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"I had to clean and sweep the floor 

or what would the next people to come have to say?"  

(Lichtman et al., 2015, s. 365) 

 

 

"It is really frustrating  

because I was trying so desperately to identify the symptoms that I had  

and they were just so vague. Very vague.  

You feel like you’re crazy.  

I kept apologizing actually [to the ED staff].  

I’m really sorry for bothering you, but I just can’t get any relief".  

(Arslanian-Engoren & Scott, 2016, s. 170) 

 

 

"Whole women’s cardiology I think needs focus  

because it’s extremely frustrating to try and convey to a health care professional  

the symptoms that you’re having.  

Some of them look at you like, yeah another whiny woman,  

give her some Xanax and send her on her way".  

(Arslanian-Engoren & Scott, 2016, s. 170) 

 

 

‘‘We are busy caring for others, 

 husband, children, grandchildren,  

so we forget about ourselves’’  

(Lichtman et al., 2015, s. 365) 

 

 

 



   

 

 

 

Abstrakt  

Bakgrund: Kvinnors, gentemot mäns, insjuknande i akut hjärtinfarkt skiljer sig många 

gånger i symtomutveckling, vilket ofta leder till en tidsfördröjning såväl för att uppsöka 

vård som under vårdförloppet. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors 

erfarenheter av insjuknande i en akut hjärtinfarkt från symtomdebut fram till behandling. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på fjorton vetenskapliga originalartiklar hämtade från 

databaserna Cinahl och Pubmed, samt manuell sökning. I analysen sammanställdes och 

genomlästes data, varpå en stegvis kategorisering genomfördes där rubriker växte fram 

utifrån materialet. Kategoriseringarna utfördes enskilt, följt av gemensam evaluering. 

Resultat: I resultatet framkom fyra övergripande processer som kvinnorna gick igenom från 

symtomdebut till behandling. Dessa processer var kantade av såväl subjektiva erfarenheter 

som objektiv påverkan. Kvinnor hade svårt att tolka och agera på hjärtinfarktsymtomen 

delvis relaterat till att symtomen inte motsvarade förväntningar på insjuknandet. Kvinnor 

avvaktade vårdsökande då tidigare ignorans i mötet med vårdpersonal orsakade minskad 

tillit till vården. Diskussion: Insikt om hjärtinfarktinsjuknandets komplexitet belyser vikten 

av ett fördomsfritt bemötande i vården, med individen i fokus. Resultatet åskådliggjorde en 

kunskapsbrist såväl inom sjukvård som på samhälls- och individnivå. Kunskap om kvinnors 

erfarenheter möjliggör för sjuksköterskans utbildande och vägledande roll, samt 

kunskapsförmedling riktad till medborgare. Slutsats: Framtida forskning inom hjärtsjukvård 

bör innefatta en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Därutöver bör vidare forskning 

fokusera på vårdrelaterade erfarenheter bland kvinnor som insjuknat i akut hjärtinfarkt. 

Ökad kunskap inom dessa områden kan bidra till en kompetensutveckling bland 

vårdpersonal som kan skapa förutsättning för en individanpassad omvårdnad, samt 

möjligheten att vägleda och utbilda patienter. 

  

 

Nyckelord:  Akuta koronara syndrom, första insjuknande, kvinna, 

litteraturöversikt, symtomhantering, vårderfarenheter  
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Introduktion 

Hjärt- och kärlsjukdom var den vanligaste dödsorsaken i Sverige under 2016 

(Socialstyrelsen, 2017a). Kvinnor uppvisar mer sällan typiska hjärtinfarktssymtom och det är 

svårare för såväl kvinnor som vårdpersonal att identifiera atypiska symtom till akut 

hjärtinfarkt (Campo, 2016). Detta relaterat till att majoriteten av forskning gällande 

hjärtinfarktssymtom är utförd på män (Camp, 2016; Miller & Kollauf, 2002), vilket även 

återspeglas i samhället där det råder kunskapsbrist kring atypiska hjärtinfarktsymtom 

(Whitaker et al., 2012). Kvinnor har en lång prehospital tidsfördröjning, förloppet från 

symtomdebut till vårdkontakt (Albarqouni et al., 2016b; Løvlien, Schei & Hole, 2007; 

O´Donnell, Condell, Begley & Fitzgerald, 2006). En lång prehospital tidsfördröjning ökar 

frekvent dödligheten och försämrar efterförloppet (Rathore et al., 2009; Yamada et al., 2016). 

Sjuksköterskan bör i det initiala skedet kunna identifiera patientens symtom och därmed 

påverka tiden till behandling (Underwood et al., 2009). 

Bakgrund 

Incidens av akut hjärtinfarkt 

I Sverige under 2016 drabbades 10 219 kvinnor av akut hjärtinfarkt enligt Socialstyrelsen, se 

bilaga 1. Enligt Socialstyrelsen minskar dödligheten i samband med hjärtsjukdom generellt i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2017a). Tidigare har fler män än kvinnor procentuellt avlidit av akut 

hjärtinfarkt, men denna skillnad har minskat mellan könen och 2016 var dödligheten 

närmast lika (Socialstyrelsen, 2017b). Globalt drabbas kvinnor av akut hjärtinfarkt vid högre 

ålder än män (Yusuf et al., 2004). Denna åldersskillnad i insjuknande relaterat till kön kan 

förklaras genom kvinnors östrogenproduktion som har en skyddande effekt mot hjärt- och 

kärlsjukdomar (Meyer et al., 2014).  

Patofysiologi  

Akut hjärtinfarkt inkluderar ST-höjningsinfarkt och icke ST-höjningsinfarkt, som tillhör 

gruppen akuta koronara syndrom (AKS). En akut hjärtinfarkt kännetecknas av en syrebrist i 
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hjärtmuskulaturen, myokardiet. En icke ST-höjningsinfarkt, även kallad NSTEMI (Non ST 

elevation myocardial infarction), utvecklas genom att arterosklerotiskt plack delvis sätter 

igen ett kranskärl och därmed kvarstår ett visst blodflöde. Likaså kan en NSTEMI uppstå då 

ett kranskärl totalt okluderats av en tromb om cirkulationen av det drabbade området 

övertas av en välutvecklad kollateralcirkulation. En ST-höjningsinfarkt, även kallad STEMI 

(ST elevation myocardial infarction), uppstår om en trombos eller plackruptur inträffar i ett 

av de större centrala kranskärlen och kärlets blodtillförsel stoppas, varpå myocardceller blir 

skadade och nekrotiserade. Konsekvenserna av en ST-höjningsinfarkt kan snabbt bli allvarlig 

då hjärtats pumpfunktion snabbt reduceras, vilket vidare påverkar både blodtrycket och 

cirkulationen. Myokardskadans utbredning under en akut hjärtinfarkt påverkas av 

tidsförloppet och en irreversibel skada uppstår efter 30–60 minuter från att blodtillförseln 

stoppats (Ericson & Ericson, 2012, s. 99–102). 

Riskfaktorer 

En global studie innefattande 52 länder presenterade vanliga riskfaktorer för akut 

hjärtinfarkt vilka var avvikande nivåer på blodfetter, rökning, högt blodtryck, diabetes, 

övervikt och psykosociala faktorer (Yusuf et al., 2004). Rökning presenterades som en 

dominerande riskfaktor likväl som fysisk inaktivitet (Oliveira, Barros & Lopes, 2009; Chow 

et al., 2010) samt familjehistorik av akut hjärtinfarkt (Oliveira et al., 2009).  

Symtom 

Ett typiskt symtom vid akut hjärtinfarkt är en tryckande och ihållande bröstsmärta med 

eventuell utstrålning till armar, hals och underkäke (Omran & Al-Hassan, 2006; Canto et al., 

2012). En akut hjärtinfarkt kan också visa sig i en variation av olika symtom (Grace et al., 

2003) eller föregås av prodromalsymtom, det vill säga symtom som kan visa sig veckor eller 

månader innan det akuta insjuknandet (Løvlien, Schei & Gjengedal, 2006; Blakeman & 

Booker, 2016).  
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Vårdförlopp 

Hjärtinfarktsdrabbade patienter som anländer till sjukhuset med ambulans har ofta ett 

snabbt vårdförlopp fram till behandling då medicinsk bedömning och diagnostisering redan 

påbörjats i ambulansen (Fothergill, Watson, Virdi, Moore & Whitbread, 2014). Vid ankomst 

till akutmottagning prioriteras patienter utefter ett turordningssystem, kallad triage, i vilken 

sjuksköterskan många gånger har till uppgift att prioritera efter medicinsk 

angelägenhetsgrad. Sjuksköterskan ställer ett antal frågor till patienten, och eventuella 

anhöriga, för att möjliggöra en korrekt prioritering (Ericson & Ericson, 2012, s. 9). I Sverige 

använder en tydlig majoritet av akutmottagningarna en triageskala (Farrokhnia & 

Göransson, 2011), vanligen en femgradig prioriteringsskala, där misstänkt akut hjärtinfarkt 

klassas till kategori 1 och ett omedelbart omhändertagande (Ericson & Ericson, 2012, s. 10). 

Diagnosen akut hjärtinfarkt fastställs i första hand utifrån symtom där främst typisk 

utveckling av bröstsmärta beaktas och kompletteras med elektrokardiogram (EKG) och 

laboratorieanalyser (ibid, s. 104–105). Den primära behandlingen avser att begränsa 

nekrosutbredningen, därmed är snabb vård högst avgörande eftersom det inte bara kan 

rädda liv utan också förbättra efterförloppet samt möjliggöra en god livskvalitet (ibid., s. 

108–109; Yamada et al., 2016; Socialstyrelsen, 2015). Kvinnor har ett långt tidsspann under 

hela vårdförloppet, från symtomdebut till behandling (O´Donnell, Condell, Begley & 

Fitzgerald, 2005; Leurent et al., 2014) och kvinnligt kön har visat sig vara en barriär för 

diagnostisering och adekvat behandling (Khamis, Ammari & Mikhail, 2016). Forskning visar 

att fler kvinnor än män avlider i akut hjärtinfarkt på sjukhuset (Kuhn, Page, Rahman & 

Worrall-Carter, 2015; Yu et al., 2017; Khamis et al., 2016) och även den långsiktiga 

dödligheten är högre bland kvinnor (Biava et al., 2015; Khamis et al., 2016). Kvarstående 

komplikationer kan bestå av psykosociala besvär (Sjöström-Strand, 2011; Stevens & Thomas, 

2012) eller fortsatt hjärtrelaterad problematik (Yu et al., 2017; Magalhães et al., 2016; Lüscher, 

2015; Khamis et al., 2016).  
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Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan bör i det initiala skedet kunna identifiera den hjärtinfarktsdrabbade 

patientens symtom (Underwood et al., 2009), vilket enligt kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2017, s. 6) ska bedömas utifrån såväl 

patientens subjektiva upplevelse som objektiv data. Den legitimerade sjuksköterskan 

ansvarar för att erbjuda människor möjligheter att hantera sjukdom och all omvårdnad ska 

ske i partnerskap med patienten, utifrån respekt för mänskliga rättigheter, autonomi, 

integritet och värdighet (SSF, 2017, s. 4, 6–7). Dorothea Orem anser att interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient ska anpassas efter patientens tillstånd, kunskap och behov (Orem, 

1995, s. 69, 308–310). Vidare ska sjuksköterskan hjälpa patienten till upprätthållandet av 

egenvård genom individanpassade och medvetna åtgärder (ibid., s. 116). Föreliggande kan 

uppnås genom att bekräfta patienten som person samt respektera hens livsvärld, 

beslutstagande och individualism, vilka är byggstenar i personcentrerad vård (Slater, 2006). 

