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Abstract 

 

 

Purpose: To describe the gender impact on the situation of women at the onset of myocardial 

infarction and describe why women wait to contact medical caregivers when showing 

symptoms of myocardial infarction. Method: Literature review with a descriptive design. 

Articles was retrieved from PudMed and Cinahl. Findings: Women are affected more than 

men of the so-called atypical symptoms of a heart attack. This means that they can not always 

relate the symptoms to a heart attack. In some cases, female patients have had an ongoing 

heart attack without knowing it. In addition to the diffuse symptom picture can also gender, 

women's social role and status have a major impact on the decision to seek care. The fear of 

disturbing, denial and not to be taken seriously, plays a major role. Women find it difficult to 

put their own needs first. Conclusion: The authors of this study believe that more information 

is needed to reach out to the public continuously for women to recognize atypical symptoms 

of heart attack.  

Keywords: Atypical Symptoms, Literature review, women 
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Syfte: Syftet med studien var att beskriva genus inverkan på kvinnors situation vid 

insjuknande av hjärtinfarkt och beskriva varför kvinnor väntar med att söka sjukvård vid 

symtom på hjärtinfarkt. Metod: Litteraturstudie i beskrivande design. Artiklarna söktes fram i 

databasarna Pubmed och Cinahl. Resultat: Kvinnor drabbas oftare än män av så kallade 

atypiska symtom vid en hjärtinfarkt. Detta gör att de inte alltid kan relatera symtomen till en 

hjärtinfarkt. I vissa fall så har kvinnliga patienter haft en pågående hjärtinfarkt utan att veta 

om det. Förutom den diffusa symtombildens så kan även genus, kvinnans sociala roll och 

status ha en stor inverkan på beslutet att söka vård. Rädslan för att störa, förnekelse och att 

inte bli tagen på allvar spelar stor roll. Kvinnor har svårt att sätta sina egna behov förts utan 

tänker i första hand på hemmet och familjen. Slutsats: Författarna till denna studie anser att 

mer information behövs nå ut till allmänheten kontinuerligt för att kvinnor ska känna igen 

atypiska symtom på hjärtinfarkt. Nyckelord: Atypiska symtom, Litteraturstudie, kvinnor 
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Fysiologi 

Hjärtat är en muskel som är något större än en knuten hand och har till uppgift att pumpa runt 

blodet i kroppen. Hjärtat består av fyra rum som är sammankopplade med varandra, vänster 

förmak som mynnar ut i vänster kammare och höger förmak som mynnar ut i höger kammare, 

Hjärtat fungerar som en pump med två cylindrar som är seriekopplade och drar ihop sig 

mellan 60-90 gånger per minut (Hjärt-lungfonden, 2008). Hjärtat har sin egen blodförsörjning 

från aortan via de så kallade kranskärlen. De förgrenar sig över hjärtat i höger och vänster 

koronarartär och förser varsitt område av hjärtat med blod (Ericson & Ericson 2008). 

 

Hjärtinfarkt. 

Hjärtinfart är den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i Sverige. År 2011 avled 

89943 personer av hjärtinfarkt varav 46346 kvinnor och 43597 män (Socialstyrelsen 2013). 

Hjärt-och kärl sjukdomar var den underliggande dödsorsaken för 39 procent av kvinnorna och 

38 procent av männen under 2011 enligt socialstyrelsen. Bröstsmärtor som håller i sig i mer 

än 15 minuter anses vara ett kardinalsymtom på hjärtinfarkt. 

Åldern och andra riskfaktorer så som rökning, övervikt, diabetes, hereditet och lipider i blodet 

påverkar kärlen och bildar förträngningar, fett, kalk och bindväv samlas i blodkärlen som kan 

leda till förhårdningar samt att kärlen stelnar i så kallat plaque. När detta plaque spricker sker 

en så kallad plaqueruptur. Kroppens immunförsvar reagerar på rupturen genom att blodet 

levras och bildar en trombocytplugg. Detta täpper helt eller delvis till kärlets lumen och 

förhindrar blodflödet. Då uppstår det i kranskärlet akut myokardischemi vilket kan leda till 

obotlig celldöd av hjärtmuskelceller det vill säga hjärtinfarkt. Central bröstsmärta med 

smärtutstrålning mot vänster skuldra och arm beskrivs som det mest klassiska symtomen vid 

en hjärtinfarkt men det kan även förekomma yrsel, illamående, smärta uppåt halsen och 

ångest och plötslig död på grund av arytmier (Ericson och Ericson, 2008). Enligt Arslanian-

Engoren et al. (2006) så väntade den grupp som inte uppvisar de klassiska bröstsmärtorna 

med att söka vård och har på så sätt högre dödlighet och längre sjukhusvistelse. 

 

Hjärtinfarkt kvinnor 

 Albarran et al. (2006) studie visade att ca 45% av kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt har 

bröstsmärtor men att dessa upplevdes väldigt individuell. Kvinnorna beskrev ofta smärtan 

lokaliserad till rygg, nacke, händer och mage, många av kvinnorna i studien uppfattade 

symtomen mer som magbesvär. Andra symtom som beskrivs hos kvinnor är ovanlig trötthet, 

dyspne, illamående, kräkning, hicka, onormala svettningar. Dessa symtom är mer atypiska 
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och liknar inte de symtom som ofta beskriv som ”typiska” hjärtinfarktsymtom. . Detta kan 

leda till att kvinnliga patienter inte får lika snabb hjälp som männen kan få då de oftast har 

mer utav de klassiska symtomen (Wenger, N-K 2003). Enligt Noureddine et al.(2008) så var  

48,5% patienterna med hjärtinfarkt som anlände till sjukhus 12 timmar eller senare från 

symtomdebut kvinnor. Detta berodde delvis på att de inte kände igen symtomen men även att 

de hade velat ” vänta och se”. 

 

Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt bland medelålders och äldre är åderförfettning i 

kransartärerna. Om fettlagringen i kärlet plötsligt briserar bildas en liten klump levrat blod. En 

blodpropp kan lätt täppa till kärlet och stoppa upp blodflödet. Man får då en hjärtinfarkt. Hos 

män sitter ofta åderförkalkningen i stora kranskärl. Hos kvinnor sitter de ofta i de mindre 

kranskärlen som är belägna längre ut i kranskärlträdet (Hjärt-lungfonden 2008). 

Ibland kan hjärtinfarkt uppstå av att en propp bildats och täpper till ett kärl som inte har haft 

åderförfettningar. Det här är ett fenomen som är vanligare hos kvinnor. I förhållande till 

kroppens storlek är kvinnors hjärtan både mindre och lättare. Kvinnors hjärtmuskel har finare 

fibrer än mäns och kvinnor har smalare kranskärl. Hos kvinnor finns åderförfettningen längs 

hela kärlets vägg. Kvinnor och män upplever smärta olika, vilket kan bero på olikheter i de 

biologiska smärtmekanismerna. Det finns också skillnader i systemet för blodets koagulering 

(Hjärt- lungfonden 2008). 

