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SAMMANFATTNING  
För att som ambulanssjuksköterska kunna förstå patientens symtom krävs förståelse för 

patientens livsvärld genom att vara lyhörd och bekräfta patientens upplevelser och 

erfarenheter. Patientens uttryck för lidande bör vara utgångspunkt i ambulanssjuksköterskans 

omvårdnad. Syftet med studien var att beskriva hur symtom upplevs och tolkas utifrån 

patientens perspektiv vid akut koronart syndrom (ACS), i prehospital miljö. Systematisk 

litteraturstudie genomfördes, baserad på vetenskaplig litteratur mellan år 2004 och 2009. 

Analysen resulterade i tre tema för hur patienter tolkar sina symtom vid ACS. 1) tolkning  

utifrån erfarenheter, 2) svårtolkade symtom och 3) misstolkning av symtom. Resultatet 

antyder skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tolkning av symtom. Kvinnor 

behöver tydligare referensramar och är mer diffusa i sin beskrivning av symtom jämfört med 

män. Gemensamt för kvinnor och män är att bröstsmärta är det vanligaste symtomet och att 

symtomen är lättare att tolka när de är lokaliserade i bröstregionen. Erfarenhet, kunskap och 

föreställningar av symtom om ACS har stor betydelse för vilken förmåga patienterna har att 

tolka och förstå sina symtom. Djuplodande forskning kring prehospitala upplevelser, 

föreställningar och kunskap om ACS krävs för att bistå ambulanssjuksköterskan i prehospital 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: Akut koronart syndrom, pre hospitalt, symtom, tolka, uppfatta, upplevelse. 
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INLEDNING 

Inom prehospital sjukvård, den vård som sker innan patienten anländer till sjukhuset kan 

ambulanssjuksköterskan möta patienter med akut koronart syndrom (ACS) (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Symtomen vid ACS kan upplevas och 

uttryckas olika av olika patienter (Lindahl, 2000). Ambulanssjuksköterskan behöver ha 

kunskap, vara lyhörd, kunna visa förståelse för patientens livsvärld samt ha förmåga att vara 

öppen och mottaglig för patientens uttryck av symtomupplevelse för att kunna ge omvårdnad 

och på så vis minska lidandet för patienten. Ambulanssjuksköterskan har en position då det 

saknas ett omedelbart stöd i form av läkare som innehar en högre medicinsk kompetens, 

vilket leder till att ambulanssjuksköterskan får fatta egna beslut utifrån den exklusiva 

situationen. Ambulanssjuksköterskans omvårdnad grundar sig i förmåga att förutsättningslöst 

ta del av patientens livsvärld och upplevelse, men också i teoretisk kunskap (Dahlberg et al., 

2003; Suserud, 2005). Ökad förståelse för patientens livsvärld kan leda till god omvårdnad 

genom att exempelvis kunna bemöta patientens oro och ångest. Dämpad oro och ångest samt 

känslan av att känna sig trygg och omhändertagen kan leda till att patienten blir lugn vilket 

kan medföra att den fysiologiska skadan på hjärtat begränsas genom ett lägre blodtryck, lägre 

andningsfrekvens och således ge ett minskat syrebehov (Koertge, 2003). 

Ambulanssjuksköterskans omvårdnad kan därmed begränsa patientens lidande, både i det 

akuta skedet men också på sikt genom mindre sjuklighet samt ökad livskvalitet.  

 

BAKGRUND 
Den främsta dödsorsaken i västvärlden är hjärt- och kärlsjukdom och den förväntas bli den 

främsta dödsorsaken i hela världen inom några år (Forsén, 2007). Enligt det nationella 

registret över hjärtintensivvård, RIKS HIA i Sverige, har 12 % av den svenska befolkningen 

hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdom orsakar hälften av alla dödsfall hos kvinnor 

och män i Sverige (RIKS HIA, 2008).  

ACS – Acute Coronary Syndrome 

ACS är ett relativt nytt begrepp inom hjärtsjukvården. ACS innebär en sjukdomsprocess i 

hjärtats kranskärl som leder till syrebrist. Processen är av akut karaktär. ACS är inte likvärdigt 

med enbart hjärtinfarkt utan inkluderar även instabil kärlkramp (Comeau, Jensen & Burton, 

2005).  
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Hjärtmuskeln försörjs med blod via hjärtats kranskärl. Det finns två huvudgrenar, höger 

respektive vänster, det vänstra kärlet delar upp sig i två kärl. Kärlen försörjer olika delar av 

hjärtmuskeln. När förkalkning, ateroskleros, sker i kärlen, läggs grunden för en möjlig 

utveckling av kranskärlssjukdom. Det finns många faktorer som kan påverka den 

aterosklerotiska processen vilken leder till ökad risk för att blodet koagulerar och med tiden 

riskerar bilda en propp som täpper till kranskärlet. Kärlkramp innebär att kranskärlets 

diameter blir inskränkt och blodflödet blir sämre. Vid ökad aktivitet eller påfrestning kräver 

hjärtat mer syre än normalt. Det försämrade blodflödet innebär brist på syrerikt blod och kan 

visa sig genom bröstsmärta. Litteraturen talar om stabil och instabil kärlkramp. I begreppet 

ACS ingår inte den stabila kärlkrampen utan endast instabil kärlkramp och hjärtinfarkt. Det 

som kännetecknar den instabila kärlkrampen är symtom som exempelvis bröstsmärta som kan 

uppträda i vila utan påtaglig belastning av hjärtat. Instabil kärlkramp kan vara ett förstadium 

till hjärtinfarkt (Lindahl, 2000; Widmaier, Raff & Strang, 2004; Persson, 2006).   

 

I litteraturen omnämns symtom vid ACS som typiska (klassiska) respektive atypiska symtom. 

Mest typiska är central bröstsmärta. Ibland strålar smärtan ut i armar, käkar och rygg. Central 

bröstsmärta vid ACS är oberoende av kroppsläge eller andningsmönster. Atypiska symtom 

kan vara andnöd, illamående, kräkning, yrsel, svimning och svettningar (Larsbo, 2006; 

Persson, 2006).  

 

På 1980-talet började forskare att titta på eventuella skillnader mellan kvinnor och män när 

det gällde anatomi, fysiologi, symtom och behandling vid hjärt- och kärlsjukdom (Löfmark & 

Hammarström, 2001). Det visade sig att män oftare insjuknar i ACS i yngre ålder jämfört med 

vad kvinnorna gör (Björkelund, Bengtsson, Schenck-Gustafsson & Swahn, 2001; Koertge, 

2003; Persson & Stagmo, 2008).  

 

Patel, Rosengren och Ekman (2004) gjorde en litteraturgenomgång av befintlig forskning som 

riktade sig mot symtom hos kvinnor och män med ACS mellan åren 1989 – 2002. Utifrån de 

15 studier som de granskade konkluderade författarna att förutom det typiska symtomet 

bröstsmärta, som både kvinnor och män upplevde i störst utsträckning, så upplevde kvinnor 

fler atypiska symtom än vad män gjorde. Författarna förordade mer djuplodande forskning 

inom området. 
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Livsvärldsperspektiv 

När en person blir patient uppstår en beroendeställning där patienten blir sårbar och utsatt 

inför den sjukvård patienten möter. Patienten, som betyder ”den lidande”, bör alltid betraktas 

som expert på sig själv och på den livssituation patienten befinner sig i. Att anta ett 

livsvärldsperspektiv innebär att fokusera på och utgå ifrån patientens upplevelser och 

erfarenheter. Livsvärldsperspektivet kan förklaras med hur patientens vardagsvärld ser ut, och 

hur den förstås samt erfars utifrån patientens perspektiv. Genom att sjuksköterskan visar ett 

uppriktigt intresse för patienten och dennes beskrivning av sin situation, så kan 

sjuksköterskan få en inblick i patientens värld och kanske se vad som skulle öka patientens 

välbefinnande samt minska patientens lidande. Varje patient bör betraktas som unik med 

unika erfarenheter vilket kräver att sjuksköterskan visar öppenhet och följsamhet i varje unikt 

vårdtillfälle. Sjuksköterskan behöver vara medveten om den förförståelse hon bär med sig och 

hur den kan påverka mötet med patienten. Risken finns att sjuksköterskan söker bekräftelse på 

tidigare erfarenheter vilket kan leda sjuksköterskan fel i sin omvårdnad. Sjuksköterskan kan 

visa patienten öppenhet i sitt förhållningssätt genom att exempelvis visa tålamod och 

uppmärksamma nyanser i patientens berättelse kring sina upplevelser. Det är således 

patientens uttryck, lidande och önskemål som bör styra sjuksköterskan i omvårdnaden. 

Sjuksköterskans omvårdnad blir god när teoretisk kunskap sammanflätas med det praktiska 

omvårdnadsarbetet på ett naturligt sätt utan direkt tanke på att detta sker (Dahlberg et al., 

2003).  

 

Patientens uppfattning av sin sjukdom är sammanlänkad med patientens liv och kan påverkas 

av emotionella händelser eller livskriser. När patienten försöker beskriva sina symtom blir 

beskrivningen subjektiv, det vill säga utifrån patientens perspektiv och hör till patientens 

begreppsvärld, som helt kan skilja sig från den diagnos sjukvården väljer. I mötet mellan 

patient – sjuksköterska möts alltid olika begreppssystem, vilket kan innebära att missförstånd 

uppstår. Upplevelse av sjukdom är en individuell och social verklighet för den lidande 

patienten. Genom att sjuksköterskan försöker förstå patientens sätt att tolka sitt tillstånd och 

hur sjukdomen påverkar patienten, kan missförstånd undvikas. Patienten får på sätt en känsla 

av att vara förstådd och blir mer nöjd med omvårdnaden (Tamm, 1991).  

