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SAMMANFATTNING  
Det är viktigt att faktorer som fördröjer uppsökande av vård vid insjuknandet i 

hjärtinfarkt hos kvinnor uppmärksammas. Syftet: var att belysa faktorer som 

fördröjer uppsökandet av vård hos kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt. 

Metod: en systematisk litteraturstudie. Artiklarna som använts i studien är från 

och med år 2005. Databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO har genomsökts, 

där sammanlagt 9 artiklar valdes ut till dataanalysen. Artiklar har antingen 

blivit godkända av en etisk kommitté eller har ett etiskt övervägande. 

Kvalitetsgranskningen har utförts enligt Forsberg och Wengströms (2003) 

mall. Resultat: det framkom fem gemensamma faktorer som fördröjde 

uppsökandet av vård vid insjuknandet i hjärtinfarkt. Dessa var ospecifika 

symtom, kvinnornas förställningar, egenvårdstrategier, sjukdomserfarenheter 

och socialt nätverk. Slutsats: är att alla kvinnor i studierna skulle söka vård 

direkt vid symtomuppkomst om de visste att de insjuknat i hjärtinfarkt. 

Fördröjningen av uppsökandet av vård beror på kvinnornas föreställningar och 

samhällets brist på information och upplysningar. Det behövs mer forskning 

som bedrivs på kvinnor, då det nästan är lika många kvinnor som män som 

insjuknar i hjärtinfarkt.  
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1. Inledning 

Under år 2008 påträffades 29676 fall av akut hjärtinfarkt i Sverige, varav 12494 fall var 

kvinnor som insjuknat och 17182 var män (Socialstyrelsen, 2008). Mellan 2005 – 2006 

rapporterades 7900 000 fall av hjärtinfarkt i USA (American Heart Association, 2009). Varje 

år inträffar cirka 141 000 fall av akut hjärtinfarkt i England (Brittish Heart Foundation, 2009).  

Hjärtinfarkt är en vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor. Forskning kring hjärtinfarkt 

har framförallt bedrivits på män, men resultaten har generaliserats på kvinnor. Kvinnor har 

bristande kunskap om hjärtinfarkt och anser att det är en sjukdom som främst drabbar män 

(Lövlien, 2001). Ett problem vid hjärtinfarkt hos kvinnor är att de väntar längre än män med 

att söka medicinsk hjälp. En förklaring till detta kan vara att deras symtom skiljer sig ifrån de 

typiska vid en hjärtinfarkt som akut bröstsmärta. Ospecifika symtom som andfåddhet, 

illamående eller yrsel kopplas inte till hjärtinfarkt och okunskapen om de ospecifika 

symtomen vid hjärtinfarkt kan vara en orsak till att kvinnor inte söker vård i det akuta skedet. 

Vid fördröjd ankomst till sjukhuset minskar chanserna till tillfrisknande och risken för 

komplikationer ökar som kan leda till döden (King & McGuire, 2007).  

 

2. Bakgrund 

2.1. Hjärtinfarkt 

2.1.1. Riskfaktorer 

Många av hjärtats sjukdomar uppstår p.g.a. åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Riskfaktorer 

till utveckling av återförkalkning är ålder, arv och kön, vilka är opåverkbara. Ju äldre 

individen är desto större risk finns det för att insjukna i en hjärtinfarkt. Arvet har också en stor 

betydelse, har någon i familjen eller släkten insjuknat i en hjärtinfarkt i ung ålder (kvinnor < 

65år och män < 55 år) finns risken att andra individer inom släkten också gör det.  Den 

viktigaste orsaken till hjärtinfarkt är rökning, vilket är en riskfaktor som kan påverkas. Hur 

många cigaretter och hur länge individen har rökt ökar risken för att insjukna. Andra 

påverkbara riskfaktorer är högt blodtryck, högt blodkolesterol, övervikt, fysisk inaktivitet och 

stress (Haugland, Hansen & Arklett, 2001).  
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2.1.2. Sjukdomsutveckling 

Vid åderförkalkning kan en blodpropp bildas och täppa till hjärtats kranskärl. Delen av hjärtat 

där kranskärlet täpps igen kan då inte längre förses med blod och drabbas av syrebrist, vilket 

leder till att det infarktdrabbade området dör. Det är viktigt att söka vård direkt när symtom 

uppstår, för att under de första fyra till sex timmarna efter att smärtorna startat sker 60- 80 % 

av vävnadsförstörelsen. Det innebär att om patienten väntar länge med att söka vård, kommer 

mer muskelvävnad att förstöras. Efter två till fyra dagar efter infarkten utvecklas 

infarktområdet till nekros (död vävnad), området blir sedan mjukt och inflammerat efter fyra 

till tio dagar. Efter sex veckor har all muskelvävnad vid infarktområdet ombildats till bindväv 

och kan inte längre delta aktivt i hjärtats pumparbete (Haugland, Hansen & Areklett, 2001).  

 

2.1.3. Symtom 

I kurslitteratur som studeras på sjuksköterskeprogrammet beskrivs symtom på hjärtinfarkt 

som följande. Bröstsmärta är det klassiska symtomet som orsakas av den syrebrist som 

uppstår i infarktområdet. Smärtan utstrålar vanligen till vänster arm och är belägen bakom 

bröstbenet, men detta varierar mellan individer. Smärtan kan även upplevas i käkar, armar 

eller som en tryckkänsla i bröstet (Vasko, 2007). Om inte bröstsmärtorna lindras av 

glycerylnitrat (kärlvidgande läkemedel) eller inte avtar efter 20-30 minuter är det nästan alltid 

en hjärtinfarkt som uppstått. Förstörelsen av hjärtats muskelvävnaden och den följande 

reparationsprocessen kan leda till en temperaturstegring hos patienten under det första dygnet. 

Ett ytterligare symtom på hjärtinfarkt är illamående och kräkningar som kan uppkomma p.g.a. 

de kraftiga smärtorna eller till följd av att vagusreflexen påverkas i det drabbade 

hjärtmuskelområdet (Haugland, Hansen & Areklett, 2001). I en studie där kvinnor och mäns 

symtom vid hjärtinfarkt jämfördes uppkom det att bröstsmärta var det vanligaste symtomet 

hos båda könen. Kvinnor upplevde även andra symtom som smärta i rygg, nacke, axlar och 

armar, illamående och kräkningar, andfåddhet, trötthet, yrsel, svimningstendenser och 

magsmärta. Hälften av kvinnorna upplevde flera än tre symtom vid insjuknandet i hjärtinfarkt 

(Berg, Björck, Dudas, Lappas & Rosengren, 2009).  