Personcentrerad vård kräver att relationen mellan sjuksköterska och patient är byggd på 

ömsesidig tillit och förståelse (Morgan & Yoder, 2012; Slater, 2006). Personlig vård enligt 

Orem (1995, s. 8) utgår från individens förmåga att upprätthålla sin funktion och utveckling. 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med akut hjärtinfarkt har även en utbildande roll vars 

syfte är att lära ut lämpligt agerande vid symtomkänning (O´Donnell et al., 2006). 

Orem (1995, s. 310–311) syftar till sjuksköterskans undervisande, vägledande och stöttande 

roll vars ändamål är att stötta patienten att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Detta 

kräver en förmåga att kunna bedöma och utvärdera patientens hälsotillstånd, vilket ligger 

till grund för sjuksköterskans kompetens (SSF, 2017, s. 6). Vidare syftar Orem (1995, s. 352, 

362–363) till omvårdnad i multipersonella enheter, i vilka samhället och 

familjemedlemmarna har betydande roller när individen inte är förmögen att själv hantera 

situationen. Närstående bör informeras om hur adekvat beteende för hjälpsökande bör 

fungera (O´Donnell et al., 2006) och att skapa en förtroendefull relation till anhöriga är en av 

sjuksköterskans kompetenser (SSF, 2017, s. 7). Sammanfattningsvis framställer Orem (1995, s. 

26, 384–389, 418) en god omvårdad som en komplex inlärd förmåga, vilken kräver speciell 

utbildning innefattande kunskaper, attityder, färdigheter och egenskaper. 
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Problemformulering 

Kvinnors insjuknande i akut hjärtinfarkt skiljer sig många gånger gentemot mäns i 

symtomutveckling, vilket ofta leder till en tidsfördröjning såväl prehospitalt som under 

vårdförloppet. Konsekvensen av ett förlängt tidsförlopp från symtomuppkomst till 

behandling ökar markant dödligheten, försämrar det kliniska utfallet och leder till ett 

problematiskt efterförlopp. 

Ökad kunskap om kvinnors subjektiva erfarenheter av insjuknandet i akut hjärtinfarkt i det 

akuta skedet skulle kunna främja individanpassad omvårdnad, bemötande och 

undervisning. En ökad förståelse inom området, såväl bland vårdpersonal som på samhälls- 

och individnivå, skulle kunna bidra till minskad tidsfördröjning från symtomuppkomst till 

behandling och därmed sannolikt förbättra efterförloppet av en akut hjärtinfarkt.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av insjuknande i en akut hjärtinfarkt 

från symtomdebut fram till behandling.   

Metod 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2017, s. 141–144) strävar efter en 

övergripande bild av det aktuella forskningsläget och hur grunden ser ut för den 

evidensbaserade vården som bedrivs. Friberg menar att en litteraturöversikt är ett 

strukturerat arbetssätt med motivet att skapa en beskrivande överblick av ett avgränsat 

område. Enligt Polit och Beck (2017, s. 88) kan en litteraturöversikt liknas med en fullständig 

studie. Detta baserat på att granskaren utgår från en problemformulering och därefter 

formulerar och integrerar en datainsamlingsstrategi, varpå data slutligen analyseras och 

sammanställs i ett resultat. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapliga originalartiklar som svarade på syftet inkluderades, såväl kvalitativa, 

kvantitativa som mixade artiklar. Då författarna till föreliggande studie enbart behärskar 

engelska och svenska, kunde endast artiklar på dessa två språk inkluderas. Artiklarna skulle 

utgå från kvinnors erfarenheter av att insjukna i en akut hjärtinfarkt. Erfarenheter som 

inkluderades utgick från begreppet erfara vilket definieras, likt Svenska akademiens ordbok 

(www.saob.se), att genom iakttagelse eller upplevelse erhålla kunskap eller kännedom om 

något. Kvinnor från och med 19 års ålder inkluderades. Vidare skulle artiklarna ha ett etiskt 

resonemang samt innefatta ett etiskt institutionellt godkännande. Slutligen inkluderades 

artiklar publicerade de senaste tio åren som höll medelhög eller hög kvalitet. I artiklar som 

innefattade både män och kvinnor i studiepopulationen, exkluderades männens perspektiv. 

Artiklar som behandlade kvinnors erfarenheter av ett andra insjuknande, eller flertalet 

insjuknande i akut hjärtinfarkt exkluderades.  

Litteratursökning 

Artikelsökningarna utfördes i den omvårdnadsinriktade databasen Cinahl och den 

medicinska databasen Pubmed. Ämnesord från informationsbärande begrepp i föreliggande 

studies syfte omvandlades till Cinahl headings och MeSH termer, se tabell 1. Då det akuta 

skedets tidsram innefattade erfarenheter från symtomdebut fram till första behandling 

inkluderades vårdenheterna primär-, ambulans-, akut- samt slutenvård i söktermerna.  

Tabell 1, Söktermer 

Ämnesord MeSh termer Cinahl headings 

Akut hjärtinfarkt "Myocardial Infarction",                          

”Acute Coronary Syndrome” 

"Myocardial Infarction",                                       

”Acute Coronary Syndrome” 

Vårdenheter "Emergency Medical Services",          

"Inpatients",                                               

"Primary Health Care" 

"Emergency Care",                                             

"Inpatients",                                                               

"Health Care Delivery" 

http://www.svenska.se/
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Erfarenheter ”Adaptation, Psychological", "Life Change 

Events", "Emotions", "Quality of Life", 

"Patient Satisfaction", "Interpersonal 

Relations", "Professional-Patient Relations”, 

"Nurse-Patient Relations", "Attitude", 

"Attitude of Health Personnel", "Attitude to 

Health", "Prejudice", "Sexism", "Personal 

Satisfaction", "Communication", "Social 

Support", "Patient-Centered Care" 

"Adaptation, Psychological", "Coping", "Social 

Adjustment", "Life Change Events", "Emotions", 

"Quality of Life", "Patient Satisfaction", 

"Interpersonal Relations", "Professional-Patient 

Relations", "Nurse-Patient Relations", "Attitude", 

"Prejudice", "Gender Bias", "Attitude to Health", 

"Patient Attitudes", "Communication", "Support, 

Psychosocial", "Empowerment", "Patient Centered 

Care" 

Initialt gjordes övergripande sökningar i Pubmed och Cinahl med många synonymer vilket 

gav flera relevanta artiklar. Därefter gjordes mer riktade sökningar innefattande major 

concept samt vanligt förekommande MeSH termer och Cinahl headings i relevanta artiklar 

från tidigare sökningar. Slutligen utfördes manuell sökning genom att granska referenslistor 

från review- och originalartiklar. Samtliga sökningar redovisas i tabell 2. 

Tabell 2, Artikelsökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffar 

Urval Författare, År 

PubMed 

180115 

"Myocardial Infarction"[Mesh] AND ("Emergency 

Medical Services"[Mesh] OR "Inpatients"[Mesh] OR 

"Primary Health Care"[Mesh]) AND ("Adaptation, 

Psychological"[Mesh] OR "Life Change 

Events"[Mesh] OR "Emotions"[Mesh] OR "Quality of 

Life"[Mesh] OR "Patient Satisfaction"[Mesh] OR 

"Interpersonal Relations"[Mesh] OR "Professional-

Patient Relations"[Mesh] OR "Nurse-Patient 

Relations"[Mesh] OR "Attitude"[Mesh] OR "Attitude 

of Health Personnel"[Mesh] OR "Attitude to 

Health"[Mesh] OR "Prejudice"[Mesh] OR 

"Sexism"[Mesh] OR "Personal Satisfaction"[Mesh] 

OR "Communication"[Mesh] OR "Social 

Support"[Mesh] OR "Patient-Centered Care"[Mesh])  

Women, 10-

years, english, 

swedish, 

adults +19 

138 *63 

**18 

***8 

****6 

 

Albarqouni et al., 

2016a. 

Carneiro Mussi et al., 

2014. 

Løvlien et al., 2008. 

Thylén et al., 2015.  

Herning et al., 2011.  

Arslanian-Engoren & 

Scott, 2016.  

Cinahl 

180115 

MH "Myocardial Infarction+" AND (MH 

"Emergency Care+" OR MH "Health Care Delivery+" 

OR MH "Inpatients") AND (MH "Adaptation, 

Psychological+" OR MH "Coping+" OR MH "Social 

Adjustment" OR MH "Life Change Events+" OR MH 

"Emotions+" OR MH "Quality of Life+" OR MH 

"Patient Satisfaction" OR MH "Interpersonal 

Relations" OR MH "Professional-Patient Relations+" 

OR MH "Nurse-Patient Relations" OR MH 

"Attitude+" OR MH "Prejudice" OR MH "Gender 

Bias" OR MH "Attitude to Health" OR MH "Patient 

Attitudes" OR MH "Communication+" OR MH 

"Support, Psychosocial+" OR MH "Empowerment" 

OR MH "Patient Centered Care") 

 

Female, 10-

years, english, 

swedish, peer 

reviewed, all 

adults 

58 

 

*21    

**4   

***3 

****3 

*****1 

 

Gyberg et al., 2016. 

Isaksson et al., 2013. 

Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2008. 
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Cinahl 

180116 

MH "Myocardial Infarction+" AND (MM "Women's 

Health" OR MM ”Women” OR MM ”Female”) AND 

(MH "Treatment Delay" OR (MH "Patient Attitudes" 

OR MH "Decision Making+" OR MH "Health 

Knowledge") 

Female, 10-

years, english, 

swedish, peer 

reviewed, all 

adults 

9 

 

*7      

**4   

***4 

****2  

*****2 

Arslanian-Engoren & 

Scott, 2017. 

Higginson, 2008. 

Cinahl 

180130 

MH "Acute Coronary Syndrome" AND (MM 

"Women's Health" OR MM ”Women” OR MM 

”Female”) AND (MH "Treatment Delay" OR MH 

"Patient Attitudes" OR MH "Decision Making+" OR 

MH "Health Knowledge") 

Female, 10-

years, english, 

swedish, peer 

reviewed, all 

adults 

3 *2      

**2  

***2 

****2 

Davis, 2017.  

