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Abstrakt 

Bakgrund: 

Takotsubo syndrom har länge behandlats som ett metaforiskt tillstånd. Det har 

bevisats att det sker en fysisk förändring i hjärtat och att det förorsakas av 

emotionell och fysisk stress. Av alla dem som blir diagnostiserade med Takotsubo 

syndrom är det 97% som är kvinnor.   

Syfte:  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av diagnosen 

Takotsubo syndrom. 

Metod:  

En systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. Datainsamlingen bestod av 

en systematisk litteratursökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Tio 

artiklar av god kvalité inkluderades i resultatet via en integrerad analys enligt 

Kristensson (2014).  

Resultat: 

I resultatet framkom det tre kategorier; Upplevelser innan sjukdomsdebut, 

upplevelser vid sjukdomsdebut och upplevelser efter sjukdomsdebut. Resultatet 

visade att kvinnorna hade varit utsatta för flertalet stressrelaterade livshändelser 

under sitt liv, samt att symtom har ignorerats fram till sjukdomsdebut. Debuten av 

sjukdomen har utlösts av emotionella och fysiska faktorer. Kvinnorna har upplevt 

liknande symtom som en hjärtinfarkt vilket gjorde att diagnosen av Takotsubo 

syndrom upplevdes chockerande. Efter sjukdomsdebuten beskrivs upplevelsen av 

att drabbas av sjukdomen och hur kvinnornas dagliga liv förändrades, samt vad som 

orsakade den stress relaterande sjukdomen.  

Slutsats: 

Tillståndet utlöses av emotionella och fysiska faktorer. Huvudsymtomen var 

bröstsmärta, andnöd, yrsel, illamående samt oro och ångest. Vårdpersonalen har en 

riktigt roll i bemötandet av patienterna med Takotsubo syndrom genom att bistå 

med rätt diagnos oh behandling. Det kan uppnås genom utbildning och ökad 

kunskap hos vårdpersonalen.  

 

Nyckelord 

Kvinnor, Takotsubo syndrom, upplevelser.  
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 Inledning 

Historiskt sätt och i samhällets sociala sammanhang har benämningen brustet hjärta 

uttryckts ”hon dog av brustet hjärta”. Författarna har själva hört denna benämning 

under uppväxten och valde att undersöka ämnet vidare och genomföra en 

litteraturstudie. Vad sker fysiologiskt och hur upplevs det? I undersökningen av 

material så upptäcktes det att främst kvinnor utsattes för sjukdomen. Hur 

uppmärksammat är denna typ av sjukdom i vården idag och finns det tillräckligt 

med kunskap för att optimera omhändertagandet av kvinnorna med Takotsubo 

syndrom. Dessa funderingar skapade en nyfikenhet av att undersöka Takotsubo 

syndrom, utifrån kvinnans perspektiv.  

 Bakgrund 

2.1 Takotsubo syndrom 

Takotsubo syndrom har tidigare benämnts för det ”brustna hjärtat” och har länge 

behandlats som ett metaforiskt eller psykologiskt tillstånd, inte som ett fysiskt 

tillstånd. Metaforerna hör samman med konsekvenserna som emotionella, politiska 

eller miljömässiga katastrofer kan ha på människans liv, till exempel förlust av en 

familjemedlem. Forskning har påvisat att det ”brustna hjärtat” inte bara är en 

process för patienten att hantera känslor utan också en biologisk process som går att 

diagnostisera (Efferth, Banerjee, & Paul, 2016).  

”Brustet hjärta” har fått namnet Takotsubo syndrom efter att formen på hjärtats 

vänstra kammare liknar en traditionell japansk fälla för bläckfiskar, som kallas 

Takotsubo. Av de patienter som diagnostiseras med Takotsubo syndrom är det 

90,7% äldre kvinnor i menopaus som är sextio år och uppåt (Pilgrim & Wyss, 

2008). Enligt nationella riktlinjer för hjärtinfarkt diagnostiseras 1–2% av de 

patienter som inkommer med misstänkt hjärtinfarkt med Takotsubo syndrom 

(Thygesen et al., 2018).  
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Män som blir diagnostiserade med Takotsubo syndrom lider vanligtvis av andra 

hjärt-och kärlsjukdomar och akutare sjukdomstillstånd, i jämförelse med kvinnor. 

Det går däremot inte att generalisera eller påvisa att prognosen är sämre för män då 

det inte har genomförts studier av en större grupp män (Schneider & Sechtem, 

2018).  

Namn på tillståndet beskrivs på olika sätt men betyder detsamma såsom Apical 

ballooning syndrome, ampulla syndrome och stress kardiomyopati (Efferth et al., 

2016). Debuten av Takotsubo syndrom hör samman med patientens livssituation 

och kan utlösas när patienten utsätt för trauma, sorg eller stressade situationer 

(Hjärt-lungfonden, 2019). Genomgående i litteraturstudien använder författarna 

Takotsubo syndrom som definition för det brustna hjärtat. 

2.2 Patofysiologi 

Patofysiologin av Takotsubo syndrom är inte fastställt ännu, studier indikerar att den 

centrala rollen för debuten av syndromet hör samman med fysisk och emotionell 

stress hos den enskilde patienten, samt att sympatisk hyperstimulering kan påverka 

tillståndet (Efferth et al., 2016). Vid Takotsubo syndrom vidgas hjärtats vänstra 

kammare som resulterar i att hjärtats pumpförmåga blir nedsatt. Tillståndet är 

reversibelt och innebär att hjärtat återhämtar sig inom några dagar till veckor. 

Prognosen av syndromet är god om man tillförs med rätt behandling i god tid (Hjärt-

lungfonden, 2019). Takotsubo syndrom är en indikation av en stressig period i 

patientens liv samt misslyckande i hanteringen av den stressiga situationen, vilket 

orsakar en stressrelaterad hormonreaktion (Efferth et al., 2016). 

2.3 Symtom 

De vanligaste symtomen som patienter med Takotsubo syndrom uppvisar är trötthet, 

andnöd, hjärtklappning och smärta i bröstet.  De flesta patienter som tidigare har 

drabbats av Takotsubo syndrom har ihållande symtom som vid hjärtsvikt (Scally et 

al., 2017).  Liknelse av symtom som uppvisar sig vid Takotsubo syndrom och 

hjärtsvikt innebär en tung andning, hosta, rosslande andhämtningar, samt upplevd 

trötthet och utmattning (Simonsen & Hasselström, 2012). 
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 Diagnostik 

Patienten som inkommer till sjukhuset blir uppkopplad till elektrokardiogram som 

visar eventuella ST-höjningar, liknande som vid hjärtinfarkt. Vid en akut 

hjärtinfarkt sker en förträngning i kranskärlet vilket skapar ischemi, det vill säga 

leder till att vävnaden kring hjärtat inte får tillräckligt med syre och dör. 

Hjärtmuskeln skadas och pumpfunktionen försämras vilket kan visas sig på ett 

elektrokardiogram (Simonsen & Hasselström, 2012). Även arytmier med 

ventrikelflimmer, ventrikulär takykardi och långvarig QT-duration kan påvisas i den 

kliniska bilden av Takotsubo syndrom (Efferth et al., 2016). Livshändelser, 

psykologiska faktorer, samt sociala faktorer som till exempel levnadsvillkor och 

relationer är en viktig del i processen för diagnostisering och beslutfattande för den 

enskilde patienten. Det har diskuterats att patientens upplevda erfarenheter av 

sjukdomstillståndet vanligtvis utesluts eller inte tillfrågas i den kliniska bilden av 

tillståndet, vilket kan leda till att patienten blir feldiagnostiserad (Efferth et al., 

2016). 

