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SAMMANFATTNING  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att vara en av de främsta dödsorsakerna i världen. Akut 

koronart syndrom (AKS) drabbar såväl yngre som äldre, kvinnor som män och personer ur alla 

samhällsgrupper. Att drabbas av sjukdom är en individuell och personlig upplevelse vilket 

vården bör ta hänsyn till i mötet med varje enskild patient. 

 

Syftet var att beskriva patienters symtom vid insjuknande i akut koronart syndrom. 

  

Metoden som valdes var litteraturöversikt. En litteraturöversikt ger möjligheten att belysa och 

beskriva redan existerande forskning. Sökningarna gjordes via databaserna PubMed och 

CINAHL vilket resulterade i 17 inkluderade artiklar. Dataanalysen genomfördes med integrativ 

analys. 

  

Resultatet påvisade stor variation i insjuknandet i AKS men också flertalet likheter. Det 

vanligaste symtomet var bröstsmärta eller obehag i bröstet för samtliga patientgrupper. 

Majoriteten av patienter upplevde minst ett prodromalsymtom. Den genomsnittliga 

symtombördan för samtliga AKS-diagnoser var mellan fem till sex symtom. Likheter framkom 

också vid flertalet analyser av symtomkluster, såväl vid analys av en bred population som inom 

specifika samhällsgrupper. Samtidigt fanns tydliga skillnader mellan olika samhällsgrupper med 

avseende på kön, ålder, komorbiditet, socioekonomisk status samt etnisk och kulturell 

tillhörighet. Tydliga skillnader kunde också observeras vid jämförelse av insjuknande i IAP, 

NSTEMI och STEMI.  

  

Slutsats: Tydliga skillnader såväl som stora likheter förekommer vid insjuknande i AKS mellan 

olika samhällsgrupper. För att förbättra möjligheten att göra liknande jämförelse och öka 

generaliserbarheten behöver standardisering ske gällande datainsamlingen av symtom. En 

standardisering av datainsamlingen skulle ge förbättrade förutsättningar att dra slutsatser kring 

insjuknandet i AKS för att kunna erbjuda personer en personcentrerad vård. 

  

  

Nyckelord: akut koronart syndrom, symtom, personcentrerad vård, livsvärld 

 

  



 

 

ABSTRACT  

  

Heart disease continues to be one of the leading causes of death in the world. Acute coronary 

syndrome (ACS) affects both young and old, women as well as men and people from all parts of 

society. Being affected by illness is an individual and personal experience which is something 

that health care professionals should consider in the meeting with every patient. 

 

The aim was to describe patients’ symptoms at the onset of acute coronary syndrome. 

 

The method chosen was a literature review. The searches were carried out in PubMed and 

CINAHL databases, which resulted in 17 articles included. The data analysis was carried out 

using an integrative analysis. 

 

The result showed great variation in the experience of falling ill with ACS but also several 

similarities. The most common symptom was chest pain or chest discomfort for all patient 

groups. The majority of patients experienced at least one prodromal symptom. The average 

symptom burden for all ACS diagnoses was between five to six symptoms. Similarities also 

emerged in most analyzes of symptom clusters, both in the analysis of a broad population and 

within specific social groups. At the same time, there were clear differences between different 

social groups with regard to gender, age, comorbidity, socio-economic status and ethnic and 

cultural affiliation. Clear differences were also observed when comparing the incidence of UA, 

NSTEMI and STEMI. 

 

Conclusion: There are clear differences of illness in ACS between different social groups as well 

as large similarities. To improve the ability to make similar comparisons and increase 

generalizability, standardization needs to be done regarding data collection of symptoms. A 

standardization of data collection would provide improved conditions for drawing conclusions 

about the illness of AKS in order to be able to offer people a person-centered care. 

 

Key words: acute coronary syndrome, symptom, person centered care, life world 
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INLEDNING 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över, likaså i Sverige. 

Några av de vanligaste diagnoserna bland hjärt- och kärlsjukdomar återfinns under begreppet 

akuta koronara syndrom (AKS). Akuta koronara syndrom drabbar individer ur alla 

samhällsgrupper och har en ökande prevalens bland yngre personer. Merparten av riskfaktorerna 

för AKS är modifierbara genom livsstilsförändringar, vilket ger goda förutsättningar för 

preventiva insatser. Ett viktigt led i att minska morbiditet och mortalitet för AKS är också 

kunskapen kring hur sjukdomen yttrar sig i det akuta skedet och symtombilden vid insjuknande i 

AKS visar sig vara högst varierande. Med ökad förståelse för vilka symtom patienter upplever 

vid insjuknandet i AKS skapas förutsättningar för riktade utbildningsinsatser till allmänhet, 

patienter och vårdpersonal såväl som för en bättre personcentrerad omvårdnad. Att genom 

riktade utbildningsinsatser förbättra patientens sjukdomsinsikt, förmåga att identifiera tecken på 

försämring och akuta symtom ges förutsättningar för tidigare vårdkontakt och bättre 

sjukdomsprognos. 

 

 

BAKGRUND 

 

Akut koronart syndrom 

 

Epidemiologi 

Trots intensiv forskning och stora medicinska framsteg gällande behandlingar inom området 

fortsätter ischemisk hjärtsjukdom att vara den ledande dödsorsaken i världen (World Health 

Organisation, 2019). Enligt Socialstyrelsen (2019) orsakade hjärt- och kärlsjukdomar 33 procent 

av dödsfallen i Sverige år 2018. I USA och Asien samt Europa var det hjärt- och kärlsjukdomar 

som stod för majoriteten av alla dödsfall (Reed, Rossi & Cannon, 2017). Enligt den senast 

utgivna statistiken från Socialstyrelsen (2018a) gällande hjärtinfarkter drabbades 25 300 personer 

år 2017 av akut hjärtinfarkt. Incidensen och mortaliteten har kraftigt minskat sedan 2002 men 

fortfarande dör cirka 5900 personer varje år relaterat till hjärtinfarkt i Sverige. Risken att som 

man drabbas av hjärtinfarkt är dubbelt så hög i jämförelse med att drabbas som kvinna. Dessa 

skillnader minskar dock alltmer.  

 

Patofysiologi 

Hjärtinfarkt innebär att myokardceller går i nekros till följd av en ihållande ischemisk process 

(Ibanez, et al., 2018; Thygesen et al., 2018). Ett AKS uppstår i de flesta fall på grund av en 

ruptur eller fissur i ett aterosklerotiskt plack i ett kranskärl. Denna ruptur eller fissur leder till en 

aktivering av trombocyter och koagulationsmekanismer vilket leder till en akut trombosbildning. 

Detta obstruerar helt eller delvis blodflödet i kranskärlet och leder snabbt till myokardischemi i 

det drabbade kärlområdet och risk för påföljande myokardnekros. Vid IAP (instabil angina 

pectoris) och NSTEMI (Non ST Elevation Myocardial Infarction) föreligger en partiell ocklusion 

av kärlet och vid STEMI (ST elevation myocardial infarction) är kärlet totalockluderat. 

 

Ibland progredierar den aterosklerotiska processen tills dess att en allt tätare förträngning av 

kärlet uppstår. När förträngningen växer sig tätare försämras blodflödet successivt vilket kan 

leda till alltmer lättväckta symtom och öka risken för en typ-2-infarkt om syrgasbehovet av 

någon anledning blir för stort. Den långsamma progressen kan också stimulera bildandet av ett 

parallellt blodflöde som kallas kollateralkärlsförsörjning. Om kollateralkärlsförsörjning finns blir 

ischemin och den eventuella skadans utbredning mindre omfattande (Erlinge, 2010). 
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Definition och klassificering 

Akut koronart syndrom (AKS) inbegriper diagnoserna STEMI, NSTEMI och IAP (Erlinge, 

2010; Kumar, et al., 2009). Förutsättningen för att ställa en AKS-diagnos är förekomst av 

symtom förenliga med koronarischemi och i de flesta fall förhöjda hjärtskademarkörer. Om 

elektrokardiografi (EKG) uppvisar ST-höjningar bör handläggning ske utan fördröjning såsom 

vid misstänkt STEMI. Om EKG inte visar ST-höjningar men hjärtskademarkörer är förhöjda och 

med dynamik, anses patienten ha NSTEMI. Om patienten inte har stegrade nivåer av 

hjärtskademarkörer men den sammanvägda kliniska bilden (anamnes med eller utan EKG-

förändringar) talar för akut kranskärlssjukdom bedöms patienten ha en IAP. Patienter med 

förhöjda hjärtskademarkörer med dynamik och antingen förekomst av nytillkomna Q-vågor på 

EKG, tecken på myokardskada eller förekomst av en kranskärlstromb vid koronarangiografi eller 

obduktion anses också ha haft en hjärtinfarkt. Även plötslig hjärtdöd räknas som till AKS vid 

fynd av kranskärlstromb post mortem (Hamm et al., 2011; Roffi et al., 2015; Thygesen et al., 

2018). 

 

Vidare klassificeras hjärtinfarkt utifrån genes enligt typ 1, 2, 3, 4 a + b och 5. Typ 1 kallas för 

primär infarkt till följd av att en aterosklerotisk plackruptur bildat en trombos i kranskärlet och 

orsakar myokardischemi. En typ 2 orsakas av en obalans mellan syre- och blodtillförseln till 

myokardiet och dess behov. Minskad tillförsel kan exempelvis bero på kärlspasm, hypotension, 

hypoxi och/eller anemi. Ökat behov kan orsakas av kraftig ansträngning, takyarytmi eller 

septikemi. Typ 3 innebär plötslig död och obduktionsfynd som beskrivet ovan. En typ 4 är 

antingen (a) orsakad av perkutan koronarintervention (PCI) med troponin minst trefaldigt över 

referensintervallet eller (b) orsakad av stenttrombos. Typ 5 är orsakad av öppen 

kranskärlsoperation (CABG) med troponin femfaldigt över referensintervallet. (Thygesen et al., 

2018) 

 

Riskfaktorer 

Det finns många riskfaktorer associerade med kardiovaskulär sjukdom. Flera av dessa går att 

eliminera eller påverka genom livsstilsförändringar och medicinering medan andra inte går att 

påverka (Timmis et al., 2017). Att en person har någon eller flera riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdom innebär inte nödvändigtvis att denne insjuknar i kardiovaskulär sjukdom men ju fler 

riskfaktorer som föreligger desto större är risken för insjuknande. Detta visar på vikten av att 

kartlägga riskfaktorer hos riskgrupper, att öka kunskapen kring dem samt vidta åtgärder så tidigt 

som möjligt för att hindra progressen av sjukdomen (Timmis et al., 2017; Dhingra & Vasan, 

2012).  

 

Den aterosklerotiska processen kan börja tidigt i livet och progredierar olika fort, beroende av 

såväl arv som miljö (Erlinge, 2010; McSweeny, Cleves, Zaho, Lefler & Yang, 2010; Ibanez, et 

al., 2018). Riskfaktorer indelas generellt i påverkbara och ej påverkbara. Till påverkbara 

riskfaktorer räknas rökning, övervikt (framför allt abdominell fetma), inaktiv livsstil, 

hyperlipidemi, hypertoni, diabetes och glukosintolerans samt stress/ångest/depression. Till ej 

påverkbara räknas ålder, kön, hereditet, etnicitet och tidig menopaus. (Timmis et al., 2017). Upp 

till 90 procent av alla hjärtinfarkter kan förklaras av kända riskfaktorer (förhöjda lipider, rökning, 

hypertoni, diabetes, abdominell fetma, psyko-sociala faktorer, lågt intag av frukt och grönsaker, 

alkohol samt fysisk inaktivitet) som alla är potentiellt påverkbara genom livsstilsförändringar 

och medicinering (Yusuf et al., 2005). 

 

En viktig förutsättning för att kunna vidta åtgärder för att motverka modifierbara riskfaktorer är 

kunskapen kring dessa och hur de kan påverkas i såväl positivt som negativ riktning. En stor 

studie publicerad i The Lancet (Rosengren et al., 2019) sökte samband mellan inkomststatus och 
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utbildningsnivå och förekomsten av kardiovaskulär incidens i tjugo länder. Studien visade ett 

mycket tydligt samband mellan framför allt utbildningsnivå och förekomst av kardiovaskulär 

sjukdom, med en särskilt stark sådan korrelation i fattigare länder trots att populationen i dessa 

länder hade en generellt bättre riskprofil än populationen i rikare länder. En delförklaring till 

fynden anses vara de fattigare ländernas lägre sjukvårdsstandard och sämre tillgång till vård.  

 

Diagnostik och utredning 

Vid misstänkt AKS rekommenderas det att 12-avlednings-EKG tas inom tio minuter från det att 

patienten söker sjukvård (Diercks et al., n.d; Ibanez et al., 2018). Akut koronart syndrom kan 

diagnosticeras med hjälp av EKG, ultraljud av hjärtat (ekokardiografi), eleverade biomarkörer 

(Troponin I/T) samt kliniska tecken (Thygesen et al., 2018). Vid STEMI föreligger en total 

ocklusion av kranskärlet. På EKG ses ST-höjning på 0,1 mV i antingen V1, V4-V6 eller två 

intilliggande extremitetsavledningar. För kvinnor krävs 0,15 mV i V2-V3 och för män krävs en 

ST-höjning med minst 2,0 mV. Samtidigt kan reciproka sänkningar ses i motsatta avledningar 

vid EKG (Erlinge, 2010). Anamnes för kardiovaskulära riskfaktorer samt ischemiska tecken på 

EKG är alla av relevans för att misstänka pågående hjärtinfarkt (Ibanez et al., 2018). Vid 

ischemisk hjärtsjukdom är det av stor vikt att förstå hur stor del av hjärtmuskulaturen som är 

drabbad av ischemin. Detta kan göras genom bland annat koronarangiografi och arbetsprov 

(Socialstyrelsen, 2018b). Koronarangiografi genomförs genom punktion av (i de flesta fall) 

radialisartären och sedan med hjälp av kontrast och genomlysning av kranskärlen för att på så 

sätt identifiera förträngningar eller ocklusioner i kranskärlen. 

 

Symtom vid AKS 

Patienter som söker till akuten och som sedermera erhåller en diagnos för AKS uppvisar både 

typiska och atypiska symtom (Body et al., 2010; Abed et al., 2015; Bagai et al., 2013). 

