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Sammanfattning 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, symptom, kön 

 

Bakgrund: Definition för hjärtinfarkt är nekros i myokardiet på grund av ischemi. Varje år dör 

7.2 miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, av dessa är 3.4 miljoner eller 47 procent 

kvinnor. I hälso och sjukvårdslagen finns reglerat som lag följande text, ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Vårtagaren ska 

oavsett hudfärg, kön etc. ha en jämlik vård enligt socialstyrelsen. För att det ska kunna 

säkerställas är det viktigt att ta reda på hur symtombilden vid hjärtinfarkt hos kvinnor ser ut. 

Metod: En kvantitativ litteraturstudie. Resultat: Bröstsmärta är det vanligaste symtomet vid 

hjärtinfarkt hos kvinnor, en rad andra symtom uppenbarar sig. Det är skillnad i symptombild 

mellan män och kvinnor. Konklusion: Resultatet i detta examensarbete gör vårdgivaren 

uppmärksam på symptombilden hos kvinnor vid hjärtinfarkt. I vården pratar man ofta om att 

kvinnor har en annan symptombild vid hjärtinfarkt än män. Det visar sig stämma i denna studie. 

Denna skillnad är dock av ringa betydelse vad gäller omhändertagandet vid misstanke om 

hjärtinfarkt. Det viktiga är symptombild samt anamnes. 

  



 

 

Abstract 

 

Keywords: Myocardial infarction, signs and symptoms, gender 

 

Background: Definition of myocardial infarction is the necrosis of the myocardium due to 

ischemia. All around the world 7.2 million people dies in myocardial infarction each year, of 

these 3.4 million or 47percent are women. According the law,”The goal of health care is good 

health and care on equal terms for the entire population."Caretaker will regardless of sex, color 

have an equal care according the social service. It is important to find out what applies to the 

symptom picture in myocardial infarction in women. 

Method: A quantitative literature review. Results: Chest pain is the most common symptom of 

heart attack in women, a number of other symptoms appear. There is a difference in symptoms 

between men and women. Conclusion: The results in this article make the caregiver's 

knowledge to the symptoms in women with myocardial infarction. In health care it is often said 

that women have a different symptom picture of a heart attack than men. It proves to be in this 

study. This difference is not of much importance when meeting a suspected myocardial 

infarction.The important thing is the symptoms and the medical history. 
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BAKGRUND 

 

Hjärtat 

 

Myokardiet, hjärtmuskeln, får sin blodförsörjning genom koronarkärlen. När blodförsörjningen 

minskar till myokardiet genom exempelvis ateroskleros, kärlförträngning, kan hjärtinfarkt 

uppstå(Persson, 2003). 

 

Hjärtinfarkt 

 

Definitionen för hjärtinfarkt är nekros i myokardiet på grund av ischemi. Ischemi uppstår då 

behovet på syre i hjärtat inte uppnås det vill säga en obalans mellan efterfrågan och tillgång. En 

ischemi kan oftast identifieras utifrån symptom och elektrokardiografi (EKG). Symptomen för 

ischemi och hjärtinfarkt är diffusa och kan bestå av många kombinationer av symptom mellan 

bröstkorgen och övre extremiteter samt käken eller magen. Obehaget finns både vid rörelse 

samt vila. Vid hjärtinfarkt består obehaget vanligtvis i minst tjugo minuter, är diffust och går ej 

att lokalisera. I tillägg med detta så kan patienten även lida av dyspne, vara svettig, yr eller 

synkopera, svimma. Symptomen är inte specifika för myokardiell infarkt och kan göra att en 

hjärtinfarkt tas för någon annan sjukdom eller tillstånd såsom exempelvis gastrointestinala, 

neurologiska, pulmonella tillstånd samt muskel- och skelett skador. En myokardiell infarkt kan 

ge atypiska symptom men även vara symptomfri. Enda möjlighet att finna en myokardiell 

infarkt kan vara med ett EKG eller med analys av biomarkören troponin, alternativt vid ett 

ultraljud på hjärtmuskeln (Thygesen et al., 2007).  

 

Typiska och atypiska symptom definieras i MONICA studien (Isaksson, Holmgren, Lundblad, 

Brulin & Eliasson, 2008). 

Typiska symptom vid hjärtinfarkt är bröstsmärta som är ihållande mer än tjugo minuter, alla 

olika karaktärer på smärtan är tillåtna såsom tryck, obehag eller värk. 

 

Med atypiska symptom menas att symptomen inte är typiska men där en eller fler av följande 

symptom uppvisades, chock, synkopering, akut vänster kammar svikt, eller icke typisk smärta. 

Atypisk smärta benämns smärta som inte varar tjugo minuter eller längre eller smärta på 

ovanliga ställen såsom käken, armarna, övre delen av buken och/eller nacken. Andra symptom 

förkommer som inte räknas som typiska eller atypiska. Yrsel och svettning faller inte inom 
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ramen för typiska eller atypiska symptom men är ändå väl beskrivna i samband med 

hjärtinfarkt. 

 

Möjlighet till en tyst ischemi finns också men den drabbar oftare diabetiker än icke-diabetiker. 

Med en tyst ischemi menar man ett tillstånd där patienten inte känner några symtom men där ett 

EKG eller blodprov visar att en infarkt har inträffat (Persson, 2003). 

 

Bröstsmärta kan vara orsak till ett flertal diagnoser förutom hjärtinfarkt. Några av dessa är 

aortaaneurysm, angina pectoris, diskbråck, gallsten, gastrit, lungemboli, muskelvärk, 

myokardit, pneumoni, pankreatit, perikardit och ulcus. Dock vid hjärtinfarkt kan karaktären hos 

bröstsmärtan ofta vara ihållande i timmar, inte ansträngningsutlöst, intensiv och ge 

allmänpåverkan (Wikström, 2006). 

 

Mäns sjukdom 

 

Historiskt sett så har hjärtinfarkt tillhört det manliga släktet. 

I en skrift från 2600 före Kristus finns följande nedtecknat på ett pergament att om en man får 

obehag i bröstet samt smärta i sina armar, då är döden nära. William Heberden skrev 1768 i sin 

avhandling om angina pectoris att han sett nästan 100 personer med angina och av dessa var 

endast tre stycken kvinnor Wenger, (2004). Så sent som 1960 hade American heart association 

en konferens med titeln ”How can i help my husband cope with heart disease”. Hjärtinfarkt är 

således ett sjukdomstillstånd som traditionellt varit ett tillstånd som tillskrivits det manliga 

könet. 

 

Av de symptom som drabbar män vid en hjärtinfarkt är bröstsmärta det vanligaste symptomet, 

99 % av männen drabbas. Andra atypiska symptom är, svettning 42 %, dyspne´ 66 %, kräkning 

35 %, magproblem 33 %, yrsel 43 %, trötthet 70 %, hjärtrusning 26 %, smärta arm 55 %, 

käksmärta 13 %, halssmärta 35 %, ryggsmärta 20 %. I figuren nedan (figur 1.) presenteras 

symptombilden för akut hjärtinfarkt hos män i storleksordning med det vanligaste symptomet 

först (Penque et al.,1998). 
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Figur 1 Mäns symtom vid akut hjärtinfarkt presenteras med vanligaste förekommande symtomet och sedan i 

sjunkande ordning. 

 

Vid hjärtinfarkt uppträder även prodromala symptom. Prodromala symptom är symptom som 

förekommer upp till ett år innan hjärtinfarkten. 

De vanligaste prodromala symptomen hos män som visade sig var smärtrelaterade symptom 62 

%, ångest och trötthet 51 % samt huvud relaterade symptom tolv procent och sist magproblem 

fyra procent. Det vanligaste var att män som sökte vård hade endast ett prodromalt symptom.  

Cirka 20 % av männen hade två symptom och fem procent hade tre symptom. Två till tre 

symptom var således ovanligt. Av män under 65 år hade 50 % prodromala symptom, 65 år till 

74 år 26 % och av de över 74 år hade 24 % tidiga symptom se figur nedan (Figur 2) (Graham, 

Westerhout, Kaul, Norris & Armstrong, 2008). 
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Figur 2 Förekomst av mäns prodromala symtom i procent. 

 

Behandling 

 

En fördröjning på 14 minuter från symptom till behandling kunde ses hos kvinnor som råkade 

ut för en akut hjärtinfarkt således blir män insatta på behandling tidigare än kvinnor. 

