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Sammanfattning 

Bakgrund: Kvinnor upplever allmänna och diffusa symtom vid hjärtinfarkt. Allmänna 

symtom kan kopplas till differentialdiagnoser. Om vård inte sökes ofördröjligen vid 

hjärtinfarkt kan livsviktiga vårdinsatser utebli och risken att dö ökar markant. Vanligaste 

dödsorsaken för kvinnor i Sverige i ålderskategorin 55 år och uppåt, är hjärtinfarkt. 

Hjärtinfarktsdrabbade upplever starka känslor, vilka behöver bekräftas. Möjligen kan den 

teoretiska referensramen bekräftande omvårdnad reducera fördröjningstiden till behandling 

för kvinnor med hjärtinfarkt. 

Syfte: Att beskriva orsaker till att kvinnor med symtom på en hjärtinfarkt dröjer med att 

söka vård.  

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar funna i PubMed 

och Cinahl, samt genom manuell sökning. De artiklar som besvarade syftet 

kvalitetsgranskades och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Kvinnor dröjer med att söka vård på grund av kunskapsbrist, familjeansvar och att 

inte vilja vara till besvär. Kvinnor har svårt att förstå hjärtinfarktssymtomen och söker 

information från bland annat media. Kvinnorna använder olika strategier för att hantera sina 

symtom exempelvis förnekelse, förminskning och egenvård vilka fördröjer vårdkontakt.  

Slutsats: Kvinnor använder olika strategier som fördröjer tiden till vård och behandling. 

Strategierna behöver medvetandegöras för vårdpersonal, allmänhet och speciellt kvinnor för 

att möjliggöra ett tidigare omhändertagande och minska risken att dö i hjärtinfarkt.  
 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, fördröjd vårdkontakt. 
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1 Introduktion 
Är det inte ambulans som gäller bara man tänkt tanken "kan det vara en hjärtinfarkt"? "Alla 

vet" att bröstsmärtor är ett tecken på hjärtinfarkt. Problemet med en sådan känd symtombild 

är att den oftast inte gäller kvinnor (Sundin & Dolgiras, 2008). Vad skulle en kvinna göra om 

hon en morgon vaknar med ont i nacke och axlar eller kanske i händer och rygg, relatera det 

till en hjärtinfarkt och ringa ambulansen? Nej, kanske inte, men hon skulle kunna ha symtom 

på en hjärtinfarkt och vara en av dem 7000 infarktdrabbade som i Sverige varje år dör innan 

de nått sjukhuset (Socialstyrelsen, 2009). Vad gör att kvinnor inte reagerar på sina symtom, 

tar dem på allvar och kopplar dem till hjärtsjukdom?  

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Orsaker till hjärtinfarkt 
Bakomliggande riskfaktorer till hjärt- och kärlsjukdom som går att påverka är högt blodtryck, 

höga blodfetter, övervikt, diabetes mellitus, rökning, stress, fysisk inaktivitet, bristande 

kosthållning med för lite grönsaker och frukt (Schenck-Gustafsson, 2011). Icke-påverkbara 

riskfaktorer är manligt kön, ålder och ärftlighet, vilka dock inte är främsta orsakerna till 

hjärtinfarkt. Det har visat sig att de påverkbara riskfaktorerna har störst betydelse för 

insjuknandet i hjärtinfarkt och 90 % av alla infarktdrabbade har påverkbara riskfaktorer som 

bakomliggande orsak. En person belagd med flera riskfaktorer behöver dock inte drabbas av 

hjärtinfarkt och en person helt fri från riskfaktorer kan mycket väl drabbas av hjärtinfarkt 

(Persson & Stagmo, 2008). Att ha i åtanke kan dock vara att riskfaktorerna för hjärtinfarkt 

verkar synergistiskt, alltså förstärker varandra. Förekommer alla riskfaktorer för en 

hjärtinfarkt hos en patient är risken 250 gånger större att få en hjärtinfarkt tillskillnad mot en 

patient utan alla riskfaktorer (From Attebring, Schylter & Jansson, 2010). Hjärtinfarkt bör 

misstänkas starkt om en kvinna i sextio års åldern har riskfaktorerna högt blodtryck, rökning 

och stress och upplever tydliga eller atypiska symtom för en hjärtinfarkt (Schenck-

Gustafsson, 2011). För kvinnor över 55 år är således den vanligaste dödsorsaken i Sverige 

hjärtinfarkt (Schenck-Gustafsson, 2003). Både påverkbara och icke-påverkbara riskfaktorer 

för hjärtinfarkt är starkt kopplade till utvecklingen av ateroskleros. I grunden är ateroskleros 

en degenerativ process som är åldersberoende och processen pågår hela livet och orsakar ett 

slitage i kärlväggen. Ateroskleros är således ett komplext tillstånd med multifaktoriella 
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orsaker, men helt klart den mest dominerande orsaken till ischemisk hjärt-och kärlsjukdom, 

hjärtinfarkt (Nilsson, 2009).   

  

Hjärtinfarkt innebär att blodförsörjningen till en del av hjärtmuskeln täpps till av en 

blodpropp. Tilltäppningen sker i ett kärl eller i en kranskärlsförgrening och upphäver 

syretillförseln till en del av hjärtat, det vill säga orsakar ischemi.  Blodproppen även kallad 

trombos har uppstått från arteriosklerosprocessen. I den arteriosklerotiska 

inflammationsprocessen sker det en inlagring av lipider, inflammatoriska celler samt en 

fribrosutveckling i kärllumen, vilket bildar ett plack. Instabila plack är benägna att brista och 

när det sker klibbar massa trombocyter ihop sig och bildar en blodpropp (Grefberg & 

Johansson, 2007). När ett plack brister blir det alltså en hemostatisk reaktion där trombocyter 

aktiveras och aggrigerar med ungefär samma princip som när ett sår på huden skall läkas och 

då täcks av koagulationsfaktorer (Schenck-Gustafsson, 2011). All hjärtmuskelskada orsakad 

av ischemi kallas för hjärtinfarkt.  Ischemi, det vill säga syrebrist, gör att hjärtmuskelceller i 

det drabbade området dör och går i nekros. Nekros är en vävnadsskada av döda celler. 

Vanligtvis ger ischemin symtom på smärta (Grefberg & Johansson, 2007).  

 

2.2 Symtom vid hjärtinfarkt 

Bröstsmärta klassificeras vara det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt. Den klassiska 

bröstsmärtan definieras av en smärta bakom bröstbenet med spridning ut i båda armarna, 

alternativt bara vänster arm. Smärta orsakad av hjärtinfarkt kan ibland även sprida sig ut i 

ryggen, upp mot hals, käke och tänder. Smärtan vid hjärtinfarkt pågår i minst femton till tjugo 

minuter och har en jämn smärtintensitet. Det hjälper inte med lägeskorrigeringar för att 

minska smärtan vid hjärtinfarkt. Smärtan kan beskrivas likt en kniv i bröstet eller ett järnband 

som drar åt över bröstet. Om en kombination av de klassiska symtomen på hjärtinfarkt och 

riskfaktorer för hjärtinfarkt föreligger är det en stark orsak till att direkt söka vård.  "Time is 

muscle" är ett uttryck för att beskriva vikten av en snabb vårdkontakt vid symtom på en 

hjärtinfarkt. Varje minut innebär att en del av hjärtmuskeln går förlorad. Kvinnor kan ha 

bröstsmärta som symtom på hjärtinfarkt, men även andra symtom. Symtom hos kvinnor 

behöver inte vara särskilt typiska för hjärtinfarkt utan kan utgöras av andfåddhet, illamående, 

trötthet, svimningskänsla och allmän sjukdomskänsla. Jämförelsevis mot män har kvinnor 

med bröstsmärtor oftare tilläggssymtom i form av hjärtklappning, yrsel, ryggvärk samt 

illamående (Schenck-Gustafsson, 2011). Kvinnor drabbas vid en hjärtinfarkt i större 
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utsträckning än män även av symtomen smärta i nacke, axlar och händer (Sundin & Dolgiras, 

2008). De symtom kvinnor upplever vid en hjärtinfarkt kan beskrivas vara ganska allmänna 

(Schenck-Gustafsson, 2011). För att kunna bedöma att den aktuella symtombilden faktiskt är 

relaterad till en hjärtinfarkt och inte är en icke-kardiell smärta krävs en noggrann 

smärtanamnes (Lindahl, 2010).    

 

2.3 Differentialdiagnoser till hjärtinfarkt 

Det förekommer bröstsmärta som inte tyder på en hjärtinfarkt. När smärtan i bröstet beskrivs 

stickande och huggande och bara pågår någon sekund upp till någon minut kommer det sällan 

från hjärtat, utan från bröstmuskeln. Smärta från bröstmuskeln kan vara orsakad av ovana 

rörelsemönster, tunga lyft eller överansträngning vid aktivitet. Upplevs smärta från rygg och 

smärtan förvärras vid ändring av kroppsläge är den inte relaterad till hjärtinfarkt, då 

hjärtinfarktssmärtan inte ändrar intensitetsgrad. Sura uppstötningar kan ge en brännande 

känsla kännas bakom bröstet och misstolkas och relateras till hjärtat, dock lindras smärtan vid 

intag av mjölk eller läkemedel. Är smärtan andningskorrilerad, det vill säga bröstsmärtorna 

uppträder endast vid inandning för att försvinna vid utandning kan orsaken vara vätska i 

lungsäcken och är där av inte en hjärtinfarkt. Bröstsmärta kan framförallt hos kvinnor visa sig 

vara brustet-hjärta syndrom (takotsubosyndromet) där kranskärlen är normala men vänster 

kammare i hjärtat har en ballongliknande form. Brustet-hjärta syndromet orsakas av extrem 

stress, men tillståndet brukar normaliseras efter någon vecka (Schenck-Gustafsson, 2011). Det 

är viktigt att utesluta differentialdiagnoser så att kvinnor med bröstsmärtor kan få rätt 

utredning och behandling (Johnston, 2011).    

 

2.4 Kvinnligt mönster vid vårdsökande  

I livsavgörande skeden har det visat sig att kvinnor har ett stort ansvar och inflytande kring 

sin familj. På grund av ansvaret kvinnor har för sin familj undviker dem av hänsyn till sin 

familj att inte visa sina känslor. Att inte visa sina känslor innebär för kvinnornas del att dem 

inte erhålls det stöd dem är i behov av och egentligen skulle vilja ha. Kvinnor verkar heller 

inte vilja bekymra sina nära och väljer där av att försöka leva ett så normalt liv som möjligt. 

Kvinnor beskrivs vara socialt tränade till att prioritera andra före sig själva. Att sätta andras 

bästa före sitt eget kan innebära risker för hälsan. På grund av att kvinnor inte vill besvära 

andra dröjer dem ofta med att söka vård. Ett tidigare omhändertagande från vården är något 

som är mer vanligt förekommande hos män och särskilt vid hjärt- och kärlsjukdom. Orsakerna 
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till varför män får ett tidigare omhändertagande är inte klarlagt tillfullo. Det finns dock teorier 

om att män mer precist uttrycker sina hjärtbesvär, medan kvinnor väljer att förminska dem 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006). Hos kvinnor infinner sig ofta även ett organisationsbehov när 

symtom på en hjärtinfarkt uppkommer. Kvinnor väljer att organisera hemma samt att göra sig 

i ordning innan dem kontaktar vården (Henriksson, Lindahl & Larsson, 2007).  

 

2.5 Patientens fördröjningstid mellan symtomdebut och behandling 

Att få omedelbar behandling vid en hjärtinfarkt är av största vikt då varje minut som passerar 

har betydelse för prognosen.  Det föreligger en risk att hjärtinfarkten kan utlösa ett dödligt 

kammarflimmer om inte vårdinsats sker ofördröjligen (Wallentin, 2010). Att det blir en 

fördröjning till behandling för många patienter beror på att dem inte söker vård direkt efter 

symtomdebut. Det blir en tid som förflyter innan patienten kontaktar vården och ett uttryck 

för fördröjningen brukar vara patient´s delay, det vill säga patientens fördröjningstid 

(Svensson, 2010). Fördröjningstiden innan vårdkontakt vid en hjärtinfarkt är betydligt längre 

för kvinnor än för män (Johnston, 2011). Att känna till vikten av att få ett tidigt medicinsk 

omhändertagande är en av de viktigaste faktorerna för att ringa en ambulans när bröstsmärtor 

upplevs (Svensson, 2010).   

 

2.6 Det akuta omhändertagandet vid hjärtinfarkt 

I väntan på ambulansen eller då patienten befinner sig i ambulansen på väg till sjukhuset kan 

känslor av förvirring infinna sig hos patienten. Tankarna hos patienten blir osammanhängande 

då situationen är förvirrande för patienten och det är då viktigt att vårdpersonal förvissar 

patienten om att dem bryr sig, vet vad dem ska göra och kommer kämpa för att klara 

situationen (Perski, 1999). Bedömning och omvårdnad vid en hjärtinfarkt bör representeras av 

ett lugnt omhändertagande av patienten då behandlingen sker snabbt och redan påbörjas i 

ambulansen (Svensson, 2010). I det akuta stadiet vid en hjärtinfarkt går omvårdnaden 

företrädesvis ut på att hjälpa patienten att fatta beslut. Patienten bör nämligen vila för att 

minska syreförbrukningen och då kan sjuksköterskan behöva ta beslut åt patienten. 

Sjuksköterskan bör instruera patienten på ett sådant sätt så att patientens rätt att bestämma 

fortfarande är bevarad i situationen. Behandlingens mål i det akuta omhändertagandet vid en 

hjärtinfarkt är att minska hjärtats syrebehov och öka syretillförseln till hjärtat med olika 

läkemedel (Haugland, Hansen & Areklett, 2000). I ambulansen ställs en preliminär 

hjärtinfarktsdiagnos som kontinuerligt omprövas. Den preliminära diagnosen åsyftar till att en 
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snabb behandling kan inledas (Grefberg & Johansson, 2007). Sjuksköterskans arbete i 

ambulansen är prehospitalt för att tidigt kunna registrera och sända iväg EKG samt 

tidigarelägga läkemedelsbehandling för hjärtinfarkten (Svensson, 2010). För den fortsatta 

vården av patienten är det viktigt att vårdpersonalen skaffar sig information om patienten, det 

vill säga en noggrann anamnes (Persson & Stagmo, 2008).  

 

2.7 Omvårdnad vid hjärtinfarkt 

Genom en omvårdnadsanamnes tillhandahålls en helhetsbild av patienten, utöver sjukdom fås 

en bakgrundshistoria om patientens vardagliga liv innan vårdkontakten (Björvell, 2001). När 

det akuta skeendet har lagt sig är det lättare för sjuksköterskan att erhålla information 

angående patientens familje- och arbetssituation, sociala bakgrund och om det förekommer 

några riskfaktorer för att drabbas av hjärtinfarkt. Med sjuksköterskans hjälp att identifiera 

patientens livsstilsrelaterade riskfaktorer kan motivation till förändring ges då patienten ser 

sambandet mellan sin livsstil och hjärtinfarkten. Genom omvårdnadsanamnesens information 

tillgodose patientens behov av stöd då hon drabbats av en hjärtinfarkt. Händelsen av en 

hjärtinfarkt utlöser ofta en stark känslomässig upplevelse hos den drabbade individen (From 

Attebring, et al., 2010).  