Symtomen kan skilja beroende på om patienten drabbats av en typ 1- eller typ 2-infarkt (Lippi, 

Sanschis-Gomar & Cervellin, 2016). Flertalet studier visar att förekomsten av typiska symtom, 

är högre hos patienter som drabbats av typ 1-infarkt, till skillnad från de som drabbats av typ 2-

infarkt. På samma sätt visade det sig vara vanligare med atypiska symtom vid typ 2-infarkt (Stein 

et al., 2014; Baron et al., 2015; López-Cuenca et al., 2016; Sarkisian et al., 2016). De symtomen 

som uppkommer dagar eller veckor innan själva infarkten kallas prodromala symtom och de 

symtom som uppkommer vid inträffande av hjärtinfarkten är akuta symtom (McSweeney, n.d). 

Ett symtom kommer sällan ensamt utan ofta upplever patienten ett flertal symtom vid hjärtinfarkt 

(McKee et al., 2018). 

 

Vård och behandling vid AKS 

 

Medicinska behandlingsalternativ 

Behandling vid AKS inriktar sig i det akuta skedet dels på symtomlindring och dels på dess 

bakomliggande orsak för att återställa blodflödet till hjärtmuskeln, så kallad 

reperfusionsbehandling (Chan et al., n.d.). Genom reperfusionsbehandling och revaskularisering 

med hjälp av perkutan koronar intervention (PCI) eller öppen kranskärlsoperation (CABG, 

coronary artery bypass graft), återställs blodflödet och därmed syreförsörjningen till den 

påverkade muskeln. En permanent skada i hjärtmuskulaturen sker om ischemin varar i 10 - 15 

minuter. (Socialstyrelsen, 2018b) 

 

På sjukhus med verksamhet för PCI säger riktlinjerna från European Society of Cardiology att 

reperfusion ska ske inom 90 minuter från det att patienten kommer i kontakt med sjukvården, 

såväl prehospitalt som hospitalt (Ibanez et al., 2018). Socialstyrelsen (2018b) rekommenderar att 

PCI ska utföras inom 120 minuter. Perkutan koronar intervention bygger på att mekaniskt plocka 
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ut eller spränga bort ocklusionen via incision av vanligtvis arteria radialis eller femoralis. 

Trombolys kan erbjudas men får inte förlänga tiden till PCI. Socialstyrelsens riktlinjer (2018b) 

rekommenderar att trombolys erbjuds inom 30 minuter från konstaterad STEMI i de fall PCI inte 

kan utföras inom 120 minuter. Sekundärpreventivt fokuseras behandlingen på att minimera 

riskfaktorer och förbättra livsstilsfaktorer (Corrá, 2010). 

 

Symtomlindrande behandling handlar huvudsakligen om smärtlindring, antiemetisk behandling 

och lugnande behandling. Smärtlindring sker i första hand med morfin, vilket har god och snabb 

effekt på ischemisk smärta samt verkar lugnande och ångestdämpande (Parodi, 2016). Detta 

leder i sin tur till reducerad sympatikusaktiviteten med positiva effekter på hjärta och kärl. Dock 

bör det tilläggas att morfin kan reducera upptaget av läkemedel såsom clopidogrel samt 

ticagrelor. Nitroglycerin är ett annat beprövat läkemedel som har både smärtlindrande och 

antiischemisk effekt i egenskap av att verka vasodilaterande och således kan förbättra 

perfusionen i kranskärlen. Oxygenbehandling rekommenderas till patienter med saturation under 

90 procent. Hos oroliga och ångestladdade patienter rekommenderas låg dos av exempelvis 

bensodiazepiner (Ibanez et al., 2018).  

 

Omvårdnad vid AKS 

Att drabbas av sjukdom förklaras av Svensk Sjuksköterskeförening (2014) som en subjektiv 

händelse, oavsett om det gäller patientens fysiska, psykiska, sociala eller emotionella reaktion. 

Detta medför en komplexitet i förståelsen hur det är för patienten att drabbas av en primär 

hjärtinfarkt. Enligt Lindell (2012) grundar omvårdnad sig i att inkludera personer som vårdas så 

långt som möjligt samt att låta personen bibehålla sin självständighet och oberoende. Som 

sjuksköterska är det viktigt att identifiera patientens omvårdnadsbehov, såväl fysiska som 

psykosociala. Fysiska behov kan vara av det konkreta slaget såsom påklädning, personlig hygien 

och matintag. Psykosociala behov är oftare mer komplexa. Det kan handla om känslomässiga 

upplevelser som exempelvis stress eller rädsla. Då patienter som drabbats av akut koronart 

syndrom ofta blir påverkade både fysiskt och psykosocialt är det av stor vikt att förstå deras 

reaktion och beteende för att kunna bidra med bästa möjliga vård och omvårdnad (Lidell, 2012).  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) stärker omvårdnad individens hälsa och ökar möjligheten 

för individens välbefinnande. Sjuksköterskan kan med sin expertis och kunskap inom omvårdnad 

öka patientens förståelse för hur patienten själv ska kunna bidra till god hälsa. För att detta ska 

kunna uppnås måste patienten göras delaktig, inte bara under sjukhusvistelsen utan även efter 

vårdtiden. Genom att uppmärksamma hur patienten själv upplever sin sjukdom samt vad hälsa är 

för patienten kan vårdandet ske följsamt. Omvårdnad bör ske med öppenhet och följsamhet för 

vad patienten själv klarar av, vill lära sig och även med stöd och hjälp i de situationer där 

patienten behöver stöttning. Att uppmuntra till att patienten blir delaktig i sin vård redan under 

det akuta skedet ökar möjligheten till att patienten kan bibehålla hälsa även när patienten skrivs 

ut från sjukhuset. I en studie av Arnetz och Arnetz (n.d) som gjorts gällande patienters 

involvering i sin vård vid hjärtinfarkt framkom det att patienterna kände det viktigt att bli 

involverade i deras vård och behandling. Det framkom även att mer än tre fjärdedelar önskade bli 

mer involverade i beslutsfattandet kring deras vård. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur dagligt liv påverkar hälsa och välbefinnande. 

Omvårdnaden som ges måste ta hänsyn till patientens livsstil och utformas för individen. 

Sjuksköterskan kan lyfta dessa livsstilsfaktorer och med hjälp av informerande samtal hjälpa 

patienten att förstå vikten av en hälsosam livsstil för att bibehålla hälsa och välbefinnande.  
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Hälsa ur ett patientperspektiv 

 

Symtom vid sjukdom 

Symtom kan vara direkta eller indirekta. Direkta symtom är de symtom som patienten själv 

upplever eller uttrycker såsom smärta, trötthet etcetera. Indirekta symtom ses via mätningar och 

tester såsom blodtryck eller mätning av kroppstemperatur. Med hjälp av symtomen underlättas 

fastställandet av diagnos och de går också att utvärdera för att se om given behandling haft 

önskad effekt. Patientens symtom är subjektiva och belyser hur patienten mår, de visar inte 

endast hur patienten upplever aktuell sjukdom utan även hur sjukdomen i sig påverkar patienten 

som helhet. Hur symtomen upplevs skiljer sig mellan individer. De trösklar som finns hos varje 

individ skiljer sig, vilket medför att var och en har olika nivåer i exempelvis upplevd smärta. 

Varje individ har också sitt unika sätt att uttrycka sina symtom genom att exempelvis skrika, 

gråta eller bli tystlåten. (Dahlberg & Segesten, 2010)  

 

Patientens livsvärld 

Hälsa beskrivs i litteraturen såsom en upplevelse av att vara i jämvikt, något föränderligt och 

mångdimensionellt (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare beskrivs hälsa som något aktuellt och 

något som ter sig olika beroende på situation. Hälsa är således inte något konstant utan beroende 

av patientens omgivning. Patientens upplevelse av hälsa är inte endast ett liv i frånvaro av 

sjukdom. Hälsa är närvarande även vid sjukdom om tillvaron upplevs som tolerabel. Om en 

patient drabbats av sjukdom, vilken inskränker patientens hälsa är det viktigt att hitta coping-

strategier och göra livsnödvändiga förändringar för att återfå och bibehålla hälsa samt lindra 

lidandet. En upplevelse av hälsa kan ge livskraft och meningsfullhet (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

I mötet mellan vårdgivare och patient visar forskning att både patientens nöjdhet samt 

sjuksköterskans arbetssituation gynnas av ökad patientdelaktighet (Weingart et al., 2011; Ding et 

al., 2019). För att kunna ge adekvat vård krävs det att vårdgivaren har förståelse för hur den 

mottagande patienten upplever sin egen hälsa och välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver livsvärlden som något där hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom finns. Med insikt 

i patientens livsvärld kan patientens hälsa behållas och relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan kan optimeras. Vidare kan förståelsen för att varje individ har sin egen livsvärld 

med egna upplevelser och erfarenheter, bidra till att förstå patientens reaktion i händelse av 

sjukdom. Utifrån livsvärldsperspektivet kan även förståelse för var individs unika upplevelse 

skapas. Med hjälp av god kunskap om patienten och hur patienten upplever hur det är att vårdas 

och vad hälsa är för just den patienten, är det lättare att bidra till att patientens hälsoprocess 

främjas (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Personcentrerad omvårdnad som teoretisk utgångspunkt 

 

Personcentrerad vård (PCV) kan förklaras som den vård som involverar hela patienten, både 

fysiska och psykiska behov likväl som de sociala och andliga behoven. Personcentrerad vård 

medför att patientens upplevelse av hälsa och sjukdom respekteras, bekräftas och används för att 

kunna ge individuellt anpassad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vidare förklaras PCV 

som en vård där det finns ett utbyte mellan patienten och vårdgivaren. Genom att bedriva en vård 

som är holistisk, stärkande, individuell och respektfull lämpar sig PCV i hela vårdkedjan. För att 

personcentrerad vård ska kunna bedrivas bör den ske utifrån individens behov och inte utifrån de 

standardiserade rutiner som finns utformade på instanser inom vården (Morgan & Yoder, 2012). 
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I en studie av Wolf, Vella och Fors (2019) påvisas att PCV har god effekt för patienter som 

vårdas för AKS. Gruppen som erhöll vanlig omvårdnad tillsammans med PCV hade en 

förbättrad upplevelse av given vård, i jämförelse med kontrollgruppen som inte erhöll 

implementering av PCV i given vård. En stor förbättring sågs framförallt vid involvering av 

närstående och deras delaktighet i patientens vård. Vidare upplevde patienterna som erhöll 

omvårdnad med PCV att möjligheterna till information om uppföljning och dylikt förbättrades 

(Wolf et al., 2019). 

 

Personcentrerad vård cirkulerar kring tre nyckelbegrepp eller byggstenar där fokus ligger på att 

inkludera patienten i sin vård och rehabilitering (GPCC, 2017; Ekman et al., 2011). 

Personcentrerad vård bygger på att patientens historia, berättelse och syn på sin sjukdom och 

sina symtom sätts i centrum. Denna modell stöds även av andra länder runt om i världen vid 

deras arbete med personcentrerad vård (Westphal, Alkema, Seidel & Chernof, 2016; Brummel-

Smith et al., n.d). 

 

Det första nyckelbegreppet inom PCV är partnerskapet. Partnerskapet bygger på respekt för 

varandras kunskap, patientens kunskap om sig själv och sina möjligheter till rehabilitering och 

upplevelser kring sin sjukdom i relation till vårdgivarens kunskap om aktuellt sjukdomstillstånd 

och tillgänglig behandling. Det andra nyckelbegreppet är patientberättelsen där patientens 

berättelse ligger i fokus. Patienten får förklara sin upplevelse av sjukdomen, vilken påverkan 

som sjukdomen har på dennes liv och vardag samt vilka mål patienten har med sin behandling 

eller rehabilitering. Närstående och anhöriga kan med fördel inkluderas i denna del eftersom 

även de ofta har god inblick i patientens förutsättningar, mål och möjligheter. Detta 

sammanfattas och bildar sedan patientens hälsoplan. Att dokumentera hälsoplanen och patientens 

berättelse i journaltext är den tredje byggstenen inom PCV. Hälsoplanen ska ses som ett levande 

dokument som är föränderligt och ska följa patienten genom hela vårdkedjan. (GPCC, 2017; 

Ekman et al., 2011; Westphal, Alkema, Seidel & Chernof, 2016; Brummel-Smith et al., n.d) 

 

Med hjälp av PCV ökar chansen till att patienten blir bemött för den unika individ hon är och 

inte utefter det symtom eller den sjukdom hon är drabbad av, vilket i sin tur ökar möjligheten till 

bättre vård. Vidare beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2016) viktiga kunskaper och 

färdigheter för att kunna bedriva PCV såväl i utvecklingsarbetet men även vid de faktiska 

vårdtillfällena. För att skapa och upprätthålla PCV krävs tillräcklig faktakunskap för att kunna 

tillämpa den praktiskt. Mycket inom PCV styrs av sjuksköterskans kärnkompetenser, både för 

den grundutbildade sjuksköterskan och även som specialistsjuksköterska. Personcentrerad vård 

syftar även till att stärka patientsäkerheten, öka kvaliteten av given vård samt upprätthålla 

patientens livskvalitet. Med hjälp av ett mer standardiserat arbetssätt inom personcentrerad vård 

ökar chansen till att möta patienternas egna behov och applicera vårdgivarens kunskap för att ge 

adekvat vård (Brummel-Smith et al., n.d). Om kunskapen om hur kroppen reagerar och fungerar 

vid sjukdom ökar, ökar även chansen att ge rätt vård och behandling till rätt patient, i rätt tid och 

med rätt resurser (Socialstyrelsen, 2018 b).  

 

Problemformulering 

 

Hjärt-kärlsjukdomar fortsätter att vara en av de dödligaste folksjukdomarna världen över. 

Mycket forskning syftar till att öka förståelsen för varför personer drabbas och på vilket sätt 

sjukvården kan bidra till vård och behandling för att underlätta för patienten. Att drabbas av AKS 

är en personlig upplevelse som drabbar patienten både fysiskt och psykiskt. Inom omvårdnad 

beskrivs symtom som en subjektiv upplevelse. Sjuksköterskans förståelse för skillnaderna i 

insjuknandet och hur detta påverkar patientens livsvärld är en viktig del inom en sjukvård som 
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alltmer arbetar utifrån ett personcentrerat perspektiv. Om det går att öka förståelsen för hur det är 

för patienten att insjukna i AKS, är det lättare för sjuksköterskan att bidra till god omvårdnad och 

adekvat behandling. Med detta i åtanke görs en litteraturstudie för att beskriva variation i 

symtombild vid insjuknande i AKS. 

