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Sammanfattning 
2030 förväntas hjärtkärlsjukdomar vara den ledande dödsorsaken i världen bland både 
kvinnor och män. Kvinnor tenderar att visa upp en större variation av symptom vid 
händelse av akuta koronara syndrom vilket riskerar att skapa förvirring och 
feltolkning. Genom en ökad kunskap kring kvinnor och deras upplevelse av akuta 
koronara syndrom ges möjlighet till bättre omhändertagande, omvårdnad och 
medicinska resultat för kvinnor.  Syftet med studien var att belysa kvinnors 
upplevelser av akuta koronara syndrom. Litteraturstudien gjordes utifrån 11 
vetenskapliga originalartiklar som var relevanta för det valda syftet. Utifrån analys av 
de utvalda artiklarna sammanställdes studiens resultat i två huvudkategorier 
Upplevelser av akuta koronara syndrom vid insjuknande och Upplevelser av akuta 
koronara syndrom efter insjuknande. Resultatet visar att kvinnors upplevelser av 
akuta koronara syndrom skiljer sig från den traditionella synen på hur akuta koronara 
syndrom presenteras, vilket leder till att kvinnor upplever svårigheter att tolka och 
agera på sina symptom. Resultatet visar också att många kvinnor som upplevt akuta 
koronara syndrom beskriver ett ökat behov av stöd under arbetet med återanpassning 
till vardagen, samt hur diagnosen bidrar till ett nytt perspektiv på livet, hälsa och 
välmående.  
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Abstract 

In 2030 cardiovascular diseases is expected to be the leading cause of death in the 
world amongst both men and women. Women tend to show a greater variation of 
symtoms in the event of acute coronary syndromes which risk creating confusion and 
misinterpretation. Through increased knowledge amongst women and acute coronary 
syndromes is given the opportunity for better care, nursing and medical results for 
women and their experience of acute coronary syndromes.  
The aim of the study was to highlight women´s experiences of acute coronary 
syndrome. The literature study was made from 11 scientific original articles about 
women´s experiences with acute coronary syndromes. These were examined and 
compiled and gave the studies result that generated two main categories: Experiences 
of acute coronary syndromes during illness and Experiences of acute coronary 
syndromes after illness. The results shows that women’s experiences of acute 
coronary syndrome differ from the traditional view of how acute coronary syndrome 
presents, which leads to women experiencing difficulties in interpreting and acting on 
their symptoms. The results also show that many women who have experienced acute 
coronary syndrome describe an increased need for support during the work on re-
adjusting to everyday life, as well as how the diagnosis helps for a new perspective on 
life, health and wellbeing.  



 

 

Innehållsförteckning 
	

Inledning ....................................................................................... 1	
Bakgrund ....................................................................................... 1	

Akuta koronara syndrom ........................................................................... 1	
Sjuksköterskans främjande av patientens egenvård ............................. 3	

Problemformulering ..................................................................... 3	
Syfte ............................................................................................... 4	
Metod ............................................................................................. 4	

Design ...................................................................................................... 4	

Datainsamling ............................................................................... 4	
Inklusions-och exklusionskriterier ............................................................. 4	
PubMed .................................................................................................... 5	
CINAHL .................................................................................................... 5	
PsycInfo .................................................................................................... 5	

Databearbetning ........................................................................... 6	
Forskningsetiska överväganden ................................................ 6	
Resultat ......................................................................................... 9	
Upplevelser av akuta koronara syndrom vid insjuknande ....... 9	

Att uppleva en variation av symptom. ..................................................... 9	
Att vänta med att söka vård .................................................................... 10	

Upplevelser av akuta koronara syndrom efter insjuknade .... 11	
Att genomföra livsstilsförändringar ....................................................... 11	
Att vara i behov av stöd ........................................................................... 11	
Att balansera stress och rädsla med framtidstro ................................. 12	

Diskussion .................................................................................. 13	
Metoddiskussion………………………………………………………………..13	
Resultatdiskussion…………………………………………………………….. 15	

Konklusion och implikation ...................................................... 19	
 

Referenser 
Bilagor 
Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 
 
 
 



 

 1 

Inledning  
Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och är kraftigt 
ökande i övriga delar av världen. År 2018 drabbades cirka 25 000 människor i Sverige 
av akut hjärtinfarkt där drygt 9 000 (37%) var kvinnor.  Cirka 5 800 människor dog 
till följd av en hjärtinfarkt eller med hjärtinfarkt som underliggande orsak under 2018 
(Socialstyrelsen, 2019). Trots att hjärt-kärlsjukdomar är en vanlig dödsorsak i Sverige 
visar statistiken att dödligheten och insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar har minskat 
under det senaste decenniet för både kvinnor och män (Folkhälsomyndigheten, 
2020).  
 
År 2030 förväntas kardiovaskulära sjukdomar vara en ledande dödsfaktor över hela 
världen (World Health Organization, 2014). Agenda 2030 är samlingsnamnet för det 
nya globala utvecklingsmålet som FN har antagit, där en av riktlinjerna i agendan är 
mål tre som beskriver ambitionen om att säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande i alla åldrar. Ett specifikt delmål för detta är att minska antal döda 
människor från icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk 
hälsa och välbefinnande (World Health Organization, 2014; Socialstyrelsen, 
2018) Förståelsen för hur akuta koronara syndrom visar sig hos kvinnor baseras på att 
det finns en grundnivå av kunskap och förståelse kring sjukdomstillståndet och dess 
process (Davis & McCoy, 2019). Det kan vara komplicerat att känna igen och 
diagnostisera kardiovaskulära sjukdomar och akuta koronara syndrom hos kvinnor. 
Ökad kunskap och förståelse i ämnet är därför av stor vikt för att förbättra medicinska 
resultat och för att öka effekten av god omvårdnad och förståelse i mötet med kvinnor 
med kardiovaskulära sjukdomar och akuta koronara syndrom (Garcia et al. 2015). 
 
Bakgrund  
Akuta koronara syndrom  
Det kvinnliga hjärtats anatomi skiljer sig mycket lite mot det manliga hjärtat. Enligt 
Rosenqvist och Tornvall (2012) är den större skillnaden som kan ses mellan könen 
relaterat till själva hjärthälsan, där det finns betydande skillnader i det kvinnliga 
hjärtats hälsa. Dessa skillnader gäller insjuknande relaterat till kön, könshormoner och 
kolesterolnivåer, vilket kan förklaras av att kvinnors östrogenproduktion har en 
skyddande effekt mot hjärt-och kärlsjukdomar. (Meyer et al,. 2014; Rosenqvist & 
Tornvall, 2012) 
 
Akuta koronara syndrom (AKS) är ett samlingsbegrepp som beskriver tillfällen av 
myokardiella ischemiska tillstånd. Enligt Smith et al. (2015) inkluderar AKS  
tillstånd av akut ST-höjningsinfarkt, icke-ST-höjningsinfarkt och instabil angina 
pectoris. AKS presenteras vanligtvis med typiska symptom för myokardiell ischemi.  
Kyaw et al. (2018) beskriver att typiska symptom kan ses som tryckande känsla över 
bröstet, bröstsmärta samt en strålande smärta mot vänster axel och arm. Kyaw et al. 
(2018) menar också att AKS kan uppvisas med atypiska symptom, som dyspné, 
illamående och trötthet vilket kan vilseleda sjukvårdspersonal och orsaka 



 

 2 

feldiagnostik eller fördröjning i nödvändig behandling.  
 
 
Smith et al. (2015) menar att ett snabbt differentialdiagnostiskt resonemang är av stor 
nytta då AKS kan uppvisa liknande symptom som en del tillstånd som inte är 
relaterade till myokardiell ischemi. Diagnostisering av AKS sker genom en 
bedömning av uppvisade symptom, elektrokardiogram, troponin-nivåer i blodet samt 
genomgång av anamnes. Utförandet av en grundlig genomgång av anamnes om 
tidigare medicinska tillstånd hos patienter med AKS är en avgörande faktor för att 
fastställa en diagnos och för relevant hantering av denna. Faktorer som utvärderas 
under en frågeställning kring AKS är patientens tidigare historik av liknande besvär, 
ålder, kön och aktuella riskfaktorer för AKS (Smith et al. 2015). Omhändertagandet 
av en patient med AKS innebär förutom hantering av fysiska symptom och besvär, 
även bemötande av starka känslor kring situationen och framtiden (Fors et al,. 2014). 
 
Kvinnor tenderar att utveckla koronara sjukdomar senare än män delvis på grund av 
östrogenets skyddande effekt på det kvinnliga hjärtat, Pajalich (2017) beskriver 
östrogenets effekt på det kvinnliga hjärtat i tre processer. Östrogen stimulerar 
produktionen av high density lipoprotein (HDL) som bidrar till att transportera ut 
kolesterol från de koronara artärerna. Östrogen bidrar även till reducering av 
produktionen av low density lipoprotein (LDL) vilket i sin tur leder till mindre 
samling av kolesterol i de koronara artärerna. Östrogen bidrar också till bättre 
blodförsörjning till hjärtat genom att det orsakar kärldilatation (Pajalich, 2017).    
 
Medvetenhet kring riskfaktorer och hälsosamma livsstilsval har visat sig vara en 
viktig del i arbetet med att förebygga akuta koronara syndrom (Briffa et al,. 2013; 
Socialstyrelsen, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2020). Forskning har visat att 
majoriteten av de patienter som drabbas av akuta koronara syndrom har en eller flera 
bakomliggande kända eller okända riskfaktorer (Leifheit-Limson et al,. 2015).         
Enligt WHO kan levnadsvanor förebygga de flesta kranskärlssjukdomar. Ett exempel 
på detta är den personen som har osunda levnadsvanor såsom rökning, äter ohälsosam 
mat och inte motionerar förändrar denna livsstil och börjar leva mer hälsosamt kan 
leda till en minskning av nya hjärt-kärlhändelser med upp till 74 %, i jämförelse med 
de personer som fortsätter upprätthålla en osund livsstil (Socialstyrelsen, 2018). 
 
Kön har också en stor betydelse för hjärt-kärlsjukdomar. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2020) visar undersökningar att kvinnor äter mer hälsosamt än 
män, vilket kan ses redan i tonåren. År 2018 visade det sig att intaget av frukt och 
grönt bland kvinnor var generellt större i jämförelse med det generella intaget av frukt 
och grönt bland män. Människors nivå fysisk aktivitet i vardagen påverkar också 
utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Majoriteten av kvinnor utövar generellt mer fysisk 
aktivitet än män och följer WHO-s rekommendationer kring fysisk aktivitet om minst 150 
min i veckan (Folkhälsomyndigheten, 2020).  
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Medvetenheten kring hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor ökar kontinuerligt, men 
samtidigt kvarstår fortfarande kunskapsluckor kring ämnet (Davis et al,. 2015). 
Yrkesrollen som sjuksköterska kräver ständig uppdatering av vetenskaplig forskning 
och förmågan att förhålla sig till ny framtagen evidensbaserad kunskap. Enligt 
International Council of Nurses framtagna etiska koder för sjuksköterskor ska 
sjuksköterskan verka för att skapa en forskningsbaserad grund för omvårdnad samt 
bidra i sin yrkesutövning med att tillämpa och dela med sig av evidensbaserad 
omvårdnadskunskap (International Council of Nurses, 2012).  
 