  

En fråga många patienter ställer sig är varför just de drabbats av hjärtinfarkt. Det har visats 

sig att kunskapen angående utvecklingen av hjärtinfarkt är bristande hos många patienter och 

det är först när den enskilde individen drabbas som det blir påtagligt att söka information om 

sjukdomen. Då patienten drabbats av hjärtinfarkten vill hon ha svar och försöker då skaffa sig 

kunskap om sjukdomen för att lindra den ångest insjuknandet medfört. Händelser som 

drabbar hjärtat väcker ofta något hos människor och kan skapa ångest. Stöd i form av att 

lyssna, att vara närvarande och finnas till hands behövs för att inge trygghet hos patienter med 

ångest. Ångest kan lindras genom att sjuksköterskan avdramatiserar hjärtinfarktshändelsen 

genom att förklara det faktiska händelseförloppet och i samband med det försöka inbringa 

hopp inför framtiden (From Attebring et al., 2010). Det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar och försöker möta den upplevelse patienten varit med om för att om 

möjligen kunna lindra upplevelsen om den upplevs skrämmande hos patienten 

(Socialstyrelsen, 2005). För att göra patientens upplevelse av hjärtinfarkten mer förståelig för 

patienten kan sjuksköterskan ge patienten information både muntligt och skriftligt. Ibland kan 

sjuksköterskan använda sig av gruppinformation och eventuellt visa en film med fokus på 
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hjärtinfarkt. Informationen sjuksköterskan ger patienten skall vara lättförståelig och innehålla 

förklaringar angående hjärtats anatomi och fysiologi. Sjuksköterskan bör även gå igenom hur 

en krisreaktion kan se ut och hur patienten eventuellt i framtiden ska hantera en upplevelse 

med smärta och obehag i bröstet. Det är viktigt att sjuksköterskan vid informationsgivning till 

patienter drabbade av hjärtinfarkt även informerar anhöriga då dem påverkar patienten i hög 

grad (From Attebring et al., 2010).   

 

2.7.1 Patient och anhöriga utgör tillsammans en helhet 

Det är viktigt att sjuksköterskans relation till patienten och dennes anhöriga präglas av empati, 

respekt och lyhördhet. Sjuksköterskan ska möjliggöra optimal delaktighet, det vill säga ge 

anhöriga och patienten individanpassad information så att den kan tagas emot och förstås. 

Sjuksköterskan för alltså en dialog med de anhöriga och patienten under vårdförloppet 

(Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att låta de närstående vara delaktiga i ett tidigt stadie då 

det är en skrämmande upplevelse även för dem att en närstående drabbats av en hjärtinfarkt 

(From Attebring et al., 2010). Om ovissheten är stor hos de anhöriga om vad som egentligen 

pågår kan de anhöriga bli rädda och känna oro, då dem inte vet hur allvarligt problemet är och 

hur det ska tacklas (Perski, 1999). Kommer de anhöriga in i ett tidigt skede kan dem vara ett 

stöd för patienten samt att det kan lugna deras egen oro. Välinformerade anhöriga har en 

positiv inverkan på patienten. Både den drabbade patienten och dennes anhöriga är i behov av 

att ha någon hos sig, någon som lyssnar och ser dem för att lugna och ge stöd (From Attebring 

et al., 2010). Att ge god vård innebär att ge ett individuellt bemötande och i detta bekräfta 

patienten (Arman & Rehnsfeldt, 2006).  

 

2.8 Bekräftande omvårdnad- SAUK modellen 

Gustafssons omvårdnadsteori kan vara tillämpbar för kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt och 

dröjer med att söka vård. Kvinnorna kan antas vara i behov av bekräftelse från vården på 

grund av att dem ofta inte har samma symtom som män har vid en hjärtinfarkt.  

Symtombilden för kvinnor blir således diffus och kan misstolkas och med vårdens bekräftelse 

i den akuta situationen av hjärtinfarkten kanske kvinnor tidigare kan få medicinsk behandling. 

Bekräftelse från vården i preventivt syfte för att förhindra att kvinnor dröjer med att söka vård 

vid en hjärtinfarkt kan också tänkas vara behövligt.  I SAUK-modellen för bekräftande 

omvårdnad kan sjuksköterskor få beredskap i frågor angående hur och vad som bör göras för 

att patienter inte skall uppleva sig kränkta, nonchalerade och oförstådda. Bekräftande 
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omvårdnad beskrivs genomgående i teorin likt en ömsesidighet mellan sjuksköterskan och 

patienten. Den ömsesidiga relationen skall präglas av en önskan från både patient och 

sjuksköterska om att befinna sig i relationen. Vid varje möte skall sjuksköterskan betrakta 

patienten och dennes anhöriga som unika. Sjuksköterskan ska stödja och stärka patienten med 

målet att patienten känner sig delaktig, har handlingskraft, inflytande och kontroll över sin 

omvårdnadsprocess. Bekräftelsen från sjuksköterskan gör att patienten har större möjlighet att 

hantera sin livssituation. Med en bekräftande dialog mellan sjuksköterskan och patienten kan 

tillit i deras relation främjas. Tilliten i relationen gör patienten mottaglig för att lyssna och 

vara följsam till sjuksköterskans råd. Bekräftelsens interaktion i en relation är viktig 

framförallt då patienten är osäker på sitt jag, sitt människovärde och hur livssituationen ska 

bemästras. Blir patienten bekräftad av sjuksköterskan minskar osäkerheten och patienten får 

istället en positiv värdering av sig själv. En möjlighet och förutsättning för att sjuksköterskan 

ska kunna bekräfta patienten är att det föreligger en osäkerhet hos patienten. Om 

sjuksköterskan inte bekräftar patienten nonchalerar hon hennes existens och där med 

människovärdet (Gustafsson, 2004).  

 

Omvårdnaden från sjuksköterskan i mötet med patienten går ut på att stärka patientens 

jagrelation, det vill säga utföra jagrelationsstödjande omvårdnad. Jagrelation definieras som 

den handlingsrelation patienten har till sig själv, vilket kan innefatta självbestämmande, 

självreflektion samt självbedömning.  Är mötet framgångsrikt mellan patienten och 

sjuksköterskan det vill säga att det sker en bekräftelse, stärks jagrelationen hos båda parter. 

Patienten blir aktör i sitt egna liv med en stärkt jagrelation då patienten kan ta egna beslut, 

reflektera och bedöma sig själv. SAUK-modellen innehåller olika omvårdnadshandlingar och 

delmål, det vill säga S-, A- och U-faserna för att slutligen nå huvudmålet K-fasen 

(Gustafsson, 2004).  

 

2.8.1 Sympatiuttryckande omvårdnad  

Sympatiuttryckande omvårdnad karakteriseras av att sjuksköterskan stödjer patienten i 

omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan kan stödja patienten i omvårdnadsprocessen genom att 

stötta patientens resurser. Genom att sjuksköterskan bidrar med ökad trygghet, säkerhet och 

ett personstöd till patienten kan hon stötta patientens resurser i omvårdnadsprocessen. 

Sjuksköterskan är i denna fas stöttande och närvarande för att visa att hon finns till hands för 

patienten. Sjuksköterskan kan visa sympati i relationen till patienten genom att exempelvis 

visa oro eller medglädje över en situation patienten upplever. Sjuksköterskan strävar i denna 
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fas efter att i högsta möjliga mån få patienten involverad i omvårdnadsprocessen. Genom att 

involvera patienten i omvårdnadsprocessen blir hon mer motiverad och engagerad i sin egen 

situation. I den sympatiuttryckande omvårdnaden ger sjuksköterskan patienten 

lättförståeliginformation för att väcka ett intresse hos patienten för den egna situationen. Med 

mer kunskap hos patienten stärks patientens egen makt över sin situation. Dock måste 

sjuksköterskan beakta patientens ork att ta emot informationen. I den sympatiuttryckande 

omvårdnaden försöker sjuksköterskan uppmuntra patienten att utgå från sina individuella 

önskemål och förväntningar på omvårdnaden.  Om patienten upplever engagemang och 

förståelse i sin egen omvårdnadsprocess ger det henne insikter om sig själv och den aktuella 

situationen hon befinner sig i. Med insikten om sig själv och situationen är patienten mer 

medveten om sina resurser och kan då anskaffa sig ett jagperspektiv och få kontroll på sina 

livsmål. När patienten har kontroll vet hon själv hur hon ska prioritera och hon är sann mot 

sig själv, vilket leder till att patienten gör ett eget aktivt val (Gustafsson, 2004). 

 

2.8.2 Accepterandeskapande omvårdnad  

Accepterandeskapande omvårdnad innebär att sjuksköterskan försöker frambringa en 

öppenhet och frihet i patientens omvårdnadsprocess, genom att stödja patientens resurser. 

Stödjer sjuksköterskans patientens resurser infinner sig en accepterande och tillåtande miljö i 

deras relation så att en öppenhet och en frihet kan prägla patienten i omvårdnadsprocessen. 

Omvårdnaden sjuksköterskan utför ska präglas av att patienten är involverad och har 

inflytande i omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan kan involvera patienten genom att 

patienten får uttrycka sig med sina egna ord. Sjuksköterskan bidrar med att stärka patientens 

verbalisering om hon uppmuntrar patienten att uttrycka egna formulerade ord om situationen. 

Tid ges till patienten att berätta sin livshistoria, sjuksköterskan litar på denna berättelse utan 

att döma och respekterar patientens integritet. Sjuksköterskans omvårdnad i den 

accepterandeskapande fasen utgörs av att stärka patientens autonomi. Autonomin stärks 

genom att sjuksköterskan stödjer patienten i beslut och vägleder med olika 

handlingsalternativ. Om patienten får hjälp av sjuksköterskan i sitt beslutsfattande kan hon 

uppleva sig mindre ambivalent. Omvårdnaden i den accepterandeskapande fasen innehåller 

således genomgående ett samtycke från patientens sida och patienten ses som expert på sin 

egen situation och därför uppmuntrar sjuksköterskan patientens åsikter. Om patienten känner 

sig accepterad i relationen med sjuksköterskan kan hon anta utmaningar i sin 

omvårdnadsprocess och uppleva kontroll (Gustafsson, 2004).  
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2.8.3  Upplevelsemässig, innebördsförvärvande omvårdnad 

Upplevelsemässig, innebördsförvärvande omvårdnad innebär att sjuksköterskan strävar efter 

att förstå och sätta sig in i patientens situation och möjligheter. För att sjuksköterskan ska 

kunna sätta sig in i patientens situation måste sjuksköterskan ställa frågor till patienten. 

Frågorna sjuksköterskan ställer till patienten gör att patienten upplever att sjuksköterskan är 

insatt och vill förstå. Genom att efterfråga patientens önskemål beträffande hur hon vill bli 

stöttad från personalen, visar sjuksköterskan att hon vill förstå och patienten känner sig sedd. 

Omvårdprocessen blir mer individualiserad om patienten känner sig mer sedd som människa 

(Gustafsson, 2004). 

 

2.8.4 Kompetens-manifesterande omvårdnad 

Kompetens-manifesterande omvårdnad definieras som att sjuksköterskan stödjer patientens 

resurser så att patientens kunskaper om hur hon ska agera blir bättre. Omvårdnaden i den 

kompetens-manifesterande fasen utgörs av att sjuksköterskan påvisar patientens 

resursrikedom med fokus på de framsteg patienten gör i nuet och kan göra i framtiden. När 

patienten känner sig resursrik ger det henne handlingskunskaper. Med handlingskunskaperna 

kan patienten handla och utgå ifrån sin egen livssituation och sätta upp personliga mål för sitt 

liv. Syftet med den sista fasen, det vill säga den kompetens-manifesterande omvårdnaden, är 

att patient ska tro på sig själv och sin kompetens när hon handlar samt kunna reflektera över 

sig själv och sin situation (Gustafsson, 2004). 

 

 

3. Problemformulering  

Att känna till orsakerna till varför kvinnor dröjer med att söka vård kan vara komplext då 

många faktorer kan tänkas väga in och påverka beslutet att söka vård. Oftast är det genom 

omvårdnadsanamnesen på sjukhuset som sjuksköterskan får tillgång till information om 

patientens liv innan vårdkontakten och möjliga anledningar till att dem dröjt med att söka 

vård. Generellt sätt dröjer kvinnor med att söka vård vid sjukdom, vilket kan göra att deras 

hälsa utsätts för stora risker. Bland annat är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige 

för kvinnor över 55 år. Bidragande orsaker till hjärtinfarkt är olika riskfaktorer i kombination 

med en arteriosklerosprocess i kärlen. En del riskfaktorer till hjärtinfarkt går att påverka, 

vilket kan minska risken för att överhuvudtaget drabbas av hjärtinfarkt. När kvinnor får 

symtom på en hjärtinfarkt överensstämmer inte symtomen alltid med den klassiska 
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symtombild män upplever. Kvinnors symtom är mer allmänna och kan onekligen kopplas till 

diverse differentialdiagnoser. Det är tänkbart att kvinnors symtom bidrar till att kvinnor dröjer 

med att söka vård. Att dröja med att söka vård vid en hjärtinfarkt är allvarligt då varje minut 

som förflyter från symtomdebut innebär att en del av hjärtmuskeln går förlorad och risken att 

dö ökar. Att känna till vikten av att få ett tidigt medicinsk omhändertagande är en av de 

viktigaste faktorerna för att ringa en ambulans vid hjärtinfarktssymtom. Redan i ambulansen 

påbörjas nämligen livsviktig behandling för att kunna överleva hjärtinfarkten. Det är därför 

viktigt att ha kunskap om varför kvinnor dröjer med att söka vård.  

 

 

4 Syfte  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att beskriva orsaker till att kvinnor med 

symtom på en hjärtinfarkt dröjer med att söka vård. 

 

 

5 Metod 

 

5.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var artiklar publicerade mellan 2001 till 2011 för att 

fånga det aktuella forskningsläget. Ett inklusionskriterium för litteraturstudien var att 

kvinnors perspektiv skulle kunna urskiljas i artiklarnas resultat. Vidare inkluderades endast 

artiklar som var peer-reviewed. För att fånga de artiklar med relevans till syftet samt för att få 

ett hanterbart omfång av artiklar användes avgränsningarna ”kvinnor” och artiklar på språken 

engelska och svenska. 

 

5.2 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier i denna litteraturstudie var artiklar utifrån vårdpersonals perspektiv, fokus 

på rehabiliteringsfasen, läkemedelsfokus och där hjärtinfarkten undersöktes i förhållande till 

en annan sjukdom. Tidigare genomförda litteraturstudier/översikter exkluderades från 

litteraturstudien. 
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5.3 Litteratursökning  

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie.  Vid den systematiska 

litteraturstudien valdes ett problemområde och en tydlig fråga formulerades. För att få svar på 

frågan skedde en systematisk identifiering av forskning inom området. Om forskningen 

värderades relevant inkluderades den i studien för att senare analyseras (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklar till litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Först genomfördes olika provsökningar innan författarna beslöt sig för den slutgiltiga 

sökningen, vilket redovisas i tabell 1. Vid den systematiska litteratursökningen i databasen 

PubMed användes sökorden myocardial infarction (S1), decision making (S2) och attitude 

(S3). I databasen Cinahl användes sökorden myocardial infarction (S1) och treatment delay 

(S4). Valet av olika sökord i databaserna grundar sig i att Cinahl har sina ämnesord så kallade 

topical, vilka finns i databasen thesaurus. PubMed använder sig av MESH-termer. Den 

sökoperatorn som användes var AND för att kombinera de olika söktermerna och smalna av 

sökningen. Booleska sökoperatorer förstås av alla databaser och kan därför användas vid en 

systematisk sökning i både PubMed och Cinahl (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Tabell 1. 