 

SYFTE 

  

Syftet var att beskriva patienters symtom vid insjuknande i akut koronart syndrom. 

 

METOD 

 

Design  

 

En litteraturöversikt valdes för att besvara angivet syfte, genom att belysa aktuell forskning. En 

litteraturstudie, även kallad litteraturöversikt, används enligt Polit och Beck (2016/2017) samt 

Forsberg och Wengström (2016) för att beskriva och sammanställa framkommen kunskap och 

forskning inom ett visst område. Genom att identifiera, analysera och beskriva utvalda studier 

kan sjuksköterskans kunskap inom valt område öka och på det sättet stärka evidensbaserad 

omvårdnad. Vidare kan kunskapsluckor identifieras, vilket medför att framtida forskning kan 

bedrivas (Friberg, 2017). 

 

Urval  

 

En litteraturöversikt kan innehålla artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016). Kvantitativ ansats bygger på att förklara ett fenomen genom exempelvis 

mätvärden och kvantifikation, ofta genom precis och kontrollerad insamlingsmetod. Detta ger 

tydliga och mätbara resultat. Kvalitativ ansats bygger istället på att förklara fenomenet genom 

insamling av narrativt material genom en mer flexibel insamlingsmetod (Polit & Beck, 

2016/2017). Kvalitativ forskning beskriver och förklarar ett fenomen (Forsberg & Wengström, 

2016). Såväl kvantitativa som kvalitativa studier inkluderades för att bidra till ökad förståelse för 

problemområdet samt bidra till högre kvalitet i studien (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Denna litteraturöversikt begränsades till 17 artiklar som alla var peer reviewed och skrivna på 

svenska eller engelska. Artiklarna var originalartiklar och granskade av etiska komittéer för att 

stärka tillförlitligheten (Polit & Beck, 2016/2017). De artiklar som inkluderades begränsades till 

att vara högst 10 år gamla. Endast artiklar som beskrev insjuknandet för vuxna män och kvinnor 

(personer >18 år) inkluderades. Systematiska forskningsöversikter och metaanalyser 

exkluderades. 

 

För att underlätta sökningen användes MeSH- (Medical Subject Headings) termer och CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature) headings, vilka är standardiserade 

termer vid sökning av vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och CINAHL (Polit & Beck, 

2016/2017). 

 

Datainsamling  

 

En litteraturöversikt bör enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ske genom att identifiera 

tillgängliga resurser, finna relevanta källor och avgränsa forskningsproblemet. För att göra detta 
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utfördes initialt allmänna fritextsökningar i databaserna PubMed, CINAHL och Google Scholar. 

Strukturerade sökningar genomfördes sedan i databaserna PubMed och CINAHL, vilka enligt 

Polit och Beck (2016/2017) samt Forsberg och Wengström (2016) är relevanta databaser för att 

söka artiklar inom omvårdnadsforskning. Sökningarna gjordes med MeSH-termer och CINAHL 

headings i respektive databas. Med hjälp av dessa termer kunde alla publicerade artiklar som 

handlar om aktuellt sökord identifieras. Sökorden som användes var “Acute coronary 

syndrome*”, “Symptom*” och “Presentation*”. Booleska sökoperatorer såsom AND och OR 

användes för att kombinera sökorden och trunkering användes där detta ansågs lämpligt (Polit & 

Beck, 2016/2017).  

 

Sökningar gjordes först på varje enskilt sökord och därefter i kombination (Se Tabell 1 och 2). 

De första artiklarna sållades ut redan vid läsning av titlarna, hos de artiklar med titlar som ansågs 

svara på syftet lästes abstraktet. De artiklar vars abstrakt ansågs svara på syftet för denna studie 

lästes i sin helhet för att till slut exkluderas eller inkluderas i denna studie. Totalt lästes 2 231 

titlar, 35 abstrakt och 23 artiklar. Detta resulterade i 15 artiklar som ansågs svara på syftet och 

som mötte samtliga kriterier för inklusion. För att uppnå en för syftet lämplig omfattning på 

denna litteraturstudie valdes 13 av dessa artiklar ut för slutlig inklusion. Denna sista exklusion av 

identifierade artiklar grundades på i vilken grad studierna bidrog till resultatet i denna studie 

samt dess grad av evidens enligt Bilaga A. De två artiklar som exkluderades efter granskning då 

de erhöll den lägsta kvaliteten (III). Valda artiklar lästes slutligen, av båda författarna till denna 

studie, upprepade gånger för att säkerställa full förståelse för studierna innan dataanalys kunde 

påbörjas. 

 

Av de 17 inkluderade artiklarna identifierades 13 av dessa genom sökning av databaser (Tabell 1 

och 2), resterande 4 artiklar identifierades genom manuell sökning. Denna sökning genomfördes 

genom granskning av referenslistor av de 13 artiklar från sökning av databaser.  

 

I nedanstående tabeller redovisas sökresultaten för respektive databas i detalj. Eventuella 

dubbletter redovisas inte i kolumnerna för lästa abstrakt och lästa artiklar (se Tabell 1 och 2). 

 

Tabell 1. Sökningar PubMed 

 

Datum: 20191226 

  

Avgränsningar: 

Peer reviewed, publicerad de senaste 10 åren, engelska, free full text, ålder 18+ 

Sökning 

  

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

#1 ”Acute coronary 

syndrome*” 

[MeSH] 

6046         

#2 ”Symptom*” 

[MeSH] 

142 

594 
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#3 ”Presentation*” 

[MeSH] 

42 137         

#6 #1 AND #2 501 501 6 4 2 

#7 #1 AND #3 465 465 5 3 2 

            Totalt 

4 

 

Tabell 2. Sökningar i CINAHL 

 

Datum: 20191226 

  

Avgränsningar: 

Peer reviewed, publicerad de senaste 10 åren, engelska, free full text, ålder 18+ 

Sökning Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

#1 (MH ”Acute coronary 

syndrome*”) 

7494         

#2 (MH ”Symptom*”) 161 

718 

        

#3 (MH ”Presentation*”) 44 742       
 

#5 #1 AND #2 712 712 20 15 9 

#6 #1 AND #3 553 553 4 1 0 

            Totalt 

9 
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Dataanalys  

 

För att få förståelse för de inkluderade artiklarnas innehåll och sammanhang lästes dessa i sin 

helhet av båda författarna. Detta görs enligt (Friberg, 2017) för att läsaren ska få förståelse för 

innehållet samt som en validering av innehållet. Genom att föra in artiklarna i artikelmatrisen 

(Bilaga B) gavs en strukturerad och lättförståelig bild för fortsatt analys. 

 

Den analys som genomfördes var en integrativ analys såsom beskrivet av Friberg (2017) vars 

syfte är att jämföra, analysera och dra slutsatser utifrån inkluderade artiklar. Det första steget i 

analysprocessen innebar att identifiera innehåll i inkluderade artiklars resultatdel som svarade på 

aktuellt syfte, för att i nästa steg kunna dra slutsatser utifrån artiklarnas resultat. Likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat lyftes ut till ett separat dokument. Därefter sorterades dessa fynd i 

kategorier, för att kunna syntetisera resultatet i denna studie. Den integrativa analysen 

genomfördes i sin helhet av båda författarna i samarbete. 

 

Kvalitetsgranskning 

Valda artiklar bedömdes med hjälp av bedömningsunderlaget (Bilaga A) av Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999). Det är en vetenskaplig klassificering utifrån en tregradig skala där kvaliteten på såväl 

kvalitativa och kvantitativa artiklar kan bedömas. Vidare beskriver Polit och Beck (2016/2017) 

dataanalys som att organisera data, skapa en förståelse för dess innehåll och skapa struktur i 

redovisningen. Femton artiklar bedömdes med hjälp av bedömningsunderlaget, av dessa 15 

artiklar fick två artiklar kvalitet III (dessa exkluderades från arbetet). Vidare erhöll 13 artiklar 

kvalitet I och fyra artiklar bedömdes som kvalitet II. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Helsingforsdeklarationen styr stor del av forskningen såväl nationellt som internationellt. 

Deklarationen styr att individen alltid måste värnas om oavsett samhällets eller vetenskapens 

intresse, respekt för fysisk och psykisk integritet samt behandla information 

konfidentiellt. Konfidentialiteten innebär att uppgifter som insamlas ej går att härledas till 

enskilda deltagare. De medverkande ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vidare ska de få information om studiens syfte. 

Insamlad information får ej användas i andra syften än vetenskapliga, ej heller i kommersiellt 

syfte. (World Medical Association, 2019) 

 

Att författare till ett vetenskapligt arbete medför förutfattade meningar och bias in i 

forskningsprocessen är en risk som alltid föreligger. Ett objektivt förhållningssätt genomsyrar 

granskningen och bearbetningen av artiklarna för att inte förändra eller påverka innehållet. Ingen 

text är förfalskad, fabricerad eller plagierad (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa principer är 

inte enbart viktiga för att värna om personerna i originalstudierna, som berörs av resultaten av 

denna studie, utan också för att värna om god forskningssed som definierats av Vetenskapsrådet 

(2017). 
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RESULTAT 

 

Efter analys av de 17 artiklar som ansågs svara på denna studies syfte framkom följande 

kategorier som i detalj redovisas nedan: ”Prodromala och akuta symtom vid insjuknande”, 

”Förekomst av symtomkluster”, ”Symtom kopplat till AKS-diagnos”, ”Symtom kopplat till 

kön”, ”’Symtom kopplat till ålder”, ”Symtom kopplat till etnicitet och kultur”, ”Symtom kopplat 

till komorbiditet och riskfaktorer”, ”Symtom kopplat till socioekonomisk status” och ”Relationen 

mellan symtom och sjukdomsprognos”.  

Prodromala och akuta symtom vid insjuknande 

 

Över femtio procent uppgav i en studie av O’Keefe-McCarthy et al. (2015) att de känt minst ett 

prodromalsymtom före insjuknande. Vanligast förekommande var bröstsmärta, andningsbesvär, 

ångest och fatigue. Övriga prodromalsymtom som rapporterades var gastrointestinala besvär 

(illamående, förstoppning och halsbränna), kallsvettning, hjärtklappning, konfusion, domningar i 

vänster arm och dimsyn. Generellt observerades en positiv korrelation mellan antalet 

prodromalsymtom och smärtnivå vid akut insjuknande. Starkast korrelation observerades mellan 

intensitet av bröstsmärta och prodromal huvudvärk, sömnsvårigheter och ångest. Inga skillnader 

observerades mellan de patienter som drabbades av hjärtinfarkt för första gången och de som 

tidigare insjuknat i AKS. Över 60 procent av patienterna i en studie av Ribeiro et al. (2014) var 

ovetande om att symtomen de upplevt vid insjuknande kunde vara hjärtrelaterade.  

 

I en jämförelse mellan patienter med plötslig symtomdebut och en eskalerande symtomdebut föll 

65 procent in i kategorin med eskalerande symtomdebut, där det akuta skedet ofta föregicks av 

flera veckor och ibland månader av prodromalsymtom (O’Donnell et al., 2014). Även Davis 

(2017) redovisar i sin studie att tio av 18 deltagande hade vaga eller eskalerande symtom vilka 

inte alltid upplevdes som kardiella. Personer som upplevde stor symtombörda eller som upplevde 

intermittenta prodromala symtom hade ofta svårt att finna sambandet mellan symtomen och att 

korrekt identifiera dessa som kardiella vilket resulterade i att de tog längre tid på sig innan de 

sökte vård (Davis et al., 2013). Graden av smärta beskrevs av många eskalera med nivån av 

ångest i en negativ spiral. (Wikman et al., 2012; O’Donnell, McKee, Mooney, O’Brian & Moser, 

2014).  

  

Samtliga kvinnor i studien av Gallagher, Marshall och Fisher (2010) upplevde prodromalsymtom 

och avvaktade med att söka vård då de trodde att de akuta symtomen skulle gå över i likhet med 

de prodromala symtomen. Personer med prodromalsymtom eller med ett långsamt eskalerande 

förlopp i akutskedet har en längre prehospital tid än patienter som insjuknar mer plötsligt 

beskrevs av Davis et al. (2013). I senare studie av Davis (2017) upplevde åtta av 18 deltagare att 

insjuknandet skedde abrupt med kraftiga symtom de snabbt misstänkte var av kardiell karaktär. 

 

Inga signifikanta skillnader observerades mellan män och kvinnor gällande frekvens eller 

intensitet av prodromalsymtom (O’Keefe-McCarthy et al., 2015). Vidare beskrev O’Keefe-

McCarthy et al. (2015) att personer med atypiska symtom hade också problem med att 

differentiera sina symtom från muskulo-skelettala smärtor eller symtom från andra sjukdomar. 

De tre vanligaste symtomen för samtliga AKS-diagnoser var bröstsmärta, tryck över bröstet och 

obehag i bröstet (Zègre-Hemsey, Burke & DeVon, 2018; Wikman et al., 2012; DeVon, Ryan, 

Rankin & Cooper, 2010). Omkring hälften av patienterna beskrev sina symtom såsom typiska 

med förekomst av retrosternal bröstsmärta och utstrålning av smärtor mot käkar, skuldror och ner 
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i vänster arm medan övriga hade dominerande symtom i form av kallsvettning, illamående, 

fatigue, brännande känsla i bröstet med eskalerande dyspné (O’Keefe-McCarthy et al., 2015). 

Däremot upplevde 17 procent av patienterna ingen form av bröstsmärta eller obehag i bröstet i 

studien gjord av DeVon et al. (2010). Detta är i nivå med den incidens på 16,5 procent som 

rapporterades av Khan et al. (2013), där man också konstaterar att dessa patienter generellt 

upplevde en mindre symtombörda än patienter med en typisk symtombild med förekomst av 

bröstsmärta eller obehag i bröstet. Vid en retrospektiv genomgång av symtom hos patienter med 

AKS på akutmottagningen med hjälp av ett standardiserat instrument innehållande 37 kända 

symtom på AKS, visade sig fyra procent av patienterna uppge en symtombild som i sin helhet 

föll utanför och missades av detta instrument. 

  

Bröstsmärta, tryck över bröstet och obehag i bröstet hade samtliga hög sensitivitet, men låg 

specificitet för AKS. Svettningar, armsmärta, axelsmärta, hög ryggsmärta, hjärtklappning och 

matsmältningsproblem hade relativt hög specificitet för AKS, men generellt låg sensitivitet 

medan illamående stack ut, då det hade hög specificitet endast för män. Det totala antalet 

symtom hos samtliga patienter med AKS låg mellan fem och sex till antalet (DeVon, Rosenfeld, 

Steffen & Mohamud, 2014), vilket bekräftades av Wikman et al. (2012) vilka även de fann att 

detta antal var fem. 