Sjuksköterskans främjande av patientens egenvård   
Egenvård definieras enligt Orem (2001) som olika initiativ individen tar för att bevara 
hälsa och välmående och därmed främja sin livskvalitet. Sjuksköterskans roll och 
uppgift handlar om att bidra med en teoretisk ram och främja patientens förmåga till 
egenvård, där stort fokus läggs på patientens förmåga att själv ta initiativ till 
aktiviteter för att utföra egenvård.  
I teorin Orem framtagit om egenvård beskrivs olika aktiviteter som patienten deltar i 
och dessa utförs med målet att främja hälsa för sig själv eller andra. Enligt Orem 
(2001) speglas initiativen till aktiviteterna i det mänskliga beteendet från människans 
kulturella och sociala miljö, då det ligger i människans natur att skapa en möjlighet 
till normalfunktion, hälsa och välbefinnande. Målen inom Orems egenvårdsteori är att 
främja den enskilda människans funktion, välbefinnande och utveckling i relation till 
hälsa. Lukkarinen och Hentinen (1997) menar att Dorotea Orems teori om egenvård 
kan vägleda sjuksköterskan i omhändetagandet av patienter med koronara 
hjärtsjukdomar, då mycket ansvar ligger på patientens förmåga att genomföra 
hälsosamma förändringar och deras förståelse kring riskfaktorer gällande koronara 
hjärtsjukdomar.   
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och en viktig och 
central del för god omvårdnad. International Council of Nurses framtagna etiska 
koder för sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2012) framhåller hur 
sjuksköterskan ska skapa en omvårdnadsmiljö som respekterar mänskliga rättigheter 
och respekterar varje enskild individs värderingar och behov. Orem (2001) menar att 
sjuksköterskan ska arbeta på ett jämställt, fördomsfritt och närvarande sätt och 
därmed kunna bedöma varje patientens individuella egenvårdsbehov. Sjuksköterskan 
kan använda sig av olika hjälpmetoder för att identifiera patientens egenvårdsbehov. 
Inom dessa belysta metoder ingår att undervisa och demonstrera patienten i egenvård 
samt skapa en trygg miljö som bidrar till att främja patientens lärande och utveckling. 
Undervisning är ett redskap som behövs för sjuksköterskan då patienten ska tillämpa 
ny kunskap för att utveckla sin förmåga till egenvård (Orem, 2001).  
 
Problemformulering  
Hjärt-kärlsjukdomar fortsätter vara en ledande dödsorsak nationellt och globalt. 
Tidigare forskning har förklarat typiska patientupplevelser av akuta koronara syndrom 
som tryck över bröstet och bröstsmärta med utstrålning mot armar och axlar. Aktuell 
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forskning har dock identifierat kvinnors upplevelser av akuta koronara syndrom som 
mer komplexa och atypiska. Det ses därför som angeläget att belysa detta 
problemområde för att utveckla ökad kunskap och förståelse av dess olika 
dimensioner.  
 
Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av akuta koronara 
syndrom.  
 
Metod  
Design  
Vald design för studien var en allmän litteraturstudie med systematiska och 
strukturerade sökningar enligt Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning, för att 
inhämta information om kvinnors upplevelser av akuta koronara syndrom.  
 
Datainsamling  
Databaserna som användes var Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CHINAL), Public Medline (PubMed) och American psychological 
association (PsycInfo) på grund av dess relevans till omvårdnad (Forsberg och & 
Wengström, 2015). 
I samtliga databaser gjordes en inledande ostrukturerad sökning i fritext med 
sökorden acute coronary syndrome, patient experice och Women för att få en 
uppfattning kring den aktuella tillgången till forskning som besvarade det valda syftet. 
Den systematiska sökningen gjordes med sökorden acute coronary syndrome som 
ämnesord samt patients experiences, perceptions, attitudes, views, woman, female, 
women, females, myocardial infarction, men och males i fritext (Bilga A Tabell 1). 
Samtliga titlar i sökresultaten granskades för att inte undgå relevanta studier. Abstrakt 
valdes ut att läsa efter relevans till kvinnors upplevelser av akuta koronara syndrom. 
Därefter granskades artiklar vars resultat ansågs svara väl mot det valda syftet, vilket 
slutligen gav utvalda resultatartiklar. En av litteraturstudiens resultatartiklar hittades 
genom en manuell sökning, vilket enligt Karlsson (2018) kan göras genom sökningar 
i litteraturlistor och referenslistor från redan utvalda artiklar för att hitta nya källor.  
  Artiklarna som valdes ut bedömdes vara av kvalitetsgrad I eller II enligt granskning 
efter Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalitet där grad 
III bedöms som låg kvalitet och grad I hög kvalitet.   
 
 
Inklusions-och exklusionskriterier   

Inklusionskriterierna för litteraturstudiens initiala informationssökning var artiklar 
publicerade mellan år 2010–2020, samt var peer-reviewed efter rekommendationer 
enligt Friberg (2017).  Vidare skulle studierna inkludera kvinnor som upplevt akuta 
koronara syndrom. Studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska språket, ha 
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ett etiskt ställningstagande och kunna bedömas till grad I och II enligt Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalité.  
Exklusionskriterierna för valda vetenskapliga artiklar var texter som enbart handlade 
om män, ej skrivna på engelska eller bedömdes till grad III enligt Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapligt arbete.  
 
PubMed  
I PubMed användes Acute Coronary Syndrome som ämnesord i sökningen i 
kombination med fritextorden Patient experience och Woman or female. Den 
booelska operatorn AND användes för att kombinera ämnesord med fritext.  
Sökningen i PubMed genererade 321 träffar. Samtliga titlar lästes och därefter lästes 
189 abstrakt som bedömde svara mot det valda syftet. Fyra artiklar som redogjorde 
för kvinnors upplevelse av akuta koronara syndrom valdes ut och granskades. En 
artikel valdes slutligen ut till resultatartiklar.    
 
CINAHL  
I första sökningen i CINAHL gjordes ämnesordssökning på Acute Coronary 
Syndrome via cinahl headings där sökningen resulterade i Acute coronary syndrome 
som Major Heading. Acute Coronary Syndrome som ämnesord kombinerades med 
fritextorden Woman or women or female or females och Experiences, Perceptions, 
Views och Attitudes samt Male. De booleska operatorerna AND och NOT användes 
för att kombinera ämnesord med fritextsökord samt för att avgränsa sökningen. Första 
sökningen genererade i 19 träffar där samtliga titlar och abstrakt lästes. Fem artiklars 
resultat bedömdes svarade väl mot det valda syftet och granskades. En artikel valdes 
slutligen ut till resultatartikel.  
Andra sökningen gjordes med fritext sökorden Myocardial infarction AND quality of 
life AND Women or females NOT Men or males.  
Sökningen genererade 32 träffar där samtliga 32 titlar och 20 abstrakt som svarade på 
det valda syftet lästes, därefter granskades fyra artiklar vilket slutligen genererade i 
fyra resultatartiklar. 
 
PsycInfo  
I första sökningen i PsycInfo användes Acuta coronary syndrome, Patient experience 
och Women or female som fritextord där den booelska operatorn AND användes. 
Denna genererade 40 träffar. Alla artiklars titlar och abstrakt lästes. Fem artiklar 
valdes sedan ut till granskning av resultat, efter denna granskning så valdes slutligen 
två artiklar ut till litteraturstudiens resultat.  
Vid andra sökningen användes fritextorden Myocardial infarction och Women, 
Female, Woman och Females samt Perceptions och Attitude med den booelska 
operatorn AND. Denna sökningen genererade i 66 träffar där alla titlar och 52 
abstrakt som stämde överens med littaturstudiens resultat lästes. 11 artiklar valdes 
sedan ut till granskning och två artiklar av dessa valdes slutligen ut till resultatartiklar.  
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Databearbetning  
Databearbetningen gjordes genom att artiklarnas resultat lästes individuellt för att 
sedan sammanfattas och slutligen diskuterades för att få gemensam uppfattad 
konsensus kring artiklarnas resultat. Sedan gjordes ytterligare en gemensam analys av 
artiklarnas innehåll där artikelöversikten fylldes i (bilaga B, Tabell 3). Genom att följa 
Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning av innehållsanalys gjordes en 
omfattande gemensam innehållsanalys av samtliga delar av artiklarnas resultat där 
innehållet bedömdes besvara litteraturstudiens syfte. Syftet med att färgkoda och 
kategorisera meningar i de vetenskapliga studiernas resultat var för att lättare kunna 
se och identifiera olika mönster samt likheter och skillnader i studiernas resultattext. 
Genom strukturerad kodning och kategorisering tydliggjordes framställningen av 
resultatet och gav möjlighet till att tydligare besvara det valda syftet.  
Databearbetningen utmynnade i två huvudkategorier, första var Upplevelser av akuta 
koronara syndrom vid insjuknande som innehöll meningar i studiernas resultat som 
blivit kodade som symtomupplevelser vilket sammanfördes till underkategorin Att 
uppleva en variation av symptom. Nästkommande underkategori sammanställdes från 
meningar i studiernas resultat som blivit kodade som vänta med att söka vård till Att 
vänta med att söka vård. Andra huvudkategorin blev Upplevelser av akuta koronara 
syndrom efter insjuknandet. Första koden för denna rubriken innehöll meningar från 
studiernas resultat som blivit kodade som anpassning till livet efter AKS som slutligen 
gav underkategorin Att genomföra livsförändringar. Nästa kod innehöll meningar från 
studiernas resultat som blivit kodade som stöd, behovet av stöd osv som sedan blev 
kategorin Att vänta med att söka vård. Sista koden som identifierades var meningar 
från studiernas resultat som blivit kodade som existentiella funderingar och 
familjeansvar som sedan blev underkategorin Att balansera stress och rädsla med 
framtidstro, en sammanställning med koderna och dess relation till respektive 
underkategori och huvudkategori finns i Tabell 1.   
 