Sökord i PubMed Träffar i PubMed Sökord i Cinahl Träffar i Cinahl 

Myocardial infarction (S1) 173907  Myocardial infarction 

(S1) 

16702  

Decision making (S2) 145279  Treatment delay (S4) 1449  

Attitude (S3) 241739  (S1) [female] 6905 

(S1) [female] 76680  (S1) [female] AND (S4) 134 

(S1) [female & English] 59917    

(S1) [female, English & 

Swedish] 

60049    

(S1) [female, English & 

Swedish] AND (S2) 

481    

(S1) [female, English & 

Swedish] AND (S2) AND 

(S3) 

58    

[ ] = avgränsningar 
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5.4 Urval  

Titel lästes igenom på alla 58 artiklar funna i PubMed. Av de 58 artiklarna exkluderades 12 

artiklar för att de var direkt ointressanta utifrån studiens syfte. Abstract lästes på de 46 

kvarstående artiklarna. 15 artiklar blev kvar då dem överensstämde med inklusions- och 

exklusionskriterier, samt att abstraktet innehöll bland annat termerna kvinnor, symtom och 

söka vård sent. Kontroll om tidskrifterna är peer-reviewed gjordes på alla 15 artiklar i 

Ulrich´s periodicals directory, vilket är en databas med detaljerad information (ulrichsweb, 

2011). När expertiser inom området har granskat en artikel innan den publicerats innebär det 

att tidskriften är peer-reviewed (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Alla artiklar som var 

peer-reviewed och fanns i fulltext valdes ut, det vill säga nio artiklar från databasen PubMed 

valdes ut för kvalitetsgranskning. I Cinahl valdes från början att endast få fram artiklar som är 

peer-reviewed. Alla titlar och abstract lästes på de 134 artiklarna. Fem artiklar från databasen 

Cinahl som valdes ut för kvalitetsgranskning. 

 

5.5 Manuell sökning 

Den manuella sökningen i litteraturstudien innebar att författarna för hand gick igenom funna 

artiklars referenslistor. Utifrån inklusions- och exklusionskriterier i litteraturstudien valdes en 

artikel från referenslistan i Sjöström-Strand & Fridlund (2008), en artikel utifrån 

referenslistan i Turris & Finamore (2008) och slutligen en artikel utifrån referenslistan i 

Rosenfeld (2004). Den valda artikeln i Rosenfeld (2004) överensstämde dock inte med 

inklusionskriterierna för litteraturstudien då dess årtal var 1995. Artikeln från 1995 valdes än 

dock att inkluderas i litteraturstudien på grund av dess relevans till syftet. De tre artiklar 

författarna plockat ut vid den manuella sökningen återfanns i databasen PubMed. De valda 

artiklarna kontrollerades i Ulrichs databas angående om dem var peer-reviewed. Då peer-

reviewed konstaterades på artiklarna i den manuella sökningen valdes således 3 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning från den manuella sökningen.  

 

5.6 Kvalitetsgranskning 

Den sammanlagda systematiska litteratursökningen i PubMed, Cinahl samt den manuella 

sökningen resulterade slutligen i 17 artiklar. Alla de 17 artiklarna lästes noggrant igenom och 

kvalitetsgranskades enligt kvalitetsbedömningsmallar, för kvantitativa och kvalitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna valde att inte modifiera 

kvalitetsbedömningsmallarna, men satte upp egna riktlinjer för hur dem skulle förhålla sig till 
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de redan befintliga kvalitetsbedömningsmallarna i Forsberg och Wengström. En avgörande 

riktlinje för kvalitetsbedömningen på artiklarna var hur utförliga artikelförfattarna var i sina 

beskrivningar, med hänsyn till punkterna från kvalitetsbedömningsmallarna. För att underlätta 

inkluderingen av artiklar ytterligare ansågs artiklar som saknade information och hade 

otydligheter vara av låg gradering. De artiklar med gradering medel hade endast ett fåtal eller 

inga brister alls, men då sämre i sina beskrivningar. För hög gradering skulle artiklarna kunna 

beskrivas bra utifrån kvalitetsbedömningsmallarna samt att artikelförfattarna var tydliga och 

utförliga i sina beskrivningar enligt författarnas subjektiva bedömning. Ytterligare en riktlinje 

för inkludering av artiklar i studien var relevansen i artiklarnas innehåll i förhållande till 

studiens syfte. När kvalitetsgranskningen gjordes skedde således en grundligare läsning av 

innehållet. Med en sammanvägning av kvalitén enligt mallarna samt hela innehållets relevans 

till syftet gjordes den slutliga gallringen. Alla de 17 artiklarna var godkända för inkludering i 

litteraturstudien och fick graderingarna låg, medel eller hög. De artiklar som slutligen skulle 

ingå i litteraturstudiens analys utifrån kvalité och relevans till syftet blev således en summa på 

nio artiklar.  

 

5.7Dataanalys  

Den genomförda analysmetoden vid den systematiska litteraturstudien var en kvalitativ 

innehållsanalys i linje med Lundman och Hällgren Granheim. Vid innehållsanalysen gjordes 

först en naiv läsning av artiklarna, vilket innebar att författarna såg över texten för att få en 

överskådlig blick om dess innehåll. Utifrån syftet, det vill säga, det övergripande målet med 

studien markerades meningar i artiklarna. De markerade meningarna från artiklarna är 

meningsbärande enheter, alltså meningsbärande delar av hela texten. De meningsbärande 

enheterna plockades ur från artiklarna för att kondenseras. Kondenseringen innebar en process 

där textens innehåll gjordes kortare, utan att dess väsentliga innehåll gick förlorat. 

Kondenseringsprocessen gjorde innehållet mer lättförståeligt och överskådligt för författarna. 

Vidare skedde en abstrahering av den kondenserade texten. Att abstrahera innebär att den 

teoretiska nivån höjs. Sedan försågs den kondenserade, abstraherade texten med en kod. 

Koden beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll likt en etikett. Genom att sammanföra 

koderna bildades kategorier och kategorierna består således av flera koder med liknande 

innebörd. Kategorierna delades upp i ett antal underkategorier där kategorierna har högra 

abstraktionsnivå än underkategorierna (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 



 

14 

 

5.8 Etiska överväganden 

I en litteraturstudie skall etiska överväganden göras, vilket innebär att en etisk kommitté har 

granskat artiklarna eller att artiklarna har fört ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 

2008). Alla nio artiklar för goda etiska resonemang och är granskade av en etisk kommitté. I 

de etiska resonemangen tar forskarna hänsyn till deltagarna gällande informationsgivning, 

anpassning till deltagarnas kontext och att deltagarna får möjlighet att ta del av datainsamling 

för att kunna ge sina åsikter. Deltagarna i studierna hade även möjlighet att avbryta, vara 

konfidentiella samt frivilligt delta. I den systematiska litteraturstudien har författarna försökt 

att sätta sina föreställningar åt sidan då dem läst artiklarnas resultat för att inte påverka det 

framkomna resultatet.         

 

 

6 Resultat  

 

6.1 Svårtolkade symtom  

 

6.1.1 Icke klassisk symtombild fördröjer vårdsökandet 

Kvinnornas symtombild vid hjärtinfarkten var inte klassisk (Arslanian-Engoren, 2005; 

Schoenberg, Peters, Drew, 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Turris & Finamore, 

2008). Kvinnorna kände bland annat inte igen sina symtom. Vissa kvinnor ansåg inte 

symtomen tillräckligt smärtfulla, utan tyckte de var för milda för att vara en hjärtinfarkt. 

Kvinnorna väntade ibland i veckor innan de agerade på sina symtom då symtomen var 

ovanliga med trötthet och obehagskänsla i bröstet och upplevdes där av svårtolkade 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Något som även gav försenad vårdkontakt var om 

kvinnornas symtom kom och gick (Moser, McKinley, Dracup & Chung, 2003). De kvinnor 

som inte kände igen symtom på en hjärtinfarkt dröjde längre med att söka vård (Moser, et al., 

2003). De kvinnor som dröjde längst med att söka vård hade föreställningar om hur symtom 

på en hjärtinfarkt skulle vara. Föreställningar om att symtomen involverade bröstsmärta 

påverkade hur kvinnorna utvärderade symtomen (Dempsey et al., 1995). Kvinnorna beskrev 

en feltolkning av symtomen när deras förväntningar på en hjärtinfarkt inte överensstämde 

med det dem upplevde när dem hade hjärtinfarkten (Arslanian-Engoren, 2005). 
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6.1.2 Känslor som uppkommer vid icke klassisk symtombild fördröjer vårdsökandet 

Första tanken hos kvinnorna var att något var fel men de tänkte inte att hjärtinfarkt kunde vara 

förklaringen på de upplevda symtomen (Rosenfeld, Lindauer & Darney, 2005; Arslanian-

Engoren, 2005). Oro och osäkerhet uppkom hos kvinnorna när symtomen upplevdes vara 

ovanliga. De ovanliga symtomen gjorde att kvinnorna inte kunde relatera dem till hjärtat 

(Schoenberg et al., 2003). Att inte ha en klassisk symtombild med standardsymtom gav en 

rädsla hos kvinnorna för att bli utskämda. Rädslan grundade sig i att kvinnorna vid 

vårdkontakt skulle känna sig utskämda om symtomen var falsk alarm och inte överensstämde 

med textboken för en hjärtinfarkt (Schoenberg et al., 2003; Turris & Finamore, 2008). 

Kvinnorna uttryckte förvirring och hade svårt att förstå att symtomen var hjärtrelaterade och 

att det dem upplevde var symtom på en hjärtinfarkt (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-

Engoren, 2005; Schoenberg et al., 2003). 

 

6.1.3 Orsaksförklaringar till icke klassisk symtombild fördröjer vårdsökandet 

Kvinnor som inte hade en klassisk symtombild associerade sina symtom till en icke-kardiell 

orsak (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-Engoren, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 

Moser, et al., 2003). Kvinnor antog att deras symtom berodde på andra orsaker än hjärtat 

(Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003). Kvinnorna 

valde att tillskriva sina symtom en mindre ofarlig orsak än hjärtat (Dempsey, Dracup & 

Moser, 1995). Kvinnorna försökte och hade en vilja att finna en rationell förklaring på de 

symtom de upplevde. Kvinnorna försökte bland annat att sammankoppla symtomen till livets 

händelser för att kunna konstruerar en hanterbar situation (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Turris & Finamore, 2008). När kvinnorna skulle ta beslut angående 

att söka vård försökte dem således sammankoppla möjliga orsaker till sina symtom (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Turris & Finamore, 2008). 

  

Vanliga antaganden om orsaken till symtomen var gastrointestinala förklaringar orsakade av 

något dem ätit eller refluxsjukdom (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-Engoren, 2005; Moser, 

et al., 2003). Vissa kvinnor trodde att symtomen inte kunde bero på något annat än 

refluxsjukdom då symtomen var så övertygande för det tillståndet (Arslanian-Engoren, 2005). 

När hypoteser lades fram angående antagandet att det kan vara en hjärtinfarkt eller 

refluxsjukdom, väljs ändå det minst oroväckande alternativet, det vill säga refluxsjukdom 

(Rosenfeld et al., 2005). En sak kvinnorna funderade på var om stress kunde vara en 

orsaksförklaring till de symtom de upplevde (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Turris & 
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Finamore, 2008). Vissa kvinnor funderade på hur stor åverkan stressen hade på deras symtom, 

om stressen kunde förklara en del eller om det var hela orsaksförklaringen till symtomen 

(Turris & Finamore, 2008). Andra tänkbara orsaksförklaringar för kvinnorna var den ökade 

åldern och att dem kände smärta och trötthet relaterat till hårt arbete (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Dempsey et al., 1995) En sträckt muskel var hos vissa kvinnor förklaringen 

till de symtom de upplevde. Andra diverse tillstånd kvinnorna associerade sina symtom till 

var exempelvis maginfluensa, bihålorna, övervikt och menopaus (Arslanian-Engoren, 2005). 

 

6.2 Okunskap  

 

6.2.1 Kunskapskällan till hjärtinfarkt leder till ett fördröjt vårdsökande  

Den kunskap kvinnorna erhållit angående hjärtinfarkt kom från massmedia, så som tv och 

tidningar (Arslarian-Engoren, 2005; Dempsey et al., 1995). Kunskapen kvinnorna fått om 

hjärtinfarkt använde dem för att förstå sina symtom, vilket inverkat negativt på beslutet att 

söka vård (Arslanian-Engoren, 2005).  I övrigt kom kunskapen från andra personers upplevda 

erfarenheter av en hjärtinfarkt. Kvinnorna jämförde sina symtom med vänners, familjs och 

kollegors återberättade erfarenheter av hjärtinfarkt (Dempsey et al., 1995). Kvinnor använde 

framförallt manliga familjemedlemmars erfarenheter för att förstå sina symtom (Arslanian-

Engoren, 2005).  

 

6.2.2 Brist på kunskap om hjärtinfarkt fördröjer vårdsökandet 

Trots att det fanns kvinnor som upplevde klara tecken på bröstrelaterade symtom så 

missbedömde kvinnorna symtomen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Flertalet kvinnor 

förstod inte vad symtomen de upplevde innebar oavsett uppvisade symtom på hjärtinfarkt 

(Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-Engoren, 2005; Schoenberg et al., 2003; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003). Det framkom att kvinnorna inte trodde att dem kunde 

drabbas av en hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Harralson, 2007). Kvinnorna 

saknade även kunskap i symtomens allvarlighetsgrad (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 

Moser, et al., 2003; Dempsey et al., 1995). Att hjärtsjukdom var lika allvarligt för kvinnor 

som för män var en kunskap som kvinnor saknade. Det förelåg en osäkerhet kring 

allvarlighetsgraden av hjärtsjukdom hos kvinnor (Dempsey et al., 1995). En åsikt kvinnor bar 

på var att anse sig vara för ung eller för gammal för att drabbas av hjärtsjukdom. Kvinnor 

fann det även svårt att se sig som riskpatient för hjärtsjukdom (Sjöström-Strand & Fridlund, 
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2007). Kunskap om ett tidigt agerande och vikten av att komma till sjukhus för behandling 

förefall sig vara bristande hos kvinnor (Dempsey et al., 1995). Brister förelåg i kunskapen 

kring behandlingsmöjligheter och läkemedel för att förminska eller stoppa en hjärtinfarkt. 

Kvinnorna ansåg heller inte att dem fått information om symtomen på hjärtinfarkt, trots att 

dem gått på regelbundna hälsokontroller (Dempsey et al., 1995). 

 

6.3 Hanterbarhet   

 

6.3.1 Förnekelse av situationen fördröjer vårdsökandet  

En vanlig respons på symtomen var att inte erkänna att något var fel. Förnekelse av 

situationen för att göra situationen hanterbar var något kvinnorna utövade (Rosenfeld et al., 

2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003; Dempsey et al., 1995). 