  

Vid analys av patienter som söker till akutmottagningen med misstänkt AKS visar sig 

förekomsten av dyspné, vilket i samtliga inkluderade studier uppges vara bland de fem vanligaste 

symtomen vid AKS, tvärtom minska sannolikheten för AKS (Zègre-Hemsey et al., 2018). Detta 

bekräftas även av DeVon et al. (2014), men endast gällande män samt av Pelter et al. (2012). Ett 

liknande förhållande observerades gällande fatigue (Zègre-Hemsey et al., 2018) och yrsel, som 

visade sig minska sannolikheten för AKS trefaldigt (Pelter et al., 2012). 

Förekomst av symtomkluster 

 

Wikman et al. (2011) utförde en klusteranalys av 294 patienter med AKS där tre distinkta 

symtomkluster identifierades. Bröstsmärta var det enskilt vanligaste och mest intensiva 

symtomet i samtliga kluster och det som särskilde klustren var således övriga symtom. Det 

största klustret benämndes ”smärtklustret”, som utgjorde 41 procent av kohorten och 

karaktäriserades och dominerades av smärtor i vänster arm, rygg, skuldror, nacke, hals och käke. 

Det andra klustret benämns ”diffusa symtom” och utgjorde 34 procent av kohorten. Detta 

symtomkluster karaktäriserades av multipla och lågintensiva symtom där inget symtom var 

dominant. Det tredje klustret, ”dyspnéklustret”, utgjorde 24 procent av kohorten och 

karaktäriserades av dyspné och svettningar. Khan et al. (2013) fann tvärtom ingen tendens till 

formering av kluster vid analys av de patienter som insjuknade utan bröstsmärta. 

  

Vid en annan klusteranalys av 262 patienter med AKS visade sig bröstsmärta, även här, vara det 

vanligaste symtomet i samtliga kluster. Här framkom efter analys fyra kluster. ”Tung 

symtombörda” som innefattade bröstsmärta, svettningar, dyspné, illamående och yrsel, men 

inkluderade även åtta mindre vanliga symtom. I kluster två kallat ”endast bröstsmärta” ingick 

flera symtom, men bröstsmärta var det enda som var sannolikt förekommande. Det tredje klustret 

benämndes ”svettningar och svaghet” innehållande svettningar, allmän svaghet, fatigue och 

bröstsmärta. I det fjärde och sista klustret, ”dyspné och svaghet”, var sannolikheten hög gällande 

förekomsten av dyspné, bröstsmärta svaghet och fatigue. Kontroll gjordes för eventuell 

korrelation mellan kluster och kön, utbildningsnivå, etnicitet, diabetesstatus, diagnos (som ett 

proxymått för grad av ocklusion) och tid från symtomdebut till akutmottagning utan att samband 

påvisades. Samband observerades endast till ålder (DeVon et al., 2010) 
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Symtom kopplat till AKS-diagnos 

  

Bröstsmärta, obehag i bröstet och tryck över bröstet var de tre vanligaste symtomen för alla 

AKS-diagnoser (Zègre-Hemsey et al., 2018; Wikman et al., 2012; DeVon et al., 2010). Patienter 

med STEMI rapporterade dock i signifikant högre utsträckning bröstsmärta och även en 

signifikant högre smärtintensitet (NRS-nivå 8-10) i jämförelse med patienter som insjuknade i 

IAP och NSTEMI. Bortsett från bröstsmärta, tryck över bröstet och obehag i bröstet var 

svettningar, dyspné och smärta i vänster arm de vanligast förekommande symtomen vid STEMI. 

Vid NSTEMI dominerade dyspné, smärta i vänster arm och fatigue. Vid instabil angina 

dominerade dyspné, yrsel och fatigue. Hjärtklappning rapporterades oftare hos patienter med 

både NSTEMI och instabil angina (Zègre-Hemsey et al., 2018). 

  

Patienter som sedan diagnostiserades med STEMI, beskrev generellt ett mer plötsligt 

insjuknande. Patienter med instabil angina var överrepresenterade i gruppen med ett långsamt 

eskalerande insjuknande medan patienter som blev diagnostiserade med NSTEMI var jämnt 

fördelade i dessa kategorier (O’Donnell et al., 2014). Patienter med plötsligt insjuknande 

tenderade att i högre utsträckning misstänka kardiell genes vid insjuknande även i de fall då 

patienten drabbats av förstagångs-infarkt (Davis, 2017), vilket motsägs av Ribeiro et al. (2017) 

som inte fann någon sådan koppling och där endast 26 procent av STEMI-patienter misstänkte 

hjärtinfarkt innan de fick beskedet av läkare på sjukhuset. 

 

Patienter med IAP upplevde ett signifikant större behov av att få sina fysiska (sömn, smärta och 

avkoppling) och emotionella (ångest, rädsla och ensamhet) behov mötta, av individanpassad vård 

och behandling samt av kommunikation med vårdpersonalen än patienter som vårdades för 

hjärtinfarkt (några jämförelser mellan STEMI och NSTEMI gjordes ej i denna studie). Samtidigt 

visade sig vårdtiden för patienter med IAP vara kortare än patienter med hjärtinfarkt. Behovet av 

information från vårdpersonalen, av stöd och guidning samt av att känna tillit till vårdpersonalen 

visade sig vara lika stort hos patienter som vårdades för hjärtinfarkt som för IAP. Patienter med 

stabil angina upplevde ett signifikant mindre behov inom samtliga sex områden (Polikandrioti et 

al., 2015). 

Symtom kopplat till kön 

 

Samtliga inkluderade studier fann att bröstsmärta var det vanligaste akuta symtomet hos både 

kvinnor och män. Män och kvinnor insjuknade utan bröstsmärta i 14 respektive 19 procent av 

fallen. De symtom som rapporterades vid frånvaro av bröstsmärta var liknande mellan könen, 

men kvinnorna tenderade då att ha fler symtom och beskrev en mer varierande symtombild. 

Kvinnor insjuknade oftare utan bröstsmärta i samtliga åldersgrupper (Khan et al., 2013). Vid 

insjuknande lyckades män, oberoende av AKS-diagnos, i högre utsträckning än kvinnor 

identifiera sina symtom som kardiella (Ribeiro et al., 2014) Detta kan förklara varför DeVon et 

al. (2014) rapporterade att bland patienter som undersöktes på akutmottagningen för misstänkt 

AKS fick fler män en AKS-diagnos medan en större andel av de som fick differentialdiagnoser 

var kvinnor. 

  

Kvinnor rapporterade i högre utsträckning symtom på huvudvärk, illamående, kräkningar, 

allmän fysisk svaghet, vallningar och smärta i rygg, skuldror, höger arm, nacke, hals, käkar och 

tänder (Khan et al., 2013). Detta var överensstämmande med Dubrey, Ghonim och Teoh (2014) 

som fann att smärtorna hos kvinnor, till skillnad från män oftare var lokaliserad till rygg, nacke, 

armar, händer och käke. Kvinnor visade sig även ha en signifikant högre incidens av armsmärta, 

medan männen i högre grad rapporterade bröstsmärta (Pelter et al., 2012). Illamående visade sig 
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ha hög specificitet för AKS hos män, men inte hos kvinnor. Hos kvinnor, men inte hos män, 

visade sig axelsmärta och armsmärta ha ett högt prediktivt värde för AKS. Dyspné visade sig tala 

emot AKS hos män, men inte hos kvinnor. Sensitiviteten var således hög hos både män och 

kvinnor, medan specificiteten var lägre hos män (DeVon et al., 2014). 

Män och kvinnor rapporterade väsentligen samma smärtintensitet vid akut insjuknande i AKS 

med bröstsmärtor vid kontakt med ambulanssjukvården (Holmberg et al., 2018), något som 

motsägs av Dubrey et al. (2014) där kvinnorna generellt rapporterade en högre smärtintensitet 

(på akutmottagningen) och även större anatomisk spridning av smärtor i jämförelse med männen. 

Inga signifikanta skillnader observerades mellan män och kvinnor gällande frekvens eller 

intensitet av prodromalsymtom (O’Keefe-McCarthy et al., 2015). Vidare fann O’Keefe-

McCarthy et al. (2015) att de vanligaste prodromala symtomen var bröstsmärta, andningsbesvär, 

ångest och emotionell labilitet hos både män och kvinnor men att det dominerande symtomet hos 

män var andningsbesvär och det minst rapporterade var emotionell labilitet samtidigt som 

emotionell labilitet var vanligast hos kvinnor. I en intervjustudie som jämförde bland annat 

könsskillnader i symtomupplevelse och tankar och agerande vid symtomdebut observerades inga 

signifikanta skillnader i rapporterade symtom varken till karaktär, frekvens eller intensitet. 

Däremot observerades en tydlig skillnad i hanteringen av situationen, då män tenderade att 

berätta för sin omgivning att de upplevde symtom, medan kvinnor oftare avstod från att delge sin 

omgivning och istället väntade tills omgivningen upptäckte att de mådde dåligt (King-Shier et 

al., 2014). 

  

I en jämförelse mellan patienter med plötslig symtomdebut och en symtombild som successivt 

eskalerade observerades inga signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på kön 

(O’Donnell et al., 2014). Detta stod i kontrast till studien av Gallagher et al. (2010) där samtliga 

kvinnor som insjuknande i sitt första AKS beskrev sitt insjuknande som progredierande och 

komplext med förekomst av prodromalsymtom och multipla akuta symtom. Samtliga kvinnor 

beskrev hur de sökte efter alternativa förklaringar till sina symtom och i liten utsträckning 

kopplade sina symtom till hjärtat. Få hade kunskap kring riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar även i de fall de själva hade flertalet av dessa. Detta var dock ingen jämförande 

studie. Bland tidigare hjärtsjuka patienter som sökte till akuten med misstänkt AKS förekom 

symtom på bröstsmärta oftare hos män som fick AKS-diagnos, något som inte var fallet bland 

kvinnorna där lika hög förekomst av bröstsmärta observerades i grupperna som fick AKS-

diagnos som hos övriga patienter, som fick någon differentialdiagnos (Pelter et al., 2012). 

  

Kvinnorna tenderade att dröja längre med att söka vård efter symtomdebut i jämförelse med 

männen i samma studie. Även när symtomen var av typisk karaktär, med intensiva bröstsmärtor 

och plötslig symtomdebut tenderade de att avvakta med att söka vård av flera skäl. Vissa uppgav 

att de var rädda att inte bli betrodda, andra att de inte ville vara till belastning för familj eller 

kollegor. Några hade sökt vård tidigare med samma symtom men utan att några patologiska fynd 

gjorts och var nu rädda att vara vården till belastning. I flera fall då kvinnorna visste eller hade 

stark misstanke om kardiell genes avvaktade de med att söka vård av hänsyn till sin omgivning 

(Davis et al., 2013). Detta bekräftas även i en senare studie av Davis (2017). 

Symtom kopplat till ålder 

 

Incidensen av upplevd bröstsmärta, kallsvettningar och magproblem visade sig vara högre bland 

patienter under 70 år vid insjuknande i AKS (Pelter et al., 2012). Yngre personer tenderade även 

att ha högre smärtintensitet än äldre vid insjuknande (Holmberg et al., 2018). Vid en analys av 

symtomkluster hos patienter i åldrarna 24 - 97 år observerades att yngre patienter tenderade att 
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falla in i kategorin med en hög symtombörda, medan äldre patienter tenderade att vara 

överrepresenterade i kategorin med färre upplevda symtom och som dominerades av symtom på 

bröstsmärta (DeVon et al., 2010). Burke et al. (2017) observerade ett motsatt förhållande då man 

konstaterade att i den äldsta gruppen patienter (medianålder 67 år) korrelerade graden av 

komorbiditet med symtombörda. Man fann däremot att för patienter under sextio år innebar en 

ökad komorbiditetsbörda att antalet symtom generellt minskade. Hos patienter mellan 40-50 år 

minskade specifikt symtom på bröstsmärta/obehag i bröstet och fatigue. Hos patienter mellan 50-

60 år minskade specifikt symtom på upplevd smärta i vänster arm och även förstoppning. 

Patienter med NSTEMI och IAP hade i samtliga åldersgrupper högre komorbiditet än de med 

STEMI. Analysen visade också att med högre komorbiditet ökade sannolikheten för AKS-

diagnos men endast hos patienter under 60 år. 

  

Inga åldersbetingade skillnader har observerats gällande förmågan att tolka upplevda symtom vid 

insjuknande. Hos både yngre och äldre patienter visades förmågan att korrekt tolka AKS-

symtom ligga under 60 procent (Khan et al., 2013). I en jämförelse mellan patienter med plötslig 

symtomdebut och patienter med eskalerande symtomdebut vid AKS, observerades heller inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna avseende ålder (O’Donnell et al., 2014).  

Symtom kopplat till etnicitet och kultur 

  

Dubrey et al. (2014) jämförde symtom vid insjuknande och prevalens av AKS mellan 

sydostasiatiska minoriteter i England och en referensgrupp bestående av kaukasiska engelsmän. 

Här visade sig den sydostasiatiska gruppen ha en generellt större anatomisk spridning gällande 

smärtor än referensgruppen för både kvinnor och män. Beskrivningen av de upplevda smärtorna 

skilde också, där symtom från bröstet oftast karaktäriserades som “smärta” i referensgruppen 

medan den oftast karaktäriserades som “tung”, “tryckande” och “brännande” i den 

sydostasiatiska gruppen. Detta står i motsats till King-Shier et al. (2014) som i en kvalitativ 

intervjustudie som syftade till att beskriva känslor, tankar och handlingar vid insjuknande i 

jämförelse mellan män och kvinnor och mellan kaukasiska personer och invandrade personer 

från Kina och Sydostasien rapporterade att inga skillnader i beskrivningen av symtom 

observerats. 

