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Examinerande lärare 

Akut kranskärlssjukdom är en folksjukdom i Sverige och i andra delar av västvärlden, 
vilken drabbar både kvinnor och män. Enligt Socialstyrelsen är hjärtinfarkt den enskilt 
vanligaste dödsorsaken i Sverige och svarar för 30 procent av alla dödsfall som sker i 
landet. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av akut kranskärlssjukdom. Metod: 
Studien är baserad på tolv vetenskapliga artiklar framtagna ur databaserna CINAHL 
och PubMed. Sökningen strukturerades med sökord anpassade efter studiens syfte. 
Det resulterade i 97 artiklar varav, elva valdes ut från den elektroniska sökningen och 
en togs fram ur en manuell fritextsökning. Samtliga tolv artiklar som inkluderats i 
litteraturstudien har granskats med hjälp av en granskningsmall för att säkerställa 
artiklarnas kvalité. Resultat: ett tema- upplevelse av olust och sex kategorier 
utformades. De utgick från upplevelsen av det obehag och den olust som kvinnorna i 
artiklarna upplevde i samband med, eller en tid innan insjuknandet i akut 
kranskärlssjukdom. De sex kategorierna som utformades var upplevelser av: smärta, 
illamående, andningssvårigheter, ovanlig trötthet, oro samt temperaturförändringar. 
Denna litteraturstudie är viktig i det avseende att sjuksköterskor och personal inom 
vårdsektorn bör väga in detta i mötet med patienten, för att snabbare kunna ge 
patienten de bästa förutsättningarna till adekvat vård. 
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INTRODUKTION  
Varje år dör 7,2 miljoner kvinnor och män världen över, till följd av hjärt- och 
kärlsjukdomar (Mackay & Mensah, 2004). Var femte patient som söker akut vård i 
Sverige har symtom på en kranskärlssjukdom (Socialstyrelsen, 2001). Akut 
kranskärlssjukdom har sedan långt tillbaka setts som ett manligt problem och kvinnor 
har tidigare ofta uteslutits ur vetenskapliga studier, vilket lett till att kunskapen om 
kvinnans hjärt- och kärlsjukdomar inte är lika stor som kunskapen om mannens. Under 
det senaste decenniet har detta problem kommit att uppmärksammas och kvinnor 
inkluderas idag i studier, men ännu inte i proportion till antalet insjuknade (Swahn & 
Jonasson, 2005). I Sverige lider tolv procent av befolkningen, av någon form av hjärt- 
och kärlsjukdom och i åldrarna över 65 år drabbas nästan hälften av invånarna 
(Wallentin & Stenestrand, 2005). Schenck-Gustavsson (2008) skriver att av omkring 
30 000 patienter som vårdas på sjukhus i Sverige på grund av en hjärtinfarkt, är en 
tredjedel kvinnor. Kvinnor insjuknar cirka tio år senare än vad män gör, vilket kan 
förklaras med att kvinnors risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom ökar efter 
klimakteriet. Enligt Socialstyrelsen (2001) är hjärtinfarkt den enskilt vanligaste 
dödsorsaken i Sverige och svarar för 30 procent av alla dödsfall. Hjärt- och kärlsjukdom 
skördar fler offer hos båda könen, än de vanligaste cancerformerna hos kvinnor 
respektive män (Wallentin & Stenestrand, 2005). Hur patienter med akut 
kranskärlssjukdom reagerar på sina symtom och att de i vissa fall väntar med att söka 
vård, kan vara något som har inverkan på sjukdomens utgång, när det gäller fortsatt 
sjuklighet och dödlighet, vilket är något som Løvlien et al, (2007) tar upp i sin studie. 
Innan patienten kommer till sjukvården tar denne i regel kontakt med vårdcentral, 
sjukvårdsrådgivning eller SOS alarm, där det oftast sitter legitimerade sjuksköterskor 
som ger råd och tar snabba beslut baserade på det som patienten beskriver, det vill säga 
sina upplevelser. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (2005), ingår i sjuksköterskans kompetensområde att var uppmärksam på 
att möta patientens sjukdomsupplevelser och lidande, samt att genom adekvata åtgärder 
uppmärksamma och därmed lindra patiens lidande, vilket är grundläggande för att som 
sjuksköterska kunna utföra en god omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Akut kranskärlssjukdom 
Akut kranskärlssjukdom kallas även för akut koronart syndrom, vilket delas in i två 
grupper, akut ST-höjningsinfarkt och instabil kranskärlssjukdom. Instabil 
kranskärlssjukdom innefattar instabil angina pectoris och icke ST-höjningsinfarkt 
(Wallentin & Stenestrand, 2005). Indelningen grundar sig på om det finns en ST- 
höjning på EKG eller inte (Grefberg& Johansson, 2007).  Enligt Socialstyrelsen (2008) 
orsakas detta tillstånd av ett plötsligt försämrat blodflöde i ett eller flera av hjärtats 
kranskärl, vilket leder till syrebrist i kärlens försörjningsområde i hjärtmuskeln. Orsaken 
till det plötsligt försämrade blodflödet kan vara det instabila aterosklerotiska placket, 
det vill säga fläckvisa inlagringar av lipider i kärlväggen. Placken växer sig långsamt 
stora och ibland uppstår blödningar vilket leder till cirkulationsrubbningar. Om det 
instabila aterosklerotiska placket brister, aktiveras koagulationskaskaden och samtidigt 
startar den fibrinolytiska processen. När detta sker finns risk att delar av placket följer 
med i blodbanan och fastnar i något av kranskärlen som täpps till helt, vilket innebär 
trombos. Detta orsakar total syrebrist, då cirkulationen upphör helt och hjärtinfarkten 
blir ett faktum (Grefberg & Johansson, 2007; Socialstyrelsen, 2008). 
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Instabil Angina Pectoris 
Angina Pectoris är även känt som kärlkramp, vilket yttrar sig som tillfällig, åtstramande 
smärta i bröstet (Socialstyrelsen, 2001). Detta tillstånd finns i två varianter, stabil och 
instabil. Stabil angina pectoris uppstår vid fysisk eller psykisk ansträngning och varar 
vanligen i någon minut, för att sedan upphöra vid vila. Detta beror på att hjärtat inte får 
tillräckligt med syre, på grund av en kronisk förträngning eller spasm i kranskärlet. Vid 
instabil angina pectoris är besvären större och kan uppträda utan att föregås av aktivitet, 
vilket gör att risken för hjärtinfarkt är stor (Schenck-Gustafsson, 2008). Angina Pectoris 
är en vanlig sjukdom som ungefär 95 000 människor i landet lever med och årligen 
drabbas cirka 11 000 människor mellan 45-70 års ålder i Sverige av sjukdomen. 
Tillståndet är ungefär dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor, men med stigande 
ålder jämnar skillnaden ut sig mellan könen (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Hjärtinfarkt 
Sjukdomstillståndet hjärtinfarkt är en oåterkallelig hjärtmuskelskada, orsakad av 
syrebrist. Orsaken till syrebristen är vanligen att blodcirkulationen till hjärtats kranskärl 
har upphört, vilket beror på trombos i något av hjärtats kranskärl (Grefberg & 
Johansson, 2007; Wallentin & Stenestrand, 2005).   
 