Kvinnorna använde förnekelsen som ett verktyg för att låta situationen sjunka in. Förnekelsen 

användes då kvinnorna inte var kapabla att möta sanningen direkt, utan var i behov av mer tid 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Trots familjehistoria med hjärtsjukdom förelåg en 

förnekelse där kvinnorna inte ville inse att dem kunde drabbas av en hjärtinfarkt (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003; Harralson, 2007). Det fanns även kvinnor med 

riskfaktorer för hjärtsjukdom så som övervikt, diabetes och högt blodtryck samt tidigare 

diagnos av hjärtsjukdom som än dock inte ansåg sig ha risk att drabbas av hjärtinfarkt 

(Harralson, 2007). Att inte se hjärtinfarktssymtomen som allvarliga valdes av kvinnorna och 

grundade sig på att kvinnorna ansågs sig leva ett hälsosamt liv (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007).  Trots att symtombilden ökade och förtydligade tillståndet av att vara en hjärtinfarkt 

ansåg kvinnorna sig inte ha någon risk att drabbas (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).  

 

Ett vanligt resonemang hos kvinnorna var att symtomen skulle försvinna (Arslanian-Engoren, 

2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Dempsey et al., 1995). Kvinnorna ville vänta på att 

symtomen skulle försvinna medans de var i  hemmet. I hemmet hoppades kvinnorna att 

symtomen skulle normaliseras (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). En 

del kvinnor fortsatte med sina dagliga aktiviteter trots symtom på en hjärtinfarkt. Kvinnorna 

antog där av  ett vänta och se beteende (Schoenberg et al., 2003).  Kvinnornas ignorans av 

symtomen kunde ses som ett val av att förneka symtomen (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-

Engoren, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Turris & Finamore, 2008; Dempsey et al., 

1995). Genom att ignorera symtomen kunde kvinnornas behov att behålla kontrollen 
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upprätthållas. Kvinnorna valde att inte tänka mycket på symtomen (Dempsey et al., 1995). 

Vård söktes inte förrän kvinnorna insåg och erkände att något var allvarligt fel. Tron på den 

egna symtomförklaringen fortsatte tills symtomen blev ohanterbara. Det var viktigt för 

kvinnorna att hålla fast vid sin egen förklaring trots symtom på en hjärtinfarkt (Rosenfeld et 

al., 2005).  

 

6.3.2 Förminskning av symtomupplevelsen fördröjer vårdsökandet 

Inställningen hos kvinnorna var att symtomen de upplevde inte var allvarliga (Arslanian-

Engoren, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003; Dempsey et al., 

1995). Kvinnorna förminskade symtomupplevelsen till något mindre allvarlig än en potentiell 

hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Ett sätt att 

förminska symtomen på var att se dem som oviktiga (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-

Engoren, 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Turris & Finamore, 2008; Dempsey et al., 

1995). Kvinnorna kunde vara medvetna om att dem hade symtom, men valde trots det att 

förminskade betydelsen av symtomen. Förminskningen gjordes till något mindre 

oroframkallande och allvarligt än hjärtat (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-Engoren, 2005; 

Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Rosenfeld, 2004). När symtomen hotade kvinnornas 

självbild och deras ansvarsroll för familjen valde kvinnorna att förminska de störande 

symtomen (Turris & Finamore, 2008).  

 

6.3.3 Egenvårdande strategier fördröjer vårdsökandet 

Den vanligaste egenvårdande strategin kvinnorna använde var att behandla sig med läkemedel 

(Rosenfeld et al, 2005; Moser, et al., 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Dempsey et 

al., 1995). En annan vanligt förekommande egenvårdande strategi för att lindra och bota 

symtomen var att vila eller sova (Schoenberg et al., 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 

Moser, et al., 2003; Dempsey et al., 1995). En egenvårdande strategi  som också användes för 

att lindra den antagna orsaken till symtomen var intag av diverse drycker (Rosenfeld et al., 

2005; Dempsey et al., 1995). Att tidigare ha upplevt symtom och sjukdom gjorde att 

kvinnorna trodde att dem kunde använda samma beteenden och strategier för att få bort 

hjärtsymtomen (Dempsey et al., 1995). Kvinnorna distraherade sig också från 

symtomupplevelsen genom att ändra position, det vill säga lägesändring (Rosenfeld et al., 

2005; Dempsey et al., 1995). Något annat kvinnorna gjorde i egenvårdande syfte var att be 

och önska att symtomen skulle försvinna (Schoenberg et al., 2003; Moser, et al., 2003).  
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Kvinnorna reagerade på symtomen med att utföra egenvårdande strageier (Moser, et al., 2003; 

Schoenberg et al., 2003; Dempsey et al., 1995). En genomgående attityd hos kvinnorna var en 

vilja att hantera och behandla sina symtom på egen hand (Rosenfeld et al., 2005; Schoenberg 

et al., 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003; Dempsey et al., 1995). 

Kvinnorna implementerade strategier för att lösa, hantera och hålla symtomen i schack 

(Schoenberg et al., 2003; Dempsey et al., 1995). De egenvårdande strategierna gick ut på att 

få en känsla av kontroll (Schoenberg et al., 2003; Dempsey et al., 1995). Den ovanliga 

symtombilden kvinnorna upplevde gjorde att dem självdiagnostiserade och behandlade där 

efter (Schoenberg et al., 2003). De kvinnor som inte befann sig i hemmet vid 

symtominsättandet valde hellre att åka hem än till sjukhuset. Kvinnorna ville till sin hemmiljö 

för att där kunna hantera symtomen på egen hand. Även om kvinnorna förstod att symtomen 

inte var normala ville dem än dock pröva egenvård i hemmet innan beslut att söka vård 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Egenvård i hemmet gick också före beslut att söka 

rådgivning från någon annan (Dempsey et al., 1995).  

 

6.4 Interaktioner  

 

6.4.1 Kvinnans roll i familjen leder till fördröjt vårdsökande 

Många gånger satte kvinnorna ansvaret för familjen eller för den enskilde individen i familjen 

före sig själv (Schoenberg et al., 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Turris & 

Finamore, 2008; Dempsey et al., 1995). Att ta barnen till skolan var viktigare än att ta reda på 

orsaken till sina symtom och få behandling (Turris & Finamore, 2008). Även ansvar som 

hushållssysslor gjordes trots upplevda symtom och gjorde att kvinnorna ignorerade behovet 

av att söka vård (Arslanian-Engoren, 2005; Schoenberg et al., 2003). Kvinnorna gjorde 

iordning praktiska och hjälpfulla arrangemang för sina anhöriga innan de åkte till sjukhuset 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Upplevelsen av att inte kunna delegera familjeansvaret 

till någon annan var en förseningsfaktor som hämmade kvinnorna i vårdsökande (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Dempsey et al., 1995 ). Då kvinnorna inte kunde släppa sin 

ansvarsroll skedde en ignorans av symtomen (Schoenberg et al., 2003; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Turris & Finamore, 2008; Dempsey et al., 1995). 

 

6.4.2 Behov av råd och stöd av anhöriga leder till fördröjt vårdsökande 

Kvinnorna lät någon annan ta över situationen då dem inte kunde hantera 

hjärtinfarktssituationen (Rosenfeld, 2004). Vid symtom på en hjärtinfarkt sökte kvinnorna 
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rådgivning från både familj och vänner (Schoenberg et al., 2003; Dempsey et al., 1995; 

Moser, et al., 2003). Ibland behövde kvinnorna ringa många telefonsamtal och lämna många 

meddelanden innan de erhållit kontakt med sina anhöriga (Rosenfeld et al., 2005). I råden 

sökte kvinnorna stöd och bekräftelse angående beslutet om att söka professionell hjälp 

(Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Moser, et al., 2003; Dempsey et 

al., 1995). I råden sökte även kvinnorna information för att kunna få klarhet i situationen 

(Dempsey et al., 1995). Kvinnor som hade en manlig familjemedlem med tidigare upplevd 

hjärtinfarkt inhämtade råd från honom för att förstå sin symtomupplevelse (Arslanian-

Engoren, 2005). I pre-hospitala fasen verkade närvaron av en annan person alltid påverka 

kvinnorna. Påverkan utgjordes av att kvinnorna använde sig av de anhörigas råd beträffande 

att söka vård eller inte (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Moser, et 

al., 2003; Dempsey et al., 1995).  

 

6.4.3 Ovilja till kontakt med akutsjukvården leder till fördröjt vårdsökande 

Det fanns en ovilja hos kvinnorna att ringa larmnumret. Att åka direkt till akutmottagningen 

var också något kvinnorna kände motstånd inför (Moser, et al., 2003). Att tillkalla en 

ambulans för transport till sjukhus ansågs mycket drastiskt (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). Att på egen hand fatta beslutet att tillkalla ambulans var för mycket 

för en del kvinnor. Kvinnorna fann sina symtom som otillräckliga för att kräva 

ambulanstransport (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). En anledning till att kvinnor inte vill 

ringa larmnumret för ambulanstransport var en ovilja att störa ambulanspersonalen (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Dempsey et al., 1995). Den uppmärksamhet ambulans skulle 

medföra gav en oro hos kvinnorna och hindrade kvinnorna från att ringa larmnumret 

(Rosenfeld et al., 2005). Kvinnorna valde hellre att åka till vårdcentral eller kontakta 

husläkare än att ringa efter ambulans (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007). Kvinnorna uttryckte rädsla över att besvära vården om de sökte hjälp (Dempsey et al., 

1995).   Det förelåg även en oro hos kvinnorna att slösa på sjukvårdpersonalens tid och 

resurser (Rosenfeld et al., 2005; Turris & Finamore, 2008). Flera kvinnor ansåg att bekräftelse 

från en sjuksköterska att beslutet att söka akutvård var korrekt kunde få bort oron över att dem 

slösade hälsovårdande resurser (Turris & Finamore, 2008).  

 

6.4.4 Ovilja till kontakt med läkaren leder till fördröjt vårdsökande 

Det fanns kvinnor som inte ville besöka en läkare trots extremt obehag av symtomen. 

Kvinnorna antog att dem skulle bemötas negativt om dem sökte vård för sina symtom 
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(Schoenberg et al., 2003). Vanligen förelåg det en rädsla hos kvinnorna över att träffa läkaren 

(Arslanian-Engoren, 2005; Schoenberg et al., 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Kvinnorna var rädda över att läkaren skulle tro att dem var ängsliga människor eller 

hypokondriker (Schoenberg et al., 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Rädsla fanns 

även över att läkaren skulle vara ignorant (Schoenberg et al., 2003). Kvinnorna ansåg att de 

skulle känna sig löjliga och utskämda om det skulle visa sig att symtomen inte orsakats av en 

hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren, 2005). De kvinnor som kom i kontakt med läkaren gavs dock 

felaktig diagnos (Rosenfeld., 2005; Dempsey et al., 1995). Kvinnor blev även uppmanade av 

läkaren att försöka hantera symtomen själva, men söka akut vård om symtomen skulle komma 

tillbaka eller inte bli bättre (Rosenfeld et al., 2005). 

 

6.5 Ideal och normer 

  

6.5.1 Att inte vilja besvära och att sätta andras behov främst fördröjer vårdsökandet 

Att inte vilja störa någon med sina bekymmer gjorde att kvinnor valde att inte berätta om sina 

upplevda symtom för de anhöriga (Rosenfeld et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Om symtomen uppstod på natten eller helgen väntade kvinnorna till dagen därpå eller till 

måndagen innan dem sökte vård för att inte besvära sin partner (Rosenfeld et al, 2005; Turris 

& Finamore, 2008). En del kvinnor uttryckte att dem inte tyckte om att be andra om hjälp 

(Rosenfeld et al., 2005). Kvinnorna upplevde att dem besvärade sin partner om dem skulle 

begära en åktur till sjukhuset för vård och behandling. Efter att ha sänt sin partner till arbetet 

åkte kvinnorna istället själva till sjukhuset (Turris & Finamore, 2008). En stor faktor till att 

kvinnorna kom in senare till sjukhuset var faktumet att de inte ville störa andra (Moser, et al., 

2003; Rosenfeld, 2004). Att sätta andras behov framför sina egna var vanligt förekommande 

hos kvinnorna som upplevde symtom på en hjärtinfarkt (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-

Engoren, 2005; Schoenberg et al., 2003; Turris & Finamore, 2008; Dempsey et al., 1995). 

Oro för andra gick före kvinnornas vårdsökande (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Turris & 

Finamore, 2008: Dempsey et al., 1995). Andras känslor gick även före kvinnornas egen oro 

för symtomen dem upplevde (Dempsey et al., 1995). Det fanns kvinnor med åsikten att det 

var omöjligt att lämna sin man ensam (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).  Att ta hand om 

barnen var högt rankat hos kvinnorna och föregick det egna vårdbehovet (Turris & Finamore, 

2008).  
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6.5.2 Symtomen passade inte in i det dagliga livet vilket fördröjde vårdsökandet 

Att upprätthålla och bevara de dagliga aktiviteterna i livet var viktigt för kvinnorna trots 

upplevda hjärtinfarktssymtom (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-Engoren, 2005; Schoenberg 

et al., 2003; Turris & Finamore, 2008; Dempsey et al., 1995). En del kvinnor såg symtomen 

som en ovälkommen distraktion i det dagliga livet (Turris & Finamore, 2008). Kvinnorna 

fortsatte således med sitt dagliga liv och hoppades att symtomen skulle försvinna (Rosenfeld 

et al., 2005; Turris & Finamore, 2008).  Symtomen fick bli en del av det dagliga livet 

(Dempsey et al., 1995). Det dagliga livet fortsatte med att kvinnorna bland annat gick till 

arbetet trots att kvinnorna upplevde symtom (Rosenfeld et al., 2005; Arslanian-Engoren, 

2005; Schoenberg et al., 2003). Att behandla de upplevda symtomen passade inte in i 

kvinnornas liv (Schoenberg et al., 2003).  

 

6.5.3 Förväntningar på sig själv och från andra i omgivningen fördröjde vårdsökandet 

Kvinnornas tankar om godhet och familjerollen gjorde att den mest attraktiva vägen av 

handlande involverade en attityd av att vänta och se. Det fanns en oro hos kvinnorna att inte 

upprätthålla förväntningar från andra. Det förelåg även en oro över att inte presentera en bild 

av sig själv som duglig, stark och hälsosam (Turris & Finamore, 2008). Kvinnorna hade även 

ett behov av att vara fin och i ordning inför sjukhusvistelsen (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007). 

 

 

7 Metoddiskussion  

 

7.1 Litteratursökning  

Att ta del av tidigare dokumentation inom ett forskningsfält startar ett vetenskapligt arbetssätt 

(Olsson & Sörensen, 2007). För att veta vilka sökord som kan användas i en litteratursökning 

kan med fördel en pilotsökning göras. Pilotsökningen görs utan begränsningar och är en 

fritextsökning. Pilotsökningen visar tillgängliga vetenskapliga publikationer inom det önskade 

området. Pilotsökningen hjälper även till att precisera den fortsatta sökningen (Axelsson, 

2008). Innan litteraturstudiens genomförande valde författarna att provsöka i de olika 

databaserna Cinahl, PubMed, Elin@Lnu och Swemed. Provsökningen åsyftade att se ämnet 

hjärtinfarkts möjligheter att ingå i litteraturstudien. Författarna upptäckte att det fanns rikligt 

med datamaterial utifrån olika synvinklar på kvinnor och hjärtinfarkt. Databaserna Cinahl och 
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PubMed gav många relevanta träffar och valdes av författarna att vara de databaser 

litteraturstudien skulle baseras på. Dock kan det kanske vara en brist att endast använda sig av 

två databaser, men författarna anser att databaserna Cinahl och PubMed gav tillräckligt med 

informativt underlag för att svara adekvat på litteraturstudiens syfte. Att databaserna PubMed 

och Cinahl användes har även sin förklaring i att de är viktiga referensdatabaser (Backman, 

2008). Referensdatabasen PubMed är störst i världen gällande medicinska referenser, men 

innehåller även omvårdnad. Dagligen sker en uppdatering av PubMed vilket ger tillgång till 

de nyaste rönen inom forskningen. Referensdatabasen Cinahl (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health) innehåller alla omvårdnadstidskrifter på det engelska språket (Backman, 

2008) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).   