 

2.1.4. Komplikationer 

När hjärtats pumparbete försämras kan patienten få komplikationer som hjärtsvikt och 

arytmier (oregelbunden hjärtrytm). Hos ungefär hälften av de patienter som drabbas av en 

akut hjärtinfarkt uppstår hjärtsvikt, som påverkar hela cirkulationen och får konsekvenser för 

flera organsystem. En annan komplikation är arytmier och de vanligaste arytmierna är 
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ventrikelflimmer och förmaksflimmer. Ventrikelflimmer leder till hjärtstopp och utan 

behandling till döden. Patienten kan även drabbas av förmaksflimmer som uppkommer hos 

15-20% av de som insjuknar i en hjärtinfarkt (Vasko, 2007). 

 

2.2. Dorothea Orems egenvårdsteori 

2.2.1. Teori om egenvård 

Egenvård är de handlingar som individen utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande i 

livet. Det är en mänsklig funktion som individen själv måste överväga hur den ska uträttas för 

att upprätthålla fysiska och psykiska funktioner som är en förutsättning för livet. Egenvård är 

en inlärd handling som individen lär sig genom medmänskliga relationer och är ett 

egocentrerat beteende. Egenvårdskrav är de handlingar som måste utföras för att upprätthålla 

nödvändiga funktioner, utveckling och välbefinnandet i det dagliga livet. Det finns tre olika 

typer av egenvårdskrav vilka är universala krav, utvecklande krav och krav relaterade till 

hälsoavvikelser. De universala kraven är desamma för alla individer och innefattar vätska, 

syre och näring. Kraven på utveckling är kopplade till händelser i människans liv t.ex. 

utbildning, arbete eller graviditet. Krav relaterade till hälsoavvikelser är kopplade till genetik, 

medfödda defekter och mänsklig struktur och funktionsavvikelser. Tidigare erfarenheter av 

andras egenvård gör att individen själv vet vilken egenvård som behövs utföras (Orem, 2001).  

 

2.2.2. Teori om egenvårdsbrist 

Egenvårdsbrist uppstår när individens kapacitet inte kan uppfylla egenvårdskraven. Frånvaro 

av engagemang i individens egenvård eller otillräcklig egenvård leder till egenvårdsbrist.  

Individens förmåga att utföra egenvård påverkas av ålder, utveckling, livserfarenheter, kultur, 

hälsa och andra resurser. Det är viktigt att individen vet sina begränsningar angående 

egenvård för att veta vad och hur de ska utföras under rådande förhållande. Samhället 

erbjuder olika möjligheter för att göra individen mera självständig som t.ex. information. När 

individens egenvårdskapacitet inte kan uppfylla egenvårdskraven behövs omvårdnadssystem, 

där vårdpersonal uppfyller de krav individen själv inte kan tillgodose (Orem, 2001). 

Fördröjningen av uppsökandet av vård vid insjuknandet i hjärtinfarkt kan bero på en 

egenvårdsbrist, detta kan kontrolleras genom att belysa kvinnornas egenvård vid 

symtomdebut.  
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2.3. Genusperspektiv 

Genus är latinskans ord för slag, 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). Inom hälso- och sjukvården har betydelsen av kön och genus för hälsa, 

sjuklighet och behandlingsreslutat fått ökad uppmärksamhet under det senaste decenniet.  En 

orsak till detta är att Hälso- och sjukvården vill uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Bästa evidensbaserade sjukvård ska vara lika tillgänglig för både män och kvinnor. Skillnader 

mellan män och kvinnor när det gäller hälsa och sjuklighet måste tas på allvar för att hälso- 

och sjukvården ska kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt. En definition av vård på 

lika villkor är att behovet av vård ska ligga till grund för omhändertagande och 

behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 2004). I inledningen tas det upp att forskning kring 

hjärtinfarkt oftast bedrivs på män och generaliseras på kvinnor, vilket kan leda till att vården 

som utförs vid hjärtinfarkt hos kvinnor inte blir adekvat. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) är målet en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Respekt 

för människors lika värden ska ges i vården. Hälso- och sjukvården ska snarast ge varje 

patient en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd vid uppsökandet av vård.  

 

2.4. Föreställningar  

Föreställningar definieras som individens ”sanningar” om livet och omvärlden. Det finns 

olika typer av föreställningar och alla är inte lika betydelsefulla för individen. 

Kärnföreställningar är de mest rotade föreställningarna och är hela vår identitet, dessa anses 

vara absoluta sanningar. Föreställningar påverkar hur vi ser på världen och är kärnan i vårt 

beteende och i våra känslor. Genom individens samspel med sig själv och omvärlden formas 

och utvecklas våra föreställningar. Våra upplevelser av ohälsa/sjukdom påverkas av våra 

föreställningar, både innan och efter insjuknandet. Kärnföreställningarna är de föreställningar 

som mest påverkar individens hantering av ohälsa/sjukdom och är svårast att förändra 

(Wright, Watson & Bell, 2002).   

 

2.5. Kunskap 

Platon analyserade begreppet kunskap, där han frågade sig om skillnaden mellan att ha en 

uppfattning eller åsikt om något tillskillnad från att ha kunskap d.v.s. att verkligen veta något. 

Det finns tre villkor som måste uppfyllas för att kunna säga att individen har kunskap om ett 

påstående.  Dessa tre är att påståendet ska vara sant, individen ska själv tro att påståendet är 
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sant och individen ska ha goda grunder för att hålla påståendet sant (Nationalencyklopedin, 

2010). 

 

2.6. Försvarsmekanismer 

Försvarsmekanismerna har som uppgift att hindra frustrerande och ångestskapande impulser 

från att individen ska bli medveten om dem. Om individen blir medveten om impulserna är 

det försvarsmekanismernas uppgift att göra dem omedvetna. Det finns fyra olika 

försvarsmekanismer, där den viktigaste är bortträngning. Med bortträngning menas att t.ex. en 

ångest- tanke, känsla eller impuls trängst bort till det omedvetna. Alla försvarsmekanismer har 

syftet att göra impulser delvis eller helt omedvetna, därför spelar bortträngning en central roll 

i alla försvar. Den andra försvarsmekanismen är isolering, som används för att hantera 

traumatiska känslor. Känslorna förträngs och hålls omedvetna, medan impuls, tanke och 

handling kan vara medvetna. Den tredje försvarsmekanismen är förnekande, då individen 

förnekar verkligheten såsom händelser och känslorna kring den. Ett exempel på detta är en 

individ som drabbats av en sjukdom och förnekar detta genom att inte tar emot behandling 

eller tar sina mediciner. Den sista försvarsmekanismen är projektion då individen förlägger 

sina känslor på andra. Ett exempel är att om individen har starka aggressioner inom sig anser 

han att andra människor är elaka (Karlsson, 2007).  