Symtom 
Enligt Svenska Akademiens ordlista (2009) lyder definitionen på symtom: yttring, 
tecken på sjukdom. Typiska symtom för hjärtinfarkt och instabil angina pectoris yttrar 
sig på samma sätt, med plötsliga och ihållande bröstsmärtor som första tecken. Detta 
kan fortsätta med utstrålning i vänster arm, men även ut i höger arm, rygg, mage, händer 
och underkäke, andningssvårigheter med eller utan smärta, svimningskänsla eller yrsel 
och kallsvettning (Wallentin & Stenestrand, 2005).  
 
Diagnostik 
Diagnosen av akut kranskärlssjukdom ställs genom anamnes, EKG och blodprov 
(Socialstyrelsen, 2001). De vanligaste blodprovsanalyserna som används är troponin T 
och CKMB. Dessa prover är hjärtspecifika och visar tecken på hjärtmuskelskada. 
Proverna tas för att kunna diagnostisera patienten, för att snabbt kunna ge den mest 
effektiva behandlingen (Lindahl & Johansson, 2005). För att se var i hjärtat 
hjärtinfarkten är lokaliserad tas ett elektrokardiogram (EKG), vilket är en registrering av 
hjärtats elektriska impulser (Schenck-Gustafsson, 2008). Beroende på vilket kärl som 
drabbats ger EKG utslag på olika mätvariabler. Exempelvis ger T-vågen och ST-vågen 
information om den elektriska återhämtningen (Grefberg & Johansson, 2007).  Akut 
ischemi (syrebrist), ger i första hand utslag på ST- vågen och T-vågen. En ST-höjning 
talar för att patienten har en akut hjärtinfarkt, orsakad av tilltäppning i ett av hjärtats 
kranskärl men att observera är, att EKG kan vara normalt vid akuta och livshotande 
tillstånd.  Ett normalt EKG betyder således inte att patienten blir frikänd från misstanke 
om sjukdom. Vid ankomst till sjukhus har fem till tio procent av patienterna som söker 
för hjärtinfarkt och faktiskt har en sådan, ett normalt EKG (Lindahl & Johansson 2005). 
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Omvårdnad 
Omvårdnaden fokuserar på mötet mellan patient och sjuksköterska. Enligt ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor är sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att: främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2006) 
Sjuksköterskans arbete består bland annat av att ge patienten råd och stöd till den 
livsstilsförändring som i de flesta fall följer ett insjuknande i akut kranskärlssjukdom. 
Sådana insatser kan bland annat vara att informera patienten om vikten av rökstopp, tips 
och råd till ändrade kostvanor och att motivera patienten till fysisk aktivitet, då många 
av patienterna som drabbas av akut kranskärlssjukdom är överviktiga (Sjöberg, 2005). 
Det ingår även i sjuksköterskans kompetensområde att identifiera och bedöma den 
enskilde patientens resurser och egen förmåga till egenvård. För att dessa insatser ska 
bli meningsfulla, bör vården anpassas efter individen. För att lyckas med detta bör 
sjuksköterskan inhämta information om patientens sociala bakgrund och för att skapa 
bra förutsättningar kan sjuksköterskan exempelvis involvera livspartner i vårdförloppet 
(Socialstyrelsen, 2005). För att lindra oro och ångest, behöver patient och närstående 
även information om vad som väntar avseende behandling och undersökningsresultat. I 
detta avseende är sjuksköterskan en kompletterande och viktig resurs efter 
läkarkontakten (Sjöberg, 2005). Enligt Socialstyrelsens nationella indikatorer för God 
vård (2009) beskrivs sex områden som är viktiga förutsättningar för god vård. Inom 
dessa områden är bland annat kommunikation och jämlik vård viktiga aspekter. 
Kommunikation är viktig att integrera i all vård och behandling och dialogen mellan 
patient, personal och närstående ska bygga på respekt. En jämlik vård bygger på att 
personalen ger vård på lika villkor och sjukvårdspersonalen ska upprätthålla 
människovärdesprincipen, vilket innebär att patienten ska bemötas och vårdas med 
respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper exempelvis ålder, etnisk bakgrund 
eller könstillhörighet Socialstyrelsen (2009). 
 