3.1 Vårdpersonalens omhändertagande av patienter med Takosubo 

syndrom 

På grund av att det inte har framställts tydliga riktlinjer för omhändertagandet av 

patienter med Takotsubo syndrom, använder vårdpersonalen de riktlinjer som finns 

vid hjärtinfarkt när en patient med misstänkt Takotsubo syndrom inkommer till 

sjukhuset. De riktlinjer som finns att utgå ifrån är att förse patienten med syrgas, 

febernedsättande, nitroglycerin, betablockare, heparin samt att tillföra morfin som 

smärtstillande. Det som skiljer omhändertagandet av Takotsubo syndrom och 

hjärtinfarkt är att när diagnosen har fastställts ska planerad kärlvidgning (stent) inte 

sättas in och hjärt-medicineringen ska upphöra. Patienter med Takotsubo syndrom 

ska behandlas med minimala ingrepp som kan hjälpa dem att tillfriskna. De har en 

bättre prognos än de som drabbats av en hjärtinfarkt (Griffin, & Logue, 2009). 

Den professionella kunskap som vårdpersonalen besitter samt dess erfarenheter kan 

utgöra en viktig del i mötet av en patient. Lyssna, tänka, känna och förstå är ett 

hjälpmedel som kan göra att vårdpersonalen snabbt kan få en överblick över 

patientens sjukdomstillstånd. Som vårdpersonal är det viktigt att arbeta med en 
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öppenhet för att ta in patientens perspektiv. All samlad kunskap som vårdpersonalen 

tar del av från patienten är värdefull kan leda till nya förståelser som kan vara till 

nytta i patientens diagnostik och omhändertagande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Med vårdpersonal menar författarna framförallt sjuksköterskor.  

ICN (2012) beskriver sjuksköterskans ansvarar till att patienten får korrekt och 

tillräcklig information på ett kulturellt anpassat sätt för ett samtycke till vård och 

behandling. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att vårdare måste innehava 

adekvat kunskap för att ha en förmåga att inse hur hälsotillståndet ser ut för 

patienten som har blivit sjuk. Enligt Griffin och Logue (2009) är vårdpersonalens 

kunskap gällande symtom och diagnostik av Takotsubo syndrom otillräckliga för att 

kunna diagnostisera patienterna i ett tidigt skede. 

3.2 Stress 

Stress är en vanlig utlösande faktor till Takotsubo syndrom och relaterar vanligtvis 

till en långvarig utsättning av stressrelaterade livshändelser (Hjärt-lungfonden, 

2019). Währborg (2009) beskriver begreppet stress som den psykologiska och 

fysiologiska reaktion som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar som kan ge 

upphov till patologiska funktionsnedsättningar. Begreppet stress används i de 

medicinska och psykologiska termerna där det benämns som en orsak eller symtom 

till sjukdom. I en undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfördes år 2019 

för att mäta stress bland befolkningen i Sverige, resulterade i att 16% av 

befolkningen kände sig stressade och andelen var högre hos kvinnor med 19% än 

vad det var hos män 12% (Folkhälsomyndigheten, 2019). Stress kan orsakas av 

olika faktorer som ekonomiska bekymmer, ett påfrestande arbetsliv eller betungande 

hemmaliv. Stress är en reaktion som utlöses i kroppen som hjälp för människan att 

överleva och att ta sig ifrån fara. Stimulering av sympatiska nervsystemet leder till 

att kroppen hamnar i stress, hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket höjs och aktivering av 

stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol aktiveras. Stress-

hormonerna inger energi till musklerna som sedan ser till att människan springer 

eller använder sin styrka för att ta sig ifrån situationen, denna reaktion kallas kamp-

flyktreaktion. Ett annat sätt som kroppen kan reagera på är att ”spela död”, vilket 

uppenbarar sig när kroppen är under ett stort hot och hjärnan inte finner någon 
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utväg. I denna reaktion är det parasympatiska nervsystemet som aktiveras och 

sänker blodtrycket, och kan leda till yrsel, muskelsvaghet och svimningskänslor. En 

bieffekt av detta är att man upplever depression som hör till det man kallar 

ohälsosam stress. Den ohälsosamma stressen drabbar en person under lång tid och 

inkommer med varningssignaler som är viktig för en person att känna till. Om 

varningssignaler ignoreras kan det leda till senare sjukdomar (Hjärnfonden, 2017).  

 Teoretisk referensram 

Eftersom stress är en vanligt utlösande faktor till Takotsubo syndrom är det 

angeläget att i ett tidigt skede lära sig stresshantering (Hjärnfonden, 2017;Hjärt- och 

lungfonden, 2019). Detta kan patienterna lära sig genom olika coping strategier och 

därmed kan teoribildning kring coping sannolikt underlätta förståelse för 

patienternas upplevelser av diagnosen.  

Coping- theory beskrivs enligt Lazarus (1993) som en process för att tänka och 

hantera stressfulla situationer. Processen innefattar olika strategier och 

användningen av dessa varierar beroende på typ av stressad situation, samt vilken 

typ av personlighet det handlar om. Definitionen av coping beskriver Lazarus och 

Folkman (1984) som en ständigt kognitiv och beteende hantering av de externa eller 

interna krav som ställs hos en person och som bedöms överskrida personens 

resurser. Coping-strategierna förändras över tid och från en stressad situation till en 

annan. 

Vidare beskriver Lazarus (1993) att teorin klassificeras enligt problem-fokuserad 

eller emotionell-fokuserad hantering. Det innebär både försök att förändra den 

stressade situationen (problem-fokuserad coping) och försök till att förändra vad 

som förväntas i den stressade situationen (emotionell-fokuserad coping). Emotionell 

fokuserad coping uppstår när de har bedömts att ingenting kan göras för att ändra de 

skadliga, hotande eller utmanade situationerna som personen infinner sig i. Med 

strategier ska man kunna ta hjälp och lära sig hantera den stressade situationen, när 

det inte går att ändra det objektiva som sker runt omkring (Lazarus & Folkman, 

1984).  
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Problemfokuserad coping beskriver Lazarus & Folkman (1984) är en hantering 

strategi som liknar de strategier som riktas mot problemlösning. Det är en objektiv 

analytisk process som främst riktar sig kring en persons levnadsmiljö men kan även 

rikta sig till personens känslor och karaktär. De exempel som problemfokuserad 

coping vänder sig till är att hitta strategier som kan användas tillexempel genom att 

lösa saker på jobbet, att hitta egna strategier att lösa situationen som gör en stressad. 

Det handlar om att personen själv kan hantera och finna egna strategier som kan 

generera till att stressen minskar hos den enskilda personen. 

 Problemformulering 

Takotsubo syndrom har benämnts för det “brustna hjärtat” som ett metaforiskt eller 

psykologiskt tillstånd. Idag betraktas det “brustna hjärtat” som en fysisk sjukdom. 

Den bakomliggande orsaken av fenomenet är ännu inte fastställd, trots det har 

forskning konstaterat att det sker en fysiologisk deformering i hjärtat vid Takotsubo 

syndrom och att stress är en av orsakerna till uppkomsten. Forskning visar att 90,7 

% av de som diagnostiseras med Takotsubo syndrom är äldre kvinnor i menopaus, 

är över sextio år och har under en längre tid blivit utsatta för emotionell och fysisk 

stress. Det finns idag inga tydliga riktlinjer för omhändertagandet av patienter med 

Takotsubo syndrom och inte heller tillräckligt med kunskap hos vårdpersonalen att 

identifiera symtomen i ett tidigt skede. Detta indikerar på ett sjukdomstillstånd som 

behöver belysas hos vårdpersonalen för att öka förståelsen av vad kvinnor som 

drabbas av tillståndet går igenom samt för att omhänderta kvinnorna i ett tidigt 

skede. 

 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av diagnosen 

Takotsubo syndrom. 
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 Metod 

Valet av metod är systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. 

Litteraturstudien har arbetats utifrån en systematisk struktur genom att författarna 

har eftersökt, granskat och sammanställt tidigare vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för att svara på uppsatsens syfte (Kristensson, 2014). 