 

Patientens lidande påverkar upplevelse av hälsa, sjukdom och livet i fysisk, mental och andlig 

mening. Patientens erfarenheter, förväntningar och livssituation står i nära samband med 

upplevelsen av lidande och kan hota hennes värdighet och existens. Lidandet för patienten 
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kan innebära att hon avskärmas från sitt innersta och därför inte kan uttrycka sin upplevelse 

av exempelvis smärta (Eriksson, 1994). Lindra lidande är grundstenen i all omvårdnad. 

Lidande kan definieras som ett hot mot patientens identitet, kropp och helhet (Eriksson, 1994; 

1997). 

Prehospital omvårdnad  

Med prehospital vård menas den vård som utförs före patienten anländer till sjukhuset. 

Ambulanssjuksköterskan är ofta den person som först möter patienten, många gånger i 

patientens egen hemmiljö i närvaro av patientens familj (Dahlberg et al., 2003; Wireklint 

Sundström, 2005). Mötet mellan ambulanssjuksköterskan och patienten präglas av olika 

perspektiv, patientperspektivet och ambulanssjuksköterskans perspektiv. Patienten är unik i 

sin berättelse om sina upplevelser och ser på situation med sig själv i fokus, den som lider. 

Ambulanssjuksköterskan har sin yrkesroll, utifrån vilken hon ser på situationen. Sköterskan 

grundar sin omvårdnad av patienten på patientens berättelse, men också på tidigare 

erfarenheter av liknande tillstånd. Sjuksköterskan handlingar syftar till att reducera patientens 

lidande (Wiklund, 2003). Ambulanssjuksköterskans omvårdnadshandlingar bör präglas av de 

fyra grundläggande etiska principerna; autonomi- (individens rätt att bestämma över sitt eget 

liv), godhets- (göra gott för patienten), inte skada- (ej åsamka ytterligare skada) och 

rättviseprincipen (rätten till lika vård) (Arlebrink, 2006). Ambulanssjuksköterskan behöver 

vara lyhörd för när patienten önskar eller inte önskar hjälp (Henderson, 2006).  

 

För att förstå patienten behövs insikt i vilken begreppsvärld patienten befinner sig i och 

uttrycker, samt hur uttrycken står i relation till varandra. I samband med sjukdom kan 

patientens subjektiva upplevelse påverka patientens integritet och självkänsla oavsett vilken 

reell kunskapsnivå patienten har om sjukdomen (Wiklund, 2003).  Ett medicinskt 

förhållningssätt kan ibland påverka och inskränka på ambulanssjuksköterskans mottaglighet 

och lyhördhet för patientens uttryck. För att optimal vård ska kunna ges står 

ambulanssjuksköterskan i beroende till att patienten vill samverka och dela med sig av sin 

upplevelse (Dahlberg et al., 2003; Wireklint-Sundström, 2005). Det kan vara lätt att kränka 

patienten i en vårdsituation om den som ger vården inte lyssnar eller tar patientens 

upplevelser på allvar (Eriksson, 1994). I det ”akuta” lidandet som ambulanssjuksköterskan 

möter patienten måste ambulanssjuksköterskan kunna förstå att patienten kanske inte kan 

förmedla sitt lidande utan att patienten kämpar för att bevara sin integritet och värdighet. 

Genom att ambulanssjuksköterskan bekräftar patienten i situationen kan en inblick i 
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patientens lidande erhållas (Wiklund, 2003). För att som ambulanssjuksköterska kunna lindra 

lidande krävs förmåga att uppfatta den livsvärld patienten befinner sig i genom att visa 

lyhördhet för, och kommunicera med patienten. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett 

livsvärldsperspektiv med öppenhet för patientens erfarenheter och upplevelser i situationen 

(Dahlberg, et al., 2003; Volante, 2007). Genom att inte skynda på patienten i dennes 

berättelse av sin upplevelse, bekräftar ambulanssjuksköterskan patientens lidande via 

kommunikation, verbalt men också med sitt kroppsspråk och genom beröring (Wireklint-

Sundström, 2005). Ambulanssjuksköterskan måste kunna uppmärksamma patientens och 

närståendes uttryck/upplevelser i sin tolkning av situationen. Denna tolkning leder fram till 

beslut kring vilken omvårdnad som ska utföras. Ambulanssjuksköterskan gör sin tolkning 

utifrån egna erfarenheter genom sin förmåga att tolka fysiska, känslomässiga, sociala och 

kulturella omständigheter (Suserud, 2005).  

 

Genom att studera biografier och forskningsrapporter som rör patienterfarenheter, upplevelser 

och lidande kan ambulanssjuksköterskan, få ökad kunskap, vilket kan leda till förbättringar 

inom sjukvården och därmed gynnar patientens omvårdnad (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 

Hamrin & Eriksson, 2004). Ambulanssjuksköterskans omvårdnad av patienten ska vara 

förankrad i evidensbaserad omvårdnad och beprövad erfarenhet med syfte att patientens hälsa 

främjas. Evidensbaserad omvårdnad innebär, den omvårdnad som rekommenderas baserad på 

vetenskapliga bevis (Almås, 2002). Den bästa förutsättningen för ambulanssjuksköterskan i 

utövandet av sin profession, är att hämta kunskap på alla de områden som kan leda till bästa 

möjliga förståelse av patienten och världen hon lever i. För att kunna utvecklas och bibehålla 

yrkesprofessionen måste ambulanssjuksköterskan kunna bedöma hur åtgärder och handlingar 

påverkar patienten (Henderson, 2006). Suserud (2005) hänvisar till Socialstyrelsen som menar 

att de ökade kraven inom prehospital vård, kräver specialistutbildade sjuksköterskor inom 

prehospital omvårdnad. Ambulanssjuksköterskan behöver ha en hög kompetens och bred 

kunskapsbas för att kunna utföra en god omvårdnad, snabbt misstänka diagnos och behandla i 

den prehospitala miljön.  

PROBLEMFORMULERING 
En upplevelse är en individuell känsla som består av flera dimensioner, vilka aldrig kan 

förstås till fullo av en utomstående person. Upplevelsen i samband med en specifik händelse 

kan påverkas av olika faktorer och omständigheter i patientens närhet. Det finns en 

omfattande forskning kring symtom vid ACS och hur mångfacetterande symtomen kan vara. 
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Det finns också en vetenskaplig diskussion kring om det finns några skillnader mellan 

kvinnor och män när det gäller upplevelser och uttryck av symtom vid ACS. 

Ambulanssjuksköterskan är oftast den person som först kommer i kontakt med patienten och 

gör det första omhändertagandet. Det är därför av vikt att ambulanssjuksköterskan har 

förmåga att lyssna på patientens beskrivning, upplevelse och tolkning av sina symtom för att 

god omvårdnad ska kunna ges och patientens lidande ska kunna reduceras. Ökad förståelse 

och kunskap kring patienters upplevelser av symtom vid ACS kan leda till att 

ambulanssjuksköterskan kan bemöta patienten och ge god omvårdnad i samband med ACS. 

Intentionen med och värdet av denna studie är förhoppningsvis att öka 

ambulanssjuksköterskans förståelse för patientens livsvärld och öka möjligheten att förstå 

patientens upplevelse och tolkning av symtom vid ACS. 

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur symtom upplevs och tolkas utifrån patientens perspektiv vid ACS, i 

prehospital miljö. 

METOD 
Systematisk litteraturstudie valdes därför att den kan öka kunskapsläget inom ett specifikt 

område genom att sammanställa befintlig vetenskaplig forskning, som genom analys och 

bearbetning, ibland kan omvandlas och tillämpas i den kliniska omvårdnaden (Friberg, 2006; 

Forsberg & Wengström, 2008).  

Inklusionskriterier 

Datamaterialet skulle vara publicerat under tiden från januari 2004 till januari 2009. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska.  

Sökningsförfarande och urval 

Processen startade med en kontrollsökning för val av databaser. Via Högskolan i Kalmars 

biblioteks samsöksfunktion på området omvårdnad hittades databaserna Cinahl, PubMed, 

PsycINFO och SveMed+, vilka presenteras nedan.  

 Cinahl, omfattar omvårdnadsforskning från 1982 med bland annat vetenskapliga 

tidsskriftsartiklar och doktorsavhandlingar. Här kan finnas publicerat material som ej 

finns representerat i databasen MedLine. 

 PubMed, en version av MedLine och omfattar medicin, omvårdnad och odontologi, 

med vetenskapliga tidsskriftsartiklar från 1966. 
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 PsycINFO, databas med fokus på psykologisk forskning inom omvårdnad och 

medicin. Innehåller ett blandat material av vetenskapliga tidsskriftsartiklar, 

avhandlingar och forskningsrapporter från 1872. 

 SveMed+, vårdforskning från främst de nordiska länderna och engelskspråkigt 

material så som vetenskapliga tidsskriftsartiklar, avhandlingar och forskningsrapporter 

från 1982. 

 (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Systematiska sökningar utfördes i samtliga fyra databaser mellan 2009-01-29 och 2009-02-09 

(tabell 1). Sökning i databaserna utfördes med fritextsökning med hjälp av booleska AND. 