  

Atypiska symtom 

Extrem trötthet under flera veckor kan förebåda hjärtinfarkt, framförallt hos kvinnor. Tyst 

infarkt ger inte typiska besvär och upptäcks ofta långt efteråt, till exempel vid 

hälsoundersökningar med EKG (Hjärt-Lungfonden 2008). Enligt Alrslarian-Engoren et al. 

(2006) så kände kvinnorna i större utsträckning atypiska symtom såsom käksmärta, 

nacksmärta illamående och ryggsmärta. Albarran et al. (2007) talade dessutom om att den 

bröstsmärta kvinnor kan uppleva är annorlunda och att de talade om den som ” fel sorts” 

smärta. 

En stor del av kvinnorna fick dessa symtom minst en månad i förväg eller ännu tidigare. Detta 

kallas för prodromala symtom. Detta kan uppkomma år i förväg i extrema fall. Den vanligaste 

av prodromala symtomen var obehag eller smärta i bröstet. Därefter kommer ovanlig trötthet. 

Ovanlig trötthet eller fatigue är ingen trötthet man kan vila bort (Albarran et al. 2007). 

 

 



7 
 

 

Skillnader i vård och bemötande 

I hälso- och sjukvårdslagen under paragraf 2 så kan man läsa; 2§ ” Målet för hälso- och 

sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt med alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag. ( 

1997:142)” 

 Enligt Schenk-Gustafsson (2008) är kvinnors hjärt-kärlsjukdomar underdiagnostiserade, 

underutforskade och underbehandlade. Enligt Efre (2004) tog det i regel 30 minuter för män 

att få smärtstillande preparat vid en hjärtinfarkt medans kvinnor fick vänta 42 minuter i 

genomsnitt. Detta kan härledas till att all smärtforskning huvudsakligen har gjorts på män och 

handjur vid djurförsök. Det finns rapporter som visar att det finns könsskillnader på det 

diagnostiska och terapeutiska utnyttjandet av åtgärder till nackdel för kvinnorna. Kvinnor får 

vänta längre än män på akutmottagningar, kvinnor med infarkt läggs oftare på vanlig 

vårdavdelning än på intensivvårdsavdelning. Även när kvinnor har fler symtom än män tror 

undersökande läkare ofta att de kan härledas till mer icke- kardiella orsaker, speciellt bland 

kvinnor med patologiska testresultat. Män får i större utsträckning än kvinnor 

nitroglycerindropp, acetylsalicylsyra och trombolys samt remitteras i större utsträckning än 

kvinnor till kranskärlsröntgen (Björkelund et al. 2001). 

 

 

Genus 

Genus är latinskt ord för släkte, kön och sort. Genus är tankar om vad som är manligt och 

kvinnligt och uppkommer i vårt samhälle genom arbete kläder, mat och politik (Hirdman 

2001) Könsstereotypa föreställningar om hur kvinnor och män är och bör vara kan påverka 

hur vi möter och bemöter patienter. Könsstereotyper kan på detta sätt inverka på såväl 

vårdkvalité som på patientsäkerhet (Friberg & Öhlén 2009). 

Exempelvis så har det framkommit att vårdpersonal har uppmuntrat kvinnor att bli mindre 

aktiva och att de fick mindre smärtstillande i jämförelse med manliga patienter. Det kan tolkas 

som att kvinnor själv underordnar sig som patienter men även vårdpersonalen är delaktiga i 

hur patienten skapar sin identitet (Strömberg & Erikson 2010). 

 Fortfarande präglar oviljan att acceptera att det existerar stora skillnader mellan könen både 

utredning, behandling och prevention av kvinnlig hjärt-kärlsjukdom. Genom att vi inte 

konsekvent tillämpar de redan kända kunskaperna kring skillnaderna mellan män och 
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kvinnors symtomatologi, morbiditet och riskfaktorer sker idag sannolikt felaktiga indikationer 

(Björkelund et al 2001). 

Problemformulering 

En hjärtinfarkt hos en kvinna kan ha exakt samma symtom som hos en man, men den kan 

också skilja sig väsentligt i sin symtombild (Albaran et al. 2007). Författarna fann att många 

studier har gjorts på de atypiska symtom som kvinnor kunde uppleva fanns men att få studier 

tog upp och belyste genus påverkan på kvinnans agerande vid deras insjuknade och vad det 

kunde betyda inför deras kontakt med vården. Kvinnor ha pågående hjärtinfarkter men inte 

veta om det på grund av de diffusa symtom de kan uppleva. Författarna vill belysa det faktum 

att genus har en viktig roll i kvinnors inställning till sin kropp och dess signaler och vad det 

kan innebära vid ett insjuknande och beskriva varför en del kvinnor inte vet varför de har en 

pågående hjärtinfarkt.  

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva genus inverkan på kvinnors agerande vid insjuknande av 

hjärtinfarkt och beskriva varför kvinnor väntar med att söka sjukvård vid symtom på 

hjärtinfarkt. 

 

Frågeställningar. 

1 Varför väntar kvinnor med att söka sjukvård vid hjärtinfarkt? 

2. På vilket sätt påverkar genus kvinnans agerande vid deras insjuknande? 

3. Vilken kvalité har de utvalda artiklarna angående bortfall? 

 

Metod 

 

Val av ansats 

Litteraturstudie med beskrivande design (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Urval 

Artiklarna som ingick i studien var både kvalitativa (tre st) och kvantitativa (sju st). 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle varit publicerade mellan 2000-2013, 

vetenskapligt granskade och skrivna på Svenska, Engelska eller Norska. Innehållet i artiklarna 
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skulle vara relevant för studiens syfte och frågeställning. Personer av båda könen inkluderades 

i studien förutsatt att de var över 18 år och hade gett sitt samtycke. Exkluderades gjordes 

artiklar som var skrivna tidigare än år 2000, på andra språk än svenska, engelska eller norska, 

som enbart handlade om män eller personer under 18 år eller studier som inte fanns i fulltext. 

Författarna använde söktermerna: Myocardial infarction (MeSh) AND Women (MeSh), 

Prodromal Myocardial infarction, Care seeking Myocardial infarction, Myocardial infarction 

AND Women, Myocardial infarction AND Women AND Symptom, Myocardial infarction 

AND Women AND atypical symptom. 

 Sökord som författarna har använt är Myocardial Infarction, Woman, prodromal, 

careseeking, symptom, atypical symptom.  

