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Abstrakt 
 
 

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland både män och 
kvinnor i Sverige. I flera andra länder ökar mortaliteten i hjärtinfarkt bland kvinnor. 
Många kvinnor ser fortfarande hjärtinfarkt som i huvudsak en manlig åkomma. Att 
drabbas av en hjärtinfarkt innebär för den drabbade ett livshotande tillstånd i vilken varje 
minut räknas 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse och agerande i samband med 
insjuknande av hjärtinfarkt. 
Metod: I litteraturstudien har 8 vetenskapliga artiklar granskats som överensstämmer 
med studiens syfte. Artiklarna har analyserats utifrån en innehållsanalytisk metod. Alla 
artiklar i studien var kvalitativt designade. 
Resultat: I samband med hjärninfarkt visade kvinnor svårigheter att associera symtom 
med en hjärtinfarkt. Många saknade kunskap om de kliniska symptom kvinnor kan 
uppleva vid en hjärtinfarkt. Bilden som massmedia visar om hjärtinfarkt påverkade 
kvinnors uppfattning av symtom. Det råder fortfarande en uppfattning bland kvinnor att 
hjärtinfarkt drabbar främst män. Anhöriga verkar ha stor betydelse i beslutet att söka vård.    
Slutsats: Det behövs mer information till allmänheten om de kliniska symtomen på 
hjärtinfarkt bland kvinnor och att dessa kan skilja sig det från männen symtom. 
Massmedias bild av hjärtinfarkt bör ses med kritiska ögon. 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, Kvinnors, Upplevelse, symtom, fördröja, vård sökande. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

Background: Cardiovascular disease is the most common cause of death among both 
men and women in Sweden. In several other countries, mortality in heart attacks has 
however been increasing among women. Nevertheless, many women still see the heart 
attack mostly as a disease affecting only men. Suffering from a heart attack is a life 
threatening condition in which every minute counts. 
Purpose: The purpose is to describe women's experience and reaction when being 
affected by myocardial infarction.  
Method: In this literature review, eight scientific papers have been examined. The articles 
have been analyzed according to a method of content analysis. All the articles had a 
qualitative design. 
Results: In connection to the disease, women had difficulties to associate symptoms with 
a heart attack. Many had no knowledge of the clinical symptoms one may experience when 
being affected by a myocardial infarction. The image that the media shows about heart 
attacks has affected women's perception about the symptoms. There is still a perception 
among women that the heart attack affects mostly men. Relatives seem to be very 
important in women’s decision to seek care and treatment.  
Conclusion:  Society needs more information in clinical symptoms of heart infarct, it is 
important to know difference off symptoms between women and men. The media image of 
the heart attack should be viewed critically.  
 
 
 
Keywords: Myocardial Infarction, Women, experience, symptoms, Delay, seeking. 
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1. Introduktion: 



 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken (med närmare 34 666 dödsfall 

per år) bland både män och kvinnor i Sverige. Av dessa dog närmare 4000 kvinnor av 

hjärtinfarkt under 2011. Detta betyder att 11 kvinnor dör av denna orsak varje dag 

(Socialstyrelsen, Dödsorsaksrapport 2011, s.23). I länder som USA ökar mortaliteten i 

hjärt-kärlsjukdom bland för kvinnor medan en minskning kan ses hos männen. En kvinna 

dör varje minut i USA och ungefär 2/3 av dessa kvinnor dör plötsligt utan föregående 

varningssymtom.  En ökning av mortaliteten i hjärtinfarkt bland kvinnor i Östeuropa kan 

också ses (Schenck-Gustafsson, 2004, s.189). Folkhälsoinstitutet visar i sin 

folkhälsorapport från 2012 att insjuknandet i hjärtinfarkt inte har minskat, istället har det 

ökat bland kvinnor som befinner sig i åldern 35-64 år, sedan 1990 i Sverige. Detta kan 

jämföras med att det ses en tydlig minskning bland män (s.26).  

 

Hjärt- och lungfondens rapport från 2012, visar att det är knappt fyra av tio kvinnor som 

är medvetna om att hjärt- och kärlsjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken bland 

kvinnor. Många kvinnor ser fortfarande hjärtinfarkt som i huvudsak en manlig åkomma 

(s.28-29).  Liknande resultat visar Wyatt och Ratner (2004) i sin studie, kvinnorna 

saknade kunskap om risken av att drabbas av hjärtinfarkt. Mer än hälften angav att de 

trodde inte att de var någon skillnad på symtom bland män och kvinnor vid en debut för 

hjärtinfarkt. Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) studie följer samma linje och menar 

att, kvinnorna var chockade och skeptiska när de informerades om att de hade drabbats av 

hjärtinfarkt. De trodde att hjärt- och kärlsjukdomar vara mer relaterade till det manliga 

könet och därmed underskattade de sin risk av att drabbas av hjärtinfarkt. Tecce, Dasgupta 

och Doherty (2003) skriver att rädslan för att drabbas av bröstcancer och andra cancer 

former verkade vara större än rädslan att drabbas av en hjärtinfarkt. 

 

I ett flertal studier visas att kvinnors symtom vid hjärtinfarkt är annorlunda än mäns och 

de skiljer sig från vad som står i läroböcker (Schenck- Gustafsson, 2003). Män har ökad 

tendens att visa bröstsmärta under hjärtinfarktens debut än vad kvinnor gör (Chen, Woods 

& Puntilla, 2005). En annan studie visar däremot att kvinnor upplever en större mångfald 
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av symptom än män och dessa är till exempel smärta i skulderpartiet och armar, samt 

illamående (Løvlien, Schei & Gjengedal, 2006).  Det liknar de symtom som Zuzelo (2002) 

visar i sin studie att kvinnor upplevde symtom som värkande smärta, tryck eller 

trångkänsla i bröstet samt smärta korrelerad till andningen, även ryggsmärtor och 

tandvärk i större utsträckning.  Eriksson och Eriksson (2012) definierar bröstsmärta som 

ett påkomna ihållande obehag, tryck eller smärta i bröstet under vila eller vid 

ansträngning. Smärtorna kan vara permanenta eller återkommande, utstrålande eller 

diffusa, ibland så svåra att de upplevs som outhärdliga. Smärta kan spridas mot vänster 

arm, upp i nacken, upp mot underkäken eller ut i ryggen mellan skulderbladen.  Kvinnor 

har oftare diffust utspridd mindre ateroskleros i kranskärlen, vilket kan ge tendens till 

kramp i dessa kärl och då blir bröstsmärtorna mer diffusa (s. 90,102).  

 

Vanor som rökning, långvarig stress och för lite motion är några livsstilsfaktorer som ökar 

risken av att drabbas av hjärtinfarkt. En ökad risk ses även för dem som lider av diabetes, 

högt blodtryck och höga blodfetter (Eriksson & Eriksson, 2012, s.97). Det som sker vid en 

hjärtinfarkt är att hjärtat skadas på grund av syrebrist orsakad av att en av hjärtats 

kranskärl täpps igen. Detta leder i sin tur till en irreversibel nekros av hjärt- och 

muskelceller. Det är kranskärlen som försörjer hjärtat med blod. De ligger i fåror på 

hjärtats utsida och fylls med blod när hjärtmuskeln vilar mellan varje hjärtslag.  Det kan 

bildas förträngningar i kranskärlen när fett, blodkroppar och bindväv under en längre tid 

har lagrats i kärlväggen. Det kallas för åderförfettning eller åderförkalkning. Troligen 

startar åderförfettningen genom att en liten skada uppstår på den inre kärlväggen 

(Eriksson & Eriksson, 2012, s.100-202). 

 

Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär för patienten ett livshotande tillstånd i vilken varje 

minut räknas. Tiden från det att blodet genom det kärlet stängs av till dess att en 

irreversibel skada i myocardiet har uppkommit räknas mellan 30-60 minuter. Först efter 

detta tidsförlopp uppkommer irreversibla myocard- skador (Eriksson & Eriksson, 2012, 

s.102 ). Patienter som behandlas inom 90 minuter efter hjärtinfarktens debut har 50-80% 

lägre dödlighet och en 50 % minskning av infarktens storlek jämfört med dem som får 

senare behandling (Zijlstra, Patel, Jones, Grines, Ellis, Garcia & Simes, 2002). Faktum är 

att för varje 30 minuters period utan behandling vid hjärtinfarkt ökar mortaliteten med ca 

7,5% / år (De Luca, Suryapranata, Ottervanger & Antman, 2004). I en studie från 
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Storbritannien rapporterade kvinnorna att de väntade i genomsnitt 30 minuter innan de 

fick sin första bedömning av sina symptom från vårdpersonal. Män rapporterade i 

genomsnitt att de fick vänta 20 minuter. Kvinnorna väntade även längre än män för att få 

trombolysbehandling, 70 minuter respektiv  52minuter (O´Donells, Condell, Begley & 

Fitzgerald, 2005).  