  
 
 
 
 
 

Koder  Underkategorier  Huvudkategorier 
 

Symptomupplevelser  Att uppleva en variation 
av symtom 

Upplevelser av akuta 
koronara syndrom vid 
insjuknande 

Vänta med att söka vård  Att vänta med att söka 
vård  

 

Anpassning till livet efter 
AKS 

Att genomföra 
livsstilsförändringar 

Upplevelser av akuta 
koronara syndrom 
efter insjuknandet  

Stöd, behovet av stödet 
osv 

Att vara i behov av stöd   

Existentiella funderingar 
och familjeansvar 

Att balansera stress och 
rädsla med framtidstro  

 

Tabell 1. Koder och dess relation till respektive underkategori och huvudkategori.  
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Forskningsetiska överväganden  
Forskningsetiken grundar sig i etiska skandaler som tidigare i historien utförts i 
forskningens namn (Forsberg & Wengström, 2016). Genom dessa skandaler har olika 
etiska riktlinjer tillkommit i syfte att öka den etiska medvetenheten i framtida 
forskning. Nürnbergskodexen var den första uppsättningen av etiska koder som 
uppkom efter de övergrepp som forskare utfört på människor under andra 
världskriget. Nürnbergskodexen belyser vikten av ett tydligt samtycke till deltagandet 
samt att deltagare inte får skadas under forskningens gång (CODEX, 2020).  
 
Helsingforsdeklarationen är en inflytelserik riktlinje forskningsetisk som uppkommit 
genom World Medical Association initiativ, första gången 1964 och denna har sedan 
under åren uppdaterats kontinuerligt. Helsingforsdeklarationen betonar medicinsk 
klinisk forskning och väger behovet av ny forskning i relation till deltagarnas hälsa 
och intresse samt hur ny forskning kan användas i klinisk vård. 
Helsingforsdeklarationen betonar även vikten av att utomstående och oberoende 
personer granskar forskningen och forskningsplanen för att göra ett etiskt avgörande 
(World Medical Association, 2008).   
 
Forskning är en viktig del av människors och samhällens utveckling vilket har starkt 
bidragit till att Vetenskapsrådet tagit fram fyra grundläggande krav för forskningen att 
ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet är det första grundläggande 
kravet vilket innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras roll i 
forskningen, deras rättigheter samt vilka villkor som gäller. Samtyckeskravet är ett 
krav som syftar till att forskaren ska säkerställa samtycke från deltagaren innan 
forskningen påbörjas. Om deltagaren är under 15 år och forskningen anses vara etiskt 
känslig krävs även samtycke från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet är ett krav 
som står i relation till sekretess. Kravet beskriver vikten av att forskaren hanterar 
deltagarnas uppgifter med största möjliga konfidentialitet och förvarar deltagarnas 
uppgifter på ett sådant sätt så obehöriga inte kan komma över dessa. Nyttjandekravet 
är det fjärde kravet som handlar om att uppgifter som är insamlade från deltagarna 
endast får användas i syfte för forskningen (CODEX, 2020).  
Sveriges riksdag har stiftat en lag som rör forskningsetik som forskare är skyldiga att 
ta hänsyn till. Denna benämns Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor och är en lag som syftar till att skydda den enskilda individen och 
respekten av människovärdet vid vetenskaplig forskning (SFS 2003:460). 
För att en studie skall anses vara etisk korrekt behöver specifika kriterier uppfyllas: 
god vetenskaplig kvalitet, nödvändigt ämne som skall undersökas och den ska 
genomföras på ett etiskt sätt. Det ska framgå att ökad sannolikhet för välbefinnande, 
säkerhet och rättigheter hos deltagare är garanterad. Fyra olika etiska principer nämns 
i dessa sammanhang, dessa är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-
principen och rättviseprincipen (Kjellström, 2017).  
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Genom att följa de värderingar och rekommendationer gällande forskningsetik som 
beskrivs i ovan nämnda stycken möjliggörs att forskare kan få fram ny vetenskaplig 
forskning kring individen på ett etiskt och humant sätt, en sammanställning över 
resultatartiklarnas etiska godkännande finns i Tabell 2.   
 
 

Resultatartiklar  Godkännande av etikkommitté Godkänd av studiens 
informanter.  

Al-Hassan (2015).  Ja 
Det anges även att studien överensstämde med principerna 
som anges i Nürnbergkodexen. 

Ja 
Muntligt godkännande. 

Asham et al. (2010). Ja  
Det anges även att studien överensstämde med principerna 
som anges i Helsingforsdeklarationen. 

Ja 
Muntligt godkännande. 

Bowles et al. (2018) Ja 
Institutional review vid university of Arizona. .  

Ja 
Skriftligt 
godkännande.  

Davis (2018).  Ja 
Det anges även att studien överensstämde med principerna 
som anges i Nürnbergkodexen. 

Oklart  
Framkom ej i vilken 
form. 

Fuochi et al.  (2018)  Ja  Oklart  
Framkom ej i vilken 
form.  

Jones et al. (2019).  Oklart  
Det beskrivs inte något etiskt godkännande 

Ja 
Det beskrivs inte något 
etiskt godkännande 

Løvlien et al. (2017).  Ja 
Helsingforsdeklarationen och etisk kommitté för 
medicinsk forskning i Norge. 

Ja 
Skriftligt och verbalt 
godkännande. 

Sanner et al. (2013)  Ja 
Mänskligt ämnesgodkännande erhölls genom universitetets 
institutionella granskningsnämnd och följde även 
Nürnberg kodexens.  

Ja  
Skriftligt godkännande.  

Søderberg et al 
(2013) 

Ja 
Det anges även att studien överensstämde med principerna 
som anges i Helsingforsdeklarationen. 

Ja 
Skriftligt och muntligt 
godkännande.    

Smith et al. (2017).  Ja 
Det anges även att studien följde de etiska principerna 
enligt World Medical Association under hela 
forskningsprocessen.  

Ja 
Skriftligt och verbalt 
godkännande.   
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Wieslander et al. 
(2016) 

Ja 
Det anges även att studien överensstämde med principerna 
som anges i Helsingforsdeklarationen. 

Ja 
Skriftligt och muntligt 
godkännande.   

 
 

Framställandet av ny kunskap kring upplevelsen av ett tillstånd är av stor nytta för att 
finna ett perspektiv som speglar verkligheten för de människor som är drabbade, 
vilket bidrar till att skapa en helhetssyn på ett specifikt tillstånd. Litteraturstudiens 
resultat framställdes genom att på ett neutralt och kritiskt sätt analysera vetenskapliga 
studier som redogjorde för kvinnors subjektiva upplevelse av akuta koronara 
syndrom. Vidare framställdes litteraturstudiens resultat med hänsyn till 
forskningsetiska principer och lyfter flera olika dimensioner av kvinnors upplevelser 
för att skapa ett så brett perspektiv som möjligt utan att riskera att målgruppen 
kommer till skada. 
 
 
 
Resultat  
Upplevelser av akuta koronara syndrom vid insjuknande  
 
Att uppleva en variation av symptom  
Kvinnor tenderade att visa upp en stor symptomvariation och fler atypiska symptom 
vid händelse av AKS. I sex studier tydliggjordes kvinnors olika upplevelser av de 
symptom som framkommit under tillfällen av AKS (Al-Hassan, 2015; Askham et 
al,.2010; Bowles et al,.2018; Davis, 2017; Jones et al., 2019).   
 
 
För många kvinnor var tryck över bröstet ett tydligt symptom och för vissa en tydlig 
indikator på att något inte stod rätt till med hjärtat (Al-Hassan, 2015; Askham et al., 
2010; Bowles et al., 2018; Davis, 2017; Jones et al., 2019).  
En del kvinnor beskrev istället upplevelser av trötthet och energilöshet som ett vanligt 
återkommande symptom vid upplevelse av akuta koronara syndrom (Askham et al., 
2010; Bowles et al., 2018; Sanner et al., 2013). I en studie av Davis (2017) beskrev 
många kvinnor trötthet men då i kombination med fatigue som ett ofta upplevt 
symptom. Smärtupplevelser från nacke, rygg, armar och axlar rapporterades som 
upplevda symtom av många kvinnor (Bowles et al., 2018; Davis, 2017; Jones et al., 
2019).  Bowles et al. (2018) rapporterade även om två kvinnor som inte upplevt 
någon smärta eller obehag i armarna, vilket skapade förvirring då båda kvinnorna 
hade en förförståelse kring att den typen av symptom alltid infann sig vid AKS. I en 
annan studie beskrev en kvinna istället upplevelsen av en mycket tydlig smärta i 
huvudet och ryggen som några av de symptom som uppkommit under hennes tillfälle 
av AKS (Jones et al., 2019).  

Tabell 2. Sammanställning över resultatartiklarnas etiska godkännande. 
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Dyspné och andningssvårigheter visade sig vara ett påtagligt symptom hos flertalet 
kvinnor i två studier (Al-Hassan, 2015; Bowles et al., 2018). Svettningar var ett annat 
symptom som flertalet kvinnor rapporterade om då de drabbats av AKS (Al-Hassan,. 
2015; Davis,. 2017; Jones et al,. 2019).  Obehag från epigastriet i form av 
uppstötningar, illamående och kräkningar rapporterades bland en del av kvinnorna, 
och kan ses som ett stående symptom hos flertalet kvinnor som drabbas av AKS (Al-
Hassan 2015; Jones et al. 2019). För en del kvinnor förekom depressiva symptom och 
nedstämdhet då de drabbades av akuta koronara syndrom (Askham et al. 2010; Sanner 
et al. 2013). 
 
I en studie belystes mer utförligt hur kvinnorna upplevde att symptomen visat sig. 
Davis (2017) fann att en del av kvinnorna omedelbart kände igen sina symptom och 
vissa kunde ibland också fastställa exakt tidpunkt för symptomdebut. Davis (2017) 
fann också att några kvinnor upplevde sina symptom som framsmygande och 
utvecklande. Dessa kvinnor förklarade upplevelsen av symptomen som vaga och 
svåridentifierade, och de hade svårt att forma något mönster eller koppla sina 
symptom till något specifikt. En av kvinnorna beskrev hur symptomen kom och 
gjorde sig påminda för att sedan försvinna kontinuerligt under hela dagen, och hur det 
aldrig blev självklart att det kunde vara hjärtat (Davis, 2017). 
  
 
Att vänta med att söka vård  
En del kvinnor valde att vänta med att söka vård trots att de upplevde symptom som 
relaterades till AKS, detta framkom i tre studier (Al-Hassan, 2015; Bowles et al. 
2018; Davis, 2017).  
 
Orsakerna till varför en del kvinnor valde att vänta med att söka vård varierade. Davis 
(2017) fann att vissa kvinnor väntade med att söka vård på grund av hur symptomen 
presenterade sig. De kvinnor som upplevt utvecklande och framsmygande symptom 
under en tid, tenderade att vänta med att söka vård tills dess att symptomen antog en 
mer allvarlig form (Davis, 2017). 
  