Tabell 1. Sammanfattning av sökorden. 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed Myocardial 

infarction (MeSh) 

AND Women 

(MeSh) 

49 2 

PubMed Prodromal 

Myocardial 

Infarction 

40 2 

PubMed Care seeking 

Myocardial 

infarction 

145 2 

Chinal Myocardial 

infarction AND 

Women 

822 1 

Chinal Myocardial 

infarction AND 

Women AND 

Symptom 

97 1 

Chinal Myocardial 

infarction AND 

Women AND 

atypical symptom 

6 1 

Manuell sökning via 

referenslistor 

  1 

Totalt:   10 

 

 

Författarna har gjort en systematisk sökning i databaserna Pubmed och Cinahl. 
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Datainsamling 

 

Dataanalys 

Av de tio artiklar som kom fram ur den systematiska sökningen så var sju stycken kvantitativa 

och tre stycken kvalitativa. Dessa har författarna ingående läst och översatt vid flera tillfällen. 

Författarna har gjort adekvata artikelanalyser enligt Forsberg och Wengström (2013) och 

analyserat artiklarna efter deras bevisvärde. Därefter har författarna har delat in artiklarna i 

kategorier genom färgkoder. Dessa koder stod för kategorierna Genus, Symtom och 

Insjuknande. Vissa artiklar fick flera koder då de tog upp flera kategorier. Efter den första 

kategoriseringen så gjordes ännu en genomgång av varje kategori och underkategorier blev 

synliga. Underkategorierna presenteras i resultatet med referenser och citat under namnen; 

Känner inte igen symtom, rädsla, kopplar symtomen till något mindre skrämmande, 

förnekelse, Sociala Hinder, Social status, Ovilja att sätta sina behov först. 

 

Etiska Överväganden 

Föreliggande litteraturstudie innehåller inte plagiering eller stöld av data. Analysen av de 

valda artiklarna har gjorts så objektivt och sanningsenligt som möjligt. Resultatet har 

presenterats utan egna tolkningar eller förvrängning av innehållet. Alla artiklar som uppfyller 

kriterierna och svarar på angivet syfte har inkluderats i studien. Ingen exkludering av de valda 

artiklarna har gjorts på grund av exempelvis oönskat resultat. Samtliga studier bör vara 

godkända från etisk kommitté` eller presentera vilka etiska överväganden som gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text och i två tabeller. Tabell 1 (Se Bilaga 1) visar en 

sammanfattning över artiklarnas: Författare/ årtal/ land, Titel, Syfte, Design, 

Datainsamlingsmetod, Dataanalys. Tabell 2 (Se Bilaga 2) visar en sammanställning över 

artiklarnas: Författare/ årtal/ land, Titel, Design, Urvalsmetod/ undersökningsgrupp, 

Inklusionskriterier, exklusionkriterier, bortfall. Resultatet är uppdelat utifrån 

problemformuleringen: Hur kommer det sig att en del kvinnor ej känner till att de har en 

pågående hjärtinfarkt? På vilket sätt påverkar genusrollen kvinnans inställning till sitt 

insjuknande? Resultatet kommer att presenteras i underkategorier till frågeställningarna där 

författarna belyser frågeställningarna utifrån de svar författarna fått ifrån artiklarna. 
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Varför väntar kvinnor med att söka sjukvård vid hjärtinfarkt? 

 

Känner inte igen symtom. 

  Symtomen kvinnor kan ha vid en hjärtinfarkt stämmer inte alltid överens med den 

symtombild som allmänheten fått presenterad för sig. Den bilden måste breddas och göras 

mer komplex för att rymma de symtom som kan drabba kvinnor. Enligt Sjöström- Strand et 

al. (2008) trodde en del kvinnor till exempel att de var för unga för att drabbas. De kände inte 

igen sina symtom innan deras hjärtinfarkt. Enligt McDonald et al. (2006) visade sig 

symtomen hos en del kvinnor en månad innan hjärtinfarkten debuterade. Enligt Herning et al 

(2011) uppfattade en del kvinnor symtomen som en varningssignal från deras Angina Pectoris 

och själmedicinerade med Nitro Glycerin flera gånger innan de sökte vård. Detta förlängde 

kontaktagande med vården. 

I didn`t know what to do when i had all that crazy somach pains… So I just cried with pain a 

good while. Schoenberg et al. (2003). 

När kvinnor får hjärtinfarkt så förväntar de sig att de ska få de typiska symtomen. Med 

vänstersidig, stark smärta som strålar ut i armen. Så behöver inte vara fallet. En avgörande 

faktor ifall till att man söker vård är ifall man känner igen de symtom man får. Får man så 

kallade atypiska symtom är det inte lätt att veta att man drabbats av en hjärtinfarkt. Smärtan 

kan sitta i mitten av bröstet, i bröstbenet och vara mer av en tryckande karaktär. Kvinnor kan 

också helt sakna smärta från bröstet vilket leder till att de inte söker vård på grund av detta. 

” We allways been told that the heart was on the left side of the chest, but this was not where 

it hurted, it was in the centre.”(Herning et al. 2011). 

Den har också beskrivits som åtsnörande, som huggande och som ett obehag.  

McSweeney et a.l (2003) visar på att endast 29,7% kvinnor kände bröstsmärta i samband med 

sin hjärtinfarkt och att 43% upplevt bröstsmärtor medans 37% upplevde smärtor i ryggen. Det 

visar på hur spridd smärtbilden kan vara. Enligt Halvorsen & Risöe (2013) är det svårare att 

påvisa en koronarsjukdomar i ett tidigt stadium hos kvinnor beroende på att deras symtom 

skiljer sig från männens. Detta leder till att de underdiagnostiserads och underbehandlas.  

 

 

Förnekelse 

Schoenberg et al. (2003) Visar att många kvinnor lever i förnekelse vad det gäller riskfaktorer 

de lever inte efter de hälsoråd de får. De ser till att skaffa ett jobb med bra sjukförsäkring men 
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ignorerar de kroppsliga signaler de får. Enligt Herning et al. (2011) så anser kvinnor att deras 

kön skyddar dem. Associerar inte ohälsosamma vanor med hjärtat. Till exempel så är det 

många som sammankopplar rökning med lungorna men inte ser kopplingen till 

hjärtsjukdomar. Detta kan påverka kontakten med vården vid symtomdebut. 

Enligt Lövlien et al. (2009) är hypertension, podromala bröstsymtom, tidigare diagnostiserad 

angina, STEMI, diabetes och ålder riskfaktorer hos kvinnor. Enligt McSweeney et al. (2010) 

så upplevde många kvinnor ovanlig trötthet, fatigue, långt innan insjuknande men sökte ej 

vård för det. Hereditet hos kvinnor är vanligt, att en familjemedlem har tidigare haft 

hjärtbesvär och diabetes. Trots detta så ser kvinnor sig själva inte som en riskgrupp för 

hjärtinfarkt. Trots både högre riskfaktorer och hereditet (Sjöström- Strand et al. 2008). De 

försöker handskas med smärtan på egen hand istället för att be om professionell hjälp. Dom 

ignorerar smärtan, tar smärtlindrande och sover (Sjöström- Strand et al. 2008).  