 

Det finns ingen tvekan om att behandling i rätt tid är ytterst nödvändig.  Effekten av 

hjärtinfarkt- skadans omfattning är beroende på hur snabbt behandlingen påbörjas.  Ett 

flertal studier visar att kvinnor, särskilt de i avancerad ålder, väntar med att söka 

behandling för symtom av hjärtinfarkt (Lefler, 2002). Vissa studier visar även att kvinnor 

väntar något längre än vad män gör med att söka vård (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007). I andra studier visas ingen skillnad i tid (King & McGuire, 2007).  En bredare 

kunskap om kvinnors erfarenhet av att drabbas av hjärtinfarkt kan därmed vara till stöd 

och hjälp för vårdpersonal vid möte med patienten i fråga om att kunna identifiera 

beteenden som kan associeras med hjärtinfarktens debut. 

 

Syftet med den här studien är att beskriva kvinnors upplevelse och agerande i samband 

med insjuknande av hjärtinfarkt. 

 

2. Metod 

I den här litteraturstudien har författarna granskat 8 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har 

analyserats utifrån en innehållsanalytisk metod. Alla artiklar i studien var kvalitativt 

designade.  

 

2.1 Definition 

Med hjärtinfarkt menas i den här studien de både infarkttyperna: ST- höjningsinfarkt 

STEMI (ST-elevation myocardial infarction) och Icke ST- höjningsinfark NSTEMI (non 

ST-elevation myocardial infarction (Eriksson & Eriksson 2012, s. 100). För att ställa 

diagnos på hjärtinfarkt tas hänsyn till symtombeskrivning, sjukhistoria och EKG. Troponin 

och ultraljud av hjärtat är andra undersökningar som görs för att ställa diagnosen. 

Hjärtkateterisering görs för att se vilket kranskärl som är drabbat (Eikeland, Haugland & 

Stubberud, 2011, s. 215). 
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2.2 Sökmetoder 

Författarna använde sig av databaserna CINAHL, Pubmed, Scopus och även Umeå 

universitetsbiblioteks nya söktjänst, vilken är en samlingsplats för de databaser, tidskrifter 

och böcker som Umeå universitet tillhandahåller. Följande sökord användes, myocardial 

infarction, women, experience, symptoms, delay, seeking.  Databaser hittade inte 

automatiskt alla olika böjningsformer av orden vid sökningen och för att få fram dessa 

användes en sökteknik som heter trunkering (Östlund, 2006, s.55). De databaser som 

använde trunkering var; Pubmed, Scopus och Umeås universitetsbiblioteks nya söktjänst. 

Detta gjordes för att få ett större antal träffar.  

 

Likaså användes en teknik som heter boolesk söklogik, dvs. olika så kallade sökoperatorer. 

Den vanligaste är AND och det används för att koppla ihop två sökord (Östlund, 2006, 

s.59). I denna litteraturstudie användes den booleska termen AND mellan sökorden för att 

precisera sökningen ytterligare genom att få flera sökord samtidigt (Se bilaga 1).  

 

2.3 Urval 

Författarna valde att utesluta artiklar som innehöll studier gjorda på både män och 

kvinnor, då det framkom svårigheter att särskilja kvinnornas upplevelser från männens. 

Artiklarna valdes även utifrån att de var etiskt granskade, för att på så sätt garantera dess 

etiska validitet.  En annan inklusionskriterie var att alla deltagare i studierna hade 

diagnosticeras med hjärtinfarkt. Därmed hade det annars funnits en risk att resultat skulle 

ha blivit missvisande och då skulle det ha minskat litteraturstudiens trovärdighet. 

Studierna som ingick skulle vara publicera från år 2000 till 2013.  

 

Första urvalen av artiklar gjordes genom att titeln överensstämde med studiens syfte, 

sedan lästes abstraktet för att ytterligare kontrollera att artiklarna stämde överens med 

syftet. Artiklarna granskades därefter med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

protokoll för kvalitetsbedömning (s.175-176). Efter granskningen blev det slutligen åtta 

artiklar som bedömdes vara av god kvalitet och som motsvarade syftet (Se bilaga 2).  

 

2.4 Analys 

I den här litteraturstudien har författarna granskat de valda vetenskapliga artiklarnas 
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resultat med en innehållsanalytisk metod. Innehållsanalys används för att göra tolkningar 

av texter såsom utskrifter och inspelade intervjuer inom beteendevetenskap, 

humanvetenskap och det vårdvetenskapliga området. Vid en innehållsanalys läggs fokus 

på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. 

Skillnader och likheter uttrycks i kategorier och underkategorier på olika tolkningsnivåer 

(Lundman &  Hällgren-Graneheim,  2012, s.203). 

 

Till att börja med lästes artiklarna igenom i sin helhet, därefter har endast resultatet lästs 

ett flertal gånger. Artiklarnas resultat översattes till svenska. Översättningen granskades av 

en engelsklärare för att på så sätt få en mer korrekt översättning av resultatet. Därefter har 

reflekteras över textens huvudsakliga innehåll gjorts. Som nästa steg har resultaten 

sorterats utifrån liknande innehåll. Det innehåll som har likheter kodades och sorterades i 

kategorier och underkategorier. De data som inte har överensstämt med studiens syfte, har 

författarna valt att inte ta med i studiens analys, däremot har författarna att tagit med dem 

i studiens tabellöversikt (se bilaga 2).  

 

3 Resultat  

Åtta vetenskapliga artiklar har analyserats i denna litteraturstudie. De presenteras i en 

artikelöversikt i bilaga 2. ”Artikelöversikt”. Tre av artiklarna var publicerade i 

Storbritannien, två i USA, två i Australien och en i Danmark. Analysen utmynnade i tre 

kategorier och sju underkategorier. De tre kategorierna beskriver övergripande kvinnors 

upplevelse i samband med insjuknande av hjärtinfarkt, vilken överensstämmer med 

studiens syfte. En översikt av kategorierna och underkategorier visas i tabell 1.   
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Tabell 1. Översikt av kategorier och Underkategorier 

 

 

 

Kategorier 
 

Underkategorier 
 

 
 
 
Uppfattningar av symtom på hjärtinfarkt  

 

 
Svårigheter att associera symtom till 
hjärtinfarkt  
 
Att inte tro sig vara i riskzonen   
 
Den allmänna bilden av en hjärtinfarkt  

 

 

Hinder att söka vård  

  
Osäkerheten att ta kontakt med vården 
 
Att lindra symtomen genom olika hantering 
strategier  
 
 

 
 
 
Beslutet att söka vård    
 
 
 

  
Närstående och bekantas betydelse vid 
beslut att söka vård 
 
Betydelse av symtomens omfattning i 
beslutet att söka vård 
   

 

 

 

3.1  Uppfattningar av symtom på hjärtinfarkt  

I samband med hjärtinfarkt visade kvinnor ha svårigheter att associera symtomen med 

hjärtinfarkt. Uppfattningen bland kvinnor att inte tro sig vara i riskzonen för att drabbas 

av hjärtinfarkt och betydelsen av massmedia visar sig i litteraturstudien.   

 

3.1.1 Svårigheter att associera symtomen till hjärtinfarkt 

Svårigheter att förstå och associerar symtom med hjärtinfarkt var en gemensam nämnare i 

studierna (Herning, Hansen, Bygbjerg & Lindhardt, 2011; Higginson, 2008; Albarran,  



7 

 

Clarke & Crawford, 2007; MacInnes 2006, Arslanian-Engoren, 2005; Rosenfeld, Lindauer 

& Darney, 2005; Worrall-Carter, Jones & Driscoll, 2005; Holliday, Lowe & Outram,  

2000). I flera studier framkom det att kvinnor upplevde att något var fel, men de kunde 

inte exakt associera symtomen med hjärtinfarkt. Deltagarna i en studie var medvetna om 

närvaron av sina symtom, men hade ingen uppfattning om orsaken eller allvaret, vilket 

resulterade i ett försenat sjukhusbesök (Worrall-Carter, et al., 2005). I en studie beskrev 

mer än hälften av deltagarna att de saknade kunskap om de upplevda symtomen 

(Arslanian-Engoren, 2005).  