Behandling för hjärtinfarkt som studerades i studien var trombolys, hjärtkateterisering, 

angioplasti- och bypassoperation, beta blockerare, heparin och aspirin. Män hade i samtliga fall 

högre andel procent som fick behandling jämfört med kvinnor. Män med hjärtinfarkt fick alltså 

oftare behandling än kvinnor med hjärtinfarkt (Chandra et al., 1998). 

 

Dödlighet 

 

Varje år dör 7.2 miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, av dessa är 3.4 miljoner eller 47 

procent kvinnor (WHO, 2005). I Europa avlider över 900000 personer under 75 års ålder 

årligen till följd av hjärtinfarkt.(European Heart Network and British Heart Foundation, 2008). 

Sammanlagt i Sverige avled 9032 människor, alla åldrar, i akut hjärtinfarkt år 2010, av dessa 

var 43 procent kvinnor(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Mellan 1994 och 2006 har mortaliteten gått ner med 53 % bland kvinnor under 55 år som haft 

akut hjärtinfarkt och är inneliggande på sjukhus. Kvinnor under 55 år är den grupp där 

dödligheten minskat mest från 1994 till 2006. Siffran kan jämföras med män där mortaliteten 

gått ner 33 %, samtliga var i åldergruppen under 55 år (Vaccarino et al. 2009). 

 



6 

 

Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är akut hjärtinfarkt. Läkare och sjuksköterskor 

måste bli bättre på att upptäcka hjärtinfarkt hos kvinnor (Zbierajewski-Eischeid & Loeb, 2009). 

 

Kvinnor hade högre mortalitet än män i samband med en hjärtinfarkt. Mortaliteten var även 

högre för kvinnor sex månader efter händelsen (Trigo et al. 2010). 

 

Könsskillnader 

 

Lawton visar i sin artikel från 2011 på skillnader mellan kvinnor och män vad gäller 

hjärtinfarkt. Lawton tar även upp att kvinnor har mer ospecifika symptom än män, att det tar 

längre tid att bli diagnostiserad med hjärtinfarkt, mindre risk att få adekvat behandling insatt i 

tid samt större chans att dö efter en hjärtinfarkt. Således existerar flera könsskillnader mellan 

kvinnor och män vad gäller hjärtsjukdom. Det är fysiologiska, psykologiska, behandlings och 

resultat skillnad efter hjärtinfarkt och hjärtoperation.  

 

Enligt Patel, Rosengren och Ekman (2004) är det skillnad i symptombild mellan kvinnor och 

män. Men bröstsmärta är dock det vanligaste symptomet som uppkommer för båda könen. Det 

var större risk för kvinnor att få andra symptom än bröstsmärta vid hjärtinfarkt. 

 

Av kvinnor så är 58 % 70 år eller äldre när de får sin första akuta hjärtinfarkt. Hos män var 33 % 

över 70 år. Det vill säga kvinnor är äldre än män när de får sin första hjärtinfarkt (Chandra et al., 

1998). 

Medelåldern för kvinnor vid sin första hjärtinfarkt är 71 år och för män så kommer den första 

hjärtinfarkten vid 63 år (Trigo et al., 2010). 

 

Kvinnor var mer benägna att uppleva smärta i arm, nacke, rygg och käke samt huvudvärk. Mer 

ospecifika symptom som illamående, dyspne, hosta och smärta på andra ställen förutom hjärtat 

var också vanligare hos kvinnor. Hjärtinfarkt hos män förknippas ofta med bröstsmärta samt 

svettningar, hosta eller hicka (Cˇulic´, Eterovic´, Miric´ & Silic´ 2002). 

 

I en studie av Chandra et al., (1998) som är gjord i USA kommer fram att fler kvinnor än män 

avlider till följd av hjärtinfarkt och en orsak till det kan vara att kvinnor får behandling i mindre 

utsträckning än män. 
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Endast mindre än hälften av kvinnorna i en nyligen gjord undersökning visste att 

kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Av dessa var det bara 

13 % som kände att hjärtsjukdom var det största hotet mot deras hälsa. Största problemet är att 

kvinnor får atypiska symptom, det vill säga inte bröstsmärta vilket gör det svårt att förknippa 

smärtan eller tillståndet med hjärtinfarkt. Detta leder till att vård inte söks på direkten av 

kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt. I medeltal visar det sig att kvinnor har en timmes 

fördröjning innan vård startar jämfört med män (Zbierajewski-Eischeid & Loeb, 2009). 

 

Tid till vård vid hjärtinfarkt skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor har fördröjd tid till 

vård jämfört med män. Anledning till detta kan vara olika orsaker men en orsak som nämns är 

att symptomen misstolkas för något annat än hjärtrelaterat vilket gör att sjukvård ej söks på en 

gång av kvinnor (Song, Yang, Sun & Hu, 2010). 

 

Jämlik vård 

 

Socialstyrelsen skriver i en rapport från 2009 att ”Jämlik vård innebär att alla medborgare ska 

ha samma möjligheter att få vård och att alla blir likvärdigt behandlade oavsett faktorer som 

ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, bostadsort, utbildning, social ställning, 

födelseland eller religiös tillhörighet”(Socialstyrelsen, 2009). I hälso och sjukvårdslagen 

(1982:763) paragraf två finns reglerat följande text, ”Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. 

 

För att nå upp till socialstyrelsens mål krävs mycket kunskap hos enskild vårdgivare både i det 

prehospitala arbetet och även i det hospitala arbetet för att kunna erbjuda vårdtagaren bästa 

möjliga vård. Det är därför viktigt att med vetenskapliga studier styrka och förklara en korrekt 

bild av i detta fall symptombilden hos kvinnor vid hjärtinfarkt. 

 

Vårtagaren ska oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg och ålder etc. enligt socialstyrelsen ha en 

jämlik vård. För att kunna säkerställa en jämlikvård vid hjärtinfarkt är det viktigt att ta reda på 

vad som gäller för symptombild hos kvinnor och män. Detta för att säkerställa en jämlik vård 

oavsett kön och framför allt för att kunna ge bästa möjliga vård för patienten och bidra till en så 

god livskvalitet som möjligt hos den enskilda individen. Ju bättre vård, desto bättre möjlighet 

för den drabbade individen att kunna återgå till normal levnadsnivå efter händelsen. 
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Problemformulering 

 

Detta arbete är viktigt för att säkerställa att patienter oavsett kön får adekvat vård samt bästa 

möjliga behandling. Symptombildens betydelse är viktig för kvinnor med hjärtinfarkt i 

prehospital vård. 

 

Syfte 

 

Att beskriva symptombilden hos kvinnor vid hjärtinfarkt. 

 

 

METOD 

 

Design 

 

En litteraturstudie baserad på artiklar med kvantitativ design. 

 

Urval 

 

I denna vetenskapliga undersökning har endast använts primärpublikationer.  

Samtliga artiklar är primärpublikationer och på engelska. Inklusionskriterier vid 

artikelsökningen var artiklar senast från 1995, de ska handla om män och kvinnor, vara på 

engelska, max 17 år gamla se söktabell nedan (tabell 1).  

Exklusionskriterier i denna vetenskapliga litteraturstudie är artiklar som är äldre än från 1995 

och artiklar som ej funnits åtkomliga i fulltext via databaserna. Artiklar med barn skulle 

uteslutas men inga sådana artiklar uppkom vid någon sökning i någon databas. Artiklar som ej 

presenterat resultat där kvinnors symptom på hjärtinfarkt kunnat utläsas har exkluderats ur 

undersökningen. 

I resultatet ingår 20 granskade artiklar från olika länder, de länder som ingår i studien är 

Sverige, Norge, Jordanien, Libanon USA, Sydkorea, Kina och Jordanien. 
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Datainsamlingsmetod 

 

Sökning i två databaser har gjorts. Databaserna var Pubmed och Cinahl. Resultaten presenteras 

nedan i en sököversikt se tabell nedan (tabell 1) för de båda databaserna. 

I Cinahl användes huvudsakligen Cinahl headings vid sökningen. Sökord som genererade 

träffar i Cinahl var myocardial infarction, symptoms, women. I Pubmed användes följande 

meshtermer som sökord, Myocardial infarction, signs and symptoms, women. Gender 

användes med men är dock ingen meshterm. 