Sökorden; prehospital, symptom, patient experience, acute coronary syndrome, myocardial 

infarction och angina pectoris kontrollerades i respektive databas ämnesordlista, thesaurus, för 

alternativa sökord.  

 

Tabell 1. Sökschema 

  Cinahl PubMed PsycInfo SveMed+ Totalt 

1. Patient experience 143 (1) 49784 227 99  

2. Pre hospital 119 (1) 1353 119 1  

3. Acute coronary syndrome 457 4624 271 52 (0)  

4. 3 AND symptom 19 115 63 (8) 0  

5. 1 AND 3 0 138 0 0  

6. 5 AND symptom 0 8 (3) 0 0  

7. 2 AND 6 0 2 0 0  

Totalt 2 3  8 0 13  

8. Myocardial infarction(MI) 4398 27943 5990 1137(1)  

9. 8 ANDsymptom 168 664 978 1  

10. 1 AND 8 2  928 9 (0) 1  

11. 10 AND symptom 0 48 (7) 4 0  

12. 2 AND11 0 9 0 0  

Totalt 0 7  0 1 8 

13. Angina pectoris 489 4651 441 296 (0)  

14. 13 AND symptom 32 (4) 179 106 (3) 0  

15. 1 AND13 0 140 0 0  

16. 15 AND symptom 0 12 (5) 0 0  

17. 2 AND 16 0 0 0 0  

Totalt 4 5 3 0 12 

Totalt /databas 7 15  11 1 33  

 

 

Första urvalet utgick ifrån en generös och tillåtande syn på titel samt ”skummande” av 

abstrakt, för att inte missa värdefullt datamaterial. I Cinahl hittades sju artiklar, i PubMed 
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hittades femton artiklar. I PsycINFO återfanns elva artiklar och i SveMed+ en artikel. Detta 

gav totalt 33 artiklar (tabell 1). På grund av dubbletter i de olika databaserna resulterade 

sökresultatet i totalt 25 artiklar. Efter genomläsning av de 25 abstrakten gjordes ytterligare ett 

urval där 13 artiklar valdes bort på grund av att de inte passade det litteraturstudien avsåg att 

beskriva, därmed återstod 12 artiklar.  

 

En manuell sökning gjordes i form av att, de 25 i databassökningen funna, artiklarnas 

referenslistor granskades. Vid denna granskning hittades ytterligare fyra artiklar som 

uppfyllde studiens inklusionskriterier. Databassökningen och den manuella sökningen gav 16 

artiklar. Samtliga 16 artiklar genomlästes av författaren. Sju artiklar valdes bort på grund av; 

tydliga kopplingar till diagnostisering, utvärderingar baserade på olika register, jämförelser 

med andra diagnoser, fokus på faktorer som påverkade fördröjning att söka sjukvård, symtom 

i relation till fysiologiska förändringar, övergripande analyser av grupper av personer med 

ACS samt hur patienter valde att agera efter symtomdebut i relation till vart de bodde. 

Kvalitetsvärdering 

Återstående nio artiklar bedömdes och kvalitetsgranskades utifrån Willman & Stoltz (2002) 

mallar för kvalitetsbedömning av kvantitativa (bilaga 1) respektive kvalitativa studier (bilaga 

2). Varje ja-svar gav ett poäng, varje nej-svar eller vet ej gav noll poäng i granskningen. 

Artiklarna bedömdes ha hög, medel eller låg kvalitet. Hög kvalitet motsvarade 80 – 100 % ja-

svar av totala antalet svar. Medel motsvarade 70 – 79 % ja-svar av totala antalet svar. Låg 

kvalitet motsvarade 60 – 69 % ja-svar av totala antalet svar. Under 60 % ja-svar av totala 

antalet svar hade för låg kvalitet för att få granskningspoäng. Efter kvalitetsvärdering samt 

ytterligare genomläsning av studierna föll ytterligare två studier bort. Den ena exkluderades 

på grund av att studien var gjord i Israel där det kan finnas kulturella skillnader som 

möjligtvis kan vara svåra att jämföra med västerländsk kultur samt att den bedömdes ha låg 

kvalitet. Den andra studien som exkluderades var en pilotstudie utförd på en grekisk 

population vilken hade en titel som stämde överens med inklusionskriterierna i föreliggande 

studie men som visade sig ha fokus på relationen mellan smärta och patofysiologisk process i 

kranskärlen. De i studien inkluderade artiklarna presenteras i bilagorna 3:1- 3:7 Endast studier 

med medel eller hög kvalitet inkluderades i föreliggande studie. 

Analys 

Analysen har genomförts med inspiration av kvalitativ innehållsanalys (Hällgren Graneheim 

& Lundman, 2004). Inledningsvis genomlästes de sju inkluderade studiernas resultat för att få 
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en uppfattning om vad resultaten innehöll. Därefter identifierades meningsbärande enheter 

(meningar och/eller textavsnitt som innehåller centrala budskap i texten). De meningsbärande 

enheterna kondenserades, det vill säga kortades ner till kortare meningar som ändå speglade 

innehållet i enheterna. Genom kondenseringen utkristalliserades olika koder (etikett som 

kortfattat beskriver innehållet). Analysprocessen till och med kodningen visar på det 

manifesta innehållet, vilket innebär det som faktiskt står i texten utan tolkning. Därefter 

skapades kategorier (svarar på frågan vad i relation till innehållet). Utifrån kategorierna 

skapades teman. Ett tema skapas på en tolkande nivå, utgör en tråd av mening genom 

kategorier och svarar på frågan hur (Hällgren Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Exempel från analysprocessen finns i tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kodning Kategori Tema 

Tidig debut av 

bröstsmärta, att 

uppleva symtomen 

som outhärdliga 

och att uppleva att 

symtomen 

överensstämde 

med deras 

förväntningar på 

ACS, ökade 

upplevelsen av att 

symtomen kom 

från hjärtat. 

Tidig bröstsmärta 

och outhärdliga 

symtom som 

motsvarade 

förväntningarna 

på ACS, ökade 

upplevelsen av 

symtom från 

hjärtat.  

Outhärdliga 

symtom som 

motsvarade 

förväntningar. 

Kunskap, 

erfarenhet,  

föreställningar 

Tolkning utifrån 

erfarenhet 

Respondenterna 

beskrev en 

upplevelse av 

diffusa 

förändringar som 

att känna sig mer 

utmattade än 

vanligt och att lida 

av sömnstörningar 

utan att förklara 

sina symtom. 

Upplevelse av 

diffusa symtom 

som oförklarad 

trötthet, som inte 

kunde förklaras 

eller förstås av 

respondenterna. 

 

 

Diffusa symtom 

som inte kunde 

förklaras av 

respondenterna.  

 

 

Diffusa symtom, 

utan förklaring 

 

 

Svårtolkade 

symtom 

Kvinnorna tolkade 

inte sina symtom 

som ”rätt sorts 

smärta”. Symtom 

som illamående 

kunde tolkas som 

influensa. 

Inte rätt sorts 

smärta. 

Illamående kunde 

förklaras med 

influensa. 

 

 

”Fel” symtom. 

Kvinnorna sökte 

andra 

förklaringar till 

sina symtom. 

 

 

Förnekelse, 

bortförklaringar, 

andra orsaker 

 

 

Misstolkning av 

symtom 
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Etiska överväganden 

Ett etiskt resonemang är viktigt och innebär enligt Helsingforsdeklarationen (2004) ett skydd 

för människan, då all forskning på människor ska utgå ifrån god vetenskaplig praxis och att 

forskaren ska ha kännedom om hur vetenskaplig litteratur bör hanteras.  

 

I föreliggande studie har hänsyn tagits till att de inkluderade studierna har ett etiskt 

resonemang och har ett godkännande av en etisk kommitté (jfr. Forsberg & Wengström, 

2008). Datamaterialet har hanterats samvetsgrant med ambition att inte förvränga, eller enbart 

föra fram fynd som överensstämmer med författarens egen personliga inställning. Författaren 

har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2007; 2008) rekommendationer och har varit hederlig 

mot framkommet resultat och inte medvetet stulit eller förfalskat datamaterialet. 

Datamaterialet som insamlats i litteraturstudien kommer inte att överlåtas till andra ändamål 

eller missbrukas på ett ovetenskapligt sätt. 

RESULTAT 
Analysen resulterade i tre övergripande teman om hur symtom upplevs och tolkas av patienter  

i samband med ACS. Tidigare erfarenheter, kunskap och föreställningar kring hur ACS 

känns, beskrivs i resultatet som 1)tolkning utifrån erfarenheter. Variationen i symtom, 

karaktär, lokalisation och intensitet påverkar hur symtomen upplevs och kan göra dem svåra 

att tolka, 2) svårtolkade symtom. Faktorer som ålder, kön och tradition kan påverka 

tolkningen av symtomen, genom att kamouflera dem, vilket kan leda till att symtomen 

misstolkas, 3) misstolkning av symtom. 

