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ABSTRACT 
 
Many women delay seeking care when they are stricken by myocardial infarction. One 
of the reasons is that women have little knowledge about the symptoms that can appear. 
The aim of this study was to illustrate the experience of women in the acute phase of 
myocardial infarction and make clear the nurse´s approach. A study of literature was 
used to find out what was previously written about women´s experiences of their 
myocardial infarction, and make clear how the nurse can approach this. The relation 
between nurse and patient is very important. A good approach to the patient includes 
certain qualities of the nurse. These are suggested to be ability to communicate, 
empathy, intuition and respect which are all parts of a holistic perspective of the patient. 
Knowledge is important to everybody about women´s symptoms of myocardial 
infarction. Both health care professionals, relatives, the women who are at risk of 
getting a myocardial infarction and the women already afflicted need to know how 
symptoms can appear. 
 
Keywords:  Experience, myocardial infarction, nurse, patient, women 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, patient, sjuksköterska, upplevelse 
 
 

 

 



  
 

INNEHÅLL 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND............................................................................................................................. 1 

      Hjärtinfarkt ...................................................................................................................... 1 

      Kvinnliga patienters beskrivningar av sina symtom ............. 2 

      Att drabbas av kris ................................................................................................... 3 

      Kvinnors upplevelser av symtom vid hjärtinfarktens  
      förlopp .................................................................................................................................... 5 

      Kvinnors emotionella upplevelser vid hjärtinfarkt................. 6 

      Kvinnliga patienters kunskap om hjärtinfarkt ........................... 6 

      Kvinnors upplevelser av anhörigas betydelse för  

      patientens trygghet.................................................................................................... 7 

      Kvinnors upplevelser av första mötet med hälso- och  

      sjukvård ................................................................................................................................ 8 

SYFTE ............................................................................................................................................. 9 

METOD .......................................................................................................................................... 9 

      Litteratursökning........................................................................................................ 9 

      Begränsningar och urval..................................................................................... 10 

      Analys...................................................................................................................................... 10 

      Validitet och reliabilitet ..........................................................................10 

RESULTAT ................................................................................................................................. 11 

      Det första mötets betydelse för sjuksköterska och  

      patient ..................................................................................................................................... 11 



  
 

      Kommunikationens betydelse i sjuksköterskans möte  
      med patienten.................................................................................................................. 12 

      Helhetssynens betydelse i sjuksköterskans möte  
      med patienten.................................................................................................................. 13 

      Sjuksköterskans bemötande av patienter.......................................... 14 

      Sjuksköterskans förmåga att härleda patienters  

      symtom................................................................................................................................... 16 

      Sjuksköterskans bemötande av emotionella  

      upplevelser ......................................................................................................................... 18 

      Sjuksköterskans bemötande av patienter i kris .......................... 20 

      Sjuksköterskans undervisande funktion ............................................ 21 

      Anhörigas betydelse för patienten............................................................. 22 

DISKUSSION........................................................................................................................... 23 

      Metod....................................................................................................................................... 23 

      Resultat.................................................................................................................................. 24 

             En sjuksköterska med bra bemötande...................................................... 24 

             Vikten av att ha en bra observationsförmåga  

             som sjuksköterska.................................................................................................... 26 

             Sjuksköterskans undervisande roll ............................................................. 28 

             Anhörigas viktiga roll i den akuta fasen av hjärtinfarkt ............. 29 

      Konklusion ......................................................................................................................... 29 

REFERENSER ....................................................................................................................... 31 

      Bilaga 1 
 

 

 



 1 
 

 
INLEDNING 
 

I Yrkesmedicinska enhetens rapport (1998:15) anges  hjärt- kärlsjukdom vara den 

dominerande dödsorsaken bland både män och kvinnor i Sverige. Länge har upp-

fattningen varit att hjärt- kärlsjukdom, särskilt hjärtinfarkt, var männens sjukdom. 

Hjärtinfarkt var en sjukdom som drabbade stressade män och då speciellt välbetalda 

män med hög social status. Hjärt- kärlsjukdom är dock nästan lika vanlig hos kvinnor 

som hos män och vanligare i lägre än i högre socialklasser. Trots vetskapen om detta får 

kvinnor mycket mindre uppmärksamhet både av forskare och av kliniker. En faktor som 

kan påverka att forskningen baserats på män kan vara att kvinnor är cirka tio år äldre än 

män när de drabbas av hjärtsjukdom. Åldersskillnaden beror troligen på den skyddande 

effekten de kvinnliga könshormonerna har hos kvinnor i fertil ålder.  

 

Bröstsmärtan vid hjärtinfarkt kan upplevas olika för kvinnor och män, vilket kan leda 

till att symtomen kan feltolkas och förbises (Ericson & Ericson, 2002). Författarnas 

intresse för området väcktes vid samtal med kvinnor i bekantskapskretsen som drabbats 

av hjärtinfarkt. Deras upplevelser var att symtomen inte togs på allvar och att de blev 

illa bemötta av vårdpersonalen.  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. All vårdpersonal skall se människan i ett helhetsperspektiv, inte 

enbart inrikta insatserna på sjukdomstillståndet och ett respektfullt patientbemötande 

anses vara grundläggande för omvårdnaden (SFS 1982:763). Vetskapen om ovan-

stående författning och kvinnors upplevelser gör att författarna vill fördjupa sig i 

bemötandet av kvinnor i den akuta fasen av hjärtinfarkt. 

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 
Blodflödet försämras i en artär som förser hjärtat med blod, ett så kallat kranskärl. Detta 

medför syrebrist i hjärtats muskelceller som kan leda till att en del av hjärtmuskeln dör. 
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Hjärtinfarktens storlek beror på hur kraftig syrebrist vävnaden utsätts för och hur stort 

kärlet är där hindret sitter. Det försämrade blodflödet kan bero på fettinlagringar i 

kärlväggen som gör kärlet trängre. Fettinlagringarna bildar förhårdnader (plack) som 

kan lossna och fastna i ett av hjärtats kranskärl. En skada på kärlets insida aktiverar 

blodplättarna i blodet så att de blir klibbiga och lätt fastnar i kärlväggen. Då bildas en 

blodpropp som kan täppa till kärlet. De skadade kärlväggscellerna och blodplättarna 

frisätter ämnen som gör att kärlet drar ihop sig (kärlspasm). Kärlspasmen försämrar 

ytterligare blodflödet vilket förvärrar syrebristen och orsakar infarkt (Ericson & 

Ericson, 2002).  

 

Hjärtinfarkt kan även uppkomma utan att plack lossnar, exempelvis om kranskärlen är 

stela och oelastiska (stenos). Då räcker det med en kraftig kärlväggsspasm för att utlösa 

en hjärtinfarkt. Graden av skada på hjärtmuskelcellerna påverkas av hur trångt kärlet är 

samt hur länge kärlspasmen pågår och storleken på blodproppen. En snabb behandling 

är därför en viktig faktor för att minimera skadan på hjärtat (Ericson & Ericson, 2002). 

DeVon och Johnson Zerwic (2002) beskriver att biologiska skillnader mellan könen 

också har betydelse för hjärtinfarktens storlek. Kvinnor har mindre kranskärl än män 

och kan därför få ökad syrebrist i hjärtmuskeln vid påfrestning och stress. Hjertstrand 

(1998) och Miller (2002) menar att kvinnor har mindre hjärtan och smalare blodkärl än 

män. 

 

Kvinnliga patienters beskrivningar av sina symtom 
Ofta skiljer sig kvinnornas symtom från männens och bröstsmärtor behöver inte vara 

det första eller största symtomet hos kvinnor. Kvinnorna i studien upplevde oftare än 

män att smärtan strålade ut i käken eller också upplevdes i magen (Miller, 2002). 

Bröstsmärta var det vanligaste symtomet och kunde upplevas som svår smärta mitt i 

bröstet som strålade ut i axlar och armar. Kvinnorna hade också betydande smärta i 

rygg, hals och nacke. Smärtan kunde även sitta mellan eller under skulderbladen eller 

kännas som diffusa obehag i dessa områden. Intensiteten kunde variera från smärtfrihet 

till svår smärta och en del kvinnor kände smärta även i vila (McSweeney & Crane, 

2000). 
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Andra symtom kan vara illamående, kräkningar, uppkördhet, andfåddhet, ovanlig 

trötthet, svaghetskänsla och lufthunger. Kvinnorna beskrev en tyngd- eller trånghets-

känsla i bröstet och kunde ha en känsla av blossande värme (McSweeney & Crane, 

2000; Miller, 2002; DeVon & Johnson Zerwic, 2003 och Holliday, Lowe & Outram, 

2000).  

 

Synproblem, förändring av huvudvärk eller migränmönster, yrsel, kallsvettning, en 

känsla av kyla, diarré, smärta i matstrupen och aptitlöshet var andra diffusa symtom på 

kvinnors hjärtinfarkt (McSweeney & Crane, 2000; DeVon & Johnson Zerwic, 2003; 

Miller, 2002 och Svedlund, Danielson & Norberg, 2001)  

 

Att drabbas av kris  
Att utsättas för hjärtinfarkt är en traumatisk upplevelse både fysiskt, psykiskt och 

psykosocialt. Patienten har upplevt en plötslig förändring från att ha varit frisk till att ha 

blivit allvarligt sjuk och påminns om sin egen dödlighet. Kvinnor verkar uppleva mer 

ångest, depression och de har även en starkare känsla av skuld över sin sjukdom än män 

(Svedlund et al., 2001). 