Enligt Herning et al. (2011) ser kvinnor sig inte som en riskgrupp för hjärt-kärlsjukdomar 

trots både hereditet och riskfaktorer såsom rökning och diabetes. Detta förlänger tiden från 

symtom debut till vårdkontakt och kan ge en dödlig utgång. De ser symtomen mer som ett 

varningstecken att ta det lugnare än just vad de är; symtom på en sjukdom. 

 

 

Rädsla, ångest och oro. 

Enligt Sjöström- Strand et al. (2008) trodde de flesta kvinnor att de skulle bli bemötta i vården 

som hypokondriska eller som oroliga ifall de presenterade sina diffusa symtom för vårdgivare. 

De ville inte störa personalen. Var kvinnorna någon annanstans än i hemmet så ville de åka 

hem först och förbereda sig innan de åkte in till sjukhus. Detta förlängde kontakttagande med 

vården. Enligt Schoenberg et al. (2003) så var hälften av kvinnorna rädda för att uppfattas 

som hypokondriska eller dumma. Rädslan var desto större när symtomen var svårtolkade och 

inte håller sig inom mallarna för hur en normal hjärtsjukdom ser ut. De vill inte uppfattas på 

ett negativt sätt om de envisas med att något är fel. ”You could have the nausea, you could 

have the swimmy head, maybe you`re not breathing properly. For many women, they have so 

many of these things that can be connected to something else other than the heart. It`s easier 

to blame it on something else than the heart. I mean, I don’t want it to be my heart. And if I 

can put it on something else, I will for the simple fact that i`m afraid. You know, afraid that 

the family won`t get along without me being here.”(Schoenberg et al. 2003). Enligt Sjöström- 

Strand et al. (2008) fick ångesten som symtomen gav kvinnorna att dra sig för att söka vård. 

De ville rådfråga anhöriga och vänner i första hand istället för vårdgivare Och behövde dessa 
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för att ta beslutet. Enligt Lövlien et al. (2007) så kontaktade många kvinnor både vården på 

telefon innan beslutet att åka in på sjukhus togs och kvinnor väntade i större utsträckning 

mycket längre än män med att åka in. Enligt Herning et al. (2011) är kvinnor rädda för att 

uppleva genans ifall de har fel så anhöriga eller annan närstående spelar en avgörande roll i 

beslutet att kontakta vården och i att de legitimerar symtomen. 

 

Kopplar symtomen till något mindre skrämmande. 

Enligt Sjöström- Strand (2008) försöker många kvinnor att handskas med sina symtom. 

Kvinnorna skyller det på att de har jobbat för mycket, stress. Kvinnorna självmedicinerar, 

provar andra sovställningar. Kvinnorna trodde smärtan skulle gå över. Kvinnorna minimerar 

symtomen så gott de kan vilket leder till att de kan få tillfällig lättnad. Detta leder till att de 

förlänger tiden innan de tar kontakt med vården vilket gör att de kommer under behandling 

senare. Enligt Lövlien et al. (2007) självmedicinerar kvinnor i större utsträckning än män 

innan kontakten med vården. Enligt Pastorius- Benzinger et al. (2011) sökte kvinnor inte vård 

i lika stor utsträckning som män och ville ha alternativ medicin för sina symtom. Kvinnorna 

trodde inte heller att symtomen berodde på något allvarligt. Enligt Chen et al. (2005) hade fler 

kvinnor än män i detta stadie tagit antidepressiva tabletter. Enligt Herning et al. (2011) 

sammankopplade kvinnorna symtomen med nått mindre skrämmande som influensa eller 

matsmältningsbesvär. Kvinnorna behandlar symtomen som något mer rationellt och behandlar 

det med smärtstillande, dricker kall vatten och tar nitroglycerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt påverkar genus kvinnans agerandevid deras insjuknande. 

 

Sociala Hinder 
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En distinkt faktor som påverkar kvinnor oftare än män väntar med att söka hjälp är att de 

väljer att se till sin roll som familjemedlem i första hand och individ i andrahand (McDonald 

et al. 2003). 

I Canto et al. (2000) studie nämns det kvinnliga könet som en riskfaktor för hjärtinfarkt.  

Enligt Sjöström- Strand et al. (2008) ansvarar kvinnan för familjen så därför ignoreras 

symtomen till förmån till familjen. Kvinnan måste anordna så hemmet fungerar innan de kan 

söka hjälp. Enligt Pastorius- Benzinger et al. (2011) sökte inte kvinnor för de trodde inte att 

de skulle få den hjälp den behövde. De undslapp även att söka för de ville vara i hemmet för 

att hjälpa sin familj istället. Enligt Schoenberg et al. (2003) så tävlar jobb, familj och social 

åtaganden om kvinnornas uppmärksamhet vilket lämnar lite tid över till dem själva och deras 

egna behov. 

” Things do not function if the mothers are not there, mothers never suppose to be sick, she`s 

supposed to be able to take care of everybody” 

Kvinnor är för upptagna med att ta hand om andra så de inte kan ta hand om sig själv och 

hushållsansvaret anses vara första prioritet. 

 

Social Status 

Ensamstående kvinnor löper större risk att vänta med att söka hjälp än kvinnor som har en 

partner (Chen et al. 2005). Pastorius- Benzinger et al. (2011) nämner även att en del kvinnor 

inte söker vård på grund av ekonomiska hinder. Högre utbildning var även vanligare hos 

männen än hos kvinnorna. 

 

Ovilja att sätta sina behov först 

Problemet som återkommer i många studier är att kvinnor väntar med att kontakta vårdgivare 

efter insjuknade. Enligt Lövlien et al. (2007) kan det dröja så mycket som 2-6 timmar från 

symtomdebut. Det är väldigt viktigt att få vård inom en timme när man får hjärtinfarkt. Den 

problematik som uppstår runt insjuknandet verkar förutom osäkerhet om symtomen och rädsla 

verkar vara en ovilja att sätta sina egna behov först. De intalar sig själva att det är något annat 

och hittar andra förklaringar till sina symtom, som stress, hårt arbete eller stigande ålder 

(Sjöstrand- Strand et al. 2008). 

Allt detta leder till att de försöker handskas med symtomen på egen hand. De utvecklar en 

slags copingstrategi kan man kalla det. Det som även spelar in i detta är kvinnans sociala 

interaktionsmönster, smärttröskel, tidigare symtomhistorik och hälsohistoria (Schoenberg et 

al. 2003). 
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Granskning av de utvalda artiklarna angående bortfall. 