 

Tabell 1. Sököversikt 

Datab

as 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

(titel) 

Urval 2 

(abstract) 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinah

l 

Myocardial 

Infarction AND 

Symptoms AND 

Sex Factors 

Max 12 år gamla 

artiklar, english, 

female 

7 0 0 0 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

symptoms AND 

women 

Max 12 år gamla 

artiklar, english, 

320 19  12 7 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

symptoms 

Max 12 år gamla 

artiklar, english, 

female,  

811 11 9 4 

Pubme

d 

Myocardial 

infarction AND 

signs and 

symptoms AND 

women 

English, max 10 

år gamla artiklar, 

human 

17 0 0 0 

Pubme

d 

Myocardial 

infarction AND 

signs and 

symptoms AND 

gender identity 

English, max 12 

år gamla artiklar, 

human 

6 0 0 0 
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Pubme

d 

Myocardial 

infarction AND 

signs and 

symptoms AND 

gender 

English, max 12 

år gamla artiklar, 

human 

356 22 13 6 

Pubme

d 

Myocardial 

infarction AND 

signs and 

symptoms 

Max 17 år gamla 

artiklar, humans, 

english, female 

4679 19 12 3 

 

 

 

Tillvägagångssätt/procedur 

 

De primär publikationer som inkluderats i analysen har genomgått en granskning där 

författaren först tagit ut ett antal artiklar genom databassökning (se sököversikt tabell 1). 

Först har artiklar med en titel som passar till syftet valts ut.  

Efter det har författaren läst abstraktet på de artiklar som hade en titel som verkade svara mot 

syftet. Efter det har de artiklar med abstrakt som svarat mot syftet gått vidare till nästa 

granskning. 

Författaren har sedan läst igenom hela de artiklarna som hade ett abstrakt som svarade mot 

syftet och därefter fått ett urval av vetenskapliga artiklar som passar till syftet och resultatet i 

denna vetenskapliga litteraturstudie. 

 

Bearbetning/analys 

 

Resultaten i de vetenskapliga artiklarna som ingår i denna studie har sammanställts i en 

artikelmatris (bilaga 1.). Artiklarna i artikelmatrisen har kvalitetsvärderats av författaren enligt 

Forsberg och Wengström, (2008). Artiklarnas kvalitet delas upp i tre kategorier god, mellan och 

dålig kvalité.  

I artikelmatrisen har resultaten för varje artikel har jämförts med varandra. I de resultat där 

likvärdiga parametrar presenterats har dessa jämförts och sedan sorterats i kategorier med 

underkategorier för att presenteras i resultatdelen. De symptom som ej funnits i mer än en till 

två artiklar redovisas ej i detta arbete men finns att läsa om i de enskilda studierna. 
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I detta arbete skulle ingå 20 primärpublikationer i resultatet. Vid en sökning i Pubmed gjordes 

4679 träffar och sököversikten visar på endast tre träffar som användes i resultatet. Innan denna 

sökning saknades tre artiklar till resultatdelen. I denna sökning har ej samtliga artiklar 

genomsökts utan författaren har stött på dubbletter med de redan funna artiklarna och när tre 

nya artiklar funnits så att antalet primärpublikationer uppnår antalet 20 så avbröts sökningen. 

Således har ej samtliga 4679 artiklar i denna sökning studerats. 

 

En sammanställning över symtomen har gjorts i artikelmatrisen så att jämförelse kunnat göras 

med samma symtom som förkommer i flera artiklar. Dessa har sedan grupperats och ett 

medianvärde har räknats ut för att kunna skapa figurer i syfte att kunna jämföra och redovisa 

samtliga artiklars resultat för att få en bild av vad artiklarna i denna studie gemensamt kommit 

fram till.  

 

Etiskt övervägande 

 

Syftet med det etiska övervägandet är att ingen person skall kunna identifieras eller ovetandes 

ställa upp i en undersökning. I denna litteraturstudie har de vetenskapliga artiklar som används 

granskats av en etisk kommitté eller haft noggranna etiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2008). Samtliga funna artiklar är de artiklar som valts och granskats och svarat mot 

syftet. Följaktligen har inga intressanta informativa artiklar som svarat mot syftet tagits bort ur 

denna litteraturstudie. Funna artiklar som inte kunnat svara mot syftet har valts bort enligt 

sökmatrisen (Tabell 1). Således har författaren inte försökt påverka resultatet genom att välja 

artiklar som passar i studien utan syfte har varit att göra en objektiv undersökning. 

 

Projektets betydelse 

 

Projektet förväntas skapa en tydlig symptombild av hjärtinfarkt som drabbar kvinnor så att 

vårdgivaren skall ha en mall att följa vad gäller kvinnor och hjärtinfarkt. Detta för att bästa 

möjliga vård och behandling skall ges oavsett kön. Syftet i slutändan är att bästa möjliga 

resultat efter sjukdom/tillstånd för den drabbade individens livskvalitet skall uppnås. 
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RESULTAT 

 

Resultatet redovisas utifrån kategorier kopplade till syftet samt underkategorier utifrån 

analyserat material. Det ingår endast kvantitativa artiklar i detta resultat. Symptom som endast 

presenteras i en eller två artiklar kommer ej att deltaga i detta resultat. I detta resultat ingår 20 

granskade vetenskapliga artiklar. 

 

 

Symptom i samband med akut hjärtinfarkt 

 

1 Bröstsmärta 

 

I fem av artiklarna visar det sig att bröstsmärta är det vanligaste symptomet hos kvinnor och 

män vid hjärtinfarkt och akut koronart syndrom. Bröstsmärta uppstår hos mellan 67 % och 78 

% av kvinnorna vid hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren et al., 2006; Chen, Woods, Wilkie & 

Puntillo 2005; Devon, Ryan, Ochs & Shapiro, 2008; Goldberg et al., 1998; Khan, Albarran, 

Lopez & Chair, 2010).  

 

I sex andra artiklar styrks detta där det framkommer att mellan 87 % och 94 % av de kvinnliga 

deltagarna hade bröstsmärta vid hjärtinfarkt (Berg, Björck, Dudas, Lappas & Rosengren, 2009; 

Dey et al., 2008; Løvlien, Schei & Gjengedal, 2005; Kirchberger, Heier, Kuch, Wende & 

Meisinger, 2011; Meischke, Larsen, Eisenberger, 1998; Noureddine, Arevian, Adra & 

Puzantian, 2008). 

 

Lägre andel bröstsmärta mellan 14 % och 57 % kan ses i vissa undersökningar (King och 

McGuire, 2007; McSweeney et al., 2003; McSweeney et al., 2010; Milner, Funk, Arnold & 

Vaccarino, 2002; Milner et al., 1999). 

 

Kvinnor har oftare har obehag i bröstet i jämförelse med män. Av kvinnorna har 22 % känt 

obehag och av män var det fem procent som kände obehag, smärta är helt exkluderad. Vanligast 

är dock att både obehag och smärta upplevs, 76 % för kvinnor och 88 % för män (Chen et al., 

2005). 

 

Medianvärdet för frekvensen bröstsmärta i samtliga ovanstående artiklar var 78 %. 
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2 Dyspne 

 

I 15 av artiklarna presenteras resultat för dyspne hos patienter med hjärtinfarkt.  Liknande 

resultat visar sig i elva artiklar om hjärtinfarkt. I dessa elva artiklar kan ses att hos kvinnor med 

akut hjärtinfarkt får mellan 41 % och 58 % får dyspne. (Arslanian-Engoren et al., 2006; Berg et 

al., 2009; Dey et al., 2008; Goldberg et al., 1998; King & McGuire, 2007; Kirchberger et al., 

2011; Løvlien et al., 2005; McSweeney et al., 2003; Meischke et al., 1998; Milner et al., 2002; 

Milner et al., 1999; Noureddine et al., 2008). 

 

I artiklarna av Chen et al., (2005) och Devon et al., (2008) och McSweeney at al (2010) anges 

mellan 58 % och 72 % av kvinnorna drabbas av dyspne. 

I studien av Berg et al., (2009) får 34 % av kvinnorna dyspne´ och i Dey et al., (2008) råkar 38 

% av kvinnorna ut för ovanstående symptom. 

 

Medianvärdet för symptomet dyspne var 52 % i samtliga ovanstående artiklar. 

 

3 Svettningar 

 

Svettning är ett vanligt symptom som visar sig i många artiklar om hjärtinfarkt. I sju av 

artiklarna åskådliggörs att 35 % till 53 % av kvinnorna får svettningar (Berg et al., 2009; 

Goldberg et al., 1998; King & McGuire, 2007; McSweeney et al., 2003; McSweeney et al., 

2010; Meischke et al., 1998; Milner et al., 1999). Det lägsta resultatet som hittades var 28 % 

(Arslanian-Engoren et al., 2006) och det högsta resultatet 65 % presenteras av Omran och 

Al-Hassan (2006). 

 

I andra artiklar visas (Arslanian-Engoren et al., 2006;Dey et al., 2008; Milner et al., 1999) att 

kvinnor mellan 24 % och 30 % får svettningar vid hjärtinfarkt. 

