 

snabbare fastställande av patientens omvårdnadsbehov. Orlandos omvårdnadsteori har som 

utgångspunkt patientens beteende, både verbalt och icke verbalt. Verbalt beteende innefattar 

patientens uttryck i tal och skrift. Icke verbalt inkluderar fysiologiska symtom, motorisk 

aktivitet och sjuksköterskans användning utav den kliniska blicken, hur sjuksköterskan ser 

och uppfattar patientens beteende. Dessa två aspekter, verbalt och icke verbalt måste alltid 

beaktas av sjuksköterskan i mötet med patienten. 

 

Enligt Orlandos (1961) omvårdnadsteori är alla människor unika individer och reagerar på 

olika sätt i olika situationer. Detta bidrar till att sjuksköterskan ibland inte förstår patientens 

beskrivningar av dess känslor och symtom. Därför blir det extra viktigt att som sjuksköterska 

beakta både det verbala och icke verbala, för att kunna ge rätt vård i ett så tidigt skede som 

möjligt samt att minska patientens oro och lidande. Sjuksköterskan måste se hela patienten 

och även beakta atypiska symtom som patienten upplever, för att få en större helhetsbild och 

inte missa något viktigt i sjukdomsförloppet (Orlando 1961).  

 

1.4 Problemformulering 

Eftersom alla människor är unika och reagerar olika (Orlando 1961) samt att det finns 

skillnader beskrivna gällande kvinnor och mäns symtombild vid vaskulär sjukdom (Lisabeth 

et al. 2009, Stuart-Shor et al. 2009), så är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om de 

olika symtomen som kan uppkomma för att kunna ge rätt omvårdnad utan fördröjning (Gough 

2011). Utifrån detta så finns ett intresse av att undersöka om det även finns könsskillnader i 

symtombilden vid insjuknandet i hjärtinfarkt, eftersom även denna tillhör gruppen vaskulär 

sjukdom. 
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En ökad kunskap om symtomskillnader vid hjärtinfarkt skulle hjälpa sjuksköterskor och övrig 

personal inom vården samt privatpersoner att bidra till snabbare och effektivare vård för 

hjärtsjuka patienter, då hjärtinfarkt kan drabba vem som helst, när som helst. Effektiv och 

snabb vård står i fokus för att öka överlevnadschansen. 

 

2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva och jämföra skillnader mellan män och kvinnors 

symtombild vid insjuknandet i akut hjärtinfarkt, samt att granska studiernas kvalitet gällande 

urvalsgrupp, deltagare och bortfall.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilken symtombild framkommer för män respektive kvinnor vid insjuknandet i 

hjärtinfarkt? 

 Vilka skillnader beskrivs mellan kvinnor och mäns symtombild vid hjärtinfarkt? 

 Vilka urval, bortfall och deltagare beskrivs i de valda studierna?  

 

3. Metod 

3.1 Design 

Litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2010).    

 

3.2 Databas 

CINAHL är den valda databasen. CINAHL är en databas som innehåller vetenskapliga 

artiklar gällande omvårdnad (Forsberg & Wengström 2003).  

 

3.3 Datainsamling och urval 

Urvalskriterier i CINAHL har avgränsats till peer reviewed och linked full text för att på så 

sätt få fram relevanta studier som är vetenskapligt granskade och tillgängliga (Polit & Beck 

2010). Manuell sökning har även använts, när en intressant litteraturstudie som berörde 

problemområdet hittades studerades dess referenslista och därefter valdes lämpliga studier ut. 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle svara på denna studies syfte och frågeställningar, 

samt utgå från patienters upplevelser. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades 

och studierna fick inte vara äldre än sex år, det vill säga inte publicerade före år 2006. Detta 

för att kunna försäkra författarna att dess innehåll var aktuellt för studien. Studier som var 

äldre än sex år och studier som var skrivna på annat språk än svenska och engelska 
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exkluderades. Studiernas titlar och abstracts lästes igenom och de som svarade på studiens 

syfte och frågeställningar valdes ut för ytterligare granskning för att sedan inkluderas.  

Sökorden som användes samt antal träffar och valda källor beskrivs i tabell 1. 

 

Tabell 1 . Utfall av artikelsökning 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

CINAHL “risk factors” AND “myocardial 

infarction” AND “women” AND 

“men” 

132 2 

CINAHL “myocardial infarction” AND 

“symptoms” 

270 6 

CINAHL “myocardial infarction” AND 

“women” AND “men” 

237 2 

CINAHL “myocardial infarction” AND 

“chest pain” 

202 1 

Manuell sökning; 

artiklar hittade i 

andra studiers 

referenslistor  

 

Relevans för syfte och 

frågeställningar 

 1 

   Totalt: 12 

 

3.5 Dataanalys  

En förutsättning för att göra en tillförlitlig litteraturstudie är att studier av hög kvalitet ligger 

till grund för resultatet (Forsberg & Wengström 2010) Utifrån detta har författarna 

kvalitetsgranskat enligt Forsberg och Wengströms (2010) checklistor, för att få fram artiklar 

med bra och hög kvalitet. Dessa checklistor hjälpte författarna att få en bättre översikt, när 

syftet med studien, litteratururval, resultat och värdering ingick. När båda författarna läst och 

granskat artiklarna diskuterades kvaliteten och innehållet utifrån syftet och frågeställningarna. 

Ytterligare ett sätt för att bedöma artiklarnas kvalitet och höja resultatets trovärdighet har 

urvalsgrupp gällande deltagare och bortfall granskats enligt Polit och Beck (2010).  
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De valda artiklarna bearbetades utifrån syftet och frågeställningarna genom att läsa titel och 

abstract. Titeln skulle vara relevant utifrån valt område och abstractet innehålla svar på syftet 

och frågeställningarna. Därefter granskades artiklarna i sin helhet och bearbetades med fokus 

på resultatet för att hitta likheter eller skillnader mellan varandra, för att få ett tillförlitligt 

resultat i denna studie (Forsberg & Wengström 2010). Resultatet sorterades utifrån syftet och 

frågeställningarna och därefter kategoriserade författarna dessa i huvudrubriker som bygger 

på frågeställningarna. 

 

3.6 Forskningsetiska övervägande 

Eftersom detta är en litteraturstudie krävdes ingen granskning av etiskt råd (Polit & Beck 

2010) och resultatet bygger på tidigare dokumenterad kunskap. Författarna hade dock i åtanke 

att välja studier som är etiskt godkända samt att inte involvera egna åsikter och värderingar i 

studien (Forsberg & Wengström 2010).  

 

4. Resultat 

För detta resultat ligger tolv vetenskapliga studier till grund och dessa presenteras i tabell 2 

(bilaga 1), där även granskningen av studiernas urval, deltagare och bortfall presenteras. 