I studierna av McSweeney et al. (2010), Chen et al. (2005), Mc Donald et al. (2006), fanns 

det ingen bortfallsanalys. I McSweeney et al. (2003) beskrevs både de interna bortfallet (10 

dog) och externa bortfallet (40 avböjde, 37 hittades inte på grund av olika anledningar, 4 var 

inte kognitivt med och 106 passade inte in på kriterierna). Lövlien et al. (2007) fanns det både 

interna (4 kunde inte genomföra studien på grund av hälsan, 10 dog) och externa bortfallet (5 

var över 75 årsgränsen, 20 hade inte rätt diagnos) beskrivet i studien på det viset att de radade 

upp orsakerna till bortfallet. I studien av Lövlien et al. (2009)  kunde författarna hitta 

bortfallet genom att Lövlien et al. listat orsakerna till bortfallet i studien vilket var 39 med 

inkorrekt diagnos, 4 kunde inte genomföra studien på grund av hälsan, 5 var över 

åldergränsen, 10 dog och 85 var inte tillgängliga av olika anledningar. Herning, et al. (2011) 

hade ett bortfall på tre personer som avböjde på grund av fatigue. Pastorius- Benziger et al. 

(2011) redovisade bara sitt externa bortfall (115 kunde inte kontaktas, 24 hade flyttat, 31 

närvarade inte, 1 dog och 5 valde att avstå) och inget om deras interna bortfall. Schoenberg et 

al. (2003) beskrev det externa bortfallet i sin studie vilket var 3 hade dött, 2 hade flyttat och 

inte lämnat någon annan adress, 2 som ej uppfyllde kriterierna och 3 som inte ville delta. 

I de studier som presenterade både de interna och de externa bortfallet (Lövlien et al. 2007 

och Lovlien et al. 2009) anser författarna att studiernas kvalité ökar medans i de studier som 

inte hade redovisat någon form av bortfallsanalys, McSweeney et al. 2010, Chen et al. 2005 

Mc Donald et al. 2006, Schoenberg et al. 2003 och Sjöström- Strand et al. 2008) eller en utav 

de två bortfallen (Pastorius- Benziger et al. 2011, Herning et al. 2011, Schoenberg et al. 

(2003) inte hade lika hög kvalité.   

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 
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Kvinnor drabbas oftare än män av så kallade atypiska symtom vid en hjärtinfarkt. Detta gör 

att de inte alltid kan relatera symtomen till en hjärtinfarkt. I vissa fall så har kvinnliga 

patienter haft en pågående hjärtinfarkt utan att veta om det. Förutom den diffusa 

symtombildens så kan även genus, kvinnans sociala roll och status ha en stor inverkan på 

beslutet att söka vård. Rädslan för att störa, förnekelse och att inte bli tagen på allvar spelar 

stor roll. Kvinnor har svårt att sätta sina egna behov förts utan tänker i första hand på hemmet 

och familjen. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att många kvinnor med pågående hjärtinfarkt inte visste att de hade 

hjärtinfarkt på grund av de atypiska symtom kvinnorna kunde ha (Sjöström- Strand et al. 

2008, Herning et al. 2011 och McDonald et al. 2006) och att dessa symtom inte var kända av 

patientgruppen sedan tidigare (Schoenberg et al. 2003). Studiens resultat visar att kvinnor 

förväntar sig att de ska få stark vänstersidig smärta vid hjärtinfarkt men så behöver inte vara 

fallet (Herning et al. 2008). Den bröstsmärta som kvinnor kan uppleva kan vara av en helt 

annan typ och vara lokaliserad på ett helt annat ställe i bröstet till exempel i bröstbenet eller i 

magen (Herning et al. 2008).  De atypiska symtomen kunde misstolkas och tas för något annat 

(Sjöström- Strand et al. 2008). Trots att hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken 

bland kvinnor fanns det en utbredd syn att det var en manlig sjukdom som inte drabbade 

kvinnor (Herning et al. 2011).  Resultatet visade vidare att kvinnorna ansåg sig för unga för 

att drabbas (Sjöström- Strand et al. 2008). På grund av rädsla och ångest så förnekade 

kvinnorna sina symtom och väntade med att söka vård (Lövlien et al. 2007, Patel et al. 2004). 

Studiens resultat visade vidare att kvinnor trots hereditet, riskfaktorer och dåliga livsval inte 

ansåg eller förnekade att de levde i risk för att få en hjärtinfarkt (Sjöström– Strand et al. 2008, 

Butala et al. 2011). Här anser författarna att en individ anpassad information och en bredare, 

mer allmän information riktad till kvinnor i alla åldrar skulle göra nytta.  

I denna studies resultat så framkom det att genus hade inverkan på kvinnors agerande vid 

insjuknande av hjärtinfarkt (Sjöström- Strand et al. 2008 och Schoenberg et al. 2003). Det 

framkom även i andra studier (Schoenberg et al. 2003, Chen et al. 2005, Pastorius- Benzinger 

et al. 2011) att kvinnor inte alltid sökte vård i tid på grund av att de sätter sina husliga plikter 

före sina kroppsliga behov. Enligt King et al. (2007) så finns det ingen skillnad mellan könen 

i hur män och kvinnor upplever sina symtom när de drabbas av en hjärtinfarkt. Trots att man 

upplever sina symtom lika betyder det inte att man agerar lika. Författarna har funnit fler 

studier som visar att kvinnor atypiska symtom vid en hjärtinfarkt (Coventry et al. 2011). Samt 
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att hur de agerar är starkt bundet till deras roll som mor och hustru. (Schoenberg et al. 2003) 

Så borde mer studier göras i hur män och kvinnor agerar vid ett akut insjuknande. Därför är 

det betydelsefullt att lyfta genusforskning. Redan 2001 kom jämförande studier mellan lika 

stora kontrollgrupper på män och kvinnor med akut ischemi (Miller et al. 2002) då man 

konstaterade att kvinnors symtom kunde skilja sig vid insjuknande. Men ingen tittade på 

beteendet. För författarna är övertygade om att kvinnorna beter sig annorlunda än män vid ett 

insjuknande. 

De studier som författarna har listat visar att kvinnliga hjärtinfarktpatienter väntade med att 

söka vård och inte känner igen sina symtom men studiens resultat har även visat att genus 

spelar stor roll vid denna situation. 

I denna studie så framkom det att kvinnor känner rädsla och oro att ingen ska ta dem på allvar 

då de presenterar en symtombild som är diffus. Vidare så visade den att kvinnor är rädda för 

att störa och rädda för att ta upp personalens tid. Ångesten ledde till att de förnekade symtom 

och kopplade det till något mindre skrämmande (Sjöström- Strand et al. 2008, Schoenberg et 

al. 2003 och Pastorius- Benzinger et al. 2011). 