 

 I artiklarna av Chen at al, (2005), Devon et al., (2008), Kirchberger et al., (2011) och Omran & 

Al-Hassan, (2006) framkommer att 57 % till 65 % av kvinnorna drabbas av svettningar vid 

hjärtinfarkt. 

 

Medianvärdet för symptomet svettningar var i samtliga ovanstående artiklar var 38 %. 

 



14 

 

4 Illamående 

 

Trettio procent till 48 % av kvinnliga patienter med hjärtinfarkt blir illamående vid akut 

hjärtinfarkt (Chen at al, 2005; Dey et al., 2008;Goldberg et al., 1998; King & McGuire, 2007; 

Kirchberger et al., 2011; McSweeney et al., 2012; Meischke et al., 1998; Milner et al., 2002; 

Milner et al., 1999; Noureddine et al., 2008). 

 

Arslanian-Engoren et al., (2006) visar i sin undersökning att 25 % av kvinnorna och 

McSweeney et al., (2010)  visar att 23 % av kvinnorna blev illamående vid akut hjärtinfarkt. 

 

Berg et al., (2009)  och Løvlien et al., (2005) visar att 54 % respektive 61 % av kvinnorna blir 

illamående vid hjärtinfarkt. 

 

Medianvärdet för symptomet illamående i samtliga ovanstående artiklar var 40 %. 

 

5 Yrsel 

 

Trettiosju till 48 % av kvinnorna i artiklarna av Chen at al (2005), King och McGuire (2007), 

McSweeney et al., (2012), McSweeney et al., (2010) visar på yrsel som symptom till 

hjärtinfarkt. 

 

I tre andra artiklar kan läsaren se att mellan 17 % och 25 % av kvinnorna drabbades av yrsel 

(Kirchberger et al., 2011; Milner et al., 2002; Milner et al., 1999). 

 

Medianvärdet för yrsel som symtom vid hjärtinfarkt i samtliga ovanstående artiklar var 37 %. 

 

6 Trötthet 

 

I fyra artiklar visas att mellan 51 % och 71 % av kvinnorna drabbas av trötthet vid hjärtinfarkt 

(Chen at al, 2005; Devon et al., 2008; King & McGuire, 2007; McSweeney et al., 2010). 

 

I tre artiklar framkommer att mellan 31 % till 51 % drabbas av trötthet som ett symptom vid 

hjärtinfarkt (McSweeneyet al., 2010;Milner et al., 2002; Omran & Al-Hassan, 2006). I en 

artikel av Milner et al., (1999) visas att förekomsten av trötthet vid hjärtinfarkt hos kvinnor är 

18 %. 
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Medianvärdet för trötthet som symptom i samtliga ovanstående artiklar var 56 %. 

 

7 Smärta vänster arm 

 

I sju olika artiklar, framkommer att 22 % till 40 % av kvinnor får smärta i vänster arm i 

samband med hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren et al., 2006;Devon et al., 2008; Goldberg et al., 

1998; Khan et al., 2010; Løvlien et al., 2005;McSweeneyet al., 2010;Meischkeet al., 1998). 

 

Tre artiklar visar att 48 % till 61 % av kvinnor får smärta vänster arm vid hjärtinfarkt (Chen at 

al, 2005; Kirchberger et al., 2011; King & McGuire, 2007). 

 

Medianvärdet för smärta i vänster arm i samtliga ovanstående artiklar var 31 %. 

 

8 Smärta höger arm 

 

Hos kvinnor är det 16 % till 33 % som får smärta höger arm vid hjärtinfarkt (Devon et al., 

2008;Goldberg et al., 1998; Khan et al., 2010; Kirchberger et al., 2011). 

 

Andra studier visar att smärta i höger arm uppkommer hos mellan fem procent och åtta procent 

kvinnor (Arslanian-Engoren et al., 2006; McSweeney et al., 2010; Meischke et al., 1998). 

 

I en artikel av Chen at al, (2005) framkommer att av kvinnor så får 39 % smärta i hö arm och en 

artikel av King & McGuire, (2007) visar att 37 % kvinnor får smärta höger arm. 

 

Medianvärdet för smärta i höger arm i samtliga ovanstående artiklar var 22 %. 

 

9 Smärta skuldror 

 

I artiklar av Berg et al., (2009), Milner et al., (2002) och Milner et al., (1999) framkommer att 

smärta i skulderbladen förekommer mellan 38 % och 62 % för kvinnor. Devon et al., (2008) 

nämner att 34 % kvinnor får smärta i övre ryggen. 

Medianvärdet smärta i skuldrorna i ovanstående artiklar var 45 %. 
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10 Smärta vänster skuldra 

 

Hos kvinnor är det mellan 30 % och 47 % som drabbas av smärta i vänster skuldra (Chen at al, 

2005; Devon et al., 2008; Khan et al., 2010; King & McGuire, 2007). 

 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om symtomet smärta i vänster skuldra var 39 

%. 

 

11 Smärta höger skuldra 

 

Tjugotre procent till 25 % av kvinnorna får enligt Chen at al, (2005), Devon et al., (2008) och 

Dey et al., (2008) smärta i höger skuldra vid hjärtinfarkt. I en artikel av King & McGuire, 

(2007) får 53 % av kvinnorna smärta i höger skuldra vid hjärtinfarkt. 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om symptomet smärta i höger skuldra var 25 %. 

 

12 Synkopering 

 

I fyra av artiklarna visas att mellan fyra procent och 22 % av kvinnorna drabbas av synkopering 

vid hjärtinfarkt(Chen et al., 2005; Dey et al., 2008; Goldberg et al., 1998; Meischke et al., 

1998). 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om synkopering var 16 %. 

 

13 Hjärtrusning 

 

I fem av artiklarna visas att mellan 6 % och 23 % känner av hjärtrusning vid hjärtinfarkt(Berg et 

al., 2009; Dey et al., 2008;McSweeney et al., 2010;Milner et al., 1999; 19 Noureddine et al., 

2008). 

 

McSweeney et al., (2010) kommer fram till i sin undersökning att 32 % känner av hjärtrusning 

vid hjärtinfarkt och Devon et al., (2008) kommer fram till att 44 % av kvinnorna drabbas av 

hjärtrusning. 

Medianvärdet för hjärtrusning i samtliga ovanstående artiklar var 19 %. 
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14 Kräkning 

 

Nitton procent till 24 % kvinnor drabbas av kräkning vid hjärtinfarkt (Chen at al, 2005; 

Kirchberger et al., 2011; McSweeney et al., 2003; McSweeney et al., 2010). 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om kräkning var 39 %. 

 

15 Ryggsmärta 

 

Ryggsmärta förekommer hos 21 % till 42 % hos kvinnor vid hjärtinfarkt (Berg et al., 2009; 

Chen et al., 2005; Devon et al., 2008; Goldberg et al., 1998; Løvlien et al., 2005; McSweeney et 

al., 2010). 

 

 Milner et al., (2002) får i sin undersökning fram att 50 % av kvinnorna får ryggsmärta vid 

hjärtinfarkt. 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om ryggsmärta var 31 %. 

 

16 Hals/nacke 

 

I sju av artiklarna redovisas att kvinnor som drabbas av smärta i hals/nacke är mellan 23 % och 

50 % (Berg et al., 2009; Chen et al., 2005; Devon et al., 2008; Khan et al., 2010; Kirchberger et 

al., 2011; Løvlien et al., 2005; Milner et al., 2002). I fyra artiklar visar det sig att mellan nio 

procent och 18 % drabbas av smärta i hals/nackregionen (Goldberg et al., 1998; McSweeney et 

al., 2003; McSweeney et al., 2010; Milner et al., 1999). 

 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om smärta i Hals/nacke vid hjärtinfarkt var 37 

%. 

 

17 Magproblem/buksmärta 

 

I sju artiklar presenteras magproblem hos kvinnor vid hjärtinfarkt. Det visar sig att mellan 22 % 

och 38 % drabbas av detta symptom vid hjärtinfarkt (Chen et al., 2005; Devon et al., 2008; King 

& McGuire, 2007; McSweeney et al., 2003; McSweeney et al., 2010; Milner et al., 2002; 

Milner et al., 1999). 
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I fyra stycken studier om kvinnor och hjärtinfarkt visar det sig att sex procent till 15 % av 

kvinnorna drabbas av magproblem vid hjärtinfarkt (Berg et al., 2009; Goldberg et al., 1998; 

Kirchberger, et al., 2011; Meischke et al., 1998). 

 

Medianvärdet magproblem/buksmärta för samtliga ovanstående artiklar var 29 %. 