 

Något författarna tänkt på är att dem borde ha använt den booleska sökoperatorn OR i Cinahl 

och PubMed. Den booleska sökoperatorn OR användes vid provsökningen men valdes bort 

vid den slutliga litteratursökningen, vilket kan vara en brist. Den booleska sökoperatorn OR 

kan nämligen vara bra att använda i en litteratursökning för att utvidga sökningen och fånga 

en större del av forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Kunskapen om att 

använda OR fanns inte hos författarna vid litteraturstudiens början och användes där av inte i 

litteratursökningen.  

 

7.2 Inklusionskriterier 

Att beakta i litteraturstudiens resultat är att den endast utgörs av översatta engelska artiklar 

från databaserna Cinahl och PubMed. Detta kan medföra att det föreligga en brist, språkligt 

sätt, vid översättandet av texterna till svenska då författarna inte behärskar språket fullgott. 

 

Tre artiklar inkluderade för kvalitetsgranskning innehöll både perspektiv från män och 

kvinnor. Att artiklarna inkluderas för kvalitetsgranskning trots att dem innehöll ett manligt 

perspektiv berodde på att författarna antog att det kvinnliga perspektivet gick att särskilja. 

Författarna såg även artiklarna mycket innehållsrika och relevanta till syftet. I en av artiklarna 

var det tydligt vad som berörde kvinnor, vilket gjorde det lätt att endast plocka ur dem 

delarna. Denna artikel kunde därför inkluderas i litteraturstudien då fokus endast är kvinnor i 

syftet. I två av artiklarna innehållande både män och kvinnor var det mer diffust kring det 

kvinnliga perspektivet och det var svårt att särskilja från det manliga perspektivet. Artiklarna 

uttryckte alltså inte explicit vilken åsikt som kom från män och vilken som kom från kvinnor. 

Då litteraturstudiens syfte endast ville ha kvinnors perspektiv exkluderades dessa artiklar från 
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litteraturstudien trots hög relevans. Författarna ansåg att en inkludering av artiklarna hade 

inneburit en brist i litteraturstudien, vilket skulle kunna minskat trovärdigheten. Om artiklarna 

hade varit med hade läsaren av litteraturstudien inte kunnat förlita sig på att resultatet endast 

utgjordes av kvinnliga åsikter och erfarenheter. Finns mäns åsikter med i arbetet blir hela 

resultatet icke trovärdigt. Istället för att litteraturstudien skulle baserats på 11 artiklar utgörs 

den nu istället av 9 artiklar med trovärdighet. Att använda sig av 9 artiklar i en litteraturstudie 

är mer i linje med Olsson och Sörensens tyckande, vilka finner fem till sex vetenskapliga 

artiklar lämpligt (Olsson & Sörensen, 2007). Att 11 artiklar blev 9 anser författarna där av 

inte vara en svaghet i sig. 

 

Publiceringsår på artiklar är en viktig informationskälla då klinisk forskning är färskvara. 

Forskningsresultat blir historia i och med att verksamheter ständigt förändras (Forsberg & 

Wengström, 2008). I litteraturstudien var ett inklusionskriterier att artiklarna skulle befinna 

sig mellan publiceringsåren 2001 till 2011. Vid den manuella sökningen frångick författarna 

publiceringsårtalets betydelse då inklusion gjordes av en artikel från 1995. En artikel från 

1995 kan anses vara historia och i dagens läge inte vara giltig. Å andra sidan innehöll artikeln 

från 1995 liknande resultat som övriga inkluderade artiklar i litteraturstudien med 

publiceringsår 2001 till 2011. Artikeln från 1995 kan fortfarande antas ha relevans då 

problemet kvarstår att kvinnor med hjärtinfarkt dröjer med att söka vård. En styrka hos 

artikeln från 1995 var att den var mer informativt uppbyggd jämförelsevis mot de nyare 

artiklarna från 2001 till 20110. Författarna kan i och med beslutet att ta med en artikel från 

1995 ha missat annan relevant forskning som hade kunnat inkluderas i litteraturstudien. Detta 

då författarna inte hade årtalet 1995 som inklusionskriterie vid dem tidigare sökningarna efter 

artiklar. Att välja att ta med en artikel från 1995 utan att se över andra artiklar från detta årtal 

kan således ha påverkat litteraturstudiens trovärdighet. Författarna kan alltså inte säga hur 

många relevanta artiklar till syftet som finns i databaserna PubMed och Cinahl från årtalet 

1995.  

 

7.3 Urval  

Av dem artiklarna författarna fann i databaserna vid litteratursökningen var det både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar samt artiklar med en kombination av de båda metoderna. I 

forskarvärlden har diskussioner förts hur vida man kan inkludera kunskap från både 

kvantitativ och kvalitativ forskning och det råder meningsskiljaktigheter. På hälsoområdet har 
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det framkommit att det kan vara en fördel att använda sig av de olika forskningsmetoderna i 

en litteraturstudie. En fördel är att möjligheten till att förstå problemet ökar då problemet blir 

studerat från flera perspektiv. En annan fördel med att inkludera kunskap från de båda 

metoderna är att vissa områden inte är väl beforskade (Lundman & Hällgren Granheim, 

2008).   

 

7.4 Manuell sökning 

Det inkluderades tre artiklar från en manuell sökning utifrån referenslistor i redan funna 

artiklar från databassökningen. Författarna ser en styrka i att komplettera en databassökning 

med en manuell sökning för att komma åt ännu fler relevanta artiklar till syftet än om bara en 

sökväg använts. Det första steget då en intressant artikel för studiens syfte har funnits bör vara 

att studera referenslistan (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

7.5 Kvalitetsgranskning 

Med 17 artiklar för kvalitetsgranskning hade författarna större möjlighet till inkludering av 

artiklar med god kvalité, vilket ses som en styrka. Använda kvalitetsbedömningsmallar var 

utifrån Forsberg och Wengström. Hur artiklar värderas avgör sedan värdet på den 

systematiska litteraturstudien. Processen för hur värdering av en artikel ska ske är inte entydig 

men det finns olika metoder som kan underlätta. Vid en kvalitetsbedömning bör minst syftet 

med studien i artikeln beskrivas. Även design, urval, mätinstrument, analys samt tolkning ska 

beröras vilket ingår i Forsberg och Wengströms kvalitetsbedömningsmallar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Forsberg och Wengström saknar dock riktlinjer för hur 

kvalitetsbedömningsmallarna skall användas, vilket i slutändan kan dra ner trovärdigheten på 

den systematiska litteraturstudien. Trovärdigheten dras ner då författarnas subjektiva 

bedömning av artiklarna utifrån kvalitetsbedömningsmallarna blir avgörande för inkludering 

av artiklar i litteraturstudien. Den subjektiva bedömningen påverkar möjligen hur studien kan 

replikeras. Författarna valde att tillsammans utföra kvalitetsgranskningen på de inkluderade 

artiklarna i litteraturstudien utifrån kvalitetsbedömningsmallarna i Forsberg och Wengström. 

Det hade varit en styrka i trovärdigheten om författarna till litteraturstudien istället hade läst 

och granskat artiklarna oberoende av varandra (Willman, et al., 2011). Författarna tror att 

genom att ha suttit tillsammans vid granskningen finns en risk för ett mer påtvingat konsensus 

mellan författarna.  
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7.6 Etiska överväganden 

Att forskningsetiska bedömningar görs är idag obligatoriskt enligt svensk lag och det 

grundläggande etiska riktlinjerna för humanforskning finns dokumenterade i 

Helsingforsdeklarationen (Olsson & Sörensen, 2007). Helsingforsdeklarationen innehåller 

viktiga aspekter så som lättförståelig information till deltagarna, rätt att avbryta, 

risk/vinstbedömningar och att studien genererar kunskap av betydelse (World Medical 

Association Declaration of Helsinki, 2008).  Artiklarna i litteraturstudien tar exempelvis 

hänsyn till informationsgivning, rätt att avbryta och konfidentialitet för deltagarna. 

Litteraturstudiens 9 valda artiklar för alltså goda etiska resonemang i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen, vilket bör öka trovärdigheten. Till en litteraturstudie ska endast 

artiklar användas som för noggranna etiska överväganden eller fått tillstånd av en etisk 

kommitté att genomföra studien (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

7.7 Dataanalys 

Analysprocessen av artiklarna genomfördes tillsammans av författarna. Diskussion fördes 

mellan författarna för att nå konsensus. I och med att författarna har tolkat och diskuterat i 

analysen kan författarnas förförståelse och erfarenheter präglat analysen. Det finns oftast 

alternativa tolkningar, alltså inte bara en sanning, där av är det viktigt att visa att det 

framkomna resultatet är trovärdigt. Bland annat handlar trovärdigheten om vilken erfarenhet 

och förförståelse analysen präglats av. För att då visa på trovärdighet kan experter inom 

området se över analysen och se om det finns en överenstämmelse med vad som beskrivs 

under kategorierna, alltså att resultatet innehåller det som är avsett att beskrivas (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). Då författarna i litteraturstudien inte har långvarig erfarenhet om 

kvinnors fördröjningstid vid hjärtinfarkt borde dem låtit någon annan med mer erfarenhet sett 

över analysen för att öka trovärdigheten.  

 

7.8 Trovärdighet och överförbarhet 

Replikationen kan underlättas om författarna utför en detaljerad redovisning av studien. Vid 

replikation kan metoden upprepas under identiska förhållanden så att resultatet kan 

kontrolleras (Backman, 2008).  För visso har författarna beskrivit sitt tillvägagångssätt vid 

den systematiska litteraturstudien men det sker hela tiden en uppdatering av artiklar i 

databaserna. Uppdateringen kan innebära fler relevanta artiklar till studiens syfte om 

litteratursökningen görs om. Samtidigt föreligger det även en subjektiv bedömning om vad 
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som är en relevant artikel utifrån studiens syfte. Om en annan person skulle vilja replikera 

litteraturstudien kan denna person få fram samma artiklar, likt de författarna fått vid sin 

litteratursökning, men kanske anse att andra artiklar är mer relevanta. Vid dataanalysen finns 

det sedan dock en risk att ett annat resultat framgår då en tolkande ansats använts av 

författarna. Vid en kvalitativ innehållsanalys sker en tolkning av texter, men analysmetoden 

anses vara användbar inom omvårdnadsforskning (Lundman & Hällgren Granheim, 2008).  

 

Bedömning av resultatets överförbarhet återstår för läsaren att avgöra (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2008). Det är tänkbart att resultatet har en överförbarhet till kvinnor med andra 

sjukdomar som också dröjer med att söka vård. I litteraturstudiens resultat framkommer det 

olika orsaker till att kvinnor med hjärtinfarkt dröjer med att söka vård. Kanske har kvinnor 

oavsett sjukdomstillstånd en tendens att agera med liknande strategier presenterade i 

litteraturstudiens resultat. Oavsett vad kvinnorna med hjärtinfarkt kopplade sina symtom till 

så använde dem liknande strategier för att bemästra symtomen. Det är möjligt att dessa 

orsaker även kan vara en förklaring till att kvinnor dröjer med att söka vård vid andra 

sjukdomar. Att överföra resultatet till andra kontexter tror författarna dock kan vara 

problematiskt i vis mån då de inkluderade artiklarna mestadels utgörs av data från USA. I den 

systematiska litteraturstudien fick författarna sammanlagt fram nio artiklar och sex artiklar är 

från USA, en från Sverige och en från Kanada. Kulturellt sätt kan kontexterna skilja sig åt 

mellan länderna och å andra sidan visade artiklarna upp liknande resultat. Flera av artiklarna 

påvisar samma sak, vilket kan anses öka överförbarheten. Det är också upp till läsaren att 

faktiskt avgöra överförbarheten. Överförbarheten kan också ifrågasättas då människor är olika 

och där av reagerar olika vid sjukdom.  

 

 

8. Resultat diskussion  

Litteraturstudie har till syfte att beskriva orsaker till att kvinnor med hjärtinfarkt dröjer med 

att söka vård. Avgörande för hur kvinnor agerar när dem upplever symtom på en hjärtinfarkt 

är den kunskap dem besitter, samt hur dem förstår symtomen. Kvinnor har svårt att förstå sin 

symtombild och att den är kopplad till hjärtat, vilket försenar vårdkontakten. Kvinnorna 

förväntar sig andra symtom och deras kunskap om hjärtinfarkt kommer från media och 

manliga familjemedlemmar. De atypiska symtom kvinnor istället upplever på en hjärtinfarkt 

försöker dem hitta en rationell förklaring till och dem använder olika strategier för att hantera 



 

28 

 

sina symtom. Kvinnornas strategier gör att dem dröjer med att söka vård. Strategierna består 

av att förneka, förminska och utföra egenvårdande handlingar för att behandla de symtom de 

upplever. Strategierna ger kvinnor den kontroll dem söker för att kunna få en hanterbar 

situation.  För att ta beslutet att slutligen söka vård behöver kvinnor bekräftelse, antingen från 

anhöriga eller vårdpersonal. 

 

8.1 Icke klassisk symtombild  

I resultatet i litteraturstudien framkommer det att kvinnor har svårtolkade symtom vid en 

hjärtinfarkt. De symtom kvinnor upplever enligt resultatet är inte symtom som anses typiska 

för en hjärtinfarkt. Kvinnors symtombild överensstämmer inte med den klassiska symtombild 

män har med bröstsmärta. Faktumet är att kvinnors diffusa symtombild vid en hjärtinfarkt 

lyfts i bakgrunden och då påvisar att kvinnor istället för att uppleva bröstsmärta kan ha mer 

allmänna besvär. Allmänna besvär kvinnor upplever kan vara trötthet, illamående, 

andfåddhet, svimningskänsla och allmän sjukdomskänsla (Schenck-Gustafsson, 2011). Å 

andra sidan visar en annan källa att det finns kvinnor där bröstsmärta är det vanligaste 

symtomet på en hjärtinfarkt (Meischke, Larsen & Eisenberg, 1998; Milner, Funk, Richards, 

Wilmes, Vaccarino & Krumholz, 1999). Ett fynd i litteraturstudiens resultat är dock att 

kvinnorna inte anser sina symtom tillräckliga för att vara en hjärtinfarkt. Det kan vara 

förståeligt att inte se sina symtom som tillräckliga då dem i många fall påminner om symtom 

som kan uppvisas vid differentialdiagnoser till hjärtinfarkt. Exempelvis beskrivs brustet-hjärta 

syndrom som en differentialdiagnos till bröstsmärta i bakgrunden. Känslan av att anse sina 

symtom otillräckliga kan kopplas till en känsla av att inte tro på sig själv. I den kompetens-

manifesterande omvårdnaden i SAUK-modellen är syftet att sjuksköterskan ska få patienten 

att tro på sig själv och sin kompetens när hon handlar (Gustafsson, 2004). Om sjuksköterskor 

på vårdcentraler och sjukvårdsrådgivningar använder sig av den kompetensmanifesterande 

omvårdnaden kanske kvinnorna istället skulle tro på sig själva och de symtom de upplever 

och inte anse symtomen otillräckliga. Om kvinnorna tror på sig själva blir deras 

handlingskunskap stärkt och kvinnorna söker kanske vård tidigare. Att få handlingskunskapen 

stärkt är ett mål i den kompetensmanifesterande omvårdnaden (Gustafsson, 2004). Att få 

handlingskunskapen stärkt har stor betydelse för kvinnornas val av att söka vård då Schenck-

Gustafsson (2011) poängterar att kvinnor bör ta sina symtom på stort allvar och genast 

uppsöka sjukhus.  
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I resultatet framgår det att kvinnor har föreställningen att bröstsmärta är ett symtom som 

måste vara med i symtombilden för att vara en hjärtinfarkt.  Föreställningen om symtomet 

bröstsmärta på hjärtinfarkt kan antas hindra kvinnor från att söka vård direkt. Enligt Wright, 

et al., (2008) innebär en hindrande föreställning att antal möjliga lösningar på ett problem 

reduceras. När kvinnor väljer att inte söka vård direkt väljer dem bort en väg som skulle 

kunna ge fler lösningsalternativ. Det är inte bara sjukdomstillståndet i sig som formar vår 

upplevelse av sjukdomen, utan det är i största grad våra föreställningar. Föreställningarna 

påverkar hur vi upplever tillståndet (Wright, et al., 2008). Om föreställningarna påverkar vår 

upplevelse borde kvinnors föreställning påverka symtomupplevelsen kvinnorna har. Kanske 

får dem inte den klassiska symtombilden för att dem inte förväntar sig få den. Kvinnor kanske 

inte är observanta på de klassiska symtomen, utan hellre lyfter symtom som bekräftar att det 

är något annat de drabbats av. Visserligen kan det resonemanget vara ohållbart då bröstsmärta 

är orsakad av ischemi, vilket i bakgrunden beskrivs ger uttalad smärta. Å andra sidan påvisar 

resultatet att kvinnor ibland feltolkat sina symtom när förväntningarna på en hjärtinfarkt inte 

överensstämde med den upplevelse de hade av hjärtinfarkten. 