 

3. Problematisering  

Kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt väntar oftast längre än män med att söka medicinsk hjälp. 

I tidigare forskning har det framkommit att ospecifika symtom var en bidragande orsak till att 

vård inte söktes vid symtomdebut. Vid fördröjningen av uppsökande av vård minskar 

chanserna till tillfrisknande och risken för komplikationer ökar. Det är viktigt att faktorer som 

fördröjer uppsökande av vård vid insjuknandet i hjärtinfarkt hos kvinnornas uppmärksammas. 

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som fördröjer uppsökandet av vård hos kvinnor som insjuknar i 

hjärtinfarkt.  
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5. Metod 

En systematisk litteraturstudie som innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

5.1 Inklusionskriterier 

Artiklar som används är baserade på studier från och med år 2005, för att få med det senaste 

som hänt inom forskningen.  

 

5.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som enbart innehåller kvinnors erfarenheter av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt 

har exkluderats.  

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 

Artikelsökning har genomförts i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO mellan den 21 

januari och den 17 februari 2010. För att hitta rätt sökord har SweMesh används, där 

hjärtinfarkt blev myocardial infarction och kvinnor blev women. Det fanns inget bra ord för 

”uppsökande av vård” i SweMesh, utan sökningen gjordes på tesaurusen på de olika 

databaserna.  I Pubmed användes ordet decision making. I Cinahl användes ordet help seeking 

behavior. I PsycINFO användes ordet health care seeking behavior. Myocardial infarction 

användes i alla tre databaserna, women användes i Cinahl och Pubmed och i PsycINFO 

användes istället human females. I Cinahl och PsycINFO har sökförfarandet Peer- Reviewed 

använts, detta gick inte att välja i Pubmed. I alla tre databaser valdes artiklar inom de senaste 

fem åren, då från 2005. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan manuell sökning göras på 

de utvalda artiklarna, genom att studera deras referenslista kan ytterligare artiklar som svarar 

på syftet hittas. Den manuella sökningen utfördes på alla utvalda artiklar och 8 nya artiklar 

och 3 dubbletter hittades från 2005, men ingen av dessa svarade på syftet.  
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5.3.1. Tabell 1. Artikelsökning. Dubbletter visas inom parentes.  

Sökord Pubmed Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

utvalda 

Artikel 

nummer 

Myocardial 

infarction 

 

20666 

     

 

Women 

3970 

 

     

 

Decision making 

28545 

 

     

Myocardial 

infarction AND 

Women 

 

31 

     

Myocardial 

infarction AND 

Decision making 

 

121 

     

 

Women AND 

Decision making 

 

385 

     

Myocardial 

infarction AND 

Women AND 

decision making 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

1-5 

 

 

Sökord Cinahl Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

artiklar 

utvalda 

Artikel 

nummer  

Myocardial 

infarction 

7920      

 

Women 

2340 

 

     

 

Help seeking 

behavior 

808 

 

     

Myocardial 

infarction AND 

Women 

 

43 

     

Myocardial 

infarction AND Help 

seeking behavior 

 

49 

     

Women AND Help 

seeking behavior 

35      

Myocardial 

infarction AND 

Women AND Help 

seeking behavior 

 

7 

 

7 

 

7 

 

6 

 

4 (2) 

 

6-9 

(2,5) 
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Sökord PsykInfo Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

artiklar 

utvalda 

Artikel 

nummer. 

Myocardial 

infarction 

504 

 

     

 

Human females 

8871 

 

     

 

Health care seeking 

behavior 

737 

 

     

Myocardial 

infarction AND 

Human females 

 

45 

     

Myocardial 

infarction AND 

Health care seeking 

behavior 

 

22 

     

Human females 

AND Health care 

seeking behavior 

 

136 

     

Myocardial 

infarction AND 

Human females 

AND Health care 

seeking behavior 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2(1) 

 

10,11 

 (9) 

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning är utförd efter Forsberg och Wengströms (2008) mall (bilaga 2,3). De 

olika kategorierna i mallen poängsattes där tjugo var högsta poäng. Därefter rangordnades 

kvalitén i låg, mellan och hög, där låg var poäng under tio, mellan poäng från tio till fjorton 

och hög kvalité från femton till tjugo. Nio av artiklarna fick hög kvalité, artikel nummer ett 

fick medel och artikel nummer sex fick låg kvalité.  Artikeln nummer sex med låg kvalité 

exkluderades.  

 

5.5 Etiskt resonemang 

I en systematisk litteraturstudie ska artiklar som inkluderas i studien ha fått tillstånd från etisk 

kommitté eller ha genomgått etiska överväganden. Alla artiklar som hittas ska redovisas och 

inkluderas oavsett författarens föreställningar, att enbart redovisa de artiklar som stödjer 

författarens åsikt är oetiskt. Artiklarna som används i studien ska arkiveras i tio år (Forsberg 

& Wengström, 2008). I litteraturstudien har vi utgått från ovanstående kriterier och åtta av 

våra artiklar är godkända av en etisk kommitté. En artikel har genomgått ett etiskt 
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övervägande, då deltagarna har fått skriftlig information och fått medge sitt godkännande. 

Artikel nummer ett har inte blivit godkänd av en etisk kommitté eller har ett etiskt 

övervägande i sin studie, vilken exkluderades.  

 

5.6 Analys 

Litteraturstudien har inspirerats av en kvalitativ analys med en induktiv ansats. Enligt 

Lundman och Hellgren- Graneheim (2008) används en kvalitativ analys för tolkning av texter 

framförallt inom vårdvetenskap. För att kunna tolka människors berättelser om deras 

upplevelser används en induktiv ansats, som är en förutsättningslös analys. I en kvalitativ 

analys ligger fokus på att beskriva skillnader och likheter av texter. Texten analyseras genom 

att den delas in i centrala begrepp som kallas domäner och utifrån dessa plockas de tillhörande 

meningsenheterna ut. Meningsenheterna kondenseras (sammanfattas) och subtema och teman 

väljs ut. De valda artiklarna lästes igenom och de aktuella domänerna diskuterades fram. 