 

Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder egentligen avgörande vändning, 

plötslig förändring och ödesdiger rubbning. I det medicinska språket används det som 

beteckning för den avgörande vändpunkten i ett allvarligt sjukdomsförlopp. Personen 

kan befinna sig i ett psykiskt kristillstånd då denne råkat in i en sådan livssituation att 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och 

psykiskt bemästra den aktuella situationen. En traumatisk kris beskrivs dels utifrån 

vilken form av trauma som orsakat krisen och utifrån händelsens personliga innebörd 

och betydelse. Det kan exempelvis vara ett oväntat livsläge som personen inte kan ha 

någon särskild kunskap om hur han eller hon kan klara. Händelsen som sådan kan då 

innebära en kraftig försvagning av personens styrka och handlingsförmåga, den utlöser 

då en traumatisk kris. Denna kris skiljs därmed från utvecklingskriser eller livskriser 

som anses tillhöra det normala livet. Den traumatiska krisen kan delas upp i fyra faser 

där chockfasen kommer först och övergår i en reaktionsfas. Därefter följer bearbetnings-
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fasen fram till nyorienteringsfasen. Faserna är inte klart åtskiljda från varandra, ibland 

kan någon fas helt saknas eller förlöpa invävd i en annan fas (Cullberg, 2000). 

 

Chockfasen: Denna fas varar från ett kort ögonblick till några dygn. Personen håller 

verkligheten ifrån sig med all kraft eftersom denne ännu inte är förmögen att bearbeta 

händelsen. Vederbörande kan efteråt ha svårt att minnas vad som sagts eller skett. Det är 

viktigt att de som ger medicinsk information känner till detta (a.a.). 

 

Reaktionsfasen: Chock- och reaktionsfaserna utgör tillsammans krisens akuta fas. 

Reaktionsfasen kan sägas starta då den drabbade tvingas att öppna ögonen för vad som 

skett eller vad som ska komma. De psykiska försvarsmekanismerna hjälper den 

drabbade att stegvis konfronteras med den smärtsamma verkligheten. För att kallas akut 

kris bör inte reaktionsfasen pågå längre än 4-6 veckor (a.a.). 

 

Försvarsmekanismerna i reaktionsfasen utgörs av regression då personen antar 

beteenden eller tankemönster som var karaktäristiska i ett tidigare utvecklingsskede. 

Förnekelse innebär att personen lägger märke till det som borde vara hotande, men 

förnekar att det är väsentligt och accepterar inte dess egentliga innebörd. Detta beteende 

är mycket vanligt då det gäller kroppsliga sjukdomssymtom av hotande innebörd. 

Projektion är en annan försvarsmekanism som huvudsakligen har till syfte att lägga 

ansvaret för ett skeende, som personen själv har omedvetna skuldkänslor för, på andra 

än en själv. Rationalisering betyder att med skenbart förnuftiga argument minska sin 

upplevelse av hot eller skuld. Isolering av känslor är ett av de vanligaste försvaren vid 

smärtsamma upplevelser. Undertryckande av sina känslor är en mera medveten 

handling än isolering där försvarsmekanismen fungerar så effektivt att personen inte vet 

att känslorna finns. Det kan röra sig om att inte visa sin oro och sorg över en svår 

sjukdom eller över förlusten av en nära anhörig. Förstärkning innebär att vissa symtom 

får symbolisera andra konflikter som på så sätt kan förnekas. Bortträngning, hela 

skeendet trängs bort från medvetandet (a.a.). 

 



 5 
 

Bearbetningsfasen: Den pågår under ett halvt till ett år efter traumat och innebär att 

personen åter igen vänder sig mot framtiden istället för att som tidigare ha varit totalt 

upptagen av traumat (a.a.). 

 

Nyorienteringsfasen: Denna sista fas har inget slut och personen lever med det 

förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra 

livskontakten. Genom att personen har kommit igenom krisen har självkänslan stärkts 

och händelsen har fått nya betydelser (a.a.). 

 

Kvinnors upplevelser av symtom vid hjärtinfarktens förlopp 
Ingen av kvinnorna i Lövliens (2001) studie förmodade att de hade haft symtom från 

hjärtat före hjärtinfarkten, men vid senare intervjuer visade det sig att samtliga kvinnor 

kunde berätta om krämpor de hade haft de senaste åren. Det kunde exempelvis vara 

episoder med smärtor och andnöd i förbindelse med ansträngning men kvinnorna satte 

inte dessa krämpor i samband med hjärtproblem. Många kvinnor upplevde sig ha 

matsmältningsproblem, gaser (Holliday et al., 2000) och lida av uppkördhet (Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002).  

 

Som symtomdebut upplevde kvinnorna i Hollidays et al. (2000) studie yrsel, svimnings-

känsla, kallsvettighet, andfåddhet, tryck eller tyngd över bröstet, huggande smärta, 

illamående, kräkningar, värk, smärta i rygg, axlar, armar och käke. Symtomen som 

pågick under hjärtinfarkten beskrevs som ryggsmärta, ökande bröstsmärta, svår smärta 

som strålade ut i båda armarna eller enbart i en arm, fingrarna och/eller käken. Det 

fanns kvinnor som beskrev bröstsmärtan som att få en boll i bröstet eller som svår, envis 

och skarp värk. Flertalet upplevde smärtan mellan fem till åtta på en skala från ett till 

tio, där ett motsvarade ingen eller obetydlig smärta och tio värsta tänkbara smärta. 

Andra beskrivningar var en känsla av gurglande eller kurrande i bröstet, oförmåga att 

prata, extrem andfåddhet, strålande tryck eller extrem tyngd över bröstet, svår svettning, 

tryck över buken och diarréer. 
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Kvinnors emotionella upplevelser vid hjärtinfarkt  
Hjärtinfarkt kan leda till en rad känslor såsom förnekande, skuld och skam som i sin tur 

kan påverka kvinnors uppfattning av symtom (Miller, 2002). Kvinnorna upplevde hög 

grad av ångest, depression och hade känsla av skuld över sin sjukdom. De kände sig inte 

medverkande i det som skedde och sökte en anledning till varför just de blev sjuka och 

ville heller inte offra sin nuvarande livsstil. En känsla av skam och skuld över att bli 

beroende av andra uppträdde och även en känsla av sårbarhet. Vidare upplevde 

kvinnorna att de inte var lika starka som vanligt, kände sig besvärliga som person och 

ville inte besvära eller störa som patient. De ville varken störa sina anhöriga med frågor 

om sjukdomen eller sjuksköterskan om småsaker och problem (Svedlund et al., 2001). 

 

I krisens reaktionsfas uppträder en rad olika försvarsmekanismer. Kvinnorna i 

Svedlunds et al. (2001) studie kände distans till hjärtinfarkten och dess symtom som de i 

sin tur förnekade. Kvinnorna ville inte erkänna sig vara sjuka, de försökte övertyga 

omgivningen om att de mådde bra och väntade hellre och såg om symtomen skulle 

försvinna. Många hade bristande förståelse för varför de behövde vara på sjukhus och 

ville hem så fort som möjligt på grund av oro för familjen där hemma. Även Lövlien 

(2001) och Holliday et al. (2000) skriver om kvinnor som relaterade symtomen till 

kända, ofarliga tillstånd och använde egna metoder för att bli kvitt plågorna. 

 

Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) skriver i sin studie att kvinnorna kände chock, 

förvåning och trodde inte att de kunde ha haft en hjärtinfarkt. Kvinnorna i Jackson, 

Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin och Salamonson (2000) studie 

upplevde inre kaos, osäkerhet och rädsla. Rädslan kunde gälla framtiden, att dö, att få en 

ny infarkt, att delta i vanliga dagliga aktiviteter eller infarktens påverkan på deras roll i 

familjen. De upplevde även fysisk utmattning, nedstämdhet, depression, förlust och 

känslomässig labilitet. Utmattning och oro förenades med brist på kunskap och 

förståelse om hjärtinfarkt.  

 

Kvinnliga patienters kunskap om hjärtinfarkt 
Några av de kvinnliga patienterna hade en bild av hur hjärtinfarkt skulle vara eller 

kännas och trodde att hjärtinfarkt var det samma som hjärtstillestånd (Holliday et al. 
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2000). Kvinnorna i Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) studie upplevde förvåning 

och osäkerhet eftersom deras hjärtinfarkt inte stämde med lärobokens beskrivning av 

bröstsmärta. Även Lövlien (2001) skriver att några av kvinnorna i hennes studie trodde 

att smärtan vid hjärtinfarkt var värre än det de upplevde och menade därför att det 

kunde vara något mindre allvarligt. Några trodde också att hjärtinfarkt var männens 

sjukdom och såg därför inte detta som en möjlig hälsorisk. Kvinnorna ansåg inte 

kunskaper om sjukdomen som relevant eftersom de trodde det var män och eventuellt 

äldre kvinnor som fick hjärtinfarkt. Okunskap kunde leda till att symtomen inte ansågs 

vara hotande och därför bagatelliserades.  

 

Brist på kunskap kan även ha andra orsaker, i sin diskussion skriver Jackson et al. 

(2000) att några av kvinnorna sade att de hade fått information av sjuksköterskan under 

sjukhusvistelsen, men de ville inte acceptera eller kunde inte minnas denna information. 

Författarna anser att den känslomässiga och fysiska krisen som orsakats av 

hjärtinfarkten samt det inre kaos som kvinnorna upplevde mycket väl kunde påverka 

deras förståelse och minne. Detta innebar att även om information gavs hade kvinnorna 

ingen förståelse för vad som sagts eller inget minne av det. De ansåg att den bästa 

informationen var den skrivna informationen samt tillgängligheten av 

telefonrådgivning. Kvinnorna ansåg sig behöva specifik information och upplevde att 

den var svår att få. 