 

8.2 Vad kunskapen om hjärtinfarkt kommer ifrån  

I resultatet framgår det att kvinnors kunskap om hjärtinfarkt kommer från massmedia, det vill 

säga tv och tidningar. Kunskapen från massmedia inverkar negativt på kvinnornas beslut att 

söka vård direkt. Samtidigt har det visat sig att informationen från massmedia inte har någon 

ihållande effekt i förhållande till att kvinnor dröjer med att söka vård vid en hjärtinfarkt 

(Caldwell & Miaskowski, 2002). Det är möjligt att ifrågasätta massmedias ansvar i frågan 

angående kvinnliga symtom på en hjärtinfarkt. Hjärtinfarktpatienten från vårdens sida 

definieras enligt en vit medelålders man men hög position i arbetslivet (Emslie, Hunt & Watt, 

2001). Presenterar även media en sådan bild? Hur felaktigt blir det inte då om kvinnor inte har 

den symtombild män upplever. Hade det kunnat vara så att kvinnor söker vård tidigare om 

sjukvården och massmedia presenterat hjärtinfarktpatienten som en medelålderskvinna med 

trötthet, illamående och allmän sjukdomskänsla? Resultatet belyser att kvinnor även i privata 

relationer inhämtar kunskap om symtom på hjärtinfarkt för att förstå sin symtomupplevelse. 

Anmärkningsvärt är att även här kommer kunskapen från en man. Kvinnornas referensram 

blir således mannens symtombild vid en hjärtinfarkt oavsett vart kunskapen är inhämtad ifrån 

då både familjen och samhället i stort refererar till mannen. Enligt Sundin & Dolgiras (2008) 
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kan kvinnor av ovetskap dröja längre med att söka vård än önskvärt då dem inte upplever 

samma symtom som män.  

 

8.3 Brist på kunskap om hjärtinfarkt 

Förvånansvärt är att resultatet i litteraturstudien belyser en kunskapsbrist hos kvinnor 

angående ett tidigt agerande vid symtom på en hjärtinfarkt. Kvinnorna saknar kunskap om 

behandling för att minska eller stoppa en hjärtinfarkt. Resultatet menar även att kvinnor inte 

blivit informerade om hjärtinfarkt trots att dem varit på hälsokontroller. Att kvinnorna inte har 

denna kunskap kan vara en stor faktor till att kvinnor dröjer med att söka vård. Betydelsen av 

att sakna kunskapen om behandling lyfts i bakgrunden där en av de viktigaste faktorerna för 

att ringa ambulans vid bröstsmärtor beskrivs vara kunskap om ett tidigt medicinskt 

omhändertagande. En slutsats författarna drar är att kvinnorna behöver informeras i ett 

tidigare skede om hjärtinfarkt och dess uppkomst. Bakgrunden påvisar att kunskapen 

angående utvecklingen av hjärtinfarkt är bristande hos många patienter. Att söka information 

om själva sjukdomen görs inte förrän den enskilda individen drabbats. Kvinnor bör där av 

informeras om riskfaktorer till hjärtinfarkt innan dem eventuellt drabbas. Kvinnor är i behov 

av information om hur sjukdomen och dess riskfaktorer förhåller sig till den arteriosklerotiska 

processen för att kunna ha chansen att förebygga risken att drabbas. I bakgrunden beskrivs att 

hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55år i Sverige, vilket betonat 

betydelsen av samtalsämnet. Det är betydelsefullt att vårdpersonal undervisar kvinnor om 

riskfaktorer och behandling för hjärt- och kärlsjukdom (Wenger, 2003; Dracup, Alonzo, 

Atkins, Bennet, Braslow & Clarke, et al., 1997).  Kanske har kvinnorna informerats om 

hjärtinfarkt tidigare vid hälsokontroller, men att denna information inte framgått på grund av 

ointresse och attityden ”det drabbar inte mig”. I synnerhet då resultatet visar tydligt att 

kvinnor för resonemang kring att dem inte trodde att dem kunde drabbas. Att få patienten 

intresserad och väcka ett intresse hos patienten som gör henne intresserad av sin situation är 

något som ingår i SAUK-modellen. Intresset hos patienten skall väckas med hjälp av att 

lättförståelig och individanpassad information för att göra patienten delaktig så att hon kan 

börja reflektera över sin egen situation (Gustafsson, 2004). Att sjuksköterskor ska ge 

lättförståelig och individanpassad information ligger i linje med hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763). Dock behöver inte kunskap till kvinnor om hjärtinfarkt ge en garanti på att 

kvinnor kommer att känna igen sina symtom på hjärtinfarkten om dem skulle drabbas 

(Zerwic, 1999). Även om det inte är en garanti att kvinnorna tar till sig någon information bör 



 

31 

 

vårdpersonal än dock ta det säkra före det osäkra och informera kvinnorna för att möjligtvis 

förhindra att kvinnor dröjer med att söka vård. Genom att använda SAUK-modellen kan 

sjuksköterskor eventuellt förbereda kvinnor så att dem tar beslutet att söka vård tidigare när 

de upplever symtom på en hjärtinfarkt. Gustafsson (2004) framhåller att en bekräftande dialog 

mellan sjuksköterskan och patienten kan skapa tillit i deras relation. Tilliten i relationen gör 

patienten mottaglig för att lyssna och vara följsam till sjuksköterskans råd. Möjligen skulle 

kvinnorna följa sjuksköterskornas råd från vårdcentralen om att direkt söka vård vid symtom 

på hjärtinfarkt om en bekräftande dialog föreligger.  

 

Det är möjligt för sjuksköterskor att motivera och stötta kvinnors resurser i preventivt syfte 

genom att titta på vad kvinnor skulle kunna förändra för att minska risken för att insjukna i 

hjärtinfarkt. Den sympatiuttryckande omvårdnaden i SAUK-modellen karakteriseras 

nämligen av att sjuksköterskan stöttar patientens resurser (Gustafsson, 2004). Att stötta 

någons resurser kan antagligen göras genom att lyfta individens styrkor. Att lyfta individens 

styrkor skulle kunna generera en motivation till förändring. Förändringen skulle kunna 

innebära att riskfaktorer för hjärtinfarkt reduceras, exempelvis att sluta röka. Att motivera en 

annan människa till förändring kan göras genom MI, motiverande samtal. MI innebär att 

patienten själv finner sina egna lösningar då sjuksköterskan exempelvis får patienten att se 

egna fördelar och nackdelar med den livsstil patienten har. Sjuksköterskan erbjuder patienten 

ett reflekterande rum vid ett motiverande samtal. Det reflekterande rummet tillåter patienten 

att stanna upp, tänka, reflektera och finna motivation (Barth & Näsholm, 2006). Ett exempel 

på hur sjuksköterskor skulle kunna stödja patienten i den situation hon befinner sig i är att 

sjuksköterskan visar medoro över patientens situation (Gustafsson, 2004). Sjuksköterskor 

skulle kunna visa oro över att kvinnor har riskfaktorer för hjärtinfarkt. Patienter ser själva 

möjligheter när vårdgivare uppriktigt uppvisar medkänsla för hur patienten har det. Om en 

vårdgivare inte bekräftar den upplevelse patienten har, utan istället menar att situationen inte 

är så farlig kan det hämma patienten då dem inte känner sig respekterade. Respekterar 

vårdgivaren istället patienten, verkar patienten själv hitta resurser för att ta tag i sin situation. 

Patienten blir aktiv i sin hälsoprocess när hon tar tag i sin situation (Eide & Eide, 2009). 

Lyckas sjuksköterskan få patienten involverad i sin hälsoprocess kan det ge patienten 

motivation (Gustafsson, 2004). Motivationen kanske leder till att kvinnorna ändrar ett 

riskbeteende för hjärtinfarkt och då aldrig drabbas av hjärtinfarkt.  
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8.4 Känslor vid icke klassisk symtombild 

Resultatet framhåller att kvinnor vid en icke klassisk symtombild på hjärtinfarkt upplever 

osäkerhet. Gustafsson (2004) belyser att osäkerhet hos patienter är en förutsättning för att 

sjuksköterskor skall kunna bekräfta, samt att patienter känner sig bekräftade. När osäkerhet på 

symtombilden föreligger hos kvinnor finns där av goda möjligheter för sjuksköterskor att 

bedriva bekräftande omvårdnad. Sjuksköterskor arbetande på sjukvårdsrådgivningar kan i 

konsultation med kvinnorna bekräfta den diffusa symtombilden kvinnorna upplever.  Den 

diffusa symtombilden kan bekräftas genom att upplysa kvinnorna om att otydliga symtom kan 

föreligga hos kvinnor med hjärtinfarkt. Otydliga symtom benämns i bakgrunden vara smärta i 

nacke, illamående och trötthet. Upplysningen att otydliga symtom inte är helt ovanligt hos 

kvinnor med hjärtinfarkt kan således bekräfta den osäkerhet kvinnorna upplever. Minskar 

osäkerheten kanske kvinnor skulle vara mer självsäkra inför beslutet att söka akut vård med 

ambulanstransport. Gustafsson (2004) betonar att självkänslan bör stärkas hos patienter som 

är osäkra så att patienten kan bli aktör i sitt eget liv och ta beslut. Om kvinnor får sin 

självkänsla stärkt har dem kanske lättare att besluta sig för att söka akut vård tidigare.  

 

8.5 Kvinnornas kontakt med vården i relation till känslan av osäkerhet 

Resultatet belyser att kvinnor antar att vården ska bemöta dem negativt om dem söker vård 

vid symtom på en hjärtinfarkt. Är känslan av ett negativt bemötande kopplat till att inte bli 

sedd och betrodd angående de symtom som upplevs?  Schenck-Gustafsson (2003)  menar att 

vårdpersonal nonchalerar kvinnliga symtom på en hjärtinfarkt. Anledningen tros vara att 

fokus mestadels är på den symtombild män upplever. Att fokus är på mäns upplevelse 

grundar sig i att könsfördelningen i hjärtstudier oftast är snedfördelad med mestadels män 

inkluderade. Tidigare i resultatdiskussionen har diskussioner förts kring vårdens 

representerade bild av hjärtinfarktpatienten där Emslie, Hunt & Watt (2001) belyser att det 

från sjukvårdens sida i samhället har presenterats en särskild bild av att hjärtinfarktpatienten. 

Hjärtinfarktpatienten illustreras som en medelålders vit man med en hög position i arbetslivet. 

Innebär denna bild av hjärtinfarktpatienten att kvinnor blir osynliga som tänkbara kandidater 

till att drabbas av en hjärtinfarkt och hur blir då bemötandet mot kvinnliga 

hjärtinfarktpatienter? Schenck-Gustafsson (2003) har en tanke om att det blir konsekvenser 

för vården av kvinnliga patienter med hjärtinfarkt om fokus mestadels är på män. Schenck-

Gustafsson menar att åtgärder i den kliniska praxisen är baserade på evidens som är byggda 

på studier där populationen till större delen bestått av män. Bakgrunden lyfter problematiken 
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på så sätt att män får ett tidigare omhändertagande av vården än vad kvinnor får och detta 

särskilt vid hjärt- och kärlsjukdom. 

 

Att kvinnor tror att dem ska bli bemötta negativt av vården när dem söker för symtom på en 

hjärtinfarkt ger en bild av att kvinnor är i behov av bekräftelse från vården. Bekräftelsen från 

vården bör ske även i tidigare möten där kvinnorna möter vården. Om kvinnorna upplever att 

de i tidigare möte med vården har blivit hjälpta borde det minska osäkerheten på vården vid 

hjärtinfarktssymtomen. Eide & Eide (2009) menar att om patienten uppvisar osäkerhet är det 

ett uttryck för att patienten har ett behov av att få bekräftelse i att hjälp finns att få. Enligt 

Gustafsson (2004) kan sjuksköterskor använda SAUK-modellen i mötet med patienten för att 

patienten inte ska uppleva sig kränkt, nonchalerad eller oförstådd, utan istället bekräftad. I 

bekräftelsen ska det finnas en ömsesidighet mellan sjuksköterskan och patienten, präglad av 

en önskan att vara i relationen från dem båda. Vårdpersonal bör vilja möta kvinnor med 

hjärtinfarktssymtom och kvinnorna ska vilja möta vårdpersonalen, det vill säga båda ska ha en 

vilja att vara i relationen. Gustafsson (2004) betonar att vårdpersonal ska se patienten likt en 

expert på sin situation, alltså ha förhållningssättet expert-expert-relation, vilket ingår i den 

accepterandeskapande omvårdnaden. Sjuksköterskor bör ta kvinnors symtomupplevelse på 

allvar då kvinnorna är experter på sina egna upplevelser, samtidigt är sjuksköterskorna 

experter i sin profession. Experter-expert-relation kan vara en god förutsättning för att 

optimera vården. Kan SAUK-modellen appliceras i förhållande till kvinnor som upplever 

osäkerhet på vården kan kanske osäkerheten minskas och kvinnorna kanske vågar söka vård 

utan rädsla för att bli nonchalerade.   