7.1 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna valdes utifrån litteraturstudiens syfte, vilket innefattar att 

artiklar med kvinnor som drabbats av Takotsubo syndrom samt deras upplevelser av 

diagnosen inkluderades. Vetenskapliga artiklar som var peer reviewed inkluderades 

och artiklarna fick vara från hela världen för att få en bredare sökning. Studier av 

låg vetenskaplig kvalitet exkluderades. Avgränsningarna som beskrivs i sökbilagan 

var 2009 – 2019, kvinnor och engelska. 

7.2 Sökprocess och strategi 

Författarna har valt att använda sig av tre olika databaser för att utöka mängden av 

material. PubMed är en databas mot medicinsk vetenskap, Cinahl är en databas som 

är riktad till vårdvetenskap såsom omvårdnad och PschINFO är en databas riktad till 

psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Sökningen bestod av block 

och de booleska sökoperatorerna AND och OR. Kombinationen av de booleska 

sökoperander ökar sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). 

7.2.1 Databassökning i Cinahl 

Sökord som användes var fritextord och Cinahl subject heading lists, samt 

trunkering användes vid specifika ord för att få ett bredare sökresultat. Sökningen 

gjordes i två block. Blocken bestod av ämnesord såsom Takotsubo*, Heartbreak 

syndrome, apical ballooning syndrome.  Det andra blocket bestod av tillexempel 

experience*, well being* och patient attitude*. Blocken tillsammans med 

avgränsningarna resulterade i 174 träffar. Utifrån dessa träffar lästes alla rubriker, 

43 abstrakts och fem artiklar lästes i fulltext. Se bilaga 1. 
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7.2.2 Databassökning i PsycINFO 

Författarna använde fritextord och ämnesord till databassökningen i PsycINFO. 

Sökningen bestod av två block, ett block bestod av ämnesord så som Takotsubo 

cardiomyopathy, Stress-induced cardiopathy, Takotsubo syndrome. Andra blocket 

bestod av fritextord tillexempel Life world, life experience, stress, emotion. 

Kombinationen av de två blocken med sökoporanden AND resulterade i 278 träffar. 

Med avgränsningar blev den slutliga träffen på 131 artiklar. Utifrån träffarna lästes 

alla rubriker, 35 abstrakts och nio artiklar lästes i fulltext. Se bilaga 1. 

7.2.3 Databassökning i PubMed 

Sökorden i PubMed användes med fritextord, trunkering och ämnesord med hjälp av 

Mesh termen. Sökningen bestod av block, bestående av experience, female och 

Takotsubo cardiomyopathy. Fritext- och ämnesorden i varje block sammanställdes 

med den booleska operatoren OR. Det fjärde blocket sammanställdes sedan med den 

booleska operatoren AND och resulterade i 497 artiklar. Efter tillägg med 

avgränsningarna minskade antalet artiklar till 255 stycken. Av dessa artiklar lästes 

45 abstrakt och femton artiklar valdes att läsa i fulltext. Se bilaga 1. 

7.3 Urval 

De tjugonio vetenskapliga artiklar som identifierades i sökningen lästes sedan i 

fulltext. För att tydligt se vilka artiklar som var relevanta så använde sig författarna 

av triangulering när artiklarna lästes i fulltext. Med det menas att artiklarna lästes 

var för sig och sedan diskuterades artikelns relevans för studiens resultat. Det 

minskar risken av att resultatet bli tolkat på en persons förförståelse (Kristensson, 

2014). De vetenskapliga artiklar som valdes till att genomgå en kvalitetsgranskning 

efter den systematiska litteratursökningen, var tjugonio stycken. 

7.4 Kvalitetsgranskning 

Författarna använde sig av två granskningsmallar enligt Carlsson och Eiman (2003) 

för att kvalitetsgranska artiklarna (bilaga 2). Eftersom författarna har valt artiklar 

som både är kvalitativa och kvantitativa, ansågs dessa mallar vara relevanta. De 

mallar som presenterades för den kvalitativa metoden och kvantitativa metoden var 

tydligt strukturerad och enkel att förstå. Mallen för den kvalitativa metoden består 

av 20 stycken frågor och 48 poäng och den kvantitativa metoden består av 20 



 

9(25) 

 

 

stycken frågor och 47 poäng. Varje fråga poängsätts mellan 0 till 3 poäng. Poängen 

omvandlas till procent genom att artikelns sammanställda poäng divideras med 

mallens maxpoäng. Artiklarna graderas sedan från grad I = 80%, grad II= 70%, grad 

III = 60% (Carlsson & Eiman, 2003). Tjugonio artiklar genomgick granskningen 

och de artiklar som var av grad III, exkluderades för att höja studiens kvalité. 

Slutligen inkluderades tio artiklar till studiens resultat, åtta av dessa var av grad I, 

hög kvalité, resterande två var av grad II, medium kvalité. Se bilaga 3. Artiklarna 

har granskats var för sig och sedan har författarna diskuterat artiklarnas kvalité och 

hur de kan svara på litteraturstudiens syfte. 

7.5 Analys 

Utifrån Kristensson (2014) har författarna tolkat och använt sig av den integrerade 

analysen. Den integrerade presenterar resultatet på ett överskådligt sätt och 

beskriver analysen i olika steg. I steg ett lästes artiklarna enskilt i fulltext för att 

skapa en mening och överblick på likheter och skillnader i studierna om hur de fått 

sitt resultat. En genomgång av varandras tolkning av de vetenskapliga artiklarna 

diskuterades tillsammans. Diskussionen medförde en överblick över hur författarna 

tolkat och vidare resonerade kring vad studiens resultat indikerar. Kristensson 

(2014) beskriver att det kallas för forskartriangulering. I steg två identifierades 

meningsenheter från artiklarna utifrån studiens syfte, detta gjorde författarna var för 

sig och diskuterades sedan tillsammans. I steg tre bildades relevanta 

meningsenheterna som författarna tillsammans översatte och kortade ner till 

kondenserade meningsenheter. I steg fyra samlades de kondenserade 

meningsenheterna ihop för att hitta likheter som svarade på litteraturstudies syfte. 

Likheter som identifierades i dem kondenserade meningsenheterna strukturerades 

och kategorier bildades. I steg fem strukturerades meningsenheterna med 

kondenserade meningsenheterna och kategorier som en grund för de tilltänkta 

underkategorierna som författarna tillsammans formulerade och diskuterade (bilaga 

4). 
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 Forskningsetiska övervägande 

Vid en litteraturstudie krävs etiskt ställningstagande gällande de artiklar som ingår i 

resultatet författarnas ansvar ligger i att redovisa studier som är etiskt försvarbara 

(Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2017; CODEX- Vetenskapsrådet, 

2019). Författarna har använt en kvalitetsgranskningsmall som består av en fråga 

om etiska ställningstaganden, detta för att enbart nyttja artiklar där etiska 

övervägande framgår eller att artiklarna har fått tillstånd av etiska nämnder. De 

artiklar som ingår i resultatet har redovisats av författarna med hjälp av artikelmatris 

och integrerad analys för att delge den information som svarar till syftet, men även 

information som inte stödjer syftet (Forsberg & Wengström, 2017). I referenslistan 

har författarna dokumenterat allt material som har inkluderats i studien. 

 Resultat 

Resultatet sammanställdes utifrån den integrerade analysen som svarade på 

litteraturstudiens syfte som var att beskriva kvinnors upplevelse av diagnosen 

Takotsubo syndrom. De tre kategorierna som framkom i analysen var: upplevelser 

innan sjukdomsdebut, upplevelser vid sjukdomsdebut och upplevelser efter 

sjukdomsdebut (tabell 1). 

Tabell 1. Resultatöversikt av kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

Upplevelser innan sjukdomsdebut 

 

Stressrelaterade livshändelser 

Oförmåga att söka hjälp 

Upplevelser vid sjukdomsdebut 

 

Utlösande faktorer 

Kroppens respons 

Upplevelser efter sjukdomsdebut 

 

Känslomässig respons  

Acceptans av sjukdom 
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9.1 Upplevelser innan sjukdomsdebut 

9.1.1 Stressrelaterade livshändelser 

Kvinnorna rapporterade att de hade varit utsatta för flertalet stressade livshändelser 

långt innan debuten av Takotsubo syndrom. Den underliggande stressen hade utlöst 

av en långvarig utsättning av stressfulla situationer (Rosman, Dunsiger & 

Salmoirago-Blotcher, 2017;Wallström, Ulin, Määttä, Omerovic & Ekman, 2016). 