 I resultatet framkom det att kvinnor med pågående hjärtinfarkt ofta drog sig för att kontakta 

vården på grund av att de ville se till att hemmet fungerade, att familjen hade det bra och att 

de hade en vårdtagande roll om en sjuk make till exempel (McDonald et al. 2006). I 

föreliggande studie framkom det att kvinnorna i första hand minimerar symtomen genom att 

skylla på andra orsaker och att de självmedicinerar sig för att för att få en tillfällig lättnad 

vilket leder till förseningar till att söka vård (Sjöström- Strand et al. 2008, Lövlien et al. 2007 

och Pastorius- Benzinger et al. 2011). 

 

 

Kvalitetsgranskning av urval 

 I kvalitativa studier så ser urvalsprocessen inte ut som i kvantitativa. Vilken typ av urvals 

strategi man väljer kan vara avgörande för studiens resultat (Forsberg & Wengström 2013). 

De två kvalitativa intervjustudier som författarna har med i resultatet (Herning et al 2011, 

Sjöström- Strand et al. 2008) har ett strategiskt urval det vill säga man väljer informanter som 

har mycket att berätta om forskningsfrågan (Forsberg & Wengström 2013). I kvantitativa 

studier så används olika tekniker för urval av personer. I fem av de kvantitativa studierna som 

författarna använt (Lövlien et al. 2007, Lövlien et al. 2009, McSweeney et al. 2003, 

Pastorius- Benziger et al. 2011, Chen et al. 2005) så är urvalet icke slumpmässigt. Detta är 

ofta det urval som används inom studier som bedrivs inom sjukvård (Forsberg & Wengström 
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2013). I tre av studierna hade slumpmässigt randomiserat urval använts (McDonald et al. 

2006, McSweeney et al. 2010, Schoenberg et al. 2003). 

 

Kvalitetsgranskning av bortfall. 

För att en studie ska vara bra och kvaliteten ska vara hög så är det viktigt att bortfallet är lågt 

och gärna analyserat (Forsberg & Wengström 2013). Två av artiklarna (Chen et al. 2005 och 

McDonald et al. 2006) har ingen bortfallsanalys vilket sänker kvalitén på artiklarna. En studie 

(McSweeney et al. 2003) hade ett bortfall på 197 vilket lämnade en kontrollgrupp på 515. Ett 

bortfall på 20% är ganska stort men samtidigt så är kontrollgruppen stor nog ändå för att 

säkerställa ett resultat. Att ta in en stor kontrollgrupp och räkna med ett visst bortfall när man 

forskar på hjärtsjuka kan vara nödvändigt. I fyra av artiklarna berodde en del av bortfallet på 

dödsfall (Lövlien et al. 2007, Lövlien et al. 2009, McSweeney et al. 2003, Schoenberg et al. 

2003). 

 Enkät undersökningar kan ha högre bortfall. Om en enkät skickas tillbaka obesvarad uppstår 

ett externt bortfall. Ifall en patient under en undersökning undviker att svara på en fråga 

uppstår ett internt bortfall (Forsberg & Wengström 2013). Patienter med kortare 

sjukhusvistelse tenderar att ha lägre svarsprocent (Forsberg & Wengström 2013). En studie 

(Lövlien et al. 2007) skickade ut sin enkät via mail. Trots detta hade de ett lågt bortfall i sin 

bortfallsanalys (39 personer). McSweeney et al. (2010) hade en kontrollgrupp på 1270 

kvinnor men ingen bortfallsanalys vilket sänker kvalitén på studien. 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) så möjliggör en noggrann bortfallsanalys vissa 

försiktiga tolkningar av resultaten. Ett högt bortfall omöjliggör detta då vissa grupper inte 

finns representerade. 

Alla kvantitativa studier presenterade inklusions- och exklusionskriterier för sina studier. 

Detta höjer kvalitén på artiklarna. En del var väldigt noggrant beskrivna som kvinnor under 

76 år med ST-höjningar och troponinhöjningar och NSTEMI mellan 2003-2004 (Lövlien et 

al. 2007) medans andra bara hade ett betydligt bredare inklusionkriterier som alla över 35 

boende i området (Pastorius- Benzinger et al. 2008). Detta gör ju att den första gruppen är 

snävare och på så sätt mer precis beskriven och den senare lite mer brett beskriven. 

  

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie för att svara på syfte och frågeställningen som 

ingick i studien. Författarna har valt att ta med studier som inte är äldre än 13år, detta för att 

studierna skall vara relevanta för vården idag. Detta kan vara en nackdel då författarna 
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eventuellt går miste om studier som är relevanta men det kan även vara en fördel då studierna 

är uppdaterade och går att anpassa i dagens vård. Författarna har valt att inkludera både 

kvalitativa (tre) och kvantitativa (sju) studier som handlar om både män och kvinnor samt 

artiklar som bara handlar om kvinnor. Studier som har exkluderats är studier som är gjorda 

enbart på män då det inte var relevant för studien som författarna gjorde samt artiklar som inte 

fanns att hämta gratis i PubMed och Cinahl. Studierna som ingick i studien lästes av båda 

författarna, vilket kan ses som en styrka enligt Polit och Beck (2012). De studier som ingick 

var på Engelska, Svenska och Norska. Studier som har handlat om både män och kvinnor 

inkluderades för att se på vilket sätt symtombilden kan skilja sig mellan könen. Studier som 

har inkluderats är studier från Norge, Sverige, Peru, Chile, USA och innehåller varierande 

åldrar på kvinnorna och männen samt med olika etniska bakgrunder vilket kan ses som en 

styrka enligt författarna. Att inkludera studier på andra språk än författarnas modersmål kan 

ses som en nackdel då det kan bli missuppfattningar/ feltolkningar (Polit & Beck 2012). I de 

kvantitativa studierna kunde författarna se skillnaden på symtombilden bland män och 

kvinnor och i de kvalitativa studierna kunde författarna läsa om kvinnornas upplevelser samt 

deras symtombild. Författarna var intresserade av att hitta studier som visade genus inverkan 

på kvinnors insjuknade vid en hjärtinfarkt och använde då kvalitativa studier men vi sökte 

även fakta om kvinnors atypiska symtom så vi använde även kvantitativa studier för att 

besvara syftet. Detta ger objektivitet. Den kvantitativa delen ger tyngd åt författarnas 

värderingar med data och flertalet studier medans de kvalitativa belyser genus inverkan på 

kvinnans roll och sociala status i dagens samhälle som vi försökt visa på som även den gör så 

att kvinnor idag har ett sämre läge än män vid en hjärtinfarkt. Nackdelen för författarna var att 

det tog lång tid att nå fram till kärnan av problemet då det tog tid för översättning och 

kategorisering och författarna hade begränsat med tid. Författarna valde artiklar från länder 

vars sociala stryktur lätt kunde översättas till Sveriges vilket gjorde att vi kanske gick miste 

om artiklar som kunde gett oss mer resultat. De inkluderade artiklarnas kvalitet granskades 

objektivt utifrån ifall metod och analys kunde kopplas tillbaka till den ursprungliga 

forskningsfrågan enligt Forsberg & Wengström (2013) De sökord som valdes för studien 

ansågs som relevanta för syftet. Vi har använt ordet AND en så kallad boolesk operator för att 

begränsa sökningen och ge smalare resultat (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Allmändiskussion 