 

Kvinnors upplevelser av anhörigas betydelse för patientens 

trygghet 
Många kvinnor väntade med att berätta för anhöriga om sina symtom och bad om råd 

hos vänner och anhöriga. Om dessa inte ansåg att symtomen verkade hotande blev 

kvinnorna påverkade av deras ord. Detta innebar att om omgivningen inte ansåg 

symtomen som hotande förlängdes tiden innan vård söktes. Hänsyn till och omtanke om 

anhöriga kunde också vara en orsak till att de dröjde att söka vård (Holliday et al., 2000; 

Lövlien, 2001).  

 

Vidare skriver Lövlien (2001) i sin studie att kvinnorna bagatelliserade signalerna både 

för sig själva och omgivningen och förnekade allvaret i situationen. Även med starka 
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smärtor försökte de fungera som vanligt och glömde inte omsorgen om familjen. 

Kvinnorna prioriterade andras behov framför sina egna och värderade sina smärtor i 

förhållande till ansvarskänsla och förväntningar på rollen i familjen. De var upptagna 

med att skona familjen, speciellt barnen. Omsorgen om familjen var fortfarande kvar 

även när de förstod allvaret i sin situation. I Svedlund et al. (2001) framkommer det att 

kvinnorna inte ville visa sina anhöriga att de blivit svagare än förut, höll tillbaka känslan 

av sjukdom och undvek att berätta för sina närstående om hur de kände sig. De höll sina 

tankar för sig själva av omtanke om sina anhöriga och när kvinnorna ville gråta gjorde 

de det i ensamhet för att inte oroa närstående.  

 

Kvinnors upplevelser av första mötet med hälso- och sjukvård 
Lövlien (2001) anser att prognosen vid hjärtinfarkt beror på hur snabbt kvinnor 

bestämmer sig för att söka hjälp för sina symtom. Dessa kvinnor bör därmed definiera 

sig som sjuka och samtidigt förstå sitt behov av professionell hjälp. Flertalet av kvinnor 

i studien väntade mer än ett dygn, och några i flera dagar innan de sökte vård. När 

kvinnorna till slut tog kontakt med hälso- och sjukvården var det inte för att de upplevde 

sig ha blivit sämre utan för att de var utslitna av smärtor och sömnbrist. För några tog 

det upp till två dygn.  

 

Flera av kvinnorna var tvungna att kontakta läkare flera gånger innan de togs på allvar 

och några upplevde att de behövde ”förhandla” med läkaren för att få hjälp. Kvinnornas 

beskrivning av sina smärtor ledde inte till att läkarna satte det i förbindelse med 

hjärtinfarkt. En av orsakerna tror författaren, i sin diskussion, kan vara att kvinnorna 

förträngde allvaret i situationen samtidigt som deras kunskaper inte räckte till om 

symtom som kan tyda på hjärtinfarkt. Deras beskrivning till läkarna blev därför inte 

konkret i förhållande till aktuella symtom och läkarna förstod inte vidden av smärtorna. 

Kvinnorna beskrev sin totala upplevelse av sjukdom och inte specifika symtom från 

delar av kroppen (Lövlien, 2001). En av kvinnorna i en studie av Holliday et al. (2000) 

tog sina symtom på allvar och kontaktade larmcentral, men efter sin beskrivning av 

symtom fick till svar att hon led av ångest. Denna kvinna dröjde sex och en halv timma 

från symtomdebut till behandling och drabbades av en mer utbredd hjärtinfarkt medan 

hon var på hjärtavdelning.  
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SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser i den akuta fasen 

av hjärtinfarkt samt tydliggöra sjuksköterskans bemötande. 

 

METOD 
 

Metoden som valts är litteraturstudier. Backman (1998) skriver att litteraturstudiens 

syfte är att belysa vad som tidigare skrivits och gjorts inom det område som studien 

omfattar. I en litteratursökning redovisas det hur sökningen utförts. Vid databaserad 

sökning bör databaserna redovisas samt de sökord som används.  

 

Litteratursökning 
I syfte att finna relevant litteratur har systematisk sökning gjorts på högskolebiblioteket 

i Trollhättan/Uddevalla Campus Vänersborg, i databaserna Cinahl, Medline, Academic 

Search, PubMed och SweMed+. Systematisk sökning har även gjorts i bibliotekets 

kataloger. Den osystematiska manuella sökningen bestod av böcker, en avhandling och 

referenslistor i aktuella artiklar. För att få ytterligare material kontaktades per telefon 

akutmottagningen och hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) på Uddevalla sjukhus. 

Även akutmottagningen och en medicinavdelning för hjärtsjukvård på Norra Älvsborgs 

Länssjukhus (NÄL) kontaktades av samma anledning, men materialet var inte relevant 

för studien och valdes därför bort. Polit och Hungler (1999) anger att Cinahl och 

Medline är de mest relevanta databaserna inom omvårdnadsforskning samt att manuell 

sökning via referenslistor är ett bra sätt för att finna ytterligare material.  

 

Sökorden som använts har varit myocardial infarction, women, experience, nurse, 

patient, heart attack, care, symptom, nursing care, view, gender, angina, pain, coronary 

care, relations, chest pain och hjerter. Sökorden kombinerades sedan på flera sätt, se 

tabell 1 i bilaga 1.  
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Begränsningar och urval 
Sökningen av artiklar begränsades till tidsperioden 1994 till 2004. Detta för att få ta del 

av aktuell forskning. Materialet skulle även vara publicerat på engelska eller de 

skandinaviska språken. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och innehålla 

abstract som var tillgängliga på databaserna. Författarna kombinerade sökorden vid 

artikelsökningen för att få ner antalet träffar till ett hanterbart antal. Efter detta gjordes 

ett urval för att få artiklar som stämde överens med arbetets syfte. Sökningen resulterade 

i 23 artiklar varav tio valdes bort då dessa inte svarade mot syftet eller inte var 

vetenskapliga. Artiklarna som motsvarade syftet var 13 som sedan kom att analyseras.  

 

Analys 
Enligt Patel och Davidson (2003) är målsättningen med analysen att hitta mönster, 

teman och kategorier ur textmaterialet, vilka ligger till grund för resultatet. Även 

Backman (1998) anser att kategorisering och tematisering underlättar det kvalitativa 

förfarandet och ger överskådlighet till arbetet. Analysarbetet startade med genomläsning 

av artiklarna och identifiering av de textenheter som svarade mot syftet. De utvalda 

textenheterna lästes igenom av alla författare tills en helhet uppnåddes och utifrån detta 

formades kategorier. Vidare analyserades och sammanfattades uttalanden inom varje 

kategori, vilket följdes av diskussioner så att enighet uppnåddes. Kategorierna lästes 

sedan noggrant igenom och jämfördes med de ursprungliga textenheterna för att uppnå 

reliabilitet. Analysen resulterade i ett antal kategorier som utgjorde resultatet. Dessa var 

första mötet mellan sjuksköterska och patient, kommunikationens- och helhetssynens  

betydelse, sjuksköterskans bemötande av patienter, sjuksköterskans förmåga att härleda 

patienters symtom, sjuksköterskans  bemötande av  emotionella upplevelser, bemötande 

av patienter i kris, sjuksköterskans undervisande funktion och anhörigas betydelse för 

patienten. 

 

Validitet och reliabilitet 
 Hartman, (1998) och Patel och Davidson, (2003) skriver att när tre granskare studerar 

samma frågor kan validitet och reliabilitet uppnås. För att erhålla validitet och 

reliabilitet genomlästes materialet av samtliga författare två gånger. Kommentarer till 
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texten skrevs i marginalen och stycken som svarade till arbetets syfte markerades och 

diskuterades författarna emellan. Understrykningar och markeringar som samtliga 

ansågs vara relevanta skrevs sedan in i arbetet.  

 

RESULTAT 
 

Det första mötets betydelse för sjuksköterska och patient 
Halldórsdóttir (1996) menar i sin teori att de grundläggande behoven av omsorg och 

kontakt blir viktigare än förut när en människa är sjuk eller försvagad. Att vistas på 

sjukhus, utan familjen, i en beroende situation gör dessa behov ännu viktigare. Patienten 

blir ofta sårbar och känslig samtidigt som omsorg och kontakt eller bristen på det 

påverkar denne väsentligt, antingen till det bättre eller till det sämre. Författaren 

beskriver mötet som präglas av omsorg som en bro (Figur 1) mellan sjuksköterska och 

patient. Ett möte som upplevs vara utan omsorg reser istället en mur emellan dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Lack of  Professional Caring.                 Professional Caring 

 

Figur 1. En schematisk bild av Halldórsdóttirs (1996) teori om strukturen i ett möte 

präglat av omsorg som skapar en bro och ett möte utan omsorg som skapar en vägg – ur 

patientens synvinkel. 
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Själva skapandet av bron kan förklaras som en process i fem steg. Det första steget är att 

inleda en professionell kontakt som kräver att både sjuksköterska och patient ger och 

tar. Det andra steget innebär ömsesidigt erkännande genom ömsesidiga avslöjanden om 

sig själva. Dessa bör vara begränsade men ändå tillräckliga för att etablera en kontakt. I 

det tredje steget erkänns bron då patienten inser att en kontakt skapats som sedan kan 

vidareutvecklas genom att personen exempelvis kan be om hjälp. Fjärde steget innebär 

att patienten har tillit till sjuksköterskan och vill öppna sig samt känner att detaljer kan 

avslöjas om den nuvarande situationen och upplevelsen. I det femte och sista steget har 

kontakten och den professionella närheten skapat en bättre förståelse för den 

individuella patienten. Denna förståelse gör att sjuksköterskan kan uppfatta patientens 

synvinkel, vilket är en nödvändig förutsättning för skapandet av en äkta omsorg 

(Halldórsdóttir, 1996). Även Svedlund et al. (1999) skriver om det första mötet mellan 

sjuksköterska och patient och menar att det avgör relationen och förtjänar därför 

särskild uppmärksamhet. Det hjälper också patienten att utveckla förtroende om denne 

ser att anhöriga har tillit till sjuksköterskan från början. 