Innan debuten av Takotsubo syndrom förekom en historia av tidigare 

ångestsyndrom hos de kvinnliga patienterna. Sex månaderna innan debuten av 

Taktosubo syndrom beskrev de kvinnliga patienterna att dem upplevt en 

familjemedlems eller nära anhörigs död, eller varit med om att en familjemedlem 

eller nära anhörig blivit drabbade av en allvarlig sjukdom eller skada (Rosman, 

Dunsiger & Salmoirago-Blotcher, 2017). 

9.1.1.1 Oförmåga att söka hjälp 

Informanterna med Takotsubo syndrom upplevde inte inledningsvis symtomen som 

något allvarligt och av den anledningen väntade dem med att ta kontakt med 

sjukvården tills symtomen blev outhärdliga. De beskrev även en känsla av inre 

stress, ensamhet, att inte känna en del av ett större sammanhang och att känna sig 

missuppfattade. Dessa upplevelser låg till grund för att de intervjuade inte bad om 

hjälp (Wallström, Ulin, Määttä et.al., 2016).  

Informanterna beskrev även att de inte hade sökt sjukvården tidigare då dem inte 

ville vara till besvär hos sjukvårdspersonalen och att symtomen inte var tillräckligt 

allvarliga, vilket ledde till föreställningen att sjukvårdspersonalen inte hade tid att 

hantera eller göra något åt de symtom som de kände av. Symtomen ignorerades med 

förhoppningen att de skulle försvinna självmant, utan behov av hjälp av 

utomstående (Wallström, Ulin, Määttä et al., 2016; Wallström et al., 2016b; 

Dahlviken et al., 2014). 
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9.2 Upplevelser vid sjukdomsdebut 

9.2.1 Utlösande faktorer 

De kvinnliga patienterna med Takotsubo syndrom var vanligtvis utsatta för en akut 

stressrelaterad situation vid debuten av sjukdomen. De stressrelaterade situationerna 

innefattade exempelvis konflikter inom familjen eller arbetet, men även traumatiska 

livshändelser såsom misshandel i hemmet eller påtvingad abort var utlösande 

faktorer till sjukdomen (Kastaun et al., 2014; Compare et al., 2013).  

Kvinnorna var utsatta för emotionell och fysiskt utlösande faktorer vid 

sjukdomsdebuten. De emotionella faktorerna var mest förekommande och 

upplevdes hos 38% av de kvinnliga patienterna (Schneider et al., 2011). Däremot 

visar studien av Compare et al (2013) att de fysiska faktorerna var mest 

förekommande hos patienterna med Takotsubo syndrom, dessa utlöstes av till 

exempel allvarliga frakturer, njurkolik och kronisk obstruktiv luftvägsförvirring. 

9.2.1.1 Kroppens respons 

Symtom som beskrevs av kvinnorna i den akuta fasen var intensiv, tryckande smärta 

som lokaliserade sig på olika ställen som tex bröst, rygg eller arm. De upplevde 

även en ansträngd andning, trötthet, yrsel och illamående. Kvinnor (70,8%) beskrev 

bröstsmärta som huvudsymtom och utlöstes av emotionell stress, medan kvinnor 

(8,5%) beskrev plötslig andnöd som huvudsymtom och utlöstes av fysisk stress 

(Dahlviken et al., 2014; Giannakopoulos et al., 2017; Schneider et al., 2011). Den 

emotionella responsen på symtomen som uppvisades hos kvinnorna var ångest och 

rädsla av att det var något fel på hjärtat, samtidigt kunde kvinnorna inte förstå 

allvaret i de symtom som uppvisades och beskedet om att det var Takotsubo 

syndrom upplevdes chockerande. En viss misstro av diagnos beskrevs hos 

kvinnorna (Dahlviken et al., 2015).     
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9.3 Upplevelser efter sjukdomsdebut 

9.3.1 Känslomässig respons  

Efter utskrivningen från sjukhuset upplevde kvinnorna med Takotsubo syndrom 

höga nivåer av stress och posttraumatiskt stressyndrom (Salmoirago-Blotcher et al., 

2016).  De upplevde även emotionell labilitet med hög ångest, social isolering och 

konstant oroande (Kastaun, et al., 2014). De symtom som kvinnorna upplevde efter 

den akuta fasen var vanligtvis bröstsmärta, följt efter andningssvårigheter, 

svimningskänslor, samt sömnsvårigheter med följd av energibrist (Schneider er al., 

2011; Wallström et al., 2016a). Ett år efter debuten, rapporterade 70% av 

informanterna med Takotsubo syndrom att de upplevt psykologisk ohälsa, vilket 

associerades med avsaknad av självförtroendet eller nedsatt självkänsla (Compare et 

al., 2013). 

9.3.1.1 Acceptans av sjukdom 

Informanterna blev lättade över att sjukdomen var reversibel, men det upplevdes en 

oro och ångest över att sjukdomen inte skulle vara övergående, samt att behöva 

utsattas för stressade situationer (Wallström et al., 2016b; Dahlviken et al., 2014).  

Informanterna beskrev att omständigheterna hade varit närvarande under en längre 

tid, år till och med årtionden. Omständigheter som att oroa sig för praktiska saker 

och vara behjälplig till människor runt omkring dem, beskrev som en börda 

samtidigt som det har upplevdes positivt då dem har ett behov av att känna sig 

behövda (Wallström, Ulin, Määttä et al., 2016). När informanterna fick reda på att 

stress var en av orsakerna till att de hade drabbats av Takotsubo syndrom, började 

de reflektera och utvärdera hur de hade upplevt och hanterat stress i sitt tidigare liv 

(Dahlviken, Fridlund & Mathisen, 2014).  

De beskrev att de har haft väldigt hög arbetsmoral i sitt liv och varit känsliga för 

stress, samt att de har haft väldigt mycket runt omkring som de känt sig tvungna att 

handskats med i vardagen.  Acceptansen av livssituationen och känslan av 

maktlöshet till sjukdomen föranledde till att kvinnorna blev tvungna att ändra deras 

tidigare livssituation (Wallström, Ulin, Määtä et al., 2016). 
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 Metoddiskussion 

10.1 Metodval 

Som metod valde författarna att göra en litteraturstudie. Den användes för att 

tydliggöra de strategier som gjordes i processen med eftersökning, granskning och 

en sammanställning av den relevanta litteraturen. En systematisk litteratursökning 

har genomförts för att införskaffa relevanta artiklar. Den systematiska arbetsgången 

höjer kvalitén och ökar resultatets tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 

10.2 Sökprocess och strategier 

Sökningen började med en fritextsökning i de tre databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed för att eftersöka hur forskat ämnet var. Författarna har använt sig av alla tre 

databaserna vilket kan ses som en styrka i sökningsförfarandet då det leder till en 

bred insamling av material. Databaserna skiljer sig mycket från varandra och därav 

har inte samma kombinationer av sökord kunnat användas i alla databaser. 

Kristensson (2014) beskriver att alla ord som ingår i undersökningsfrågan inte 

fungerar i alla databaser vilket gör att man får använda sig av fritextsökningar. I 

sökningen har författarna tagit hjälp av universitetets bibliotekarie i Kalmar vid ett 

tillfälle för att hitta relevanta sökord för att få ett bredare utbud av artiklar. 