Tolkning utifrån erfarenheter 

Patienternas förmåga att se samband mellan symtom och möjligheten att besvären kom från 

hjärtat kunde ha en avgörande betydelse i deras tolkning av sina symtom. Om patienterna 

kunde se att det fanns en ” röd tråd” mellan tidigare erfarenheter och pågående tillstånd 

medförde det att patienterna tidigare misstänkte ACS, jämfört med om det inte fanns någon 

”röd tråd”. Om patienten tidigare upplevt symtom som kallsvett i samband med tidigare 

upplevt ACS, så tolkade patienten sitt tillstånd som allvarligt i ett tidigt skede och misstänkte 

ett nytt ACS. Det var enklare för patienterna att tolka sina diffusa symtom i samband med 

ACS, om de tidigare hade erfarit något liknande. Om de inte misstänkte ACS var det lättare 

att normalisera sina besvär och skylla på annan sjuklighet eller personliga karaktärsdrag, 

oavsett om ”nya” symtom debuterade (Ruston & Clayton, 2007). 
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”…heart attack…happens to other people…” (Albarran, Clarke & Crawford, 2006, sida 

1297). 

 

Framförallt kvinnor verkade tolka sina upplevelser av symtom genom att relatera till tidigare 

erfarenheter och till vilka föreställningar och kunskaper de hade kring tillståndet ACS. 

Kvinnorna menade att de inte kände igen sina symtom förrän de upplevt en hjärtinfarkt. 

Tidigare hjärthändelser utgjorde således en referensram som symtomen ställdes i förhållande 

till. Kvinnornas föreställning kring hur ACS skulle kännas kunde medföra att de felbedömde 

sina symtom, exempelvis om de inte kände ”rätt sorts smärta”. Felbedömningen kunde 

således medföra att ACS avfärdades som något ofarligt (Albarran et al., 2006; Sjöström- 

Strand & Fridlund, 2008). 

 

”I don’t know why but I thought a heart attack,…would have palpitations or…this pain was 

just straight…It didn’t seem the right sort of pain for that…” (Albarran et al., 2006, sida 

1297). 

 

Om symtomet bröstsmärta debuterade tidigt i insjuknandet eller när patienterna upplevde 

symtomen som outhärdliga eller ansåg att symtomen stämde med deras föreställningar hur 

ACS skulle kännas, så ökade upplevelsen av att symtomen kom från hjärtat (Lövlien, Schei & 

Hole, 2006). Symtom som lokaliserades i bröstregionen innebar en ökad känsla av oro och 

rädsla för att det kunde vara något farligt, framförallt hos kvinnorna men även hos männen 

(Chen, Woods, Wilkie & Puntillo, 2005). Män som var under 55 år tedde sig ha svårare att 

tolka sina symtom som ACS jämfört med män över 55 år. Någon liknande skillnad i ålder 

kunde dock inte ses hos kvinnorna (Lövlien, Schei & Hole, 2006). Upplevelse av exempelvis 

illamående och kallsvett kunde endast kopplas samman med något allvarligt om patienten 

tidigare upplevt något liknande i samband med tidigare ACS (Ruston & Clayton, 2007). 

 

Svårtolkade symtom 

Upplevelse av smärta var det vanligaste symtomet hos patienter med ACS i samtliga 

inkluderade studier. Det som skiljde sig åt var hur patienterna beskrev sin smärtupplevelse, 

vart i kroppen smärtan var lokaliserad, smärtans karaktär och varaktighet. Den stora 

variationen i hur symtomen yttrade sig och upplevdes medförde att symtomen blev svåra att 

tolka för patienterna. Enligt Lövlien, Schei och Gjengedal (2006) så upplever och beskriver 
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kvinnor i genomsnitt fler symtom än vad män gör i samband med ACS. Kvinnorna upplever 

7.9 symtom medan männen upplever 6.5 symtom. 

 

Upplevelse av smärta belägen mitt i bröstet uppgavs som vanligast hos både kvinnor och män. 

Framförallt kvinnorna hade svårt att vara exakta i sin beskrivning av vad de upplevde, en del 

beskrev en känsla av obehag framför en känsla av smärta (Chen el al., 2005; Albarran et al., 

2006; Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006). Män upplevde smärta i bröstet initialt i 

insjuknandet jämfört med kvinnorna som framförallt upplevde smärta i ryggen (Lövlien, 

Schei & Hole, 2006). Mindre än hälften av kvinnorna i Albarran et al. (2006) studie beskrev 

smärta i bröstet som anledning till inläggning på sjukhuset. 

 

I artiklarna framkommer en beskrivning av att patienterna upplevt diffusa och ospecifika 

symtom under en tid före ACS, vilka de inte hade haft förmåga att förstå orsaken till. Det 

fanns också beskrivning av fysiska symtomuttryck som exempelvis kortvarig smärta i ena 

armen eller i bröstet, året före ACS (Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006). Dagar och timmar 

före ACS debuterade beskrev patienter hur upplevelse av smärta flyttade sig i kroppen och 

hur smärtintensiteten varierade mellan svag och stark smärta. Upplevelsen kunde också 

beskrivas som tryckande, molande, kramande och ha uppslitande karaktär (Thuresson, 

Berglin Jarlöv, Lindahl, Svensson, Zedigh & Herlitz, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2008).  

 

Diffusa och ospecifika symtom som framkom i analysen var oförklarad trötthet, andnöd, 

stickningar, svimningskänsla, dålig matlust, illamående och förlorad livsglädje (Albarran et 

al., 2006; Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Det fanns 

tendenser till att kvinnor och män under 55 år beskrev smärtor i armarna. Ryggen och 

skuldrorna var andra ställen på kroppen som smärta eller obehag beskrevs vilket kunde 

försvåra patienternas tolkning av sina symtom (Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006; Lövlien, 

Schei & Hole, 2006). Analysen visar på att det är främst kvinnor och äldre manliga patienter 

som beskriver en känsla av oförklarad trötthet. Det framkommer också att patienterna känt sig 

ovanligt trötta tiden före ACS med upplevelser som svaghet, svårt att sova och oförklarad 

känsla av utmattning (Thuresson et al., 2005; Albarran et al., 2006; Lövlien, Schei & 

Gjengedal, 2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Chen et al. (2005) och Albarran et al. 

(2006) visade på att kvinnor oftare än män hade en känsla av problem med matsmältningen, 
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dålig matlust och illamående timmar till veckor före ACS, vilket inte direkt kunde sättas i 

samband med ACS.   

 

”I have been so tired but I mean everybody is tired, so I didn’t think about it as something 

dangerous” (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008, sida 1007).  

 

 “…somebody huge was sat on my chest…heaviness…no pins and needles…just in my hands” 

(Albarran et al., 2006, sida 1296). 

 

Gemensamt för de diffusa uttrycken var oförmågan hos patienterna att tolka dessa upplevelser 

som något allvarligt eller som ett hot mot deras livsvärld i det akuta skedet. Att inte kunna 

njuta av livet som tidigare, nedstämdhet och depression kunde i efterhand förklaras och sättas 

i relation till ACS (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Kvinnor hade svårare att tolka och 

härleda sina symtom till att bero på hjärtat jämfört med männen (Lövlien, Schei & Gjengedal, 

2006). Att uppleva diffusa symtom som exempelvis andnöd, kunde öka oron hos de kvinnliga 

och de äldre manliga patienterna. Oron kunde yttra sig genom att patienterna kände sig 

bekymrade och rädda för hur symtomen påverkade dem samt medförde en ökad 

sjukdomskänsla (Chen et al., 2005; Thuresson et al., 2005).  

Misstolkning av symtom 

Trots att patienterna hade uttalade riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och ärftlighet för 

hjärt- och kärlsjukdom så kopplades dessa risker ibland inte samman med ACS i samband 

med insjuknandet (Albarran et al., 2006). Självinsikten när det gäller risk för sjukdom 

varierade framförallt hos kvinnorna. Yngre kvinnor, under 40 år, hade exempelvis svårt för att 

betrakta sig som en person med ökad risk för ACS på grund av att de var så ”unga” (Albarran 

et al., 2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Klassiska symtom som exempelvis smärta i 

bröstet kunde därför misstolkas och patienterna kunde övertala sig om att det fanns andra 

orsaker till de symtom som upplevdes. Många av kvinnorna betraktade sig själva som att leva 

hälsosamt och därför inte ha risk för ACS (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Upplevelser 

av olika symtom som varierade i karaktär, intensitet och tidsintervall medförde att kvinnorna 

avstod från att söka vård (Albarran et al., 2006). Om patienterna inte tolkade sina besvär som 

relaterade till hjärtat så fördröjdes tiden till att söka vård med tre gånger (Lövlien, Schei & 

Gjengedal, 2006).  
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”I thought that only elderly people would have an MI…I am only 38 years old, much too 

young for having an MI” (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008, sida 1007). 

 

När symtomuttrycken innebar en sen debut av bröstsmärta, trötthet, känsla av flush eller när 

symtomen inte motsvarade patienternas föreställning om hur ACS skulle kännas, uppfattades 

inte besvären bero på hjärtat (Lövlien, Schei & Hole, 2006). I en studie påvisades att trots att 

kvinnorna inte upplevde att symtomen berodde på hjärtat så hade 33 % (12 av 38 kvinnor) 

bröstsmärta och ont i vänster arm. Kvinnorna kunde alltså ha bröstsmärta utan att misstänka 

att besvären härstammade från hjärtat. Detta var ett fenomen som inte förekom hos männen 

(Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006). I en studie beskrev tio av tolv kvinnor en känsla av 

illamående. Patienterna beskrev hur illamåendet följdes av en svimningskänsla och därefter 

kraftig svettning. Vissa av kvinnorna upplevde illamående som det första symtomet. När 

debutsymtom yttrade sig genom illamående och kräkningar kunde kvinnorna tolka symtomen 

som maginfluensa istället för ACS. Andfåddhet kunde till exempel bero på övervikt eller 

dålig kondition enligt patienterna. Så länge patienterna inte upplevde smärta i bröstet 

misstänktes inget allvarligt (Albarran et al., 2006). En känsla av ökad trötthet i kombination 

med frånvaro av symtom från bröstregionen medförde att patienterna inte misstänkte ACS 

(Thuresson et al., 2005; Lövlien, Schei & Hole, 2006). Kvinnliga patienter beskrev en 

tilltagande oro och obehag när de inte kände igen upplevelsen av smärta. Oron blev värre i 

takt med att smärtan blev värre. Kvinnorna beskrev hur de vaknade med oro och rädsla vilken 

de tror utlöste smärtan, vilken i sin tur förstärkte oron ytterligare (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2008). 