 

8.6 Orsaksförklaringar på den icke klassiska symtombilden 

Resultatet påvisar att kvinnor finner olika orsaksförklaringar till deras upplevda symtom vid 

hjärtinfarkten. Kvinnorna antar att symtomen beror på gastrointestinala problem, ökad ålder, 

smärta och trötthet relaterat till hårt arbete eller en sträckt muskel. Schenck-Gustafsson (2011) 

betonar att kvinnors symtom på en hjärtinfarkt ofta misstolkas till diverse 

differentialdiagnoser som inte är hjärtrelaterade. Differentialdiagnoser är något som belyses i 

bakgrunden och betonar att det förekommer symtom som liknar hjärtinfarktsymtom, utan att 

vara en hjärtinfarkt. Differentialdiagnoserna i bakgrunden ger mestadels allmänna symtom 

exempelvis ryggsmärta. I och med att kvinnor har allmänna symtom vid en hjärtinfarkt är det 

inte förvånande att kvinnor med symtom på hjärtinfarkt misstolkar dem och finner sina egna 
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orsaksförklaringar. Antagligen är det även svårt för vårdpersonal att finna rätt 

orsaksförklaring till kvinnornas upplevda symtom vid hjärtinfarkten. Johnston (2011) 

framhäver att det är av största vikt att vårdpersonal är noga med utredningen av symtomen när 

dem träffar en kvinna med symtom på en hjärtinfarkt. Bakgrunden betonar att det viktigaste 

diagnostiska redskapet är information från patienten i form av noggrannare anamnes. 

  

8.7 Förnekelse av situationen  

Att kvinnor förnekar sina symtom på en hjärtinfarkt och inte erkänner att något är fel 

framkommer i resultatet. Vidare hävdar resultatet att kvinnorna förnekar för att få situationen 

hanterbar. Eide & Eide (2009) menar att när en människa upplever kaotiska känslor försöker 

människan bemästra situationen. I bakgrunden beskrivs att hjärtinfarkten utlöser ett starkt 

känsloflöde vilket kan antas sätta igång försvarsmekanismen förnekelse. Eide & Eide (2009) 

menar fortsättningsvis att bemästrandet av situationen som uppkommer vid det kaotiska 

känsloflödet sker med mer eller mindre automatiska försvarsmekanismer. Eide & Eide 

uttrycker även att om fel bemästrandestrategi väljs för situationen kan tillståndet förvärras. 

Förmodligen blir bemästrandestrategin förnekelsen fel strategi då det innebär att tillståndet 

kan förvärras och kvinnorna kan dö i hjärtinfarkten om vård inte sökes. I resultatet 

framkommer det att kvinnor förnekar situationen genom att anse att situationen inte är sann. 

Karlsson (2007) menar att det är vanligt att människan väljer att intala sig att situationen inte 

är sann då hon drabbas av svåra händelser. Wright, Watson & Bell (2008) betonar att 

människor har en tendens att bara ta till sig information som redan bekräftar den etablerade 

uppfattning dem har. Enligt Wright, Watson & Bells synsätt skulle det kunna innebära att 

kvinnorna bara till sig information som bekräftar att dem inte drabbats av en hjärtinfarkt. 

Wright, et al., (2008) menar att människan helt enkelt ignorerar synpunkter, tankegångar och 

information som motsäger den uppfattning vi har om en situation. Bunkholt (2004) hävdar att 

försvarsmekanismen förnekelse är något människor kan agera med om dem drabbas av en 

allvarlig sjukdom. Förnekelsen kan vara så stark att individen kan tänka sig att bära på 

symtomen då dem inte orkar ta till sig allvaret i situationen.  

 

Det kan vara problematiskt att komma åt kvinnors förnekande av sina symtom vid en 

hjärtinfarkt. SAUK-modellen skulle kunna vara lämplig för sjuksköterskor att arbeta med i 

kontakt med kvinnor som förnekar sina symtom. Resultatet belyser att kvinnor trots 

förnekelse kontaktar någon att rådgöra med vid symtom på en hjärtinfarkt. Om kvinnor väljer 
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att kontakta exempelvis en sjukvårdsrådgivning skulle sjuksköterskorna där kunna använda 

sig av SAUK-modellen.  Gustafsson (2004) framhåller i den upplevelsemässiga, 

innebördsförvärvande omvårdnad att sjuksköterskan ska sätta sig in i patientens situation 

genom att ställa frågor till patienten. Möjligen är det så att kvinnor, vilka förnekar sina 

symtom på en hjärtinfarkt, men trots det ringer till en sjukvårdsrådgivning är otydliga om sitt 

ärende. Det är kanske extra viktigt att sjuksköterskor ställer mycket frågor och sätter sig in i 

patientens situation så att en möjlig hjärtinfarkt kan misstänkas. Användbara frågor 

sjuksköterskor skulle kunna nyttja vid samtal med kvinnor som förnekar sina symtom är 

cirkulära och linjära frågor. Eide & Eide (2009) menar att cirkulära frågor kan skapa 

förändring hos personen som svarar. Med cirkulära frågor svarar patienten utifrån egna 

upplevelser och frågorna kan uttryckas i hur, vad och varför, från sjuksköterskan. Wright & 

Leahey (2005) hävdar att sjuksköterskan kan använda sig av linjära frågor för att få 

information om det aktuella läget. Enligt Eide & Eide (2009) är frågor besvarade med ja eller 

nej linjära och används för att få konkret information. Sjuksköterskan kan få saker bekräftat 

eller förnekat, exempelvis genom frågan, har du smärta? Även om kvinnor förnekar hela 

situationen är det svårare att förneka det aktuella läget när en linjär fråga ställs. Med en linjär 

fråga i samtalet mellan sjuksköterskan och kvinnan som förnekar sina symtom kan 

sjuksköterskan kanske komma åt de förnekande kvinnorna. Å andra sidan menar Eide & Eide 

(2009) att vårdpersonal bör uppmärksamma om patienter endast svarar ja på frågor då det inte 

behöver innebära att patienten har förstått. Sjuksköterskans syfte med samtalet är att få 

kvinnorna att sluta förneka och inse allvaret med situationen så att vård sökes. Utifrån 

samtalets syfte är det extra viktigt att kontrollera kvinnans förståelse av den allvarliga 

situationen. Enligt Eide & Eide (2009) kan svaret ja endast vara en artig bekräftelse i 

samtalet. Vårdpersonal bör där av be patienten upprepa det som sagts. Exempelvis skulle 

sjuksköterskan kunna be kvinnan upprepa vad hon ska göra genom att sjuksköterskan frågar, 

vad ska du göra nu?  Kvinnan säger då ”Jag ska ringa en ambulans”. Resultatet poängterar att 

kvinnor anser att bekräftelse från en sjuksköterska är nödvändigt för att ta beslutet att söka 

vård.  

 

8.8 Behov av råd och stöd av anhöriga  

Resultatet visar att kvinnor söker råd för att få stöd och bekräftelse angående beslut att söka 

professionell hjälp. Resultatet menar att kvinnorna i synnerhet kontaktar anhöriga för 

konsultation. Enligt Koertge (2003) är en viktig stressdämpare för kvinnor det sociala stödet. 
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Kvinnor lägger extra stor vikt vid relationer och det sociala stödet kan ha en avgörande 

betydelse för prognosen hos kvinnor med hjärt- och kärlsjukdom. När kvinnor med en 

hjärtinfarkt kommer till akutmottagningen kan det antas att de ofta har med sig någon 

anhörig. Bakgrunden belyser att det kan vara mycket skrämmande för de anhöriga när deras 

närstående drabbas av en hjärtinfarkt. De anhöriga kan vara ett stöd för patienten och 

samtidigt kan deras egna oro lindras om dem inkluderas i ett tidigt skede. Enligt bakgrunden 

är det positivt för patienten om de anhöriga är välinformerade. Resultatet betonar att det 

framförallt var information från de anhöriga som kvinnorna sökte när dem upplevde symtom 

på hjärtinfarkten. Således blir det viktigt att sjuksköterskor ser till att informera både 

kvinnorna samt deras anhöriga när de anländer till akutmottagningen. Att informera både 

anhöriga och patient blir naturligt i SAUK-modellen där det ingår att sjuksköterskan vid varje 

möte betraktar patienten och dennes anhöriga som unika. Gustafsson (2004) beskriver att 

syftet med den sympatiuttryckande omvårdnaden är att informationsgivningen ska öka 

kunskapen och delaktigheten i hälsoprocessen. Sjuksköterskan skulle exempelvis kunna öka 

kvinnan och hennes anhörigas delaktighet i hälsoprocessen genom att informera om 

hjärtinfarktshändelsen. Bakgrunden betonar vikten av att sjuksköterskan avdramatiserar och 

förklarar hjärtinfarktshändelsen när hon möter reaktioner vid en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan 

kan förklara det akuta omhändertagandet och genomförd behandling för att optimera 

delaktighet och kunskap hos patient och anhörig.  

 

För att sjuksköterskor ska ha ett förhållningssätt inkluderande av både patient och anhöriga 

kan ett systemteoretiskt tänkande vara användbart. En familj utgör ett system där alla personer 

i familjen påverkar varandra. Händer något den enskilda individen i familjen/systemet 

påverkas resten av systemet, vilket i sin tur påverkar den enskilda individen (Eide & Eide, 

2009). Det sociala nätverket människan har runt omkring sig behöver inte alltid vara positivt 

utan kan även skapa problem (Smebye, 2005). En negativ aspekt av det sociala nätverket som 

i resultatet beskrivs av kvinnorna är den tid som förflyter tills erhållen kontakt med de 

anhöriga. Tiden till att kontakta anhöriga kan antas bli en del av den tid som förflyter från 

symtomdebut till kontakten med vården, det vill säga patientens fördröjningstid. Bakgrunden 

betonar att fördröjningstiden är av betydelse då varje minut som passerar ökar risken att dö av 

hjärtinfarkten.  
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8.9 Egenvårdande strategier 

Resultatet beskriver att kvinnor använder egenvårdande strategier vid hjärtinfarkt då deras 

referensram är att de tidigare har kunnat behandla andra sjukdomar med egenvård. Kvinnorna 

tror således att dem kan använda samma beteenden och strategier för att få bort 

hjärtinfarktssymtomen som dem använt vid andra sjukdomstillstånd. Enligt Wright, et al., 

(2008) återgår människor till gamla tankebanor vi otrygga situationer för att skapa trygghet. 

Möjligtvis vill kvinnorna behandla sina symtom på hjärtinfarkten själva för att det är tryggt, 

vanligare och bekvämare än att söka vård. Enligt Wright, et al., (2008) infinner sig otrygghet 

när människan drabbas av sjukdom, vilket gör att människans kärnföreställningar aktiveras. 

Kärnföreställningar är vår identitet, vårt innersta och vår egen sanning. Kärnföreställningarna 

är vi omedvetna om men de är grundläggande för hur vi lever våra liv och vilka val vi gör. 

Antagligen aktiveras kvinnornas kärnföreställningar när dem upplever symtom på en 

hjärtinfarkt. Kärnföreställningen som aktiveras hos kvinnorna skulle kunna vara att sjukdom 

är något dem själva ska handskas med innan hjälp ombeds. Perski (1999) styrker förklaringen 

angående om att människor inte vill ta emot hjälp eller be om hjälp då dem kan vara vana att 

klara saker själva. 

 

Resultatet tyder på att de egenvårdande strategierna görs för att hantera symtomen och går ut 

på att få en känsla av kontroll. Perski (1999) menar att vi med kontroll kan förbereda oss och 

ha möjlighet att välja strategi. Att ha kontroll kan vara något som gör att människor klarar av 

en situation. Meischke, Eisenberg, Schaeffer, Damon, Larsen & Henwood (1995) betonar att 

det är viktigare för kvinnor att behålla kontrollen än de vinster en tidig behandling för 

hjärtinfarkt medför. I det akuta omhändertagandet är det inte relevant att låta kvinnorna 

behålla kontrollen. I bakgrunden beskrivs att ett paternalistiskt handlande från 

sjuksköterskans sida är mer adekvat i det akuta stadiet av hjärtinfarkten för att låta patienten 

vila. Ur ett omvårdnadsperspektiv när kvinnor drabbade av en hjärtinfarkt inkommit till en 

vårdavdelning kan sjuksköterskor däremot använda sig av SAUK-modellen för att skapa en 

känsla av kontroll hos patienten. Gustafsson (2004) beskriver att det i SAUK-modellen ingår 

att sjuksköterskor stöttar patienten så att patientens jag blir stärkt. Blir patientens jag stärkt 

blir patienten aktör i sitt eget liv och kan få kontroll. Den delen i SAUK-modellen angående 

att stärka patientens jag för att skapa kontroll känns relevant till patienter drabbade av en 

hjärtinfarkt då infarkten kanske drabbar patientens jag, det vill säga väldigt personligt. Enligt 

Perski (1999) kan kanske patienten känna att kontrollen över livet blir rubbad när hon drabbas 
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av en hjärtinfarkt. Att drabbas av en hjärtinfarkt kan för somliga människor kännas som att 

drabbas av en ”jaginfarkt”. Jaginfarkten hotar människans innersta. Kanske kan 

”jaginfarkten” lindras genom att sjuksköterskor försöker upprätthålla kvinnornas kontroll. 

Kontroll kanske kan ges genom begriplighet. Enligt Perski (1999) har det visat sig att 

människan klarar sig genom svårigheter om verkligenheten upplevs begriplig. 

 

8.10 Att inte vilja vara till besvär  

Resultatet påvisar att kvinnor inte vill vara andra till last genom att bekymra sina anhöriga 

med problem. Enligt Perski (1999) är inställningen att inte vilja vara till besvär eller ligga 

andra till last, utan istället klara sig själv, en dygd med lång tradition i Sverige. Är det så att 

denna dygd är mer typisk för kvinnor än män eller beror kvinnornas beteende på högmod, det 

vill säga inte tar emot hjälp av andra trots att behov av det finns?  Bakgrunden belyser 

problematiken och beskriver att kvinnor dröjer med att söka vård då dem inte vill besvära 

andra. Kvinnor berättar heller inte om sina känslor för de anhöriga.  Även resultatet visar att 

kvinnor inte vill tala med sina nära och kära när dem mår dåligt och drabbats av sjukdom. 

Perski (1999) menar istället att människan borde ta tillfälle i akt att påverka tankar och sociala 

beteenden när det i livet uppstår problem så som sjukdom. Sjuksköterskan kan försöka få 

kvinnan drabbad av hjärtinfarkt att inse att hon inte är en belastning för sin familj utan en 

resurs, likväl att dem är en resurs för henne. I SAUK-modellen ingår det att sjuksköterskor 

stöttar patientens resurser och visar på att patienten är resursrik (Gustafsson, 2004).  Om 

kvinnor inte ser sig som en belastning för sin familj i framtiden kanske kvinnorna istället 

skulle berätta om sina upplevda symtom och få vård tidigare.  

  

8.11 Att sätta andras behov framför sina egna 

Många kvinnor lägger kraft på andra och sätter sina egna behov åt sidan (Perski, 1999). 

Flickor lär sig i sin socialisationsprocess att vara uppmärksamma på andra och ta hand om 

andra, samt att förstå sig själv i relation till andra. Att inte se till sina egna behov kan innebära 

hälsorisker då kvinnor inte sätter gränser i förhållande till andra människor i sin omgivning 

(Kristoffersen, 2005). Att kvinnor sätter andras behov framför sina egna framgår i resultatet 

och i ett sammanhang med hjärtinfarkt kan det verkligen påstås att det innebär en hälsorisk. 

Även bakgrunden menar att kvinnors inställning till att inte besvära andra medför ohälsa då 

dem ofta dröjer med att söka vård vid sjukdom. Kan fallet vara så att det är inpräntat från 

socialisationsprocessen hos kvinnor att sätta andras behov framför sina egna? Väljer 
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kvinnorna omedvetet på så sätt att prioritera andra före sig själva? Eller är det så att kvinnor 

har så stort ansvar för andra att dem känner skuldkänslor om dem skulle prioritera sig själva 

först? 