Gallagher et al., 2010.  

Manuell 

sökning 
  1  Lichtman et al., 2015.  

*antal valda efter att ha läst titeln, **antal valda efter att ha läst abstrakt, ***antal valda efter att ha läst hela artikeln,  

****antal vald artikel efter kvalitetsbedömning, *****dubblett av artikel som gått igenom kvalitetsbedömning sedan tidigare sökning 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

För att få fram ett relevant urval av artiklar som besvarade syftet i sökningarna följdes en 

bestämd urvalsprocess. Första urvalet genomfördes genom att läsa samtliga titlar, varpå det 

andra urvalet genomfördes genom att läsa artiklarnas abstrakt. Under båda 

urvalsprocesserna valdes artiklar som överensstämde med föreliggande syfte. I tredje urvalet 

valdes artiklar ut som efter genomläsning bedömdes relevanta för föreliggande studies syfte 

och stämde överens med inklusionskriterierna. Slutligen kvalitetsgranskades artiklarna 

utifrån Polit och Becks (2017) kvalitetsgranskningsmallar (bilaga 2 & 3) där störst fokus 

riktades på studiernas metod- och analysavsnitt. Samtliga frågor i respektive mall 

besvarades där varje ja gav en styrka åt studien medan varje nej minskade den generella 

kvaliteten. Frågor relaterade till metod och analysavsnittet vägde tyngst vid 

kvalitetsgraderingen och sammanvägdes med en generell kvalitetsbedömning av artikelns 

samtliga delar (ibid., s. 101, 105). Den mixade studien granskades genom en kombination 

mellan de båda mallarna där relevanta frågor från varje mall besvarades. För ett medelhögt 

betyg krävdes det att minst hälften av frågorna relaterade till metod- och analysdel kunde 

besvaras med ett ja, samt att artikelns övriga delar var välskrivna. För vidare högt betyg 

skulle majoriteten (minst 80%) av frågorna relaterade till metod- och analysdel kunna 

besvaras med ett ja, samt varit genomgående välskrivna med tydlig studiekontext. De 

artiklar som fick ett medelhögt eller högt betyg valdes ut i det fjärde och sista urvalet. För en 



   

 

 

 

9 

översikt av inkluderade artiklar se bilaga 4. Slutligen inkluderades fjorton vetenskapliga 

originalartiklar, varav tio var kvalitativa, tre kvantitativa samt en med mixad design. 

Analys 

Initialt dokumenterades varje artikel i ett granskningsprotokoll ur Polit och Beck (2017, s. 

100), se bilaga 5. Enligt Friberg (2017, s. 149) strukturerar detta granskningen genom att 

identifiera vad som karaktäriserar varje enskild artikel, samt ger en övergripande bild av 

likheter och skillnader. Dataanalys utfördes i enlighet med Friberg (2017, s. 148–151), där 

studierna initialt lästes igenom ett flertal gånger av föreliggande litteraturöversikts båda 

författare för att ge en helhet, varpå resultatet ur artiklarna som svarade på syftet 

sammanfattades.  

Analysen inleddes med en uppdelning av materialet i prehospitala erfarenheter och 

erfarenheter relaterade till vårdinstanser. Därefter utfördes en första kategorisering av 

materialet som resulterade i fyra övergripande rubriker, vilka speglade olika processer som 

kvinnorna erfarit från symtomdebut till behandling. En andra kategorisering skedde där 

liknande erfarenheter under varje övergripande rubrik identifierades och tilldelades 

etiketter. Etiketterna överlappade varandra och representerade olika mentala processer, 

strategier och sinnesintryck som kvinnorna erfarit och använt sig av. Etiketterna användes 

för att skapa struktur i analysen och omvandlades till stycken vid 

resultatsammanställningen. För en översikt av analysprocessen se figur 1.  

Varje kategorisering skedde enskilt följt av en gemensam evaluering. Simultant skrevs 

memos, som enligt Polit och Beck (2017, s. 545, 566) syftar till att föra reflektion samt 

beskriva mönster och samband mellan olika teman och kategorier. Detta gav en 

triangulering i analysen i vilken olika tolkningar och teman diskuterades, jämfördes och 

sammanfördes mellan författarna. En analytisk triangulering, enligt Polit och Beck (2017, s. 

567) är då en eller flera analytiska tekniker sammanställs för att möjliggöra en ytterligare 

validering av samma uppsättning data. 
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Figur 1, Analysprocess 

Etiska överväganden 

Resultatets artiklar skulle ha ett etiskt resonemang innefattande institutionellt etiskt 

godkännande, som enligt Polit och Beck (2017, s. 150) innebär att en utformad kommitté på 

institutionen där forskningen skett etiskt granskat studiens föreslagna projektplan. Detta 

utförs för att minska bias i författarnas etiska självutvärdering och skyddar 

studiepopulationens rättigheter. Enligt principiella förpliktelser ska forskarna undvika skada 

på deltagarna och därmed skulle fördelarna med studierna vara större än eventuella faror 

(ibid., s. 139). Urvalet av artiklar inkluderade i resultatet har skett utan personliga 

värderingar av innehållet. Översättningar har gjorts med noggrannhet, i vilken ordens 

betydelse iakttagits genom att subjektiva tolkningar medvetet undvikits och av samma skäl 

har citat refererats i originalspråk. Analysen genomfördes i så stor utsträckning som möjligt 

utan värderingar utifrån författarnas förutfattade meningar och erfarenheter. 
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Resultat 

Resultatet behandlade erfarenheter av sammanlagt 694 kvinnor, varav 181 kvinnor var från 

tio kvalitativa studier, 416 kvinnor från tre kvantitativa studier och 97 kvinnor från en mixad 

studie. Sex av artiklarna kom från Norden, två från övriga Europa, fyra från USA, en från 

Australien och en från Brasilien. För en översikt av inkluderade artiklar se bilaga 4.  

I resultatet framkom fyra övergripande processer som kvinnorna gick igenom från 

symtomdebut till behandling, vilka var 

symtomtolkning, symtomhantering, 

beslutsprocess och vårderfarenheter, se figur 

2. För inkluderade artiklars innehåll under 

varje rubrik, vilka motsvarar de fyra 

processerna, se bilaga 6. 

Figur 2, De fyra övergripande processerna 

Symtomtolkning 

Många kvinnor erfor prodromalsymtom (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Isaksson, Brulin, 

Eliasson, Näslund & Zingmark, 2013) och dessa begynnande symtom uppgavs ha debuterat 

alltifrån timmar och dagar upp till månader och år innan den faktiska hjärtinfarkten 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Gallagher, Marshall & Fisher, 2010; Herning, 

Hansen, Bygbjerg & Lindhardt, 2011; Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2008). Prodromalsymtomen uppgavs varit svårtolkade såsom intermittenta och ospecifika 

(Davis, 2017; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008), vilket resulterade i att de identifierades av 

kvinnor först i efterförloppet av deras akuta hjärtinfarkt (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; 

Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015). Erfarenheter av 

symtomyttringarna bland kvinnor i det prodromala skedet innefattade en kvantitet av olika 

variationer som främst dominerades av fatigue (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2008) och matsmältningsbesvär (Gallagher et al., 2010; Herning et al., 

2011; Higginson, 2008; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015).  
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Övergången från det prodromala skedet till det akuta skedet var svåridentifierad (Arslanian-

Engoren & Scott, 2016; Davis, 2017; Gallagher et al., 2010; Isaksson et al., 2013; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2008). Flertalet kvinnor uppgav att debuterande symtom var desamma 

som i det akuta skedet, bortsett från att symtomen ändrat karaktär till mer distinkta och 

ihållande (Davis, 2017; Gallagher et al., 2010; Isaksson et al., 2013). De begynnande 

symtomens karaktär beskrevs av somliga som obehagliga och vaga (Arslanian-Engoren & 

Scott, 2016; Gallagher et al., 2010; Herning et al., 2011; Higginson, 2008; Isaksson et al., 2013; 

Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). För andra förekom en kroppsligt 

vandrande smärta eller illamående (Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Gallagher et al., 2010; 

Herning et al., 2011; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). 

Bröstkänningar var vanligt förekommande och beskrevs av några kvinnor som tryckande 

och obehagliga utan smärta (Arslanian-Engoren & Scott, 2016, 2017) eller som udda och 

obekanta (Gallagher et al., 2010; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008), 

medan andra beskrev en direkt smärta (Gallagher et al., 2010; Isaksson et al., 2013). I en 

studie med 43 kvinnor kunde 8 (18,6%) av kvinnorna identifiera den upplevda smärtan som 

hjärtrelaterad, varav 3 (7%) av dessa kvinnor uttydde ett möjligt samband till akut 

hjärtinfarkt (Carneiro Mussi et al., 2014).  

En studie presenterade att 8 av 18 kvinnor (44,4%) direkt kunde identifiera sina 

hjärtinfarktssymtom (Davis, 2017). Allteftersom symtomen gradvis intensifierades och fick 

ny karaktär omarbetades kvinnors symtomtolkning (Gallagher et al., 2010; Gyberg, Björck, 

Nielsen, Määttä & Falk, 2016; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Då symtomdebuten var 

abrupt eller yttrade sig i enighet med kvinnors förväntningar av hur hjärtinfarktssymtom 

bör yttra sig, förstod de situationens seriositet och symtomtolkningen blev mer korrekt 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Davis, 2017; Herning et al., 2011).  

I knew for sure that it was a heart attack. I have read about heart attacks and heard about the symptoms 

on TV. Yes, there is pressure on your chest and into the arms and then the pounding sensation in the 

chest (Isaksson et al., 2013, s. 365). 

Bland flertalet kvinnor var det vanligt att relatera hjärtinfarktsymtomen till annat 

sjukdomstillstånd, såväl ett kroniskt som ett tillfälligt tillstånd (Arslanian-Engoren & Scott, 
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2017; Gallagher et al., 2010; Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2011; Higginson, 2008; 

Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). I motsats till 

detta tolkade andra kvinnor symtomen som någonting harmlöst och ofarligt då symtomen 

inte uppfyllde deras förväntan på hjärtinfarktssymtom (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; 

Davis, 2017; Gallagher et al., 2010; Gyberg et al., 2016; Higginson, 2008; Isaksson et al., 2013). 