 

Kommunikationens betydelse i sjuksköterskans möte med 

patienten 
En kommunikation kan ske utan ord, sjuksköterskorna på en hjärtavdelning beskrev sitt 

förhållande med patienter som om de ”läste av” patienterna. Patienterna menade det var 

svårt att uttrycka sig i ord och tyckte det var otroligt att de hade drabbats av sjukdom. 

Sjuksköterskorna var känsliga för patienternas signaler som kunde uttryckas genom 

kroppsspråket och ansiktsuttrycket, speciellt uttrycket i patienternas ögon. Ibland kunde 

en känsla infinna sig hos sjuksköterskan för situationen och för hur patienterna kände 

sig (Svedlund et al., 1999). 

 

Attree (2001), Hildingh (1998) och Svedlund et al. (1999) skriver alla enhetligt om en 

öppen tvåvägskommunikation som en av de viktigaste komponenterna i vård av god 

kvalitet. Detta är även viktigt för att skapa goda relationer mellan patienter och 

sjuksköterskor. Både att kunna prata med och lyssna på patienterna ansågs vara 

nödvändigt för kommunikationen och förståelsen. Patienterna såg kommunikationen 
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som en viktig del i sjuksköterskans arbete, dels med att förstå deras behov och problem, 

dels för att förklara vad som sker och ge information och råd. Dahl Andersen (1997) 

menar att sjuksköterskan inte kan välja att föra en dialog som känns äkta eller inte äkta, 

utan det är hennes plikt att upprätta en sådan dialog. Det är viktigt att sjuksköterskan 

arbetar medvetet för att få patienterna att uttrycka sina synpunkter och upplevelser. 

Sjuksköterskan har inte automatiskt tillgång till patienternas förtroende, utan tillit och 

förtroende kommer att växa fram och bero på deras inställning samt sätt att vara mot 

varandra. Endast genom kontakt med patienterna som medmänniskor får sjuksköterskan 

det nödvändiga materialet för att ge en individuell och enhetlig vård som omfattar hela 

patienten.  

 

Helhetssynens betydelse i sjuksköterskans möte med 

patienten 
Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) beskriver en helhetssyn där patienten inte bara ses 

som ett medicinskt fall utan behandlas som en individ i samhället. Patientens behov får 

en central plats i vården och vidare betonas det att patienten är en person med ett liv 

präglat av frihet, val, lidande och ansvar. Denna syn på människan innebär att i vården 

se relationerna som speciellt viktiga. Vården ses som ett möte mellan unika personer, 

sjuksköterska och patient, som är delaktiga i en dialog.  

 

Burr (2001) menar att helhetsvård är centralt i dagens omvårdnad. Helheten är större än 

summan av de olika delarna. En helhetssyn ur ett omvårdnadsperspektiv innefattar de 

fysiska, emotionella, sociala, själsliga och kulturella delarna av en människa. Selin 

Törnqvist (1998) och Hildingh (1998) skriver att en ökad medvetenhet om den enorma 

betydelsen av att se helheten. Detta kan leda till en mer människovänlig och därmed 

människovärdig hälso- och sjukvård men det är inte alltid möjligt att tillfredsställa alla 

behov som omfattas av helhetssynen. 

 

Sjuksköterskans kapacitet utgörs av de resurser, förmågor och färdigheter som hon har 

till sitt förfogande för att hjälpa patienten. Vårdandet innebär att hjälpa patienten och 

kunna utgå från dennes behov, situation och upplevelser. Det är viktigt att sjuk-

sköterskan kan förstå patienten och leva sig in i dennes situation. Förmågan till empati 
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blir då en viktig faktor för att kunna hjälpa patienten. Empati handlar om inlevelse-

förmåga och kan ses som en källa till kunskap om patienten. Att ha empatisk kunskap 

om patienten innebär att kunna sätta sig in i och förstå patientens känslor och psykiska 

situation. Vårdaren fångar då upp patientens känslomässiga budskap och förstår hur 

patienten känner sig i den aktuella situationen. Viktiga faktorer i empatin är intuition 

och fantasi samt kunskap, som kommer att utgöra viktiga förmågor och resurser i 

sjuksköterskans kapacitet. Intuition är en förmåga som innefattar patientens alla 

dimensioner och innebär att se in i, att se något inifrån och då kommer intuitionen 

därmed nära empatin. Den intuitiva förmågan innebär att kunna uppfatta helheter och är 

viktig för att sjuksköterskan kan uppfatta patienten som en total person. Tidigare 

erfarenheter, känslor, stämningar, kunskap och fantasi ligger till grund för intuitionen 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).  

 

Patienten bör bemötas med respekt, engagemang och empati. Detta kommer till uttryck 

genom medmänsklig värme, aktivt lyssnande och koncentration. Att respektera pati-

enten betyder att visa en positiv aktning för och ta hänsyn till denne. Genom att visa 

respekt får patienten ökad självkänsla (Dahl Andersen, 1997). Att visa respekt kan 

innebära att låta patienten ha en egen vilja, egna känslor och åsikter och ett eget sätt att 

uppleva en situation. Att visa hänsyn innebär att beakta de tankar och känslor patienten 

har så att denne inte blir sårad (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 1996). 

 

Sjuksköterskans bemötande av patienter 
Svedlund et al. (1999) skriver om särskilda egenskaper som sjuksköterskor på hjärt-

avdelning bör ha för att möta patienters behov. Egenskaperna beskrivs som att känna 

patientens sårbarhet, göra mer än vad som krävs, vara delaktig i patientens värld, vara 

närvarande i situationen, fokusera på patienten och känna sig bekväm med patienten.   

 

Sjuksköterskor som inte ville hjälpa eller erbjuda hjälp, ge stöd och råd uppfattades som 

mindre bra vårdare. Dessa sjuksköterskor undvek nära relationer och hade lite intresse 

eller kunskap om patienterna och detta upplevdes negativt (Stewart, Davidson, Meade, 

Hirth & Makrides, 2000).  
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I sin studie tar Attree (2001) upp att patienter och anhöriga ansåg det var svårare att ge 

exempel på vård som de menade var mindre bra eller som kunde förbättras. Det kunde 

handla om att vården inte svarade till patienternas behov, baserades på rutin och inte 

gavs med engagemang för patienten. Andra upplevelser var att sjuksköterskan visade 

lite respekt för patienternas mänsklighet, individuella rättigheter, privatliv och 

värdighet. Kommunikationsproblem som innefattade otillräcklig eller ingen information 

och missförstånd som berodde på dålig kommunikation bekymrade patienter och 

anhöriga. Brist på vänlighet, omtanke, medkänsla och känslighet upplevdes som 

negativt bemötande. Att inte ha tid för patienterna och vara otillgängliga var andra 

exempel på sjuksköterskor som gav sämre vård. 

 

Halldórsdóttir (1996) beskriver också mindre bra möten i sin teori. De karaktäriserades 

av att sjuksköterskan upplevdes inkompetent och utan omsorg om patienterna. Obetänk-

samhet, okänslighet, respektlöshet och ointresse för patienter, var andra upplevelser som 

rapporterades. Patienterna upplevde att vid mindre bra möten restes en mur mellan 

sjuksköterskan och dem själva. Muren symboliserade negativ eller bristande 

kommunikation, ett avskiljande och en brist på omsorgsfull kontakt. Den kunde ha olika 

form och storlek beroende på hur dåligt patienterna upplevde bemötandet. 

 

Ett möte som upplevdes vara bra av patienter i Halldórsdóttirs teori från 1996 utgjordes 

av tre grundläggande delar, dessa var kompetens, omsorg och förmågan att skapa en 

relation. En kompetent sjuksköterska beskrevs exempelvis vara kunnig att undervisa 

människor, göra kliniska bedömningar och vara patientens ombud. Att kunna visa 

omsorg beskrevs som att vara öppen och lyhörd för andra, ha en äkta omtanke om den 

som vårdas, både som person och patient. Vidare beskrevs omsorg som ett moraliskt 

ansvarstagande. Detta genom att sjuksköterskan visade respekt emot sig själv och emot 

patienten, och var närvarande i mötet med patienten. Att skapa en relation innebar att 

bygga en bro samtidigt som sjuksköterskan höll kvar en professionell distans, ett 

bekvämt avstånd byggt på respekt och medkänsla. Även Attree tar i sin studie från 2001 

upp sjuksköterskor som visade en omvårdande attityd baserad på vänlighet, omtanke, 

medkänsla, känslighet och sympati värderades högt av flera patienter och anhöriga. 
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Särskilt sjuksköterskor som visade omsorg och omtanke, genom att de tittade till 

patienterna och följde med under hela vårdtiden på avdelningen. 