Användningen av fritextord har varit generös då författarna ville ha artiklar som 

innehavande kvinnornas subjektiva upplevelser. Under sökningen fann författarna 

förkortningar för Takotsubo cardiomyopathy (tcm) som även benämns som 

traditional chinese medicine (tcm) vilket kan ha påverkat träffarna negativt då ett 

helt annat ämne förekom i sökningen, vilket härledde till irrelevanta artiklarna i 

träffarna i sökschemat. Tillräckligt med material har kunnat hittats under den 

systematiska sökning som författarna genomfört. Detta gjordes genom att beskriva 

upplevelserna med kategorier enligt tidsmässiga domäner. Med domäner menas en 

grov struktur med olika faser som beskrivs innan, vid och efter i litteraturstudien 

(Lundman & Hellgren- Granheim, 2017).Alla artiklar var av god kvalité. Under 

litteratursökningen kom det upp träffar med medicinsk inriktning på artiklarna vilket 

författarna exkluderade och även fallstudier exkluderades. Därav anledningen till att 

det lästes så många abstract som sedan uteslöts.   
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10.3 Urval 

Artiklarna som framkom i sökningsförfarandet förekom i flera databaser. Detta kan 

ses som en styrka att fritext och ämnesorden relaterade till att artiklarna hittades på 

flera ställen. Både kvantitativa artiklar och kvalitativa artiklar inkluderades för att få 

med kvinnors upplevelse. Det kan ses som en styrka då man kan få en bredare 

uppfattning av kvinnornas perspektiv gällande upplevelser.   

Avgränsningarna som gjordes var 2009 - 2019 vilket var en styrka för att få med så 

många relevanta artiklar som möjligt. Takotsubo syndrom är ett relativt nytt 

fenomen från 1990-talet och därav är det inte ett väl utforskat ämne. Det som 

kändes viktigast för författarna var att hitta relevant material med god kvalité som 

svarade på litteraturstudiens syfte. För att minimera risken för bortfall användes 

ingen specifik ålder på kvinnorna i studierna. Artiklarna valdes från hela världen, 

vilket kan vara en svaghet då det skiljer sig från länder till länder med vård, 

ekonomi, levnadsförhållanden, med mer. Detta kan göra studien mindre trovärdigt 

eller svårare att generalisera. Däremot är de tio artiklarna som är med i resultatet 

ifrån Sverige, Tyskland, Oslo, Italien och endast en artikel är från USA. 

Kvinnor var en avgränsning som gjordes i sökningen och i 5 artiklar var det endast 

kvinnor med i undersökningarna. I två andra artiklar var det män och kvinnor med i 

undersökningarna men i resultatet kunde männen respektive kvinnornas upplevelser 

urskiljas. I de andra tre artiklarna beskriver de att både män och kvinnor är med i 

studien (2 män-17 kvinnor), (3 män-22 kvinnor) och (4 män - 33 kvinnor). Av den 

anledningen kan inte författarna med säkerhet uttala sig om att det endast är 

kvinnornas upplevelser som framkommer i litteraturstudiens resultat. Däremot 

beskriver författarna till de tre artiklarna att de inte har urskilt män och kvinnor 

eftersom de anser att det inte finns någon specifik skillnad hos kvinnorna och 

männen i studierna och att det kan styrka vilken population som faktisk drabbas av 

denna sjukdom. I artiklarna beskriver författarna utförligt om hur symtomen 

drabbade personerna med Takotsubo syndrom och hur stressen har påverkat dem. 

Dessa artiklar har varit till fördel att ha med i litteraturstudiens resultat då de 

genererade mycket information som kan styrka resultat med erfarenheter hos 

patienterna / kvinnorna (Wallström, Ulin, Määttä et al., 2016; Wallström et al., 

2016b; Compare et al., 2013). Författarna har använt sig av triangulering vid urvalet 
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av artiklar vilket ökat litteraturstudiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Överförbarheten är en rimlighetsbedömning och är något som läsaren får bedöma 

(Kristensson,2014).   

10.4 Kvalitetsgranskning 

För att granska artiklarna använde författarna två granskningsmallar från Carlsson 

och Eiman (2003). De artiklar som var med i granskningen graderades i graderna I, 

II, III utifrån de poäng de fick i granskningen. Författarna hade för avsikt att 

använda sig av de artiklar som var av grad I och grad II, dvs erhöll hög eller 

medelhög kvalité. Artiklar av grad III exkluderades. De artiklar som valdes till 

resultatet var åtta stycken av grad I och två stycken av grad II. Eftersom författarna 

har stött på problem angående urskiljningen av kvinnornas respektive männens 

upplevelser i tre av studierna, så ansågs det vara av stor vikt att artiklarna erhöll god 

kvalité som besvarade litteraturstudiens syfte. 

10.5 Analys 

Vid analysen valde författarna att använda sig av Kristenssons (2014) integrerade 

analys med tillhörande steg vilket gav tydlig struktur för analysen av ingående 

artiklar. Analysens steg diskuterade författarna tillsammans som skapade 

forskarstriangulering, vilket ökar trovärdigheten och verifierbarheten för 

litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014). För att inte skapa någon förförståelse 

eller annan tolkning av meningsenheterna så diskuterades allt sedan tillsammans och 

skapade kategorier utifrån de kondenserade meningsenheterna. I analysmatrisen 

översattes de kondenserade meningsenheter till svenska vilket kan ha lett till 

misstolkningar av texten. Metoden i sin helhet har gjort att litteraturstudiens resultat 

har formats till det som var avsett, det vill säga att beskriva kvinnors upplevelser av 

diagnosen Takotsubo syndrom.  

 

  



 

17(25) 

 

 

 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att kvinnorna redan innan debuten av Takotsubo syndrom 

hade varit utsatta för flertalet stressade livshändelse som bidragit till en långvarig 

stress, ångest och oro. En studie av Tempelin et al (2015) styrker detta då det 

framkommer att hälften av patienterna med Takotsubo syndrom har en historia eller 

akuta episoder av neurologiska eller psykiatriska störningar. 

Det framkommer även i resultatet att kvinnorna har upplevt en familjemedlems eller 

nära anhörigs död innan debuten av Takotsubo syndrom, vilket kan tolkas som en 

utlösande faktor till sjukdomen.  

De stressrealterande livshändelserna som kvinnorna hade upplevt under en längre 

tid skulle kunna hanteras enligt emotionell fokuserad coping då den beskriver 

strategier för hanteringen av denna typ av stress (Lazarus & Folkman, 1984). Med 

tanke på att psykologisk stress är förknippad med Takotsubo syndrom, 

rekommenderas patienterna att lära sig coping-tekniker för att hantera stressfyllda 

situationer (Zvonare, 2019). 

Resultatet visade att informanterna med Takotsubo syndrom väntade med att ta 

kontakt med sjukvården tills symtomen blev outhärdliga, detta låg till grund av olika 

orsaker, bland annat för att de inte upplevde symtomen som något allvarligt, att de 

kände sig missuppfattade, inte trodda på, samt att de inte ville vara till besvär för 

vårdpersonalen. Resultatet visade också att de inte bad om hjälp då de hade en 

förhoppning att symtomen skulle försvinna självmant.   

Forskning visar att orsaker till att patienter inte söker sjukvård i tid beror på att de 

inte anser att det är nödvändigt, att tillståndet kommer att förbättras över tid och på 

egen hand, samt att tillståndet inte är så allvarligt, det vill säga att de inte anser sig 

tillräckligt sjuka. En tredjedel av patienterna söker inte vård i tid för att de är rädda 

att inte bli betrodda, hörda eller att vårdpersonalen inte ska ta deras oro på allvar 

(Taber, Leyva & Persoskie, 2014). Anledningen till att kvinnorna med Takotsubo 

syndrom inte söker vård i tid ligger således ofta hos vårdpersonalen och dess 

bemötande. ICN (2012) beskriver sjuksköterskans ansvar genom att uppvisa 

respekt, lyhördhet, integritet, medkänsla och uppvisa en trovärdighet till patienten. 

Emotionella och fysiska faktorer var de mest påtagliga utlösande faktorerna vid 
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debuten av Takotsubo syndrom. De fysiska faktorerna var främst förekommande 

hos patienter med Takotsubo syndrom, dessa utlöstes av exempel plötslig 

sjukhusinläggning, allvarliga frakturer, njurkolik och kronisk obstruktiv 

luftvägsförvirring.  