Problemformulering  
Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar är ett ofta förekommande tillstånd hos patienter inom 
den svenska sjukvården, är all ny forskning värdefull för såväl sjukvårdspersonal som 
för allmänheten. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för kranskärlssjukvård (2001), bör det 
inte dröja mer än 30-45 minuter efter symtomdebut tills kontakt med sjukvård tas. I 
många fall är sjuksköterskan den första personen i vårdmiljön som patienten kommer i 
kontakt med vid ett akut insjuknande och det är viktigt för sjuksköterskan att kunna 
tolka patientens upplevelsebeskrivningar och behov samt ha kunskap om att kvinnor 
och män kan ha olika symtombilder, vilka de kan uppleva på olika sätt (Schenck-
Gustafsson, 2008; Swahn & Jonasson, 2005). Studier med fokus på patienters 
upplevelser är få och speciellt på hur kvinnor påverkas av exempelvis hjärtinfarkt enligt 
Svedlund et al, (2001). Det var anledningen till att författarna till denna litteraturstudie 
valt att undersöka och identifiera kvinnors upplevelser av akut kranskärlssjukdom.  
 
Syfte 
Att beskriva kvinnors upplevelser av akut kranskärlssjukdom. 
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METOD: 
Den här litteraturstudien har utgått ifrån en litteratursökningsmodell, utformad av Polit 
& Beck (2008). Modellen är modifierad av författarna till litteraturstudien för att 
motsvara det arbetssätt som använts. Att utföra en litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne och 
grunden till det är en väl avgränsad problemformulering (Forsberg & Wengström, 
2003). 
 
Metoden innebär att arbeta i steg enligt nedan:  

• Identifiera nyckelord och sökstrategi 
 

• Sökning efter potentiella referenser genom manuell och/eller 
elektroniska databaser 

 
• Välja ut relevanta referenser  

 
• Urskilja relevanta och lämpliga referenser utifrån syftet  

 
• Läs igenom utvalt material, samt gör anteckningar 

 
• Organisera och granska referenser 

 
• Analysera och sök efter kategorier – sammanställ resultat 

 
• Skriv litteraturstudien 

 
 
Modifierade steg ur Polit & Becks litteratursökningmodell från 2008.  
 
 
Litteratursökning och Urval 
Författarna har identifierat sökord utifrån syftet och valt databaserna CINAHL och 
PubMed, eftersom de innehåller artiklar från medicinsk forskning och omvårdnad. 
Sökningarna har utgått från headings och MeSH-termer. 
 
I PubMed användes sökorden: myocardial infarction, symptoms, women, patient 
experience, gender differences och acute coronary syndromes. Sökningen inleddes med 
att använda varje sökord ensamt för att sedan kombineras. Detta för att få fram önskvärd 
information (tabell 1). Eftersom databasen PubMed innehåller en mycket stor mängd 
artiklar lades MeSH-termen nurs med trunkering till (nurs*), för att sortera bort artiklar 
som inte fokuserar på sjuksköterskans arbetsområde.  Det resulterade i ett mer 
hanterbart antal artiklar. 
 
I CINAHL användes sökorden: myocardial infarction, women, symptoms, life 
experience, coronary disease, unstable angina och sex factors. Först enskilt och sedan i 
kombination (tabell 2). Anledningen till att sökorden i CINAHL inte är samma som de i 
PubMed, beror på att de två databaserna inte använder exakt samma sökord. I sökning 
nio och tio har begränsningar gjorts till artiklar som innehåller abstract (tabell 2). 
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Författarna har även använt sig av manuell fritextsökning i PubMed och CINAHL, för 
att få fram en artikel som hittats i referenslistan i tidigare studier. Denna artikel hittades 
i PubMed (tabell 1). 
 
Inklusionskriterier: studier som är gjorda på vuxna personer över 18 år. Studier om 
symtom och upplevelser av akut kranskärlssjukdom, instabil angina pectoris och 
hjärtinfarkt hos kvinnor, men även studier där dessa symtom och upplevelser jämförs 
mellan kvinnor och män. Vetenskapligt granskade artiklar av både kvantitativ och 
kvalitativ art, skrivna på svenska eller engelska, publicerade från och med januari år 
1999 till och med oktober år 2009. Artiklarna ska vara relevanta för litteraturstudiens 
syfte.  
 
Exklusionskriterier: artiklar som är inriktade på specifik behandling, rehabilitering, 
anhörigas upplevelser samt studier genomförda på enbart män. Artiklar som beställts 
från biblioteket, men som inte kommit författarna tillhanda inom rimlig tidsram, vilket 
innebar att inga fler artiklar inkluderades när det var tre veckor kvar tills 
litteraturstudien skulle lämnas in. 
 