 

18 Rädsla 

 

I tre artiklar presenteras rädsla som ett symptom till hjärtinfarkt. Trettio till 41 % av kvinnorna 

känner rädsla i någon form vid hjärtinfarkt (Chen et al., 2005; King & McGuire, 2007; 

Kirchberger, et al., 2011). 

Medianvärdet för symptomet rädsla var i samtliga ovanstående artiklar 41 %. 

 

19 Smärta i käken 

 

I nio artiklar presenteras att mellan fyra procent och 24 % av kvinnorna får smärta i käken vid 

hjärtinfarkt (Berg et al., 2009; Chen et al., 2005; Devon et al., 2008; Dey et al., 2008; Goldberg 

et al., 1998; Khan et al., 2010; McSweeney et al., 2003; McSweeney et al., 2010; Milner et al., 

1999). 

 

Kirchberger, et al., (2011) och Milner et al., (2002) kommer fram till i sina undersökningar att 

40 % respektive 41 % av kvinnorna får smärta i käken vid hjärtinfarkt och Løvlien et al., (2005) 

skriver att 50 % av kvinnorna drabbas. 

Medianvärdet för smärta i käken var i samtliga ovanstående artiklar 12 %. 

  

Sammanfattning akuta symptom 

 

De vanligaste akuta symptomen för kvinnor med hjärtinfarkt sammanställs och redovisas i 

figuren nedan(Figur 3). 

 



19 

 

 

Figur 3 Förekomst av kvinnors symtom vid hjärtinfarkt presenteras i nedåtstigande riktning med det vanligaste 

symptomet först utifrån medianvärdet. 

 

Prodromala symptom 

 

I resultatet är inkluderat prodromala symptom som förekommer i minst 2 artiklar. Prodromala 

symptom är symptom som uppkommer tidigt innan hjärtinfarkt. Dessa uppkommer upp till ett 

år innan hjärtinfarkten. 

 

20 Förekomst av prodromala symptom 

 

Av kvinnorna var det 86 % som hade prodromala symptom (Hofgren, Karlson & Herlitz, 1995). 

Hwang Young, Zerwitz & Ho Jeong, (2011) skriver att 54 % av kvinnor hade prodromala 

symptom. I en artikel av Løvlien et al., (2009) visar det sig att 84 % av kvinnorna kände av 

prodromala symptom. I en undersökning av McSweeney et al., (2003) får 95 % av kvinnorna 

prodromala symptom och i sin undersökning från 2010 så skriver McSweeneyet al. att 96 % får 

prodromala symptom. 

 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om prodromala symptom var 84 %. 
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21 Bröstsmärta 

 

Hofgren et al., (1995) skrev att hos 58 % av kvinnorna uppträder bröstsmärta som enda 

symptom. Av de som ingick i studien hade 43 % av alla kvinnor i studien bröstsmärta samtidigt 

som de hade andra symptom. 

 

Løvlien et al., (2009) skriver att 44 % kvinnor får bröstsmärta som ett tidigt symptom innan 

hjärtinfarkt. I Løvliens et al. (2005) undersökning framkommer att 34 % kvinnor får 

bröstsmärta som ett prodromalt symptom. 

 

McSweeney et al., (2003) har undersökt var i bröstet smärtan sitter och kommit fram till att 13 

% får smärta eller obehag i generellt i bröstet. Till vänster i bröstet känner 9 % obehag eller 

smärta och i centrum högt upp i bröstet får 31 % bröstsmärta. I en artikel från 2010 skriver 

McSweeney et al., att 38 % av kvinnorna känner bröstsmärta generellt i bröstet. 

 

Medianvärdet för bröstsmärta var 44 %. 

 

22 Dyspne 

 

Løvlien et al., (2009) visar att 38 % drabbas av dyspne´ och Løvlien et al., (2005) kommer fram 

till att 26 % av kvinnorna får dyspne som tidigt symptom till hjärtinfarkt.  I en undersökning 

McSweeney et al., (2003) är det 58 % kvinnor och enligt McSweeney et al., (2010) får 25 % av 

kvinnorna svårt att andas på natten. 

 

Medianvärdet för dyspne var 32 %. 

 

23 Smärta skuldror 

 

I två studier av Løvlien et al., (2009) och Løvlien et al., (2005) visas att 57 % respektive 44 % 

av kvinnorna drabbas av smärta i skuldrorna som ett tidigt tecken på hjärtinfarkt. Enligt 

McSweeney et al., (2003) kommer smärta i skuldrorna till 13 % av kvinnorna. 

 

Medianvärdet för smärta i skuldrorna var 44 %. 
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24 Smärta i armar 

 

Två studier kommer fram till att fem procent respektive åtta procent av kvinnorna drabbas av 

smärta i armarna som tidigt symptom till hjärtinfarkt (McSweeney et al., 2003; McSweeney et 

al., 2010).  

 

I en studie av Lövlien et al., (2009) visas det att 45 % av kvinnorna får armsmärta som tidigt 

symptom till hjärtinfarkt. 

 

Medianvärdet för samtliga ovanstående artiklar om smärta i armar var 8 %. 

25 Trötthet 

 

I fyra artiklar framkommer trötthet som ett prodromalt symptom hos kvinnor. Mellan 68 och 72 

% av kvinnorna drabbas av trötthet (Løvlien et al., 2009; Løvlien et al., 2005; McSweeney et 

al., 2003; McSweeney et al., 2010). 

Medianvärdet för symptomet trötthet var 62 %. 

 

26 Oro/ångest 

 

I tre artiklar förkommer oro och ångest som ett tidigt symptom till hjärtinfarkt . 

Mellan 35 och 46 % av kvinnorna drabbas av oro (Løvlien et al., 2009; McSweeney et al., 2003; 

McSweeney et al., 2010). 

 

Medianvärdet för oro och ångest i ovanstående artiklar var 36 %. 

 

Sammanfattning prodromala symptom 

 

Fem symptom togs upp i detta resultat som prodromala symptom hos kvinnor. De vanligaste 

presenteras i figuren nedan (figur 4). 

 



22 

 

 

Figur 4 Förekomst av kvinnors prodromala symptom vid hjärtinfarkt. 

 

Eftersom cirka 85 % av kvinnorna drabbas av prodromala symptom vid en hjärtinfarkt är dessa 

av vikt för att kunna sätta in behandling i tid innan en hjärtinfarkt inträffar. Trötthet, 

bröstsmärta, smärta i skuldror och oro/ångest är de vanligaste symptom som kan 

uppmärksammas som ett tidigt tecken på hjärtinfarkt hos kvinnor. 

 

 

DISKUSSION 

 

 

I denna studie presenteras de vanligaste symptomen för kvinnor vid akut hjärtinfarkt. 

Bröstsmärta är det överlägset vanligaste symptomet hos kvinnor vid akut hjärtinfarkt 78 % av 

kvinnorna känner bröstsmärta vid akut hjärtinfarkt. Bröstsmärta redovisas i sjutton av de valda 

artiklarna som ett symptom. Några av de vanligaste symptomen förutom bröstsmärta som 

presenterade sig för kvinnor var dyspne, smärta i skuldror, rädsla/oro, illamående, smärta 

vänster skuldra, kräkning, svettning trötthet yrsel, smärta nacke/hals, smärta vänster arm, och 

ryggsmärta. 

 

Kvinnor drabbas även av prodromala symptom. Av de kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt 

känner ca 85 % prodromala symptom. Det vanligaste prodromala symptomet är trötthet, efter 

det kommer bröstsmärta och smärta i skuldrorna. 
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Resultatdiskussion 

 

Inga symptom uppträder till 100 % hos kvinnor. Det är därför svårt att författa en generell 

symptombild för hjärtinfarkt hos kvinnor. Många symptom i massa möjliga olika 

kombinationer är teoretiskt möjliga enligt denna undersökning. Detta stöds av Thygesen et al., 

(2003) som förklarar att olika kombinationer av symtom är vanliga. 

 

Patel, Rosengren och Ekman (2004) säger att bröstsmärta är det vanligaste symtomet för både 

kvinnor och män. Detta framgår även i denna studie att bröstsmärta är det vanligaste symtomet 

vid akut hjärtinfarkt hos kvinnor. 

 

 Det förkommer även tysta hjärtinfarkter enligt Persson (2003) Detta stöds av denna studie då 

inga symptom uppträder till 100 % vilket visar på en teoretisk möjlighet till en tyst infarkt. Det 

vill säga en infarkt utan symtom. 