 

Kvinnor sökte ofta förklaringar till sina symtom och relaterade dem till tidigare besvär.  

Vissa kvinnor associerade andnöden med fysisk ansträngning. Kräkningar kopplades ihop 

med att ha blivit smittad av någon bakterie (Rosenfeld, Lindauer & Darney, 2005). Andra 

associerade illamående med matsmältningsbesvär eller maginfluensa (Higginson, 2008). 

Albarran, Clarke och Crawford (2007) visar att en deltagare associerade smärta med ålder; 

att hon har blivit gammal. I en annan studie associerades svettningar med klimakteriet 

(Arslanian-Engoren, 2005). 

 

Flera kvinnor i studierna beskrev att deras förväntningar på hur en hjärtinfarkt skulle visa 

sig, inte stämde överens med hur den egentligen tog sig uttryck.  Två studier visar att 

symtomen kvinnorna trodde skulle visa sig vid en hjärtinfarkt, inte stämde överens med 

det som de upplevde i verkligheten. Vissa kvinnor förväntade sig en dramatisk och mycket 

plågsam smärta som skulle uppstå plötsligt och att den skulle stråla ut i vänsterarmen eller 

att de skulle förlora medvetande. Dessutom skulle smärtan vara så plågsam att de inte 

skulle ha haft ett annat val än att söka vård omedelbart (Herning et al., 2011; Arslanian-

Engoren, 2005). De flesta kvinnor beskrev att de inte hade bröstsmärta vid symtomens 

debut. De beskrev istället en känsla av trötthet under en längre tid eller magont, ömhet på 

olika ställen i kroppen alternativt andningssmärta (Arslanian-Engoren, 2005). MacInnes 

(2006) visar i sin studie däremot att bröstsmärta var det vanligaste symtomet som 

rapporterades vid hjärtinfarkt. Dock var det bara två av tio kvinnor som beskrev 

bröstsmärtan som det mest allvarliga och mest framträdande symtomet. De flesta 

deltagarna i studien upplevde ett flertal symtom, från en som upplevde fem symtom till en 

som bara upplevde ett. I en annan studie upplevde kvinnorna smärtan som antingen 

sporadisk och/eller gradvis stigande (Albarran et al., 2007). Symtomens omfattning och 
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utsträckning i olika områden i kroppen innefattande bröst, hals, överarmar, händer och 

magen. Detta bidrog till att det blev svårt för kvinnorna att få en klar bild av symtomens 

ursprung (Albarran et al., 2007).  

 

 

3.1.2  Att inte tro sig vara i riskzonen 

I allmänhet trodde sig inte kvinnorna att de kunde befinna sig i riskzonen av att drabbas av 

en hjärtinfarkt i studierna (Herning et al., 2011; Higginson, 2008; Albarran et al., 2007; 

MacInnes, 2006; Worrall-Carter et al., 2005; Holliday et al., 2000). I två studier beskrev 

några deltagare sig vara skyddade för att de var kvinnor och att hjärtinfarkt sågs som ett 

manligt problem (Herning, Hansen et al., 2011; Higginson, 2008). Uppfattningen om sin 

egen hälsostatus tycks spela roll i tolkningen av symtom och dess associering till hjärta. 

Några deltagare i två studier uppfattade sin hälsa som god. De rökte inte, var inte 

överviktiga och promenerade, vilken ledde till att de förnekade tanken på att deras symtom 

kunde vara hjärtrelaterat. Istället associerade de sina symtom med något ofarligt 

(Higginson, 2008; MacInnes, 2006). I en annan studie beskrev kvinnor att de inte hade 

kunskap om att diabetes, högt blodtryck och rökning var en riskfaktor för hjärtinfarkt. Ett 

exempel var att en kvinna trodde att rökning drabbar bara lungorna, men inte hjärtat 

(Herning et al., 2011).  

 

3.1.3 Den allmänna bilden av en hjärtinfarkt  

I en studie beskrev kvinnorna att de användes sig av massmedias allmänna bild av 

hjärtinfarkt i tolkningen av sina symtom. Det vill säga att personen (mannen) får ett 

kraftigt smärtutbrott, att denne håller en hand på sitt vänstra bröst och börjar svettas eller 

svimma. Denna bild av hjärtinfarkt beskrevs av kvinnorna som negativ eftersom den 

påverkade deras uppfattning av en hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren, 2005).  

 

Förutom den massmediala bilden av hjärtinfarkt jämförde kvinnorna sina egna symtom 

med de symtom som någon familjemedlem eller närstående drabbats av vid hjärtinfarkt. 

Detta hjälpte dem att få en uppfattning om vad de drabbats av. Om symtomen var 

likartade kunde kvinnorna identifiera sina symtom snabbare. Om det däremot var 

skillnader på symtom tog det längre tid för kvinnorna att förstå att de hade drabbats av 

hjärtinfarkt (MacInnes, 2006; Arslanian- Engoren, 2005). 
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3.2  Hinder att söka vård  

Litteraturstudien visar att vissa kvinnor upplevde en osäkerhet att ta kontakt med vården 

på grund av rädsla av att inte bli trodda. De var rädda för att uppfattas som besvärliga samt 

att de kände oro för vad beslutet skulle innebära för omgivningen. Vissa kvinnor använde 

sig av olika hanteringsstrategier för att lindra vad de trodde orsakade deras symtom. 

 

3.2.1 Osäkerheten att ta kontakt med vården 

Som en röd tråd framkom det en känsla av osäkerhet bland kvinnorna, då de skulle ta 

kontakt med vården. De var rädda för att deras symtom skulle bli missuppfattade och även 

att känna sig generande om bedömningen visade att deras påstående skulle vara falskt. 

Kvinnors uppfattade sina symtom som inte allvarliga, där ibland att bröstsmärtor var 

frånvarande. Detta tycks inverka på kvinnorna beslut att söka vård (Herning et al., 2011; 

Higginson, 2008; Albarran et al., 2007; Arslanian-Engoren, 2005; Rosenfeld et al., 2005; 

Holliday et al., 2000). I en studie beskrev kvinnor en känsla av oro för att uppfattas som 

besvärliga eller att dra för mycket uppmärksamhet, som till exempel att ringa ambulansen 

om det sedan visade sig inte vara akut (Rosenfeld et al., 2005).    

  

Osäkerheten att ta kontakt med vården tycks även påverkas av oron för vad beslutet skulle 

innebära och få för konsekvenser. Här illustreras till exempel oron av att lämna katten 

ensam hemma, att vara tvungen att avboka semestern eller andra sociala aktiviteter som 

hade planerats lång tid i förväg. Det handlade också om att väcka oro bland anhöriga, att 

inte hinna kasta soporna, samt tanken att använda sig av vårdresurser i onödan då andra 

kanske är i större behov av dessa (Herning et al., 2011; Holliday et al., 2000). 

 

3.2.2 Att lindra symtom genom olika hanteringsstrategier  

Flera deltagare i de studier använde sig av olika hanteringsstrategier för att bota eller 

lindra vad de trodde var orsaken till deras besvär (Higginson, 2008; Arslanian-Engoren, 

2005; Rosenfeld, Lindauer & Darney, 2005). I en studie beslutade de flesta deltagare att 

inte söka omedelbar vård eller medicinsk hjälp vid debuten av symtomen i bröstkorgen 

utan föredrog att självmedicinera sig i stället. Några av dessa kvinnor tog smärtstillande 

och vilade i hopp om att symtomen skulle lindras (Higginson, 2008). I en studie framkom 

berättelser där deltagarna tog exempelvis en varm dusch, magmedicin, paracetamol eller 
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drack te i förhoppningen att det skulle minska eller lindra besvären (Holliday et al., 2000). 