 

8.12 Den kvinnliga ansvarsrollen i familjen fördröjer vårdsökandet 

Kvinnors ansvar för andra kan innebära att dem själva utsätts för en hälsorisk (Kristoffersen, 

2005). Resultatet belyser att kvinnor har ett stort ansvar för sin familj med tillhörande 

hushållssysslor. Enligt Eriksson (2011) arbetar kvinnor i dagens samhälle i lika hög grad som 

män. Dock har förväntningar och krav på hushållsarbete knappast förändrats för kvinnornas 

del. I genomsnitt utför kvinnor tre gånger så mycket mer hemarbete än män. Kvinnors totala 

arbetsbörda är alltså högre än mäns. Resultatet betonar att kvinnor har svårt att släppa eller 

delegera familjeansvaret till någon annan. Även i livsavgörande skeden belyser bakgrunden 

att kvinnor har stort ansvar för sin familj. Kanske är det så att kvinnor inte vill delegera eller 

överlåta familjeansvaret för att dem själva lägger en prestige i ansvaret. Perski (1999) menar 

att det är viktigt för kvinnor med relationer och att det ligger en prestige i relationer. Vikten 

av relationer för kvinnor kan innebära att dem är ett stöd för många. En kvinna kan känna att 

det är hennes uppgift att vara stöd för sina barn, barnbarn, sina föräldrar och mannens 

föräldrar samt anhöriga i svåra tider. Det är inte ovanligt att kvinnor känner att dem inte 

räcker till då dem har en oförmåga att säga nej till krav från sin omgivning. Kan det vara så att 

kvinnor inte klarar av att säga nej på grund av att dem har starka förväntningar på sig själva 

och från andra i sin omgivning på hur en kvinna ska vara?   

 

8.13 Kvinnans förväntningar på sig själv och från andra i omgivningen  

Resultatet belyser att kvinnor har en oro över att inte kunna upprätthålla de förväntningar 

andra har på dem, samt en oro för att inte presentera en bild av sig själva som dugliga, starka 

och hälsosamma. Eriksson (2006) menar att den vård och omsorg kvinnor ger i sitt privatliv 

kan vara en belastning och den kan bli förknippad med en kvinnlig identitet. Den vårdande 

identiteten kan relateras till en kvinnlig identitet och kan inte väljas bort då det inte finns 

någon att lämna bort den till. Identiteten hos kvinnan är en social uppfinning skapad genom 

föreställningar om vad som är naturligt för kvinnor och vad som är naturligt för män. Det är 

förvånande att den skapade kvinnliga identiteten uttrycker sig så stark att det vore omöjligt att 

lämna bort den till en man. Män har väl också en förmåga att vårda?  Ska konsekvenserna av 

en vårdande kvinnlig identitet bli att kvinnor inte kan söka vård i tid, ens vid en hjärtinfarkt? I 
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bakgrunden framgår det att kvinnor av hänsyn till sin familj inte visar sina känslor. Kvinnor 

beskrivs även i bakgrunden vara socialt tränade att prioritera andra framför sig själva. Är inte 

vårdande något naturligt mänskligt, utan könstillhörighet? Ett tankesätt enligt Birkler (2007) 

är att varje människa kan liknas vid ett oskrivet blad från födseln. Det oskrivna bladet fylls 

under livets gång med erfarenheter och formar henne till den hon är. Män och kvinnor i 

dagens samhälle får antagligen olika erfarenheter, vilket präglar deras inställning på vad dem 

förväntar sig av sig själva och vad andra förväntar sig av dem. Varför finns förväntningen att 

kvinnor vårdar? Kvinnor blir väl också sjuka och behöver vårdas?    

 

8.14 Hjärtinfarktssymtomen passade inte in i det dagliga livet 

För kvinnors del är stresshormonutsöndringen högst efter arbetet då dem kommer hem 

(Eriksson, 2011). Tecken på stress kan vara tryck i bröstet, hjärtklappning, snabb andning och 

svettningar. Livet innebär den oundvikliga påfrestningen stress och denna stress ingår i det 

dagliga livet (Perski, 1999). I resultatet framgår det att kvinnor ser sina symtom på 

hjärtinfarkten som en del i det dagliga livet. Enligt bakgrunden väljer kvinnor att leva ett så 

normalt liv som möjligt för att inte bekymra de anhöriga.  Antagligen tror kvinnorna att det är 

stress dem upplever och inte symtom på en hjärtinfarkt, vilket kan vara en förklaring till att 

kvinnor i resultatet fortsätter med det dagliga livet och går till arbetet. Det är inte förvånande 

att hjärtinfarktssymtomen kan misstolkas till stress eftersom att stress kan ge liknande 

hjärtinfarktsymtom. I resultatet väljer kvinnor att beskriva sina symtom som en ovälkommen 

distraktion i det dagliga livet. Återkommande här skulle kunna vara att den totala 

arbetsbördan för kvinnor är mycket högre då dem arbetar lika mycket som män på 

arbetsmarknaden och samtidigt har kvar större delen av ansvaret för arbetet i hemmet 

(Eriksson, 2011). Om Erikssons synsätt stämmer om att kvinnor har en högre arbetsbelastning 

kan det antas att kvinnor är mycket stressade. Ett ständigt stresspåslag med bland annat 

hjärtklappning, kanske gör att symtom från en hjärtinfarkt inte blir särskilt alarmerande.    

 

8.15 Fortsatt forskning 

Önskvärt vore att fortsatt forskning genomfördes på området hjärtinfarkt och kvinnor för att 

utveckla kliniska riktlinjer för vårdpersonal i handhavandet av kvinnor som dröjer med att 

söka vård. Forsberg & Wengström (2008) menar att kliniska riktlinjer utformar en 

evidensbaserad vård då dem baseras på forskningsresultat. Det är av betydelse att lyfta 

kvinnors och mäns olika symtom på en hjärtinfarkt. Mer framtida forskning på kvinnors 
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symtom och de strategier kvinnor använder för att hantera symtomen behöver förmedlas till 

vårdpersonal, kvinnor och samhället i stort. Fördelaktigt vore om åtgärder gjordes i preventivt 

syfte på vårdcentraler med avsikten att kvinnor inte ska dröja med att söka vård vid en 

hjärtinfarkt. För att öka kunskapen om kvinnliga symtom på en hjärtinfarkt i samhället kan 

media spela en viktig roll. Mediakampanjer skulle kunna användas för att sprida kunskapen 

om skillnader i symtomupplevelsen bland män och kvinnor samt öka förståelsen av ett tidig 

medicinskt omhändertagande. Mer individuella faktorer till varför kvinnor dröjer med att söka 

vård kan förslagsvis forskas vidare på. Med kunskapen om de individuella faktorerna skulle 

sjuksköterskor kunna individualisera informationen och ge ett mer individuellt budskap om 

hjärtinfarkt för kvinnliga högriskpatienter för hjärtsjukdom. Det individuella budskapet kan 

således innehålla både riskfaktorer, kvinnliga symtom på en hjärtinfarkt, kvinnliga agerande 

på symtomen och behandlingsmöjligheter för att öka kvinnors kunskap som är en stor orsak 

till att kvinnor dröjer med att söka vård.  

 

 

9. Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva orsaker till att kvinnor med symtom på en 

hjärtinfarkt dröjer med att söka vård. Det kan finnas behov av att undersöka orsaker till varför 

kvinnor dröjer med att söka vård vid en hjärtinfarkt så att arbetet gällande prevention, diagnos och 

behandling kan förbättras. Resultatet påvisar olika strategier kvinnor använder, vilka fördröjer 

tid till vård och behandling. Då kvinnors olika strategier kan försena vårdsökandet i så hög 

grad att de utsätts för stora hälsorisker samt en död i hjärtinfarkt är det av högsta vikt att 

belysa dessa strategier. I resultatet framkommer det att kvinnor saknade information om 

hjärtinfarkt och dess behandlingsmöjligheter. Det framkom även att kvinnor ansåg det lättare 

att söka vård om någon vårdpersonal bekräftade deras symtomupplevelse och uppmanade 

dem till att söka vård. SAUK-modellen är en bekräftelseteori som möjligen skulle kunna användas 

av vårdpersonal i kontakt med kvinnor som har hjärtinfarktssymtom. Bekräftelsen skulle kunna ge 

kvinnor som dröjer med att söka vård mer handlingskraft att fatta ett beslut om att söka vård tidigare. 

Både äldre och nyare forskningsresultat visar på att problematiken kvarstår, det vill säga att 

kvinnor med hjärtinfarkt dröjer med att söka vård. Strategier kvinnor använder vid upplevda 

symtom på en hjärtinfarkt bör medvetandegöras hos allmänheten, vårdpersonal och speciellt 

kvinnor. Finns en medvetenhet om strategierna kan kvinnors fördröjningstid till att få vård 

påverkas och ett tidigare omhändertagande kan bli möjligt. Med ett tidigare omhändertagande 

minskar risken för att kvinnor dör i en hjärtinfarkt.  
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Hög 



 

 

3 Harralson, T.  

(2007) 

U.S.A. 

 

Factors 

influencing 

delay in 

seeking 

treatment for 

acute 

ischemic 

symptoms 

among lower 

income, 

urban 

women. 

Heart & 

Lung.  

 

Att 

undersöka 

vilka faktorer 

som är 

associerade 

till försenat 

vårdsökande 

vid akuta 

ischemiska 

symtom.  

 

En kvalitativ och en 

kvantitativ studie. 

48 kvinnor 

medverkade. 

Strukturerade 

intervjuer användes 

och standardiserade 

mätinstrument.  

-Mottaglighet till coronary heart disease: trodde inte att dem själva 

skulle drabbas, ansåg sig inte som riskpatient trots många 

riskfaktorer för hjärtinfarkt och en familjehistoria med 

hjärtproblem.  

 

Hög 

4 Moser, D K., 

McKinley, 

S., Dracup, 

K., & Chung 

M L. 

(2005). 

U.S.A 

Gender 

differences in 

reasons 

patients 

delay in 

seeking 

treatment for 

acute 

myocardial 

infarction 

symptoms.  

Patient 

Education 

and 

Counseling. 

Att 

undersöka 

och jämföra 

könsskillnad

er angående 

individuella 

anledningar 

till att söka 

vård vid 

symtom på 

en akut 

hjärtinfarkt   

Kvantitativ studie. 

Intervjuer, 

frågeformulär och 

journaler användes. 96 

kvinnor och 98 män 

ingick.  

-Upplevelse vid symtomens början: båda könen gjorde handlingar 

som försenade vårdkontakt, bland annat egenvårdshandlingar, 

relaterade inte sina symtom till hjärtat utan till andra besvär och 

kvinnor med historia av acute myocardial infarction dröjde längre. 

-Kognitiv, emotionell, symtom bedömning och sociala faktorer: 

sökte vård sent på grund av att inte vilja störa andra och 

upplevelse av oro. 

Hög 



 

 

5 Rosenfeld, G 

A.  

(2004). 

U.S.A. 

Treatment-

Seeking 

Delay 

Among 

Women With 

Acute 

Myocardial 

Infarction.  

Nursing 

Research. 

 

Att beskriva 

beslutsvägar 

som kvinnor 

använder när 

de upplever 

symtom av 

en akut 

hjärtinfarkt 

och 

identifiera 

och förutsäga 

dessa 

beslutsvägar.  

En kvalitativ och 

kvantitativ studie med 

deskriptiv design. 52 

kvinnor medverkade. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

standardiserade 

mätinstrument 

användes. 

Kvinnorna resonerade och agerade på olika sätt som att kontakta 

anhöriga istället för att direkt ringa en ambulans, inte störa 

sjukvården, inte ställa till en scen, bli av med symtomen på egen 

hand och de relaterade symtomen till en annan sjukdom eller 

förminskade symtomen. 

Hög 

7 Schoenberg, 

E N., Peters, 

C J., & 

Drew, M E. 

(2003). 

U.S.A. 

Unraveling 

the mysteries 

of timing: 

women´s 

perceptions 

about time to 

treatment for 

cardiac 

symptoms. 

Social 

Science & 

Medicine. 

 

Att 

undersöka 

faktorer och 

omständighet

er som 

påverkar 

tiden till 

behandling 

för kvinnor 

med CHD ( 

Coronary 

Heart 

Disease)  

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

och grounded theory 

metod. Använde 

observationer och 

intervjuer. 40 kvinnor i 

medelåldern ingick. 

- Osäkerhet på symtomen: förvirrande symtom, ingen klassisk 

symtombild och relaterar därför inte symtomen till hjärtat, 

självdiagnostisering, kontaktade först familj/vänner, vila, be, vänta 

och hoppas att symtomen skall gå över eller försöka hålla 

symtomen i schack.  

- Problematisk patient-vård relation: rädd för att bli tagen för 

hypokondriker eller bli ignorerad vid vårdkontakten. 

 - Sociala måsten: symtomen passade inte in i vardagen relaterat 

till familj, hem och arbete. "Mödrar får inte bli sjuka".   

Hög 



 

 

8 Sjöström-

Strand, A., & 

Fridlund, B. 

(2007). 

Sverige. 

Women´s 

descriptions 

of symptoms 

and delay 

reasons in 

seeking 

medical care 

at the time of 

a first 

myocardial 

infarction: A 

qualitative 

study. 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies. 

 

Att 

undersöka 

och beskriva 

kvinnors 

symtom och 

anledningarn

a till att dem 

söker vård 

sent då dem 

för första 

gången har 

drabbats av 

hjärtinfarkt. 

En kvalitativ studie 

med undersökande och 

beskrivande design. 

Strukturerad 

intervjuguide 

användes. 19 kvinnor 

medverkade. 

- Kvinnors upplevelse av sina symtom: beskrivande av smärta, 

svårt att kontrollera smärta, tror att smärtan skall försvinna, 

svårigheter att tolka symtomen, svårigheter att bedöma sina 

symtom, såg sig inte som risk patient, orolig att bli sedd som 

hypokondriker vid vårdkontakt, oro/ångest och obehag.  

- Handlingar till försenad vårdkontakt: övertygande för att kunna 

hantera symtomen, symtomen är något annat, kommer försvinna, 

egenvårdande strategier, förminskande av symtomen för att kunna 

hantera dem, omhändertagande och ansvar för familjen samt vänta 

på att någon annan ska ta beslut.  

Hög 

9 Turris, A S., 

& Finamore, 

S. 

(2008). 

Kanada. 

Reducing 

delay for 

women 

seeking 

treatment in 

the 

emergency 

department 

for symptoms 

of potential 

cardiac 

illness. 

Journal Of 

Emergency 

Nursing. 

Att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelse 

av 

akutvården 

relaterat till 

när de söker 

vård för sina 

symtom på 

en potentiell 

hjärtsjukdom

. 

Kvalitativ studie med 

grounded-theory som 

metod. Fördjupande 

konversationer och 

semi-strukturerade 

intervjuer med 

observation användes. 

16 kvinnor 

medverkade. 

- Sociala och emotionella kostnader av att söka vård sent: Dagliga 

rutiner med ansvar försenade vårdsökandet, andras behov kom 

före ens egna, vänta och se attityd till symtomen, hoppas att 

symtomen ska försvinna av sig självt, förminskande av symtomen 

och rädsla för att behöva skämmas om symtomen är falskt alarm.  

- Symtomattribut: Rädd att söka vård i onödan, rädd att det är 

något allvarligt, tror att symtomen beror på stress och rädda att 

slösa hälsoresurser. 

Medel 

 