 

De flesta symptom som kan tyda på hjärtinfarkt kan även förknippas med andra tillstånd vilket 

gör det väldigt svårt att i praktiken kunna fastställa säkra tecken för en hjärtinfarkt. Det säkraste 

tecknet vid hjärtinfarkt är bröstsmärta men även bröstsmärta kan bero på många olika orsaker. 

Detta leder till att hjärtinfarkt är ett svårdiagnostiserat tillstånd om det inte finns tillgång till 

avancerad sjukvård med EKG samt möjlighet till blodprov. 

 

Kräkning och yrsel skulle kunna vara tecken på en hjärtinfarkt men att prehospitalt härleda det 

till en hjärtinfarkt är svårt då det är så ospecifika symtom och alla kanske inte vet att det kan 

vara en följd av en hjärtinfarkt. I detta resultat framkommer symtom som kan vara tecken på 

hjärtinfarkt så att hjärtinfarkt kan inkluderas i bedömningen av patienten för att ej missa detta 

allvarliga tillstånd. 

 

Skillnad mellan kvinnor och män vid hjärtinfarkt visade sig vid en jämförelse med Penque et al. 

(1998) och denna studie. 

Det visade sig att det är skillnad i symptombild mellan kvinnor och män i denna vetenskapliga 

litteraturstudie se figur nedan (figur 5). 
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Figur 5 Jämförelse i förekommande symtom hos kvinnor och män vid hjärtinfarkt. 

 

Differensen i symptombild vid akut hjärtinfarkt mellan kvinnor och män kan ses i figur 

nedan(figur 6). 

 

Figur 6 Differensen i symtombild mellan kvinnor och män. Svart representerar de symtom där det är vanligare för 

kvinnor och vit där symtomet är vanligare för män. 
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Ryggsmärta, kräkning samt smärta i hals/nacke är således de symtom där kvinnor riskerar att 

drabbas oftare än män. Vid övriga symtom som presenteras är det män som har större risk att 

drabbas än kvinnor. 

 

Den skillnad som uppenbarades mellan kvinnor och män vad gäller hjärtinfarkt har liten 

praktiskt betydelse i det prehospitala arbetet.  

En skillnad på cirka 20 % mellan män och kvinnor vad gäller exempelvis bröstsmärta, vilket är 

det symtom som skiljdes mest i denna undersökning så är det inget som kan ges hänsyn till 

prehospitalt. En vårdgivare kan aldrig ta risken på grund av patientens säkerhet att inte 

misstänka en hjärtinfarkt när symptom uppstår. Därför måste symptom samt anamnes tas i 

beaktande för att misstänka hjärtinfarkt. Symptomen måste därför vara indikatorn för 

hjärtinfarkt och tas i beaktande vid bedömning av vilket tillstånd som patienten drabbats av när 

det prehospitala tillståndet avgörs. Vårdgivaren bör således ha klart för sig vilka symtom som 

kan uppträda vid en hjärtinfarkt för att tillsammans med en anamnes avgöra den misstänkta 

orsaken till sjukdomstillståndet hos patienter. Således är skillnaden inte relevant vad gäller det 

prehospitala arbetet eftersom det i stort inte skiljer sig mycket.  

 

Jämfört med män så drabbas fler kvinnor av prodromala symptom. Av män under 65 år, vilken 

är den grupp som drabbas mest bland män av prodromala symptom drabbas 50 %. Hos kvinnor 

är prevalensen ungefär 85 %. Det är således mycket vanligare att kvinnor har prodromala 

symtom vid en hjärtinfarkt. Trötthet och oro/ångest är de prodromala symtom som är uppkom i 

denna studie. Det framkommer viss skillnad hos kvinnor och män se figur nedan (Figur 7). 

Detta är bra att ta i beaktande hos kvinnor för att tidigt upptäcka en hjärtinfarkt eller att föregå 

den innan den hinner uppträda. Som tidigare nämnts är en anamnes av god vikt för bedömning 

och mistanke om hjärtsjukdom. I anamnesen kanske framkommer att patienten haft trötthet sen 

några månader tillbaks nu i kombination med bröstsmärta vilket ökar risken för att det kan ha 

inträffat en hjärtinfarkt. 

 

Det är viktigt att kvinnor får vetskap om prodromala symtom för att kontakta sjukvården så 

tidigt som möjligt i syfte att få en så tidig insatt undersökning och behandling som möjligt. 
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Figur 7 Förekomst av prodromala symtom hos män och kvinnor. 

 

Metoddiskussion 

 

För denna studie har sökts artiklar enligt söktabellen (Tabell 1) i databasen Pubmed och Cinahl. 

Av alla funna artiklar har ett antal artiklar valts ut enligt sökkriterier beskrivna i metoddelen. 

För att finna artiklar anpassade till syftet och forskningsfrågan användes vissa sökord kopplade 

till syftet i olika kombinationer. Sökorden som användes var myocardial infarction, gender, sex 

difference, signs and symptoms, symptoms, women. Dessa sökord har använts för att skapa en 

bred avsökning i syfte att finna så många artiklar som möjligt med innehåll som passar denna 

litteraturstudie samt artiklar av god kvalitet. Databaserna Cinahl och Pubmed är de databaser 

som har använts. Följaktligen finns möjlighet att en del andra intressanta artiklar publicerade i 

andra databaser missats. I denna vetenskapliga litteraturstudie har använts artiklar av olika 

kvalitet eftersom artiklar av hög kvalitet inte hittades i samtliga fall. Vanligtvis använder man 

bara artiklar av hög kvalitet i en litteraturstudie. I denna studie har använts mesta artiklar med 

god kvalitet och några med mellan kvalitet vilket 

 

Urvalsprocessen följde en systematiserad sökning där författaren följt en mall där först titeln 

undersökts för att välja ut de artiklar med en titel som verkar vara intressant och svara mot 

syftet. Det finns möjlighet att artiklar missats i urval 1. I urval 2 har abstraktet studerats och sen 

har författaren tagit beslut om artikeln verkar intressant eller inte. Här finns ytterligare ett 

moment då en intressant artikel kan ha missats. Fördelen med denna metod är att den är 
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systematiserad och följer ett mönster för att minska slumpens betydelse i undersökningen. 

Möjlighet att sätta sig in grundligt i varje artikel har inte funnits och därför har ovanstående 

metod följts. Möjlighet till enstaka räknefel kan ha skett vid sammanställningen av resultat men 

eftersom sammanställningen gjorts flera gånger och uträkningarna gjorts vid flera olika 

tillfällen samt kontroll beräkningar gjorts vid flera olika tillfällen torde risken för 

felberäkningar vara små. Artiklarna har översatts från engelska till svenska med hjälp av 

ordböcker. I vissa studier har författarna använt olika ord men som tolkats till samma sak på 

svenska för att kunna göra en jämförelse. Exempelvis har ”shortness of breath” tolkats till 

svenska som dyspne.  

 

Ett etiskt tänkande är viktigt för att ingen skall komma till skada eller kränkas därför har i denna 

studie använts studier som följt etiskt försvarbara metod eller blivit bedömd av en etisk nämnd. 

 

 

Projektets betydelse 

 

Detta projekt syftar till att öka kunskapen om hjärtinfarkt hos kvinnor. Detta för att minska 

lidande och sjukdom hos kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt. Det framgår i detta projekt en 

symtombild för kvinnor vid hjärtinfarkt. Det är av stor vikt vid för vårdgivaren i syfte att 

minska lidande och sjukdom i största möjliga mån samt öka livskvalitet hos kvinnor som blivit 

drabbade av hjärtinfarkt. Förhoppning är att detta ska öka medvetenhet om att hjärtinfarkt är 

lika vanligt hos kvinnor som hos män samt öka kunskap om tecken på hjärtinfarkt hos kvinnor. 

Syftet är att avancerad vård ska kunna erbjudas så kort tid som möjligt vid sjukdomsförlopp för 

att minska sjukdomens utbredning på hjärtat vid en hjärtinfarkt samt nå upp till socialstyrelsens 

lag om lika vård för alla. 

 

Slutsats 

 

I vården pratar man ofta om att kvinnor har en annan symptombild vid hjärtinfarkt än män. Det 

visar sig stämma i denna studie. Denna skillnad är dock av ringa betydelse vad gäller 

hjärtinfarkt för kvinnor. Att ha kunskap om den skillnad som uppkommer i denna studie är inte 

det viktigaste. Det viktigaste är att veta symptomen vid hjärtinfarkt. 