Samma linje följde flera kvinnor i en annan studie. För att lindra symtomen använde de 

flera sorters självbehandlingsstrategier som, smärtstillande, drack kallt vatten och i ett fall 

att de tog nitroglycerin. Kvinnorna motiverade användning av dessa strategier med att de 

var lämpliga eller verkade rationella (Herning et al., 2011).    

 

Vissa deltagare ignorerade sina symtom eller hoppades att deras symtom skulle gå över. 

En kvinna berättade att trots att hon fick symtom i form av obehag på vänster sida av 

bröstkorgen och i vänster arm beslutade hon sig ändå för att gå till jobbet. Hon trodde att 

hennes besvär förmodligen skulle försvinna. Vissa kvinnor rapporterade att de vilade eller 

gick till sängs med symtomen. En av dessa kvinnor hanterade symtomen genom att ändra 

sängläge för att på så sätt lindra smärta (Rosenfeld, Lindauer & Darney, 2005.). 

 

3.3 Beslutet att söka vård  

I samband med hjärtinfarkt kontaktade ofta kvinnorna sina närstående innan de beslutade 

sig att söka vård. Närstående påverkade i sin tur kvinnors beslut att söka vård. I vissa fall 

stärkte symtomens omfattning beredskap att söka vård. 

 

3.3.1 Närstående och bekantas betydelse vid beslut att söka vård 

I samband med hjärtinfarkt kontaktade kvinnorna ofta sina närstående innan de beslutade 

sig att söka vård. Närstående påverkade i sin tur kvinnorna beslut, genom att agera som 

rådgivare och i några fall övertog beslutfattande (Herning et al., 2011; Arslanian-Engoren, 

2005; Rosenfeld et al., 2005). I en studie tenderade kvinnor med närstående att söka vård 

tidigare, i jämförelse med de kvinnor som bodde ensamma. En annan tendens är att 

kvinnor föredrar  att ta kontakt med en nära anhörig än att ringa 112 (Albarran et al., 

2007;  Rosenfeld et al., 2005). I sju av åtta studier framkommer det att anhörigas envishet 

och bestämdhet var den avgörande faktorn till att kvinnan bestämde sig för att söka vård 

(Herning, Hansen, Bygbjerg & Lindhardt, 2011; Higginson, 2008; Albarran, Clarke & 

Crawford, 2007; MacInnes, 2006; Arslanian-Engoren, 2005; Rosenfeld, Lindauer & 

Darney, 2005 ; Holliday, Lowe & Outram, 2000). En studie visar däremot att vissa kvinnor 

inte följde närstående rekommendationer att söka vård utan agerade på egen hand. De 

beskrev en rädsla över att tappa kontrollen över situationen och känna sig beroende av 

andra. En kvinna föredrog till exempel att köra till sjukhuset trots invändningar att hon 



11 

 

borde åka med ambulans. Andra vägrade söka vård för sina symtom trots att de uppvisade 

tecken på besvär. Denna rädsla fördröjde besluten att söka vård (Rosenfeld et al., 2005). 

 

3.3.2  Betydelse av symtomens omfattning i beslutet att söka vård 

 
Några deltagare från en studie beskrev att deras symtom var så intensiva att de inte kunde 

vänta länge. En kvinna beskrev denna smärta som en överväldigande värk över 

skulderbladet som strålande ner till armbågen. Denna smärta gjorde att hon insåg att 

något var fel och ledde till att hon sökte vård. Andra symtom som ledde till att kvinnor 

sökte vård var ökade andningsbesvär (Arslanian-Engoren, 2005). Det liknar vad MacInnes 

(2006) visar i sin studie, att några kvinnor sökte vård efter att de upplevde svåra symtom 

särskilt i form av plötsligt smärta. En av kvinnorna berättade att hon sökte hjälp omgående 

eftersom hon upplevde fem olika symtom, som började med att hon svettades kraftigt. En 

annan sökte hjälp då hon fick kraftiga bröstsmärtor, svettningar och illamående. Liknande 

resultat visar Rosenfeld et al. (2005) i sin studie, att några deltagare sökte vård omgående 

på grund av att smärta var så outhärdliga. Holliday et al. (2000) visar att de kvinnorna 

som upplevde symtomen som livshotande sökte vård omgående.  

  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion  

 

Syftet med den här studien var att beskriva kvinnors upplevelse och agerande i samband 

med insjuknande av hjärtinfarkt. 

 

De vetenskapliga artiklar som har analyserats i den här studien visar att det råder 

fortfarande en uppfattning bland kvinnor att de inte är i risk av att drabbas av hjärtinfarkt 

och att hjärtinfarkt drabbar främst män. Uppfattningen om att hjärtsjukdomar drabbar 

främst män förstärks av media, vilken ofta använder män i reklam för att höja 

medvetenheten av hjärtsjukdomar (Bens & Hammarström, 2004, s.271). 

Litteraturstudiens resultat visar även att massmedias bild av symtom på hjärtinfarkt gav 

en fel uppfattning av symtom. Denna bild av hjärtinfarkt beskrivs av kvinnorna som 
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negativ. Bens och Hammarström (2004) skriver att sättet som en sjukdom presenteras i 

medierna har betydelse för hur människor uppfattar och förstår densamma. Mediabilden 

kan därmed påverka deras förhållningssätt och agerande exempelvis i relation till egna och 

andras symtom vid sjukdom (s.271). Gustafsson och Eriksson (2011) poängterar vikten att 

massmedia behöver uppmärksamma att symtomen på en hjärtinfarkt kan vara många och 

olika. Att även kvinnor lika väl som män kan drabbas av hjärtinfarkt, för att ingen ska 

tveka utan att vid första symtom kontakta sjukvården. O'Donnell och Moser (2012) skriver 

att definitionen av hjärtinfarkt och innehållet i den pedagogiska information som lämnas 

till allmänheten bör ses över. Att förändra den massmediala bilden av hjärninfarkt är svårt. 

En reflektion är att det är viktigt att förändra massmedias bild av hjärtinfarkt eftersom den 

inte lyfter fram att också kvinnor kan drabbas av hjärtinfarkt. Detta skulle man kunna göra 

genom att lyfta fråga och öppna för diskussion i olika politiska och sociala arenor vilket så 

småningom även skulle ha möjlighet att påverka den massmedia bilden av hjärtinfarkt 

bland kvinnor.  

 

Litteratursstudiens resultat visar att kvinnornas svårigheter att associera symtomen med 

hjärtinfarkt verkar ha ett samband med brist på kunskap. Vissa kvinnor beskrev en 

skillnad på de symtom de trodde skulle visa sig vid en hjärtinfarkt och de som upplevdes i 

verkligheten. Horne, James, Petrie, Weinman och Vincent (2000) visar i en studie samma 

fenomen, där mer än hälften av de kvinnor som hade drabbas av en hjärtinfarkt beskrev en 

skillnad mellan de upplevda symtomen och de symtom de trodde sker vid en hjärtinfarkt. 

Peltonen och Högström (2011) visar i en studie att kunskapen om hjärtinfarkt är bristande 

hos många kvinnor. En annan studie visar att man i allmänhet vet lite om symtom vid 

hjärtinfarkt. Många vet att bröstsmärta är det vanligaste symtomet, men få kan korrekt 

namnge andra vanliga förekommande symtom (Goff, Sellers, McGovern, Meischke, 

Goldberg, Bittner & Nichaman, 1998). En förståelse som växte fram är att otillräcklig 

kunskap om hjärtinfarkt kan försvåra möjligheten för den drabbade att tolka symtomen 

rätt och söka vård. Kliniska symptom kvinnor kan uppleva vid en hjärtinfarkt bör 

uppmärksammas mera. Författarna anser att detta krävs för att kvinnor ska inse allvaret 

av dessa symtom. Litteraturstudie resultatet visar att svårigheter att associera symtom 

med hjärtinfarkt tycks även ha med att symtomen har varit diffusa. 

 

Vid hjärtinfarktens debut spelade svårighetsgraden av symtomen en stor roll för beslutet 
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att söka vård bland några kvinnor.  I vissa fall stärkte symtomens omfattning beredskap att 

söka vård. I en metaanalysstudie, som analyserade ett tjugotal studier om hjärtinfarkt,   

kom de fram till att ju svårare symtomen var, desto snabbare sökte den drabbade vård. 

Men det framkom även studier som inte visade något samband (Lefler, 2002).   