Studiernas syfte och huvudresultat finns presenterat i tabell 3 (bilaga 2). Resultatet presenteras 

i löpande text med huvudrubriker och underrubriker. Huvudrubrikerna är: vanligt 

förekommande symtombild för män som insjuknar i hjärtinfarkt, vanligt förkommande 

symtombild för kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt, skillnader mellan män och kvinnors 

symtombild vid hjärtinfarkt samt urvalsgrupp, deltagare och bortfall.  

 

4.1 Vanligt förekommande symtombild för män som insjuknar i hjärtinfarkt 

De flesta män som insjuknade i hjärtinfarkt kände av ihållande bröstsmärta och ett obehag i 

bröstet (Isaksson et al. 2008, Isaksson et al. 2011, Khan et al. 2010, King & McGuire 2007, 

Kirchberger et al. 2011). Det framkom även att män hade en tendens till att känna smärta i 

vänster arm och axel tillsammans med bröstsmärtan (Kirchberger et al. 2011). Andnöd och 

svettningar var även två vanligt förekommande symtom som uppgavs (Isaksson et al. 2011, 

King & McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011). Svaghet, trötthet, rädsla och illamående 

kunde också förekomma (King & McGuire 2007). Smärta från rygg, axlar och mellan 

skulderblad kan även förekomma (Løvlien et al. 2007). 
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Män beskrev en olustkänsla och ett obehag i kroppen cirka en vecka innan hjärtinfarktens 

alarmerade symtom uppkommer. Männen kunde dock inte sammankoppla dessa symtom till 

att det var ett förstadium till en hjärtinfarkt förrän efter de fått diagnosen (Isaksson et al. 

2011).   

 

4.2 Vanligt förekommande symtombild för kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt 

Kvinnor kunde uppleva en rad symtom någon vecka eller timmar före insjuknandet av 

hjärtinfarkt (Albarran et al. 2007). Ett vanligt förekommande symtom hos kvinnor som 

insjuknade var smärta centralt i bröstet och illamående (Albarran et al. 2007, MacInnes 2006). 

Andra vanligt förekommande symtom som kvinnor rapporterade var smärta i vänster axel, 

arm eller hand, andnöd, ont i halsen/käke, smärta i och mellan skulderbladen, kräkningar, 

yrsel, trötthet, svimningskänsla, smärta i övre delen av buken samt rädsla och ångest 

(Kirchberger et al. 2011, King & McGuire 2007, Sjöström-Strand & Fridlund 2008, White et 

al. 2007). Enligt en studie gjord utav MacInnes (2006) var även hjärtklappning, ryggvärk, 

rastlöshet och värk i armarna, livlöshet i armarna symtom som kunde uppkomma hos kvinnor. 

Det var även vanligt förekommande att kvinnor fick en symtomdebut med minst två till tre 

symtom. 

 

4.3 Skillnader mellan män och kvinnors symtombild vid hjärtinfarkt  

4.3.1 Bröstsmärta  

Hos både män och kvinnor var bröstsmärta ett utav de vanligaste förekommande symtomen 

vid hjärtinfarkt (Albarran et al. 2007, Isaksson et al. 2008, Isaksson et al. 2011, Khan et al. 

2010, King & McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011, MacInnes 2006). Det var dock inte 

ovanligt att kvinnors tydligaste symtom var atypiska och att frånvaron av bröstsmärta vid 

insjuknandet var större än hos männen (King & McGuire 2007, Khan et al. 2010, MacInnes 

2006). Det var ett större antal män som hade typisk bröstsmärta än kvinnor, men efter fler 

antal timmar sjönk männens typiska bröstsmärta medan kvinnornas bröstsmärta ökade 

(Isaksson et al. 2008). Kvinnor rapporterade att bröstsmärtan uppkom i mitten utav bröstet 

(Albarran et al. 2007, Herning et al. 2011, Khan et al. 2010), medan männen klagade på 

smärta från bröstets högra övre sida (Khan et al. 2010). Kvinnor rapporterade även en 

strålande ryggsmärta mellan skulderbladen och halsen (Khan et al. 2010, Kirchberger et al 

2011, MacInnes 2006).  
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4.3.2 Illamående 

Illamående och kräkningar var ett vanligare förekommande symtom hos kvinnor än hos män 

under den akuta fasen. Illamåendet kom plötsligt och ledde till kräkningar, som sedan ofta 

kombinerades med ihållande svettningar (Albarran et al 2007, Fukuoka et al. 2007, 

Kirchberger et al. 2011). På grund utav detta var det många, specifikt fler kvinnor, som 

kopplade samman symtomen till en begynnande influensa, än till att symtomens 

ursprungskälla var hjärtat (Fukuoka et al. 2007, Herning et al 2011). Mer än dubbelt så många 

kvinnor än män kopplade symtombilden till en influensa, än till en hjärtinfarkt. Detta på 

grund utav att kvinnorna var mer benägna att rapportera mer atypiska symtom helt utan 

bröstsmärta (Fukuoka et al. 2007). I en studie utav King och McGuire (2007) framkom det 

däremot att män rapporterade symtomet illamående mer än vad kvinnor gjorde.  

 

4.3.3 Svettningar 

För många utav personerna som insjuknade i hjärtinfarkt sågs inte svettningarna som ett 

allvarligt symtom, detta på grund utav att det var svårt att koppla ihop symtomet till att 

ursprunget kom ifrån hjärtat (MacInnes 2006). Studier påvisade att män oftare drabbades av 

svettningar än kvinnor (King & McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011). Patienter med 

övervikt och hjärtinfarkt med ST-höjning infarkt hade dock större risk för att drabbas utav 

svettning som symtom, än normalvikiga patienter utan ST-höjningsinfarkt (Kirchberger et al. 

2011).  

 

4.3.4 Andningspåverkan och yrsel 

Det var vanligt förekommande att både män och kvinnor kände av andningspåverkan och 

andnöd vid insjuknandet av hjärtinfarkt (Isaksson et al. 2011, Sjöström-Strand & Fridlund 

2008). Enligt King och McGuire (2007) var det dock vanligare att män kände av andnöd och 

andningspåverkan än vad kvinnorna gjorde. Män beskrev andningspåverkan som att det var 

svårt att ta djupa andetag samt att de fick känslan av att lungorna inte fick tillräckligt med 

syre, vilket bidrog till yrsel och svimningskänsla (Isaksson et al. 2011).  