Vad som är viktigt istället för fokus på att kvinnor har en annan symptombild än män är vilken 

symptombild kvinnor har. 
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Klinisk relevans 

Prehospitalt måste anamnes samt symtom tas i beaktande för att kunna misstänka hjärtinfarkt 

hos kvinnor. Vid något av de symtom som framkommer i denna studie bör förslagsvis kvinnor 

söka sjukvård i någon form. Detta eftersom en hjärtinfarkt kan leda till snabb död vilket 

eventuellt kan undvikas, alternativt att utbredning av sjukdomsförlopp kan minskas om 

avancerad sjukvård sätts in så snabbt som möjligt. 

 

Kvinnor har en annan symptombild än män men statistiken är för otydlig för att kunna ha någon 

praktisk betydelse. Således bör den professionella vårdgivaren veta är vilka symptom som kan 

drabba kvinnor vid hjärtinfarkt i syftet att rädda liv och/eller minska lidande. Fler studier på 

olika grupper av individer behövs för att se om samtliga grupper har skillnad i symptombild. 
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Smärta hö arm 29 vs 28 

Ryggsmärta 28 vs 29 

Nacksmärta 9 vs 11 

Smärta vä skuldra 12 vs 11 

Käksmärta 8 vs 6 

Smärta hö skuldra 10 vs 10 

Synkope 9 vs 8 

Obehag i epigastriet 6 vs 6 

 

God 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Hofgren, C., Karlson, B 

&Herlitz, J. Prodromal symptoms 

in subsets of patients hospitalized 

for suspected myocardial 

infarction, Heart and lung 

journal, 1995 

Att beskriva 

förekomsten av 

prodromala symptom 

vid akut hjärtinfarkt 

Prospektiv 

studie 

914 

patienter 

varav 262 

kvinnor 

diagnostiser

ades med 

akut 

hjärtinfarkt. 

Av kvinnor hade 14 % inga 

tidiga symtom alls och hos 

män var siffran 26%.  

 

 

Brsm 58 vs 58.(mindre än 48 

h innan symtomstart) 

 

trötthet 

 

70 % av kvinnorna hade andra 

prodromala symtom och 58 % 

av männen.  

 

Både män och kvinnnorhade  

Brsm samt andra symtom 

symtom samtidigt i lika stor 

utsträckning 43% 

God 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Hwang Young, S., Zerwiz, J., & 

Ho Jeong, M. Impact of 

prodromal symptoms on 

prehospital delay in patient with 

first time acute myocardial 

infarction in Korea, 2011 

Att identifiera 

karaktäristika vid 

och förklara tidiga 

symtom hos patienter 

med en första gångs 

hjärtinfarkt och 

bestämma om 

närvaron av tidiga 

symtom var 

förutsägbara för en 

prehospital 

försening. 

Deskriptive 

studie 

271 

patienter på 

sjukhus 

deltog i 

studien 

54 % av kvinnorna hade tidiga 

symtom och 53 % av männen 

god 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Khan, J., Albarran, J., Lopez, V., 

& Chair, S. Gender differences 

on chest pain perception 

associated With myocardial 

infarction in Chinese patients: a 

questionnaire survey, 2010 

Att undersöka 

könsskillnader  i 

bröstsmärtan hos 

Kinesiska patienter 

med hjärtinfarkt 

Deskriptiv 

studie med 

semistrukture

rade intevjuer 

128 

deltagare 

Symtom  i procent hos 

kvinnor resp män vid 

hjärtinfarkt 

 

Brsm 67 vs 84  

Halssmärta 23 vs 7 

Hö arm16 vs 14 

vä arm 23 vs 22 

hö skuldra 23 vs19 

vä skuldra 35 vs 33 

käke 12 vs 11 

mellan 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
King, K. & McGuire, M. 

Symptom presentation and time 

to seek care in women and men 

with acute myocardial infarction, 

2007 

Att undersöka vilka 

symptom som 

drabbar kvinnor vid 

hjärtinfarkt, hur lång 

tid det tar för kvinnor 

att söka vård vid 

hjärtinfarkt, 

undersöka om 

skillnad finns vid 

förväntade symtom 

och verkliga symtom 

vid hjärtinfarkt 

Deskriptiv 

korrelations 

studie 

30 kvinnor 

och 30 män 

Följande symtom visade sig 

hos kvinnor och män och 

presenteras i procent. 
 

 

Brsm 57 vs 90 

Hö skuldra 53 vs 13 

Hö arm 40 vs 37 

Vä arm50 vs 47 

Vä skuldra 47 vs 27 

Svaghet/orkeslös 60 vs 67 

Trötthet 60 vs 47 

Svettning 53 vs 63 

Dyspne47 vs 50 

Rädsla 47 vs 47 

Illamående43 vs 50 

Yrsel 37 vs 37 

Rapningar 30 vs 37 

Magproblem 27 vs 50 

 

mellan 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Kirchberger, I., Heier, M., Kuch, 

B.,Wende, R. &Meisinger, C., 

Sex difference in patient-reported 

symptoms associated with 

myocardial infarction (from the 

population based 

MONICA/KORA myocardial 

infarction registry) The American 

journal of cardiology 2011 

Att beskriva symtom 

hos kvinnor och män 

vid hjärtinfarkt med 

hänsyn faktorer som 

BMI, ålder, rökning 

etc. 

Retrospektiv 

studie 

568 kvinnor 

1710 män 

mellan 

25-74 år 

Symtom hos kvinnor och män 

i procent. 

Brsm 94 vs 94  

smärta mellan skulderbladen 

40 vs 22 

smärt hö skuld/arm 33 vs 30 

smärt vä skuld/arm 61 vs 55 

svettning 59 vs 61  

hals/käke 40 vs 28,  

övre buken 13 vs 10, kräkning 

20 vs 11,  

dödsrädsla 38 vs 24, 

 yrsel 25 vs 19, 

 illamående 47 vs 32 

 

 

Det är signifikant att fler 

kvinnor än män råkar ut får 

smärta i vänster 

skuldra/arm/hand 61% vs 

55% 

 

 

Antal symtom: 

 Kvinnor 5 vs män 4  

God 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Løvlien , M., Johansson, I., Hole, 

T. &Schei, B. Early warning 

signs of an acute myocardial 

infarction and their influence on 

symptoms during the acute phase, 

with comparisons by gender, 

2009 

Undersöka tidiga 

varningssignaler till 

akut hjärtinfarkt. 

Samt bedöma om de 

har betydelse för de 

akuta symtomen vid 

akut hjärtinfarkt 

Tvärsnittstudi

e med 

frågeformulär 

I studien 

ingick 149 

kvinnor och 

384 män. 

Tidiga symptom, ett år innan 

hjärtinfarkt, 

 

Brsm 44 vs 46 

Skuldror 57 vs 48 

Armar 45 vs 36 

Dyspne 38 vs 31 

Trötthet 68 vs 60 

Oro 35 vs 17 

Nervöshet 48 vs 32 

 

 

84% av kvinnor upplevde 

tidiga symtom och 76% av 

männen. 

 

 Fler kvinnor än män kände 

oro, 35% respektive 17% samt 

nervöshet 48% respektive 

32% 

god 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Løvlien , M., Schei, B. 

&Gjengedal, E. Are there gender 

differences related to symptoms 

of acute myocardial infarction? A 

Norwegianperspective. 2005 

Progress Cardiovascularnursing 

Att jämföra 

symtombild och 

sjukdoms 

uppträdande mellan 

kvinnor och män 

med akut hjärtinfarkt 

och fastställa olika 

beting som försenar 

den prehospitala 

arbetet 

Komparativ 

studie 

82 deltagare 

varav 38 

kvinnor och 

44 män upp 

till en ålder 

av 65 

Tidiga symtom hos kvinnor 

och män presenteras i procent 

 

Brsm 34 vs 18 

Dyspne 26 vs 14 

Skuldror/ryggsmärta 42 vs 23 

Trötthet 52 vs 20 

 

Symtom i samband med 

hjärtinfarkt hos kvinnor och 

män presenteras i procent. 

Brsm 90 vs 93 

Vä arm 26 vs 39 

Båda armar 61 vs 32 

Hals/käke 50 vs 25 

Rygg 40 vs 16 

Skuldror 37 vs 25 

Illamående 66 vs 34 

Dyspne 53 vs 34 

Svaghet 42 vs 27 

God 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
McSweeney, J., Cody, M., 

O´Sullivan, P., Elberson, K., 

Moser, D. & Garvin, B., 

Women´s early warning 

symptoms of acute myocardial 

infarction, 2003 

 

 

 

 

 

 
 

Brsm saknades hos 43%. Kvinnor har 

fler akuta än tidiga symtom. 78% 

rapporterar om minst ett symtom 

dagligen eller flera ggr i veckan minst en 

månad innan AMI+- 

Att beskriva tidiga 

symptom på akut 

hjärtinfarkt  samt 

symptom på akut 

hjärtinfarkt. 