”Sure, I know you are supposed to have pain in one arm, but not in both arms! Nothing in 

my symptoms was what I expected to be a heart attack” (Isaksson et al., 2013, s. 365). Bilden 

av vad som enligt kvinnor karaktäriserade en typisk hjärtinfarktpatient innefattade manligt 

kön, rökning, äldre och övervikt (Higginson, 2008). Många kvinnor ansåg sig därför vara 

skyddade av sitt kön (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Herning et al., 2011; Higginson, 

2008), ålder (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2008) och hälsosamma livsstil (Herning et al., 2011). Kvinnor uppgav att media 

hade påverkat deras syn på en akut hjärtinfarkt och dess symtombild (Isaksson et al., 2013; 

Lichtman et al., 2015). Utomståendes påverkan, såväl närstående som vårdprofessioner, hade 

även en avgörande betydelse för kvinnors förståelse av situationens allvar och identifiering 

av symtomen (Gallagher et al., 2010; Herning et al., 2011; Lichtman et al., 2015). Kvinnor 

använde sig också av böcker, media och telefonrådgivning för att skapa en djupare insikt av 

symtomens betydelse (Gallagher et al., 2010; Isaksson et al., 2013). 

När kvinnor saknade förklaring till sina symtom reagerade några med rädsla (Gyberg et al., 

2016; Higginson, 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008), sömnsvårigheter (Arslanian-

Engoren & Scott, 2016), ångest, stress (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008), panik samt 

existentiella tankar (Gyberg et al., 2016). Av 158 kvinnor upplevde 19 kvinnor (12%) rädsla 

inför döden relaterat till sina hjärtinfarktsymtom (Albarqouni, von Eisenhart Rothe, Ronel, 

Meinertz & Ladwig, 2016a). Att drabbas av dödsrädsla hade ett signifikant samband med 

negativa känslomässiga erfarenheter och dålig självuppfattning (p<0.019), samt symtomens 

svårighetsgrad (p<0.028) och smärtintensitet (p<0.046) (Albarqouni et al., 2016a). I en studie 

på 149 kvinnor uppgav 16,8% att de erfarit en känsla av depression under 

symtomutvecklingen, 49,7% erfor sömnsvårigheter och 51,7% stress (Løvlien, Schei & Hole, 

2008). 
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Symtomhantering 

Olika strategier användes bland många kvinnor i symtomhanteringen för att upprätthålla 

egenkontroll genom symtomlindring och med övertygelsen att de kunde hantera symtomen 

själva (Gallagher et al., 2010; Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2011; Higginson, 2008; 

Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Flertalet 

kvinnor förlitade sig på, för kvinnorna, bekanta egenvårdsmetoder såsom vila eller 

vardaglig distraktion (Carneiro Mussi et al., 2014; Herning et al., 2011; Higginson, 2008; 

Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Ett upprätthållande av vardagliga 

sysslor stärkte även kvinnors självkänsla (Gyberg et al., 2016). Många kvinnor använde sig 

av medicin för att mildra symtomen (Carneiro Mussi et al., 2014; Gallagher et al., 2010; 

Herning et al., 2011; Higginson, 2008; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2008). 

Somliga kvinnor som kunde relatera symtomen till hjärtat valde att ignorera och istället 

normalisera tillståndet (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Likaså ignorerade kvinnor med 

en familjehistorik av hjärt- och kärlsjukdom sina symtom (Arslanian-Engoren & Scott, 2017; 

Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). I andra fall klassificerades 

symtomen som någonting ofarligt och utifrån situationen hanterbart genom självövertygelse 

och negligering (Herning et al., 2011; Higginson, 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). 

Hantering genom att i så lång utsträckning som möjligt kunna uthärda symtomen 

återberättades av flera kvinnor, vilka satte tilltro till att symtomen skulle avta (Carneiro 

Mussi et al., 2014; Davis, 2017; Gyberg et al., 2016; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2008). En studie visade att 32 av 43 kvinnor (74,4%) hade utvecklat ett 

motståndsbeteende mot smärta (Carneiro Mussi et al., 2014). Flertalet kvinnor återgav att de 

teg om sina symtom (Carneiro Mussi et al., 2014), somliga för att inte besvära sin omgivning 

(Davis, 2017; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). 

Åtaganden relaterade till hemmet och familjen samt ovillighet att besvära andra 

prioriterades före kvinnors egen situation, varpå symtomen hemlighölls och förbisågs 

(Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Davis, 2017; Herning et al., 2011; Higginson, 2008; 
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Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Likaså negligerades symtomen då 

arbete och ansvarstaganden prioriterades primärt (Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Davis, 

2017; Gyberg et al., 2016; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015). Vissa kvinnor beskrev 

att de hellre upprätthöll sin vardag och personliga identitet än att uppmärksamma 

symtomen (Isaksson et al., 2013). 

I said, ‘I really just don’t feel good.’ But no, I did not say, ‘I am having chest pains.’ I probably had too 

much to do. I know I had too much to do to be wimpy about being sick (Lichtman et al., 2015, s. 34). 

Beslutsprocess 

Kvinnor uppgav att omgivningen inverkade i beslutsprocessen att uppsöka vård (Arslanian-

Engoren & Scott, 2017; Gallagher et al., 2010; Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2011; 

Higginson, 2008; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Flertalet kvinnor 

återberättade att de övertalats till vårdkontakt av bekanta och närstående (Arslanian-

Engoren & Scott, 2017; Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2011; Higginson, 2008), medan 

andra kvinnor helt överlät ansvaret till sina närstående (Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand 

& Fridlund, 2008). I vissa fall resulterade närståendes inverkan i en ambivalens i kvinnors 

beslutsprocess att uppsöka vård (Gyberg et al., 2016; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2008). 

I beslutet om att uppsöka vård eller att själv hantera sina symtom beskrev kvinnor en 

kluvenhet präglad av ovisshet och föreställningar om vården (Gyberg et al., 2016; Higginson, 

2008; Isaksson et al., 2013). En märkbar motvillighet till vårduppsökandet motiverades som 

en rädsla för att ha feltolkat symtomen som därmed skulle visa sig vara falskt alarm, vilket 

enligt kvinnor hade kunnat orsaka förödmjukelse (Davis, 2017; Herning et al., 2011; 

Sjöström-Strand & Fridlund, 2008) och eventuell framställan som hypokondriker (Isaksson et 

al., 2013; Lichtman et al., 2015). Faktorer som av kvinnor ansågs avgörande för att uppsöka 

vård var symtom som erfarits intensiva (Arslanian-Engoren & Scott, 2016, 2017; Gallagher et 

al., 2010; Higginson, 2008; Isaksson et al., 2013), ångest relaterat till symtomutvecklingen 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2008), eller en färdig handlingsplan för akuta situationer 

(Herning et al., 2011). Flertalet kvinnor återgav att när symtomen eskalerade och ändrade 
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karaktär och därmed tolkades som outhärdliga eller allvarliga, infanns det inga tvivel om att 

uppsöka vård (Davis, 2017; Gallagher et al., 2010; Gyberg et al., 2016; Herning et al., 2011; 

Isaksson et al., 2013). 

När beslutet att uppsöka vård hade fattats oroade kvinnor sig över hur och var de skulle 

vända sig (Isaksson et al., 2013). Några kvinnor berättade att de vände sig till primärvården 

för rådfrågan om sina symtom (Lichtman et al., 2015; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008), där 

fåtalet fick rekommendationen att uppsöka akutsjukvård (Gallagher et al., 2010). En studie 

presenterade att 36 av 109 kvinnor (33%) ringde till sjukvårdsrådgivningen som första 

vårdkontakt (Thylén, Ericsson, Hellström Ängerud, Isaksson & Sederholm Lawesson, 2015). 

Nödnummer med koppling till akutsjukvård kontaktades då kvinnor erfor abrupta och 

överraskande symtom (Davis, 2017). En studie på 43 kvinnor visade att 3 (7%) av dem 

använde ambulansservice som transportmedel till sjukhuset (Carneiro Mussi et al., 2014), 

medan en annan studie visade att ingen av de fjorton deltagande kvinnorna valde 

ambulanstransport (Arslanian-Engoren & Scott, 2017). Ytterligare en studie visade att fem av 

arton kvinnor valde ambulanstransport, varav samtliga av dessa fem kvinnor erfarit abrupta 

symtom som de tolkade som allvarliga (Davis, 2017). Många kvinnor föredrog privat 

transport i egen eller närståendes bil (Arslanian-Engoren & Scott, 2017; Davis, 2017; 

Gallagher et al., 2010; Isaksson et al., 2013; Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Privat 

transport prioriterades då somliga erfor att ambulanstransport var ett för drastiskt och 

genant alternativ (Isaksson et al., 2013) och uppgav en rädsla för att störa 

ambulanspersonalen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008).  

Tidigare negativa vårderfarenheter inom ramen av hjärtinfarktinsjuknandet, såsom ignorans 

från vårdpersonal, implementerade en ambivalens hos kvinnor till att uppsöka ny 

vårdkontakt (Davis, 2017; Gyberg et al., 2016; Isaksson et al., 2013; Lichtman et al., 2015). 

Bland somliga kvinnor orsakade kluvenheten ett självtvivel (Isaksson et al., 2013) och en 

kvinna beskrev en rädsla över att ha fel igen (Davis, 2017, s. 491).  
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Vårderfarenheter 

Kvinnor erfor svårigheter att acceptera att de insjuknat i en akut hjärtinfarkt även då de 

befann sig på sjukhuset (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). Flertalet kvinnor beskrev en 

lättnad över att symtomen faktiskt berodde på någonting allvarligt och inte var inbillning 

(Lichtman et al., 2015).  

I felt so stupid laying in the ER...the nurse comes in and goes, ‘all your lab work, everything looks 

great’... and I burst into tears like I’m so embarrassed...The nurse comes in about 20 minutes later and 

goes, ‘we need to move you to ICU...you’ve had a heart attack.’ But it was a sense of relief...I was tryin’ 

to justify it. I was mortified...I felt like, oh my gosh, what are these people in the ER thinking of me? That 

here I am, a CRNA [Certified Registered Nurse Anesthetist], and I’m so stupid, you know, like a 

hypochondriac... I thought there’s no possible way I can be having a heart attack...I’ve just skied six 

days, hard, no chest pain, I exercise, I’m healthy as a horse...and I’m not gonna go in and be embarrassed 

by having them tell me it was a gas bubble (Lichtman et al., 2015, s. 35). 

Ett annat erfaret intryck var en frustration bland kvinnor förknippad med svårigheter att 

beskriva sina symtom, samt att symtomutveckling inte stämde överens med förväntningarna 

på hur en akut hjärtinfarkt yttrar sig (Arslanian-Engoren & Scott, 2016; Isaksson et al., 2013).  

Återkommande berättelser från kvinnor talade för en erfaren ignorans från vårdpersonal 

(Gyberg et al., 2016; Lichtman et al., 2015), vilket gav en minskad tillit till vården (Gallagher 

et al., 2010) och en minskad tilltro till sig själv (Davis, 2017; Isaksson et al., 2013). Flera 

kvinnor återgav att de erfarit en tidsfördröjning på sjukhuset relaterat till en ständig 

återupprepning av sin situation inför flertalet olika vårdpersonal (Arslanian-Engoren & 

Scott, 2016; Gallagher et al., 2010; Lichtman et al., 2015). Några kvinnor beskrev en känsla av 

interaktionskonflikt med sjuksköterskor, som främst fokuserade på smärta och dess 

intensitet, samtidigt som kvinnor fann det svårt att identifiera sina symtom och uppgav att 

de fick övertala vårdpersonal om att tro på dem (Arslanian-Engoren & Scott, 2016).  