 

Yrsel var ett mindre vanligt men förekommande symtom vilket var i högre grad mer 

förekommande hos kvinnor än hos män enligt Kirchberger et al. (2011). Det framkom 

däremot i King och McGuire (2007) studie att yrsel var lika vanligt förekommande hos båda 

könen.   
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4.3.5 Trötthet 

Fler kvinnor än män upplevde trötthet i samband med hjärtinfarkten, det var dock ett vanligt 

rapporterat symtom hos båda könen (King & McGuire 2007, MacInnes 2006). Kvinnor hade 

en tendens till att försöka övertala sig själv om att tröttheten som uppkom i samband med 

insjuknandet av hjärtinfarkten berodde på hårt arbete och dålig sömn, istället för att det var ett 

begynnande symtom för hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & Fridlund 2008).  

 

4.4 Urvalsgrupp, deltagare och bortfall 

För att delta i studien gjord av Albarran et al. (2007) var kraven att vara kvinna och ha en 

ökning av hjärtenzymet Troponin samt en tydlig ST-höjning vid EKG-undersökning. De fick 

även lov att vara över 18 år samt varit fri från besvär i 24 timmar efter hjärtinfarkten. 

Patienter som hade kognitiva nedsättningar, var instabila i sitt sjukdomstillstånd samt talade 

dålig engelska blev exkluderade. Övriga bortfall beskrivs ej (Albarran et al. 2007). 

 

I studien gjord utav Fukuoka et al. (2007) intervjuades totalt 1100 patienter med diagnosen 

hjärtinfarkt i två studier. Totalt 14 akademiska sjukhus i fem länder ingick: Australien, Japan, 

Sydkorea, Storbritannien och USA. 28 stycken deltagare föll bort i studien på grund utav 

bristfällig information, därav deltog 1072 patienter i studien (Fukuoka et al. 2007). 

 

I den tredje studien, deltog 14 stycken kvinnor av totalt 17 med hjärtinfarkt i studien av 

Herning et al. (2011). Kvinnorna skulle ha en konstaterad hjärtinfarkt och skulle kunna 

kommunicera på danska. Tre stycken kvinnor föll bort på grund utav att de led av olidlig 

trötthet (Herning et al. 2011). 

 

I motsats till Herning et al. (2011) deltog 6542 stycken i en studie utav Isaksson et al. (2008), 

utav dessa var 5072 män och 1470 kvinnor. Sammanlagt hade 8254 patienter under perioden 

1 januari 1989 till 31 december 2003 uppfyllt kriterierna och registrerats i MONICA-

hjärtinfarktsregister och blivit inkluderade. Totalt bortfall i studien var 2079 stycken. 1712 

patienter dog på grund utav hjärtstillestånd och 367 patienter kunde inte redogöra 

symtomuppkomsten (Isaksson et al. 2008). 

 

I ytterligare en studie utav Isaksson et al. (2011) har även denna utgått från MONICA-

hjärtinfarkstregistrer. 20 stycken män i åldern mellan 65-80 år med en första gångs 

diagnosticerad hjärtinfarkt, inneliggande på sjukhus i Sverige deltog. Patienter med instabil 
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cirkulation, allvarliga komplikationer, tillstånd som förvirring eller dementa patienter uteslöts. 

Forskarna beskriver inga övriga bortfall (Isaksson et al. 2011). 

 

Khan et al. (2010) inkluderade patienter över 20 år, talande kinesiska med tecken på 

hjärtinfarkt till studien. Totalt 140 patienter blev erbjudna att delta, men endast 128 stycken 

valde att delta i studien. Övriga bortfall beskrivs ej (Khan et al. 2010). 

 

Till skillnad mot Khan et al. (2010) studie var kriterierna för att delta i studien av King och 

McGuire (2007) vuxna personer som diagnosticerats med en hjärtinfarkt och behandlats med 

läkemedel eller angiografi. 30 män och 30 kvinnor blev inkluderade i studien. Bortfallen till 

studien var tre personer, en kvinna och två män. Dessa drog sig ur utan att ange skäl (King & 

McGuire 2007).  

 

Alla registrerade hjärtinfarktspatienter som överlevde minst 24 timmar, från och med 1 

januari 2001 till och med 31 december 2006 fick chansen att delta i studien utav Kirchberger 

et al. (2011). Detta var 3120 män och kvinnor och 2278 av dessa valde att delta. Bortfallen 

som beskrivs i studien var 162 som dog under studiens gång, 210 avböjde till att delta, 60 

stycken hade otillräckliga tyska språkkunskaper, 38 stycken gick för tidigt hem från sjukhuset 

och 125 stycken fick diagnosen för sent samt 116 stycken hade för dåligt allmäntillstånd för 

att delta i studien. Slutligen deltog 1710 män och 568 kvinnor (Kirchberger et al. 2011). 

 

I Løvlien et al. (2007) studie blev 777 patienter under 76 år med en första gångs hjärtinfarkt 

mellan februari 2003 och mars 2004 inbjudna att delta via ett frågeformulär som blev 

hemskickat två veckor efter utskrivningen från fem norska sjukhus. 738 patienter valde att 

delta i studien, varav 149 kvinnor och 384 män. Bortfall som beskrivs av forskarna är att 39 

patienter uteslöts på grund utav bristfällig information: 10 patienter dog, fyra patienter hade 

allvarlig psykisk ohälsa, 20 hade felaktig diagnos och fem patienter var för gamla för att delta. 

 

På ett sjukhus i sydöstra England blev 16 kvinnor inbjudna att delta i en studie av MacInnes 

(2006). 10 utav dessa kvinnor gick med på att delta i studien och medelåldern på dessa var 72 

år och hade diagnosen akut hjärtinfarkt. Bortfall framgår ej (MacInnes 2006).  

 

I likhet med MacInnes (2006) har Sjöström-Strand och Fridlund (2008) inkluderat kvinnor 

som var inlagda på en hjärtavdelning, fast vid ett universitetssjukhus i södra Sverige. 19 
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kvinnor som hade en första gångs hjärtinfarkt intervjuades på andra eller tredje dagen av sin 

sjukhusvård. För att säkerställa studiens variation så gjordes ett strategiskt urval gällande 

ålder, social status, antal barn samt utbildning. Däremot beskrivs inga bortfall i studien 

(Sjöström-Strand & Fridlund 2008). 