En del kvinnor valde att inte söka vård med en gång med anledning av att inte vilja 
oroa sina nära och kära (Bowles et al. 2018; Davis, 2017).  I en studie belystes en 
situation där en kvinna trots påtagliga symptom som tryck över bröstet och dyspné 
valde att inte väcka sin familj av rädsla för att oroa och skrämma upp sin dotter 
(Bowles et al. 2018). Davis (2017) fann att många kvinnor tvivlade på sin egen 
förmåga att tolka och agera på sina symptom vilket ledde till att de väntade med att 
söka vård. För några kvinnor handlade det om att symptomen inte ansågs tillräckligt 
allvarliga för att söka vård, eller rädsla inför att ha gjort en felaktig bedömning av sina 
symptom (Davis, 2017).     
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Upplevelser av akuta koronara syndrom efter insjuknade  
 
Att genomföra livsstilsförändringar  
För många kvinnor ansågs förändringar i livsstilen som en självklar del i arbetet mot 
en förbättrad hälsa vilket belystes i sex studier (Askham et al. 2010; Fuochi & Foá; 
2017; Jones et al. 2019; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016).  
 
Många kvinnor gjorde omfattade livsstilsförändringar i syfte att förbättra sin hälsa och 
förebygga framtida tillfällen av AKS (Fuochi & Foá 2017; Jones et al. 2019; Smith et 
al. 2017; Wieslander et al. 2017). Vilka livsstilsförändringar som gjordes varierade 
mellan olika kvinnor. Förändringar i kosten och förändringar i rökvanor utgjorde de 
mest centrala delarna för förändring bland många kvinnor (Askham et al. 2010; Jones 
et al. 2019; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Jones et al. (2019) fann att 
flertalet kvinnor förändrade sin kost genom att reducera intaget av salt och fett, och 
öka intaget av grönsaker. I en studie uttryckte en kvinna hur pressen kring en 
hälsosam livsstilsförändring ledde till negativa känslor då hon försökte ge upp all sin 
favoritmat som ett sätt att göra en kostförändring (Smith et al. 2017).    
 
En del kvinnor ansåg motion som en del av en hälsosam livsstil, och försökte därför 
inkludera regelbunden motion som livsstilsförändring och rutin i den mån som ansågs 
möjlig (Askham et al. 2010; Jones et al. 2019; Wieslander et al. 2016). Askham et al. 
2010). Jones et al. (2019) fann att några kvinnor beskrev den nya motionsrutinen som 
‘walk -and-talk’ med grannar och vänner som en strategi för att skapa en hållbar och 
samtidigt social motionsrutin.  Løvlien et al. (2016) fann att vissa kvinnor som 
inkluderat fysisk aktivitet och motion i livsstilen efter tillfälle av akuta koronara 
syndrom rapporterade om en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.  
 
För en del kvinnor framkom en dimension av osäkerhet och rädsla inför fysisk 
aktivitet efter upplevelsen av akuta koronara syndrom (Askham et al. 2010; Søderberg 
et al. 2013). Askham et al. (2010) fann att en del kvinnor upplevde osäkerhet kring 
hur mycket fysisk belastning deras kroppar skulle klara, vilket i vissa fall ledde till att 
en del kvinnor valde att vänta med införandet av nya motionsrutiner. 
Søderberg et al. (2013) rapporterade även om en del kvinnor som upplevde 
förändringar i deras sexuella hälsa efter att ha drabbats av akuta koronara syndrom. 
En del kvinnor uttryckte oro för att delta i sexuella aktiviteter med rädsla för att 
belasta hjärtat och återfå symptom på akuta koronara syndrom. 
 
     
Att vara i behov av stöd 
Stöd ansågs av många kvinnor en central del för lyckad återhämtning efter AKS. Fem 
av studierna tydliggör kvinnors uttalade behov av stöd efter tillfälle av AKS och 
kvinnornas förklaringar av vikten av ett gott stöd för att orka med det vardagliga livet 
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(Askham et al. 2010; Fuochi & Foá, 2017; Jones et al. 2019; Smith et al. 2017; 
Wieslander et al. 2016).   
 
Upplevelsen av att behovet av stöd ökade efter ett tillfälle av AKS varierade mellan 
olika kvinnor. Smith et al. (2017) visade att en del kvinnor upplevde att de kände sig 
sårbara och upplevde rädsla inför döden och rädsla inför att livet med 
hjärtproblematik medförde återkommande symptom och besvär.  För många kvinnor 
ansågs stöd vara en mycket betydelsefull faktor under återhämtningsprocessen efter 
att ha blivit drabbade av AKS (Askham et al. 2010; Fuochi & Foá 2017; Smith et al. 
2017; Wieslander et al. 2016).  
Flertalet kvinnor uttryckte tacksamhet gentemot det stöd som erbjudits från familj och 
vänner och förklarade hur de kände sig trygga med att be om hjälp och stöttning 
(Jones et al. 2019; Wieslander et al. 2016). Samtidigt visade två studier att det för 
vissa kvinnor inte fanns tillgång till stöd hemifrån (Fuochi och Foá 2017 Smith et al; 
2017). Smith et al. (2017) beskrev några kvinnors upplevelser av avsaknad stöd som 
en ytterligare stressfaktor i arbetet med återhämtningsprocessen och bidrog till rädsla, 
reducerat självförtroende och reducerad känsla av kontroll. Fouchi & Foá (2017) 
beskrev några kvinnors önskan till ytterligare stöd, men också hur en del av kvinnorna 
rapporterade om sin förmåga att finna stöd genom tro och religion.  
 
För en del kvinnor var behovet av stöd från hälso-sjukvårdspersonal tydligt efter att 
ha drabbats av akuta koronara syndrom (Askham et al. 2010; Jones et al. 2019; Smith 
et al. 2017; Søderberg et al. 2013; Wieslander et al, 2016). Vissa kvinnor uttryckte 
tacksamhet gentemot hälso-sjukvårdspersonalens stöttande roll i 
återhämtningsprocessen och såg denna typ av stöd som en betydelsefull tillgång för 
trygghet (Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). En del kvinnor uppskattade 
möjligheten att vända sig till hälso-sjukvårdspersonal för frågor gällande medicinska 
och farmakologiska frågor vilket skapade stor trygghet (Jones et al. 2017; Wieslander 
et al. 2016). En del kvinnor upplevde däremot stödet från hälso-sjukvårdspersonal 
som otillräckligt och hade önskat ytterligare stöd från hälso-sjukvårdspersonal efter 
utskrivning på sjukhus (Askham et al. 2010; Smith et al. 2017; Søderberg et al. 2013).  
 
Att balansera stress och rädsla med framtidstro  
Många kvinnor upplevde svårigheter att återanpassa sig till vardagen efter att ha 
drabbats av AKS. Rädsla för återfall, rädsla inför att leva med AKS, upplevelsen av 
sårbarhet och närvaron av stress visade sig enligt tre studier vara återkommande 
upplevelser bland många kvinnor (Fuochi & Foá 2017; Smith et al. 2017; Wieslander 
et al. 2016)  
 
Upplevelsen av stress visade sig vara tydligt förekommande under 
återhämtningsprocessen bland flertalet kvinnor som drabbats av AKS (Jones et al. 
2019; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2017).  Många kvinnor upplevde ofta 
perioder av stress och ångest efter hemkomst från sjukhus (Smith et al. 2017; 
Wieslander et al. 2017). Smith et al. (2017) fann att stress var en konstant närvarande 
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faktor för många kvinnor under återhämtningsprocessen efter AKS där en kvinna 
beskrev den konstanta stressen som ett hälsoproblem, eftersom det ledde till en ökad 
tobakskonsumtion (Smith et al. 2017). Vissa kvinnor hanterade stressen genom att 
utesluta faktorer som skapade stress, till exempel genom byte av arbetsplats och färre 
jobbtimmar för att få mer tid till viktiga och meningsfulla aktiviteter. (Wieslander et 
al. 2016).   
 
Smith et al. (2017) fann att upplevelsen av sårbarhet och rädsla förekom hos flertalet 
kvinnor under återhämtningsprocessen till det vardagliga livet. Kvinnor uttryckte 
rädsla inför återkommande tillfällen av AKS, rädsla inför döden och rädsla inför att 
leva med hjärtsjukdom. En del kvinnor uttryckte rädsla inför att tappa sin 
självständighet och rädsla inför att känna sig isolerad. Några kvinnor hanterade 
negativa och svåra tankar genom att de gav mer tid åt sina intressen och att engagera 
sig i nya intressen som genererade i välmående och lycka (Wieslander et al. 
2016). Fuochi och Foá (2017) fann däremot att vissa kvinnor hanterade svåra känslor 
och tankar genom användande av undvikande som copingstrategi.   
 
För många kvinnor gav upplevelsen av AKS ett nytt perspektiv på livet och hälsa 
(Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Wieslander et al. (2016) studie visade att 
flera kvinnor beskrev känslan av att lära sig prioritera sig själv och att lära sig 
fokusera på möjligheter och det positiva i varje situation. Några kvinnor berättade om 
hur de kände att det blev dags att våga släppa lite av det vardagliga ansvaret för 
hushåll och familjesysslor (Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016).  En del kvinnor 
beskrev att efter upplevelsen av AKS kommer en punkt då man antog ett nytt 
perspektiv på livet och började fokusera på välmående, återhämtning och anpassning 
(Smith et al. 2017). Flera av kvinnorna berättade om hur de kände att det blev dags att 
prioritera sig själv och börja välja ett mer välmående och hälsosamt liv (Smith et al. 
2017; Wieslander et al. 2016). 
 