 

Sjuksköterskans förmåga att härleda patienters symtom 
Uppfattning av symtom på sjukdom är komplicerad, fysiska symtom speglar inte alltid 

den direkta kroppsliga skadan. Fysiska symtom kan definieras som en uppfattning, 

känsla eller föreställning om tillståndet i kroppen. Starka upplevelser av kroppens inre 

tillstånd är lättare att uppfatta än svaga upplevelser och det finns också individuella 

skillnader i uppmärksamheten som människor riktar mot sitt inre tillstånd. Några 

människor är fokuserade på sitt inre och känsliga för sina symtom, medan andra 

fokuserar mer på yttre händelser och inte är så känsliga för inre förändringar (Brink, 

2003).  

 

Att inte tidigare ha upplevt en hjärtinfarkt kan göra att symtomen inte uppfattas som 

farliga och att patienter därmed dröjer med att söka vård. Patienter som var medvetna 

om riskerna för hjärtinfarkt och förstod allvaret med symtomen sökte hjälp snabbt. 

Åtgärder för att minska fördröjningen med att söka vård när symtom på akut hjärtinfarkt 

uppträder var viktiga åtgärder för sjuksköterskan (Brink, 2003). De patientupplevda 

behoven bör styra vilka insatser som görs. Det innebär att utgångspunkten tas i frågor 

som ”Vad är mest besvärligt?” eller ”Vad vill du ha hjälp med ?” (Selin Törnqvist, 

1998). 

 

Det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt är central bröstsmärta. Det akuta omhänder-

tagandet av en patient med hjärtinfarkt är mycket betydelsefullt. Ett lugnt, vänligt och 

professionellt bemötande är viktigt eftersom infarktsmärta ofta ger svår ångest och oro. 

Snabb behandling och information om vad som händer gör att patienten kan känna 

trygghet och tillförsikt (Hildingh, 1998). Betydelsen av tidig behandling vid diagnosen 

akut hjärtinfarkt är angeläget. Bästa resultaten nås när behandling startas inom de två 

första timmarna efter att symtom uppstått (Brink, 2003). 

 

Oro och ångest kan förstärka smärtupplevelsen, även ovissheten om orsaken till smärtan 

liksom osäkerhet om den kommer att ge med sig förvärrar känslan. Smärta kan påverka 
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sårläkning, minska blodflödet till flera organ och hämma mag-/tarmkanalens aktivitet 

med illamående och kräkningar som följd. För att hjälpa patienter med smärta bör inte 

bara de fysiska orsakerna observeras. Smärta kan även medföra psykiska upplevelser 

som rädsla, ångest och depression. Sjuksköterskan bör förmedla trygghet och säkerhet i 

relationen med patienten. Detta i sin tur verkar smärtlindrande och förstärker effekten 

av övrig medicinsk behandling. Fler smärtlindrande omvårdnadsåtgärder kan vara 

bekvämt läge i sängen och lugn miljö (Selin Törnqvist, 1998).  

 

Det är sjuksköterskans uppgift att identifiera de faktorer som kan inverka på 

patienternas smärtupplevelse och smärtuttryck. Kvaliteten på informationen som samlas 

in beror på lyhördhet, observationsförmåga och inre färdigheter hos sjuksköterskan. En 

god smärtbedömning är avgörande för framgångsrik behandling. Det är viktigt att 

observera smärtbeteendet då patienter har en rad olika uttryck för sin smärta. 

Patienterna bör dessutom tillfrågas om vad de tror smärtan kan bero på. Vid beskrivning 

av smärtan bör sjuksköterskan observera vilka ord patienten använder sig av. Exempel 

på de ord patienter kan använda sig av kan vara ”värk”, ”ont”, ”tyngd”, ”besvär” eller 

”obehaglig känsla”. Det ord patienten väljer bör användas av sjuksköterskan vid senare 

smärtbedömning exempelvis ”Känner du fortfarande tyngd över bröstet?”. Det 

viktigaste instrumentet för att bedöma smärta är en väl fungerande dialog. Patienten är 

expert på sin egen smärta och bör därför få beskriva smärtans intensitet, vad den betyder 

för dem, i vilken omfattning den påverkar deras liv och vilka strategier som de har 

använt för att hantera sin smärta (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Att inte bli tagen på allvar eller bli trodd i sin smärtupplevelse kan vara traumatiskt.  

Smärtan är vad patienten säger att den är (Selin Törnqvist, 1998; Hawthorn & 

Redmond, 1999). I undersökningar har det konstaterats att det finns skillnad mellan 

sjuksköterskornas och patienternas smärtbedömning. Det finns en tendens till att sjuk-

sköterskorna underskattar patienternas smärtupplevelse och samtidigt överskattar 

effekten av behandlingen som givits (Selin Törnqvist, 1998). Albarran, Durham, 

Gowers, Dwight och Chappel (2000) uppskattade att minst två till tio procent av 

patienterna skrevs ut från akutvårdsmottagningen, trots pågående infarkt eller att deras 

symtom togs för annan sjukdom än hjärtinfarkt. 
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Hawthorn och Redmond (1999) skriver att behandling av smärta hos äldre ställer 

speciella krav då åldersrelaterade faktorer kan komplicera både smärtbedömning och 

smärtbehandling. De kan exempelvis vara nedsatt syn, hörsel, förvirring eller 

demenssjukdom. Äldre drar sig ofta för att berätta om sin smärta antingen av rädsla för 

att vara till besvär eller att de inte tror att smärtan kan lindras. Detta bekräftas av Selin 

Törnqvist (1998) som anser att flera patienter är rädda för smärtan i sig men också för 

att be om smärtstillande. En del patienter berättar om sin smärta och andra gör det inte. 

Som sjuksköterska gäller det att vara lyhörd för vad den enskilde patienten behöver. 

Patienten bör känna att han/hon tas på allvar och uppleva att beskrivningen av smärt-

upplevelserna leder till åtgärd. 

 

Andnöd är ett vanligt symtom vid hjärtinfarkt (Hildingh, 1998). Patient med andnöd bör 

inte lämnas ensam, ångest kan vara ett viktigt symtom på att en patient inte får i sig 

tillräckligt med luft och kan uppkomma speciellt vid akuta andningsproblem. Ångesten 

kan lindras genom god omvårdnad som till exempel lugnt uppträdande, fysisk kontakt 

som exempelvis hålla i handen, släppa in frisk luft och ha en behaglig temperatur i 

rummet. Om anhöriga visar rädsla kan det förstärka patientens ångest. I sådana fall är 

det inte lämpligt att lämna de anhöriga ensamma med patienten. Information till 

anhöriga om vad som händer med patienten kan göra att de känner ett större lugn och 

lugna anhöriga som bryr sig om patienten har positiv inverkan även på den som inte kan 

få luft (Mathisen & Dahle, 1998). 

 

Sjuksköterskans bemötande av emotionella upplevelser  
När patienterna kommer till den ovana och förvirrande miljön på en vårdavdelning 

förstärks deras upplevelse av en känsla av hjälplöshet och rädsla. Åsynen och ljudet av 

apparater kan skapa en spänd atmosfär både för patienter och besökande. För många 

människor kan en sådan miljö upplevas främmande, omänsklig och till och med 

skrämmande (Svedlund et al., 1999). Vårdmiljön kan hjälpa patienterna eller göra denne 

mer sårbar då den akuta situationen innebär att patienten utsätts för flera stressande 

moment (stressorer) samtidigt. Dessa kan exempelvis utgöras av kontroller, behand-

lingar, ovisshet, oförmåga att kommunicera, smärta och orörlighet. Ju fler stressorer 
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patienten utsätts för desto kraftigare påfrestning blir det på kroppen. Graden av 

stresstolerans är individuell och påverkas av den fysiska och psykiska konditionen. En 

svårt sjuk patient har dock alltid en sänkt stresstolerans och därför bör sjuksköterskan 

försöka minska de stressande faktorerna både till antal och till intensitet. En allvarligt 

sjuk patient kan känna sig utsatt för fara, hjälplös och utelämnad åt sjuksköterskan. 

Patienten sätter sitt hopp om hjälp och förståelse till sjuksköterskan. Alla människor har 

ett behov av trygghet och säkerhet. Att vistas på sjukhus kan upplevas som obehagligt 

och smärtsamt, den personliga integriteten kan kränkas av undersökningar och 

behandlingar (Selin Törnqvist, 1998).  

 

Malt (1997) anser att behandling av sjukdom och skada kan innebära ett psykologiskt 

trauma. Behandlingen kan hota patientens självständighet (autonomi) genom att läkare 

och annan sjukvårdspersonal övertar allt ansvar och viktiga avgöranden. En del 

patienter menar att detta ger dem trygghet, medan andra upplever det som 

ångestskapande och till och med kränkande. I mötet med patienter bör därför 

informationen anpassas efter dennes grad av självständighet och därmed undgå att 

behandlingen blir ett psykologiskt trauma. Detta styrks av Hawthorn och Redmond 

(1999) som skriver att genom att uppmuntra patienter att delta aktivt i den egna vården, 

kan deras psykiska och fysiska välbefinnande förbättras och deras anpassning till 

ohälsan kan underlättas. 