  

Däremot observerades tydliga skillnader mellan grupperna i tankar och handlingsmönster. En 

majoritet av personerna i den sydostasiatiska gruppen hade en fatalistisk inställning till sina 

symtom som innebar att dessa var något som ingen kunde råda över då situationen var 

förutbestämd av ödet. I den kinesiska gruppen upplevde många en rädsla för att söka vård därför 

att det ansågs betyda otur att åka till sjukhus. En annan faktor som också gjorde att båda 

grupperna hade en längre tid från symtomdebut till akutmottagning var den rent språkliga 

barriären som många upplevde. Flera personer i både den sydostasiatiska och den kinesiska 

gruppen dessa grupper väntade tills de kunde komma i kontakt med sin ordinarie läkare, vilken 

ofta pratade deras eget språk. Andra orsaker som identifierades som orsaker till fördröjd vård var 

upplevelsen av att inte vilja vara en börda för familj och släkt. I den kinesiska gruppen beskrev 

många hur definitionen av familj var mycket bred och även innefattade närstående vänner och 

grannar och som enligt seder och bruk förväntades hälsa på vid sjukhusvistelse, vilket gjorde att 

dessa personer upplevde det som ett stort beslut och ett stort ansvar att välja att söka vård (King-

Shier et al., 2014). 

  

En signifikant större andel kaukasiska personer insjuknade utan bröstsmärta eller obehag i 

bröstet i jämförelse med den sydostasiatiska gruppen, trots att 58 procent i denna grupp var 

diabetiker i jämförelse med 25 procent i referensgruppen. Över 50 procent sydostasiater som 
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hade tysta infarkter var diabetiker. Prevalensen av STEMI visade också på signifikanta skillnader 

mellan grupperna där 38 procent fick diagnosen STEMI, jämfört med 21 procent i 

referensgruppen (Dubrey et al., 2014). 

Symtom kopplat till komorbiditet och riskfaktorer 

 

De vanligaste komorbiditeterna för samtliga patienter med AKS visade sig vara hypertoni, 

hyperlipidemi och diabetes (O’Keefe-McCarthy et al., 2015). Detta stämmer överens 

med vanligast förekommande kardiovaskulära riskfaktorerna vid AKS som visades sig vara 

hypertoni och hyperlipidemi (Ribeiro et al., 2014). Patienter med hypertoni rapporterade sju och 

en halv gånger högre frekvens av prodromal fatigue än patienter utan hypertonidiagnos 

(O’Keefe-McCarthy et al., 2015). Patienter som söker till akuten med misstänkt AKS samt 

patologiskt EKG och-/eller förhöjda nivåer av troponin hade en högre incidens av diabetes bland 

de som slutligen diagnostiseras med AKS, i jämförelse med de som får differentialdiagnos 

(DeVon et al., 2014). Burke et al. (2017) jämförde också patienter som sökt till akuten för 

misstänkt AKS och kontrollerade för skillnad i komorbiditet mellan de som vid utskrivning fått 

AKS-diagnos och de som fått andra diagnoser. De konstaterade att känd ischemisk hjärtsjukdom 

och perifer kärlsjukdom signifikant ökade sannolikheten för AKS, medan känd njursjukdom 

minskade sannolikheten. De vanligaste komorbiditeterna i båda grupperna var tidigare hjärt- och 

kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom (astma/KOL). Analysen visade också att antalet 

komorbiditeter ökade risken för att erhålla AKS-diagnos, men endast hos patienter under 60 år. 

För patienter under 60 år innebar en ökad komorbiditetsbörda att antalet symtom generellt 

minskade. Hos patienter mellan 40 - 50 år minskade specifikt symtom på bröstsmärta/obehag i 

bröstet och fatigue. Hos patienter i åldern 50 - 60 år minskade specifikt symtom på smärta i 

vänster arm och förstoppning. Hos äldre patienter var förhållandet det motsatta. Ju fler 

komorbiditeter, desto mer frekventa blev symtomen relaterade till AKS. Patienter med NSTEMI 

och IAP hade i samtliga åldersgrupper fler komorbiditeter än de med STEMI (Burke et al., 

2017). 

 

Bland patienter med en successivt eskalerande symtomdebut var patienter med diabetes 

signifikant överrepresenterade vid jämförelse med gruppen som insjuknat med plötsligt påkomna 

symtom (O’Donnell et al., 2014). Dubrey et al. (2014) observerade att patienter med diabetes var 

kraftigt överrepresenterade i gruppen patienter som insjuknade utan bröstsmärtor. Personer med 

tidigare hjärtinfarkt rapporterade, i jämförelse med de utan tidigare hjärtinfarkt, färre prodromala 

symtom och oftare symtom på obehag i bröstet och andningsbesvär medan fatigue dominerade 

gruppen utan tidigare hjärtinfarkt (70 procent jämfört med 30 procent). Holmberg et al. (2018) 

fann ingen koppling mellan smärtintensitet och förekomst av komorbiditet, däremot rapporterade 

rökare högre smärtintensitet vid insjuknande i AKS än icke rökare. 

 

Symtom kopplat till socioekonomisk status 

 

Medel- och höginkomsttagare vilka sökte till akutmottagningen med misstänkt AKS fick i högre 

utsträckning en sådan slutdiagnos än patienter som var låginkomsttagare, hos vilka AKS-diagnos 

i högre utsträckning uteslöts (DeVon et al., 2014). Vid analys av patienter med frånvaro av 

bröstsmärta efter genomgången angiografi observerades även en positiv korrelation till högre 

inkomstnivå, som dock ej var signifikant (Khan et al., 2013). Patienter med lägre 

socioekonomisk status tenderade att ha större komorbiditetsbörda än de med högre 

socioekonomisk status (Burke et al., 2017). Högre utbildning (definierat som eftergymnasial 

utbildning) visade sig efter kontroll för övriga faktorer vara associerat med en bättre förmåga att 

identifiera symtom (Ribeiro et al., 2014). 
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I en jämförelse mellan patienter med plötslig symtomdebut och eskalerande symtomdebut vid 

AKS observerades inga signifikanta skillnader med avseende på utbildningsnivå eller civilstatus 

(O’Donnell et al., 2014). 

Relationen mellan symtom och sjukdomsprognos 

  

Den enda faktorn som signifikant påverkade tiden från symtomdebut till inskrivning på 

akutmottagningen var om patienten upplevt en plötslig symtomdebut eller en eskalerande 

symtomdebut, som i snitt hade 2,0 respektive 3,5 timmar innan de sökte vård. För patienter som 

insjuknade i STEMI var denna tid 2,08 timmar, jämfört med 3,00 och 3,63 timmar för NSTEMI 

och IAP respektive (O’Donnell et al., 2014). Detta styrks av Davis et al. (2017) som fann att 

patienter med plötslig symtomdebut söker vård tidigare och har en kortare handläggningstid fram 

till intervention. Även personer med tidigare ischemisk hjärtsjukdom hade en tendens att avvakta 

med att söka vård när symtombilden inte överensstämde med erfarenheter från tidigare 

insjuknande. Detta berodde, enligt personerna, på att något symtom tillkommit, fallit bort eller 

upplevdes annorlunda jämfört med tidigare erfarenheter. Zègre-Hemsey et al. (2018) fann att 

svettningar och en smärtnivå över åtta på NRS-skalan var de enda prediktorerna för kortare tid 

innan de sökte vård. 

  

Nivån av bröstsmärta i ambulansen visade en tydlig positiv korrelation till prehospitala 

komplikationer i form av hypotension och bradyarytmier. Även smärtproblematik, förekomst av 

hjärtsvikt samt behandlingskrävande ångestproblematik korrelerade med nivån av prehospital 

bröstsmärta. Ett signifikant samband observerades även mellan högre smärtintensitet och längre 

vårdtid samt större sannolikhet att erhålla AKS-diagnos. Inga samband observerades däremot 

mellan smärtintensitet och mortalitet vid varken 30 dagar eller tre år efter utskrivning från 

sjukhuset (Holmberg et al., 2018). En analys av symtomkluster med syfte att undersöka 

kopplingen mellan symtomkluster och förekomst av depressiva symtom månaden efter 

utskrivning samt symtom på depression och posttraumatisk stress (PTSD) efter sex månader 

visade att patienter med hög smärtintensitet vid insjuknande hade en statistiskt signifikant 

tendens till både depression och utveckling av PTSD (Wikman et al., 2012). Patienter som 

insjuknade utan bröstsmärta visade sig oftare ha instabil angina och NSTEMI än STEMI. Dessa 

hade även mer sällan stenoser i koronarkärl tätare än 50 procent och generellt lägre 

troponinnivåer men en högre prevalens av vänster huvudstamsstenos (Khan et al., 2013). 

 

DISKUSSION  

  

Metoddiskussion 

 

Syftet med detta arbete var att beskriva patienters symtom vid insjuknande i AKS. För att få en 

bred förståelse för ämnet valdes litteraturöversikt istället för att genomföra en intervjustudie. Då 

studien genomfördes på halvfart gav en litteraturöversikt möjlighet att göra återkommande 

sökningar och uppdateringar för att aktualisera studien. En litteraturöversikt gav en bred 

överblick över patienters symtombild vilket svarade på studiens syfte. En intervjustudie hade 

likväl kunnat svara på studiens syfte, dock utan lika brett resultat då deltagarantalet är lågt och 

kan ge ett smalare resultat (Danielsson, 2012). På samma sätt hade en enkätstudie kunnat väljas 

men en sådan kvantitativ metod hade utlämnat ett lika beskrivande resultat (Polit & Beck, 

2016/2017). Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien, för att besvara 

syftet, är en styrka. Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar anses av författarna, 



 

 

18 

bidra till att komplettera denna studies resultat då kvalitativa studier erbjuder en större subjektiv 

dimension än kvantitativa studier, som tenderar att presentera resultat i mer objektiva termer. 

 

Sökningarna gjordes i de, av Polit och Beck (2016/2017) samt Forsberg och Wengström (2016), 

rekommenderade databaserna PubMed och CINAHL. Dessa databaser syftar båda till omvårdnad 

vilket bidrar till validitet i denna litteraturöversikt. Vidare inkluderades endast artiklar som var 

peer reviewed för att stärka validiteten. En begränsning som gjordes vid sökningen av artiklar 

var att begränsa inkluderade artiklar till att vara som högst 10 år gamla. Detta ger en styrka till 

studien då det bibehåller studien aktuell men medför viss risk att äldre, viktig och betydande 

forskning missats vilket kan vara en svaghet. Forskning kan snabbt bli inaktuell då nya artiklar 

publiceras löpande och stärker då valet att exkludera äldre artiklar (Forsberg och Wengström, 

2016). Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på antingen svenska 

eller engelska på grund av språkkunskaper hos författarna till studien. Då samtliga artiklar var 

skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål föreligger ökad risk för feltolkningar 

enligt Polit och Beck (2016/2017). En svaghet med studien är då att artiklar skrivna på andra 

språk än svenska eller engelska exkluderades, vilket till viss del beror på att resurser saknas för 

att översätta artiklar på andra språk.  

 

Sökorden som användes framkom i första hand genom att finna ord, relevanta för aktuellt syfte. 

Då MESH-termer identifierades vilka sedan användes behövde inte fritextsökning genomföras. 

Framkomna artiklar med hjälp av aktuella sökord ansågs bidra med tillräckligt innehåll till denna 

litteraturöversikt vilket även bidrog till att vidare sökningar ej genomfördes. Vidare sökningar 

hade kunnat bidra till en spretigare resultat enligt författarna. Sökningarna genomfördes i olika 

databaser, utformade för medicinsk vetenskap och omvårdnadsforskning, vilket stärker 

validiteten på denna studie och bidrar till att finna relevanta artiklar. (Henricson, 2017) 

 

De artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt bedömdes med hjälp av 

bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering från Sophiahemmets Högskola modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2016), se 

Bilaga A. Av de 15 artiklar som efter sökningarna valdes ut för att ge svar på syftet exkluderades 

två av dessa utifrån bedömningsunderlaget och endast artiklar med hög kvalitet valdes att 

inkluderas, då det ökar kvaliteten på denna litteraturöversikt. Tretton av de 17 inkluderade 

artiklarna erhöll högsta kvalitet (I) efter granskning med rekommenderat bedömningsunderlag, 

de resterande fyra erhöll näst högsta kvalitet (II). Anledningen till att dessa inte erhöll högsta 

kvalitet var för att det var ett lågt antal deltagare i studien, med således låg generaliserbarhet, 

eller att de inte kommenterat varför bortfallet var stort. 

 

Ytterligare en styrka med litteraturöversikten är att artiklarna granskats av båda författarna. På 

detta sätt ökar objektiviteten av resultatet och stärker reliabiliteten (Polit & Beck, 2016/2017). 

Analysen genomfördes både individuellt och gemensamt för att kunna skapa en ny helhet vilket 

utgjorde resultatet. Dock finns det alltid en risk att författarnas förförståelse påverkar resultatet 

och dataanalysen (Polit & Beck, 2016/2017). Då båda författarna till denna studie möter denna 

patientgrupp i sin vardag sedan många år bidrar det både till ökad förförståelse men även ökad 

risk för bias. Trovärdigheten har förstärkts och risken för bias minimerats under arbetets gång 

genom att båda författarna har genomfört analysprocessen. På samma sätt har analysprocessen 

kvalitetssäkrats då båda författarna läst artiklarna och resultaten är en produkt av ett öppet och 

levande samarbete mellan såväl författarna som mellan författarna, handledare och medstudenter. 

Under arbetets gång har återkommande handledning genomförts, av skolan utsedd handledare 

och i grupp med andra studenter, vilket enligt Henricson (2017) tillför en styrka i arbetet då det 

ökar trovärdigheten av resultatet och att det svarar på syftet.  



 

 

19 

 

Inkluderade artiklar härstammar från västerländska länder där majoritetsbefolkningen lever 

under relativt liknande och således också jämförbara förhållanden, både kulturellt och 

socioekonomiskt. Den evidens och de riktlinjer som styr sjukvården inom denna del av världen 

anses i denna studie vara tillräckligt homogen för att tåla jämförelse och har således inkluderats i 

studiens sökkriterier. Vidare anses även synen på hälsa och sjukdom och människors förhållande 

till sjukvården vara jämförbara. Detta alltså i kontrast till länder utanför västvärlden där 

företeelser som alternativ medicin, skepsis till sjukvård och läkemedel, inslag av religiösa seder 

och bruk och vidskepelse kan antas spela en större roll vid personers insjuknande och således 

exkluderar dessa regioner från föreliggande studie på grund av att givna faktorer försvårar eller 

omöjliggör jämförande analyser. Det skall dock nämnas att skillnader som kan påverka resultatet 

i denna studie föreligger även inom västvärlden. Skillnaderna mellan tillgången till sjukvård 

skiljer sig exempelvis väsentligt i jämförelse mellan Europa och USA, vilket medför en svaghet i 

studien. 