 

Omgivningen verkar ha betydelse för vissa kvinnors beslut att söka vård. Litteraturs- 

studiens resultat visar en tendens att avvakta med att söka vård bland vissa kvinnor vid 

osäkerhet om vad det beslutet skulle innebära och ha för konsekvenser för familjen, djur, 

hemmet m.m. De prioriterade andra i sin omgivning än sin egen hälsa. I en studie från 

Storbritannien tycks kvinnors sociala roller ha betydelse för de här beteendena kvinnorna 

uppvisar (Emslie, 2005). Määttä och Öresland (2009) skriver att kvinnor av tradition varit 

den som har haft rollen att se för familjen och hemmet. Emslie (2005) skriver att medan 

manliga patienter bekymrade sig om att vara frånvarande från arbete, var kvinnor oroade 

för andra i omgivningen än sin egen hälsa. Det liknar vad Sjöström-Strand och Fridlund 

(2008) visar i en studie att kvinnor föredrog att ignorera symptomen, eftersom de kände 

att de hade ett ansvar för familjen och hemmet som inte kunde delegeras till någon annan. 

Kvinnorna beskrev att de inte ville störa familjen och angav detta, som en anledning till 

varför de inte berätta till någon om symptomen. Det här resonemanget stöds av 

Hammarström (2004) som skriver att människors uppfostras att integrera könstypiska 

beteende med sin egen personlighet och göra rådande normer till sina egna (s.80-81). Det 

kan vara svårt att överge dessa roller eller normen som är nära kopplade till ens identitet. I 

det här fallet, kvinnans ansvar, position i hemmet och familjen.  

Litteraturstudiens resultat visar även att vissa kvinnor upplevde en oro över att tappa 

kontrollen över situationen och känna sig beroende av andra. Det liknar vad Svedlund, 

Danielson och Norberg (2001) visar i en studie, att kvinnor fångades mellan önskan att 

behålla kontrollen och insikten av att de var i behov av att få vård. Detta ledde till att de 

hade svårt att bestämma sig för att söka hjälp för sina symtom. De kunde uppfatta sig som 

starka, självständiga och att kunna klara det mesta. De hade svårt att se sig plötsligt 

beroende av andra. En reflektion kring detta beteende är att detta ha att göra med normen 

eller uppfattning om att både kvinnor och män ska vara oberoende och klara sig själv så 

mycket så möjligt. Att känna sig beroende av andra, innebär därmed för individen att 

överge en känsla av frihet, vilken kan vara svårt. Novo (2004) skriver att mannens roll som 

familjeförsörjare har ändrats under de senaste årtiondena där kvinnors har även intagit 
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den rollen. Detta har lett till att alltfler kvinnor blivit mer självständiga och oberoende 

(s.397).  

 

Litteraturstudiens resultat visar även en tendens bland kvinnor att ta kontakt med sina 

närstående innan de söker vård och att de i sin tur påverkade deras beslut att söka vård. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009) skriver att familjen får en särskild betydelse när 

individen drabbas av sviktande hälsa eller sjukdom (s.84). Benzein, Hagberg och Saveman 

(2009) menar att relationer och samspelet mellan medlemmar i familjen öppnar för att 

samtliga individer påverkar varandra (s.75). Behovet av nära relationer till familj, vänner 

och kolleger kännetecknar kvinnors liv. De goda relationerna och nätverket kan vara en 

positiv hälsovinst för kvinnor, vilken de kan använda sig av i situationer med sjukdom och 

kriser (Kristoffersen, 2008, s.74).  Att kvinnor söker stöd och råd bland närstående, kan 

visa på en osäkerhet inför beslut att söka vård anser författarna. 

 

Thoren, Danielson, Herlitz och Axelsson (2010) visar i en studie att anhörigas möjlighet att 

påverka beslut att söka vård verkar gå hand i hand med deras kunskap och förmåga att 

associera symtomen med hjärtinfarkt. Anhörigas uppfattning om symtomens allvar spelar 

också roll. Johansson, Swahn och Strömberg (2007) visar i en annan en studie att anhöriga 

förutom att påverka beslutet att söka vård, såg även till att ambulans inkallades och 

ordnade så att de drabbade skulle ha det bekväm. De var även till stöd i väntan på 

sjukvårdspersonal. En reflektion om detta, är att det är av en stor vikt att erbjuda 

information till anhöriga om symtom vid hjärtinfarkt inte bara vid insjuknande av 

hjärtinfarkt utan länge innan. Detta skulle kunna vara en del i det preventionsarbete som 

bedrivs för hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Fördelen med en kvalitativ ansats i forskningen är att deltagarens röst blir hörd och 

forskaren får fördjupad kunskap om dennes livsvärld (Forsberg & Wengström, 2003, 

s.158). Enbart kvalitativa studier om kvinnors upplevelser i samband med insjuknande av 

hjärtinfarkt användes. Detta för att på så sätt kunna få ett bredare perspektiv på 

deltagarnas egna beskrivningar av att drabbas av en hjärtinfarkt.  

 

Författarna hittade alla artiklar genom att söka i CINAHL, Pudmed, Scopus och även 
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Umeå universitetsbiblioteks nya söktjänst vilken är en samlingsplats för de databaser, 

tidskrifter, böcker Umeå universitet tillhandahåller Åtta vetenskapliga artiklar har 

analyserades. Tre av artiklarna var publicerade i Storbritannien, två i USA, två i Australien 

en i Danmark. Dessvärre var ingen svensk artikel med i studiens analys, men författarna 

har emellertid tagit en artikel från ett annat nordiskt land (Danmark). Delar i resultatet av 

den australienska studie från Worrall-Carter, Jones och Driscoll (2005) som ingår i 

studien analys handlade om upplevelse om återhämtning efter att ha drabbas av en 

hjärninfarkt. Eftersom återhämtning efter att ha drabbas av en hjärtinfarkt inte har någon 

relation till studiens syfte, har författarna valt att inte ta med dessa i studiens analys. 

Däremot återges även dessa resultat i studiens tabellöversikt (se bilaga 2.). Eftersom 

artiklarna var på engelska och igen av författarna hade det språk som modersmål, så ha 

artiklarna översätts till svenska. Författarna har tagit hjälp av en lärare, som undervisar 

engelska, för att granska svensk översättningen av artiklarna, för att på så sätt minska 

felaktig tolkning.  

 

När man gör en litteraturöversikt ska man först fråga sig om etiska resonemang i de 

artiklar som granskas (Friberg, 2006, s.120). De åtta valda studierna har granskats av 

etiska kommissioner, eller utgått från Helsingforsdeklarationen. I de artiklarna som 

författarna valde, tillfrågades deltagarna först om de ville vara med i studien, vilken är 

mycket värdefullt utifrån ett etiskt perspektiv. I vissa studier anpassades 

frågeställningarna så att patienten inte behövde anstränga sig med bland annan öppna - 

enklare frågeställningar. Intervjuerna delades i de flesta artiklarna in i flera sessioner för 

att inte störa patienten för mycket. Detta då intervjuerna var gjorda kort tid efter att 

deltagarna hade drabbas av hjärtinfarkt. Deltagarna i alla studierna bestod till stor del av 

vita kvinnor, trots att detta inte var en del av urvalskriteriet som författarna hade i 

litteraturstudiens urval. Ingen av studierna som granskades tar anspråk i denna fråga, men 

författarna tror att det kan ha att göra med att studierna var gjorda i länder där 

majoriteten av befolkning är vita. 

 

4.3 Betydelsen för omvårdnad 

Motivet med den här litteraturstudien var att bidra med en bredare kunskap om 

hjärtinfarkt bland kvinnor, för allmänheten och inte minst bland vårdpersonal. 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska fastställer att 
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sjuksköterskors arbetsområde omfattar bland annat att undervisa och stödja patienter och 

närstående, individuellt eller i grupper, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa, 

motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelse, 

2005). Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal ger patienten och anhöriga 

adekvat information om symtom vid hjärtinfarkt, det vill säga att de poängterar betydelsen 

av att snabbt agera vid misstanke på hjärtinfarkt och att tidiga insatser räddar liv. Om 

denna kunskap var mer allmänt spridd skulle sannolik flera söka sjukvård tidigt 

(Henriksson, Leo- Swenne & Lindahl, 2008). 