 

Om varje behandling anpassas efter den sjukes eller skadades autonomi förebyggs också 

passivitet som hos patienterna kan utlösa en konflikt rörande beroende och/eller 

oberoende. En del patienter kan ha ett bakomliggande behov av att bli omhändertagna 

(beroende), som står i kontrast med ett mer vuxet behov av att bestämma själv 

(oberoende). Genom att sjuksköterskan alltför lätt övertar alla funktioner för att spara 

tid i stället för att stimulera patientens egen aktivitet, kan patienten bli mer vård-

krävande än vad som är nödvändigt. En del sjuka eller skadade kan reagera med att bli 

mer krävande, ständigt be om mer hjälp eller visa dålig samarbetsförmåga. Det är då 

viktigt som sjuksköterska att veta att det i regel är en känsla av hjälplöshet som döljer 

sig bakom reaktionerna. Andra psykologiska reaktioner på allvarlig skada eller sjukdom 
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kan vara att patienterna drar sig tillbaka (blir mer frånvarande), blir mer lättirriterade 

eller visar andra förändringar i sitt beteende (Malt, 1997).  

 

Sjuksköterskans bemötande av patienter i kris 
Sjukdom kan leda till svåra identitetskriser då patientens uppfattning om sig själv, sin 

kropp, sin betydelse för andra och sin roll i samhällslivet kan påverkas. Tillvaron 

kommer i gungning och många frågar sig vad som är meningen med det som har skett. 

Då är det av betydelse att sjuksköterskan inte lämnar patienten ensam med dessa svåra 

frågor (Selin Törnqvist, 1998). 

 

Sjuksköterskorna i Svedlunds et al. (1999) studie beskrev att patienterna inte verkade 

vilja möta sin verklighet eller sårbarhet och avståndstagande var ett sätt att isolera sig 

från sina egna känslor. De beskrev även svårigheter att möta anhöriga i kris vid en 

närståendes hjärtinfarkt. Patienter och anhöriga kunde hålla distans till sjuksköterskan 

för att de inte kunde möta sina egna känslor och tankar beträffande hjärtinfarkten. Brink 

(2003) menar att förnekande både kan vara negativt och positivt. Negativt eftersom 

patienterna kan dröja med att söka vård och försenad medicinsk behandling av en akut 

hjärtinfarkt ökar risken för försämrad prognos. En annan följd kan bli direkt livshotande 

om förnekande kombineras med ett riskfyllt beteende. Det kan exempelvis vara en 

patient som förnekar risken att ha drabbats av hjärtinfarkt och kör sin egen bil till 

sjukhuset. Förnekandets positiva effekter kan påvisas när behandling har påbörjats då 

tillfrisknandet kan ske snabbare om patienten förnekar sin sjukdom i den akuta fasen.  

 

Cullberg (1999) menar att bemötandet av personer i akut kris är ofta avgörande för hur 

krisen genomarbetas och om den drabbade efteråt kan se tillbaka på tidsperioden med 

skräck eller en upplevelse av att försonats med det som skett. I läkningen stärks den 

egna personligheten, och förlusten, kränkningen eller hotet från yttervärlden får 

minskad betydelse. Personen hittar andra vägar att bygga upp sin självkänsla igen och 

denna återuppbyggnad är en del av krisens bearbetningsfas. Det är viktigt som 

sjuksköterska att inte stoppa denna process.  
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Att inge hopp är en av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan eftersom patienten 

som är i kris kan ha svagt eller inget hopp om framtiden. Förståelse och respekt är 

nödvändiga delar i bemötandet då patienten inte kan eller orkar hoppas på en positiv 

förändring. En central del i arbetet med den krisdrabbade är att uppmuntra patienten till 

att öppet uttrycka sina känslor och vara ett stöd i krisen. Aggressiva känslor är vanliga 

vid kris och bör få ta plats och tillåtas i mötet med patienten. Att stödja och hjälpa 

patienten i sin oro för de närstående är viktigt i processen (Cullberg, 1999). 

 

Sjuksköterskans undervisande funktion 
Både kvinnor och män behöver mer information om hur de bör agera när akuta symtom 

på hjärtinfarkt uppträder. De som dröjde längst med att söka vård var osäkra på 

symtomen medan de som inte dröjde visste om en rad symtom som associeras med 

hjärtinfarkt. En större kunskap om riskfaktorer gör också att medvetenheten ökar om 

risken att få hjärtinfarkt (Brink, 2003). 

 

Allbarran et al. (2002) skriver i sin diskussion att kvinnor väntar med att uppsöka läkare 

då de upplever bröstsmärta. Anledningen kan vara att de missbedömer eller inte känner 

igen sina symtom som om de kom ifrån hjärtat. En annan anledning kan vara att kvinnor 

inte sätter risken för hjärtinfarkt i samband med sig själva och därför inte agerar, eller 

anser de mindre vanliga symtomen på hjärtinfarkt vara meningsfulla när de uppstår. En 

tredje orsak kan vara att informationskampanjer för att öka kunskapen om symtom på 

hjärtinfarkt verkar riktas mot mäns upplevelser.  

 

Fridlund (1998) skriver att hälsobevarande och sjukdomsförebyggande program finns 

för män och anser att det är viktigt att speciella program utformas även för kvinnor, då 

de utgör nära halva gruppen av dem som drabbas av hjärtinfarkt. I dessa program bör 

kvinnans livssituation tas upp och utformas utifrån hennes önskemål och behov. Vidare 

menar författaren att program som inte är anpassade till kvinnors krav kan vara direkt 

hälsofarliga. Detta styrks även av Stewart et al., (2000) som anser att missvisande eller 

bristande information från sjuksköterskan kunde vara skadlig för patienter med 

hjärtinfarkt. 
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För att kunna påvisa hjärtinfarkt bör sjuksköterskan ha kunskaper och färdigheter i att 

bemöta patienter som har diffusa symtom. Det är viktigt att känna till de unika och fina 

skillnaderna i symtombilden, till exempel graden av smärta i förhållande till kön. Det 

finns också ett behov av att uppmärksamma hur hälso- och sjukvårdspersonal bemöter 

och hanterar de mer ovanliga symtomen som kvinnor med hjärtinfarkt påvisar. Det 

föreslås ett mer snabbt och aktivt bemötande vid mindre vanliga symtom (Allbarran et 

al., 2002). 

 

Anhöriga och patienter menade att de hade fått otillräcklig information av sjuk-

sköterskan. Sjuksköterskan som vårdar patienter med hjärtinfarkt bör ta till vara varje 

möjlighet att undervisa kvinnor, inte bara om förebyggande åtgärder och riskfaktorer 

utan också om att känna igen och snabbt agera vid mindre vanliga symtom. Den 

felaktiga uppfattningen att män löper störst risk att drabbas av hjärtinfarkt bör förnekas i 

media som är tillgänglig för kvinnor. Bra utformade undervisningskampanjer som även 

är lätta att få syn på är viktiga för att skapa det rätta budskapet. Sjuksköterskor bör 

också spela en aktiv roll genom att uppmana kvinnor att acceptera hjärtinfarkt som en 

hälsorisk (Albarran et al., 2002). Hawthorn och Redmond (1999) skriver att även 

anhöriga bör få undervisning, i synnerhet om de är direkt engagerade i omvårdnaden av 

patienten. 

 

Anhörigas betydelse för patienten 
Burr (2001) menar att anhöriga är en viktig del av helheten i omvårdnaden kring 

patienten på en intensivvårdsavdelning. De är ett emotionellt stöd för den drabbade, de 

bidrar med information och värdefull assistans och inger patienten hopp, gör att 

patienten känner sig uppskattad, älskad, värdefull och upplever tillhörighet. Vidare kan 

anhöriga ge vägledning, uppmuntran, praktiskt stöd, konkret hjälp, vara ett stöd i brist 

på identitet och ha inflytande på patientens känslor.  

 

Närstående kan ge en mer emotionellt meningsfull omvårdnad tack vare den nära 

relationen både med och utan ord, än vad de obekanta sjuksköterskorna kan göra. 

Eftersom sjuksköterskorna inom intensivvården inte kan eller har tid att hjälpa även 

närstående är det extra viktigt att möta och tillgodose närståendes behov så att de kan 
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förstå situationen och återfå en känsla av stabilitet. Detta är inte bara nödvändigt för 

närståendes eget välbefinnande utan det påverkar även patientens återhämtande. I mötet 

med anhöriga bör sjuksköterskan inte besvara frågor genom att generalisera eller svara 

på rutin, dessa svar kan i vissa fall bli mer förvirrande än till hjälp. Då anhöriga känner 

sig maktlösa och sårbara bör sjuksköterskan förstå och acceptera dessa upplevelser. När 

dessa upplevelser förstås kan närstående känna sig delaktiga i omvårdnaden som en 

resurs (Burr, 2001; Stewart et al., 2000). 

 

DISKUSSION 
 

Metod 
Syftet med studien var att lyfta fram och tydliggöra bemötandet av kvinnor i den akuta 

fasen av hjärtinfarkt baserat på studier om deras egna upplevelser. Denna litteraturstudie 

begränsas till viss del av att den inte utgår från nytt material, utan från redan befintliga 

kunskaper om kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt. För att kunna ta reda 

på kvinnornas egna upplevelser borde en empirisk studie ha varit den bästa metoden. 

Dels för att kunna jämföra empirin (verkligheten) med litteraturen och dels för att kunna 

få ett enhetligt resultat baserat på intervjuer med lika frågor till alla. En litteraturstudie 

valdes ändå som metod då tiden ansågs för kort för att genomföra intervjuer. Backman 

(1998) skriver att eventuella brister i arbetet bör tas upp. En sådan evaluering innebär en 

värdering av hur metoden genomförts. Synpunkter ges på metodiken i sig men också på 

hur den stämmer överens med problemställningen och hur den ligger till grund för de 

slutsatser och tolkningar som sedan görs. 

 

Litteratur söktes i databaser och material hittades som ansågs vara relevanta till syftet. 