Tabell 1 elektroniska sökningar i databasen PubMed. 
Nr Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
1. Myocardial Infarction 159105    
2. Symptoms 6647122    
3. Women 5295135    
4.  Patient experience 45889    
5. Gender Differences 96505    
6. Acute Coronary Syndromes 13444    
7.  1 And 2 And 5 654    
8. 2 And 3 And 5 And 6 104    
9.  3 And 4 And 6 107    
10.  7 And nurs* 49 49 8 8 
11. 8 And nurs* 10 10 2 0 
12.  9 And nurs* 5 5 2 0 
13. Manuell fritextsökning 1 1 1 1 
 Totalt antal artiklar:  65 13 9 
Trunkering* 
 
Tabell 2 elektroniska sökningar i databasen CINAHL 
Nr Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
1. Myocardial Infarction 15577    
2. Women 7790    
3. Symptoms 2717    
4. Life Experience 5103    
5. Coronary Disease 10889    
6. Unstable Angina 1235    
7. Sexfactors 33517    
8. 1 And 2 And 4 5 2 0  
9. 1 And 7 240 15 (5) 11 (5) 6 (4) 
10. 1 And 3  21 6 (2) 6 (2) 1 (1) 
11. 2 And 6 2 0   
12. 2 And 5 65 17 (1) 4 (1)  2 (1) 
 Totalt antal artiklar:  40 (8) 21 (8) 9 (6) 
Dubbletter ( ) 
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Relevanta artiklar valdes ut när de verkade stämma överens med litteraturstudiens syfte. 
Tillsammans har titel och abstract lästs till 398 artiklar, varav 333 artiklar hittats i 
CINAHL och 65 i PubMed.  Då 293 artiklar inte uppfyllde de inklusionskriterier som 
författarna önskat, uteslöts dessa. Utifrån de 97 stycken artiklar som blev kvar efter 
urval 1, föll ytterligare 71 stycken artiklar bort i urval 2, då de inte bedömts kunna svara 
på studiens syfte, eller inte haft den vetenskapliga kvalité som krävts för att kunna 
inkluderas i litteraturstudien. Exempel på icke önskvärt innehåll var: 
alternativbehandling av akut kranskärlssjukdom eller artiklar som belyst läkarens 
perspektiv eftersom den här litteraturstudien har ett omvårdnadsperspektiv. Studier 
handlade om patientens upplevelse av sjukvården eller som inriktat sig på hjärtsjukdom 
relaterat till andra sjukdomar som exempelvis cancer, diabetes eller om patienten 
genomgått kirurgisk behandling som en följd av akut kranskärlssjukdom har valts bort, 
då de inte svarar på syftet med litteraturstudien. I urval 3 inkluderades tolv artiklar 
varav en från manuell fritextsökning. Av dessa tolv artiklar kunde sex stycken 
återfinnas i båda databaserna och markeras i tabell 2 som dubbletter ( ).  Samtliga 
artiklar som inkluderats i litteraturstudien har granskats med hjälp av granskningsmallen 
för vetenskapliga artiklar, utformad av avdelningen för omvårdnad på Karlstads 
Universitet (2004).  
 
Databearbetning 
Av de tolv artiklarna som inkluderats i studien var sex kvalitativa och sex kvantitativa. 
De har skrivits ut på papper för att markeringar och stödord skulle kunna göras i 
marginalen. Artiklarna har lästs igenom grundligt flera gånger med särskilt fokus på 
resultat, först enskilt sedan tillsammans, för att inget relevant ska missas. Markeringar 
och anteckningar har gjorts i artiklarna, för att belysa det som svarat på syftet med 
litteraturstudien. Detta har först gjorts enskilt, sedan tillsammans. För att få en översikt, 
har författarna markerat och skrivit ned användbar information i block och analyserat 
innehållet, därefter har gemensamma nämnare för artiklarna diskuterats och 
sammanställts till ett resultat. De resultatdelar i artiklarna som ansetts svara på studiens 
syfte har lyfts ut, organiserats och strukturerats i ett övergipande tema och sex stycken 
kategorier.  
 
Etiska ställningstaganden  
Författarna har inte medvetet förvrängt eller undanhållit något från artiklarna, då en god 
etisk hållning är av stor vikt enligt Forsberg och Wengström (2003). Översättning från 
engelska har gjorts noggrant. De citat som använts har återgetts på originalspråk för att 
undvika eventuella fel.  Författarna har genom att försöka sätta förförståelsen åt sidan, 
gjort sitt bästa för att verkligen inkludera det som svarar på syftet med den här 
litteraturstudien.  
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Upplevelse 
av ovanlig 