 

Denna studie har så gott som möjligt genomsyrats med ett forskningsetiskt förhållningssätt. De 

inkluderade artiklarna har granskats med ett objektivt förhållningssätt av båda författarna, utan 

att påverka eller förändra innehållet. Det finns alltid en risk för misstolkning av fakta då 

inkluderade artiklar översatts från engelska till svenska men vi har så gott som det går försökt att 

minimera risken för förvrängning och förändring. De forskningsetiska ställningstagandena 

utifrån Helsingforsdeklarationen och Vetenskapsrådet (2017) har i möjligaste mån tagits hänsyn 

till genom hela arbetet. De etiska övervägandena hos artiklarna granskades samt vilken 

information som givits till de medverkande gällande möjlighet till att avbryta sitt medverkade, 

information om samtycke, konfidentialitet et cetera. Detta skulle tydligt framgå i artiklar som 

inkluderades i vår studie. Artiklar utan etiskt godkännande uteslöts ur vår litteraturöversikt för att 

stärka det etiska förhållningssättet.  

 

Resultatdiskussion  

  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters symtom vid insjuknande i AKS. Å 

ena sidan visar resultatet att symtomvariationen är mycket stor. Något som överensstämmer med 

Body et al. (2010), Abed et al. (2015) och Bagai et al. (2013) vilka samtliga beskriver en bred 

symtombild vid insjuknande. Å andra sidan beskriver samtliga studier förekomsten av typiska 

symtom som inte sällan är förekommande hos majoriteten av patienter.  

 

Symtomvariationen är stor framförallt på individnivå men signifikanta skillnader föreligger även 

mellan olika patient- och samhällsgrupper. Detta bekräftas av flertalet kvantitativa studier som 

påpekar att samtliga symtom, oavsett om de klassificeras som typiska eller atypiska, har låg 

specificitet men hög sensitivitet för AKS. Detta torde vara en tänkbar orsak till fördröjd vård i 

det akuta skedet då det blir mycket svårt att närma sig en diagnos utifrån endast anamnes. 

Således behöver ofta andra allvarliga differentialdiagnoser uteslutas innan behandling kan 

påbörjas även om patienten uppvisar en klassisk symtombild och en typisk anamnes för AKS, 

särskilt då EKG-bilden inte tydligt stärker misstanken om AKS. Denna studie visar att uppemot 

70 procent av patienter som söker till akutmottagningen beskriver bröstsmärta eller obehag i 

bröstet. Det blir således ett stort nät som måste kastas över denna grupp då majoriteten av dessa 

patienter sedermera avfärdas från en AKS-diagnos. 

  

Även om viss variation förekommer mellan resultaten i studierna kan dock konstateras att 

skillnader vid insjuknande skiljer mellan AKS-diagnoser, där STEMI utmärker sig särskilt. 

Denna patientgrupp beskriver oftare ett plötsligt insjuknande med högre smärtintensitet. Vilket 
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bekräftas av Lippi et al. (2016), Stein et al. (2014), Baron et al. (2015), López-Cuenca et al. 

(2016) och Sarkisian et al. (2016) där samtliga studier beskriver typiska symtom vid STEMI och 

mer atypiska symtom vid NSTEMI och IAP. Förekomsten av prodromala symtom är vanligare 

bland de patienter som senare diagnostiseras med IAP och NSTEMI och de tenderar att vänta 

längre tid tills dess att de söker vård. Detta verkar bero på att patienterna ofta upplever det svårt 

att veta när symtomen skall betraktas som akuta och något som de bör söka vård för. En positiv 

korrelation syntes även mellan antalet prodromalsymtom och smärtintensitet vid akut 

insjuknande. Anledningen till detta skulle enligt författarna kunna vara att IAP och NSTEMI inte 

är ett tillstånd som orsakar en lika plötslig och utbredd ischemi och därmed inte bidrar till de 

typiska abrupta och intensiva symtom som föreligger hos patienter med STEMI. Dessa fynd 

beskrevs även av McSweeney (n.d) och McKee et al. (2018) vilka fann att symtom oftast kom i 

flertal istället för enskilt.   

  

Denna litteraturöversikt tyder på att ett plötsligt insjuknande med intensiva bröstsmärtor har 

potentiellt stor betydelse för den fortsatta vården och sjukdomsprognosen. Graden av smärta 

kopplas till flertalet allvarliga komplikationer prehospitalt, intrahospitalt samt efter utskrivning. 

De patienter som upplever plötsliga och intensiva symtom tenderar att uppfatta situationens 

allvar och att uppsöka vård tidigare. De förefaller även påkalla större uppmärksamhet från 

sjukvården och erhåller följaktligen tidigare behandling. De flesta patienter med STEMI söker 

och erhåller vård inom ramarna för de riktlinjer som lagts fram av Socialstyrelsen (2018b) och 

European Society of Cardiology (Ibanez et al., 2018) som anger att behandling skall erhållas 

inom 120 respektive 90 minuter. Det kan således anses vara patientgruppen med mildare symtom 

som bör vara fokus för fler riktade insatser. Dessa patienter bör erhålla mer sekundärpreventiv 

utbildning för att bättre lära känna sina prodromala och akuta symtom och att inte låta 

uppsökandet av sjukvård dröja vid återkommande besvär, oavsett om dessa är av mer låggradig 

karaktär.  

 

Flertalet studier pekar på att ångest och oro samverkar med smärtintensitet i en negativ spiral 

som är viktig att uppmärksamma och bryta. Detta överensstämmer med Parodi (2016) och Lidell 

(2012) som beskriver en positiv effekt med avseende på detta med hjälp av såväl medicinsk 

behandling som god omvårdad. Vikten av att identifiera patientens symtom och 

omvårdnadsbehov lyfts fram av Lidell (2012) som viktiga delar i att uppnå god vård. Dahlberg 

och Segesten (2010) poängterar också i sin beskrivning av patientens livsvärld betydelsen av ett 

holistiskt synsätt och att förstå alla de faktorer som formar patientens upplevelse av hälsa. I detta 

sammanhang blir det av stor vikt att förstå den komplexa symtombild som patienter som drabbas 

av AKS drabbas av och hur dessa kan vara inbördes beroende. Att behandla ångest kan således 

ha god effekt på smärta och god effekt på smärta visar sig tydligt i föreliggande studie ha en 

positiv effekt på såväl patientens upplevelse av hälsa men även på sjukdomsprognosen. 

 

Ett fynd i denna litteraturöversikt var att patienter som insjuknar utan bröstsmärtor och obehag i 

bröstet också tenderar att ha en mindre symtombörda, vilket således betyder att denna grupp är 

lätt att missa och förmodligen ofta förblir obehandlade eller underbehandlade. En av 

anledningarna till detta skulle kunna vara att det i normalfallet inte är lika skrämmande med 

exempelvis fatigue eller illamående som det är att uppleva bröstsmärta. Detta bekräftas av 

Dahlberg och Segesten (2010) där patienten fortsatt kan bibehålla hälsa om symtomen är 

tolerabla. Många patienter är medvetna om att bröstsmärta skulle kunna vara ett tecken på 

hjärtinfarkt. Symtom som fatigue och illamående associeras av få som potentiella tecken på 

hjärtinfarkt. Samtidigt försvårar en hög symtombörda för patienterna att korrekt identifiera sina 
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symtom och komplicerar även diagnostik, behandling och omvårdnad. Lidande, hälsa och 

välbefinnande är en del av patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2012) och detta blir 

särskilt tydligt vid hög symtombörda. Att personer som drabbas av AKS och som lever med 

ischemisk hjärtsjukdom lär känna sina symtom som del av dennes livsvärld är av stort värde ur 

ett sekundärpreventivt perspektiv. Att lära sig hantera en många gånger komplex och hög 

symtombörda blir en utmaning för både patienten själv, men även vårdpersonalen i arbetet med 

att hjälpa patienten till en bättre sjukdomsinsikt. 

 

I enlighet med Body et al. (2010) observerades skillnader i hur män och kvinnor beskriver 

insjuknandet i AKS. Här bör noteras att flertalet studier enbart fokuserar på att beskriva 

insjuknandet hos kvinnor och är inte jämförande studier. Inga studier, av varken kvalitativ eller 

kvantitativ typ, på endast manlig population har identifierats. Detta tror författarna till denna 

studie beror på att det tidigare gjorts mycket forskning på endast män. Inom det aktuella 

tidsintervallet ter det sig istället vara så att fokus skiftat och istället ligger på att studera den 

kvinnliga populationens symtom vid AKS i högre utsträckning. Det faktum att inga studier på en 

enbart manlig population kunnat identifieras kan tänkas vara en motreaktion till att tidigare 

forskning saknats på kvinnor. 

   

Med hjälp av PCV kan patientens involvering i vården stärkas och följa patienten genom 

vårdkedjan för att upprätthålla, utvärdera och utveckla patientens hälsoplan. Då insjuknandet i 

AKS är individuellt och subjektivt och även har potentiellt stora konsekvenser för närstående 

lämpar sig ett personcentrerat förhållningssätt och en holistisk vård väl i mötet med dessa 

komplexa patienter och deras dynamiska vårdbehov, något som bekräftas av Morgan och Yoder 

(2012). Att arbeta enligt PCV är dock ingen självklarhet. Att uppnå en holistisk vård kräver stort 

engagemang från alla involverade parter och kräver mycket tid. Detta blir en stor utmaning i en 

sjukvård som upplever konstant ökande inflöden av patienter. Genom tydliga riktlinjer och 

lokala arbetsrutiner effektivisera dock vårdprocesserna och bidrar till en fortsatt patientsäker 

vård. Att arbeta utifrån riktlinjer beskrivs också av Wolf et al. (2019) vilka påvisade att denna 

patientgrupp behöver vård utifrån riktlinjer gällande hjärtsjukvård vilka bör implementeras av 

PCV för att få störst effekt. 

 

Det engagemang som PCV kräver av patienten visar sig inte lika effektivt eller uppskattat under 

den akuta fasen då patienten upplever kraftiga fysiska och psykiska symtom. Personcentrerad 

vård har visat sig förbättra patientens upplevelse av vården och förmåga att ta till sig information 

från vårdpersonalen. I egenskap av att involvera närstående är PCV uppskattad bland såväl 

patienter som anhöriga. Personcentrerad vård förefaller vara ett lämpligt arbetssätt enligt 

författarna med stöd utifrån GPCC (2017), Ekman et al. (2011), Westphal et al. (2016) och 

Brummel-Smith et al. (n.d) i det att ett holistiskt synsätt bättre förmår möta komplexa vårdbehov, 

varierande symtomatologi och förstå den enskildes livsvärld. Mot bakgrund av detta framstår 

förmågan att som vårdpersonal förstå patientens individuella symtom vid insjuknande som 

central. Resultatet i denna studie visar på stora skillnader i symtomatologi vid insjuknande, inte 

bara på individnivå utan även på gruppnivå. Exempelvis varierar symtombilden signifikant 

mellan män och kvinnor i flertalet studier, men även stora variationer observeras i synen på 

vården, hälsa och ohälsa och innebörden av begrepp såsom hälsa, sjukdom och familj beroende 

på etnisk och kulturell bakgrund. Dessa faktorer är centrala för patienterna och därför viktiga i 

strävan efter att erbjuda en holistisk och personcentrerad vård. Det förefaller alltså vara av vikt 

att beakta faktorer såsom kön, etnicitet och kultur då detta ofta utgör en essentiell del i patientens 

livsvärldsstruktur. En ökad förståelse för faktorer kopplat till grupptillhörighet borde således 
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förbättra både vårdens förmåga att identifiera omvårdnadsbehov, men även stärka 

kommunikationen med patienter och närstående. 

  

Det finns idag inte någon konsensus kring hur insjuknandet i AKS skall bedömas, registreras och 

kvantifieras. Bröstsmärta, som är kardinalsymtomet på AKS, är ett bra exempel. När en patient 

bedöms för bröstsmärta på en akutmottagning finns ingen universellt vedertagen metod för 

handläggning. Definitionen av bröstsmärta varierar, bedömning av exakt lokalisation och 

utbredning varierar eller saknas och så även gällande bedömning av dess intensitet, frekvens och 

duration. Detta sänker validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten i eventuella jämförande 

studier och försvårar eller omöjliggör retrospektiva analyser av symtombild vid insjuknande. 

Problemet tydliggörs vid jämförelser mellan studier som syftat till att hitta symtomkluster. Det 

första problemet som uppstår är när en subjektiv erfarenhet hos patienter med olika 

förutsättningar att återge sina erfarenheter skall objektifieras. Det andra problemet uppstår i 

datainsamlingen där inte någon standardisering existerar gällande symtomens karaktär, 

lokalisation och intensitet eller ens vilka symtom som skall inkluderas vid misstanke om AKS. 

Här tenderar de mest atypiska symtomen att falla bort eller exkluderas då de är för ovanliga i 

mindre kohorter för att slutsatser skall kunna formas utifrån dessa. De diagnostiska och 

utredande åtgärderna vilka bör genomföras enligt Thygesen et al. (2018), Erlinge (2010) och 

Ibanez (2018) beskrivs förvånande nog, i inkluderade studier i denna litteraturöversikt, aldrig i 

relation till symtom. Om riktlinjer funnits för insamling av dessa data skulle detta möjliggöra 

större retrospektiva studier där även de mest atypiska prodromala och akuta symtomen kunde 

jämföras med exempelvis angiografiska fynd, typ av diagnos med mera. 

  

Patienter med AKS uppvisar stor symtomvariation vid insjuknande både på individ- och 

gruppnivå. Skillnader föreligger exempelvis mellan såväl män och kvinnor som mellan grupper 

av olika åldrar, kulturell bakgrund och socioekonomisk status. Detta är i sig anledning att 

förespråka ett personcentrerat förhållningssätt som ett led i att bättre förstå patientens livsvärld. 

 

Slutsats  

 

Det vanligaste symtomet var, hos samtliga patientgrupper, bröstsmärta eller obehag i bröstet. 

Majoriteten av patienter beskriver att de veckorna eller månaderna innan det akuta insjuknandet 

känt minst ett prodromalsymtom, som oftast visar sig överensstämma med den akuta 

symtombilden. Symtomen vid insjuknandet är subjektiva och skiljer sig mellan olika patient- och 

samhällsgrupper. Genom förståelse för att symtomen patienten drabbas av är individuella och att 

deras upplevelse påverkas av deras livsvärld är viktigt för att kunna bidra till en personcentrerad 

vård. Vidare bidrar ökad kunskap om och ökad förståelse för dessa patienter och deras symtom 

vid insjuknande till en snabbare diagnostik och behandling vilket i sin tur räddar liv och kan 

bidra till bättre sjukdomsprognos. Vidare kan ökad kunskap och förståelse bidra till en mer 

personcentrerad vård. Detta framför allt i det akuta skedet för att lugna och informera patienten 

om vad som sker och kunna individanpassa det akuta omhändertagandet. En ökad förståelse för 

den komplexa symtombilden vid AKS och hur symtom kan samverka kan bidra till tidigare och 

effektivare behandling.  