 

En reflektion är att jobba förebyggande är minst lika viktigt. Här bör sjuksköterska jobba 

för en ökad medvetenhet om att hjärt- och kärlsjukdomar drabbar inte bara män utan även 

kvinnor och informera om de faktorer som öka risk att drabbas av hjärtinfarkt. För att 

klara detta krävs goda kunskaper hos vårdpersonal om hjärtinfarkt hos kvinnor och om 

skillnader på symtom som finns mellan män och kvinnor. Gustafsson (2004) poängterar 

även vikten av att skapa tillit i relationen mellan patienten och vårdpersonal. Det gör att 

patienten blir mer mottaglig för att lyssna och vara lyhörd till sjuksköterskorna råd (s.98-

117). Gustafsson (2004) menar att om kvinnor får sin självkänsla stärkt har de kanske 

lättare att besluta sig för att söka vård tidigare.  Varje patient är unik och varje 

omvårdnadssituation är speciell på något sätt. Eftersom omvårdnad alltid är relaterad till 

en unik person ställer detta krav på personalen att visa omsorg, vilja och förmåga till 

inlevelse och förståelse (s.30).   

 

Hjärtinfarkt framkallar många tankar om livet och ångest. Behandlingsinsatser i ett tidigt 

skede är därför av betydelse för en god återhämtning. Det är dessutom viktigt för 

sjuksköterskor att sköta anhörigkontakten och se de närståendes betydelse för den sjuke 

(Strömberg, 2009, s. 264). Författarna vill även med denna studie  bekräfta hur viktigt det 

är för sjuksköterskor att ha kunskap om de symtomen på hjärtinfarkt hos kvinnor,  att 

dessa kan skilja sig från män. Enligt Gustafson (2004) realterar god omvårdnad bland 

annat till personalens förmåga att identifiera personers resurser (s.16). 

 

 4.4 Vidare forskning 

Som tidigare nämnts i studiens resultat, så finns en tendens bland kvinnor att ta kontakt 

med närstående innan de bestämmer sig att söka vård. En bredare forskning om 
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närståendes betydelse för beslutet att söka vård vid en hjärtinfarkt, skulle vara av värde för 

vårdgivare och allmänhet.  

 

5 Slutsats  

 

Det behövs mer information till allmänheten om de kliniska symtomen på hjärtinfarkt 

bland kvinnor och att de kan skilja sig det från männen symtom. Massmedias bild av 

hjärtinfarkt bör ses med kritiska ögon. 
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Bilaga N:1. Urvalsöversikt  
 

Databaser Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 
Granskade Urval 

Cinahl 

 

Myocardial infarction  

AND=Delay 

AND=Seeking 

 

English 

Female 

2003-2013 

84 

 
16 2 

Cinahl 

 

Myiocardial infarction 

AND=Symptoms 

AND=Experience* 

 

English 

Female 

1996-2013 

140 34 2 

Cinahl 

Myocardial infarction 

AND=Women 

 

English 

Female  

1996-2013 

1735 6 0 

Cinahl 

Myiocardial infarction 

AND=symptoms 

 

English 

Female   

1996-2013 

867 6 3 

Cinahl 

Experience of miocardial 

infarction 

AND=women  

1996-2013 188 4 0 

Umeå 

Universitet

s bibliotek 

nya- 

söktjänst 

Myocardial infartion* 

Women * experience* 

delay*  

 

Vetenskakliga 

artiklar. 

 1996-2013 

764 20 1 

Scopus 

 

myocardial infarction 

AND women AND 

experience AND delay)  

English 

 
44 12 0 

Pubmed 

Myiocardial infarction* 

women* symptom* 

Experience* 

2013-2003 160 10 0 



 

 

Bilaga 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen 

 

 
Författare, År, Titel, Tidsskrift, 
Land 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Herning, M., Hansen, P. 
R., Bygbjerg, B., och 
Lindhardt, T (2011). 
 
Women's experiences and 
behavior at onset of 
symptoms of ST segment 
elevation acute myocardial 
infarction. 
 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 
(2011) 10(4), 241-247.  
 
 
 
Studien gjordes i 
Danmark. 

 
Syftet med 
studien var 
att utforska 
de faktorer 
som ledde till 
behandling 
av STEMI 
hos kvinnor 
och varför de 
dröjde med 
att söka vård. 
    

 
Kvinnorna (n= 17) var i 
åldern 50-84 och födda i 
Danmark och 
dansktalande, 14 av 17 
kvinnor som tillfrågades 
deltog. De tre som tackade 
nej var på grund av 
trötthet. Patienter som var 
på sjukhus eller på boende 
och de som fick 
hjärtinfarkt debut -
exkluderades. 
 
Kvinnorna intervjuades 1-
6 dagar efter 
hjärtinfarktens debut.  
 
 
Inga bortfall 
rapporterades.  
 
 

 
Kvalitativ studie. 
 
Kvinnorna 
intervjuades 
ensamma i ett 
enskilt rum på 
hjärtavdelningen. 
Intervjuerna tog 
20-30 minuter 
högst 28min och 
inleddes med en 
öppen fråga.   
Kvinnornas 
reflektioner 
under den akuta 
Perioden 
undersöktes för 
att få bättre 
förståelse för 
deras beteende. 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant.  
 
En 
fenomenologisk 
analysmetod 
användes 

Kunskap och idéer angående symtom på hjärtinfarkt: 
Kvinnor missuppfattar sina symtom på grund av att 
symtomen inte var tillräckligt allvarliga eller att de trodde 
att symtom på hjärtinfarkt skulle vara mer dramatisk. 
  
Upplevelser av symtom på hjärtinfarkt stämmer inte med 
förväntningarna, symptom missuppfattas. Kvinnor som 
levde hälsosamt, trodde inte att det fanns risk att bli 
drabbad av hjärtinfarkt. 
De tyckte att ospecifika symtom var ofarliga. Ex. tyckte en 
att det är bara influensa – symtom som är ofarligt. 
 
Tvekan eller osäkerhet: 
Andra personers närvaro, ex. anhöriga, påverkade 
kvinnornas beslut att söka vård eftersom det avgjorde om 
de beslutade sig att söka vård eller inte.  En orsak till 
fördröjningen att söka vård för kvinnor som drabbats av 
hjärtinfarkt var att de vara omtänksamma om andra 
människor och vill inte besvära dem. Andra faktorer var 
som orsakade fördröjning med att söka vård var husdjur, 
anhöriga eller planerade resor. 
 
Hanteringsstrategier: 
Vid mindre hotande tillstånd valde kvinnor att 
självmedicinera sig för att minska besvär som ledde till 
fördröjning att söka vård.  En del hade en plan som visar 
sig vara avgörande för att söka vård. 
 

 



 

 

 
 
Författare, År, Titel, Tidsskrift, 
Land 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Metod 

 
Resultat 

 

Higginson., R. (2008). 

  

Women's help - seeking 
behavior at the onset of 
myocardial infarction.  

 

British Journal of 
Nursing, 17(1), 10-14.  

 

Studier gjordes i 
England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Att undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
hjärtinfarkt med 
fokus på deras 
tankar och 
hantering, 
strategier vid 
debut av 
hjärtinfarkt. 
 
 
 

 
 
Kvinnorna (n= 25) 
var i åldern 39-75 
från England.  
Kvinnor var alla 
skrivna på en 
rehabilitering 
program för 
patienter som ha 
drabbats av 
hjärtinfarkt. 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvalitativ studie. 
 
Intervjuerna genomfördes i 
enskilda rum på en 
sjukgymnastikenhet, dit 
patienterna kom för 
rehabilitering efter att ha 
drabbats av hjärtinfarkt. 
Data samlades in under 12-
14 månaders period med en 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 
 

Huvudtemat i de här studierna var att kvinnorna 
som deltog dröjde med att söka vård för sina 
bröstsmärtor. Dröjsmålet var relaterat och uppdelat i 
tre kategorier.  
 
Bibehålla kontrollen genom självmedicinering: 
När bröstsmärtan debuterade ville många kvinnor 
behålla kontrollen och hjälpa sig själva med 
smärtstillande medel innan de sökte hjälp. 
 
Att inte associera symtom till hjärtat: 
Kvinnor förstod att något var fel men kunde inte 
associera symtomen med hjärtinfarkt.  
För en del kvinnor såg deras symtom ut att var mera 
normala och mindre allvarliga ex. 
matsmältningsbesvär. 
 