trötthet 

 
Upplevelse 

av andnings-
svårigheter 

RESULTAT  
I resultatet framkom att upplevelsen av olust är central i hur kvinnor upplever akut 
kranskärlssjukdom. Kvinnor upplever i många fall en dominerande olustkänsla. Den 
upplevelsen bildar centrum i figur 1 och utgör temat: Upplevelse av olust. De 
upplevelser som kvinnorna i artiklarna utöver detta har beskrivit, omger figuren i form 
av kategorier, vilka innefattar: smärta, illamående, andningssvårigheter, ovanlig 
trötthet, oro och temperaturförändringar. Upplevelsen av olust är integrerad i varje 
enskild upplevelse men utgör även ett tema för resultatet. Tema och kategorier är 
beskrivna i text och innehåller beskrivningar av det som kvinnorna upplevt, hur de har 
upplevts och var de varit lokaliserade. Varje kategori har citat från de medverkande i 
studierna för att kunna ge en målande bild av hur kvinnorna upplevde akut 
kranskärlssjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Kvinnors upplevelser av akut kranskärlssjukdom. 
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Upplevelse av olust 
Upplevelserna av olust som kvinnorna beskrivit, har varit i direkt anslutning till själva 
insjuknandet, men även i form av prodromala symtom, det vill säga ett slags försymtom 
eller föraningar, som kvinnorna upplevt en tid före själva insjuknandet. De prodromala 
symtomen kunde tidsmässigt inträffa allt ifrån ett par dagar till flera månader innan det 
akuta insjuknandet (Albarran et al, 2007; McSweeney & Crane, 2000). Kvinnor 
beskriver inte alltid bröstsmärtor som en specifik smärta, utan ibland mer som en 
obehaglig känsla av att något inte står rätt till, exempelvis som ett tryck, en åtstramning, 
en brännande känsla, en tyngdkänsla (Albarran et al, 2007; Chen et al, 2005; DeVon et 
al, 2008; Dey et al, 2009; King & McGuire, 2007; Lockyer, 2005; McSweeney et al, 
2003; McSweeney & Crane, 2000; Omran & Al-Hassan, 2006; Zuzelo, 2002). Enligt 
Zuzelo, (2002) upplevde kvinnorna ett obehag i armar eller händer, vilket kändes som 
en kombination av domning, svaghet, kramp och ömhet, men inte direkt smärta. Även 
kittlande, stickande känsla ner i händerna och tyngdkänsla upplevdes (Albarran et al, 
2007; Chen et al, 2005; McSweeney & Crane, 2000; Zuzelo, 2002). Obehag från käke 
kunde även detta upplevas som en tyngdkänsla eller en kittlande känsla (Lockyer, 
2005). Oavsett varifrån olustkänslan härstammade, hade kvinnorna gemensamt en 
”konstig” känsla i kroppen. En kvinna från studierna beskriver: 
 

” I didn´t really have pain, not what I call pain… I didn´t really think it was 
awful mind…I mean I have had labour pain and that is actual pain but it’s 
the other things what come along with it, like the heaviness and on your 
chest and discomfort in your back… it’s hard to explain.” (Albarran et al, 
2007 sid 1297)   

 
Upplevelse av smärta  
Upplevelse av smärta beskrivs i denna kategori av de medverkande kvinnorna, i form av 
en konkret och renodlad smärta. Smärtornas lokalisering varierade mellan de 
medverkande i studierna. Det som framkom mest frekvent var smärta från bröst, käke, 
arm, rygg, nacke och skuldra (Albarran et al, 2007; Arslanian-Engoren et al, 2006; 
DeVon et al, 2008; Dey et al, 2009; King & McGuire, 2007; Lockyer, 2005; 
McSweeney et al, 2001; McSweeney & Crane, 2000; Zuzelo, 2002). En kvinna 
beskriver smärta: 
 

”...The pain was coming from the back, around where I think the 
shoulderblade is. The pain in the backarea was a little too much for me. I 
felt like it, you know, how you have something under and you feel like you 
can just reach under there and pull it out everything would be OK. And it 
was that kind of pain. That just feel like if I could get under that bone I 
could just pull it out.” (McSweeney & Crane, 2000 sid 142) 
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Upplevelse av illamående  
Upplevelse av illamående beskrevs som en form av ”bubblighet” i bröstet och frekventa 
rapningar (Zuzelo, 2002). Illamående kunde även upplevas, som en orolig mage, 
mättnadskänsla, matsmältningsproblem (DeVon et al, 2008; McSweeney et al, 2001; 
Zuzelo, 2002) och ibland fanns även viljan att kräkas (Albarran et al, 2007; Dey et al, 
2009). En del kvinnor upplevde aptitlöshet, maten smakade inte som den brukat göra 
(Chen et al, 2005). 
 

” I kept on vomiting all the time. I never connected that with a heart attack, 
but they say some people do” (Albarran et al, 2007 sid 1297) 
 

Upplevelse av andningssvårigheter  
Upplevelse av andningssvårigheter var något som kvinnor ofta upplevde vid akut 
kranskärlssjukdom. Det är något som såväl läkare som allmänhet väl känner till som ett 
klassiskt symtom vid akut kranskärlssjukdom. (DeVon et al, 2008). Kvinnor beskrev det 
som att de inte fick tillräckligt med luft ner till lungorna och vissa hade inslag av 
nyuppkommen hosta. De fick inte nog med luft, trots att de försökte djupandas och de 
hade svårt att prata på grund av detta. Svårighet att utföra dagliga aktiviteter var en 
konsekvens av andningssvårigheterna (McSweeney & Crane, 2000; Zuzelo, 2002). 
Dessa upplevelser var inte alltid ett initialsymtom, men de var ofta en orsak till att 
kvinnorna sökte vård (McSweeney & Crane, 2000). Andningssvårigheter kunde 
upplevas som: 
 

” I don´t feel the air going down my lungs” eller “ no significant distress 
other than difficulty trying to talk- which is distress enough in itself ” 
(Zuzelo, 2002 sid 130) 