 

Kriterierna för att delta i White et al. (2007) studie var kvinnor i ålder 40-70 år som de senaste 

sex månaderna insjuknat i sin första hjärtinfarkt. Sju stycken kvinnor som uppfyllde 

inklusionskriterierna blev erbjudna att delta i studien, men endast fem gav sitt samtycke att 

delta. Bortfall finns ej beskrivet tydligt (White et al. 2007). 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra och beskriva skillnader mellan män och 

kvinnors symtombild vid insjuknandet i akut hjärtinfarkt. Resultatet visade att båda könen har 

känt av en olustkänsla/obehag i kroppen någon vecka eller timmar innan den alarmerande 

symtomdebuten uppkom. Bröstsmärta var ett utav de mest rapporterade symtomen. Dock var 

det vanligare att kvinnor hade mer atypisk bröstsmärta till skillnad från männen. Kvinnorna 

tenderade även att uppleva mer strålande smärta ut i ryggen, mellan skulderbladen och mot 

halsen från centrala bröstet, till skillnad från männen som upplevde en smärta på högra sidan 

utav bröstet. Symtom som illamående, svettningar, andningsproblematik/yrsel och trötthet är 

andra vanligt förekommande symtom som kunde uppkomma ensamma eller i kombination 

med bröstsmärtan hos båda könen. Det framkom dock att kvinnor oftare har fler symtom vid 

symtomdebuten än männen. Hos männen var den typiska symtombilden bröstsmärta, 

svettningar och andningsproblematik. I kvinnors symtombild var illamående, yrsel och 

trötthet även vanligt förekommande till skillnad mot vad det var hos männen. Även svårighet 

med att koppla samman symtombilden med hjärtat var vanligare hos kvinnorna än hos 

männen.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Vanligt förekommande symtombild för män som insjuknar i hjärtinfarkt 

Enligt en studie så kunde män känna en olustkänsla/obehag i kroppen cirka en vecka innan 

hjärtinfarkten inträffar (Isaksson et al. 2011). Ihållande bröstsmärta var enligt fem studier det 

mest förekommande symtomen hos män som insjuknade i hjärtinfarkt (Isaksson et al. 2008, 

Isaksson et al. 2011, Khan et al. 2010, King & McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011) och 
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detta styrks utav Omran och Al-Hassan (2006).  I en studie framkom det även att män 

tenderar att känna smärta ut i vänster arm och axel (Kirchberger et al. 2011). I ett flertal andra 

studier framkom det även att symtom som andnöd, svettningar (Isaksson et al. 2011, King & 

McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011), svaghet, trötthet, rädsla och illamående kunde 

förekomma (King & McGuire 2007). Enligt Orlando (1972) så ska sjuksköterskor utifrån 

symtomen skapa förutsättningar och tillgodose det akuta behovet av vård, för att på lång sikt 

hjälpa patienten för ett bättre välmående (Orlando 1972).  

 

5.2.2 Vanligt förekommande symtombild för kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt 

Central bröstsmärta och illamående (Albarran et al. 2007, MacInnes 2006) var de vanligast 

förekommande symtomen hos kvinnor. Det framkom även en rad andra symtom, så som 

trötthet, yrsel, smärta i olika kroppsdelar med mera och dessa styrks i studien av McSweeney 

och Crane (2000). I en studie gjord på 40 kvinnor rapporterade 35 kvinnor att de hade minst 

tre eller fler symtom i samband med sitt insjuknande i hjärtinfarkt (McSweeney & Crane 

2000). Detta stämmer överrens med resultatet i denna litteraturstudie där det framkom att 

kvinnor ofta rapporterade ett fler antal symtom samt fler atypiska symtom till skillnad mot 

männen (MacInnes 2006). Även kvinnor kunde uppleva obehag någon vecka eller timmar 

före insjuknandet i hjärtinfarkten (Albarran et al. 2007).  Då symtomen som uppkommer 

många gånger är atypiska och uppträder olika så är det enligt Orlando (1972) extremt viktigt 

att sjuksköterskan lyssnar och låter patienten uttrycka sig, utan påtryckning då detta kan vara 

svårt i det akuta skedet för patienten. Utifrån detta måste sedan sjuksköterskan tillsammans 

med patienten identifiera utifrån ett brett synsätt vilka omvårdnadsåtgärder som behövs 

åtgärdas, för att hitta rätt behandling (Orlando 1972).   

 

5.2.3 Skillnader mellan män och kvinnors symtombild vid hjärtinfarkt 

5.2.3.1 Bröstsmärta 

Det framkom att symtombilden skiljer sig mellan män och kvinnor i sex studier (Fukuoka et 

al. 2007, Isaksson et al. 2008, Khan et al. 2010, King & McGuire 2007, Kirchberger et al. 

2011, Løvlien et al. 2007). Dock så framkom det i denna litteraturstudie att bröstsmärta är det 

vanligast rapporterade symtomet hos både kvinnor och män som insjuknar i hjärtinfarkt 

(Albarran et al. 2007, Isaksson et al. 2008, Isaksson et al. 2011, Khan et al. 2010, King & 

McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011, MacInnes 2006). Detta styrks av Omran och Al-

Hassan (2006) som även i sin studie kom fram till att bröstsmärta är det mest vanliga 

symtomet hos båda könen vid insjuknandet av hjärtinfarkt (Omran & Al-Hassan 2006). 
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Avsaknad av bröstsmärta hos kvinnor vid insjuknandet i den akuta fasen framkom i tre 

stycken studier (King & McGuire 2007, Khan et al. 2010, MacInnes 2006), vilket även styrks 

av McSweeney och Crane (2000). Därför är det vikigt att sjuksköterskan fokuserar på den 

enskilda patientens upplevelse av situationen och symtomen, för att kunna ge rätt omvårdnad 

vid rätt tidpunkt (Orlando 1972).  

 

5.2.3.2 Illamående 

Studier visade att fler kvinnor än män kopplade sina hjärtinfarktssymtom till en begynnande 

influensa (Fukuoka et al. 2007, Herning et al. 2011), vilket kan bidra till en felaktig diagnos 

vid ankomsten till sjukhuset. Som sjuksköterska är det därför av stor betydelse och vikt att ha 

ett brett synsätt för att inte misstolka symtomen och bestämma sig för en specifik sjukdom 

(Orlando 1961, 1972). 

 

5.2.3.3 Svettningar 

I resultat till föreliggande studie framkom det att svettningar var ett symtom som dock inte 

ansågs vara allvarligt (King & McGuire 2007, Kirchberger et al. 2011 och MacInnes 2006) 

vilket bekräftas av Omran och Al-Hassan (2006) som också kom fram till att män i större 

utsträckning drabbas av svettningar än vad kvinnor gör i det akuta skedet vid hjärtinfarkt.  

 

5.2.3.4 Andningspåverkan och yrsel 

Enligt en studie var det vanligare att män kände av andningspåverkan än vad kvinnor gjorde 

(King & McGuire 2007), dock så styrks inte detta i en studie av McSweeney och Crane 

(2000), då deras resultat påvisade att andningspåverkan är ett lika vanligt symtom hos 

kvinnor. Även två andra studier tyder på att symtomet är lika vanligt hos båda könen vid 

insjuknandet av hjärtinfarkt (Isaksson et al. 2011, Sjöström-Strand & Fridlund 2008).  