Backman (1998) menar att författaren bör bestämma före sökningen vilka databaser och 

sökmetoder som anses vara aktuella att använda. En enda databas kan anses vara 

otillräckligt. Patel och Davidson (2003) skriver att de senaste rönen inom ett område 

kan hittas i arttiklar och rapporter eftersom böcker tar lång tid att förlägga. 

 

I början var det svårt att få fram lämpliga sökord som svarade på syftet med studien 

men efter hand utvaldes ett antal ord som täckte området. I referenslistorna i artiklarna 
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hittades både användbara böcker och artiklar. Det var också svårigheter att utifrån titel 

och abstract i databaserna bedöma om artiklarna var relevanta. Efter noggrann 

genomläsning valdes på grund av detta tio artiklar bort från det ursprungliga antalet 23.  

Kriterierna för urvalet till bakgrunden var studier som baserades på kvinnors 

upplevelser vid hjärtinfarkt och dessa artiklar, nio till antalet, var lätta att hitta. Däremot 

var det svårare att finna artiklar om bemötande av kvinnor i den akuta fasen av en 

hjärtinfarkt, vilket resultatet skulle handla om. Endast fyra artiklar motsvarade syftet 

och kunde användas i resultatet. För att hitta ytterligare material som kunde styrka 

resultatdelen söktes också i böcker. Backman (1998) menar att när artiklar har hittats, 

läses dessa igenom och det värderas om de är relevanta till problemställningen. Enligt 

Patel och Davidson (2003) har problemområdet betydelse för mängden litteratur som 

hittas vid sökningen. Vissa problemområden är förhållandevis nya och det har inte 

hunnit skrivas speciellt mycket om dem. 

 

Eftersom tre författare läste samtliga artiklar och analyserade och sammanfattade 

uttalanden inom samma kategori minskade risken för subjektivitet och därmed 

påvisades validitet och reliabilitet, om detta skriver både Hartman (1998) och Patel och 

Davidson (2003). Författarna var eniga om hur kvinnornas uttalanden skulle 

kategoriseras och vid tillfällen då oenighet uppstod diskuterades det fram en lösning.  

 

Resultat  
Författarna har förstått att bemötandet av kvinnor i den akuta fasen av hjärtinfarkt har 

betydelse. Både för hur de kan uppleva mötet med sjuksköterskan och för sjuk-

sköterskans möjlighet att bedöma deras symtom. Halldórsdóttir (1996), Hildingh (1998) 

och Svedlund et al. (1999) är eniga om att ett bra möte knyter patient och sjuksköterska 

närmare varandra. En patient som känner tillit till sjuksköterskan har lättare att berätta 

om sin upplevelse mer öppet. 

 

En sjuksköterska med bra bemötande 
Hildingh (1998) skriver om betydelsen av ett lugnt, vänligt och professionellt 

bemötande eftersom patienter med akut hjärtinfarkt ofta upplever stark oro och ångest. 

Graden av oro i den akuta fasen motsägs av Brink (2003) som i sin studie menar att 
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patienterna kände större oro och ångest fem månader efter infarkten. Författarna har i 

studien valt att ta upp ett antal egenskaper som kan känneteckna en sjuksköterska med 

bra bemötande. Dessa är förmågan att kommunicera, ha en helhetssyn, visa empati och 

respektera patienten. 

 

Flera författare (Svedlund et al., 1999; Attree, 2001 och Dahl Andersen, 1997) skriver 

om hur viktigt det är med kommunikation mellan patient och sjuksköterska både med 

eller utan ord. Författarna anser att en sjuksköterska i den akuta situationen bör kunna 

tyda patientens signaler i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vidare bör 

sjuksköterskan även vara lyhörd för patientens behov då denne kan vara oförmögen att 

prata eller kunna uttrycka sina upplevelser i ord på grund av exempelvis smärta. 

 

Författarna menar att sjuksköterskan bör ha en helhetssyn på patienter som kommer in 

med en akut hjärtinfarkt. Sjukdomstillståndet är inte det enda som har betydelse för 

upplevelsen, utan hela situationen runt patienten påverkar tillståndet. Sarvimäki och 

Stenbock-Hult (1996) beskriver helhetssynen som att patienten inte bara ses som ett 

medicinskt fall och att dennes behov bör få en central plats i vården. Detta skrivs det 

även om i Hälso- och sjukvårdslagen. Lövlien (2001) skriver i sin studie att kvinnor 

även med starka smärtor försökte fungera som vanligt och glömde inte omsorgen om 

familjen och då speciellt barnen. Författarna anser att det är mycket vanligt att kvinnor 

har förväntningar på sin roll i familjen och därför kan deras oro vid hjärtinfarkten 

förstärkas ytterligare. I en sådan situation bör sjuksköterskorna hjälpa kvinnorna att ta 

kontakt med anhöriga och/eller vänner, så att oron för hemsituationen kan minskas.  

 

Empati är en av de resurser, förmågor och färdigheter som sjuksköterskan har till sitt 

förfogande i omvårdnaden av patienten. Viktiga faktorer i empatin är intuition, kunskap 

och fantasi som hjälper sjuksköterskan att förstå patienten (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

1996). En sjuksköterska utan empatisk förmåga, anser författarna inte höra hemma i 

vården. Att inte kunna sätta sig in i andra människors upplevelser och känslor kan 

innebära att alla patienter behandlas på samma sätt. Därmed uppfylls inte heller kravet 

på individuell vård och en vård på lika villkor som det står beskrivet i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Vidare tror författarna att risken finns att den 
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empatiska förmågan kan avta efter många års arbete. Därför kan det vara nödvändigt 

med återkommande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i empatiskt bemötande 

och etiska reflektioner. 

 

Att visa respekt kan innebära att låta patienten ha en egen vilja, egna känslor och åsikter 

och ett eget sätt att uppleva en situation (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Detta kan 

sättas i kontrast med flera av kvinnorna i Lövliens (2001) studie som upplevde att de var 

tvungna att kontakta läkare flera gånger innan de togs på allvar. Några upplevde även 

att de var tvungna att ”förhandla” med läkaren för att få hjälp. Då kvinnorna ofta har 

mer diffusa symtom anser författarna att det är viktigt att ha respekt för deras upplevelse 

av sjukdomskänsla. Bara kvinnan själv vet hur hon känner sig och det är 

sjuksköterskans uppgift att ta henne på allvar. Vidare är det viktigt att skapa ett bra 

möte när sjuksköterskor träffar patienter. Ett otillfredsställande möte kan göra att 

patienten mår sämre, det kan i sin tur göra att även anhöriga mår dåligt och inte kan ge 

patienten det stöd denne behöver. Ett dåligt möte påverkar även sjuksköterskans arbete 

eftersom patienten kanske inte delar med sig av sina upplevelser och därmed missas 

viktig information som kan ha betydelse för bedömning och för vidare vård. En annan 

allvarlig konsekvens kan vara att patienten drar sig för att söka vård igen. 

 

Vikten av att ha en bra observationsförmåga som sjuksköterska 
Kvinnor har mer diffusa symtom vid sin hjärtinfarkt och därmed ställs höga krav på 

sjuksköterskan att kunna fånga upp dem. Hawthorn och Redmond (1999) anser att 

smärtbeteendet är viktigt att observera eftersom patienten kan ha en rad olika uttryck för 

sin smärta. Vid beskrivning av smärtan bör sjuksköterskan observera vilka ord patienten 

använder sig av och exempel på ordval kan vara ”värk”, ”ont”, ”tyngd”, ”besvär” eller 

”obehaglig känsla”. Författarna tror att anledningen till att en del kvinnor missas kan 

vara att de beskriver sina symtom på ett oväntat sätt. Därför är det mycket viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om att beskrivningen av smärta kan variera i ordvalet. 

Lövlien (2001) skriver i sin studie att de kvinnliga patienternas beskrivning av sina 

smärtor inte ledde till att läkarna inte satte det i förbindelse med hjärtinfarkt. Kvinnorna 

beskrev sin totala upplevelse av sjukdom och inte specifika symtom från delar av 
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kroppen. Därför blev deras beskrivning till läkarna inte konkret i förhållande till 

aktuella symtom.  

 

Författarna anser att människor som drabbats av en hjärtinfarkt lider av psykisk press 

och sjuksköterskans arbete bör inriktas på att minska den så mycket som möjligt. 

Författarna kan föreställa sig att det kan vara svårt i den akuta situationen att ha en 

helhetssyn. Insatserna inriktas kanske bara på den medicinska delen och patientens 

psykiska behov kommer i andra hand. Den inre stressen kan vara svår att komma åt men 

en åtgärd kan vara att som sjuksköterska tänka på att miljön på sjukhuset kan upplevas 

skrämmande för patienten. Svedlund et al. (1999) beskriver den som främmande, 

omänsklig och att miljön i sig kan förstärka upplevelsen av hjälplöshet och rädsla hos 

patienten. Selin Törnqvist (1998) menar att stresstoleransen är individuell, den påverkar 

kroppen fysiskt och psykiskt och en sjuk patient tål stress sämre. Därför bör 

sjuksköterskan minska så många stressfaktorer som möjligt så att patienten kan känna 

sig lugnare.  