Känslan av att inte bli tagen på allvar av vårdpersonal härledde några kvinnor till sin unga 

ålder eftersom ung ålder inte ansågs förknippat med ett insjuknande i akut hjärtinfarkt. 

Kvinnor beskrev sitt kön som en annan barriär till en adekvat symtombekräftelse av 

vårdpersonal, som en kvinna beskrev: "I feel like if you had been a man presenting with my 

symptoms, I would have been taken more seriously" (Arslanian-Engoren & Scott, 2016, 

s.170). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Initialt gjordes, efter vägledning av bibliotekarie, två övergripande sökningar i Pubmed och 

Cinahl, med många sammanlänkande synonymer i syfte att ge ett brett sökresultat som i så 

stor utsträckning som möjligt ringade in studerat område. Att nyttja expertishjälp under 

litteratursökningen är rekommenderat enligt Östlundh (2017, s. 81) och styrker därmed 

föreliggande litteratursökning. Begränsningen women användes i samtliga sökningar, vilket 

grundades på att upprepade kontrollsökningar gav identiskt sökresultat som användandet 

av Cinahl headings och MeSH termerna: (”female” OR ”women”). För att få fram Cinahl 

headings och MeSH-termer relaterade till begreppet erfarenheter användes Karolinska 

Institutets (2013) lista med termer för upplevelser i olika former, vilka sammanlänkades. 

Inklusionskriteriet +19 år användes eftersom det var den avgränsningen som fanns möjlig i 

såväl Cinahl som Pubmed. MeSH-termer och Cinahl headings som behandlade de olika 

vårdinstanserna användes främst för att begränsa antalet artikelträffar till vald tidsram 

utifrån inklusionskriterierna. MeSH-termer och Cinahl headings för ambulanssjukvård 

ingick i termen för akutsjukvård i båda databaser. Sökningarna avgränsades till ett tidsspann 

på tio år för att möjliggöra så uppdaterad data som möjligt, då erfarenheter såsom 

symtomtolkning och symtomrespons påverkas av samhället och tillgänglig information.  

De två inledande övergripande sökningarna gav elva relevanta artiklar värda att granskas, 

se tabell 2, samt inringade det aktuella forskningsläget. Följande riktade sökningar gav ofta 

dubbletter av artiklar som redan genomgått kvalitetsgranskning. Under 

litteratursökningsökningsprocessen framkom även termen Acute Coronary Syndrome som ett 

synonymt sökalternativ till termen Myocardial Infarction. Denna term gav inte lika relevanta 

träffresultat, se bilaga 7, men resulterade slutligen i ytterligare två artiklar till resultatet. 

Under sökprocessen med urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning, framkom det 

att kvinnors erfarenheter från det första insjuknandet påverkade erfarenheter vid 

återinsjuknande. Därav infördes ett exklusionskriterium för erfarenheter relaterade till ett 

andra eller flertalet insjuknande. Då enbart erfarenheter av ett första insjuknande 
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inkluderades gjordes ytterligare sökningar innefattande termer relaterat till "första 

insjuknande", vilket inte gav några ytterligare artiklar, se bilaga 7.   

Sökningar utfördes även i Swemed+, Gender Studies Database och PsycINFO, se bilaga 7, 

vilket inte gav några nya artiklar utöver dubbletter av artiklar från tidigare sökningar. 

Avgränsningen "adult" fanns inte tillgänglig i varken Swemed+ eller Gender Studies 

Database.  

Avslutningsvis gjordes en manuell sökning genom att granska samtliga referenslistor i alla 

kvalitetsbedömda artiklar och reviewartiklar inom samma studieområde. Majoriteten av 

granskade referenslistor innehöll merparten av redan kvalitetsbedömda artiklar, och 

sökningen resulterande enbart i en ytterligare artikel till resultatet. Detta tydliggjorde att 

informationssökningen var mättad, vilket kan ses som en styrka. För samtliga sökningar se 

artikelsökningar i tabell 2 samt övriga sökningar i bilaga 7.  

Fortlöpande under litteratursökningsprocessen kontrollerades det att samtliga 

originalartiklar var vetenskapliga. Artiklar från manuella sökningar och från Pubmed 

granskades via Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com) som säkerställde att 

artiklarna var peer reviewed, det vill säga publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 

2017, s. 79). I Cinahl användes avgränsningen peer reviewed. I tillägg utfördes en manuell 

kontroll då Östlundh (2017, s. 79) menar att peer reviewed inte tydliggör huruvida enstaka 

artiklar är vetenskapliga. Kontrollen gjordes i enlighet med Segestens (2017, s. 49–51) krav på 

en vetenskaplig artikel, vilken bör redovisa ny kunskap samt följa ett givet granskningsbart 

format inkluderat bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser.  

En potentiell svaghet med föreliggande litteraturöversikt var att många inkluderade artiklar 

hade en lång retrospektiv datainsamling, vilket kan ha påverkat kvinnors minnesbild av 

erfarenheter relaterat till insjuknandet. Däremot stärks litteraturöversikten då inkluderade 

artiklar främst har byggts på kvalitativ forskning, som enligt Friberg (2017, s. 129) bidrar till 

en ökad förståelse av patienters erfarenheter, vilket går i linje med föreliggande 

litteraturöversikts syfte. Vidare har artiklarna använt sig av olika intervjumetoder såsom 
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individuella intervjuer kontra gruppintervjuer, vilket kan ha gett en mer omfattande 

variation av erfarenheter. 

Resultat från samtliga inkluderade originalartiklar sammanställdes, varav resultat relaterat 

till kvinnors aspekter plockades ut från de fyra studierna med både kvinnor och män i 

studiepopulationen. Initialt i analysprocessen sammanställdes kvantitativ data för sig medan 

kvalitativ data grovsorterades utifrån två förutbestämda rubriker, vilka var prehospitala 

erfarenheter samt erfarenheter relaterade till vårdinstanser. Efter återupprepande 

genomläsningar, med intention att uttyda processer som kvinnor erfor från symtomdebut till 

behandling, framkom grovsorteringens ramar för avgränsande. Detta begränsade 

analysprocessen och grovsorteringens ramar blev därefter oreglerade. Under första och 

andra kategoriseringen växte rubriker och etiketter fram utifrån data utan förutbestämda 

ramar, se figur 1. Vidare utfördes analysen enskilt mellan författarna och gav därmed en 

triangulering som enligt Polit och Beck (2017, s. 567) ökar möjligheten att validera innebörd 

bakom data, vilket stärkte analysprocessen. Kategorierna som växte fram var tydliga och 

logiska, stärkt av att båda författarnas enskilda kategorisering ofta visade sig vara samma 

vid den gemensamma evalueringen. Namn på rubrikerna diskuterades fram med avsikt att 

spegla kategoriernas innebörd. Vidare omstrukturerades analysens disposition kontinuerligt 

och analysprocessen har utförts med öppenhet för revideringar. 

Resultatdiskussion 

I föreliggande resultat framkom det att kvinnor hade svårt att tolka och agera på sina 

symtom, vilket delvis relaterades till att symtomen inte erfarits allvarliga eller motsvarade 

deras förväntningar på hjärtinfarktssymtom. Vidare ansåg sig kvinnor vara skyddade av sitt 

kön, ålder och hälsosamma livsstil. Kvinnors symtomtolkning och vårdkontakt påverkades i 

stor utsträckning av deras anhöriga. Flertalet kvinnor visade sig ha behovet av att 

upprätthålla en egenkontroll, vilket påverkade beslutsprocessen att uppsöka vård. Vidare 

framkom det att kvinnor drog sig från att uppsöka vård på grund av rädslan för att 

symtomen inte berodde på någonting allvarligt och att de skulle kunna framstå som 
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hypokondriker. Kvinnor avvaktade vårdsökande då tidigare negativa erfarenheter av 

ignorans i mötet med vårdpersonal resulterade i minskad tillit till vården.  

Forskning visade likt föreliggande resultat att kvinnor hade otillräcklig kunskap kring 

prodromalsymtom och atypiska hjärtinfarktsymtom (Albarqouni et al., 2016b), vilket 

generellt sågs bland hjärtinfarktsdrabbade patienter (O´Brien, O´Donnell, McKee, Mooney & 

Moser, 2013; Boyde et al., 2015). Bristande symtomkunskap bland kvinnor i föreliggande 

resultat påverkade beslutsprocessen att uppsöka vård, varpå en förlängd prehospital 

tidsfördröjning uppstod, vilket forskning har påvisat ökat dödligheten och försämrat 

efterförloppet (Rathore et al., 2009; Yamada et al., 2016). Detta belyser betydelsen av att 

sjuksköterskan besitter en pedagogisk kompetens (SSF, 2017, s. 10) vilket också Orem (1995, 

s. 236) understryker i sin omvårdnadsteori, då kunskapsbegränsning anses vara en av flera 

bidragande faktorer till egenvårdsbrist. Vikten av en pedagogisk kompetens förstärks då 

patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt har uppgett, i enlighet med föreliggande resultat, 

att bristande kunskapsförmedling av vårdpersonal haft en negativ inverkan på patienternas 

hantering och kontroll av insjuknandet (Cartledge, Feldman, Bray, Stub & Finn, in press). 

Utbildning har visat sig framgångsrik för att öka kunskap bland patienter som insjuknat i 

akut hjärtinfarkt. Studien av Cartledge et al. (in press) visade kunskapsökning efter 

utbildning i ett tidigt skede bland patienter som insjuknat i STEMI. Likaså har 

individanpassad utbildning i direkt anslutning till insjuknandet i akut hjärtinfarkt, i flertalet 

RCT-studier (Randomized Controlled Trial), visat förbättrad hjärtinfarktskunskap samt 

förkortat tiden till vårduppsökande (McKinley et al., 2009; Mooney et al., 2014; O´Brien, 

McKee, Mooney, O’Donnell & Moser, 2014). Att använda samtalsmetodiken motiverande 

samtal (MI) har visat framgång i individuella utbildningssessioner med patienter som 

insjuknat i akut hjärtinfarkt, vilket resulterat i ökad sjukdomsförståelse (Mooney et al., 2014; 

O'Brien et al., 2014) och ökad egenvårdsförmåga (Mohammadpour, Rahmati Sharghi, 

Khosravan, Alami & Akhond, 2015). MI beskrivs som en samarbets- och målinriktad 

samtalsmetodik med fokus på förändring i syfte att stärka patientens motivation och 

utforska hens eget skäl till förändring (Miller & Rollnick, 2013, s. 47). Denna samtalsmetodik 

kan underlätta för sjuksköterskan, i enlighet med SSF (2017, s. 7), att i vårdmötet utgå från 
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patientens berättelse och därmed kunna identifiera vad hälsa innebär för den enskilde 

individen. En RCT-studie baserad på Orems egenvårdsteori, använde sig av MI i en 

individanpassad utbildningsintervention riktad till hjärtinfarktsdrabbade patienter, vilket 

gav en signifikant ökad egenvårdskunskap (p-värde: <0.001), egenvårdsmotivation (p-värde: 

0.001) och egenvårdsförmåga (p-värde: <0.001) hos patienter i interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen (Mohammadpour et al, 2015).  