Det som framkommer i denna studie är att de kvinnor som inte förstår vad som händer med 

deras kroppar, som förnekar att de är sjuka och som inte anser att de har tid att bli sjuka 
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saknar känslan av sammanhang. För att klara av den kris som det innebär att bli sjuk så 

behöver man KASAM- Känslan av Sammanhang (Antonovsky 1987).  Rädslan för 

bröstcancer är betydligt större trots att 2,8 % av kvinnor efter menopause drabbas av 

bröstcancer medans 31%  får någon form av hjärt- eller kärlsjukdom (Patel et al. 2004). 

I föreliggande studie så har det framkommit att kvinnor inte alltid vet att de har en pågående 

hjärtinfarkt på grund av att de kan uppleva vad som kallas atypiska symtom. Det vill säga 

symtom som inte liknar de kardinalsymtom som man sammankopplar med hjärtinfarkt och 

som man blir informerad om och som står listade i de flesta medicinböcker. Författarna till 

denna studie anser därför att det är viktigt att dessa symtom blir kända och att 

undersökningsmetoder och anamnes finslipas så kvinnliga hjärtinfarktspatienter snabbt får 

den vård och behandling de behöver (Halvorsen & Risöe 2013). Kopplat till det så är 

kvinnans roll i familjen, en rädsla att bli sjuk, en okunskap om atypiska symtom hos vården 

och vi har en grupp med patienter som väntar med vårdkontakt till deras utgångspunk tär 

sämre än mäns. Författarna anser att genusforskning skulle vara till nytta då det skulle lyfta 

och belysa patientgruppens utgångspunkt vid insjuknandet och på så sätt hjälpa 

patientgruppen och vården att bättre förstå agerandet. Detta skulle underlätta för både 

patienter och vårdpersonal i framtiden informationen skulle dessutom hjälpa närstående och 

anhöriga. 

Detta skulle kunna bidra till att införa mer direktanpassad vård och information och på sikt 

rädda liv och minska skador. Hade författarna haft tiden hade det varit väldigt intressant att 

titta på om det finns andra studier som ser om kvinnor agerar annorlunda vid andra akuta 

insjuknanden och ifall genusforskning är av vikt där med. Kan det vara så att dessa studier på 

sikt skulle kunna ”lösgöra” kvinnan så hon kunde slippa hemmets ansvar och kunna ta ansvar 

för sin egen kropp i första hand. Det som var till nackdel för författarna var att det tog lång tid 

för dem att skala av problemet till benet och komma fram till grunden nämligen genus och 

vad som behövs göras. 

Författarna tror till fullo att förutom ren medicinsk forskning behövs fullskalig 

genusforskning bedrivas inom vården där man ser på hur män och kvinnor behandlas inom 

vården och hur män och kvinnor beter sig när de insjuknar. Detta för att förstå de mekanismer 

som styr vårt beteende då vi ställs för en kris både som vårdgivare och vårdtagare.  

 

Slutsats 

Författarna till denna studie anser att mer information behövs nå ut till allmänheten 

kontinuerligt för att kvinnor ska känna igen atypiska symtom på hjärtinfarkt. Genusforskning 
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behövs lyftas och bedrivas lika brett som medicinsk forskning och även inom andra 

sjukdomstillstånd. Hjärtinfarkt behöver kön- neutraliseras och synliggöras som en sjukdom 

som kan drabba båda könen och inte bara män. 
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upplevelser i 
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hjälp för ACS. 
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design. 

Frågeformulär. 
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medicinering slutgiltig 

diagnos vid utskrivning. 
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version 10,0. Stata 

version 7 software. 
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regression. Test-retest. 

Herning, 

et.al. 2011, 

Danmark 

Women's 

experiences 

and 

behaviour at 

onset of 

symptoms of 

ST segment 

elevation 

acute 

myocardial 

infarction. 
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varför det kan 

dröja från 

symtomdebut 

till att söka 

vård. 
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Intervjustudie. 

Intervjustudie,  Giorgi´s 

phenomenological 

methods.  
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Lovlien, 

et.al. 2007,  

Norge 

Prehospital 

delay, 

contributing 

aspects and 

responses to 

symptoms 

among 

Norwegian 

women and 

men with 

first time 
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myocardial 

infarction. 

Prehospitala 

fördröjningar 

mellan norska 

män och 

kvinnor vid 

första gångens 

hjärtinfarkt. 

Samt skapa 

mer kunskap 

av aspekter 

som inverkar 
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förseningen. 

Kvantitativ. Frågeformulär skickades från 

sjukhuset efter vistelsen. 

t-test. 11.5 version 

SPSS. Chi2test. logistic 

regressions analys. 

Lovlien, 

et.al. 

2009,Norge 

Early 

warning 

signs of an 

acute 

myocardial 

infarction 

and their 

influence on 

symptoms 

during the 

acute phase, 

with 

comparisons 
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skillnader 

mellan män 

och kvinnors 
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variningstecke

n (prodromala 
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AMI. 
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tvärsnittsstudie
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Enkät. t-test. nQuery. 
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et.al. 2006, 

United 

states 
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infarction 
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Chi2test. T-test. 

Pearson´s r correlations. 
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et.al. 2011,  

Peru 
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health care-

seeking 
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coronary 

syndrome in 
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country, 
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Undersöka 

skäl för 
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fördröjning 

efter symtom 

på akut 

hjärtinfarkt. 
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Cross-sectional 

studie. 

Cross-sectional studie. 
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Schoenberg

, et.al. 

2003, 

United 

States 

Unraveling 

the mysteries 

of timing: 

women's 

perceptions 

about time to 

treatment for 

cardiac 

symptoms. 

Att avklä kön 
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variabel och 

varför kvinnor 
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söka 
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samt 
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kvinnliga 

befolkningen 
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att ha store 

risk för sämre 

utgångsläge. 

Kvantitativ. 

Intervjustudie. 

Intervjustudie.semistrukturera

de frågor. 

Glaser & 

Strauss.phenomenologi

cal and grounded theory 
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Sjöström-

Strand, 

et.al. 2008, 

Sverige. 

Women's 

descriptions 

of symptoms 

and delay 

reasons in 

seeking 

medical care 

at the time of 

a first 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

study. 