 

Många gånger bortförklarade kvinnorna sina upplevelser av symtom med att de berodde på att 

de blivit äldre, stress i tillvaron, rökning, hormonterapi samt trötthet på grund av hårt arbete 

när deras oväntade och obekanta symtom debuterade (Albarran et al., 2006; Sjöström-Strand 

& Fridlund, 2008). Genom att förneka sina symtom inväntade kvinnorna att symtomen skulle 

gå över och försökte på egen hand hantera upplevelsen genom att ta medicin, göra andra 

sysslor eller vila. Kvinnorna avstod från att berätta om sina upplevelser och känslor för sin 

närmsta familj för att inte oroa sina anhöriga. Även om några av kvinnorna var medvetna om 

sina symtom försökte de att förminska vikten av att lyssna på sin kropp och ville inte inse att 

de kunde lida av ett allvarligt tillstånd (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Det krävdes att 

symtomen förändrades markant för att betraktas som livshotande (Ruston & Clayton, 2007).  
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”I kept on vomiting all the time. I never connected that with a heart attack, but they say some 

people do” (Albarran et al., 2006, sida 1297).  

 

“…thought it was an allergic shock, I had difficulties breathing, and I was so afraid and 

scared I thought that I was dying” (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008, sida 1008). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur symtom upplevs och tolkas utifrån 

patientens perspektiv vid ACS, i prehospital miljö. Det mest framträdande och intressanta i 

resultatet var betydelsen av den unika patientens föreställningar kring hur symtom vid ACS 

skulle kännas och att det kan finnas skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hur 

symtom upplevs och tolkas utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Föreställningar och 

skillnader mellan kvinnor och män grundas i individuella erfarenheter och kunskaper vilket i 

sin tur påverkar hur lätt eller svårt det är att både tolka symtom men också risken för att 

misstolka sina symtom vid ACS. Föreliggande studies resultat överensstämmer med Patel et 

al. (2004) studie i det avseendet att kvinnor upplever fler atypiska symtom än män, att 

jämföra med föreliggande studie; att kvinnor har mer diffusa symtom och fler samtidigt 

förekommande symtom än männen.  

 

För att kunna diskutera föreställningars betydelse hos patienten behöver vi reda ut vad en 

föreställning är/ kan vara. En föreställning utgörs av människans unika sätt på vilken hon ser 

på omvärlden. Personlighet, samspel med andra människor och genetiskt arv kan påverka våra 

föreställningar. Föreställningar är inte konstanta utan förändras, omformas och utvecklas 

ständigt. Människor kan påverka varandras föreställningar, föreställningar som många gånger 

inte är medvetna av människan. Eftersom alla människor bär med sig sina unika 

föreställningar, så är vi våra föreställningar, och vi har svårt att beskriva dem utanför vårt 

sociala och kulturella sammanhang som vi befinner oss i. Föreställningar kan vara vårt unika 

sätt att förstå verkligheten. En föreställning kan definieras som sanningen i vår subjektiva 

uppfattning av verkligheten (Wright, Watson & Bell, 2002). Föreställningar och uppfattningar 

kring symtom vid ACS kan variera stort mellan olika patienter och detta kan bero på, 

patienternas olika sociala sammanhang med värderingar, normer, uppfostran samt kunskaper 

kring ACS. Detta borde kunna påverka hur och på vilket sätt patienten tolkar och upplever 

sina symtom. 
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Resultatet visar på att patienterna kan ha svårt att tolka samt ibland misstolkar sina symtom 

även om de uppträder med ”klassiska” eller ”typiska” uttryck (Lövlien, Schei & Gjengedal, 

2006). I detta sammanhang kan vi anta att patienten kanske inte har ”nytta” av sina 

föreställningar kring symtomuttryck. Nyttan av en föreställning kan enbart bedömas av den 

utomstående betraktaren, i vilket sammanhang föreställningen uppstår. En föreställning kan 

dock inte betraktas som felaktig utan något som patienten har mer eller mindre nytta av 

(Wright et al., 2002). Albarran et al. (2006) visade på att så länge symtomen inte kom från 

bröstregionen så uppfattades inte symtomen som allvarliga av patienterna. Även Ruston och 

Clayton (2007) menade att symtomen behövde förändras markant för att uppfattas som 

livshotande. Som författare till föreliggande studie menar jag att varje persons livsvärld i 

samband med insjuknande beror på flera sammanflätade faktorer vilka skapar våra 

föreställningar, som erfarenheter, kunskap, tradition och syn på sig själv och sin hälsa. Som 

sjuksköterska finns det en möjlighet att hjälpa patienten i sin berättelse och motbevisa eller 

förklara tidigare hindrande föreställningar genom kommunikation och gemensamt 

återskapande av patientens berättelse (Wright et al., 2002). 

 

I resultatet framkommer att det finns skillnader mellan kvinnor och män när det gäller 

upplevelser och tolkning av symtom vid ACS. Innan vi närmare berör skillnaderna ska vi 

först försöka utröna vad som kan ligga bakom att det finns skillnader mellan könen. Möjligen 

finns det en förklaring till skillnaderna i traditionella föreställningar och genus när det gäller 

tolkning av symtom vid ACS. Den traditionella synen på ACS som sjukdom, symtombild och 

vem som drabbas tycks ha stor betydelse i hur olika patienter tolkar, uppfattar och upplever 

sina symtom. Massmedia och televisionens inflytande på våra föreställningar kan också bidra 

till att förstärka eller förändra olika föreställningar och därmed skapa en bild av ”sanningen” 

kring ACS, hur det ska kännas att drabbas av ACS (Wright et al., 2002). Genus är en aspekt 

som ingen av de inkluderade studierna tar upp. Öhman (2009) förklarar genus som den 

sociala dimensionen av att vara kvinna respektive man. Vidare menar hon att föreställningar 

kring kvinnligt och manligt avgörs av uppfostran, attityder, hur vi tänker, känner och 

uttrycker oss utifrån vår egen personliga identitet. Detta stärker föreliggande studies resultat i 

det avseendet att känsla av obehag eller smärtupplevelse i princip kan var samma företeelse 

men tolkat utifrån olika patienters livsvärldsperspektiv (Dahlberg et al., 2003; Chen et al., 

2005; Albarran et al., 2006; Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006). Traditionellt övertar flickor 

sina mödrars normer och värderingar och gör det som förväntas och anses lämpligt av 

omgivningen. Liksom föreställningar är genus föränderligt och ser olika ut i olika kulturer och 
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i olika sociala sammanhang. Skillnader som antas förekomma mellan kvinnors och mäns 

hälsoproblem utgår från i förväg ställda förväntningar eller föreställningar (Öhman, 2009). 

Tidig forskning inom ACS, utgick från studier gjorda på män i mönstringsålder,och målade 

upp en bild av ”mannen” som hade risk för att drabbas av ACS (Löfmark & Hammarström, 

2001). Detta kan möjligen ligga till grund för de traditionella föreställningarna om vem som 

drabbas av ACS och kan ställas i relation till den genusordning som finns i samhället, det vill 

säga de värderingar och föreställningar som finns kring ACS och vem som drabbas. Enligt 

Öhman (2009) finns en genusordning som innebär att manliga hälsoproblem anses som mer 

angelägna jämfört med kvinnliga hälsoproblem. I dagens samhälle skapas och återskapas 

genus kontinuerligt. När kvinnliga respektive manliga patienter möter sjukvården bemöts de 

av förväntningar på kvinnligt och manligt beteende utifrån sjukvårdens egna genuskodade 

föreställningar och syn på sjuklighet och kvinnligt/manligt, utifrån samhällets normer och 

värderingar. Således borde vi kunna dra slutsatsen att den specifika omvårdnaden patienten 

får av ambulanssjuksköterskan till stor del beror på sköterskans genuskodade föreställningar. 

 

Skillnader i resultatet som påvisas är bland annat att kvinnor behöver tydliga referensramar, 

det vill säga haft tidigare liknande erfarenheter, för att kunna tolka sitt akuta tillstånd. 

Liknande ramar påvisas inte ha betydelse hos manliga patienter (Albarran et al., 2006; 

Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Kvinnor ter sig ha fler samtidiga symtom vid insjuknande 

jämfört med männen enligt Lövlien, Schei och Gjengedal (2006). Kvinnorna är också mer 

diffusa i sin beskrivning av sina symtom och upplever i större utsträckning gastrointestinala 

problem jämfört med vad männen gör i akutskedet av ACS (Chen et al., 2005; Albarran et al., 

2006; Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006). Resultatet visar också på skillnader i lokalisation, 

karaktär och varaktighet av symtom i relation till kön och ålder (Lövlien, Schei & Hole, 

2006). Författaren till föreliggande studie menar att dessa skillnader förstärker individuella 

föreställningars betydelse hos den unika patienten. 