Diskussion  
Metoddiskussion    
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av akuta koronara 
syndrom. Litteraturstudien baserades på övervägande kvalitativa studier vilket gav 
ökad metodmässig   relevans till syftet då dessa valda kvalitativa studier studerar 
kvinnors upplevelser av akuta koronara syndrom på en djupare nivå. Tre kvantitativa 
artikar inkluderades också eftersom även deras resultat bedömdes svarade väl på 
litteraturstudiens syfte. Vetenskaplig kvalité i examensarbetet diskuteras i termerna 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2018). 
Trovärdigheten i litteraturstudien ökar eftersom resultatet påvisar liknande 
upplevelser av kvinnorna, samtidigt påvisas också de skillnader som finns i 
upplevelserna bland kvinnorna. Enligt Henricson (2018) ökar trovärdigheten om 
litteraturstudiens resultat även påvisar skillnader i de perspektiv som framkommer.  
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Alla abstrakt i sökningarna lästes inte då redan titeln för vissa artiklar visade att de ej 
berörde litteraturstudiens syfte. Studiens design har medfört en god förutsättning till 
att arbeta på ett strukturerat sätt och för att kunna genomföra och analysera resultatet 
vilket ökar litteraturstudiens pålitlighet (Forsberg & Wengström, 2015).  
Databaserna PubMed, CINHAL och PsycINFO användes eftersom dessa 
rekommenderas som databaser relevanta för huvudämnet omvårdnad (Friberg, 2017). 
De valda databaserna användes efter hjälp av handledare och bibliotekarie. PubMed 
och CINAHL användes för att hitta artiklar om omvårdnad och medicin. I dessa 
sökningar användes Mesh- termer, subject headings och sökord i fritext. Vid 
användning av PsycInfo valdes att använda fritextsökord och ej tesaurus då ingen 
tesaurus matchade det valda syftet. Detta kan ses som en metodmässig svaghet men 
då användning av fritextsökord gav ett bättre utfall valdes ändå detta 
tillvägagångssätt.  
Genom att använda subject headings och MeSH- termen och sökord i fritext (Bilaga 
A Tabell 1) blev de valda resultatartiklar framtagna. För att kombinera sökorden 
användes de booleska termerna AND och NOT. Vid en sökning i CINAHL valdes 
också att lägga till sökordet quality of life i kombination med tidigare använda sökord 
då detta bedömdes ytterligare fokusera på upplevelser om livet efter insjuknande i 
akuta koronara syndrom och därmed ändå svarar på litteraturstudiens syfte. Genom att 
byta ut varierande sökord och synonymer till sökord stärks en litteraturstudie 
(Östlund, 2017). En av litteraturstudiens resultatartiklar skriven av Wieslander et al. 
(2016)  hittades genom en manuell sökning i form av related articles under granskning 
av sökresultat. Detta kan ses som en svaghet då artikeln inte kommit fram under 
sökningar med de valda sökorden i databaserna, men efter granskning av artikeln 
bedömdes den svara väl på det valda syftet och valdes därför att användas som 
resultatartikel.    
Databearbetning och analys genom arbetet skedde både enskilt och gemensamt, 
genom att tydligt formulera analysen steg för steg minskade risken för feltolkningar 
och bidrog till ökad pålitligheten i uppsatsen. 
Resultatartiklarna var skrivna på engelska vilket gjorde att det fanns en risk för 
feltolkning vid översättningen till svenska (Östlundh, 2017). Resultatartiklarna som 
användes bedömdes utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall  för vetenskaplig 
kvalitet (2003) till grad I och II. Dessa bedömningar är subjektiva och skulle kunna 
bedömas annorlunda bland olika granskare vilket medtas som en möjlig svaghet i 
studiens resultat.    
 
Underkategorin “att vänta med att söka vård” kan ses som metodmässigt svag med 
tanke på relativt få studier som styrker underkategorin. I litteraturstudien valdes 
kategorin “att vänta med att söka vård” att behållas då den belyser ett viktigt fenomen 
i relation till litteraturstudiens valda syfte och detta ansågs inte relevant till någon av 
de andra subkategorierna.   
  
Artiklarna som nämns i resultatet kom från olika länder runtom i världen: Italien (1) , 
Irland (1), Sverige (1) , USA (3) Oman (1) Färöarna (1) Norge (2) Danmark (1) där de 
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flesta länder bedömdes ha liknande jämställda sjukvård som i Sverige vilket anses 
bidra till en ökad överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). I de fall samhällens 
kultur och sjukvårdssystem skiljer sig tydligt åt nationerna emellan kan 
överförbarheten påverkas negativt. Upplevelsen av en sjukdom är subjektiv och kan 
beskrivas olika mellan personer vilket bedöms betyda att resultatet skulle kunna vara 
överförbart inom liknande kontexter oberoende nationalitet och kultur.  
 
Examensarbetet skrevs med en viss förkunskap inom området då tidigare arbete inom 
kardiologisk sjukvård fanns som erfarenhet. Detta kan delvis ses som en styrka för 
examensarbetet då det innebär en ökad förståelse kring omvårdnaden, det kan också 
delvis ses negativt då det finns en risk att förförståelsen kan påverka resultatet 
(Henricson, 2018).  Examensarbetets skribenter har god kännedom om förkunskaper 
och har haft som mål under examensarbetet att inte påverka resultatets delar med egna 
värderingar vilket anses kunna bidra till ökad pålitlighet.  
 
Genom studiens arbete har tre grupphandledningar och två enskilda handledningar ägt 
rum där diskussioner och reflektioner har förts, vilket kan ses ha givit en ökad 
bekräftelsebarhet kring valt ämne (Henricson, 2018). 
 
Resultatdiskussion  
Upplevelser av akuta koronara syndrom vid insjuknande  
Att uppleva en variation av symptom  
I litteraturstudiens resultat framkom det att det fanns en stor variation av symptom 
som upplevts av kvinnor som drabbats av akuta koronara syndrom (Al-Hassan, 2015; 
Askham et al. 2010; Bowles et al. 2018; Davis, 2017; Jones et al. 2019; Sanner et al. 
2013). Symptom som kan ses som relativt typiska för akuta koronara syndrom såsom 
tryck över bröstet, bröstsmärta, svettningar och strålande smärta ut i armar och axlar 
rapporterades bland de flesta kvinnor (Al-Hassan, 2015; Askham et al. 2010; Davis, 
2017; Jones et al. 2019). Synen på vilka symptom som typiskt visas upp vid akuta 
koronara syndrom stärks genom Kyaw et al. (2018) som också nämner tryck över 
bröstet och bröstsmärta som strålar ut i armar och axlar som typiska symptom. 
Symptom som i litteraturstudiens resultat framkom som atypiska var smärtor från 
nacke, rygg, axlar och käke, trötthet och energilöshet, dyspné och andningssvårigheter 
samt obehag från epigastriet i form av uppstötningar, illamående och kräkningar 
(Askham et al. 2010; Bowles et al. 2018; Davis, 2017; Jones et al. 2019; Sanner et al. 
2013). Detta framkommer i tidigare forskning genom Angslarian-Engoren et al. 
(2006) som skriver att illamående, kräkningar och smärtor från käke, nacke och rygg 
var vanligare bland kvinnor och kan ses som atypiska. Angslarian-Engoren et al. 
(2006) beskriver dock att andningssvårigheter och dyspné var lika vanligt hos båda 
könen och inte mer vanligt hos kvinnor.  
 
Det är av stor vikt för hälso-sjukvårdspersonal att ha förståelse för vilka symptom på 
akuta koronara syndrom som kan visa sig hos kvinnor, för att undvika feltolkning av 
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symptom och därmed riskera fördröjning av nödvändig diagnostisering och 
behandling (Garcia et al. 2017).  
Orem (2001) menar att sjuksköterskan bidrar till patientens egenvård genom att 
vägleda och stötta patienten i de aktiviteter och åtgärder patienten utför för att främja 
sin hälsa, exempelvis genom tydlig information gällande vilka symptom som kan 
presenteras vid akuta koronara syndrom och hur dessa bör tolkas. Som sjuksköterska 
är det därför viktigt att ha kunskap kring akuta koronara syndrom och förståelse för 
patientens upplevelse av sitt sjukdomstillstånd för att kunna bidra till patientens 
främjande av sin egen hälsa genom vägledning, rådgivning och stöttning. 
 
Att vänta med att söka vård  
I litteraturstudiens resultat lyfte tre av resultatartiklarna fram hur en del kvinnor valde 
att vänta med att söka vård trots att de upplevde symptom som relaterades till akuta 
koronara syndrom (Al-Hassan, 2015; Bowles et al. 2018; Davis, 2017). I en tidigare 
studie av Arslanian-Engoren et al. (2006) framgår också att det finns en tendens bland 
kvinnor att söka vård för symptom på akuta koronara syndrom senare än män. 
Litteraturstudiens resultat visade att orsakerna till att en del kvinnor valde att vänta 
med att söka vård varierade. En del kvinnor väntade med att söka vård av anledning 
att inte skapa oro hos närstående (Bowles et a. 2018; Davis, 2017). Andra kvinnor 
valde att vänta med att söka vård av anledningen att de inte kopplade sina symptom 
till allvarlig hjärtsjukdom, eller att de tvivlade på sin egen förmåga att tolka och förstå 
symptomen och tolka graden av allvar i situationen (Bowles et al. 2018; Davis, 2017). 
Detta är i överensstämmelse med äldre forskning av Sjöström-Strand och Fridlund 
(2008) där svårigheter att tolka symptom och oro över familjen och familjeansvar 
framgår hos flertalet kvinnor som upplever akuta koronara syndrom vilket fördröjer 
tiden innan de söker vård. 
Orem (2001) menar att sjuksköterskan skapar en teoretisk ram för patienterna att 
förhålla sig till och skapar därför utrymme för patienterna att ta egna initiativ som rör 
deras sjukdom och hälsa. Sjuksköterskan kan därför bidra med tydlig information om 
hur processen för akuta koronara syndrom kan se ut och vilka symptom och tecken 
patienten bör vara uppmärksam på för att söka vård i tid. Det är därför det som 
sjuksköterska också är viktigt att bidra till att stärka patientens självförtroende och 
uppmuntra patienten till att lita på det egna omdömet kring sin sjukdom och akuta 
koronara syndrom för att våga agera på sina symptomupplevelser och därför söka 
vård i tid. 
 
Upplevelser av akuta koronara syndrom efter insjuknande  
Att genomföra livsstilsförändringar 
För många kvinnor blev förändringar i livsstilen ett nödvändigt steg i arbetet mot en 
bättre hälsa (Askham et al. 2010; Fuochi & Foá; 2017; Jones et al. 2019; Løvlien et al. 
2016; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Litteraturstudiens resultat visade att 
de centrala delarna av de livsstilsförändringar som flertalet kvinnor genomförde 
innefattade förändringar mot en mer hälsosam kosthållning, ökad fysisk aktivitet och 
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mindre tobaksanvändning (Askham et al. 2010; Jones et al. 2019; Smith et al. 2017; 
Wieslander et al. 2016). Vilka förändringar i livsstilen som anses viktiga har också 
visats i tidigare forskning genom Kristofferzon et al. (2008) som beskriver att många 
kvinnor nämner förändringar i kostvanor, motionsvanor och tobaksvanor som centrala 
delar för förändring.  
Litteraturstudiens resultat visade också att det för en del kvinnor var självklart att 
anamma en hälsosam livsstil efter tillfälle av akuta koronara syndrom, samtidigt som 
en del kvinnor fann det svårare att ta kontroll över sin hälsa och genomföra 
förändringar mot en hälsosam livsstil (Askham et al. 2010; Jones et al. 2019; Smith et 
al. 2017; Wieslander et al. 2016). Detta styrks i tidigare forskning genom Sjöström-
Strand et al. (2010) som menar att flertalet kvinnor upplever en vilja och motivation 
till en hälsosam förändring, men att det ibland upplevs svårt att komma igång och 
skapa hållbara förändringar.  
Orem (2001) menar att det är meningsfullt för patienten att få insikt i vilka initiativ 
och aktiviteter som är gynnsamma för den egna hälsan och välbefinnandet, vilket ger 
sjuksköterskan en stöttande roll i arbetet med att främja patientens egenvård. I rollen 
som sjuksköterska kan man därför bidra med information, kunskap och stöttning 
gällande livvstilsförädändringar efter akuta koronara syndrom för att ge patienten 
möjlighet till att ta egna initiativ i arbetet mot en god hälsa. Det är också av stort 
värde att som sjuksköterska vara medveten om de riskfaktorer som finns för akuta 
koronara syndrom för att på så sätt kunna informera och vägleda patienterna mot 
hälsosammare vanor och ett hälsosammare liv. 
 