 

Yrsel är ett ovanligare symtom och två studier motsäger varandra, detta då Kirchberger et al. 

(2011) påstår att det är mer förekommande hos kvinnor medans King och McGuire (2007) 

studie påpekar att det är lika vanigt hos kvinnor som hos män. Dock så styrker McSweeney 

och Crane (2000) Kirchberger et al. (2011) studie då även McSweeney och Crane (2000) 

resultat tyder på att yrsel är mer förekommande hos kvinnor.  
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5.2.3.5 Trötthet  

McSweeney och Crane (2000) stärker föreliggande litteraturstudies resultat, att trötthet är ett 

vanligt rapporterat symtom hos båda könen, men är något mer förekommande hos kvinnor.  

Omran och Al-Hassan (2006) studie motsäger detta då deras resultat tyder på att trötthet är 

vanligare hos män.  

 

5.2.4 Urvalsgrupp, deltagare och bortfall 

Samtliga studier som ligger till grund för denna litteraturstudie har deltagare som alla har 

upplevt en eller flera hjärtinfarkter och behandlats för dessa på sjukhus.  

 

Studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats finns med i resultatet. I kvantitativa studier 

krävs det ett större antal deltagare för att få en tillförlitlig svarsfrekvens (Polit & Beck 2010). I 

föreliggande litteraturstudie finns det sex stycken kvantitativa studier involverade (Fukuoka et 

al. 2007, Isaksson et al. 2008, Khan et al. 2010, Løvlien et al. 2007). Fukuoka et al. (2007) 

har ett bortfall på endast 28stycken utav 1100 tillfrågade patienter. Detta höjer 

tillförlitligheten, då deltagarantalet är stort och bortfallet är pågrund utav bristfällig 

information. Två studier till har även ett lågt antal bortfall i parallell mot antal deltagare, 

vilket även detta stärker resultatets tillförlitlighet (Isaksson et al. 2008, Løvlien et al. 2007). 

Däremot i studien gjord utav Khan et al. (2010) finns ej några bortfall beskrivna, vilket kan 

bidra till ett mindre tillförlitligt resultat. Dock så framgår det hur många som blev inbjudna att 

delta i studien, samt hur många som valde att delta.  

 

Resterande sex studier som ligger till grund för resultatet i denna studie är av kvalitativ ansats 

(Albarran et al. 2007, Herning et al. 2011, Isaksson et al. 2011, King & McGuire 2007, 

Kirchberger et al. 2011, MacInnes 2006, Sjöström-Strand & Fridlund 2008, White et al. 

2007). Enligt Polit och Beck (2010) behövs inte ett lika stort antal deltagare i de kvalitativa 

studierna för att få ett tillförlitligt resultat, då dessa ger ett större sammanhang än de 

kvantitativa.  

 

I fem utav dessa studier (Albarran et al. 2007, Isaksson et al. 2011, MacInnes 2006, Sjöström-

Strand & Fridlund 2008, White et al. 2007) finns inte något bortfall beskrivet. Dock så 

diskuterar Sjöström-Strand och Fridlund (2008) sitt urval på ett sätt som gör att det går att 

förstå varför bortfall inte finns beskrivet. Detta då Sjöström-Strand och Fridlund (2008) har 

valt att göra ett strategiskt urval för att studien skulle få ett tillförlitligt resultat. Studierna utav 
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MacInnes (2006) och White et al. (2007) beskriver däremot antalet inbjudna deltagare och hur 

många som valde att delta i studierna, tillskillnad mot Albarran et al. (2007) och Isaksson et 

al. (2011) som inte diskuterar något utav detta i sina studier.  

 

Återstående studier utav Herning et al. (2011), King och McGuire (2007) och Kirchberger et 

al. (2011) beskriver bortfallet som finns i deras studier. Två utav dessa beskriver även hur 

många som inbjöds till att delta i studien samt hur många som tackade ja (Herning et al. 2011, 

Kirchberger et al. 2011). King och McGuire (2007) har däremot gjort ett bekvämlighetsurval, 

vilket som kan ses som en svaghet eftersom forskarna själva kan välja deltagare, vilket kan 

påverka resultatet till deras forsknings fördel (Forsberg & Wengström 2010). 

 

5.3 Metoddiskussion 

Beskrivande design har använts för att denna litteraturstudies (Polit & Beck 2008) syfte och 

frågeställningar skulle kunna besvaras. Författarna för denna studie valde denna design samt 

en litteraturstudie, på grund utav att en litteraturstudie med beskrivande design beskriver 

kunskapsläget inom ett valt område, samt att det även kan uppkomma att en empirisk studie 

behöver göras för att förbättra kunskapen inom det valda området (Forsberg & Wengström 

2010).  

 

Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier, anser författarna att det medför 

en styrka för resultatet som får ett bredare perspektiv och större tillförlitlighet. Kvalitativa 

artiklar valdes för att dessa har fokus på att förstå och beskriva människors upplevelser i 

specifika sammanhang. De kvantitativa artiklarna valdes utifrån att dess fokus är att visa 

statistik, samband, klassificeringar, förutsäga och förklara fenomen inom valt område 

(Forsberg & Wengström 2010). De inkluderade 12 studierna i resultatdelen är inte äldre än 

sex år, det vill säga studier från 2006-2012. Detta för att författarna för den föreliggande 

litteraturstudien ville ha så aktuell forskning som möjligt, vilket även detta ses som en styrka i 

studien. Ett krav var även att de inkluderade studierna inte fick vara skrivna på andra språk än 

svenska eller engelska. Detta för att författarna själva skulle ha möjlighet att förstå studiens 

innehåll. Detta kan ses som en svaghet i denna studie, då författarna eventuellt kan ha missat 

studier vars innehåll skulle kunna ha påverkat resultatet i olika riktningar.  

 

Cinahl användes som databas för att söka lämpliga artiklar till denna studie. Speciella kriterier 

användes för att underlätta och avgränsa sökningen. De olika sökorden har kombinerats 
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utifrån nyckelord för att få fram ett lämpligt antal träffar, som blev mellan 132-270 artiklar.  

Utifrån de valda sökorden som redovisas i tabell 1 så valde sedan författarna ut lämpliga 

artiklar som svarar på det egna syftet och frågeställningarna. De utvalda artiklarna granskades 

sedan utifrån Forsberg och Wengströms (2010) checklistor för att få fram artiklar med hög 

kvalitet och tillförlitlighet. Checklistorna hjälpte författarna att få en struktur i 

granskningarna. Artiklarnas kvalitet granskades även gällande urval, deltagare och bortfall 

enligt Polit och Beck (2010), genom att bearbeta artiklarnas metoddel, vilket redovisats i 

tabell 2 (bilaga 1) och 4 (bilaga 3) och i löpande text för att tydliggöras. Dessa aspekter valdes 

ut för granskning på grund av att urval, deltagare och bortfall är viktiga delar för en studies 

tillförlitlighet. 