Varje domän ströks under med en viss färg för att överskådligt kunna se de olika 

meningsenheterna. Därefter skrevs de olika meningsenheterna ned i en tabell och 

kondenserade texten i ytterligare en kolumn. Ett exempel på litteraturstudiens data analys 

(tabell 2).  
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5.6.1 Tabell 2. Dataanalys.  

Textenheter Kondenserade 

textenheter 

Subtema Tema 

Tidigare erfarenheter av ospecifika symtom av 

hjärtinfarkt gjorde det lättare för kvinnorna att koppla 

de uppkomna symtomen till en hjärtinfarkt.. 

Erfarenheter av anhörigas insjuknande i hjärtinfarkt 

med liknande symtom som kvinnorna upplevde, fick 

dem att koppla symtomen till en hjärtinfarkt och söka 

vård. De kvinnor som inte upplevde samma symtom 

som deras anhöriga, kunde inte koppla sina symtom 

till en hjärtinfarkt och uppsökandet av vård 

fördröjdes. Kvinnorna som hade andra sjukdomar 

kopplade sina uppkomna symtom till deras redan 

diagnostiska sjukdom. Tidigare erfarenheter av 

sjukdom eller annan pågående sjukdom inverkade på 

synen på allvarligheten av symtom och beslutet att 

söka vård. Kvinnorna med en långvarig kronisk 

sjukdom kopplade inte symtomen till en allvarlig 

sjukdom eller akut situation, vilket fördröjde 

uppsökandet av vård. Kvinnorna i studien med andra 

sjukdomar som diabetes eller matsmältningsproblem, 

och provade först att medicinera sig mot dess besvär. 

Ex. provade kvinnorna med diabetes sitt blodsocker. 

Deltagarna med bröstsmärta ansåg inte smärtorna som 

starka utan beskrev smärtan mera som en 

krampkänsla i bröstet. Några av kvinnorna jämförde 

den uppkomna smärtan mot tidigare smärtupplevelser, 

t.ex. smärtor under förlossning och ansåg då inte att 

smärtorna var så allvarliga. 

 

Tidigare erfarenheter 

av hjärt- och 

kärlsjukdom fick 

kvinnorna att se det 

allvarliga i situation. 

Vid samtidig annan 

kronisk sjukdom 

fördröjdes 

uppsökandet av vård 

då symtomen 

kopplades till denna 

sjukdom. Kvinnorna 

jämförde sina symtom 

med anhörigas 

erfarenheter av 

hjärtinfarkt för att 

förstå sig på sina egna 

symtom. Några av 

kvinnorna med 

tidigare 

smärtupplevelser 

ansåg inte smärtan 

som akut. 

 

 

 

 

Erfarenheter av 

hjärt- och kärl 

sjukdom. 

 

 

 

Andra sjukdoms 

erfarenheter. 

 

 

 

 

 

Smärtupplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukdoms 

Erfaren- 

heter 

 

6. Resultat 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Tema 
 

Subtema 

6.1 Symtom som fördröjer uppsökandet av 

vård 
 

6.2  Föreställningar  Föreställningar om hjärt- och 
kärlsjukdom 

 Inte en riskgrupp 

 Oförmåga att koppla symtomen till 

hjärtinfarkt 

6.3 Egenvårdsstrategier  Symtomförnekelse 

 Självmedicinering 

6.4 Sjukdomserfarenheter  Erfarenheter av hjärt- och kärlsjukdom 

 Andra sjukdomserfarenheter 

 Smärtupplevelser 

6.5 Socialt nätverk  Socialt stöd 

 Familjeförpliktelser 
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6.1. Symtom som fördröjer uppsökandet av vård vid hjärtinfarkt 

Många av kvinnorna med hjärtinfarkt upplevde en rad olika symtom, oftast två eller tre 

stycken. Symtomen påverkade deras syn på det allvarliga i situationen och beslutet av att söka 

vård (MacInnes, 2006). Majoriteten av kvinnorna upplevde diskreta förändringar som trötthet 

och sömnsvårigheter under en längre tid (Arslanian- Engoren, 2005; Albarran, Clarke & 

Crowford, 2006). Andfåddhet var också ett vanligt symtom, vilket kvinnorna kopplade till sin 

fysiska trötthet (Albarran et al., 2005). Ospecifika symtom som kvinnorna upplevde fördröjde 

deras uppsökande av vård (Albarran et al, 2006). 

 

6.1.1. Tabell 4. Symtom som fördröjde uppsökandet av vård.  

Andningssvårigheter/andfåddhet Sjöström- Strand & Fridlund, 2008; 

Arslanian- Engoren, 2005; MacInnes, 2006; 

Albarran et al., 2007.   

Smärta i rygg och nacke Sjöström- Strand et al., 2008; Rosenfeld, 

Lindauer & Darney, 2005; MacInnes, 2006; 

Albarran et al., 2007.  

Magbesvär Sjöström- Strand et al., 2008; Albarran et al., 

2007; Arslanian- Engoren, 2005.  

Illamående och Kräkning Rosenfeld et al., 2005; Albarran et al, 2005; 

MacInnes, 2006.  

Utmattning/ Trötthet Arslanian- Engoren, 2005; Albarran et al., 

2007; MacInnes, 2006. 

Kollaps/ Svimning Sjöström- Strand et al., 2008; MacInnes, 

2006; Albarran et al., 2007. 

Smärta i armar och händer Sjöström- Strand et al., 2008; MacInnes, 

2006; Albarran et al., 2007. 

Svettning 

 

Albarran et al., 2007; MacInnes, 2006. 

Sömnsvårigheter Arslanian- Engoren, 2005; Albarran et al., 

2007. 

Oro 

 

MacInnes, 2006. 

Irritation 

 

MacInnes, 2006. 

Domningar 

 

Albarran et al., 2007. 

Obekvämhetskänsla 

 

Arslanian- Engoren, 2005. 

Avslappningssvårigheter 

 

Arslanian- Engoren, 2005. 

Huvudvärk 

 

Rosenfeld et al., 2005. 

Ångest 

 

Sjöström- Strand et al., 2008. 
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6.2. Föreställningar 

6.2.1 Föreställningar om hjärtinfarkt 

En rad psykosociala faktorer uppstod vid symtomdebut och de fördröjde uppsökandet av vård. 