 

Samtliga inkluderade studier, vilka talar om kvinnligt respektive manligt, har fokuserat på 

skillnader mellan kvinnor och män, inte likheter. Den enda tydliga likheten som framkommer 

är att bröstsmärta är det vanligaste symtomet hos bägge könen och att det är lättare att tolka 

symtom som är lokaliserade i bröstregionen (Chen et al., 2005; Albarran et al., 2006; Lövlien, 

Schei & Gjengedal, 2006). Anledningen till studiernas inriktning kan enbart spekuleras i. 

Möjligen kan det bero på den diskussion som forskare inom ACS fört, kring antaganden om 

att kvinnor har en annan symtombild eller tolkar sina symtom annorlunda än män vid ACS. 
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Antaganden som har inneburit att kvinnliga patienter erhållit sämre vård och behandling 

(Björkelund et al., 2001). Öhman (2009) menar att kvinnor och män behandlas olika av 

sjukvården, det är däremot ovisst huruvida biologin kan förklara skillnader i behandling och 

vård. I dagsläget finns det forskning som visar på fysiologiska skillnader mellan kvinnor och 

män som exempelvis att kvinnor har smalare kranskärl och att hormoner påverkar blodets 

förmåga att koagulera (Björkelund et al., 2001; Koertge, 2003; Persson & Stagmo, 2008).  

Om Lövlien, Schei och Hole (2006) antagande stämmer om att smärtan vid ACS börjar på 

olika ställen i kroppen, bröstet hos männen och i ryggen hos kvinnorna, kan det medföra att 

männen har lättare att tolka sina symtom än vad kvinnorna har? Kanske finns en förklaring i 

olika attityder och uttryckssätt hos kvinnor och män men också ambulanssjuksköterskans 

förförståelse och föreställningar om hur olika patienter bör uttrycka olika symtom. Patientens 

unika sätt att uttrycka och förmedla sina upplevelser, verbalt men också med kroppsspråk 

borde påverka ambulanssjuksköterskan i sin tolkning och bedömning av symtom vid ACS. 

 

I resultatet påvisas diffusa beskrivningar av upplevda symtom vid ACS framförallt hos 

kvinnor (Albarran et al., 2006; Lövlien, Schei & Gjengedal, 2006; Ruston & Clayton, 2007; 

Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Troligen kan det vara så att ambulanssjuksköterskan har 

vårdat kvinnor med ACS utan att ha varit medveten om det. På så vis borde 

ambulanssjuksköterskans förförståelse påverka den omvårdnad som ges i den akuta 

situationen genom att sköterskans föreställningar, förväntningar och erfarenheter inte stämmer 

med patientens uttryck. Om patienten har svårt att beskriva sina symtom och sina önskemål, 

kan det försvåra för sköterskan i hennes tolkning och i sitt omvårdnadsarbete som syftar till 

att lindra lidande. Det kanske också kan förhålla sig så att kvinnor har svårare att acceptera en 

beroendeställning i vårdsituationen på grund av genuskodade föreställningar om att det är 

kvinnor som vårdar inte vårdas.   

 

Flera av de inkluderade studierna talar om hur kvinnorna både bortförklarar, förminskar och 

förnekar sina symtom (Albarran et al., 2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Kanske är 

det så att som ”ung” kvinna är insjuknande i ACS inte en existerande möjlighet, en omöjlighet 

oavsett vilka symtom som uppträder. Kvinnors tendens att förneka och misstolka ”typiska” 

symtom som bröstsmärta stärks i studien av Granot et al. (2004), där 8 av 21 kvinnor 

respektive 28 av 31 män inte tolkade bröstsmärta som relaterat till ACS. 

Samtliga inkluderade studier är utförda efter insjuknande i ACS, under respondenternas  

rehabilitering. Hur trovärdigt blir respektive resultat när upplevelserna och hur symtomen 
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tolkats, beskrivs i efterhand, vilka faktorer påverkar patienternas egna ord? Har det kanske 

formats nya föreställningar? Flera av studierna gav respondenterna utrymme för egna ord och 

beskrivningar men inte enbart, i de flesta studierna fanns utgångspunkt i ett frågeformulär 

med multipla svarsalternativ, vilka kan ha styrt respondenternas ”egna” ord. Det vore 

intressant att intervjua kvinnor och män i olika åldrar före ett eventuellt insjuknande i ACS 

för att få en förutsättningslös beskrivning kring vilka föreställningar och förväntningar som 

finns kring symtom vid ACS, samt vilken risk den specifika personen uppskattar sig ha att 

insjukna. Denna beskrivning skulle komplettera befintlig forskning inom ACS och skulle 

kunna bidra med viktig kunskap och påverka akut omhändertagande samt både primär- och 

sekundär prevention av ACS. Det skulle också varit intressant att se huruvida kvinnor har 

lättare att normalisera sina symtom på grund av att de upplever fler symtom samtidigt och 

kanske är mer vana än männen att leva med ständig värk och trötthet och därför inte känner 

samma tydliga förändring vid insjuknande som män. Mitt antagande är att ju fler symtom 

patienten upplever desto svårare är det för patienten att tolka och förmedla sina upplevelser. 

Metoddiskussion 

Metoden systematisk litteraturstudie har lämpat sig väl eftersom ambitionen med studien var 

att få en övergripande bild av vad andra studier säger inom det område som ämnades belysas. 

Systematisk litteraturstudie som metod värderas ha hög grad av bevisvärde vid jämförelse 

med andra metoder. Dock krävs att de studier som inkluderas i litteraturstudien har högt 

bevisvärde, det vill säga studier som minimerar systematiska fel (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Sökorden har utvecklats under sökprocessen där begrepp och formuleringar som andra 

författare använt sig av har prövats både enskilt och i kombination för att finna datamaterial. 

Sökorden har kontrollerats mot respektive databas ämnesordlistor för att få ytterligare förslag 

till sökord. Sökordet prehospital, enskilt och i kombination med andra sökord gav ett lågt 

antal träffar. Risken finns att studier med prehospitalt fokus har missats på grund av att det 

inte framgick i titeln att studierna var genomförda med sådant fokus. Sökord med inriktning 

mot olika hjärtsjukdomar som exempelvis myocardial infarction gav istället ett stort antal 

träffar trots avgränsningar med booleska NOT, vilket innebar att datamaterialet blev svårt att 

hantera på grund av sin omfattning. Trunkering av patient* provades men gav inga ytterligare 

förslag till sökord. Databassökningen genomfördes under en två veckors period, med en 

noggrann genomgång och gallring av sökträffar löpande. Det finns en risk för att författaren 
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har feltolkat innebörden i olika studier i relation till det engelska språket dvs engelska begrepp 

kan ha översatts eller tolkats på ett felaktigt sätt (Willman & Stoltz, 2002; Forsberg & 

Wengström, 2008). I samband med slutförandet av föreliggande studie utfördes en 

kontrollsökning. Sökningen skiljde sig till viss del från tidigare sökningar, vilket föranleder en 

redovisning av kombinerade sökord, under respektive presentation av inkluderade studier 

(bilaga 3:1 – 3:7). 

 

En svårighet i samband med genomgången av sökträffarna var ordet ’experience’. Författaren 

menar att ’experience’ kan betraktas och ha olika betydelse i olika studier. Ibland återfanns 

’experience’ i betydelsen av erfarenheter (något som hade upplevts tidigare), i andra studier 

framstod ordet som något pågående (något som personen upplevde hela tiden). Huruvida det 

finns någon skillnad i dessa olika sätt att se på  ’experience’, som kan ha påverkat analysen 

och resultatet är oklart. 

 

Föreliggande studie har främst baserats på kvalitativa studier, vilket inte var förutbestämt av 

författaren. Studier med kvalitativ ansats har som syfte att skapa mening utifrån en tolkning 

och förståelse av datamaterialet. Kvalitativa studier lämpar sig bättre när det gäller att belysa 

upplevelser jämfört med studier med kvantitativ ansats, där undersökaren kategoriserar och 

omvandlar resultatet till variabler som kan illustreras med statistiska metoder. Kvalitativa 

studier kan ha ett lågt bevisvärde, vilket innebär att den vetenskapliga kvalitén i den enskilda 

studien inte har förmåga att besvara en specifik fråga på ett tillförlitligt sätt vilket i sin tur kan 

påverka trovärdigheten i studien. Men om flera kvalitativa studier studeras vilka bedöms ha 

ett högt bevisvärde kan slutsatsen utifrån dessa bägge, ge en stark evidensstyrka och 

vetenskapligt underlag. Den viktigaste skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ ansats är 

forskarens förhållningssätt till det som ska studeras (Forsberg & Wengström, 2008; Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Samtliga här inkluderade studier har haft hög eller medelgod 

kvalitet enligt kvalitetsbedömningen (bilaga 1 & 2), vilket stärker bevisvärdet i den här 

litteraturstudien (Willman & Stoltz, 2002). 

 

Författarens förförståelse om problemområdet är teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av 

hjärtsjukvård i ungefär tio år, samt av att ha mött patienter före, under och efter ACS. 