 

Som slutsats till detta vill författarna för denna litteraturstudie påpeka att om resultatet hade 

byggts på fler studier än dessa 12 stycken utvalda, så skulle resultatdelen kanske se 

annorlunda ut och det skulle även bli mer tillförlitligt, då ju fler artiklar som styrker ett 

resultat leder till högre tillförlitlighet. Dock så anser författarna för denna litteraturstudie att 

den egna resultatdelen är tillförlitlig då de 12 inkluderade artiklarna är bearbetade utifrån 

samma utgångspunkt och visar liknande resultat, och därmed styrker varandra. 

 

5.4 Allmän diskussion  

Den föreliggande litteraturstudien har betydelse för både sjuksköterskor, annan vårdpersonal 

och allmänheten. 

 

Resultatet för denna studie belyser symtombilden hos män respektive kvinnor samt vilka 

skillnader som beskrivs mellan män och kvinnors symtombild. Det framkom att bröstsmärta 

är det mest omtalade och förväntade symtomet i det akuta skedet vid hjärtinfarkt. Enligt 

studiens resultat är bröstsmärta det vanligaste symtomet hos båda könen. Dock så framkom 

det att atypiska symtom som till exempel illamående och svettningar även är varningssymtom, 

antingen i kombination med bröstsmärta eller i avsaknad av bröstsmärta är vanligt 

förekommande. 

 

Något både sjuksköterskor och allmänheten borde uppmärksamma är symtomen illamående, 

kräkningar och svettningar. Dubbelt så många kvinnor som män kopplar symtomen till en 

begynnande influensa istället för att det är ett akut skede i hjärtinfarkten. Sjukvården har en 
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stor utmaning i att sprida kunskapen till allmänheten om de atypiska symtomen som kan 

uppkomma i det akuta skedet vid hjärtinfarkt eftersom bristen på kunskap är oroväckande.  

 

På grund utav osäkerhet och de olika symtombilderna är det av stor vikt att som sjuksköterska 

uppmärksamma hela patienten och inte endast leta efter den typiska symtombilden för 

hjärtinfarkt, utan ha ett öppet synsätt och detta styrks utav både McSweeney och Crane (2000) 

samt av Orlando (1961, 1972). Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan själv har ett brett 

synsätt och kunskap om de atypiska symtomen samt vara lyhörd på vad patienten har att säga 

i det akuta skedet, för att kunna koppla ihop dessa med hjärtat. Detta styrks även i Orlandos 

(1961, 1972) omvårdnadsteori där verbal och icke verbal kommunikation och beteende är en 

grundpelare för att uppnå god omvårdnad (Orlando 1961, 1972).  

 

Sjuksköterskor behöver få mer kunskap om hjärtinfarktens alla symtom, både typiska och 

atypiska, samt ha en förståelse för dess uppkomst då det oftast är sjuksköterskan som har det 

första mötet med patienterna som söker vård för sina symtom. Finns ej kunskap och 

förståelsen bidrar detta till en fördröjd behandling för patienten, vilket kan bidra till en sämre 

omvårdnad.  

 

Det har även reflekterats över att studier påpekar att båda könen upplever obehag eller en rad 

diffusa symtom cirka en vecka eller timmar innan det akuta insjuknandet i hjärtinfarkt 

uppkommer. Mer forskning behövs inom området för att få kunskap om huruvida detta 

stämmer och om det skulle kunna förebygga en hjärtinfarkt om behandling sätts in som 

förebyggande samt hur tidiga symtom skulle kunna identifieras för att sedan sprida kunskapen 

till allmänheten.  

 

5.5 Slutsats 

Symtombilden vid hjärtinfarkt varierar från individ till individ men det finns även 

könsbundna skillnader i symtombilden. För att även minska den prehospitala fördröjningen 

vid hjärtinfarkt krävs det att både sjukvårdspersonal och allmänheten får en ökad och bredare 

kunskap om de olika symtombilderna som kan uppkomma i den akuta fasen.  

 

Det finns mycket forskning inom området, men då studier motsäger varandra så anser 

författarna att ytterligare forskning skulle vara nödvändigt.  
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Författare/ 

publikations 

år 

Titel Design Urvalsgrupp, 

deltagare och 

bortfall 

Datainsamling

smetod 

Dataanalys 

Albarran et al. 

2007 

'It was not 

chest pain 

really, I can't 

explain it!' An 

exploratory 

study on the 

nature of 

symptoms 

experienced 

by women 

during their 

myocardial 

infarction 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats.  

12 kvinnor inlagda på 

en hjärtavdelning 

deltog i studien.  

 

Inget bortfall finns 

beskrivet.  

Semistrukturerade 

bandade intervjuer, 

30-45 min. 

Datainsamlingen 

varade i 18 

månader. 

Data 

analyserades 

enligt en 

modifierad 

metod av Miles 

och Huberman. 

Teman och 

underkategorie

r togs fram.  

Fukuoka et al. 

2007 

Is Severity of 

Chest Pain a 

Cue for 

Women and 

Men to 

Recognize 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

Symptoms as 

Cardiac in 

Origin? 

Tvärsnitts 

studier 

med 

kvantitativ 

ansats.
 

1100 patienter med 

diagnosen hjärtinfarkt 

intervjuades i två 

studier.  

1072 patienter deltog 

i studien. 

 

Bortfall: 28 stycken 

exkluderades på 

grund av bristfällig 

information. 

Strukturerade 

intervjuer utifrån 

det modifierade 

frågeformuläret 

Response to Stroke 

Symptom.  

Majoriteten av 

patienterna blev 

intervjuade inom 

72 timmar från 

insjuknandet.  

 

SPSS,  

chi square 

test, 

oberoende t-

test 

 

Herning et al. 

2011 

Women's 

experiences 

and behaviour 

at onset of 

symptoms of 

ST segment 

elevation 

acute 

myocardial 

infarction 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats.  

Totalt 17 kvinnor 

med hjärtinfarkt 

inbjöds till studien. 

14 valde att delta. 

 

Bortfall: 3 

exkluderades på 

grund av olidlig 

trötthet. 

Djupintervjuer på 

20-30 min, med 

öppna frågor 

bandades.  

 

Giorgi´s 

fenomenologis

ka 

analysmetod. 

Isaksson et al. 