Kvinnorna hade speciella stereotypa föreställningar om hur en person som drabbas av 

hjärtinfarkt skulle vara, ex. överviktig, rökare eller av manligt kön. De ansåg sig själva 

skyddade från att insjukna i en hjärtinfarkt, bara för att de var kvinnor (Higginson, 2008). 

Några av kvinnorna i studien kunde inte förknippa sina symtom med hjärtinfarkt, då de inte 

var rätt sorts symtom enligt deras föreställningar (Albarran et al., 2007).  Andra faktorer som 

fördröjde uppsökandet av vård var att de inte trodde att vårdpersonalen skulle ta dem på 

allvar. De antog att om de inte uppvisade starka bröstsmärtor skulle de bli hemskickade igen. 

Kvinnorna berättade att de skulle känna sig löjliga och skämmas om det visade sig att 

symtomen inte berodde på en hjärtinfarkt. Massmedia påverkade starkt kvinnornas 

föreställningar om symtom vid hjärtinfarkt. De jämförde symtomen med olika fall av 

hjärtinfarkt som rapporterats i tidskrifter, där hjärtinfarktsymtom beskrevs som smärta i 

armarna och starka bröstsmärtor. I tv och film visar personer som drabbats av en hjärtinfarkt 

symtom som stark bröstsmärta, att de håller sig för bröstet och svettas. Detta försvårade 

kvinnornas beslut att söka vård eftersom de inte upplevde samma symtom. Kvinnornas 

förväntningar av en hjärtinfarkt var att den skulle vara en dramatisk händelse med övermäktig 

och ihållande smärta (Arslanian- Engoren, 2005).  

 

6.2.2. Inte en riskgrupp 

Kvinnorna i studien som ansåg sig leva hälsosamt och vara friska såg sig inte vara i 

riskgruppen för att insjukna i en hjärtinfarkt, vilket gjorde att de fördröjde uppsökandet av 

vård vid symtomupplevelsen. Dessa kvinnor hade trots allt några riskfaktorer, som högt 

blodtryck och diabetes och hjärt- och kärlsjukdom i släkten (Albarran et al., 2007, MacInnes, 

2006). Några av kvinnorna i studien ansåg sig inte vara i riskzonen eftersom ingen i släkten 

insjuknat i hjärtinfarkt. De ansåg sig vara hälsosamma eftersom de tränade regelbundet, åt 

hälsosamt och var normalviktiga (Arslanian- Engoren, 2005). Men även kvinnorna som hade 

både föräldrar, syskon och andra släktingar som avlidit i en hjärtinfarkt såg sig heller inte som 

en riskgrupp. En annan viktigt faktor som fördröjde uppsökandet av vård var att kvinnorna 

ansågs sig antigen för unga eller för gamla för att insjukna i hjärtinfarkt (Sjöström- Strand et 

al., 2008).   
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6.2.3. Oförmåga att koppla symtom till hjärtinfarkt 

Kvinnorna blev rädda när deras symtom uppkom och förstod att någonting var fel, men de 

kunde inte koppla det till en hjärtinfarkt. De berättade att deras bröstsymtom var förvirrande 

och inte alls vad de förväntat sig.  Några ansåg till och med att symtomen inte var allvarliga 

nog för att vara en hjärtinfarkt (Higginson, 2008). Kvinnorna som inte direkt uppsökte vård 

hade en förklaring till symtomens uppkomst, t.ex. att symtomen berodde på 

matsmältningsbesvär eller magbesvär (Rosenfel, Lindauer & Darney, 2005). Eftersom 

kvinnorna upplevde ospecifika symtom kopplade de inte dessa till en hjärtinfarkt, vilket 

bidrog till att kvinnorna inte ansåg symtomen så allvarliga. Sjukdomar som kvinnorna 

kopplade symtomen till var sura uppstötningar, maginfluensa, virusinfektion, 

bihåleinflammation och muskelsträckning. Symtom som att känna sig svettig och klibbig 

kopplades till blodvallning, övervikt, klimakteriebesvär (Arslanian- Engoren, 2005).  

 

6.3. Egenvårdsstrategier 

6.3.1. Symtomförnekelser 

Många kvinnor var medvetna om symtomen men förnekade att det var något allvarligt och 

något som var relaterat till hjärtat.  Kvinnorna ansåg att symtomen berodde på ålder, vikt och 

att det inte berodde på hjärtat (McSweeney et al., 2005). Andra förklaringar var hormonella 

processer, rökning, matsmältningsbesvär, magbesvär, förkylning och fysisk inaktivitet 

(Albarran et al., 2007). Hälften av kvinnorna som inte uppsökte vård minimaliserade 

symtomen i hopp om att de skulle försvinna och trodde inte att symtomen berodde på en 

hjärtinfarkt (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian- Engoren, 2005). De försökte övertala sig själva 

om att symtomen skulle försvinna och var övertygande om att de berodde på något annat som 

exempel ålder, stress, smärta och trötthet pga. hårt arbete. De oklara ökade symtomen som 

andfåddhet och bröstsmärta i ett tidigt stadium förklarades som en del av en åldrandeprocess. 

Kvinnorna var medvetna om symtomen med de försökte minimalisera dem och därför ansåg 

de sig inte behöva akuta handlingar. De ville inte tro på att de insjuknat i en allvarlig sjukdom 

trots att de tidigare upplevt bröstrelaterade symtom. Även att symtomen var svåra att hantera, 

ville kvinnorna ändå stanna hemma och vänta på att de skulle avta (Sjöström- Strand et al., 

2008). 
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6.3.2. Självmedicinering. 

De flesta av kvinnorna i studien valde direkt att inte kontakta sjukvården, utan föredrog att 

använda sig av självmedicinering. Kvinnorna ville själva ta kontroll över situationen genom 

att hjälpa sig själva innan de sökte hjälp utifrån. Anledningen till självmedicineringen var att 

de inte ville vara till besvär för andra och de ville klara sig själv på egen hand (Higginson, 

2008). För att kunna hantera situationen intalade sig kvinnorna att symtomen berodde på 

godartade sjukdomar, som t.ex. matsmältningsbesvär (Sjöström- Strand et al., 2008). 

Kvinnorna i studien som ansåg att symtomen berodde på matsmältningsbesvär medicinerade 

sig med medel mot sura uppstötningar; natriumbikarbonat, vatten, mat och kolsyrade drycker 

(Rosenfeld et al., 2005). Kvinnorna försökte göra olika saker för att hantera smärtan och 

obehaget istället för att söka vård. Först ignorerade kvinnorna symtomen, därefter tog de 

smärtlindrande medicin, ändrade position eller försökte sova (Sjöström- Strand et al., 2008). 