  

Klinisk tillämpbarhet  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan användas som underlag för att utveckla personcentrerad 

omvårdnad vid AKS samt öka förståelsen för upplevelsen av insjuknande hos såväl patienter 

som vårdpersonal. Genom snabbare identifiering av patienter som drabbats av AKS minskar 

också risken för att patienten drabbas av komplikationer till följd av den ischemiska processen i 
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hjärtmuskulaturen. Detta bidrar inte endast till minskat lidande för patienten utan även till lägre 

kostnader för vården. Litteraturöversiktens resultat kan komma att bidra till ökad förståelse för 

de drabbade patienternas symtom och hur det i sin tur påverkar patientens livsvärld. 

Rekommendation till fortsatt forskning är att öka förståelsen ytterligare för hur patienten 

upplever vård och omvårdnad i en för patienten utsatt situation. Att utveckla vården på så sätt att 

det går att förebygga patientens lidande följer även kraven på god vård. En standardisering av 

datainsamling kan utvecklas och bidra till snabbare och effektivare handläggning av denna 

patientgrupp och därmed bidra med mer patientsäker vård.   
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



 

 

II 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 
Författare  

År  

Land  

Titel  Syfte  Metod  Deltagare 

(bortfall)  

Resultat  Kvalitet/T

yp  

Burke, Larissa A 

Rosenfeld, Anne G 

Daya, Mohamud R 

Vickovic, Karen M 

Hemsey-Zegre, Jessica 

Diaz Felix, Maria  

Tosta Daiube Santos, 

Josemare 

Mirzaei Sahereh 

DeVon, Holli A 

 

2017 

 

USA 

Impact of comorbidities by 

age on 

symptom presentation for 

suspected 

acute coronary syndromes 

in the 

emergency department 

Syftena med studien var att: 

1) Undersöka förekomsten 

av komorbiditeter hos 

patientgrupper som söker 

till akuten med symtom på 

AKS. 

2) utvärdera om 

förekomsten av 

komorbiditeter påverkar 

symtombilden. 

3) Utvärdera om 

förekomsten av 

komorbiditeter påverkar 

sannolikheten att erhålla 

AKS-diagnos. 

En deskriptiv och 

prospektiv studie som 

använder standardiserade 

och validerade 

mätinstrument för att 

inhämta information såsom 

”ACS symptoms checklist”, 

”ACS patient 

questionnaire”, ”Duke 

activity status index” och 

”The Charlson comorbidity 

index” (CCI) och 

analyserades med SPSS och 

SAS program.  

N=1064(29

8) 

De vanligaste komorbiditeterna hos 

AKS-patienter på akutmottagningen 

var tidigare IHD, diabetes och 

astma/KOL.  

 

Hos yngre patienter 40-50 korrelerade 

en högre komorbiditetsbörda med 

lägre förekomst av bröstsmärta, 

obehag i bröstet, fatigue och generellt 

färre symtom. Hos patienter över 60 

år innebar fler komorbiditeter tvärt om 

fler och förvärrade AKS-symtom, 

inklusive bröstsmärta. Fler 

komorbiditeter förekom i grupperna 

NSTEMI och IAP än hos STEMI-

patienterna. 

I 

P 

Davis, Leslie L  

 

2017 

  

USA  

A Qualitatve Study of Sym

ptom Experiences of  

Women With Acute  

Coronary Sydrome   

Syftet med denna studie var 

att identifiera faktorer som 

påverkade 

kvinnors förmåga 

att identifiera och korrekt 

tolka symptom 

på misstänkt AKS.  

En intervjustudie 

genomfördes med 

semistrukturerade 

intervjuer. Öppna frågor 

ställdes i första hand och 

sedan följdes dessa upp 

med mer djupgående 

frågor. Intervjupersonerna 

valdes ut från 

två avdelningar på samma 

sjukhus. Intervjuerna 

spelades in för att sedan 

transkriberas.  

N=18 (0)  Tre grupper identifierades; (1) de som 

fick akut insättande smärta som direkt 

kunde identifiera symtomen 

som kardiella, (2) de vars symtom 

som kom smygande och 

sedan eskalerade snabbt och (3) de 

vars symtom var vaga, ospecifika och 

intermittenta.   

I I 
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Davis, Leslie L 

Mishel, Merle 

Moser, Debra K 

Esposito, Noreen 

Lynn, Mary R 

Schwartz, Todd A 

 

2013 

 

USA 

 

Thoughts and behaviors of 

women with symptoms of 

acute coronary syndrome 

Syftet var att utforska 

kvinnors förmåga att 

identifiera och tolka 

symtom på AKS och vilka 

tankar och processer som 

leder fram till att söka vård. 

Datainsamling skedde med 

semistrukturerade 

intervjuer under 

sjukhusvistelsen eller inom 

två veckor efter 

utskrivning. Analys gjordes 

med grounded theory. 

N=9(0) Två kategorier formades. ”Evolving 

MI” och ”Immidiately recognizable 

MI”. Den första gruppen hade symtom 

som var subtila, svårdefinierade, 

varierande och som ökade gradvis i 

antal och intensitet. Grupp två hade en 

plötslig symtomdebut, med symtom 

som eskalerade fort till både antal och 

i intensitet. Båda grupper bestod av 

personer med tidigare AKS. Första 

gruppen hade besvär med att 

identifiera symtom och differentiera 

från andra sjukdomssymtom och 

prodromalsymtom. Grupp två 

identifierade fort orsaken till sina 

problem, men båda grupperna dröjde 

med att söka vård av olika 

anledningar. 

II 

K 

DeVon, Holli A 

Rosenfeld, Anne 

Steffen, Alana D 

Mohamud, Daya 

 

2014 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivity, Specificity, and 

Sex Differences in 

Symptoms Reported on 

the 13-Item Acute 

Coronary Syndrome 

Checklist 

Syftet var att uppskatta 

sensitiviteten, 

specificiteteten och det 

prediktiva värdet för 

symtomen i ”13 item Acute 

Coronary Syndrome 

Checklist” för män och 

kvinnor i jämförelse. 

Datainsamling skedde med 

”13 item ACS checklist”, 

”ACS Patient Information 

Questionnaire” och ”Duke 

Activity Status Index”. 

Dataanalys gjordes med 

SAS, Chi-två-test, t-tests, 

Wilcox rank sum tests, 

mixed effects logistic 

regression kontrollerat för 

confounding factors 

diabetesstatus, ålder, 

övervikt, funktionell status   

N=736(269

) 

Bröstsmärta, obehag i bröstet och 

tryck över bröstet hade hög 

sensitivitet men låg specificitet för 

AKS hos både män och kvinnor. 

 

Dyspné hos män, men inte hos 

kvinnor var en stark prediktor för 

icke-AKS-diagnos. 

 

Axelsmärta och armsmärta var en 

signifikant prediktor för AKS diagnos 

hos kvinnor, men inte hos män. 

 

Symtombördan låg i snitt på 5-6 

symtom för både män och kvinnor 

med AKS. 

I 
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DeVon, Holli A 

Ryan, Cathrine J 

Rankin, Sally H 

Cooper, Bruce A 

 

2010 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

Classifying Subgroups of 

Patients With Symptoms of 

Acute 

Coronary Syndromes: A 

Cluster Analysis 

 

 

Syftet med studien var att 

identifiera kategorier av 

patienter utifrån analys av 

symtomkluster. 

 

Data insamlades genom att 

patienterna fyllde i “The 

Symptoms of Acute 

Coronary Syndromes 

Inventory (SACSI). Analys 

genomfördes genom “latent 

class cluster analysis” med 

MPLUS, chi-två test, 

variansanalys och analys 

med SPSS. 

 

N=256(16) 

 

Fyra kluster framträdde vid 

klusteranalys av cohorten. ”Tung 

symtombörda”(som innefattade de, 

enligt AHA, klassiska symtomen på 

AKS bröstsmärta, svettningar, dyspné, 

illamående och yrsel, men även 8 

atypiska symtom som anses mindre 

vanliga), ”Endast bröstsmärta”(där 

bröstsmärta var det enda symtomet 

med hög sannolikhet), ”svettningar 

och svaghet” (svettningar, svaghet, 

fatigue och bröstsmärta) och ”dyspné 

och svaghet”(dyspné, bröstsmärta 

svaghet och fatigue). 

 

17 procent av patienter upplevde 

ingen form av bröstsmärta eller 

obehag i bröstet. Bröstsmärta var det 

vanligaste symtomet i samtliga 

kategorier. Inget samband observeras 

med avseende på kön, 

utbildningsnivå, etnicitet, 

diabetesstatus eller tid från 

symtomdebut till akutmottagning. 

Samband observerades endast till 

ålder. 

yngre patienter tenderade att falla in i 

kategorin som hade en hög 

symtombörda, medan äldre patienter 

(medianålder 67år) tenderade att vara 

överrepresenterade i kategorin med 

endast symtom i form av bröstsmärta, 

vilket går emot tidigare studier. 
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Dubrey, Simon W 

Ghonim, Sarah 

Teoh, Molly 

 

2014 

 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acute coronary syndromes 

among South 

Asian subgroups in the UK: 

symptoms 

and epidemiology 

 

 

Syftet var att utvärdera 

skillnader i symtombild vid 

insjuknande mellan etniska 

minoriteter från sydostasien 

(fem nationaliteter) och 

etniska vita européer 

boende i England. 

 

Datainsamling skedde 

genom att patienter fyllde i 

ett standardiserat formulär 

där de fick beskriva sina 

symtom, lokalisation för 

symtom samt dess intensitet 

på en skala från 0-10, samt 

information kring etniskt 

ursprung och övrig 

demografisk information. 

Dessa data jämfördes sedan 

med en cohort med annat 

etniskt ursprung för 

jämförelse. 

 

Analys skedde med 

STATA-mjukvara, chi-två-

test, Fisher’s exact test och 

variansanalys. 

N=1126(20

3) 

 

Referesgru

pp 

N=2301(?) 

 

 

En signifikant större andel i den 

sydostasiatiska gruppen fick STEMI-

diagnos (38 procent jämfört med 21 

procent. 

 

En signifikant större andel av vita 

européer hade “tyst infarkt” (utan 

bröstsmärtor) jämfört med den 

sydostasiatiska gruppen, trots att 58 

procent (25 procent för vita européer). 

Över 50 procent av sydostasiater som 

hade tysta infarkter var diabetiker. 

 

Sydostasiatiska gruppen hade 

generellt en större anatomisk 

spridning gällande smärtor än etniskt 

vita européer. Detta gällde även för 

kvinnor i båda grupperna. 

Beskrivningen av smärtorna skilde 

också hos männen, där obehag i 

bröstet oftare beskrevs som “smärta” 

hos etniskt vita européer medan den 

karaktäriserades som “tung”, 

“tryckande” och “brännande” i den 

sydostasiatiska gruppen. 
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Gallagher, Robyn 

Marshall, Andrea P 

Fisher, Murray J 

 

2010 

 

Australien 

 

 

 

Symptoms and treatment-

seeking responses 

in women experiencing 

acute coronary syndrome 

for the first time 

 

 

Syftet var att beskriva 

kvinnors upplevelser av 

symtom och deras tankar 

och handlingar vid 

symtomdebut då de 

insjuknar för första gången 

i AKS. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer av kvinnor som 

fått AKS-diagnos och som 

genomgått PCI. Analys 

skedde med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

N=10(0) 

 

De flesta upplevde prodromalsymtom. 

De flesta upplevde samma symtom 

vid akut insjuknande och hade därför 

svårt att differentiera förrän symtomen 

blev mycket starka. Samtliga 

upplevde fler än ett symtom och att 

insjuknande var gradvis eskalerande 

med många diffusa symtom. De 

kopplade heller i de flesta fall aldrig 

symtomen till hjärtat. Få visste om att 

de hade riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom. 

 

II 

K 

 

 

Holmberg, Mats 

Andersson, Henrik 

Winge, Karin 

Lundberg, Camilla 

Karlsson, Thomas 

Herlitz, Johan 

Wireklint Sundström, 

Birgitta 

 

2018 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

Association between the 

reported intensity 

of an acute symptom at first 

prehospital 

assessment and the 

subsequent outcome: 

a study on patients with 

acute chest pain 

and presumed acute 

coronary syndrome 

Syftet var att utforska 

eventuella samband mellan 

uppgiven 

bröstsmärteintensitet hos 

patienter med misstänkt 

AKS vid kontakt med 

ambulans och påföljande 

komplikationer samt 

mortalitet vid 30 dagar och 

vid tre år efter utskrivning 

från sjukhus. 

Datainsamling skedde i 

ambulansen av 

specialistsjuksköterska 

genom VAS-skattning. 

Övrig information 

inhämtades retrospektivt 

via journalsystem. Analys 

skedde med univariate 

analysis med Mann-

Whitney u test och 

Spearman’s rank 

korrelation statistik flöjt av 

logistic regression. 

Mortalitet kalkylerades 

med Kaplan Meier 

modellen och Cox 

proportional hazards model. 

N=1603(16

4) 

Samband observerades mellan 

prehospital bröstsmärteintensitet och 

komplikationer i form av hypotension, 

bradyarytmier och AV-block samt 

behandlingskrävande hjärtsvikt och 

ångest. Inga samband observerades till 

mortalitet vid varken 30 dagar eller tre 

år. 
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Khan, Nadia A. 

Daskalopoulou, Stella S. 

Karp, Igor 

Eisenberg, Mark J. 

Pelletier, Roxanne 

Avgil Tsadok, Meytal 

Dasgupta, Kaberi 

Norris, Colleen M. 

Pilote, Louise 

 

2013 

 

Kanada, USA, Schweiz 

 

 

 

Sex differences in acute 

coronary syndrome 

symptom presentation in 

young patients 

Syftet var att utvärdera 

skillnaderna i AKS-

presentation och att 

uppskatta relationen mellan 

kön, sociodemografiska 

data, psykosociala och 

kliniska faktorer, graden av 

kärlsjuka utifrån EKO-bild 

och ensymnivårer till 

frånvaro av bröstsmärta hos 

unga patienter(<55år). 