2008 

Time trends in 

symptoms and 

prehospital 

delay time in 

women vs. 

men with 

myocardial 

infarction over 

a 15-year 

period. The 

Northern 

Sweden 

MONICA 

Study 

Kvantitativ 

ansats.  

Totalt 6542 patienter 

deltog, 5072 män och 

1470 kvinnor. 

 

Bortfall: 1712 

patienter dog i 

hjärtstillestånd. 367 

patienter kunde inte 

redogöra när symtom 

uppkom och 

exkluderades.  

Norra Sveriges 

MONICA 

hjärtinfarkt 

register, 1989-

2003. 

SPSS version 

13,0. 



 

Isaksson et al. 

2011 

Prehospital 

experiences of 

older men 

with a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis 

within the 

Northern 

Sweden 

MONICA 

Study 

Beskrivand

e design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

20 män, 65-80 år 

gamla med 

förstagångs 

diagnosticerad 

hjärtinfarkt deltog.  

 

Inga bortfall beskrivs.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna 

forskningsfrågor 

användes för att få 

ut så mycket 

information som 

möjligt gällande 

symtom och dess 

resonemang.  

Kvalitativ 

innehålls-

analys, 

kodning och 

teman.  

Khan et al.  

2010 

Gender 

differences on 

chest pain 

perception 

associated 

with acute 

myocardial 

infarction in 

Chinese 

patients: a 

questionnaire 

survey 

Deskriptiv 

design 

prospektiv 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

Av totalt 140 

erbjudna deltagare, 

valde 128 att delta i 

studien. Dessa hade 

för första gången 

insjuknat i 

hjärtinfarkt. 

 

Inga bortfall beskrivs.  

 

 

Data samlades in 

via en enkät samt 

journal-

anteckningar.  

SPSS, version 

14,0, 

beskrivande 

statistik, chi-

square test, två-

svansat 

oberoende t-

test, Mann- 

Whitney U-

test, två-

svansade 

beroende t-test, 

Fishers exakta 

test. 

King & 

McGuire 2007 

Symptom 

presentation 

and time to 

seek care in 

women and 

men with 

acute 

myocardial 

infarction 

Deskriptiv 

design, 

kvantitativ 

ansats.  

Vuxna som 

diagnosticerades med 

hjärtinfarkt eller med 

en framväxande 

infarkt behandlad 

med trombolytisk 

terapi eller primär 

PCI blev inkluderade. 

Därefter gjordes ett 

bekvämlighetsurval 

på 30 män och 30 

kvinnor. Bortfall: 1 

kvinna och 2 män 

avböjde till att delta.  

Data samlades in 

genom att alla 

deltagare 

intervjuades utifrån 

”Symptom 

Representation 

Questionnaire” 

(SRQ). Sjukhusets 

journaler har också 

granskats.  

Chi-square, t-

test, Kaplan-

Meier, 

Allmäna linjära 

modellprocedu

rer, En 

logistisk 

regressions 

ekvation.  

Kirchberger et 

al. 2011 

Sex 

Differences in 

Patient-

Reported 

Symptoms 

Associated 

With 

Myocardial 

Infarction 

(from the 

Population-

Based 

MONICA/KO

RA 

Myocardial 

Infarction 

Registry) 
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3120 män och 

kvinnor som 

överlevde hjärtinfarkt 

blev inkluderades. 

2278 deltog.  

 

Bortfall: 162 dog, 

210 valde att ej delta, 

60 hade tillräckliga 

språkkunskaper, 38 

pga. tidig hemgång, 

125 försenad 

diagnosticering, 116 

dåligt allmäntillstånd.   

Intervju med 

standardiserade 

frågefromulär.  

Chi-square test, 

t-test, Multipla 

logistiska 

regressions 

modeller. 



 

Løvlien et al. 

2007 

Prehospital 

delay, 

contributing 

aspects and 

responses to 

symptoms 

among 

Norwegian 

women and 

men with first 

time acute 

myocardial 

infarction 

Kvantitativ 

ansats.  

777 

hjärtinfarktspatienter 

blev inbjudna att 

delta i studien. 738 

deltog, varav 149 

kvinnor och 384 män. 

 

Bortfall: 39 patienter 

uteslöts på grund av 

bristfälliga uppgifter; 

10 dödsfall, 4 med 

psykiska problem, 20 

med felaktig diagnos 

samt 5 med för hög 

ålder. 

Enkät som har 

validerats och 

baserats utifrån en 

tidigare kvalitativ 

och kvantitativ 

studie.  

SPSS, Twin-

tailed chi-

square test. 

MacInnes 2006 The illness 

perceptions of 

women 

following 

symptoms of 

acute 

myocardial 

infarction: a 

self-regulatory 

approach 

Kvalitativ 

ansats. 

10st kvinnor i åldern 

mellan 20-80år med 

diagnosen hjärtinfarkt 

valde att delta i 

studien av 16 

inbjudna.  

 

Inga bortfall finns 

beskrivna.  

Semistrukturerade 

intervjuer 3 

månader efter 

hjärtinfarkten 

bandades in. The 

Self- 

Regulatory Model 

of Illness 

Behaviour enligt 

Leventhal och 

Nerenz, användes 

som en ram för 

intervjun.    

Innehållsanalys

utifrån 

framework 

method as 

described utav 

Ritchie och 

Spencer som 

utgick ifrån: 

förtrogenhet, 

identifiering av 

ett  

tematisk ram, 

indexering, 

kartläggning 

och  

tolkning.  

Sjöström-

Strand & 

Fridlund 2008 

Women's 

descriptions of 

symptoms and 

delay reasons 

in seeking 

medical care 

at the time of a 

first 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

study 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

19 kvinnor som hade 

en hjärtinfarkt för 

första gången var 

intervjuade på andra 

eller tredje dagen av 

sin sjukhusvård.  

 

För att säkerställa en 

bred studie med 

maximal variation, så 

gjordes ett strategiskt 

urval med avseende 

på ålder, social status, 

antal barn och 

utbildning. 

Bortfall finns ej 

beskrivet. 

Intervjuguide 

baserad på en 

litteraturstudie och 

på författarnas 

egna erfarenheter 

som 

hjärtsjuksköterskor

. 

Både manifest 

och latent 

innehållsanalys 

White et al. 

2007 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration of 

illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping 

 

Kvalitativ 

ansats.  

Fem utav sju stycken 

kvinnor i åldern 40-

70 år med ny 

diagnostiserad första 

gångs hjärtinfarkt 

valde att delta i 

studien.  

 

Övriga bortfall finns 

ej beskrivet.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

följd bandades in 

och 

transkriberades.  