En tredjedel av kvinnorna i studien använde sig av självmedicinering vid uppkomsten av 

symtomen. Medicinerna som användes var smärtstillande, nitroglycerin och ångestdämpande 

(Lövlien, Schei & Hole, 2007).  

 

6.4. Sjukdomserfarenheter 

6.4.1. Erfarenheter av hjärt- och kärlsjukdom 

Kvinnor med anhöriga som insjuknat i hjärtinfarkt med annorlunda symtom än vad de själva 

upplevde kunde inte koppla sina symtom till en hjärtinfarkt och uppsökandet av vård 

fördröjdes (MacInnes, 2006). I en studie där kvinnorna haft en manlig anhörig som drabbats 

av hjärtinfarkt upplevde de det svårt att jämföra sina egna symtom med hans (Arslanian- 

Engoren, 2005).  

 

6.4.2.  Andra sjukdomserfarenheter 

Kvinnorna som hade andra sjukdomar kopplade sina uppkomna symtom till deras redan 

diagnostiska sjukdom (Albarran et al., 2007). Erfarenheter av pågående sjukdom eller annan 

sjukdom inverkade på synen av det allvarliga i situationen. Kvinnorna med en långvarig 

kronisk sjukdom kopplade inte symtomen till hjärtinfarkt utan till sin redan diagnostiska 

sjukdom, vilket fördröjde uppsökandet av vård (MacInnes, 2006). Kvinnorna i studien med 

andra sjukdomar som diabetes eller matsmältningsproblem provade först att medicinera sig 

mot dess besvär. Kvinnorna med diabetes kontrollerade även sitt blodsocker (Rosenfeld et al., 

2005).  
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6.4.3. Smärtupplevelser 

Kvinnorna i studien som upplevde bröstsmärta ansåg inte smärtorna som starka utan beskrev 

smärtan mera som en krampkänsla i bröstet. Några av kvinnorna jämförde den uppkomna 

smärtan mot tidigare smärtupplevelser, t.ex. smärtor under förlossning och ansåg då inte att 

smärtorna var så allvarliga (Albarran et al., 2007). 

 

6.5. Socialt nätverk 

6.5.1. Socialt stöd 

I beslutsfasen när kvinnorna inte kunde hantera symtomen ensamma kontaktades en anhörig, 

vän eller professionell hjälp som fick överta ansvaret för beslutet av att söka vård (MacInnes, 

2006). Det var först när anhöriga ansåg att kvinnorna var i behov av sjukvård som de sökte 

hjälp (Albarran et al., 2007; Arslanian- Engoren, 2005). Några rådfrågade en anhörig, vän 

eller kollega (Lövlien et al., 2007; Sjöström- Strand et al., 2008). Kvinnorna berättade om sina 

symtom till vänner och anhöriga för att få råd om vad de skulle göra. Kvinnorna sökte 

bekräftelse på att symtomen var allvarliga nog för att uppsöka vård (McSweeney et al., 2005). 

Andra tillkännagav symtomen vid förfrågan. Kvinnorna gjorde detta då de ville att någon 

annan skulle ta över ansvaret för deras uppsökande av vård, och gick med på att uppsöka vård 

vid rekommendationer. Några av kvinnorna som fick råd av anhöriga att kontakta 

larmcentralen, tog inte emot dessa rekommendationer utan ville själva ta beslutet (Rosenfeld 

et al., 2005). Dessa kvinnor tog istället kontakt med sin distriktsläkare eller körde själva till 

sjukhuset (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström- Strand et al., 2008).  

 

6.5.2. Familjeförpliktelser 

Bekymmer över sin familj gjorde att kvinnornas uppsökande av vård fördröjdes. De beskrev 

hur de ignorerade sina symtom för att de hade ansvaret för familjen och sysslor som inte 

kunde utföras av någon annan. Speciellt de kvinnor som hade en sjuk anhörig att ta hand om. 

En anledning till att några kvinnor inte delgav familjen sina symtom var att de inte ville vara 

till besvär. Några var tvungna att ordna för sina anhöriga innan de kunde söka vård (Sjöström- 

Strand et al., 2008).  
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7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

I våra artiklar framkom det fem gemensamma faktorer som fördröjde uppsökandet av vård 

hos kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt. Dessa faktorer var ospecifika symtom, 

föreställningar, egenvårdsstrategier, sjukdomserfarenheter och det sociala nätverket. 

Kvinnorna upplevde en rad olika symtom som enligt deras föreställningar skiljde sig från 

symtomen på hjärtinfarkt. Kvinnornas föreställningar låg till grund för deras handlingar vid 

insjuknandet. De ansåg sig inte vara en riskgrupp för att insjukna då de hade en bild av hur en 

person som insjuknar i en hjärtinfarkt skulle vara. Kvinnorna använde sig utav olika 

egenvårdstrategier för att hantera situationen. Många kvinnor förnekade sina symtom, vilket 

vi anser kan bero på inverkan av försvarsmekanismer, där förnekelse kan vara ett sätt att 

hantera obehagliga situationer.  

 

7.1.1. Föreställningar 

Den viktigaste faktorn som framkom var föreställningar som hade en central roll i 

fördröjningen av uppsökandet av vård.  Kvinnorna ansåg sig uppleva ospecifika symtom som 

de inte kunde koppla till en hjärtinfarkt, vilket beror på en föreställning. Bröstsmärta är ett 

symtom som alla människor kopplar till hjärtinfarkt och en allvarlig situation. Om fokus läggs 

på de övriga symtomen som framkom i studierna blir människor mer medvetna om dessa. 

Kvinnorna skulle då se det allvarliga i situationen och söka vård snabbt om de visste att det 

var en hjärtinfarkt de drabbats av. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) är det individens 

föreställningar beträffande en viss sjukdom som påverkar upplevelsen av insjuknandet, långt 

mer än tillståndet i sig.  Kvinnorna i litteraturstudien kopplade sina upplevda symtom till 

andra sjukdomar som var mer jämförbara med deras föreställningar. Enligt Wright, Watson 

och Bell (2002) skapar varje enskild individ förklaringar till varför olika händelser i livet 

inträffar, som också innefattar sjukdomars uppkomst. Människors sätt att hantera en sjukdom 

beror på uppfattningen om varför de insjuknade.  