Datainsamling skedde vid 

tre universitetssjukhus i tre 

länder mellan 2009-2012. 

Konsekutiva inläggningar 

med, av PAL bekräftad 

AKS-diagnos inkluderades 

i studien och datainsamling 

skedde från journaler och i 

huvudsak med McSweeney 

Acute and Prodromal 

Myocardial Infarction 

Symptom Survey 

(MAPMISS); ett 

frågeformulär som 

inkluderar 37 symtom 

indikativa för AKS. 

N=1015(15

9) 

Fler kvinnor än män insjuknar utan 

bröstsmärta. Kvinnor har generellt en 

mer komplex symtombild och 

rapporterar i signifikant högre 

utsträckning symtom i form av 

huvudvärk, vallningar, illamående, 

kräkningar och smärtor i rygg, nacke, 

skuldror, höger arm, hals käke och 

tänder. 

 

Ingen korrelation observerades mellan 

frånvaro av bröstsmärta och typ av 

AKS, troponinnivåer eller graden av 

koronarkärlsjuka vid senare 

granskning av angiografiskt material. 

I 

P 

King-Shier, Kathryn M 

Singh, Shahinder  

LeBlanca, Pamela 

Mathera, Charles M  

Humphreya, Rebecca 

Quana Hude 

Khanb, Nadia A 

 

2014 

 

England 

The influence of ethnicity 

and gender 

on navigating an acute 

coronary 

syndrome event 

Syftet var att utvärdera 

skillnader i symtom och 

tankar och handlingar vid 

symtomdebut mellan 

personer födda i England 

och personer invandrade 

från kina respektive 

Sydostasien samt mellan 

män och kvinnor i 

respektive grupp. 

Demografiska data 

insamlades från journaler 

och analyserades med 

SPSS. Deltagarna valdes ut 

från en större studie genom 

purposeful sampling och 

genomgick 

semistrukturerade 

intervjuer som utfördes av 

personer som var flytande i 

både personens modersmål 

och engelska och som var 

väl förtrogen med 

intervjutekniken. Intervjuer 

transkriberades och 

tolkades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

N=57(0) Inga signifikanta skillnader 

observerades med avseende på 

upplevda symtom. Däremot syntes 

tydliga skillnader i symtomtolkning 

samt tankar och handlingsmönster vid 

insjuknande som kopplades till 

etniska/kulturella skillnader mellan 

folkgrupperna. Skillnader förelåg även 

som kopplades till språkbarriärer och 

osäkerheter kring hur sjukvården 

fungerar. 
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O’Donnell, Sharon 

McKee, Gabrielle 

Mooney, Mary 

O’Brian, Francis 

Moser, Debra M 

 

2014 

Irland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slow-onset and fast-onset 

symptom presentations in 

acute coronary syndrome 

(ACS): New perspectives 

on prehospital delay in 

patients with ACS. 

 

Studiens syfte var att 

validera begreppen fast-

onset och slow-onset ACS 

och dess effekt på tiden 

från symtomdebut till 

akutmottagning. 

 

En understudie till en större 

RCT vid fem sjukhus i 

Dublin. Cohorten valdes 

från denna studie och 

datainsamling skedde med 

“The ACS Response to 

Symptoms Index”. Övrig 

medicinsk information och 

demografiska data 

inhämtades från 

patientjournaler. “Fast-

onset ACS” inkluderade 

patienter med plötslig 

symtomdebut med kraftiga 

och ihållande symtom i 

form av bröstmärta, tryck 

över bröstet eller obehag i 

bröstet. “Slow-onset” 

innefattade alla övriga 

patienter. Analys gjordes 

med SPSS, PASW, t-test 

och Chi-två test. 

N=893(0) 

 

65 procent föll in i kategorin “slow 

onset” (successivt/eskalerande 

insjuknande). I denna kategori var 

diabetiker signifikant 

överrepresenterade samt patienter som 

fick diagnoserna instabil angina och 

NSTEMI. I kategorin “fast onset” 

(plötsligt insjuknande) återfanns 

majoriteten STEMI- samt patienter 

med tidigare ischemisk hjärtsjukdom. 

Inga signifikanta skillnader fanns 

mellan grupperna vid jämförelse av 

tid från symtom till akutmottagning 

avseende sociodemografiska 

karaktäristika, komorbiditet eller 

situationsbetingade faktorer. Den enda 

faktorn som visade en signifikant 

skillnad var om patienterna upplevt ett 

hastigt ”fast onset” eller “slow onset”, 

som i snitt hade 2,0 respektive 3,5 

timmars prehospitaltid. STEMI, 

NSTEMI och IAP hade 2,08, 3,00 

respektive 3,63 timmar respektive. 
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O’Keefe-McCarthy, 

Sheila 

McGillion, Michael H 

Charles, Victor J 

Jones, Jeremy 

McFetridge-Durdle, 

Judith 

 

2015 

 

Kanada 

Prodromal symptoms 

associated with acute 

coronary syndrome acute 

symptom presentation. 

 

Syftet var att undersöka 

samband mellan 

prodromalsymtom på AKS 

med förekomst av akuta 

symtom på AKS och 

komorbiditeter. 

 

En deskriptiv 

tvärsnittsstudie där data 

samlades in med 

“Prodromal Symptoms 

Screening Scale”(PS-SS), 

“ACS symptoms checklist”, 

“Numerical Raring 

Scale”(NRS) och 

Speilberger state-trait 

anxiety personality 

inventory (STAI) och 

analys gjordes med hjälp av 

SAS 9,1, Wilcoxon Rank–

Sum nonparametric test, 

Student’s t-tests, Chi-

square tests. 

 

N=121(70) 

 

Över femtio procent uppgav att de 

känt minst ett prodromalsymtom före 

insjuknande. De vanligaste symtomen 

som rapporterades var bröstsmärta, 

andningsbesvär, ångest och fatigue 

bland både män och kvinnor. 

Generellt observerades en positiv 

korrelation mellan antal 

prodromalsymtom och smärtnivå vid 

akut insjuknande. Starkast korrelation 

observerades mellan 

bröstsmärteintensitet och prodromal 

huvudvärk, sömnsvårigheter och 

ångest. Patienter med hypertoni 

rapporterade 7,5 gånger högre 

frekvens av prodromal fatigue. 
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Pelter, Michele M 

Riegel, Barbara 

McKinley, Sharon 

Moser, Debra K 

Doering, Lynn V 

Meischke, Henrika 

Davidson, Patricia 

Baker, Heather 

Yang, Wei 

Dracup, Kathleen 

 

2012 

 

USA/Australien/Nya 

Zealand 

 

 

 

 

 

 

 

Are there symptom 

differences in patients with 

coronary artery disease 

presenting to the ED 

ultimately diagnosed 

with or without ACS? 

Syftet med studien var att 

beskriva symtombilden hos 

känt ischemiskt hjärtsjuka 

patienter som söker till 

akuten i en jämförelse 

mellan de som erhåller 

AKS-diagnos och de som 

inte gör det, samt även 

undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor 

och olika åldersgrupper 

(<70 eller >70år). 

Datainsamling skedde 

genom strukturerade 

intervjuer och genom 

sjukhusens journalsystem. 

Dataanalys gjordes med 

SPSS, chi-två-test, t-tests, 

multivariate regression 

Convenienc

e sample 

från större 

studie med 

3522 

individer. 

N=566(0) 

inkluderade

s i denna 

understudie

.  

Patienter som fick AKS diagnos 

tenderade att i högre grad ha AMI, 

PCI, diabetes och hyperkolesterolemi 

i sin sjukdomshistoria. 61 procent var 

män. Grupperna var lika med 

avseende på kön, etnicitet och ålder. 

 

Bröstsmärta var det vanligaste 

symtomet i båda grupperna. I gruppen 

med AKS var bröstsmärta och smärta 

i vänster arm vanligare än i den andra 

gruppen, som tenderade att innehålla 

fler patienter med dyspné och 

yrsel/synkope. 

 

Förekomsten av armsmärta var 

signifikant högre bland kvinnor än 

män med AKS. 

 

Bröstsmärta, kallsvettningar och 

magproblem förekom oftare hos 

patienter <70år med AKS. 
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Polikandrioti, Maria 

Goudevenos, John 

Michelis, Lampros K 

Koutelekos, Ioannis 

Georgiadi, Elpida 

Karakostas, Kostas 

Elisaf, Moses 

 

2015 

 

Grekland 

 

 

 

 

 

 

 

Correlation Between the 

Type of Acute Coronary 

Syndrome With the 

Needs of Hospitalized 

Patients 

 

 

Syftet var att undersöka 

samband mellan patienters 

behov vid inneliggande 

sjukhusvård och typen av 

AKS. 

 

Insamling av demografiska 

data och kliniska 

karaktäristika skedde får 

sjukhusjournaler. 

Personerna som ingick i 

studien var ett convenience 

sample från de fyra sjukhus 

där studien genomfördes. 

Vidare information 

inhämtades genom ett 

frågeformulär som bestod 

av frågor kring sex 

specifika behov hos 

inneliggande patienter. 

Analys skedde med 

Kolmogorov-Smirnov-test, 

chi-två-test, Kruskal 

Wallis-test and multiple 

regression. 

N=454(?) 

 

Patienter med IAP upplevde ett 

signifikant större behov av att få sina 

fysiska (sömn, smärta och 

avkoppling) och emotionella (ångest, 

rädsla och ensamhet) behov mötta, av 

individanpassad vård och behandling 

samt av kommunikation med 

vårdpersonalen än patienter som 

vårdades för AMI. Behovet av 

information från vårdpersonalen, av 

stöd och guidning samt av att känna 

tillit till vårdpersonalen visade sig 

vara lika stort hos patienter med IAP 

som med AMI. Skillnader mellan 

STEMI och NSTEMI undersöktes 

inte. 
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Ribeiro, Vania  

Melao, Filipa  

Rodriguez Duarte, Joana  

Leite Machado, Sergio  

Garcia, Raquel M  

Dias, Paula  

Maciel Julia, Maria  

2014 

Portugal  

Perception of illness  

symptoms in 

patients with acute  

coronary syndrome: 

A need to improve  

Studien 

utforskade patienters symto

mmedvetenhetvid insjukna

nde i AKS i syfte 

att identifiera skillnader 

mellan olika 

patientgrupper.  

Retrospektiv datainsamling 

gjordes för patienter som 

diagnostiserats med AKS 

under en period på åtta 

månader och som sökt med 

typiska 

symtom. Strukturerade 

telefonintervjuer utfördes 

efter utskrivning.  

N=186(19)  62,2 procent av deltagarna var 

omedvetna om att de drabbats av ett 

AKS tills de informerades om detta av 

en doktor. Bland STEMI-patienter 

förstod endast 26 procent att de hade 

symtom på AKS.   

Prediktorer för högre sjukdoms- och 

symtommedvetenhet var manligt kön 

(82,6 procent), tidigare 

känd ischemisk hjärtsjukdom, hyperto

ni, dyslipidemi och insjuknande i 

NSTEMI. Samband återfanns även till 

högre utbildningsnivå, dock icke 

signifikant. Någon koppling till ålder 

eller om personen bodde 

på landsbygden eller i tätort återfanns 

inte.  

I  

R/K  

Wikman, Anna 

Messerly-Burgy, Nadine 

Malloy, Gerard J. 

Randall, Gemma 

Perkins-Porras, Linda 

Steptoe, Andrew 

 

2011 

 

Sverige/England/Schweiz  

Symptom experience 

during acute coronary 

syndrome 

and the development of 

posttraumatic stress 

symptoms 

Syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av 

symtomkluster bland AKS-

patienter och vidare 

undersöka eventuell 

korrelation mellan dessa 

och förekomst av 

nedstämdhet och 

posttraumatisk stress vid 

uppföljning. 

 Strukturerade intervjuer 

utfördes för insamling av 

symtom på AKS hos 

inneliggande patienter. 

Patienter följdes sedan upp 

med intervjuer i hemmet 

och frågeformulär efter en 

månad och sex månader 

efter utskrivning för att 

undersöka förekomsten av 

symtom på depression och 

PTSD 

 N=294 (0) 

för 

symtomklu

steranalys. 

 

N=294(138

) vid 

uppföljning 

vid sex 

månader. 

 Tre kluster framkom med tydlighet 

efter klusteranalys. Samtliga kluster 

hade bröstsmärta som dominant 

symtom, men skilde sig tydligt åt i 

karaktär i övrigt. Kluster ett var 

huvudsakligen dominerat av 

smärtsymtom med olika fokus, kluster 

två karaktäriserades av diffusa 

symtom och kluster tre av i huvudsak 

dyspné svettningar och illamående. 

 

Vid uppföljning observerade ingen 

korrelation mellan andra och tredje 

klustret och psykiska symtom, 

däremot en stark korrelation till 

smärtklustret och både depressiva 

symtom och symtom på PTSD. 
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Zegre-Hemsey, Jessica 
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2018 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

Patient-reported symptoms 

improve prediction of acute 

coronary syndrome in the 

emergency department 

 

 

Syftet var att 1) utvärdera 

det prognostiska värdet av 

13 symtom i kombination 

med EKG-förändringar och 

förhöjda troponinnivåer. 2) 

undersöka om någon av de 

tretton symtomen 

korrelerade med förlängd 

prehospitaltid vid misstänkt 

AKS. 

 

Patienter som sökte till 

akuten för bröstsmärta 

utvärderades med ACS 

Symptoms Checklist och 

smärtskattades med NRS. 

Data insamlades senare för 

att jämföra om patienterna 

fått diagnos STEMI, 

NSTEMI, IAP eller ej 

AKS-diagnos. Jämförelser 

gjordes med avseende på 

rapporterade symtom, 

EKG-bild och 

troponinresultat. Analys 

gjordes med programmen 

MPLUS och SAS. 

 

N= 1064(0) 

 

Svettningar och axelsmärta kunde i 

kombination med EKG och 

troponinresultat tillföra prognostiskt 

värde vid AKS-diagnostik. Trots att 

dyspné är ett av de vanligaste 

symtomen vid samtliga AKS-

diagnoser, visar sig dyspné och 

fatigue tvärtom vara indikativt för 

diffrentialdiagnoser då dessa symtom 

är ännu vanligare bland 

bröstsmärtepatienter än bland AKS-

patienter. Svettningar och NRS>8 var 

en prediktor för kortare prehospitaltid. 

Dyspné och fatigue var prediktorer för 

lägre prehospitaltid. 

 

I 

P 

 

 

 