Datan 

analyserades av 

IPA, 

Innehållsanalys   

med kodning 

och teman.  
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Tabell 3. Artiklarnas syfte och resultat 

Författare/ 

Publikatonsår 

Syfte Resultat 

 
Albarran et al. 2007 Undersöker vilka symtom som 

kvinnor upplever före och 

under hjärtinfarkten, utifrån 

deltagarnas egna ord för att 

åstadkomma en 

detaljerad beskrivning. 

Kvinnors symtombild skiljer sig från den 

traditionella och typiska symtombilden vid 

hjärtinfarkt.  Vanliga symtom var bröstsmärta 

och illamående. Dessa skillnader kan 

tillsammans med deras okunskap om 

hjärtsymtom påverka behandling och 

diagnosticering negativt, eftersom de söker vård 

i ett senare skede. 

Fukuoka et. al 2007 Studiens syfte var att jämföra 

symtomuppkomsten mellan 

män och kvinnor som 

insjuknade i hjärtinfarkt. 

Både män och kvinnor var mer benägna att tolka 

sina diffusa symtom som illamående och 

kräkningar till sitt hjärta om de hade en historia 

av hjärtsjukdom sedan tidigare. Plötslig, svår 

bröstsmärta sågs inte som ett tecken för 

kvinnorna att tolka deras symtom till hjärtat, 

även om det var för männen. I synnerhet för 

kvinnor förknippades inte bröstsmärta och dess 

symtom till hjärtat. 

Herning et al. 2011 Syftet var att utforska faktorer 

som bidrar till en fördröjd 

behandling och diagnos vid 

hjärtinfarkt. 

I studiens resultat framkommer det att det finns 

tre stycken faktorer som bidrar till förseningar 

vid sökandet av vård vid hjärtinfarkt. 1) kunskap 

om symtom och 

risker. (2) osäkerhet om att begära medicinsk 

hjälp och att hantera situationen. (3) att åtgärder 

och strategier tas direkt efter debut av symtomen 

som kunde vara en smärta i mitten utav bröstet. 

Isaksson et al. 2008 Beskriva prehospital 

fördröjning och symtom hos 

män jämfört med kvinnor med 

hjärtinfarkt och analysera 

trender över tid, beroende på 

ålder. 

Det fanns inga större skillnader mellan könen i 

den prehospitala fördröjningen eller typ av 

symtom. Andelen med typiska symtom, så som 

ihållande bröstsmärta, minskade hos män och 

ökade hos kvinnor ju längre tid det gick. Äldre 

hade mindre typiska symtom än yngre.  

Isaksson et al. 2011 Att utforska äldre mäns 

prehospitala upplevelser av 

sin första hjärtinfarkt. 

Hos äldre män uppfattades symtomen som 

diffusa. De var osäkra på orsaken till deras 

symtom, eftersom de inte motsvarade deras 

förväntningar om en hjärtinfarkt, och om de bör 

söka sjukvård. De vanligaste symtomen som 

rapporterades var dock bröstsmärta.  

Khan et al. 2010 Undersöka könsskillnader i 

symtombilden gällande bröstet 

hos kinesiska patienter med 

akut hjärtinfarkt. 

Bröstsmärta var vanligare bland män än 

kvinnor, även om ingen statistisk signifikans 

fanns, hade männen högre smärtintensitetsvärde 

i bröstet och rapporterade mindre atypiska 

bröstsmärtor jämfört med kvinnor. Kvinnor 

upplevde en ökad nacksmärta och smärta i det 

övre centrala bröstet, mitten av centrala bröstet, 

övre centrala ryggen, mittcentrala ryggen och 

mitten till höger i ryggområdena till skillnad 

från männen som kände mer ihållande smärta 

högt upp i bröstet. 

King & McGuire 2007 

 

 

 

 

Undersöka 

symtomuppkomsten, tiden till 

att söka vård, och 

förväntningar om upplevelsen 

av att ha en akut hjärtinfarkt. 

Könsskillnader i symtombilden var begränsade. 

Majoriteten av kvinnor och män rapporterade att 

deras symtom var annorlunda från vad de 

förväntade sig hur en hjärtinfarkt skulle vara. 

Upplevda symtom var bland annat bröstsmärta, 



 

 smärta i en axel och/eller smärta upp i halsen. 

Kirchberger et al. 2011 Undersöka könsskillnader i 

självrapporterandet av symtom 

vid akut hjärtinfarkt vid första 

gångs insjuknande.  

Det finns symtom som båda könen rapporterar, 

som till exempel bröstsmärta och svettningar, 

men kvinnor rapporterar ofta ett större antal 

symtom än männen. 

Løvlien et. al 2007 Utvärdera könsskillnader i den 

prehospitala fördröjningen 

bland kvinnor och män med 

första gångs hjärtinfarkt, för 

att skapa mer kunskap om 

olika aspekter som påverkar 

denna fördröjning och 

undersöka svar på akuta 

symtom. 

Akuta symtom som framkommer är smärta från 

rygg, axlar och mellan skulderbladen, främst hos 

män. 

MacInnes 2006 Syftet med denna studie var 

att undersöka 

sjukdomsuppfattningen hos 

kvinnor efter en akut 

hjärtinfarkt.   

Okunskap om hjärtinfarkt och atypiska symtom 

som hjärtklappning, ryggvärk, rastlöshet och 

värk i armarna, livlöshet i armarna försämrar 

sjukdomsuppfattningen hos kvinnor.   

Sjöström-Strand & 

Fridlund 2008 

Syftet med denna studie var 

att undersöka och beskriva 

kvinnors symtom och skälen 

till förseningen i att söka 

sjukvård vid tidpunkten för 

den första hjärtinfarkten. 

Resultatet visar att kvinnor hade svårt att tolka, 

förstå och koppla ihop symtomen till hjärtat.  

Symtomen kvinnorna beskrev var svårighet att 

andas och smärta/tryck över epigastriet och 

halsen. De försökte att hantera obehag och även 

smärta i bröstet, snarare än be om professionell 

hjälp.  

White et al. 2007 Studie syfte var att undersöka 

kvinnors uppfattning om sitt 

hjärtinfarktsinsjuknande, 

inverkan på relationer och 

användandet av 

copingstrategier.  

För de flesta deltagare var händelsen oväntad. 

Detta framkallade osäkerhet och senare känslor 

som visade sig som depression och ångest. 

Kvinnorna tenderade att minimera graden av 

symtom som smärta i vänster axel, arm eller 

hand, ont i halsen/käke, smärta i och mellan 

skulderbladen, kräkningar, yrsel och trötthet och 

konsekvenser av händelsen visa en stark känsla 

av optimism och hoppas att livet snart skulle 

återgå till det ”normala”. 

 

 

 