Författaren har förutom en rad kurser inom hjärtsjukvård även mött patienter i gruppterapi 

under deras rehabilitering efter ACS. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kan 

denna förförståelse genomsyrat analysen t ex genom att analysen omedvetet påverkats av 
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författaren, där specifika faktorer kan ha betonats och därigenom blivit mer framträdande 

jämfört med om en sådan förförståelse ej funnits.  

 

Inkluderade studier har analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats med ambition att lyfta det unika livsvärldsperspektivet. Fördelen med kvalitativ 

innehållsanalys är att den kan identifiera skillnader och likheter i en textmassa, vilket var 

intressant i denna studie, då det kan visa på det unika i varje patiens berättelse. Datamaterialet 

har analyserats i flera omgångar, troligen på grund av nackdelen med att vara ensam författare 

till studien. Möjligheten till diskussion kring textmassan har därför inte existerat, vilket kan 

ha påverkat analysen i olika grad. Exempel på analysprocessen finns i tabell 2. Bestämningen 

av tema var svår att göra. Tolkning utifrån erfarenhet kunde på ett tydligt sätt lyftas fram 

utifrån kategorierna. Svårtolkade symtom och misstolkning av symtom var svårare att skilja åt 

då svårtolkade symtom kan leda till att symtomen misstolkas, vilket kan ha inneburit 

överlappning mellan tema i resultatet. Det var dock nödvändigt i analysen att göra denna 

skillnad för att spegla båda dimensionerna av patienternas sätt att tolka sina symtom.    

 

Giltigheten i studien får betraktas som god då studien lyfter det typiska ur respektive 

inkluderad studie och beskriver det som är avsett att beskrivas. Metoden är noggrant 

beskriven, där läsaren kan följa processen och dess olika steg. Författaren såg det som viktigt 

att ha en tydlig och öppen presentation av studien för att på så vis öka trovärdigheten i 

framkommet resultat. Giltigheten kan möjligen diskuteras då inkluderade studier främst 

belyser kvinnors upplevelser. Det finns ingen riktad studie mot enbart män och deras 

upplevelser, vilket kunde ha varit en fördel. Det som talar för god giltighet är dock att 

analysprocessen och urvalet beskrivs på ett utförligt sätt och därmed ger läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten i de tolkningar som gjorts. Läsaren kan också utläsa citat i studien för att 

ytterligare kunna bedöma giltigheten. Eventuellt kan det finnas en begränsning i studien när 

det gäller tillförlitligheten då analysprocessen enbart utförts av en enskild författare. När det 

gäller överförbarhet av resultatet på andra situationer, så borde framkommet resultat kunna 

appliceras på andra situationer just när det gäller att symtom kan vara svåra att tolka, att det 

finns risk att man misstolkar sina symtom och att erfarenheter och föreställningar är 

avgörande faktorer i patientens beskrivning av sina upplevelser. Delen av resultatet som 

beskriver specifika symtom och uttryck som är direkt kopplat till ACS kan vara svårare att 

överföra (Patel & Davidson, 2003; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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SLUTSATS 
Det existerar många olika symtom i samband med ACS. Gemensamt för kvinnor och män är 

att bröstsmärta är det vanligaste symtomet framför andra symtom. Symtom från bröstregionen 

är enklast att tolka och förstå som tecken på ACS för patienten. Tidigare erfarenheter av ACS 

har stor betydelse i patientens tolkning av upplevda symtom. Patienter har ibland svårt att 

tolka sina symtom och upplevelser. Framförallt uppger kvinnor fler och mer diffusa symtom 

vid ACS jämfört med männen. Kvinnorna behöver också tydligare referensramar att ställa 

sina upplevelser mot för att kunna förstå sina symtom vid ACS. Faktorer som ålder, kunskap 

och tidigare erfarenheter eller brist på erfarenheter kan medföra att symtom kan misstolkas 

genom förnekelse och förminskande av allvarlighetsgrad. Eftersom tolkningen av symtom är 

individuell, krävs att ambulanssjuksköterskan har förmåga att vara lyhörd och bekräfta 

patientens berättelse, för att kunna bemöta och skapa sig en inblick i patientens livsvärld och 

därmed minska patientens lidande i omvårdnadssituationen. 

 

Det vore intressant att slumpvis intervjua kvinnor och män, i olika åldrar före ett eventuellt 

insjuknande i ACS. Förhoppningen skulle vara att få en förutsättningslös beskrivning kring 

vilka föreställningar, förväntningar och kunskaper som finns kring ACS, samt vilken risk 

respondenten uppskattar sig ha för att insjukna i ACS. Respondenterna kunde också få ge sin 

bild kring vilka traditioner som styr dem om de styrs av tradition i sin syn på sig själv och 

andra i relation till ACS. Resultatet av en sådan studie skulle kunna komplettera denna studie 

genom att ge ytterligare förklaring och perspektiv på vilken roll tradition och föreställningar 

har för den unika patienten i sin tolkning av symtom vid ACS. Resultatet skulle kunna bidra 

med viktig kunskap och därmed kunna påverka och förebygga ACS före ett första 

insjuknande men också efter ACS, före eventuellt återfall. För att få en ytterligare tydligare 

bild av upplevelser och tolkning av ACS, kan en studie riktad mot enbart föreställningar 

utifrån erfarenheter av ACS ge ytterligare perspektiv på ämnet. Intentionen med föreslagen 

forskning är att ge ambulanssjuksköterskan möjlighet till ökad förståelse av patientens 

upplevelser och livsvärld, som kan resultera i god omvårdnad i ambulansen och lindra lidande 

för patienten. 
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Bilaga 1:1 

 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt Willman & 

Stoltz, Evidensbaserad omvårdnad, 2002. 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT…. 

   CCT (ej randomiserad)…… 

   Multicenter, antal center….. 

   Kontrollgrupp/er……. 

Patientkarakteristika  Antal……… 

   Ålder……… 

   Man / Kvinna…….. 

Kriterier för exkludering  Adekvata exklusioner Ja / Nej 

 

Intervention   ……………………………. 

   ……………………………. 

   ……………………………. 

   ……………………………. 

Vad avsåg studien att 

studera? 

Primära/sekundära  ……………………………. 

Effektmått   ……………………………. 

   ……………………………. 

Urvalsförfarande  

beskrivet?   Ja / Nej 

Representativt urval  Ja / Nej 

Randomiseringsförfarande 

beskrivet?   Ja/ Nej/ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid 

start?   Ja/ Nej /Vet ej 

Analyserade i den grupp 

som de randomiserades 

till?   Ja/ Nej / Vet ej 

Blindning av patienter?  Ja/ Nej / Vet ej 

Blindning av vårdare?  Ja/ Nej / Vet ej 

Blindning av forskare?  Ja/ Nej / Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalys beskriven?  Ja / Nej 

Bortfallsstorlek beskriven?  Ja / Nej 

Adekvat statistisk metod?  Ja / Nej 

Etiskt resonemang?  Ja / Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja / Nej 

Är instrumenten reliabla?  Ja / Nej 

 



 

 

Bilaga 1:2 

 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, 

powerberäkning?)………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet Bra / Medel / Dålig 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(Hämtad ur Willman & Stoltz, 2002, sida 120 – 121, bilaga G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt Willman & 

Stoltz, Evidensbaserad omvårdnad, 2002. 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning /problemformulering Ja / Nej / Vet ej 

Patientkarakteristika   Antal………… 

    Ålder………… 

    Man /Kvinna….. 

Är kontexten presenterad?   Ja / Nej / Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja / Nej / Vet ej 

 

Urval 

Relevant?    Ja / Nej / Vet ej 

Strategiskt?    Ja / Nej / Vet ej 

 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja / Nej / Vet ej 

Datainsamling tydligt beskrivet?  Ja / Nej / Vet ej 

Analys tydligt beskriven?   Ja / Nej / Vet ej 

 

Giltighet 

Resultat logiskt, begripligt?  Ja / Nej / Vet ej 

Råder datamättnad?   Ja / Nej / Vet ej 

Råder analysmättnad?   Ja / Nej / Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja / Nej / Vet ej 

Redovisats resultatet i förhållande till en 

Teoretisk referensram?   Ja / Nej / Vet ej 

 

Generas teori?   Ja / Nej / Vet ej 

 

Huvudfynd (Vilket/n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet Bra / Medel / Dålig 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

(Hämtad ur Willman & Stoltz, 2002, sida 122 – 123, bilaga H) 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning    

 

Författare: Albarran, J.W., Clarke, B.A. & Crawford, J. 

Titel: ’It was not chest pain really, I can’t explain it!’ An exploratory study on the 

nature of symptoms experienced by women during their myocardial infarction. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing, 2006:1292 – 1301. 

Land: Storbrittanien 

Sökväg: Manuell sökning 

Databas: Finns tillgänglig på författare i PubMed 

 

Syfte: Att undersöka debut karaktär av kardiella symtom och hur de upplevs av 

kvinnor med diagnostiserad myokardiell hjärtinfarkt (MI). 

Metod: Kvalitativ studie, med delvis strukturerade djupintervjuer som spelades in på 

band, under patienternas sjukhusvistelse. Intervjuerna var konstruerade för att 

uppmuntra kvinnorna att beskriva sina symtom tankar kring symtomdebut. 