I resultatet framkommer det inte vilken utlösande faktor, emotionell respektive 

fysisk, som var mest förekommande hos de kvinnliga patienterna med Takotsubo 

syndrom. Det kan bero på att artiklarna var utförda under olika tidsaspekter, den ena 

var utförd ett år efter debuten av Takotsubo syndrom (Compare et al., 2013) och den 

andra var utförd under tiden från symtom fram till inläggning (Rosman, Dunsiger & 

Salmoirago-blotcher, 2017). Även om resultatet inte fastställer den mest 

förekommande utlösande faktorn har det konstaterats att Takotsubo syndrom 

drabbar människor som vanligtvis är i ett hälsosamt tillstånd, men har genomgått en 

fysisk eller emotionell stress som har utlöst sjukdomsdebuten (Zvonarev, 2019). 

Resultatet visade att de kvinnliga patienterna med Takotsubo syndrom vanligtvis var 

utsatta för en akut stressrelaterad situation vid debuten av sjukdomen och att de 

stressrelaterade situationerna handlade bland annat om konflikter och traumatiska 

livshändelser såsom misshandel i hemmet eller påtvingad abort. Jain et al (2013) 

menar att Takotsubo syndrom är en försvarsmekanism som uppkommer till följd av 

svår eller akut stressrelaterad situation. Kvinnorna upplevde en intensiv bröstsmärta, 

följt av ansträngd andning, trötthet, yrsel och illamående vid den akuta fasen av 

Takotsubo syndrom. De kvinnor som insjuknade med emotionella utlösande 

faktorer upplevde bröstsmärta som huvudsymtom, medan de kvinnor som 

presenterade med fysiskt utlösande faktorer upplevde plötslig andnöd som 

huvudsymtom. Alltså skiljer sig symtomen beroende på vilken typ av utlösande 

faktorer patienten uppvisar och upplever. Däremot visar forskning att emotionell 

stressrelaterad faktor är vanligt förekommande hos de kvinnliga patienterna med 

tidigare ångestsyndrom, medan de kvinnliga patienterna utan ångestsyndrom är 

vanligt förekommande som fysisk stressrelaterad faktor (Lazzeroni et al., 2018). 

Resultatet visade även att kvinnorna beskrev negativa känslor i form av ångest och 

rädsla kopplat till sjukdomsdebuten. Känslorna berodde dels på grund av rädsla av 

att något skulle vara fel på hjärtat, men även på grund av misstro av diagnossättande 
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på sjukhuset. Att dessa känslor yttrar sig kan bero på okunskap hos vårdpersonal 

men också hos kvinnorna. Forskning visar att Takotsubo syndrom kan bli felaktigt 

diagnostiserat som hjärtinfarkt på grund av likheter i den kliniska presentationen, 

därför bör Takotsubo syndrom betraktas som en differentialdiagnos till patienter 

som inkommer med en misstänkt hjärtinfarkt (Y-Hassan & Tornvall, 2017). 

Bröstsmärta och andningssvårigheter var genomgående symtom både under och 

efter sjukdomsdebuten. Däremot var kvinnornas upplevelser efter sjukdomsdebuten 

även associerat med höga nivåer av stress och posttraumatiskt stressyndrom, 

emotionell labilitet med hög ångest, social isolering, samt sömnsvårigheter med 

följd av energibrist. Även avsaknad av självförtroende och nedsatt självkänsla 

framkom i resultatet. Varför dessa symtom yttrade sig tros bero på okunskap hos 

sjukvårdpersonalen då ingen tydlig uppföljning framkommer i resultatet. 

Hälsofrämjande arbete handlar om att främja patientens hälsa genom att 

vårdpersonalen utgår från strukturerad helhetsperspektiv, det vill säga att man följer 

patienten från sjukdomsdebut till uppföljning (Fors, 2014). En personlig hälsoplan 

med uppföljning skulle därav kunna resultera i att kvinnornas ångest, oro och stress 

minskade. 

Resultatet visade att kvinnorna hade varit känsliga för stress och varit omgivna av 

situationer som bidragit till den långvariga stressen under en längre tid. Kvinnorna 

kände lättnad över att sjukdomen var reversibel, samtidigt som de upplevde en oro, 

ångest samt maktlöshet till sjukdomen. Trots det visade resultatet att acceptansen av 

livssituationen föranledde till att kvinnorna reflekterade och utvärderade deras 

tidigare liv. Detta för att finna mönster på de stressrelaterade livshändelserna men 

också för att anpassa livssituationen efter sjukdomen. Denna process kan härledas 

till problemfokuserad-coping där problem identifieras som sedan analyseras och 

resulterar i strategier som kan leda till att stressen minskar (Lazarus & Folkman, 

1984). 
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 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Litteraturstudiens resultat bidrar till ökad förståelse och kunskap om sjukdomen 

Takotsubo syndrom. Idag finns inga riktlinjer för omhändertagandet av patienter 

med Takotsubo syndrom, därav är det av stor vikt att forskningen framställer 

nationella riktlinjer för sjukdomen, för att undvika förekomsten av felbehandling 

och diagnostisering. Vårdpersonalen bör ha Takotsubo syndrom i åtanke som en 

differentialdiagnos när patienter inkommer med en misstänkt hjärtinfarkt. En ökad 

kunskap om Takotsubo syndrom hos vårdpersonalen skulle bidra till att patienterna 

får bättre information, behandlingsplan och stöd i sjukdomsförloppet, samt stöd av 

stresshantering. 

 Slutsats 

Kvinnorna som drabbades av Takotsubo syndrom hade ofta levt många år under 

stressade situationer, ångest och oro innan sjukdomsdebuten. Symtomen hade varit 

påtagliga men ignorerats av patienterna på grund av förhoppningen att symtomen 

skulle förvinna med tiden, rädsla av att inte bli tagen på allvar, samt att de inte ville 

vara till besvär för vårdpersonalen eller närstående. Takotsubo syndrom utlöstes 

oftast av emotionella eller fysiska utlösande faktorer kopplat till traumatiska eller 

stressrelaterade händelser. De huvudsakliga symtom som beskrevs av kvinnorna var 

bröstsmärta, andnöd, yrsel, trötthet, illamående, samt ångest och rädsla. Genom att 

reflektera och utvärdera tidigare livssituation och hur stressen har påverkat 

kvinnorna, ledde till acceptans av sjukdomen. Vårdpersonalen har en viktig roll i 

bemötandet av patienterna med Takotsubo syndrom genom att bistå med rätt 

diagnos och behandling, bekräfta symtom, samt ta reda på bakomliggande orsak till 

den upplevda stressen, vilket kan uppnås genom utbildning och ökad kunskap hos 

vårdpersonalen. 
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eller nära vän), var vanligare hos TC 

kvinnorna. 

Ångest var mer förekommande hos TC 

kvinnorna.  

TC kvinnorna rapporterade ett större 

antal stressande livshändelser än MI 

och HC kvinnorna. TC kvinnorna var 

även mer belägna att uppleva flera (3 

eller mer) stressande livshändelser 

samtidigt. 

72 % 

 

Grad II 

Medium 

kvalité 
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#5 ➢ Salmoirago-

Blotcher, E., 

Rosman, L., 

S.Wittstein, I., 

Dunsiger, S., 

Swales, H., P. 

Aurigemma, G., 

& S. Ockene, I. 

➢ 2016 

➢ New England 

➢ Pubmed 

Psychiatric history, 

post-discharge distress, 

and personality 

characteristics among 

incident female cases of 

takotsubo 

cardiomyopathy: A 

case-control study 

 

Heart & Lung 

 

The aim of this study was 

(1) to evaluate whether a 

documented pre-admission 

history of psychiatric 

disorder is a redisposing 

factor for the occurrence of 

TC, and (2) to assess 

whether TC is associated 

with negative personality 

traits and higher 

psychological distress post-

discharge. 