I litteraturstudiens resultat lyfte två studier även fram en dimension av rädsla och 
osäkerhet kring fysisk aktivitet efter insjuknandet. Rädsla inför fysisk aktivitet visade 
sig därför skapa en känsla av otrygghet i de situationer som kunde kräva fysisk 
aktivitet vilket riskerade att påverka kvinnors motionsvanor och sexuella hälsa 
(Askham et al. 2010; Søderberg et al. 2013.)  Detta är i enlighet med Sjöström-Strand 
et al. (2010) som menar att många kvinnor upplever en känsla av att inte längre kunna 
lita på sin kropp efter att de drabbats av akuta koronara syndrom.  
Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för hur livet efter akuta koronara 
syndrom kan upplevas hos kvinnor. Det är därför av stor vikt att man har förståelse 
för att upplevelsen av en sjukdom är subjektiv och därmed upplevs olika bland olika 
personer. 
 
Att vara i behov av stöd  
I litteraturstudiens resultat framkom ett tydligt behov av stöd bland de flesta kvinnor 
som drabbats av akuta koronara syndrom (Askham et al. 2010; Fuochi & Foá, 2017; 
Jones et al. 2019; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Behovet av stöd 
varierade mellan olika kvinnor och grundade sig framförallt i osäkerhet och rädsla 
kring sin sjukdom och möjligheten att återanpassa sig till och klara av det vardagliga 
livet efter att ha drabbats av akuta koronara syndrom (Askham et al. 2010; Fuochi & 
Foá, 2017; Jones et al. 2019; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Kvinnors 
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behov av stöd efter att ha drabbats av akuta koronara syndrom bekräftas i tidigare 
forskning av Sjöström-Strand et al. (2010) som också påvisar ett tydligt behov av stöd 
från nära och kära bland kvinnor som drabbats av akuta koronara syndrom.  
 Två studier visade dock att några kvinnor inte upplevt något stöd hemifrån vilket 
upplevdes försvåra kvinnornas arbete med återhämtningen efter akuta koronara 
syndrom (Fuochi & Foá, 2017; Smith et al. 2017). Detta är i enlighet med Sjöström-
Strand et al. (2010) som också lyfter hur gott stöd från nära och kära bidrar till 
upplevelsen av en lyckad återhämtningsprocess, och hur avsaknaden av stöd hemifrån 
försvårade arbetet med återhämtningen för kvinnor som drabbats av akuta koronara 
syndrom.   
I fem studier framkom också behovet av professionellt stöd från hälso-
sjukvårdspersonal. Kvinnorna som drabbats av akuta koronara syndrom upplevde stöd 
från hälso-sjukvårdspersonal som en stor trygghet att luta sig mot (Askham et al. 
2010; Jones et al. 2019; Smith et al. 2017; Søderberg et al. 2013; Wieslander et al, 
2016).  I tre studier lyftes också en känsla av otillräckligt stöd från hälso-
sjukvårdspersonal bland några kvinnor, där kvinnorna uttryckte ett behov av 
ytterligare professionellt stöd under sjukhusvistelse och efter utskrivning (Askham et 
al. 2010; Smith et al. 2017; Søderberg et al. 2013). Detta stärks genom Fors et al. 
(2014) som tar upp vikten av att som sjukvårdspersonal veta att omhändertagandet 
och vårdandet av en person med akuta koronara syndrom till stor del också handlar 
om att bemöta och hantera svåra känslor som kan uppkomma hos patienter med akuta 
koronara syndrom.  
Orem (2001) menar att sjuksköterskan fungerar som stöd genom att hitta och främja 
de resurser och förmågor som patienter har för att utveckla sin egen hälsa och 
välmående. Sjuksköterskan kan också fungera som stöd till patienter med akuta 
koronara syndrom genom att bidra med värdefull kunskap som patienten kan stötta 
sig mot i sitt arbete med egenvård. Som sjuksköterska är det därför viktigt att förstå 
sin stöttande roll i mötet med kvinnor som lider eller har lidit av akuta koronara 
syndrom. Genom att bidra med ny relevant kunskap och samtidigt visa 
medmänsklighet kan sjuksköterskan därför fungera som såväl praktiskt som mentalt 
stöd och hjälpa patienten identifiera stöttande faktorer i livet efter akuta koronara 
syndrom.   
 
 
Att balansera stress och rädsla med framtidstro 
Litteraturstudiens resultat visade att många kvinnor upplevde svårigheter att återgå 
och anpassa sig till vardagen efter att ha drabbats av akuta koronara syndrom (Fuochi 
& Foá 2017; Smith et al. 2017; Wieslander et al. 2016). För många kvinnor präglades 
vardagen av rädsla för återfall, rädsla inför att leva med akuta koronara syndrom, 
känsla av sårbarhet och en konstant närvaro av stress (Fuochi och Foá 2017; Smith et 
al. 2017; Wieslander et al. 2016). Det framkommer även i en studie av Stevens och 
Thomas (2012)  att stress och rädsla är ett genomgående tema under återhämtningen 
efter akuta koronara syndrom bland många kvinnor. I litteraturstudiens resultat 
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framkom också att många kvinnor upplevde en viss begränsning i vardagen efter att 
ha drabbats av akuta koronara syndrom. Upplevelsen av att känna sig isolerad, rädsla 
inför att tappa självständighet och kontroll över livet och familjeansvar var en del av 
de begränsningar som kvinnorna nämnde (Fuochi & Foá 2017; Smith et al. 2017; 
Wieslander et al. 2016). Detta styrks i äldre forskning av Sjöström-Strand och 
Fridlund (2007) som beskriver att känslan kring att ha fortsatt ansvar över familj, 
hushåll, jobb och socialt liv efter akuta koronara syndrom visade sig bidra till ökad 
upplevelse av stress och ångest.  
 
I litteraturstudiens resultat lyfte två studier fram en dimension av hoppfullhet och 
framtidstro bland kvinnorna som drabbats av akuta koronara syndrom (Smith et al. 
2017; Wieslander et al. 2016). För många kvinnor gav upplevelsen av akuta koronara 
syndrom möjligheten till att anamma ett nytt perspektiv på livet och hälsa och att 
börja prioritera sig själv och sitt personliga välmående (Smith et al. 2017; Wieslander 
et al. 2016). Upplevelsen av att finna mening i vad som hänt styrks av Kristofferzon et 
al. (2008) som skriver att kvinnor, och även män, beskriver hur de får ett nytt 
perspektiv på livet efter att ha drabbats av akuta koronara syndrom.  
Orem (2001) menar att arbetet med egenvård är en process patienter engagerar sig i 
och går igenom för att främja utvecklingen av hälsa och välmående. Som 
sjuksköterska är det därför viktigt att ha förståelse och respekt för patientens 
återhämtningsprocess efter akuta koronara syndrom, men samtidigt erbjuda den 
vägledning och stöd som kan behövas för att bidra till patientens återhämtning och 
främjande av sin hälsa och sitt välmående. 
   
 
Konklusion och implikation  
I litteraturstudiens resultat framkom kvinnors upplevelser, tankar och känslor kring att 
drabbas av en hjärtsjukdom och utmaningarna i att återgå till det vardagliga livet. Det 
framkom vidare att en del kvinnor upplevde förvirring i samband med de 
symptomupplevelser de haft vilket kunde leda till feltolkning av symptom. Det 
framkom också att kvinnorna upplevde hög nivå av stress, ångest och svårigheter 
kring anpassning till det vardagliga livet efter akuta koronara syndrom vilket 
påverkade den fysiska och psykiska hälsan hos många kvinnor.       
 
Insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar ökar och är en ledande dödsorsak runt om i 
världen. Den traditionella synen på hur akuta koronara ter sig utmanas då kvinnors 
upplevelser av akuta koronara syndrom tenderar att variera i symptompresentation, 
tolkning och agerande på symptom och återhämtning efter att ha drabbats. Det är 
därför av stor vikt för sjuksköterskor och övrig hälso-sjukvårdspersonal att ha god 
kunskap kring kvinnor upplevelser av akuta koronara syndrom för att undvika 
felbedömningar och därmed fördröja nödvändig diagnostik och behandling. Som 
sjuksköterska är det stor sannolikhet att möta kvinnliga patienter med hjärt-
kärlsjukdomar vilket gör att det finns ett ökat behov av bred och fördjupad kunskap 
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kring kvinnors symptombild och kvinnors upplevelser av akuta koronara syndrom. 
Studiens resultat ses vara relevant för att skapa ökad reflektion kring kvinnor och 
akuta koronara syndrom. Fortsatt forskning bör göras kring akuta koronara syndrom 
med tydligt fokus på kvinnor och deras upplevelser. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord PubMed  Psycinfo  CINAHL  

Akuta koronara syndrom Acute coronary syndrom 
(Mesh)  

Acute coronary syndrom 
(fritext)  

Acute coronary syndrome 
(MH) 

Patient upplevelse Patients experiences 
(fritext) 

Patients experiences 
(fritext) 

Perceptions or attitudes or  
experiences or views 
(fritext) 

Kvinnor  Women or female (fritext) Women or female (fritext) Women or female or 
woman or females (fritext) 

Myokardiell infarkt  Myocardial infarction 
(fritext) 

Mycardial infarction 
(fritext)  

Mycardial infarction  
(fritext) 

Livskvalié   Quality of life (fritext)  

Män   Men or males (fritext)  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Siffror inom parentes anger dubbletter av antal träffar samt resultatartiklar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

14/4-20  PubMed  

Acute coronary syndrome (Mesh) 
AND patients experiences AND 
woman or female. Limits date 
from 2010-2020.  English 
language. Gender female. 321 189 4  1  

14/4-20 Psycinfo  

Acute coronary syndrome AND 
patients experiences AND woman 
or female Limits 2010-2020, 
English, female, peer reviewed. 40 40 4 2    

14/4-20 CINAHL 

(MH “Acute coronary syndrome”) 
AND woman or women or female 
or females AND experiences or 
perceptions or views or attitudes 
NOT male. Limits 2010-2020. 
Peer reviewed, English. Gender 
females.  19 19 5 1 (2) 

14/4-20  Pyscinfo 

Myocardial infarction AND 
women OR female OR woman OR 
feamles AND perceptions OR 
Attiude. Limits 2010-2020 peer 
reviewed, female.  66 52 11 2 

14/4 -20  CINAHL  

Myocardial infarction AND quality 
of life AND women or females 
NOT men or males. Limits 2010-
2020, English, female.  32 20 4 4 (1) 

 
Manuell 
sökning      1 

 Totalt  478 332 29 11 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Al-Hassan, M. A. (2015). Cognitive representations of symptoms of acute coronary syndrome and 
coping responses to the symptoms as correlates to pre-hospital delay in Omani women and men 
patients. Journal of Research in Nursing, 20(2), 82-93 

Land  
Databas 

Omani  
PyscInfo  

Syfte Syftet var att beskriva de könsrelaterade kognitiva symptom som visades vid akuta koronara 
syndrom och hanteringen av dessa. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie  

Urval Urvalet var initialt 85 personer av varje kön, men urvalet blev sedan 81 män och 50 kvinnor då 
resten av informanterna inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Datainsamling Tre sjuksköterskor använde en strukturerad intervjuguide som tog 30 min att slutföra. Där 
intervjuernas innehåll baserades på studiens syfte. Intervjudeltagarna valdes ut genom granskning 
av medicinska journaler. Deltagandet var frivilligt och all data avidentifierades från alla deltagare. 
Intervjuerna extraherade förutbestämd hälsoinformation från patientens filer som inte ansågs 
relevant och intervjuerna genomfördes då deltagarna var smärtfria. 