Deltagare: 12 kvinnor 

Resultat: Följande tre tema framkom, vilka  kunde utgöra en påverkan på symtombilden; 

1) stegvis medvetenhet, 2) frånvaro av  bröstsmärta samt 3) reaktioner på 

symtomen. Det finns en möjlighet att kvinnor inte följer ett traditionellt mönster 

och inte har förståelse för vad en ”typisk” hjärtinfarkt är. Deras uppfattning av 

symtom kan påverka beteendet kring tiden till att söka vård.  

Kvalitet: Grad I, 80 % positiva svar för studien, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman & 

Stoltz, 2002). 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

    

Författare: Chen, W., Woods, S.L., Wilkie, D.J. & Puntillo, K.A. 

Titel: Gender Differences in Symptom Experiences of Patients with Acute Coronary 

Syndromes. 

Tidskrift: Journal of Pain and Symptom Management, 2005:6; 553- 562. 

Land: USA 

Sökväg: angina pectoris AND symptom 

Databas: Cinahl 

 

Syfte: Att jämföra upplevelse av symtom hos män och kvinnor med ACS. 

Metod: Kvalitativ studie. Patienterna låg på hjärtavdelning eller på 

telemetriövervakningsenhet på fyra olika center i Seattle studerades utifrån tre 

instrument och kompletterades med respondenternas egna ord utöver det på 

instrumenten angivna.  

Deltagare: 112 patienter, varav 66 män respektive 46 kvinnor. 

Resultat: Kvinnorna upplevde oftare obehag istället för smärta i bröstet jmf med männen. 

Kvinnorna upplevde mer sällan smärta/obehag i bröstet, smärta/obehag i höger 

sida av bröstet eller smärta/obehag som det mest bekymmersamma symtomet. 

Den första studien att identifiera skillnader mellan män och kvinnor när det 

gäller olika smärtor/obehag vid ACS. 

Kvalitet: Grad I, 80 % för studien positiva svar, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman & 

Stoltz, 2002). 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning    

 

Författare: Lövlien, M., Schei, B. & Gejengedal, R.N. 

Titel: Are There Gender Differences Related to Symptoms of Acute Myocardial 

Infarction? A Norwegian Perspective. 

Tidskrift: Progress in Cardiovasular Nursing, 2006:21: 14- 19. 

Land: Norge 

Sökväg: patient experience AND myocardial infarction AND symptom 

Databas: PubMed 

 

Syfte: Att jämföra symtom uttryck och sjukdoms beteende bland kvinnor och män med 

akut myokardiell hjärtinfarkt, i de nordiska länderna och uppskatta olika 

faktorers betydelse på prehospital försening. 

Metod: Kvalitativ studie på 82 patienter, tom 65 års ålder, med hjälp av ett 

frågeformulär som delades ut tredje eller fjärde dagen på sjukhuset, patienterna 

fick också uttrycka egna individuella upplevelser. Data analyserades med 

kvantitativa parametrar. 

Deltagare: Totalt 82 personer, varav 38 kvinnor respektive 44 män 

Resultat: Kvinnor har större variation när det gäller symtom än vad män har, dels i 

samband med akut insjuknande men även året före infarkten. Trötthet är ett 

föregående symtom som sjukvårdaren behöver ha i åtanke vid diagnostisering 

av hjärtsjukdom hos kvinnor. Atypiska symtom var vanligare hos kvinnor 

jämfört med hos männen. Prehospital fördröjning existerar i för hög grad för 

många män och kvinnor. 

Kvalitet: Grad I, 80 % för studien positiva svar, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman & 

Stoltz, 2002). 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

 

Författare: Lövlien, M., Schei, B. & Hole, T. 

Titel: Women with myocardial infarction are less likely than men to experience chest 

symptoms. 

Tidskrift: Scandinavian Cardiovascular Journal, 2006:40; 342 – 347. 

Land: Norge 

Sökväg: patient experience AND myocardial infarction AND symptom 

Databas: PubMed 

 

Syfte: Att studera om kvinnor och män upplever olika symtom vid en akut myokardiell 

hjärtinfarkt, och om de tolkar symtomen olika. 

Metod: Kvalitativ metod där 533 personer, under 76 år, besvarade ett frågeformulär med 

flervalsalternativ i hemmet två veckor efter utskrivning från sjukhuset. De hade 

möjlighet att ringa sin läkare om de inte förstod frågorna. 

Deltagare: 533 personer, varav 149 kvinnor respektive 384 män. 

Resultat: Män rapporterade bröstsmärta i högre grad jämfört med kvinnorna. Kvinnorna 

klagade i större utsträckning över illamående, stickningar, dyspné, 

svimningskänsla, smärta i ryggen och mellan skulderbladen jämfört med 

männen. Symtom upplevelsen och patienternas förväntningar på symtom 

påverkade tolkningen och uttrycket hos bägge könen. 

Kvalitet: Grad I, 80 % för studien positiva svar, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman & 

Stoltz, 2002). 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning    

 

Författare:  Ruston, A. & Clayton, J. 

Titel:  Women’s interpretation of cardiac symptoms at the time of their cardiac event: 

The effect of co-occuring illness. 

Tidskrift:  European Journal of Cardiovascular Nursing, 2007:6;321-328. 

Land: England 

Sökväg: Manuell sökning 

Databas: Finns tillgänglig på författare i Cinahl 

 

Syfte: Undersöka hur andra pågående kroniska tillstånd eller infektioner påverkar 

kvinnors tolkning av sina symtom och reaktionsmönster i samband med sin 

hjärthändelse. 

Metod: Kvalitativ studie. Delvis strukturerade intervjuer på tre olika sjukhus, post 

hjärthändelsen. 

Deltagare: 44 kvinnor 

Resultat: Kvinnorna använde sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna förstå 

sina upplevelser av symtom. Kvinnorna delades upp i två grupper, de som sökte 

vård inom 12 timmar och de som dröjde mer än 12 timmar. Gruppen inom 12 

timmar hade större tendens att koppla samman sina upplevelser med 

hjärtsjukdom, medan gruppen som dröjde i första hand normaliserade 

symtomupplevelserna och bortförklarade dem med andra sjukdomstillstånd. 

Kvalitet: Grad I, 80 % för studien positiva svar, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman &  

Stoltz, 2002). 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning    

 

Författare:  Sjöström- Strand, A. & Fridlund, B. 

Titel:  Women’s descriptions of symptoms and delay reasons in seeking medical care 

at the time of a first myocardial infarction: A qualitative study. 

Tidskrift:  International Journal of Nursing Studies, 2008:45;1003 – 1010. 

Land: Sverige 

Sökväg: Manuell sökning 

Databas: Finns tillgänglig på författare i PubMed 

 

Syfte: Att undersöka och beskriva kvinnors symtom och kvinnornas anledning till 

fördröjning i att söka vård vid sin första hjärtinfarkt. 

Metod: Beskrivande kvalitativ studie, bearbetad med hjälp av innehållssanalys. 

Patienterna intervjuades efter andra eller tredje dagen på sjukhus. 

Deltagare: 19 kvinnor 

Resultat: Kvinnorna hade problem med att tolka, förstå och sätta symtomen i samband 

med hjärtsjukdom. De försökte i första hand hantera sitt obehag och även 

bröstsmärta än att söka hjälp för sina besvär. Kvinnorna hade svårt att fatta det 

slutgiltiga beslutet att söka vård. 

Kvalitet: Grad I, 86 % för studien positiva svar, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman &  

Stoltz, 2002). 
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Artikelöversikt och kvalitetsbedömning    

 

Författare:  Thuresson, M., Berglin Jarlöv, M., Lindahl, B., Svensson, L., Zedigh, C.& 

Herlitz, J. 

Titel:  Symptoms and type of symptom onset in acute coronary syndrome in relation to 

ST elevation, sex, age, and a history of diabetes. 

Tidskrift:  American Heart Journal, 2005:150;234-242. 

Land: Sverige 

Sökväg: patient experience AND myocardial infarction AND symptom 

Databas: Finns tillgänglig på författare i Pubmed 

 

Syfte: Undersöka karaktäristika och grad av allvarlighet i symtom samt patient 

upplevelse av symtom i ett brett perspektiv av patienter med ACS i olika delar 

av Sverige. 

Metod: Kvantitativ metod. Respondenterna besvarade ett frågeformulär som innehöll 

lokalisation och intensitet av symtom, närvaro av andra associerade symtom, 

karaktäristika och upplevelse av smärta/symtom samt debutsymtom. 

Deltagare: 1939 respondenter varav 480 kvinnor 

Resultat: Respondenter med STEMI hade mer ”typiska” symtom. De hade en högre grad 

av obehag och smärta samt oftare en mer plötslig symtomdebut jämfört med 

respondenter med instabil angina pectoris och NSTEMI. Kvinnorna uppgav 

andra symtomlokaliseringar än männen bl a nacke, käkar, rygg samt illamående. 

Kvinnorna upplevde högre grad av smärta/obehag än vad männen gjorde. 

Studien visar på att oavsett typ av ACS så var det inte många som uppfyllde 

samtliga ”typiska” symtom som annars förknippas med ACS (bröstsmärta, 

plötslig symtomdebut med snabbt förlopp, smärta beskriven som tryckande eller 

kramande, minst VAS 5, samtidigt illamående och kräkning). Upplevelse av 

trötthet och svaghet var mycket vanligt hos respondenterna. Emotionella 

faktorer var obehag, bekymmerfulla, rädsla och tärande känslor 

Kvalitet: Grad I, 82 % för studien positiva svar, hög kvalitet enligt bilaga 2 (Willman &  

Stoltz, 2002). 