  
Upplevelse av ovanlig trötthet  
Upplevelse av ovanlig trötthet, är ovanlig i den bemärkelsen att kvinnorna kände sig 
utmattade och inte som sig själva. Tröttheten var ett vanligt symtom hos kvinnorna och 
yttrade sig ibland även som en kraftlöshet (Albarran et al, 2007; DeVon et al, 2008; 
King & McGuire, 2007; Lockyer, 2005; McSweeney et al, 2003; McSweeney et al, 
2001; McSweeney & Crane, 2000; Omran & Al-Hassan, 2006; Zuzelo, 2002). En del 
kvinnor upplevde yrsel och även sömnstörningar, men det var något som främst 
upplevdes som ett prodromalt symtom, då de inte kunde sova hela nätter, eller hade 
insomningssvårigheter (Albarran et al, 2007; McSweeney et al, 2003). En kvinna 
beskriver sin ovanliga trötthet: 

 
” It was just like someone had just drained everything out of me. I just had 
this terrible lethargy that I just couldn´t move I was so tired…. I had to sit 
down and rest between making sides of the bed. It exhausted me to make the 
bed.” (McSweeney & Crane, 2000 sid 141).  
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Upplevelse av oro  
Upplevelse av oro beskrevs i Chen et al, (2005) mer som en generell oro och en 
oförklarlig ångest. I samband med upplevelsen av oro kunde ibland hjärtklappning och 
rädsla förekomma (Albarran et al, 2007; DeVon et al, 2008).  Även en rädsla för döden 
uttrycktes i King och McGuire, (2007) och Zuzelo, (2002).  
 

”… this wasn´t natural and it wasn´t ordinary… I was very frightened and I 
knew it was something bad, I just knew.” (Albarran et al, 2007 sid 1297) 

 
Upplevelse av temperaturförändringar  
Upplevelse av temperaturförändringar beskrevs av kvinnorna på så sätt att de kände sig 
svettiga, klibbiga eller kalla i intervaller (King & McGuire, 2007; McSweeney & Crane, 
2000; Omran & Al-Hassan, 2006). I samband med insjuknandet kände kvinnorna en 
temperaturförändring som de inte upplevt tidigare (Zuzelo, 2002). 
 

”I broke out in a cold sweat. It was profuse… my hair was soaked and wet.” 
(Zuzelo, 2002 sid 130).   
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Metoden som använts till denna litteraturstudie, har utgått från Polit och Beck, 2008 och 
deras modell med flera steg. Denna modell valdes då Polit och Beck har erfarenhet av 
omvårdnadsforskning, men modellen har modifierats genom att steg tre och fyra 
sammanfördes, för att bättre motsvara tillvägagångssättet som användes till denna 
litteraturstudie. Artiklar som enbart innehöll studier på män har exkluderats därför att 
litteraturstudien fokuserar på kvinnors upplevelser, men studier som har baserats på 
både kvinnor och män har inkluderats, för att det var svårt att få fram artiklar som 
enbart handlade om kvinnor. Genom att använda sökord som gender differences och sex 
factors, hittades artiklar med jämförelser mellan könen. Författarna har varit medvetna 
om att detta kan ha påverkat resultatet, men har varit noggranna med att enbart fokusera 
på kvinnors upplevelser i de studierna där jämförelser mellan kvinnor och män har 
gjorts (King & McGuire, 2007; Dey et al, 2009; Lockyer, 2005; Omran & Al-Hassan, 
2006; Chen et al, 2005; DeVon et al, 2008 och Arslanian-Engoren et al, 2006). 
Författarna har under arbetet med den här litteraturstudien upptäckt bifynd. Bifyndet var 
prodromala symtom, så kallade försymtom. Dessa har tagits med i resultatet, dels 
eftersom det svarat på litteraturstudiens syfte, då de är en upplevelse av akut 
kranskärlssjukdom och även eftersom författarna inte har satt någon tidsgräns för när 
upplevelserna skulle ha börjat, utan endast att de är relaterade till kvinnors upplevelser 
av akut kranskärlssjukdom. Anledningen till att prodromala symtom inte fanns med som 
sökord från början var att författarna inte visste att de förekom. Bifyndet prodromala 
symtom togs med i resultatet, då det av författarna anses vara av sådan viktig karaktär 
att det inte bör lämnas utanför. Svårigheten med att få fram renodlade artiklar, det vill 
säga artiklar som verkligen svarade på studiens syfte, resulterade i att många artiklar föll 
bort under urvalsprocessen. Trots stort bortfall av artiklar kan resultatet av denna 
litteraturstudie styrkas av tidigare forskning, vilket diskuteras i resultatdiskussionen. 
Författarna är medvetna om att tre av artiklarna som ingår i litteraturstudien har samma 
författare (McSweeney 2000, 2001 och 2003). Detta kan vara en nackdel, då resultatet 
kan riskera att enbart visa en vinkel av området, men den nämnda författaren har gjort 
många studier inom området och håller en hög kvalité på sin forskning, då hon är en av 
de ledande inom forskningsområdet kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar och 
hjärtinfarktsymtom enligt stiftelsen för Amerikanska sjuksköterskor (2009). 
McSweeney´s artiklar har även funnits med som referenser i flertalet andra studier, 
vilket författarna anser vara ett mått på hög trovärdighet. I resultatdelen på denna 
litteraturstudie förekommer vissa studier (Albarran et al, 2007; McSweeney & Crane, 
2000; Zuzelo, 2002) mer frekvent än andra som referens, vilket beror på att nämnda 
studier är kvalitativa och har många användbara, subjektiva upplevelsebeskrivningar 
från informanterna i dessa studier. De stämmer bra överens med denna litteraturstudies 
syfte och dessutom stärker de validiteten. Beskrivningarna i de tre ovan nämnda 
studierna, har återgetts i resultatdelen i form av direktcitat, vilket ger en korrekt och 
oförställd bild av hur kvinnorna subjektivt upplevde sitt insjuknande i akut 
kranskärlssjukdom. De övriga inkluderade studierna (Arslanian-Engoren, 2006; Chen et 
al, 2005; Dey et al, 2008; DeVon et al, 2002; King & McGuire, 2007; Lockyer, 2005; 
McSweeney et al, 2001; McSweeney et al, 2003; Omran & Al-Hassan, 2006) styrker 
resultatet då de har samma huvudfynd. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av akut 
kranskärlssjukdom. I resultatet framkom upplevelse av olust som en övergripande 
upplevelse hos kvinnor med akut kranskärlssjukdom. Kvinnor beskrev ofta sina 
upplevelser i form av en känsla, exempelvis tyngdkänsla, åtstramande, brännande och 
kittlande känsla (Albarran et al, 2007; Mc Sweeney et al, 2003; Lockyer, 2005). 
Författarna kom även fram till att de upplevelser som förekom mest, men då i egenskap 
av enskilda upplevelser var; andfåddhet, kraftlöshet, illamående och ovanlig trötthet. 
Bröstsmärta upplevdes ofta bland kvinnor, men beskrevs ibland mer som en 
obehagskänsla från bröstregionen än som ren smärta. När ren konkret smärta upplevdes 
var det vanligast med bröstsmärta och käksmärta (Albarran et al, 2007; Chen et al, 
2005; Lockyer, 2005; McSweeney et al, 2003; McSweeney & Crane, 2000; Zuzelo, 
2002).  Gemensamt för samtliga studier var den dominerande upplevelsen av olust. 
 