Dataanalys På varje mätning för olika variabla användes chi square eller ett t-test för att undersöka skillnader 
mellan män och kvinnor i ett kognitivt representationer av olika symtom och symtomhantering 
relaterande till AKS. 

Bortfall I studien skulle 85 personer av varje kön ingått. men endast 19 kvinnor uppfyllde 
inkluderingskriterierna där leder detta till ett ojämt antal. 

Slutsats Studien visade att kvinnor rapporterar en bredare symptombild och tenderar att dröja längre innan 
de söker vård i jämförelse med män. Studien visade också att kvinnor upplevde sig vara mindre 
benägna att drabbas av akuta koronara syndrom, vilket gjorde att slutsatsen drogs att fler kvinnor 
bör erbjudas information och undervisning i hur akuta koronara syndrom kan se ut hos kvinnan för 
att öka kvinnors benägenhet att agera på sina symptom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 2 

 
 

Referens Asham, J., Kuhn, L., Frederiksen., K., Davidson, P., Edward. K-L och Worrall- Carter, L., (2010) 
The information and support needs of Faroese women hospitalised whit an acut coronary 
syndrome 

Land  
Databas 

Färöarna   
PyscInfo  

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva färöiska kvinnors information och stödbehov efter deras 
sjukhusvistelse för akut kranskärlsyndrom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Grounded theroy  

Urval Färöiska kvinnor i åldern 48-70år 

Datainsamling Efter informerat samtycke intervjuades åtta kvinnor med en semistrukturerad teknik. Sju av 
intervjuerna ägde rum i ett privat rum på sjukhuset och en i hemmet. Varje intervju varade i ca 45 
min och ljudtejpades och transkriberades. En intervjuguide användes för att säkerställa att alla 
intressanta områden utreddes tillräckligt. 

Dataanalys De färöiska intervjuerna översattes och transkriberades till engelska av forskaren som senare 
validerades av en tvåspråkig samarbetande forskare. För att uppräcka nya teman utvecklades ett 
kodschema för att organisera och förstå informationen. 

Bortfall Inga bortfall förekom.  

Slutsats Resultaten från denna studie belyser att dessa kvinnor hade minimal förståelse för riskerna och 
hanteringen av hjärtsjukdomar. Resultatet belyser en bristande information från sjukvårdspersonal 
under och efter sjukhusvistelsen vilket bidrog till förvirring och misstolkningar bland kvinnorna. 
Resultatet belyser även kvinnornas upplevelse av behovet av ytterligare stöd från 
sjukvårdspersonal för att kunna genomföra rehabilitering och återhämtning i livet efter akuta 
koronara syndrom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 3 

 
 

Referens Bowles, J. R., McEwen, M. M., & Rosenfeld, A. G. (2018). Acute Myocardial Infarction 
Experience Among Mexican American Women. Hispanic Health Care International, 16(2), 62-
69. 

Land  
Databas 

USA  
PubMed   

Syfte Syftet med studien var att beskriva mexikanska amerikanska kvinnor akut hjärtinfarkts 
symtombild.    

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Innehållsanalys  

Urval Ett subjektivt urval användes för att rekrytera deltagare från fyra olika kardiologiska avdelningar..    

Datainsamling Åtta kvinnor inkluderades som uttryckte ett intresse för studien och godkände medverkan. 
Intervjuer genomfördes sedan ansikte mot ansikte i deltagarnas hem. Dessa kvinnor talade och 
läste engelska och spanska. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjudata för att besvara forskningsfrågor. 
Analysenheten var de enskilda deltagarnas intervjuskrifter. Efter varje intervjutillfälle 
transkriberades intervjun och avslutningsvis användes en öppenkodning. 

Bortfall Inga bortfall framgick.  

Slutsats Studien visade att symptomupplevelsen bland mexikanska kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt 
varierar och återspeglar den tidigare uppmärksammade skillnaden i symptom på 
hjärtkärlsjukdomar. Studien visade också ett ökat engagemang och intresse i den kvinnliga 
hjärthälsan bland flertalet mexikanska-amerikanska kvinnor. Slutsatsen drogs att ytterligare 
utbildning i kvinnlig hjärthälsa skulle vara till fördel för att öka förståelsen och kunskapen kring 
hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor.     

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 4 

 
 

Referens Davis, L. L. (2017). A qualitative study of symptom experiences of women with acute coronary 
syndrome. The Journal of cardiovascular nursing, 32(5), 488 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar kvinnors förmåga att känna igen och 
tolka symtom på misstänkt akuta koronara syndrom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Innehållsanalys  

Urval 18 kvinnor med alla tre typer av akuta koronorna syndrom, STEMI, NSTEMI och instabil angina 
intervjuades. 

Datainsamling Data samlades in genom djupgående semistrukturerade ansikte-till-ansikte intervjuer. Intervjuerna 
utfördes med hjälp av en intervjuguide som är utvecklad i tidigare forskning. Deltagarna fick efter 
intervjun svara på ett frågeformulär som byggde på de frågor som ställts under intervjun. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in till ljudinspelningar och transkriberades. Innehållsanalyskodning började 
omedelbart. Visuella modeller och individuella tidslinjer skapades för symptomupplevelser för att 
förbättra analysen. Den text som inte kategoriserats enligt koderna analyserades på nytt och 
användes för att utvidga tidigare fynd. 

Bortfall Inga bortfall förekom i studien. 

Slutsats De kvinnor som upplevde plötslig debut av akuta koronara symptom eller upplevde en dramatisk 
förändring i symptompresentationen tenderade att söka vård tidigare än de kvinnor med 
utvecklande symptom. De kvinnor med utvecklande symptom ställs i riskzonen för försenad 
diagnos och behandling, därför bör dessa kvinnor erbjudas ökad utbildning i förståelse och 
beteende i relation till akuta koronara syndrom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 5 

Referens Fuochi, G., & Foà, C. (2018). Quality of life, coping strategies, social support and self‐efficacy in 
women after acute myocardial infarction: a mixed methods approach. Scandinavian journal of 
caring sciences, 32(1), 98-107. 

Land  
Databas 

Italien 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring hur copingstrategier, socialt stöd, 
livskvalitet och självförmåga påverkar kvinnors anpassning till livet efter en akut hjärtinfarkt.  

Metod:  
Design 

Mixad kvalitativ och kvantitativ metod.  
Mixad metodforskning   

Urval Både kvinnor och män valdes ut från början men studien valdes att enbart fokusera på kvinnor och 
den kvinnliga upplevelsen 

Datainsamling Kvantitativa data samlades in genom ett standardiserat frågeformulär med frågor relaterade till 
copingstrategier, självförmåga, livskvalitet och socialt stöd som skickades ut till ca 3000 personer. 
Kvalitativa data samlades in genom 57 semistrukturerade intervjuer med kvinnor som genomgått 
en akut hjärtinfarkt där frågor relaterade till ämnet ställdes.  

Dataanalys Kvantitativa data analyserades med oberoende t-tester och jämförde kvinnor som upplevt en akut 
hjärtinfarkt med en kontrollgrupp med kvinnor som inte upplevt en akut hjärtinfarkt.  
Kvalitativa data kategoriserades i olika koder och analyserades efter en tematisk innehållsanalys. 
Kvalitativa och kvantitativa data sammanfördes sedan för att indelas i åldersgrupper. 

Bortfall Det framgick inga bortfall. 

Slutsats Studien visade att kvinnor som drabbats av akut hjärtinfarkt hade sämre initiativtagande till 
hälsofrämjande beteende, ökat behov av socialt stöd och ökat tilltagande av socialt stöd som 
copingstrategier. Studien påvisade också att en undvikande copingstrategi visade samband med 
sämre livskvalitet samtidigt som problemorienterade copingstrategier visade samband med ökad 
mottaglighet av socialt stöd och självförmåga till hälsofrämjande beteenden.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 6 
Artikel 3 

 
 

Referens Jones, L., Williams, S., Bydalek, K., Elkins, C., & Fruh, S. (2019). African American Women's 
Perceptions of Cardiovascular Disease After Myocardial Infarction: A Phenomenological Inquiry. 
Journal of Cardiovascular Nursing, 34(6), 503-510 

Land  
Databas 

USA  
CINAHL  

Syfte Syftet med studien var att utforska afrikanska-amerikanska kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt.    

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Hermeneutisk fenomenologisk design  

Urval 12 kvinnor tillfrågades att delta i studien, dessa var kvinnor som själva identifierade sig som 
afrikan-amerikanska, över 50 år, engelsktalande och var mer än 3 månader in i återhämtningen 
efter en hjärtinfarkt.    

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som spelades in i deltagarnas hem eller på 
kontor på kardiologiavdelningen. Intervjuerna tog ca 30-60 minuter och bestod av frågor som 
handlade om hur livet ser ut efter en hjärtinfarkt. Två månader efter den första intervjun gjordes en 
uppföljande intervju där resultaten presenterades och gav deltagarna chans till komplettering av 
sina intervjuer.   

Dataanalys Dataanalys genomfördes genom kodning av det material som framkommit under intervjuerna och 
analyserades efter Colazzis fenomenologiska analysmall i sju steg. Dataanalysen resulterade i sex 
huvudteman: livet innan hjärtinfarkten, orsaker till hjärtinfarkten, varningssignaler för hjärtinfarkt, 
livet efter hjärtinfarkten, kardiologisk återhämtning och stöd från familjen. 