Skapar sig en uppfattning, betydelsen av 
stereotyper: 
Kvinnor trodde att hjärtinfarkt är en manlig sjukdom 
på grund av påverkan av massmedia och reklam. 
Orsaken är att män oftast deltar i reklam som har för 
avsikt att höja medvetenheten om hjärt-sjukdomar, 
vilket gör att kvinnor får uppfattningen att det är en 
manlig sjukdom. 
 



 

 

 
 
Författare, År, Titel, 
Tidsskrift, Land 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Metod 

 
Resultat 

 

Albarran, J., 
Clarke, B., och 
Crawford, J. 
(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. 

 
 
Journal of 
Clinical Nursing, 
16(7), 1292-1301. 
 
Studien gjordes i 
södra England.  
 

 
 
Att 
undersöka 
och 
beskriva 
upplevelser 
av symtom 
hos kvinnor 
som har 
varit 
drabbade av 
hjärtinfarkt. 
 
 
 

 
Kvinnor 
(n=12) i ålder 
48-78. 
Medelåldern 
var 63 år. 
 
 
 Kvinnor som 
var 
diagnostiserad
e med 
hjärtinfarkt.  
 
De skulle vara 
fri från 
symtom 
senaste 24 
timmar efter 
hjärtinfarkt.  
 
De som inte 
kunde prata 
engelska och 
har kognitiva 
störningar 
vara 
exkluderade. 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
  

 
Kvalitativ studie. 
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer med 
användes. 
Intervjuerna varade i 
30-40 minuter.   
 
Dessa inleddes med 
öppna frågor och 
genomfördes på 
sjukhuset: Hur 
upplever du utifrån 
vad som var hänt dig 
och vad tror du var  
orsaken till 
sjukdomen hos dig”? 
 
Ordagrann 
transkription av 
banden gjordes. Sen 
kodifierades data. 
Studien godkändes 
av etisk kommitté 
från Universitetet i 
West of England 
Glenside Campus 
 
 

Gradvist och successivt medvetande 
Att notera subtila förändringar: Kvinnor har en tendens att uppleva serier av 
symtom flera veckor eller timmar innan en hjärtinfarkt eller som en del av 
akuta händelser. Vanligaste symtom är andnöd, kvinnor associerar det med 
psykisk ansträngning. 
Kvinnor skyller på andra orsaker när de upplever symtom som inte är 
specifika ex. åldrande, kroppsvikt, rökning etc. 
 
Att inte ha ont i bröstkorgen: 
På grund av frånvaron av ett enhetligt mönster av symtom eller dess 
karaktär är det svårt för läkare tolka olika mönster av symtom. 
Inte vad man kan kalla smärta: 
De flesta kvinnor hade varierande känslor – besvär i deras bröst som gör att 
det bli svårt för dem att identifiera och förklara bröstsmärta som symtom.  
 
Inte rätt sorts smärta,   
svårt att relatera till hjärtat:  
En kvinna hade besvär ”en blockering” i sitt bröst som var svåra, men hon 
var säker på att det var inte förknippat till hjärtat. 
Kräkningar upplevdes svåra att förknippa till en hjärtinfarkt. För en del 
kvinnor det var ett signifikant symtom. 
 
Reaktion på symtom: 
Många kvinnor sökte inte vård på grund av ospecifik och instabil 
manifestation av symtom. En del sökte vård, oavsett att de trodde att det var 
matsmältningsbesvär.  
 
Att vara pigga och friska: 
Svårt för kvinnor att förknippa riskfaktorer som diabetes, hypertoni med 
hjärtinfarkt. Svårt att begripa att man kan drabbas av hjärtinfarkt när har 
levt ett hälsosamt liv. 



 

 

 
 
Författare, År, Titel, 
Tidsskrift, Land 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Metod 

 
Resultat 

 

MacInnes, J. 
(2006).  
 
The illness 
perceptions of 
women following 
symptoms of 
acute myocardial 
infarction: a self-
regulatory 
approach.  
 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 5(4), 
280-288.  
 
 
 
Studien gjordes i 
England. 
 

 
Att studera 
och 
undersöka 
upplevelser 
av 
hjärtinfarkt 
hos kvinnor 
som var 
drabbade. 
 
 

 
Kvinnor 
(n=16) i ålder 
30-80.  
medelålder 72.  
Tillfrågades 
om de ville 
delta i studien, 
av dessa var 
(n= 10) som 
tackade ja. 
 
 
 
Alla deltagarna 
har varit 
inlagda på 
sjukhus i södra 
England och 
diagnostiserad
es med 
hjärtinfarkt. 
 
 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 
  

 
Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer som gjordes, 
vilken varade i cirka 1 
timme (mellan 47  min och 
89 min).  
 
(n=9) intervjuer skedde 
hemma hos kvinnor (n=1) 
intervju skedde kvinnans 
på arbetsplats. 
 
Kvinnorna ombads att 
berätta om hur de 
upplevde sin sjukdom och 
vilken 
hanteringstrategi/coping 
strategi de hade vid 
symtom på hjärtinfart. 
 
Kvalitativ metod analys 
användes för analysera 
intervjun. 
Studien överstämde med 
principerna skrivna i  
Helsinki deklarationen. 
Studien är etisk godkänd 
av NHS (Trust Research 
ethics committee). 
 
 

Tolkning av symptom och sjukdomsrepresentation: 
Symtom – bröstsmärta var de mest vanliga symtom som kom fram. 
Symtomgraden var den påverkande faktorn i analysen av sjukdomens 
allvar och påverkade beslutet att söka vård.  
 
 Många kvinnor trodde inte att de riskerade att drabbas av hjärtinfarkt 
eftersom de levde hälsosamt och de var även mer benägna att hänföra 
sina symtom till något godartat än allvarligt. Identifierade inte 
besvären till hjärtinfarkt som tänkbar orsak. 
 
Tidigare erfarenheter av sjukdom:  
Kvinnor med tidigare erfarenhet av kronisk sjukdom och tidigare 
sjuklighet hade minst förmåga att känna igen symtom eller hänföra 
dem till hjärtinfarkt. Detta leder till fördröjning att söka vård. 
 
Jämförelser med andras erfarenheter: 
Kvinnor associerade sina symtom till de erfarenheter som deras 
föräldrar eller syskon tidigare hade haft. 
 
Förståelser av orsak: 
Ospecifika symtom orsakar fördröjning att söka vård.  
 
Hantering/ responsens:  
Identifiera orsaken till besvären och hantera det på olika sätt. En del 
kvinnor sökte vård omedelbart, andra självmedicinerade sig i stället. 
Alternativ strategi genom att söka hjälp av familj eller vänner. 
 



 

 

 

 
 
Författare, År, Titel, 
Tidsskrift, Land 
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Urval 
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Resultat 

 

Arslanian - 
Engoren, C.(2005). 

 

 Treatment-
seeking decisions 
of women with 
acute myocardial 
infarction.  

 
 
Women & Health, 
42(2), 53-70. 
 
 
Studien gjordes i 
USA. 
 

 

Syftet med 
studien är 
att få fram 
en bättre 
förståelse 
för kvinnors 
beslut att 
söka vård 
vid debut av 
hjärtinfarkt.  

 

Kvinnorna (n= 10) i ålder 
42-79, medelålder 66,40. 
De flesta deltagare var 
vita (n=8).  Sju av 
deltagarna var gifta. En 
av dem hade bara 
grundskola, de andra 
hade högre studier.  
Hälften av dem hade en 
inkomst på 40 tusen 
USD.    
 
Alla deltagarna hade för 
första gången drabbats 
av hjärtinfarkt.  
Medelvärde för tiden 
som deltagarna väntade 
för att söka vård var 180 
min; från 30min till en 
halv vecka.  
  
 
Inga bortfall 
rapporterades.  
 
 

 

Kvalitativ studie. 
 
Kvinnorna 
intervjuades i sitt 
rum på sjukhus.  
Intervjuerna 
varade i 
genomsnitt 16 
minuter, från 6 till 
22 min. Frågorna 
var utformade så 
att inte det 
inneburit för 
patienten börda. 
Studie användes 
sig av semi 
strukturerade 
intervju. 
 