Kunskap kring hjärtinfarktssymtom, dess innebörd och betydelsen av tidig behandling är 

inte bara viktigt för hjärtinfarktsdrabbade, utan också för utomstående personer såsom 

familjemedlemmar och kollegor (Coventry, von Schalkwyk, Thompson, Hawkins & Hegney, 

2017). Likt föreliggande resultat har ytterligare forskning visat att hjärtinfarktsdrabbade 

kvinnor vände sig till närstående när de var i behov av rådgivning och stöd (Henriksson et 

al., 2011), vilket påvisar betydelsen av omgivningens kunskap kring hjärtinfarktssymtom och 

adekvat symtomrespons att uppsöka vård. Enligt Orem (1995, s. 362–363) intar närstående 

rollen som omsorgsgivare när patienten själv inte kan upprätthålla hälsofrämjande åtgärder 

och en av sjuksköterskekompetenserna, enligt SSF (2017, s. 5), är att etablera en 

förtroendefull relation och partnerskap till närstående. I en studie framkom det att 

sjuksköterskor ansåg att familjemedlemmar spelade en betydande roll i vården eftersom de 

var mer benägna att berätta sanningen om patientens tillstånd och symtom (Arslanian-

Engoren, 2009). Omgivningens betydelse för såväl hjärtinfarktsdrabbade som för vården 

återspeglar ett kunskapsbehov på samhällsnivå, vilket stärks av föreliggande resultat som 

påvisade en stor kunskapsvariation vilken många gånger var bristfällig. Att öka kunskapen 

om kvinnors hjärtinfarktsymtom och prodromalsymtom på samhällsnivå har Kalman et al. 

(2013) visat vara möjligt genom en utbildningsintervention med akronymer riktad till 

medborgare. Ökad kunskap på samhällsnivå skulle potentiellt kunna förkorta 

tidsfördröjningen från symtomdebut till behandling. 

Föreliggande resultat presenterade att kvinnor erfor ignorans från vårdpersonal, vilket 

minskade tilliten gentemot vården, orsakade självtvivel samt en ambivalens till att uppsöka 

vård. Vidare hade kvinnorna svårigheter att beskriva sina symtom och uppgav att de 
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tvingats övertala vårdpersonal om att tro på sina symtomerfarenheter. Tidigare forskning 

inom kardiologi har utgått från en könsbinär syn på hjärtpatienter vilket har resulterat i en 

konkretiserad stereotypisk bild av hjärtpatienter (Galdas, Johnson, Percy & Ratner, 2010). 

Utifrån detta understryks betydelsen av sjuksköterskans kompetens att kritiskt kunna 

värdera evidensbaserad vård och forskning (SSF, 2017, s. 8). En reviewartikel, som 

inkluderat studier från 1985 till 2016, påvisade att kvinnor nödvändigtvis inte presenterade 

smärtsymtom vid akut hjärtinfarkt (Madsen & Birkelund, 2016). Trots denna kunskap har 

det framkommit att kvinnor som insjuknat i akut hjärtinfarkt och patienter utan bröstsmärta 

nedprioriterats i triageprocesser (Arslanian-Engoren, 2000, 2009; Ryan et al., 2016). 

Närstående har dessutom ansett att sjukhuspersonal varit för smärtfokuserade i 

symtombilden istället för att lyssna till patientens symtomupplevelse (Cartledge et al., in 

press). I relation till Orems teori kan detta anses problematiskt eftersom 

omvårdnadssituationen är beroende av individens emotionella, psykologiska samt fysiska 

egenskaper och att dessa egenskaper ska stödjas av sjuksköterskan (Orem, 1995, s. 17), vilket 

också SSF framhäver (2017, s. 5). Forskning har visat att patienter föredrog en jämlik relation 

till vårdpersonal, i vilken de bekräftades som person och inte som patient (Marshall, Kitson 

& Zeitz, 2012). Sådan relation skulle kunna möjliggöras med personcentrerad vård som 

grundar sig på att individualisera vården och se personen bakom patienten (Morgan & 

Yoder, 2012; Slater, 2006; SSF, 2017, s. 7). Patienter som insjuknat i akut hjärtinfarkt har 

generellt haft önskemål om ett mer aktivt deltagande i sin vård (Marshall et al., 2012; 

Höglund, Winbland, Arnetz & Arnetz, 2010; Arnetz & Arnetz, 2009), vilket kan möjliggöras 

om sjuksköterskan respekterar patienten som en kompetent individ (Morgan & Yoder, 2012) 

och inger en tillitsfull miljö (Landers & McCarthy, 2007). Detta går i linje med Orems teori, 

som uppger att sjuksköterskan bör identifiera och tillgodose individens behov, för att 

därefter bedöma och genomföra nödvändiga omvårdnadsåtgärder (Orem, 1995, s. 22), vilket 

forskning även påvisat (Sheldon & Ellington, 2008). I tillägg önskade patienterna att 

sjuksköterskan skulle visa sig tillgänglig, vara lyhörd, använda ett enkelt vokabulär, samt 

uppvisa en vänlig och behaglig attityd (ibid.). Dessa efterfrågade egenskaper bör underlätta 

för sjuksköterskan att uppnå SSF:s (2017) kompetenskrav, däribland ett partnerskap med 
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patienten. Likaså har sjuksköterskor uppgett att den interpersonella relationen till patienten 

är basen för ett gott bemötande (Sheldon & Ellington, 2008), och en interpersonell relation är 

enligt Orem (1995, s. 81) beroende av faktorerna kontakt, association och kommunikation. 

Vikten av att bekräfta och involvera patienten stärks då forskning även visat att 

patientengagemang signifikant reducerade komplikationer i efterförloppet (Arnetz et al., 

2010).  

Om sjuksköterskan kan uttyda hjärtinfarktdrabbade kvinnors komplexa behov, med såväl 

ett helhetsperspektiv samt kritiskt värdera evidensbaserad vård och forskning, i enlighet 

med SSF (2017, s. 5), skulle sjuksköterskan kunna inverka och förhoppningsvis reducera 

tidsfördröjningen från symtomdebut till behandling. Vidare kan sjuksköterskan möjliggöra 

för en jämlik vård genom att ha kunskap om innebörden av individens ålder och kön (ibid., 

s. 4). Betydelsen av ett fördomsfritt bemötande på individnivå tydliggörs då kvinnor i 

föreliggande resultat återberättade om övertygelsen att det skulle varit lättare att bli tagen på 

allvar av vårdpersonal om de själva varit män. 

Slutsats 

Föreliggande litteraturöversikt belyser kvinnors erfarenheter av insjuknande i akut 

hjärtinfarkt utifrån fyra övergripande processer som kvinnorna genomgick från 

symtomdebut till behandling. Processerna var kantade av såväl subjektiva erfarenheter som 

objektiv påverkan. Föreliggande resultat påvisar sjuksköterskans betydelse gällande 

individanpassad omvårdnad, ett gott bemötande och en jämlik relation till kvinnor som 

insjuknat i akut hjärtinfarkt. Betydelsen relateras till kvinnors erfarenheter av att tolka och 

hantera hjärtinfarktssymtom och den multifacetterade beslutsprocessen att uppsöka vård, 

vilket sekundärt påverkades av tidigare vårderfarenheter. Med kunskap om kvinnors 

erfarenheter av symtomyttring och vårdbemötandet följer en förutsättning för att öka tilliten 

till vården och minska tiden från symtomdebut till behandling.   

Tidigare forskning inom kardiologi har ifrågasatts eftersom den utgått från en könsbinär syn 

på hjärtpatienter och därmed fortsatt konkretisera stereotypiska bilder av hjärtpatienter 
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(Galdas et al., 2010). Därav efterfrågas forskning som inkluderar en jämn fördelning av såväl 

kvinnor som män för att kringgå den typiska bilden av insjuknande i akut hjärtinfarkt. 

Denna typ av forskning kan bidra till en transparent samhällssyn på 

hjärtinfarktinsjuknandet. Därutöver efterfrågas forskning kring kvinnors vårdrelaterade 

erfarenheter vid insjuknande i akut hjärtinfarkt då detta forskningsområde är begränsat. 

Ytterligare kunskap inom dessa områden kan ge en kompetensutveckling bland 

vårdpersonal, som dels kan skapa förutsättning att identifiera variationen i symtombilden på 

personnivå och därefter individanpassa omvårdnaden. Slutligen skulle ökad kunskap inom 

området möjliggöra för vidare vägledning och utbildning av såväl patienter som 

medborgare. 
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Hjärtinfarktsstatistik, 2016 

(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/hjartinfarkter) 

 

Hjärtinfarktstatistik. Baserat på hemortslän, 
Incidenta fall med akut hjärtinfarkt som någon 
diagnos i Patient- eller Dödsorsaksregistret, Riket, 
Åldersintervall: 20-85+, Kvinnor, år 2016 

Ålder 2016 

  20-24 -- 

  25-29 4 

  30-34 6 

  35-39 21 

  40-44 52 

  45-49 121 

  50-54 252 

  55-59 342 

  60-64 573 

  65-69 882 

  70-74 1 267 

  75-79 1 411 

  80-84 1 641 

  85- 3 647 

  20-85+ 10 219 

  Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-03-07 
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Bilaga 2 

Granskningsmall Kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017, s. 106–109) 

Artikelnamn, författare, år, land  

Titel 
 Is the title a good one, suggesting the key phenomenon and the group or community under 

study?  

Abstract 
 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report 

Introduction                   

Statement of the problem 

 Was the problem stated unambiguously and is it easy to identify?  

 Did the problem statement build a cogent and persuasive argument for the new study?  

 Was the problem significant for nursing?  

 Was there a good match between the research problem on the one hand and the paradigm, 

tradition, and methods on the other – that is, was a qualitative approach appropriate?  

Research question 
 Were research questions explicity stated? If not, was their absence justified? 

 Were the questions consistent with the study´s philosophical basis, underlying tradition, or 

ideologic orientation? 

Literature review 
 Did the report adequately summarize the existing body of knowledge related to the 

problem or phenomenon of interest? 