 

Utifrån arbetet har författarna förstått att hela tillvaron kommer i gungning vid 

hjärtinfarkt. Patienten blir medveten om sin sårbarhet och livsfrågor som exempelvis 

”Vad är meningen med livet?” och ”Varför skulle just jag drabbas?”. Att komma i kris 

är naturligt vid en hjärtinfarkt, det är kroppens sätt att hantera den livshotande 

situationen. Författarna menar att sjuksköterskor bör ha kunskaper om krisens olika 

faser för att kunna bemöta dem på rätt sätt. Även om patienten visar sig lugn utåt kan 

det vara kaos inombords. Lyhördhet och observationsförmåga är därmed viktigt i 

bemötandet av både fysiska och psykiska besvär och av betydelse för sjuksköterskans 

agerande i krissituationer. Cullberg (2000) beskriver krisen uppdelat i faser där 

chockfasen och reaktionsfasen bildar krisens akuta del. I chockfasen kan patienten inte 

bearbeta det som skett och försöker därför hålla verkligheten ifrån sig. I detta skede kan 

patienten också ha svårt att ta till sig information. Författarna anser att informationen 

ändå alltid bör ges trots att den kanske inte förstås av patienten, men att det är 

nödvändigt att upprepa den flera gånger och även ge den skriftligt. Det är givetvis 

individuellt från patient till patient hur mycket information som krävs. Anhöriga kan 

också befinna sig i kris och därmed gäller det även att upprepa informationen till dem. 
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Brink (2003) skriver om sjuksköterskans problem med skillnaden mellan given 

information och mottagen information. Hon föreslår upprepad undervisning som ett sätt 

att nå fram med information till patienter. Reaktionsfasen beskriver Cullberg (2000) 

starta då patienten börjar öppna ögonen för vad som skett och vad som kommer att ske. 

En av kroppens psykiska försvarsmekanismer är förnekande av det som borde vara 

hotande. Svedlund et al. (2001), Lövlien (2001) och Holliday et al. (2000) visar i sina 

studier att kvinnorna inte ville erkänna sig som sjuka. De relaterade sina symtom till 

kända ofarliga tillstånd och förväntade sig att symtomen skulle försvinna. De försökte 

även övertyga omgivningen om att de mådde bra. 

 

Sjuksköterskans undervisande roll 
Att kvinnor i allmänhet har bristande kunskaper om både hjärtinfarkt och dess symtom 

anser författarna vara oroväckande i allra högsta grad. Holliday et al. (2000), Kerr och 

Fothergill-Bourbonnais (2002) och Lövlien (2001) beskriver samtliga att kvinnorna i 

deras studier ofta hade för lite kunskap om hur hjärtinfarkt skulle kunna vara och kännas 

för kvinnor. Kunskapen som fanns beskrev ofta mäns symtom. När dessutom både 

anhöriga och vårdpersonal har svårigheter att tolka symtomen hos kvinnorna tror 

författarna att situationen blir än värre. Följden kan bli att kvinnorna inte söker vård i tid 

eller känner att de inte tas på allvar då exempelvis deras beskrivningar av symtom kan 

vara otydliga. I förlängningen kan deras hjärtinfarkt förvärras eller leda till döden då 

behandling inte hinner ges i tid. Då kvinnor själva har bristande kunskaper om 

symtombilden och ibland tror att enbart män drabbas är det angeläget att hälso- och 

sjukvårdpersonal har kunskap om kvinnors symtom. En ekonomisk aspekt i dessa 

besparingstider är att om vårdpersonal och allmänhet har bra kunskaper om detta 

problem kommer kvinnorna under behandling fortare och vårdtiden kan förkortas. 

Följden av snabbare behandling kan bli en mindre hjärtinfarkt och tiden för eftervård 

och rehabilitering blir därmed också kortare.  

 

Att fånga upp kvinnor som kan vara i riskzonen för hjärtinfarkt exempelvis på grund av 

stress, övervikt, högt blodtryck, rökning eller ärftlighet är sjuksköterskans uppgift enligt 

författarnas mening. Det är viktigt att ge dessa kvinnor och deras anhöriga information 

om vilka symtom som kan uppstå, men informationen bör samtidigt vara väl anpassad 
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för att inte skapa onödig oro. Det kan kanske lätt bli ”skrämselpropaganda” och många 

kan komma att söka vård i onödan. Fridlund (1998) och Lövlien (2001) menar att 

dagens hälsobevarande och sjukdomsförebyggande program som är baserade på mäns 

behov kan vara rent hälsofarliga om de tillämpas på kvinnor. Då kvinnor utgör ungefär 

hälften av alla hjärtinfarktspatienter bör likadana program skapas för deras speciella 

önskemål och behov. Författarna menar att program kan vara hälsofarliga för kvinnor 

där mäns symtombild beskrivs som allmängiltig eftersom kvinnor kan uppvisa helt 

andra symtom. Kvinnornas situation idag är också annorlunda än förr med stress, 

dubbelarbete och ökat antal kvinnor som röker. Därmed krävs speciell information som 

riktas till dagens kvinnor som löper risk att få hjärtinfarkt. Kvinnorna i Jackson et al. 

(2000) studie upplevde att denna form av information var svår att få. 

 

Anhörigas viktiga roll i den akuta fasen av hjärtinfarkt 
Anhöriga anser författarna är viktiga i vården kring patienten då de ger emotionellt stöd 

och uppmuntran i en mycket svår situation. Anhöriga bör ses som en resurs som kan ge 

värdefull information om patienten. De kan även vara en kontakt som informerar övriga 

berörda så att patienten kan få det lugn som behövs och ta hand om hemsituationen vid 

behov så att onödig oro kan minskas. En orolig anhörig som inte riktigt vet vad som 

kommer att hända kan också påverka patienten negativt. Det är därför viktigt att 

anhöriga får kontinuerlig information både för att minska den egna och patientens oro 

och för att hjälpa patienten att komma ihåg vad som sagts. Välinformerade anhöriga kan 

även vara en tillgång för att påverka kvinnor att söka vård. Burr (2001) anser att 

anhöriga är en viktig del av omvårdnaden då de bidrar med information, värdefull 

assistans, de inger patienten hopp, gör att patienten känner sig uppskattad, älskad, 

värdefull och upplever tillhörighet.  

   

Konklusion 
En slutsats av denna studie är att det finns behov av kunskap, både ur kvinnors 

perspektiv och ur ett omvårdnadsperspektiv. Även om det inte är sjuksköterskans 

uppgift att ställa diagnos kan det vara kvinnans första kontakt då hon söker hjälp. Har 

sjuksköterskan bra kunskaper om kvinnors diffusa symtombild vid hjärtinfarkt kan både 

bemötande och bedömning av patienten bli bättre och följden blir att kvinnan kommer 
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snabbare under behandling. En välinformerad kvinnlig patient kan både söka vård 

snabbare och beskriva sina symtom med ord som lättare kan förknippas med hjärt-

infarkt. 

 

En annan slutsats är att det finns behov av att all hälso- och sjukvårdspersonal tänker på 

sitt bemötande eftersom en del kvinnor i studierna och även i bekantskapskretsen 

upplevde sig illa bemötta. Bemötande är en viktig del av all omvårdnad och speciellt i 

en akut situation där patientens hela situation är i gungning. Att sjuksköterskan har goda 

kunskaper, förmåga att känna empati och har en helhetssyn i sitt arbete är en 

förutsättning för att ett bra möte skapas. Ett respektfullt bemötande gör att patienter 

känner att någon lyssnar och tar dem på allvar. 

 

Då det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar om att bemöta kvinnor i den akuta fasen 

av hjärtinfarkt anser författarna att denna litteraturstudie kan vara ett värdefullt bidrag 

till området. Detta för att den lyfter upp problemet med okunskap om kvinnors 

symtombild och vikten av ett bra bemötande i en akut situation. Då ett bemötande som 

upplevs vara dåligt kan bottna i okunskap anser författarna att det är önskvärt med 

vidare forskning. Denna bör visa på den bristande kunskapen om symtom vid 

hjärtinfarkt hos både kvinnor och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan för-

hoppningsvis leda fram till förändringar i rutiner av medicinsk vård och omvårdnad 

samt utformning av hälsoprogram som baseras på kvinnors upplevelser och behov.  
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Bilaga 1 
 

Tabell 1. Sammanfattning av sökord och träffar. 

Sökord     Träffar   Databas   
       
Myocardial infarction  8423  Cinahl  
       
Experience  46185  Cinahl  
       
Woman   6578  Cinahl  
       
Nurse   89062  Cinahl  
       
Patient   134738  Cinahl  
       
Heart attack  941  Cinahl  
       
Nurse, symptom,   24  Cinahl  
heart attack      
       
Women, experience,  543  Cinahl  
myocardial infarction      
       
Care, gender, angina  130  Cinahl  
       
Chest pain, woman,  217  Cinahl  
myocardial infarction      
       
Nurse, woman, caring, 124  Cinahl  
myocardial infarction      
       
Myocardial infarction  5721  Academic search 
       
Experience  109564  Academic search 
       
Woman   41459  Academic search 
       
Nurse   31523  Academic search 
       
Patient   200673  Academic search 
       
Woman, experience,  3  Academic search 
myocardial infarction      
       

Nurse, patient,  95  
 
Academic search 

myocardial infarction      



  
 

Sökord   Träffar  Databas  
Nurse, patient,   7  Academic search 
relations       
           
Nurse   19599  Medline  
       
Patient   9994  Medline  
       
Nursing care  22156  Medline  
       
View   0  Medline  
       
Coronary care  0  Medline  
       
Patient, nursing care, 209  Medline  
view       
       
Nurse, coronary care  295  Medline  
       
Pain   93924  PubMed  
       
Heart attack  276086  PubMed  
       
Pain, heartattack   839  PubMed  
       
Hjerter   3  SweMed+  
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