Bortfall Två kvinnor valde att dra sig ur studien innan första intervjutillfället och en kvinna kunde inte 
delta på grund av svår försämring i sjukdom.  

Slutsats Studien visade genom de sex framtagna huvudteman att hälso-sjukvårdspersonal behövde 
genomföra mer omfattande bedömningar av riskfaktorer för den ökade förståelsen för 
hjärtkärlsjukdomar hos patienterna. Studien visade också att ytterligare utbildning i livsstil, 
riskfaktorer och konsekvenser kunde ligga till grund för  att minska andelen afrikanska-
amerikanska kvinnors insjuknande i hjärtkärlsjukdomar och hjärtinfarkt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 7 

 
 

Referens Løvlien, M., Mundal, L., & Hall‐Lord, M. L. (2017). Health‐related quality of life, sense of 
coherence and leisure‐time physical activity in women after an acute myocardial 
infarction. Journal of clinical nursing, 26(7-8), 975-982. 

Land  
Databas 

Norge  
CINHAL  

Syfte Syftet med studien var att utvärdera sambandet mellan frivillig fysisk aktivitet, hälsorelaterad 
livskvalitet och känsla av sammanhang för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  

Urval Deltagare som tillfrågades att delta i studien var 417 kvinnor som diagnostiserats med akut ST-
höjningsinfarkt och icke-ST-höjningsinfarkt. 142 kvinnor som mötte kriterierna valde att delta i 
studien.   

Datainsamling Data samlades in genom ett självadministrerat frågeformulär som skickades ut till deltagarna efter 
att deltagarna. Frågeformuläret innehöll frågor om livet efter hjärtinfarkten i relation till 
känslomässig, social och fysisk återhämtning. Frågeformuläret fylldes i med svarsalternativ 
1(’alltid’) till 7 (’aldrig). 

Dataanalys Studiens provstorlek beräknades statistiskt, med en effekt av 080, medelvärde HRQL-poäng 46 
och 52 och en standardavvikelse (SD) på 1, baserat på i en tidigare studie var den totala 
provstorleken som krävdes minst 138 kvinnliga svarande. Av 417 rekryterade patienter kunde 39 
inte delta på grund av hälsoproblem eller dödsfall. Av de 378 patienter som var behöriga valde sju 
att delta och 229 svarade inte på inbjudan. I denna studie inkluderades 142 svar och 
svarsfrekvensen var 38%. 

Bortfall Inga bortfall förekom under studien, 

Slutsats Studien visade att fysisk aktivitet hade en betydande positiv inverkan på hälsorelaterad livskvalitet 
och kunde i vissa fall också öka känslan av sammanhang för kvinnorna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003) 
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Artikel 8 

 
 

Referens Sanner, J. E., Frazier, L., & Udtha, M. (2013). Self‐reported depressive symptoms in women 
hospitalized for acute coronary syndrome. Journal of psychiatric and mental health 
nursing, 20(10), 913-920. 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo   

Syfte Syftet med studien var att undersöka förekomsten av depressiva symptom hos kvinnor inlagda på 
sjukhus med akuta koronara syndrom.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  

Urval Deltagande i studien var 377 kvinnor som var över 18 år, diagnostiserade med akuta koronara 
syndrom, genomgått en bedömning av depressiva besvär enligt Beck Depression Inventory II 
(BDI-II), samt talade engelska eller spanska och kunde förstå information och ge samtycke till 
deltagande. 

Datainsamling Data samlades in genom ett självadministrerat frågeformulär som innehöll frågor relaterat till 
depression och depressiva symptom under sjukhusvistelsen. Frågorna var delvis skattningsfrågor 
där deltagarna fick skatta sina svar och delvis ja och nej frågor.   

Dataanalys Oberoende provtest användes för att jämföra de kontinuerliga variablerna mellan deprimerade och 
icke-deprimerade grupperna av kvinnor. Chi-kvadratiska test användes för oberoende och 
undersöka samband mellan kategoriska data. Tukey's ärligt signifikanta skillnadstester (HSD) -
tester användes med envägsanova för att utföra flera jämförelser mellan de tre definierade 
åldersgrupper. En signifikansnivå sattes till två-svans med P <0,05 bedömd statistiskt signifikant. 
All data analyserades med hjälp av SAS 9.2 statistisk.  

Bortfall Inga bortfall framkom. 

Slutsats Studien visade att depressiva symptom som fatigue, sömnsvårigheter och energilöshet var vanligt 
bland kvinnor inlagda på sjukhus för akuta koronara syndrom. Studien visade också ett behov av 
utökad kunskap och förståelse kring depressiva besvär bland kvinnor med akuta koronara 
syndrom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003) 
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Artikel 9 

 
 

Referens Søderberg, L. H., Johansen, P. P., Herning, M., & Berg, S. K. (2013). Women's experiences of 
sexual health after first‐time myocardial infarction. Journal of clinical nursing, 22(23-24), 3532-
3540. 

Land  
Databas 

Danmark  
CINAHL  

Syfte Syftet med studien var att utforska kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter en hjärtinfarkt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativa 
Fenomenologisk hermeneutisk design  

Urval Deltagare i studien valdes ut genom sjukhusets databaser. Deltagarna var kvinnor och blivit 
inlagda med akuta koronara symptom. Kvinnorna skulle ha drabbats av hjärtinfarkt för första 
gången inom fyra månader sedan, kategoriserats med New York Heart Association (NYHA) I 
eller II, fått relevant behandling efter aktuella riktlinjer samt ha en partner och/eller vara sexuellt 
aktiva.  35 kvinnor tillfrågades och 11 kvinnor valde slutligen att delta.  

Datainsamling Data samlades in genom intervjuer som genomfördes på kontor på sjukhuset eller i deltagarnas 
hem. Intervjuerna spelades in och följde en semi-strukturerad intervjuguide för att försäkra sig om 
att intervjuerna gjordes konsekvent med öppet och flexibelt genomförande. Guiden användes som 
riktmärke men följdes inte stegvis. Deltagarna fick läsa igenom guiden innan intervjuerna 
påbörjades, och därefter hölls intervjuer om 30–45 minuter med två forskningssjuksköterskor 
närvarande.   

Dataanalys Data analyserades genom tre steg med inspiration från Ricoeurs (1975, 1988) framtagna metod. 
Dessa tre steg var först genomläsning där materialet från intervjuerna lästes flertalet gånger ur ett 
fenomenologiskt perspektiv för att få djupare förståelse för intervjuernas innehåll, sedan 
genomfördes en strukturerad analys där innehållet från intervjuerna lästes igenom ytterligare för 
att förstå meningen med innehållet och för att placera intervjuernas innehåll i olika teman. Sist 
genomfördes en kritisk tolkning och diskussion kring de framtagna teman som valts och meningen 
i dess innehåll 

Bortfall Inga bortfall under studiens gång framkom. 

Slutsats Flertalet kvinnor upplevde svårigheter med att återförenas med sitt sexliv efter att ha blivit 
drabbade av hjärtinfarkt. För vissa kvinnor rådde problematik i kommunikationen med sin partner 
om behov och lust efter hjärtinfarkten, vilket riskerade att påverka relationer. För vissa kvinnor 
handlade svårigheterna om att våga delta i och utföra sexuella aktiviteter efter hjärtinfarkten. En 
del kvinnor valde att söka professionell hjälp för att återförenas med sitt sexliv efter hjärtinfarkten 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003) 
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Referens Smith, R., Frazer, K., Hall, P., Hyde, A., & O'Connor, L. (2017). ‘Betwixt and between health and 
illness’–women's narratives following acute coronary syndrome. Journal of clinical nursing, 
26(21-22), 3457-3470. 

Land  
Databas 

Irland  
PsycInfo  

Syfte Syftet med studien var att undersöka och rapportera upplevelsen av akuta koronara syndrom hos 
kvinnor som nyligen blivit diagnostiserade. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Naturalistisk fallstudie  

Urval 14 kvinnor endast med akuta koronara syndrom som primärdiagnos deltog i studien.  

Datainsamling Insamlingen av data skedde genom ansikte-till-ansikte intervjuer samt deltagarnas dagböcker. 

Dataanalys Data analyserades genom användning av modifierad analytisk induktion vilket skapade 
möjligheter till förankring till teori. 

Bortfall 30 kvinnor tillfrågades att delta i studien. Av de 30 som tillfrågats valde sedan 16 kvinnor att inte 
delta. Inga bortfall under studiens gång framgick.  

Slutsats Studien visade att många kvinnor upplevt hemkomsten från sjukhus och återanpassning till 
vardagen som en svårighet. Kvinnorna som deltog i studien belyste ett uttalat behov av 
professionell stöttning och omsorg även efter hemgången. Studien tydliggjorde också vikten av 
hälso, -och sjukvårdspersonals förståelse för patienterna och deras processer under 
återhämtningen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Referens Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., & Svedberg, P. (2016). Women's experiences of how 
their recovery process is promoted after a first myocardial infarction: Implications for cardiac 
rehabilitation care. International journal of qualitative studies on health and well-being, 11(1), 
30633.. 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl   

Syfte Syftet med studien var att utforska hur kvinnors återhämtningsprocess främjas efter en första 
hjärtinfarkt. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Innehållsanalys   

Urval 28 kvinnor tillfrågades deltagande i studien. Dessa var kvinnor som upplevt en första hjärtinfarkt 
under 2009, har deltagit eller inte har deltagit i ett kardiologiskt rehabiliteringsprogram samt 
kunde förstå, läsa och tala svenska. 

Datainsamling efter kvinnornas första hjärtinfarkt. 13 av intervjuerna gjordes över telefon och 13 genomfördes 
ansikte-mot-ansikte i kvinnornas hem, på sjukhuset eller på intervjuarens arbetsplats. Frågorna 
som ställdes under intervjun fokuserades på återhämtningen och livet efter hjärtinfarkten. 

Dataanalys Dataanalys skedde genom flertalet genomläsningar av intervjuerna för att skapa bekantskap och 
förstå innehållets mening. Innehållet som samlades in under intervjuerna komprimerades sedan 
utan att förlora kärninnehållet. Innehållet kodades utifrån likheter och skillnader till nio 
subkategorier vilket resulterade i tre huvudkategorier vilka var deltagande i aktiviteter, uppskatta 
det sociala livet och användning av egna resurser. 

Bortfall Av de 28 kvinnor som accepterat inbjudan till deltagande var det 26 kvinnor som valde att 
fortsätta med studien. Inget ytterligare bortfall framgick. 

Slutsats Studien belyste kvinnornas personliga återhämtningsprocess som en multidimensionell process 
med förhoppningen att skapa nytt livsperspektiv. Studien belyste även förslaget att ett holistisk 
återhämtningsfokuserat förhållningssätt iakttas där beteende, sociala sammanhang och 
psykologiska faktorer spelar roll under behandlingen av kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003) 
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