 Did the literature review provide a strong basis for the new study? 

Conceptual underpinings 
 Were key concepts adequately defined conceptually? 

 Was the philosophical basis, underlying tradition, conceptual framework, or ideologic 

orientation made explicit and was it appropriate for the problem? 

Method                             

Protection of human rights 

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? 

 Was the study subject to external review by an IRB/ethics review board? 

 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants? 

Research design and research 

tradition 

 

 Was the identified research tradition (if any) congruent with the methods used to collect 

and analyze data? 

 Was an adequate amount of time spent with study participants? 

 Did the design unfold during data collection, giving researchers opportunities to capitalize 

on early understandings? 

 Was there an adequate number of contacts with study participants? 

Sample and setting 

 

 Was the group or population of interest adequately described? Were the setting and 

sample described in sufficient detail? 

 Was the approach used to recruit participants or gain access to the site productive and 

appropriate? 

 Was the best possible method of sampling used to enhance information richness and 

address the needs of the study? 

 Was the sample size adequate? Was saturation achieved? 
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Data collection  

 

 Were the methods of gathering data appropriate? Were data gathered through two or more 

methods to achieve triangulation? 

 Did the researcher ask the right questions or make the right observations, and were they 

recorded in an appropriate fashion? 

 Was a sufficient amount of data gathered? Were the data of sufficient depth and richness? 

Procedures 

 

 Were data collection and recording procedures adequately described and do they appear 

appropriate? 

 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data 

appropriately trained? 

Enhancement of trustworthiness 

 

 Did the researchers use effective strategies to enhance the trustworthiness/integrity of the 

study, and was there a good description of those strategies? 

 Were the methods used to enhance trustworthiness adequate? 

 Did the researcher document research procedures and decision processes sufficiently that 

findings are auditable and confirmable? 

 Was there evidence of researcher reflexivity? 

 Was there ”thick description” of the context, participants, and findings, and was it at a 

sufficient level to support transferability? 

Results 

Data analysis 

 

 Were the data management and data analysis methods adequately described? 

 Was the data analysis strategy compatible with the research tradition and with the nature 

and type of data gathered? 

 Did the analysis yield an appropriate ”product” (e.g., a theory, taxonomy, thematic 

pattern)? 

 Did the analytic procedures suggest the possibility of biases? 

Findings 

 

 Were the findings effectively summarized, with good use of excerpts and supporting 

arguments? 

 Did the themes adequately capture the meaning of the data? Does it appear that the 

researcher satisfactorily conceptualized the themes or patterns in the data? 

 Did the analysis yield on insightful, provocative, authentic, and meaningful, picture of the 

phenomenon under investigation? 

Theoretical integration 

 

 Were the themes or patterns logically connected to each other to form a convincing and 

integrated whole? 

 Were figures, maps, or models used effectively to summarize conceptualizations? 

 If a conceptual framework or ideologic orientation guided the study, were the themes or 

patterns linked to it in a cogent manner? 

Discussion 

Interpretation of the  

findings 

 Were the findings interpreted within an appropriate social or cultural context? 

 Were major findings interpreted and discussed within the context of prior studies? 

 Were the interpretations consistent with the study´s limitations? 

Implications 

/recommendations 

 Did the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further 

research – and were those implications reasonable and complete? 
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General issues 

Presentation 

 Was the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis? 

 Was the description of the methods, findings, and interpretations sufficiently rich and 

vidid? 

Researcher credibility 

 

 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience 

enhance confidence in the findings and their interpretations? 

 

Summary assessment 

 

 Do the study findings appear to be trustworthy – do you have confidence in the truth value 

of the results? 

 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice or 

that is useful the the nursing discipline? 
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Bilaga 3 

Granskningsmall Kvantitativa studier (Polit & Beck, 2017, s. 102–105) 

Artikelnamn, författare, år, land  

Titel 
 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population? 

Abstract 
 Did the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, 

methods, results, conclusions?) 

Introduction                   

Statement of the problem 

 Was the problem stated unambiguosly, and was it easy to identify? 

 Is the problem significant for nursing? 

 Did the problem statement build a persuasvie argument for the new study? 

 Was there a good match between the research problem and the methods used – that is, was 

a quantitative approach appropiate? 

Hypotheses or research questions  Were research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, was their absence 

justified? 

 Were questions and hypotheses appropiately worded, with clear specification of key 

variables and the study population? 

Literature review 
 Was the literature review up-to-date and based mainly in primary sources? 

 Did the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem? 

 Did the literature review provide a strong basis for the new study? 

Conceptual/theoretical framework  Where key concepts adequately defined conceptually? 

 Was a conceptual/theoretical framework articulated – and, if so, was it appropriate? If not, 

is the ansence of a framework justified? 

 Were the questions/hypotheses consistent with the framework? 

 

Method                             

Protection of human rights 

 Were appropriate procedures used to safe-guard the rights of study participants? 

 Was the study externally reviewed by an IRB/ethics review board? 

 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants? 

Research design  

 

 Was the most rigorous design used, given the study purpose? 

 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings? 

 Was the number of data collection points appropriate? 

 Did the design minimize biases and threats to internal, construct, and external validity of 

the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)? 

Population and sample 

 

 Was the population identified? Was the sample described in sufficient detail? 

 Was the best possible sampling design used to enhance the sample´s representativeness? 

Where sampling biases minimized? 

 Was the sample size adequate? Was the sample size based on a power analysis? 
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Data collection and measurement 

 

 Were the operational and conceptual definitions congruent? 

 Were key variables measured using an appropriate method (e.g., interviews, observations, 

and so on)? 

 Were specific instruments adequately described and were they good choices, given the 

study population and the variables being studied? 

 Did the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were 

reliable, valid, and responsive? 

Procedures 

 

 If there was an intervention, was it adequately described, and was it rigorously developed 

and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually 

receive it? Was there evidence of intervention fidelity? 

 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data 

appropriately trained? 

Results 

Data analysis 

 

 Were analyses undertaken to address each research question or test each hypotheses? 

 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, 

number of groups being compared, and assumptions of the tests? 

 Was a powerful analytic method used? (e.g., did the analysis help to control for 

confounding variables)? 

 Were type I and type II errors avoided or minimized? 

 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed? 

 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed? 

Findings 

 

 Was information about statistical significance presented? Was information about effect size 

and precision of estimates (confidence intervals) presented? 

 Were the findings adequately summarized, with good use of tables and figures? 

 Were findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient 

information needed for EBP? 

Discussion 

Interpretation of the  

findings 

 Were all major findings interpreted and discussed within the context of prior research 

and/or the study´s conceptual framework? 

 Were casual inferences, if any, justified? 

 Was the issue of clinical significance discussed? 

 Were interpretations well-founded and consistent with the study´s limitations? 

 Did the report address the issue of the generalizability of the finding? 

Implications 

/recommendations 

 Did the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further 

research – and were those implications reasonable and complete? 

General issues 

Presentation 

 Was the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis? 

 In interventions studies, was a CONSORT flowchart provided to show the flow of 

participants in the study? 

 Was the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses? 

Researcher credibility 

 

 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience 

enhance confidence in the findings and their interpretations? 
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Summary assessment 

 

 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence 

in the truth value of the results? 

 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice or 

that is useful to the nursing discipline?  
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Bilaga 4  

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Albarqouni et 

al., 2016a, 

Tyskland 

 

 

(1) Bedöma prevalensen 

av dödsrädsla bland 

homogena STEMI-

patienter, (2) fastställa 

sociodemografiska, 

kliniska, beteenden och 

psykosociala faktorer 

som bidrar till 

dödsrädslan, (3) bedöma 

prehospitala tidens 

påverkan av dödsrädslan  

Kvantitativ, 

multivarierad 

logistisk 

regressionsanalys 

 

592 (0) 

Kvinnor: 

158 

Intervjuer, 

frågeformulär, 

journaler 

Chi-square, 

Wilcoxon, 

multivariate logistic 

regression model. 

Statistisk analys 

med SAS 9.2 

 

Kvinnors prehospitala tidsperiod 

påverkades inte av dödsrädslan, 

därför hade rädslan ingen 

underlättande påverkan på 

kvinnors vårdsökande beteende. 

Kvinnor med dödsrädsla använde 

oftare telefon (phone emergency 

services), medan andra beteenden 

bland kvinnor förutom dödsrädsla 

i relation till STEMI inte visade 

någon skillnad.  

Medel 

Arslanian-

Engoren & 

Scott, 2016, 

USA 

(1) Bekriva kvinnors 

triageupplevelse vid akut 

hjärtinfarkt, (2) 

identifiera barriärer eller 

stöd inom akuttriagens 

miljö som främjades eller 

hindrades av snabb 

identifiering av deras 

kardiologiska symtom, 

(3) bedömma skillnader 

bland kvinnors 

uppfattning av 

behandling för akut 

hjärtinfarkt  

Kvalitativ, 

deskriptiv design  

14(0) Bandade 

fokusgrupps-

intervjuer 

Deskriptiv statistik 

med användning av 

Kruegers 

innehållsanalysmet

od 

Det fanns både barriärer och 

underlättande faktorer som 

påverkade den totala prehospitala 

tidsfördröjningen med för- och 

nackdelar. Dessa var 

kommunikationen med 

vårdenheten, tiden vid ankomst 

till sjukhuset och kvinnornas ålder, 

kön samt yrke. 

Medel 

Arslanian-

Engoren & 

Scott, 2017, 

USA 

Beskriva orsaker till 

beslut som ledde till 

behandlingsförsening 

hos kvinnor som erfarit 

en akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med fokusgrupps 

metodologi, 

sekundärstudie 

 

14(0) Bandade 

fokusgrupps 

intervjuer. 

Sekundäranalys 

genom Kruegers 

metod 

Tre teman framkom i relation till 

prehospital tidsfördröjning: (1) 

svårigheter att associera 

symtomen till akut hjärtinfarkt, (2) 

personliga/yrkesmässiga 

förpliktelser, (3) vägran att 

anlända med ambulans. 

Medel 

Carneiro 

Mussi et al., 

2014, Brasilien  

 

 

Uppskatta beslutstiden 

till att uppsöka vård och 

ankomsttiden till en 

vårdenhet för män och 

kvinnor med akut 

hjärtinfarkt. Analysera 

influensen av 

smärtbeteendet i 

förhållande till tolkning 

och motståndsbeteende. 

Mixad design. 

Tvärsnittsstudie 

som innefattar 

kvalitativ och 

kvantitativ analys 

(GT och Fischer 

exact test ) 

 

 

97(0) 

Kvinnor: 43 

Slutna frågor som 

innefattade 

demografi och 

tidigare akut 

hjärtinfarkt. Följt av 

semi-strukturerade 

intervjuer gällande 

smärta.  