 
 

Erfarenhet av den första hjärtinfarkten: 
Kvinnor associerade symtomen med icke hjärtrelaterade orsaker. 
De upplevde symtom som var inte typiska för hjärtinfarkt.  
Kvinnor minimerade betydelser – vikten av de upplevda symtom 
som var typiska för en akut hjärtinfarkt och det påverkade deras 
beslut att söka vår omedelbart.  Upplevelser av symtom som inte 
var allvarliga orsakade fördröjningen att söka vård. 
 
Faktorer som påverkade beslutet att söka vård: 
Att känna sig dumma om de visade sig att symptomen var ofarliga, 
familjemedlemmars åsikter eller smärtans intensitet och 
svårighetsgrad.  
 
Språket: 
Massmedias skapande av bilden av hur en hjärtinfarkt ser ut är 
ofta inte var den mest korrekta. Den vanliga bilden av hur symtom 
på hjärtinfarkt ser ut påverkade kvinnors beslut att söka vård på 
ett negativt sätt. 
 
Familjemedlemmars erfarenhet av hjärtinfarkt påverkar kvinnors 
beslut att söka vård. En del av kvinnorna inte visste hur de skulle 
tolka sina symtom och visste inte att det hade med hjärtinfarkt att 
göra. 
 
Subjektivitet/osaklighet 
Kvinnor förväntade sig att en hjärtinfarkt skulle upplevas mera 
dramatiskt än det var i var i verkligheten. 
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Beskriva 
perioden mellan 
debut på 
symtom av 
hjärtinfarkt och 
beslutet att söka 
vård, samtidigt 
identifiera 
gemensamt 
mönster på hur 
kvinnor 
påverkades och 
hur de 
reagerade och 
betedde sig 
under 
symptomens 
debut. 

 
Kvinnorna (n= 52) 
var i åldern 38-87  
med i genomsnitt 
studier under 13,1 
år och bestod till 
största delen av 
vita deltagare, de 
var försäkrade, 
gifta, vissa var 
arbetslösa, vissa 
pensionerade, vissa 
var hemmafruar.     
 
Deltagarna hade 
för första gången 
drabbats av akut 
hjärtinfarkt.   
 
Endast resultatet 
från de kvinnliga 
deltagarna har 
använts. 
 
Inga bortfall 
rapporterades.  
 

 
Kvalitativ studie. 
 
Deltagarna i studien var 
intervjuade på sjukhus, där de 
var inlagda efter att ha 
drabbats av hjärtinfarkt. 
 Semistrukturerade intervjuer 
användes. Intervjuer gjordes 
under två sessioner. De 
deltagande kvinnorna ombads 
att beskriva inte bara symptom 
utan även känslor, tankar, 
beslut, agerande. De 
tillfrågades även om vad som 
hände vid symptomens debut 
och fram till dess att de fick 
vård. Kvinnorna tillfrågades 
även om hur lång tid de 
uppskattade det tog innan de 
sökte vård från symptomens 
debut. 
 
En narrativ analysmetod 
användes. 
 
 

Att förstå och reagera: 
En del kvinnor förstod nästan omedelbart att någon 
var fel och sökte hjälp inom relativt kort tid. 
Att förstå och låta någon annan ta över: 
En del kvinnor kände inte alltid till symtomen eller 
relaterade inte symptomen till hjärtat. Passivt 
mönsterbeteende, någon annan får ta beslutet åt att 
söka vården. 
Att förstå och bestämma själv: 
En del kvinnor var inte villiga att låta andra fatta 
beslut åt sig. 
Att förstå och avvakta: 
Kvinnor sköt på att söka vård på grund av natt eller 
helg och ville inte besvära anhöriga på grund av detta. 
Att hantera genom alternativ hypotes: 
En del kvinnor trodde att det var något annat än 
hjärtinfarkt ex. matförgiftning och försökte därför 
självmedicinera sig i stället. Rädsla för att bli dåligt 
bemött av vårdpersonalen var också en orsak till att 
inte sökta vård. 
Att minimera: 
Kvinnor förstod inte att deras symtom var relaterad till 
hjärtat och de hoppades att symtomen skulle gå över 
med tiden. 
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Beskriva 
kvinnornas 
erfarenhet efter 
att för första 
gången ha 
drabbats av en 
hjärtinfarkt och 
hur kvinnor 
anpassade sig till 
sjukdomen. 
 
 
 

 

 
Sex kvinnor deltog i 
studier. 
 
Alla deltagare tillhörde 
ett 
rehabiliteringsprogram 
på Metropolitan 
offentligt sjukhus i 
Mellbourn.  
 
 
 
 

 

Kvalitativ studie. 
 
Varje kvinna blev intervjuad 4 
månader efter sin hjärtinfarkt. 
 
 
Studier byggdes på beskrivning av 
kvinnornas upplevelse av att ha 
drabbats av hjärtinfarkt. Kvinnorna 
intervjuades och deras samtal 
inspelades på band och sparades 
sedan i en databas. 
Varje kvinna intervjuades bara en 
gång i 45 minuter. 
 
Frågor ställdes om hur kvinnor 
upplevde sina symtom före 
hjärtinfarkten och under den akuta 
fasen. 
 
 
 

 
Resultatet delades upp i flera 
kategorier: 
 
Varningssignaler: 
Kvinnors oförmåga att känna igen 
varningssignal på hjärtinfarkt gjorde 
att de inte kopplade symtomen till 
hjärtat, 
Kvinnor föredrog att självmedicinera 
sig i stället. 
 
Symtom: 
Brist på kunskap och förnekande av 
signaler och symtom på hjärtinfarkt 
påverkade deras förmåga att känna 
igen akuta symtom som resulterade i 
ett försenat sjukhusbesök.   
En del kvinnor var medvetna om 
obehaget men inte om allvaret och 
orsaken till symtom. 
Tidsfaktorn är extremt avgörande för 
behandlingen av hjärtinfarkt. 
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Studie  gjordes i 
Australien 

 

Studera och 
identifiera 
underliggan
d processer 
som 
påverkar 
kvinnors 
beslut att 
söka 
medicinsk 
hjälp för 
sina 
symtom av 
hjärtinfarkt. 
  

 

Kvinnor (n=16)  i 
ålder  48 -82.  
Deltagarna ska ha 
diagnoscerats av 
hjärtinfarkt. EKG 
skulle visa att de har 
lidit av hjärtinfarkt. 
 
Deltagarna skulle 
även befinna sig i ett 
stabil medicinsk 
tillstånd.  
 
De deltagande har 
förmåga att prata 
engelska och är 
adekvata 
 
 
 
Inga bortfall 
rapporterades. 
 
 

 

Kvalitativ studie design. 
  
 Semistrukturerade 
intervjuer gjordes, vilken 
varade cirka 30 minuter. 
 
Alla deltagarna var inlagda på 
sjukhuset. Intervjuer gjordes 
under två sessioner: 
 
Den första intervjun var på 
sjukhuset och den andra två 
veckor efter att kvinnorna 
utskrevs från sjukhuset.  
 
Kvinnorna ombads att 
beskriva sina upplevelser av 
symtom. 
 
Studien kategoriserade 
resultatet utifrån själv – 
reglerande modellen. 
Studien godkändes av etisk 
kommitté från Universitetet 
Newcast i Australien. 
 
 

Studier visar att symtom och tolkning av dessa var en 
central aspekt för att söka medicinsk hjälp, själv – 
reglering – modell användes för att förklara kvinnors 
erfarenhet och visar aspekter där ingripande skulle vara 
mest effektivt. 
Resultat delades upp i följande kategorier: 
 
Att förstå: 
Tidigare erfarenheter påverkar kvinnors beslut att söka 
vård. 
 
Cooping/hantering:  
Om kvinnor upplevde symtom som hotande beslutade de 
att söka vård omedelbart annars försökte de lindra sina 
symtom på egen hand. 
 
Externt övervägande: 
Inför beslutet att söka vård framkom faktorer som 
påverkade beslutet att söka vård ex. det var personer som 
befann sig i närheten (närstående) eller självbokade 
planer, t ex resor. 
Olika faktorer och symtom som inte upplevs som allvarliga 
ledde till fördröjning att söka vård.   
Värdering – uppskattning: 
Hantera själv symtom som inte anses livshotande. 
 
 

 

 

 

 