Retrospektiv 

intervju  

712 fick 

frågan att 

ställa upp 

tillslut 

kvarstod 

515 kvinnor 

med akut 

hjärtinfarkt 

som deltog i 

studien 

åldrar från 

29 till 97 år 

Akuta symtom kommer först och 

tidiga  symtom sist i procent:  

smärta/obehag i brsm 20 vs 13 

Högt i centrum av bröst 31 vs 

14 

Vä bröst 15 vs 9 

 hals/nacke 16 vs 7 

 käke/tänder 10 vs 5 

 ryggen under el mellan 

skuldror 21 vs 13 

ovan skuldror 10 vs 5 

 båda armar 12 vs 5 

vä arm/skuldra 22 vs 12 

 hö arm skuldra 5 vs 2 

 ben 1 vs 4 

kallsvettig 39 vs x 

värmeböljor 32 vs x 

ångest/ängslan x vs 36 

sömnsvårighet x vs 48 

trötthet 43 vs 71 

svaghet 55 vs x 

hosta 11 vs 18 

hjärtrusning 23 vs 27 

dyspne58 vs 42.  

Kräkning 19 vs x 

svårt att andas på natten 20 vs x 

 

tidiga symtom förekom hos 95% av 

kvinnornaantal symtommedel 6 

 

God 



15 

 

Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
McSweeney, J., O´Sullivan, P. 

Cleeves, M., Lefler, L., Cody, M., 

Moser, D., Dunn, K., Kovacs, M., 

Crane, P., Ramer. L., Messmer, 

P., Garvin, B &Zaho, W. Racial 

differences in women´s 

prodromal and acutsymtoms of 

myocardial infarction, American 

journal of critical care. 2010 

Att jämföra symptom 

vid akut hjärtinfarkt 

mellan vita, svarta 

och spanska kvinnor 

Retrospektiv 

studie 

1271 

kvinnor från 

3 olika 

etniska 

grupper 

Tidiga symtom som presenterades 

hos kvinnor presenteras i procent 

enligt nedan. 

Ovanlig trötthet 72, 

oro 46,  

magproblem 36,  

hjärtrusning 36,  

apetit förlust 28,  

andnöd på nätter 25, 

 kittlingar i arm och hand 27, 

domningar i händer 25, 

 hosta 22,  

ökad huvudvärksfrekvens 16. 

 

Akuta symtom presenteras enligt 

nedan i procent. 

Bröstsmärta 57 

smärta i hals 18,  

kallsvettig 41 

Ovanligt trötthet 51,  

Yrsel/svimmning 43, 

 värmeböljor 35,  

magproblem 32,  

hjärtrusning 32,  

käke 11 

kräkning 23,  

apetitförlust 25,  

huvudvärk 22,  

hosta 15,  

kvävningskänsla 14  

trötthet 51 

smärta vä arm 29 

antal akuta symtom 9 

God 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Meischke, H., Larsen, P. 

&Eisenberger, M., Gender 

differences in reported symptoms 

for acute myocardial infarction: 

Impact on prehospital delay time 

interval 

Att utvärdera 

könsskillnader vad 

gäller symptom vid 

akut hjärtinfarkt och 

undersöka hur 

annorlunda 

symtombild ger en 

fördröjning av 

prehospital tid. 

Retrospectiv 

observations 

studie 

4497 

patienter 

1527 

kvinnor och 

2970 män 

Av alla patienter hade 91% brsm, 

män 92%, kvinnor 89%.  

 

Symtom som förekom hos 

kvinnor resp män presenteras i 

procent 

 

svettning 44 vs 54 

Dyspne 52 vs 46 

 magsmärta 11 vs 11, 

 illamående kräkning 44 vs 35  

synkopering 3 vs 3 

 

 

Kvinnor hade mindre förekomst 

av bröstsmärta och svettning och 

mer risk att få andnöd och 

illamående än män.   

 

god 

  



17 

 

Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Milner, K., Funk. M., Arnold, A., 

&Vaccarino, V. 

Typical symptoms are predictive 

of acute coronary syndroms in 

women. American heart journal 

2002 

Att undersöka 

skillnader i 

symtombild, 

atypiska och typiska, 

för kvinnor och män 

med akut koronart 

syndrom. 

Prospektiv 

studie 

246 kvinnor 

och 276 

män. Av 

dessa 

diagnostiser

ades 89 

kvinnor och 

124 män 

med akut 

koronart 

syndrom.. 

Resultat presenteras i % med 

kvinnor först och sedan män. 

Antal procent av de som 

diagnostiserades med akut 

koronart syndrom. 

 

Brsm/obehag  41 vs 49 

Dyspne 45 vs 41 

Arm skuldra smärta 45 vs 47 

Svettnig53 vs 44 

Hals/ käk smärta 41 vs 53 

 Illamående/kräkning39 vs 48 

Yrsel  36 vs 32 

Magproblem 38 vs 45 

Trötthet36 vs 41 

smärta mitt i ryggen 50 vs 17 

hjärtrusning 35 vs 29 

domningar armar 29 vs 33 

hosta 25vs 40 

omöjligt med djupandning 9 

vs 29 

God 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Milner, K., Funk, M., Richards, 

S., Mull Wilmes, R., Vaccarino, 

V. &Krumholz, H., Gender 

differences in symptom 

presentation  associated with 

coronary heart disease, 1999 

Utforska 

könsskillnader hos 

symtom vid akut 

koronart hjärt 

syndrom 

Prospektiv 

studie 

217 

deltagare 90 

var kvinnor 

och 127 

män 

Symtom som framkom var 

följade i procent, kvinnor vs 

män. 

Ingen brsm 30 vs 29 

Smärta till vänster eller 

centralt 57 vs 70 

Tyngdkänsla tryck eller 

klämkänsla i bröst 43 vs 30 

 

Smärta centralt i rygg 13 vs 2 

Illamående/kräkning 30 vs 16 

Dyspne 50 vs 35 

Hjärtrusning 10 vs 3 

Magproblem 22 vs 12 

Trötthet 18 vs 9 

Arm/skulder smärta 38 vs 27 

Svettning 30 vs 23 

Käksmärta 4 vs 7 

Yrsel 21 vs 18 

Hals eller nack smärta 10 vs 8 

mellan 
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Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Noureddine, S., Arevian, M., 

Adra, M. &Puzantian, H., 

Response to signs and symptoms 

of acute coronary syndrome: 

Differences between Lebanese 

men and women, American 

journal of critical care. 2008 

Att undersöka 

skillnader i kognitiv 

förmåga, 

känslomässig och 

beteende agernade 

vid AMI 

Retrospektiv 

intervju 

studie samt 

journal 

granskning 

149 män 

och 63 

kvinnor 

med AMI 

och ostabil 

angina 

Symtom för kvinnor och män 

presenteras i procent 

Brsm 87 vs 84 

andnöd 57 vs 41 

 illamående & kräk 35 vs 19 

 hjärtrusning19 vs 5 

 svettningar 35 vs 42 (skiljde 

sig ej signifikant mellan 

könen) 

 

Kvinnor upplevde ACS mer 

ofta hemma än män 86% resp 

66%. 

 

 

Kvinnor var mindre benägna 

att söka hjälp för symtom än 

männen och hade mindre 

vetskap om symtom vid AMI 

 

 

mellan 



20 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtombild vid hjärtinfarkt hos kvinnor 

- En litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Conny Enström 

Examensarbete i Vårdvetenskap  

Inriktning mot ambulanssjukvård 

Avancerad nivå, 15 hp 

Året då arbetet godkänns (xxxx) 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare 

Björn Wikehult 

 

Examinator  

Camilla Fröjd 

 
 



21 

 

Författare, titel, tidskrift, år Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 
Omran, S. & Al-Hassan, M. 

Gender differences in signs and 

symptoms presentation and 

treatment of Jordanian 

myocardial infarction patients, 

2006 

Att undersöka 

symtom skillander 

mellan män och 

kvinnor i Jordanien 

samt undersöka 

uppföljningsvården 

Deskriptiv 

komparativ 

studie 

57 män 26 

kvinnor 

Symtomen som uppkom 

presenteras i procent med 

kvinnor först och sedan män 

svettning 65 vs 82, 

 generell svaghet 81 vs 75, 

illamående 46 vs 61,  

trötthet 31 vs 49, 

kräkning 19 vs 32 

mellan 

 

 

 

 