➢ Fallkontrollstudie, tvärsnittsstudie,kvantitativ 

forskningsdesign.  

➢ Material samlades in med frågeformulär och 

intervjuer.  

➢ Urvalet bestod av tre grupper, kvinnor med 

takotsubo syndrom (n =45), kvinnor med 

diagnostiserad hjärtinfarkt (n =32), friska 

deltagare (n =30), ålder>21.  

➢ Dataanalysen genomfördes med SAS version 

9.3 statistical software. Chi-Square test, 

Kruskall-Wallis one-way analysis och 

ANOVA.  

TC patienter hade en mer 

förekommande historia av ångest, 

psykisk ohälsa, högre upplevd stress 

och PTSD symtom, i jämförelse med 

MI och HC- patienterna.  

 

Typ D personlighet var högre hos TC 

och MI-patienterna. Även negativ 

effektivitet och hämning av sociala 

kontakter var mer förekommande i 

jämförelse med HC-gruppen.  

 

78 % 

 

Grad II 

Medium  

kvalité 

#6 ➢ Kastaun, S., 

Schwarz, N., 

Juenemann, M., 

Yeniguen, M., 

Nef, H., 

Moellmann, H., 

Hamm, C., 

Sammer, G., 

Hennig, J., 

Bachmann, G., 

& Gerriets, T. 

➢ 2014 

➢ Tyskland 

➢ Cinahl 

Cortisol awakening and 

stress response, 

personality and 

psychiatric profiles in 

patients with takotsubo 

cardiomyopathy 

 

Heart failure and 

cardiomyopathies 

The aim of this study was to 

identify predisposing 

psychiatric and personality 

pattern, as well as stressful 

life events, that may be 

linked to altered cortisol 

profiles in patients with 

TTC.  

➢  Fallkontrollstudie, kvantitativ 

forskningsdesign. 

➢ Frågefomulär om personlighet, livshändelser, 

kronisk stress och psykologiska symtoms. 

➢  Urvalet bestod av kvinnor med takotsubo 

cardiomyopathy (n = 19), kvinnor med 

NSTEMI (n = 20), och friska kvinnor (n= 20). 

➢ Dataanalys genomfördes med Shapiro-Wilk 

test, student t-test, non-parametric Mann-

Whitney test, Fisher’s test och paired-t-test. 

TTC patienterna genomgick betydligt 

oftare en akut stressande trigger före 

hjärtattacken och de upplevde mer 

traumatiska livshändelser jämfört med 

NSTEMI patienterna. Den utlösande 

faktorn var vanligtvis relaterat till 

familjära eller professionella konflikter. 

 

Traumatiska livshändelser som 

bilolycka och våld i hemmet, förekom 

vanligare hos TTC patienterna. 

85 %  

 

Grad I 

Hög 

kvalité 

#7 ➢ Rönnaug M. 

Dahlviken, 

Bengt Fridlund 

& Lars 

Mathisen 

➢ 2014 

➢ Oslo 

➢ Cinahl 

Women’s experience of 

Takotsubo 

cardiomyopathy in a 

short-term perspective – 

a qualitative content 

analysis 

 

Scandinavian journal of 

caring sciences 

The aim of the study was to 

describe women’s 

experience of takotsubo 

cardiomyopathy in a short-

term perspective. 

➢ Explorativ och deskriptiv kvalitativ 

forskningsdesign. 

➢  urval med 14 kvinnor från två 

universitetssjukhus.  

➢ Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

mellan åren 2012–2013. En till nio månader 

efter diagnostiseringen.  

➢ Induktiv, holistisk ansats.  

Kvinnorna I studien beskrev olika fysiska 

och psykiska symtom som de upplevt under 

en längre tid och i den akuta fasen. Att 
inkomma med en misstänkt hjärtinfart och 

sedan bli diagnostiserad med Takotsubo 

syndrom, upplevdes som stressande. 
Kvinnorna kämpar med att hantera och öka 

kunskapen, samt se till att vårdpersonalen är 

mer pålästa och kan ge råd till de som har 
drabbats av Takotsubo syndrom.  

85 % 

 

Grad I 

Hög 

Kvalité 
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#8 ➢ Sara Wallström, 

Kerstin Ulin, 

Elmir Omerovic 

& Inger Ekman 

➢ 2016 

➢ Sverige 

➢ Pubmed 

Symptoms in patients 

with takotsubo 

syndrome: a qualitative 

interview study 

 

BMJ Open 

 

 

 

 

The aim of the study was to 

investigate the meaning of 

narrated symptoms in 

connection to takotsubo 

syndrome. 

➢ Explorativ kvalitatitv forskningsdesign. 

➢ Inklusionskriterierna var att alla skulle vara 

diagnostiserade med takotsubo syndrom. 

Urvalet var 22 kvinnor och 3 män, ålder 39–84. 

➢ Narrativ intervju gjordes med strukturerad 

analys (enkät med bestämda svar ja/nej).  

➢ Fenomenologisk och hermeneutisk analys. 

 Deltagarna rapporterade ett stort antal 

symptom innan och efter den akuta 

fasen av Takotsubo syndrom, 

illamående, förändrad smak och 

minskad aptit. Symtomen hade 

ignorerats under en längre tid innan 

debuten, dessa var av betydelse för den 

allvarliga sjukdomen.  Deltagarna 

kände en lättnad över att sjukdomen är 

reversibel. I sjukvården fanns det inte 

mycket information om Takotsubo och 

därför kunde sjukvården heller inte ge 

råd för hur de kan höra för att hantera 

sjukdomen.   

95 % 

 

Grad I 

Hög 

kvalité 

#9 ➢ Sara Wallström, 

Kerstin Ulin, 

Sylvia Määttä, 

Elmit Omerovic 

& Inger Ekman 

➢ 2015 

➢ Sverige 

➢ Cinahl 

Impact of long-term 

stress in Takotsubo 

syndrome: experience of 

patients 

 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

The aim of the study was to 

describe and interpret 

patients’ narratives about 

long-term stress 

experienced before the 

onset of Takotsubo 

syndrome. 

➢ Explorative kvalitativ design. 

➢ 19 personer medverkade i studien, 17 kvinnor 

och 2 män. 

➢ Narrativa intervjuer och en strukturerad analys 

och tolkning av helheten. 

➢ Fenomenologiskt och hermeneutiskt 

tillvägagångsätt har använts. 

Personerna I studien hade levt under 

stressiga omständigheter under en 

längre tid, känslan av att belastas utav 

för mycket ansvar, orättvisa, osäkerhet 

och i ohälsosamma förhållanden, långt 

innan de drabbades av Takotsubo 

syndrom. Att uppleva stress under en 

längre tid medförde att personerna blev 

mindre tåliga för det. Psykologiska och 

fysiska stressfaktorer aktiverades och 

blev en start av Takotsubo, 

83 % 

 

Grad I 

Hög 

kvalité 

#10 ➢ Compare, A., 

Grossi, E., Bigi, 

R., Proietti, R., 

Shonin, E., 

Orrego, P, S., & 

Poole, L. 

➢ 2013 

➢ Italien 

➢ PsycINFO 

Stress-induced 

cardiomyopathy and 

psychological wellbeing 

1 year after an acute 

event 

 

Journal of Clinical 

Psychology in medical 

settings  

The aim of this controlled 

investigation was to compare 
SCM and AMI patients in order 

to assess whether there are 

significant differences between 
these two groups in levels of 

HRQL and psychological 

distress one-year after the acute 
trigger event 

➢ Kvantitativ forskningsdesign med en despriptiv 

analys och enkel regressionsanalys.  
➢ Slumpmässigt urval, 37 personer (4 män och 33 

kvinnor med SCM- stress-induced cardiomyopathy) 

jämfördes med 37 (4 män och 33 kvinnor med AMI- 
acute myokard infarction). 

➢ Två frågeformulär användes. 