Kvinnor har inte alltid samma symtombild som män och kvinnors symtom ses ofta inte 
som typiska. Det styrks av Socialstyrelsen (2004), som kommit fram till att kvinnor 
visat sig ha mer så kallade atypiska symtom, som till exempel andnöd och illamående 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Upplevelse av smärta. Bröstsmärta är det vanligaste symtomet hos både män och 
kvinnor, men det är lokaliseringen och hur de beskriver och upplever ”smärtan” som 
skiljer könen emellan. Kvinnorna beskriver i denna litteraturstudie ibland sin 
bröstsmärta mer som ett obehag över bröstet (Albarran et al, 2007; Chen et al, 2005; 
DeVon et al, 2008; Dey et al, 2009; King & McGuire, 2007; Lockyer, 2005; 
McSweeney et al, 2003; McSweeney & Crane, 2000; Omran & Al-Hassan, 2006; 
Zuzulo, 2000). Detta har även Swahn och Jonasson (2005) kommit fram till när de 
studerat akut kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv.  
 
Då smärta upplevdes som renodlad smärta framkom i denna litteraturstudie att 
käksmärta är ett symtom som inte hör till de vanligaste, men som kvinnor ofta upplever 
vid akut kranskärlssjukdom (Arslanian-Engoren et al, 2006; DeVon et al, 2008). 
Goldberg med flera (2000) kunde i sin studie se att kvinnor med instabil angina 
rapporterade käksmärta som ett vanligt symtom (Goldberg et al, 2000). 
 
Upplevelse av illamående, oro, temperaturförändringar och trötthet. I litteraturstudien 
upplevde kvinnorna bland annat illamående, oro, temperaturförändringar och trötthet. 
Dessa symtom kan anses vara diffusa och aningen svåra att relatera till akut 
kranskärlssjukdom både bland kvinnorna i studien men även bland sjukvårdspersonal 
(Albarran et al, 2004; Chen et al, 2005; McSweeney, 2003 och (Swahn & Jonasson, 
2005). Dessa upplevelser framkom så ofta att de bildade egna kategorier, vilket visar att 
det är något som sjuksköterskan och annan vårdpersonal behöver känna till för att kunna 
relatera dessa upplevelser till akut kranskärlssjukdom. En studie visade att om kvinnor 
blev medvetna om att symtom som exempelvis trötthet och oro kunde upplevas en tid 
innan själva insjuknandet och då sökte vård, så ledde det till att överlevnaden bland 
kvinnor med akut kranskärlsjukdom ökade (Graham et al, 2008) 
 
När det gällde Upplevelse av andningssvårigheter, var andningssvårigheter något som 
ofta upplevdes hos kvinnor med akut kranskärlssjukdom. Värt att lägga märke till var 
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att det inte alltid var det första symtomet som uppträdde, men andningssvårigheter var 
ofta en anledning till varför kvinnorna sökte vård, eftersom besvären påverkade dem så 
mycket i deras vardag, och var något de inte tidigare upplevt. Lindahl och Johansson, 
(2005) skriver att andningssvårigheter är ett av de typiska symtom som förekommer vid 
akut kranskärlssjukdom, tillsammans med bröstsmärta. (Lindahl & Johansson, 2005). 
 