 

Skillnaden mellan en föreställning och kunskap om ett fenomen har diskuterats i 

litteraturstudien. Föreställningar kan vara baserade på kunskap men även erfarenheter och 

rykten. Platon analyserade begreppet kunskap och för att kunna påstå att individen har 

kunskap måste påståendet vara sant, individen måste tro att påståendet är sant och ha en god 

grund för att påståendet ska vara sant (Nationalencyklopedin, 2010). Kvinnornas 
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föreställningar om hjärtinfarkt kan vara baserade på kunskap, då de kan ha god grund för 

deras föreställningar. I kurslitteratur på sjuksköterskeprogrammet beskrivs hjärtinfarkt enligt 

följande: det klassiska symtomet är bröstsmärta som varar längre än 15 minuter och att 

kärlsjukdomar är ovanligt hos kvinnor innan klimakteriet (Vasko, 2007).  

 

Individerna har sina föreställningar om hur familjemedlemmar ska handla om ohälsa/sjukdom 

uppstår inom familjen. Det finns resurser och färdigheter inom varje familj för att kunna 

hantera sina egna problem. En familjemedlem kan avgöra om en individ är frisk eller sjuk, 

men även individ själv kan göra detta beslut. Familjemedlemmarnas reaktioner på sjukdomen 

kan påverka individen mer än själva insjuknandet (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Uppsökandet av vård fördröjdes för att kvinnorna känner att de först måste rådfråga en 

närstående istället för att våga ta beslutet själva. Enligt Hirdman (2001) har kvinnorna alltid 

haft huvudansvaret för hemmet och familjen medan mannen har försörjningen som sitt ansvar. 

Kvinnorna i litteraturstudien är uppväxta med föreställningen att kvinnan har huvudansvaret 

för familjen och hemmet. Förhoppningsvis är ansvaret för familj, hem och försörjning mer 

jämlikt uppdelat mellan könen i dag än förr, och att denna fördröjningsfaktor inte längre finns 

i framtiden.  

 

7.1.2. Egenvårdsteori 

Egenvård är de handlingar som individen utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande i 

livet. Egenvårdshandlingarna uträttas för att kunna upprätthålla fysiska och psykiska 

funktioner. Genom medmänskliga relationer lär sig individen hur egenvården ska uträttas. För 

att egenvårdsbrist inte ska uppstå krävs engagemang från individen. Individens förmåga att 

utföra egenvård påverkas av ålder, utveckling, livserfarenheter, kultur, hälsa och andra 

resurser (Orem, 2001). Kvinnorna utför egenvårdhandlingar som enligt deras föreställningar 

och kunskap är de rätta. Det uppstår en egenvårdsbrist då kvinnorna fördröjer sitt uppsökande 

av vård och risken för komplikationer ökar. Det beror inte på okunskap eller bristande 

engagemang utan på otillräcklig information ifrån samhället. Enligt Orem (2001) ska 

samhället bidra med resurser som t.ex. information för att individen själva ska kunna utföra 

sina egenvårdhandlingar. Vi anser att informationen om hjärtinfarkt från samhället kan vara 

bristande eftersom de ospecifika symtom inte kommer fram lika tydligt som de typiska. 

Tydligare information skulle bidra till att kvinnornas uppsökande av vård vid ospecifika 

symtom inte fördröjs. En egenvårdhandling som skyddar den psykiska hälsan kan vara 

förvarsmekanismerna som ligger till grund för kvinnornas handling. De skyddar sig själva 
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genom att förneka det allvarliga i situationen. Enligt Karlsson (2007) är 

försvarsmekanismernas uppgift att hindra individen från att bli medveten om ångestskapande 

impulser. Bortträngning är en försvarsmekanism som hindrar ångest- tanke, känsla eller 

impuls från att bli medveten. Förnekande innebär att individen förnekar en händelse och 

händelsen kring den, t.ex. sjukdomsförnekelse. En orsak till fördröjning av uppsökande av 

vård hos kvinnorna i litteraturstudien kan vara att försvarsmekanismer förtränger obehagliga 

upplevelser och känslor. Enligt Kharim och Carey (2008) är hjärtinfarkt kopplat till 

livsstilsförändringar och begränsningar i livet, vilket gör att kvinnorna kan förneka symtomen.  

 

7.1.3. Hälso- och sjukvården  

Det är viktigt att snabbt söka vård vid insjuknandet i en hjärtinfarkt för att 60-80 % av hjärtats 

muskelvävnad förstörs under de första fyra till sex timmarna. Desto längre tid det tar att 

återställa cirkulationen i hjärtats kranskärl desto större skada sker på hjärtats muskelvävnad 

(Haugland, Hansen & Areklett, 2002). Sjuksköterskan bör beakta och reflektera över sina 

egna föreställningar kring hjärtinfarkt för att kunna tänka utanför de ”typiska symtomen”. 

T.ex. uppmärksamma att kvinnor med smärta i rygg och nacke kan ha insjuknat i hjärtinfarkt. 

I mötet med kvinnor med otypiska symtom bör sjuksköterskan ta situation på allvar och ge 

bekräftelse på deras oro. En uppgift är att förmedla faktorer som kan fördröja uppsökande av 

vård och poängtera vikten i att söka vård i tidigt skede för att minska risken för 

komplikationer. Informationen bör förmedlas till arbetskolleger och kvinnor i riskzonen av att 

insjukna i hjärtinfarkt. Forskning om hjärtinfarkt ska bedrivas på både kvinnor och män för att 

upptäcka skillnader mellan könen i sjukdomsutveckling. Tidigare forskning som är baserad på 

män, kan inte generaliseras på kvinnor då det råder en genetisk skillnad mellan könen.  Enligt 

Socialstyrelsen (2004) ska hälso- och sjukvården uppnå en jämställdhet mellan män och 

kvinnor, eftersom det finns en skillnad mellan kön och genus för hälsa och sjuklighet.  