➢ One way ANOVA analys, Chi-test. Analys 
genomförd med SPSS version 18.0.( The statistical 

Package for sociall science) 

Emotionell triggning (förlust av 

anhörig, plötslig inläggning på 

sjukhuset) var presenterat hos 14 SCM 

patienter, 19 SCM patienter upplevde 

fysisk triggning (smärt frakturer, 

operation, njurkolik). 4 SCM patienter 

var utan en identifierbar triggning. 1-år 

efter hjärthändelsen, procentandelen av 

måttlig till svår ohälsa, var högre hos 

SCM patienterna. 

87 % 

 

Grad I  

Hög 

Kvalité 
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Artikel Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

#4 The mean total number of stressful life events 

significantly differed between groups (p<0.001) with TC 

women reporting a greater number of prior stressful life 

events than MI or HC women…TC women were more 

likely to endorse experiencing multiple (3 or more) 

stressful life events. 

TC kvinnor rapporterade ett större antal tidigare stressade 

livshändelser och var mer benägna att uppleva fler (3 eller 

mer) stressade livshändelser. 

Stressrelaterade 

livshändelser  

Upplevelser innan 

sjukdomsdebut 

#4 TC women were significantly more likely to report the 

recent death of a spouse, close friend or relative 

compared to MI or HC during the previous 6 months 

TC kvinnorna var betydligt mer benägna att rapportera att en 

make, nära vän eller släkting dött nyligen jämfört med MI 

eller HC under de senaste 6 månaderna.  

 

  

#9 In addition, feelings of inner stress, loneliness, not 

feeling part of a wider context and a feeling of being 

misunderstood were present at the same time as the 

interviewees built walls around themselves and did not 

ask for help. 

Känslan av inre stress, ensamhet, att inte känna en del av ett 

större sammanhang och känna sig missuppfattad, gjorde att 

intervjuerna byggde murar runt sig själva och bad inte om 

hjälp. 

Oförmåga att söka 

hjälp 

 

#7 Other limitation were inability to recognise signals on 

excessive stress levels, seriousness off symptoms and 

when to seek medical aid. 

Andra begränsningar var oförmåga att känna igen signaler och 

de allvarliga symtomen, samt när man ska söka hjälp. 

  

#8 The possibility that their symptoms would lead to an 

actual illness was not something they had considered. 

Even with what the interviewees themselves describes as 

a serious symptom, they chose to wait to seek medical 

attention until the symptoms became unbearable. 

Informanterna övervägde inte symptomen som något 

allvarligt. Därav väntade dem med att ta kontakt med 

sjukvården tills symtomen blev outhärdliga. 

  

 

#6 

TTC patients underwent significantly more often an 

acute stressful trigger prior to their heart attack. That 

trigger was frequently a severe familial or professional 

argument. 

TTC patienterna var ofta utsatta för akut stressrelaterad 

triggning vid debuten av hjärtattacken. Triggningen var 

vanligtvis kopplad till familj eller professionella konflikter. 

Utlösande faktorer Upplevelser vid 

sjukdomsdebut 

Bilaga 4 – Integrerad analys 
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#10 Emotional trigger( I.e., loss, sudden 

hospitalization,quarrel), were present in 14 SCM (stress 

Cardiomyopathy) patient (38%). 

 

A totoal of 19 SCM patient (50%) hade physical trigger 

(i.e., non-cardic surgery, chronic obstructive airway 

exacerbation, severe oain fracture, renal colic, pulmonary 

embolism) and 4 patient (12%) were without an 

identifiable trigger. 

En emotionell triggning(dvs förlust, plötslig 

sjukdomsinläggning, gräl) presenterades hos 14 stress-

inducerad cardiomyopathy (SCM) patienter (38%). 

 

Totalt 19 SCM patienter (50%) upplevde fysisk triggning 

(dvs, icke hjärtkirurgi, kronisk obstruktivluftvägs förvärring, 

allvarlig smärta i frakturer, kolik i njurarna, lungemboli) och 4 

patienter (12%) hade inte en identifierbar triggning. 

  

#7 The women described a variety of signs and symptoms 

located in the chest region, the black, the throat, the arms, 

the shoulders and the whole upper body. 

 

Kvinnorna beskrev en mängd olika tecken och symtom som 

lokaliserade sig i bröstregionen, rygg, halsen, armarna, 

axlarna och hela överkroppen. 

Kroppens respons   

#2 Patients presented more often with dyspnea in the 

physical stress group (8,5% vs 53,3%, p<0.05), whereas 

patients from the emotional stress group (70,8% vs.  

36,7%,p<0.05) complained primary of chest pain. 

Kvinnor (70,8%) beskrev bröstsmärta som det mest påtagliga 

symtomet vid emotionell stress och trigger till TS. Kvinnor 

(8,5%) beskrev dyspné som det mest påtagliga symtomet vid 

fysisk stress och trigger till TS. 

  

#3 The most common symptom on presentation was chest 

pain which was reported more frequently in women (73% 

vs 57%, p=0.08)…emotional stress or no identifiable 

trigger was more prevalent in women. 

Det mest förekommande symtomet hos kvinnorna var 

bröstsmärta, orsakad av emotionell stress eller ingen 

identifierbar trigger 

  

#6 TTC patient differ from the controls in four subscales 

(FPI-R: greater emotional lability; SCL-90-R: higher 

anxiety; TICS: more social isolation and chronic 

worrying) and tend to be less aggressive than NSTEMI 

patients. 

TTC patienterna upplever större emotionell labilitet, hög 

ångest, mer social isolering och kronisk oroande, samt 

tenderar att vara mindre aggressiva än NSTEMI-patienterna. 

Känslomässig 

respons  

 

 

Upplevelser efter 

sjukdomsdebut 

 

 

#5 TC cases reported significantly higher levels of overall 

psychological distress compared to both MI and HC post-

discharge…TC patients also had significantly higher 

levels of perceived stress and PTSD symptoms. 

Efter utskrivning rapporterade TC kvinnorna en högre nivå av 

total psykologiska besvär och signifikant högre nivåer av 

upplevd stress och PTSD-symtom. 
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#10 Logistic regression analysis showed that 1-year after the 

cardiac event, the percentage of patient with a moderate 

or severe rating of psychological distress was 

significantly higher in the SCM group compared to the 

AMI group (70,2% SCM vs 37,8% AMI. 

1 år efter hjärthändelsen var SCM patienterna mer belägna att 

uppleva psykologisk ohälsa 

  

#1 The symptoms most frequently reported in both groups 

was tiredness. This was followed by sleep disturbance, 

shortness of breath during exertion, and lack of energy 

for the TS group. 

De symptom som var mest påtagliga var trötthet, 

sömnproblematik, andnöd under ansträngning och brist på 

energi för TS-patienterna. 

  

#9 The acceptance of the life situation and the sense of 

powerlessness became an almost-self-imposed inability 

to change the life situation. 

 

Acceptansen av livssituationen och känslan av maktlöshet 

blev nästan en påtvingad förmåga att behöva ändra sin 

livssituation.  

 

Acceptans av 

sjukdom 

 

#8 They were relieved that the disease was reversible but 

worried that their illness would not be transient, because 

they felt they could not live this way. 

Informanterna blev lättade över att sjukdomen var reversibel, 

men de var oroliga att sjukdomen inte skulle vara övergående, 

eftersom de kände att de inte kunde leva på det här sättet. 
 

  

#7  

When the women were confronted with a possible stress-

related cause to their disease, an evaluation of previous 

stressful conditions in their lives commenced. 

 

 

 

När kvinnorna konfronterades med en möjligt stressrelaterad 

orsak till sin sjukdom inleddes en utvärdering av tidigare 

stressade tillstånd i kvinnornas liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#9 

 

 

 

 

All of the interviewees described that the circumstances 

had been present for a long time and most described 

sating back years or even decades. 

 

Alla de intervjuade beskrev att omständigheterna hade varit 

närvarande under en längre tid, år till och med årtionden.  

 

 

 

 

 

 

 