För att skapa de bästa förutsättningarna för patienten, krävs att kontakt med 
vårdpersonal och transport till sjukhus görs snabbt, då tid är hjärtmuskelcell i det 
avseende att ju snabbare patienten kommer i kontakt med sjukvården, desto snabbare 
kan adekvat behandling sättas in och det skadade området i hjärtat kan begränsas 
(Wallentin & Stenestrand, 2005). För att bedömas som riskpatient gäller det att 
patienten presenterar ”rätt” symtom eller upplevelse. Det styrks av Milner et al, (2002) 
som i sin studie kommit fram till att kvinnor som söker vård och som inte har de typiska 
symtomen för kranskärlssjukdom, heller inte har lika stor chans för att diagnostiseras 
rätt, vilket kan leda till att de inte får rätt behandling.  I Dey et al, (2009) och King och 
McGuire (2007) framkom att det fanns skillnader i hur kvinnor och män upplevde sina 
symtom. De upplevelser det gällde, var just de som kallas atypiska, exempelvis 
käksmärta, illamående och ovanlig trötthet, vilka även är de upplevelser som 
framkommit mest frekvent i den här litteraturstudien. I ytterligare en studie så skriver 
Moser et al, (2005) om att kvinnor inte ville besvära sin omgivning när de drabbats av 
hjärtinfarkt . En del kvinnor kopplade inte ihop upplevelserna med sjukdom, men om de 
hade vetat att det var allvarligt så skulle de sökt hjälp fortare (Moser et al, 2005). 
 
I hälso- och sjukvårdslagen paragraf två (§2) står bland annat att: 
 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet…” (SFS 1997:142). 

 
Det kan finnas risk för att svensk sjukvård brister i förmågan att uppfylla det mål som 
anges ovan, då de inte ger kvinnor och män samma möjligheter till lika resurser 
gällande diagnostik och behandling. Både Socialstyrelsen (2004) och Smirthwaite 
(2007), som skriver på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting om den 
ojämnställdhet som råder i svensk sjukvård bekräftar brister inom hjärtsjukvården i 
Sverige, då det finns dokumenterade skillnader i vård och behandling enbart beroende 
på könstillhörighet (Smirthwaite, 2007). 
 
Kvinnor använder andra ord, vilket framkommit i författarnas litteraturstudie och detta 
styrks även av övrig forskning (Meischke et al, 1999; Swahn & Jonasson, 2005), men 
ett annat problem är att kvinnor inte tolkar, eller kopplar ihop sina symtom med akut 
kranskärlssjukdom, vilket kan ge konsekvenser vad det gäller tid innan de söker vård 
(Sjöström- Strand & Fridlund, 2007; Swahn & Jonasson, 2005). Kvinnor behöver 
informeras om de symtom och de upplevelser som kan uppkomma i samband med 
och/eller en tid innan ett insjuknande i akut kranskärlssjukdom (Graham et al, 2005; 
Moser et al, 2003). I denna studie upptäcktes att kvinnor även kan ha prodromala 
symtom och upplevelser (Albarran et al, 2007; McSweeney et al, 2001; McSweeney 
och Crane, 2000). Med prodromala symtom och upplevelser menas ett slags föraningar 
om att något kändes fel. Om det är så att kvinnor upplever dessa symtom innan de 
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faktiskt insjuknar, betyder det att resurser kan sättas in långt tidigare i förloppet och 
även förhindra ett insjuknande i exempelvis hjärtinfarkt. Det skulle kunna leda till att 
fler liv räddas och är därför behövs ytterligare forskning. Att överlevnaden ökade bland 
kvinnor visade Graham et al. i sin studie från 2008. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
Vikten av att med klinisk blick bedöma och bemöta patienter korrekt kan ha avgörande 
konsekvenser för patienten. I många fall är kontakten med sjuksköterskan den första för 
flertalet patienter. I den här litteraturstudien ligger fokus på kvinnors upplevelser. 
Studien riktar sig till att sprida kunskap om kvinnors upplevelser av akut 
kranskärlssjukdom till såväl vårdpersonal som patienter. Att uppmärksamma för 
kvinnor specifika skillnader i upplevelser av akut kranskärlssjukdom, som är avgörande 
för omvårdnaden är av yttersta vikt. 
 
 
Förslag till framtida forskning 
Det har framkommit i denna litteraturstudie att kvinnor kan uppleva prodromala 
symtom, så kallade försymtom, en tid innan det akuta insjuknandet och författarna 
föreslår att det forskas mer inom detta område. Det finns fortfarande en okunskap inom 
sjukvården och även hos allmänheten, gällande kvinnors upplevelser av akut 
kranskärlssjukdom. Kvinnors upplevelser relateras inte alltid till allvarlig sjukdom, 
vilket tyder på att ytterligare forskning behövs om kvinnors upplevelser och även hur 
sjukvårdspersonal tolkar kvinnors upplevelser av akut kranskärlssjukdom. Eftersom 
sjuksköterskan är en nyckelperson i vårdprocessen, kan det vara viktigt att forska 
speciellt på hur sjuksköterskan tolkar patienters upplevelser och signaler, samt vilka ord 
patienter använder för att beskriva sina sjukdomar. Kunskapen om vilka upplevelser det 
rör sig om och för att tidigare kunna identifiera och behandla kvinnor med dessa 
upplevelser, är ett led till en god förebyggande hjärtsjukvård. 
 
SLUTSATS  
Kvinnor har upplevelser av både prodromala och akuta symtom vid akut 
kranskärlssjukdom. De använder fler och andra ord för att beskriva sina upplevelser. 
Upplevelsen av olust är något som dominerar och är något som sjukvårdspersonal bör 
ha i åtanke för att kunna fånga in fler kvinnor med akut kranskärlssjukdom i ett tidigare 
skede. 
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