 

7.2. Metoddiskussion 

7.2.1. Sökningsförfarande och urval 

Författaren kan ta hjälp av en bibliotekarie som väl känner till de olika databaserna för att få 

en effektiv sökning (Forsberg & Wengström, 2008).  En styrka med litteraturstudien är att vi 

tog hjälp av en bibliotekarie för att sökningarna i databaserna skulle bli korrekta och 

konsekventa. Genom att utgå ifrån databasernas ämnesordlistor (tesaurus) kan författaren söka 

litteratur (Forsberg & Wengström, 2008). En brist i sökningen var att det inte fanns någon 
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översättning till sökordet uppsökandet av vård i SweMesh, utan de olika databasernas 

ämnesordlista fick användas. Detta innebar att uppsökandet av vård blev i Pubmed decision 

making, i Cinahl help seeking behavior och i Psykinfo Health care seeking behavior. Sökordet 

decision making fanns även i Cinahl men vid kombination med myocardial infarction och 

women uppkom inga resultat. I litteraturstudien exkluderades artiklar där rehabilitering efter 

hjärtinfarkt belystes, eftersom syftets fokus var på insjuknandet. Detta kan ha inneburit att 

kvinnors erfarenhet av insjuknandet kan ha diskuterats i artiklarna om rehabilitering och på så 

sätt missats i litteraturstudien. För att få den senaste och mest aktuella forskningen inom 

ämnet begränsades sökåren från 2005 till 2010, vilket kan ha inneburit att relevanta artiklar 

från tidigare år förbisetts.  

 

7.2.2. Kvalitetsgranskning 

Bedömningen av instrumentet för kvalitetsgranskningen kan ha varit feltolkad på grund av 

oerfarenhet. Detta kan ha inneburit att de utvalda artiklarna som bedömts som hög kvalitet 

eller den artikeln som blev utesluten på grund av låg kvalitet kan ha blivit felbedömda. 

Viktiga forskningsresultat kan då ha uteslutits.  

 

7.2.3. Etiskt övervägande  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska alla artiklar som inkluderats i en litteraturstudie ha 

ett etiskt godkännande eller ett etisktövervägande. Därmed exkluderas en artikel där varken 

ett etisk godkännande eller ett etiskt övervägande framkom, som kan ses som en styrka i 

litteraturstudien. Kontakt togs inte med forskarna angående frågor om deras etiska 

resonemang vilket kunde ha gjorts för att inte missa något relevant forskningsresultat. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) ska författaren presentera alla resultat oavsett forskarens 

egna åsikter. I litteraturstudien har allt resultat oavsett åsikt presenterats. Syftet är att belysa 

faktorer som fördröjer, därmed har resultat som inte visar på fördröjning uteslutits.  

 

7.2.4. Analys 

Analysen är inspirerad av en kvalitativ analys med en induktiv ansats, vilket är en styrka då 

denna är bra att använda vid tolkning av människors berättelse av upplevelser. Alla artiklar 

läste vi var och en för sig flera gånger och därefter lästes de tillsammans där centrala ämnen i 

artiklarna gemensamt valdes ut. Risken för att egna föreställningar styrde resultatet minskades 

då texten bearbetades tillsammans. Genom att ta med all text om de olika centrala ämnena har 

ingen text som svarar på syftet valts bort. Trovärdigheten i litteraturstudien stärks av att vi 



   

    

 

 20 

 

   

 

   

först läste artiklarna var och en för sig innan vi gemensamt valde ut de olika centrala 

begreppen. Förförståelsen minskar då de centrala begreppen diskuterades och valdes ut öppet. 

Den elektroniska ordboken Nordstedts engelska ord har används för översättning, eftersom att 

då engelska inte är vårt första språk kan översättningen vara felaktig och viktiga detaljer 

förvrängts eller försvunnit. De utvalda artiklarna är utförda i Sverige, Norge, Skottland, 

England och USA och enligt våra föreställningar finns det skillnader mellan dessa länder. 

Levnadsstandard och sjukvård kan t.ex. vara olika och detta påverkar överförbarheten. 

Artiklarna har en stor variation i urvalet av kvinnor, som ålder, ursprung och status och detta 

stärker överförbarheten.  

 

8. Slutsats 

Slutsatsen är att alla kvinnor i studierna skulle söka vård tidigare vid symtomuppkomst om de 

visste att de insjuknat i hjärtinfarkt. Kvinnornas föreställningar och oförmåga att koppla sina 

symtom till hjärtinfarkt beror troligtvist på samhällets brist på information och upplysningar.  

Samhället ska ge information så att befolkningen ska kunna utföra sina egenvårdhandlingar 

själva. Det behövs mer forskning som bedrivs på kvinnor, då det nästan är lika många kvinnor 

som män som insjuknar i hjärtinfarkt. Sjukvårdpersonal behöver upplysas om de ospecifika 

symtomen som kan vara tecken på en hjärtinfarkt. Massmedia behöver även gå ut med ny 

information till allmänheten. Förslag till ny forskning kan vara att belysa kvinnors 

föreställningar om hjärtinfarkt.  
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Checklista för kvalitativa artiklar (ref. Forsberg & Wengström, 2008) 

Studie:  

A. Syfte med studien?  

Vilken kvalitativ metod har används?  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

A:  

 

B. Undersökningsgrupp. 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna (Inklusion- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna)?  

Var genomfördes underökningen?  

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontrollerades?  

Vilken urvalsmetodanvändes?  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, socialstatus samt annan relevant 

demografisk bakgrund).  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

B:   

 

C. Metod för datainsamlingen 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)?  

Beskriv:  

Beskrivs metoden för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor används etc.)? 

Beskriv:  

Ange datainsamlingsmetod:  

Är data systematiskt insamlade (finns intevjuguide/ studieprotokoll)?  

C:  

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om:  

Resultatbeskrivning:  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 



Bilaga 2 (2)   

    

 

 

  

 

   

 

   

           Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

           Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

           Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

           Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

           Är det teorier och tolkningar som presenterats baserat på insamlad data (finns citat av                                                        

           orginaldata summering av data medtagna som bevis för gjorde tolkningar)?  

          D:  

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Stöder insamlad data forskarens resultat?  

Har resultaten klinisk relevans?  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Finns risker för bias?  

Vilken slutsats drar författaren?  

Håller du med om slutsatserna?  

Ska artikeln inkluderas?  

 

Kvalitet:  



Bilaga 3 (1)   

    

 

 

  

 

   

 

   

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi- experimentella studier (ref. Forsberg & 

Wengström, 2008) 

Studie:  

A. Syfte med studien?  

Är frågeställnigarna tydligt beskrivna? 

Är designen lämplig utifrån syftet?  

A:  

 

B. Undersökningsgrupp. 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna?  

Vilken urvalsmetod användes?  

Är undersökningsgruppen representativ?  

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

B:   

 

C. Mätmetoder. 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

C:  

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhålls signifikanta skillnader? 

Om ja, vilka variabler
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            Vilka slutsatser drar författaren? 

            Instämmer du? 

            D:  

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Motivera varför, varför inte! 

 

 

Kvalitet:  

 

 