Att beskriva 

och undersöka 

orsaker till 

fördröjning 

till prehospital 

vård samt 

kvinnors 

symtom vid 

första 
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Kvalitativ, 

utforskande 

och 

beskrivande 

design. 

Intervju med öppna frågor ett 
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innehållsanalys. 
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goransson et.al1998 
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pp 
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Chen, et.al.  

2005, 

United 

states 

Gender 

differences 

in symptom 

experiences 

of patients 

with acute 

coronary 

syndromes. 

Kvantitati

v 

komparati

v design. 

112Patienter (46 

kvinnor) som blivit 

inlagd för ACS eller 

fått det under tiden 

på sjukhuset. 

 

Inlagd på sjukhus 

för misstänkt 

ACS eller fått 

symtom under 

tiden. Att man kan 

genomföra 

studien, kan prata 

och förstå 

engelska samt 

vara över 18år 

Inte fått 

diagnotiserad ACS 

vid utskrivningen. 

Ingen 

bortfallsanaly

s. 

Herning, 

et.al. 2011, 

Danmark 

Women's 

experiences 

and 

behaviour at 

onset of 

symptoms 

of ST 

segment 

elevation 

acute 

myocardial 

infarction. 

Kvalitativ. 17 kvinnor med 

STEMI. 

 

Kvinnor som kan 

prata och förstå 

danska och 

bekräftad STEMI. 

Kvinnor med 

symtom debut 

under sjukhus 

vistelsen, kvinnor 

som bodde på 

boende samt inte 

kognitivt med. 

3 patienter 

som avböjde 

pga fatiuge. 

Lovlien, 

et.al. 2007,  

Norge 

Prehospital 

delay, 

contributing 

aspects and 

responses to 

symptoms 

among 

Norwegian 

women and 

men with 

first time 

acute 

myocardial 

infarction. 

Kvantitati

v. 

553 patienter i 

Norge som fått 

förstagång 

hjärtinfarkt (149 

kvinnor). 

 

Patienter under 

76år med första 

gångens MI med 

ST- höjningar, 

Troponin- 

höjningar och 

NSTEMI mellan 

2003-2004. 

Över 75års ålder, 

ofullständig 

genomgång. 

39 patienter 

ej rätt 

diagnos, 4 

pga hälsan, 5 

pga över 

75år, 10dog. 

Lovlien, 

et.al. 2009, 

Norge 

Early 

warning 

signs of an 

acute 

myocardial 

infarction 

and their 

influence on 

symptoms 

during the 

acute phase, 

with 

comparisons 

by gender. 

Kvantitati

v. 

533 Patienter med 

första gångens 

hjärtinfarkt på 5 

andelningar I 

Norge. 

 

Patienter under 

75år med första 

gångens MI.   

Sjukhus vistelse 

vid symtomdebut 

och över 75 år. 

143 patienter 

(39inkorrekt 

diagnos, 4 

pga hälsa, 5 

över 75år, 

10dog, 85 ej 

tillgängliga). 

McDonald, 

et.al. 2006, 

United 

Assisting 

women to 

learn 

Kvantitati

v. 

113 kvinnor med 

hjärtinfarkt. 

Randomiserat urval. 

Kvinnor, 25år och 

äldre. Förstår, kan 

läsa och prata 

Tidigare haft MI 

eller jobbar/jobbat 

som sjuksköterska, 

7 kvinnor var 

av en ej 

genomförde 
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states myocardial 

infarction 

symptoms. 

 engelska, första 

gångens MI. 

läkare eller EMS. pre –posttest, 

6kvinnor ej 

klarade 

posttest. 

McSweene

y, et.al. 

2003, 

United 

states 

Women's 

early 

warning 

symptoms 

of acute 

myocardial 

infarction. 

Kvantitati

v. 

515 kvinnor mellan 

åldrarna 29-97 som 

har fått diagnosen 

hjärtinfarkt 4-6 

månader tidigare. 

Kvinnorna kommer 

från 5olika 

städerrunt om i 

USA. 

 

, kan engelska, 

kognitivt med 

samt tillgång till 

telefon. 

Varit utskrivna 

längre än 6 

månader, ej prata 

engelska ej 

tillgång till telefon 

samt inte kognitivt 

med. 

197 personer 

(40avböjde, 

37 hittades 

inte, 10dog, 

4ej kognitivt 

med, 106 

som inte 

matchade 

kriterierna). 

McSweene

y, et.al. 

2010,  

United 

states 

Cluster 

analysis of 

women's 

prodromal 

and acute 

myocardial 

infarction 

symptoms 

by race and 

other 

characteristi

c. 

Kvantitati

v. 

1270 kvinnor deltog 

från 15 platser i 8 

olika stater. 

 

Diagnotiserad MI 

och/eller CHD, 

som fått 16poäng 

eller lägre på test 

samt pratade 

engelska eller 

spanska. 

Icke diagnotiserad 

MI och/eller CHD, 

över 16poäng och 

icke talande 

engelska eller 

spanska. 

Ingen 

bortfallsanaly

s. 

Pastorius 

Benziger, 

et.al. 2011, 

Peru 

Sex 

differences 

in health 

care-seeking 

behavior for 

acute 

coronary 

syndrome in 

a low 

income 

country, 

Peru. 

Kvantitati

v. 

90 personer från 

Peru. Inervju/enkät 

som pågick under 

tre veckor under 

2007. 

 

Alla över 35år 

och var boende i 

området. 

Under 35års ålder 

och de som inte 

bodde i området. 

24 

pat.hittades 

ej, 31 ej 

tillgänglig, 1 

dött, 5 ville ej 

medverka., 4 

under 35års 

ålder, 1 

boendet ej 

permanent. 

Schoenberg

, et.al. 

2003, 

United 

States 

Unraveling 

the 

mysteries of 

timing: 

women's 

perceptions 

about time 

to treatment 

for cardiac 

symptoms. 

Kvantitati

v. 

40medelålders 

kvinnor från 

Kentuckey. 

 

Kvinnor, 55+, 

diagnotiserad 

CHD och risk för 

CHD. 

Kvinnor under 

55år som inte har 

CHD eller risk för 

CHD. 

3 hade dött, 2 

flyttat, 2 

uppfyllde inte 

kriterierna 

och 3 ville ej 

delta. 

Sjöström-

Strand, 

et.al. 2008, 

Sverige 

Women's 

descriptions 

of 

symptoms 

and delay 

reasons in 

seeking 

medical care 

at the time 

of a first 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

study. 

Kvalitativ, 

utforskand

e och 

beskrivand

e design. 

Kvinnor mellan 36-

80år vid första 

gångens 

hjärtinfarkt. 

 

Kvinnor med 

första gångens 

MI. 

Kvinnor som 

tidigare haft MI. 

Ingen 

bortfallsanaly

s. 

 

   