18,6% av kvinnorna tolkade 

smärtan som kardiologiska, varav 

dessa trodde 7% att det möjligen 

var en akut hjärtinfarkt. 

74,4% av kvinnorna uppvisade 

smärtmotståndsbeteende genom 

att försöka mildra symtomen med 

olika egenvårdmetoder. 

Medel 
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Davis, 2017, 

USA 

Identifiera faktorer som 

påverkade kvinnors 

förmåga att identifiera 

och tolka symtom på 

misstänkt akut koronart 

syndrom  

Kvalitativ, riktad 

innehållsanalys 

18(0) Semistrukturerade, 

bandade 

djupintervjuer. 

Grundad 

analysteori, 

triangulering 

Beroende på hur snabbt kvinnor 

kunde identifiera symtomen 

påverkades deras tid till att 

uppsöka vård samt vilken typ av 

transport de valde till sjukhuset, 

ambulans eller privat. Trots att 

vissa kvinnor kunde identifiera 

symtomen som hjärtrelaterade så 

väntade de med att uppsöka vård.  

Hög 

Gallagher et 

al., 2010, 

Australien 

Beskriva kvinnors 

symtomupplevelse och 

deras beslutsprocess att 

uppsöka vård vid sitt 

första insjuknande I 

akuta koronara syndrom.  

Kvalitativ, 

induktiv design  

10(0) Bandade 

semistrukturerade 

intervjuer. Generell 

induktiv stegvis 

analys 

Kvinnor genomgick en komplex, 

multifacetterad process som 

påverkade deras 

symtomupplevelse samt agerande. 

Fem subteman presenterades: (1) 

tidig varning på 

prodromalsymtom, (2) skillnader i 

symtomupplevelser, (3) tron att 

inte vara i riskzon för koronara 

hjärtsjukdomar, (4) hälsopersonals 

respons, (5) en multifacetterad 

beslutsprocess från symtomdebut 

till uppsökning av vård. 

Medel 

Gyberg et al., 

2016, Sverige  

 

Identifiera hur kvinnors 

erfarenheter interagerade 

och influerade 

beslutsprocessen att 

uppsöka vård vid första 

insjuknandet i akuta 

hjärtinfarkt 

 

Kvalitativ, 

Grundad teori 

17(0) Bandade intervjuer 

med simultan 

analys, 

triangulering 

Ihållande och intensifierade 

symtom visade sig vara den 

främsta anledningen i kvinnors 

beslutsprocess att uppsöka vård. 

Kvinnor prioriterade dagliga 

aktiviteter så länge symtomen inte 

upplevdes onormala eller hotande 

och försökte lindra symtomen på 

egen hand.  

Hög 

 

Herning et al., 

2011, 

Danmark 

 

Utforska hur kvinnors 

tankar, motivation och 

handlingar influerade 

fördröjningen att 

uppsöka vård vid 

symtomuppkomst, under 

en akut fas av ST-

höjningsinfarkt, i en 

dansk kontext 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

 

14(3) 

 

Bandade 

djupintervjuer. 

Fenomenologisk 

analysmetod 

 

Tre teman påverkade den 

prehospitala tidsfördröjningen: (1) 

kunskap och tankar kring 

hjärtinfarktssymtom och risker, (2) 

ambivalensen att ringa medicinsk 

assistens eller att hantera 

situationen, (3) handlingar och 

strategier vidtagna efter 

symtomdebut. 

Hög 

Higginson, 

2008, 

Storbritannien 

Undersöka kvinnors 

erfarenheter av 

insjuknandet i akut 

hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ, 

grundad teori 

25(0) Semistrukturerade 

intervjuer med 

simultan analys  

Kvinnor hade en tidsfördröjning 

att uppsöka vårdvid bröstsmärta. 

Tidsfördröjningen relaterades till 

tre kategorier: (1) att kvinnor ville 

upprätthålla kontrollen genom att 

självmedicinera, (2) att kvinnor 

inte kände igen symtomen, (3) 

förutfattad uppfattning av 

hjärtsjukdom. 

Medel 
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Isaksson et al., 

2013, Sverige  

 

Undersöka äldre 

kvinnors prehospitala 

erfarenheter av första 

insjuknandet i akut 

hjärtinfarkt 

 

Kvalitativ, 

innehållsanalys 

 

20(0) 

 

Semistrukturerade 

individuella 

bandade intervjuer, 

innehållsanalys 

 

Äldre kvinnor prioriterade i högre 

utsträckning andras välmående, 

familjeåtaganden samt sociala 

roller, istället för att agera på 

hjärtinfarktssymtom. Både typiska 

och atypiska symtom feltolkades. 

Kvinnor behövde känna sig 

övertygade om att symtomen var 

livshotande innan de kände sig 

berättigade att uppsöka sjukvård. 

När de beslutat sig för att kontakta 

sjukvården visste kvinnorna inte 

vilken vårdinstans de skulle 

kontakta, vilket resulterade i 

ytterligare tidsfördröjning.   

Medel 

Lichtman et 

al., 2015, USA  

 

Beskriva yngre kvinnors 

erfarenheter av att 

insjukna i akut 

hjärtinfarkt, inkluderat 

symtomigenkänning, 

symtomrespons samt 

interaktion med primär 

och akutsjukvård 

 

Kvalitativ, 

Grundad teori 

30(13) Djupgående 

inspelade 

telefonintervjuer 

med simultan 

induktiv analys  

Prodromalsymtom som kvinnor 

upplevde var av varierande natur 

och duration. Kvinnor relaterade 

inte symtomen till hjärtat och 

väntade ofta att uppsöka vård 

relaterat till sin unga ålder. Många 

valde att självmedicinera och 

vänta på att symtomen förvärrades 

innan vårdkontakt. Kvinnor drog 

sig för att uppsöka sjukvård på 

grund av rädslan att det skulle 

vara ett falskt alarm, vilket ofta 

relaterades till tidigare negligering 

av sjukvården vid 

prodromalsymtom.  

Medel 

Løvlien et al., 

2008, Norge 

 

 

Utforska könsskillnader i 

psykosociala aspekter 

året innan en första akut 

hjärtinfarkt samt 

associationen mellan 

dessa aspekter och den 

prehospitala 

tidsfördröjningen 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

 

533 (203) 

Kvinnor: 

149 

Frågeformulär. 

Statistisk analys 

med SPSS 11.5 

 

 

Kvinnors kunskap om 

hjärtinfarktsymtom: inget: 21%, 

något: 62%, bra: 15%. 

Cirka 1/4 av kvinnorna 

rapporterade stress relaterat till 

familjen, arbetet eller generellt. 1/5 

hade depression. Dessa tillstånd 

påverkade kvinnors prehospitala 

tidsfördröjning. 

Hög 

Sjöström-

Strand & 

Fridlund, 

2008, Sverige 

Undersöka och beskriva 

kvinnors symtom och 

orsaker till prehospital 

tidsfördröjning vid första 

insjuknandet i akut 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ, 

explorativ 

innehållsanalys  

 

19 (0) 

 

Bandade 

individuella 

intervjuer. Både 

latent och manifest 

innehållsanalys  

Kvinnor hade svårigheter att tolka 

och förstå hjärtinfarktssymtom. 

Kvinnor hade ofta 

prodromalsymtom och atypiska 

symtom som de bortförklarade. 

Kvinnor hade olika strategier för 

att symtomlindra istället för att 

uppsöka vård. Kvinnor oroade sig 

ofta över familjen vilket hindrade 

dem från att uppsöka vård. 

Kvinnor behövde social support 

för att fatta beslut om att uppsöka 

vård.  

 

Hög 
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Thylén et al., 

2015, Sverige 
(1) Beskriva patienters 

första vårdkontakt vid 

STEMI, (2) belysa 

faktorer som influerade 

till den första 

vårdkontakten, (3) 

utforska tidsintervallen 

från symtomdebut till 

första vårdkontakt och 

vidare diagnostisering 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, 

observation 

 

445 (0)  

Kvinnor: 

109  

 

 

Självrapporterande 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

med SPSS 22.0 

Svenskt nödnummer, (112), som 

första vårdkontakt var vanligt 

bland kvinnor, närmare bestämt 

33% av de deltagande kvinnorna. 

Sannolikheten att använda telefon 

vid första vårdkontakt var 

associerat med kvinnligt kön. 

 

Medel 
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Bilaga 5 

Granskningsprotokoll, (Polit & Beck, 2017, s. 100) 



   

 

 

 

Bilaga 6. 1(1) 

Bilaga 6, Inkluderade artiklars innehåll 

Författare Symtomtolkning Symtomhantering Beslutsprocess Vårderfarenhet 

Albarqouni et al., 2016 x    

Arslanian-Engoren & Scott, 2016 x  x x 

Arslanian-Engoren & Scott, 2017 x x x  

Carneiro Mussi et al., 2014 x x x  

Davis, 2017 x x x x 

Gallagher et al,. 2010 x x x x 

Gyberg et al., 2016 x x x x 

Herning et al., 2011 x x x  

Higginson, 2008 x x x  

Isaksson et al., 2013 x x x x 

Lichtman et al., 2015 x x x x 

Løvlien et al., 2008 x    

Sjöström-Strand & Fridlund, 2008 x x x x 

Thylén et al., 2015   x  
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Bilaga 7 

Översikt av övriga sökningar 

Databas, 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal träffar 

Pubmed 

180115 

"Myocardial Infarction"[Mesh] AND ("Women"[Majr] OR 

"Female"[Majr]) 

Women, 10-

years, english, 

swedish, adults 

+19 

6 

*1 

Cinahl 

180115 

MM "Myocardial infarction" AND (MM "Women" OR MM 

"Female") 

Female, 10-years, 

english, swedish, 

peer reviewed, 

all adults 

12 

*2 

Swemed+ 

180116 

”Myocardial Infarction"[Mesh] Female, 10-years, 

english, swedish 

44 

*1 

Pubmed 

180130 

"Acute Coronary Syndrome"[Mesh] AND ("Emergency Medical 

Services"[Mesh] OR "Inpatients"[Mesh] OR "Primary Health 

Care"[Mesh]) AND ("Adaptation, Psychological"[Mesh] OR "Life 

Change Events"[Mesh] OR "Emotions"[Mesh] OR "Quality of 

Life"[Mesh] OR "Patient Satisfaction"[Mesh] OR "Interpersonal 

Relations"[Mesh] OR "Professional-Patient Relations"[Mesh] OR 

"Nurse-Patient Relations"[Mesh] OR "Attitude"[Mesh] OR 

"Attitude of Health Personnel"[Mesh] OR "Attitude to 

Health"[Mesh] OR "Prejudice"[Mesh] OR "Sexism"[Mesh] OR 

"Personal Satisfaction"[Mesh] OR "Communication"[Mesh] OR 

"Social Support"[Mesh] OR "Patient-Centered Care"[Mesh])  

Women, 10-

years, english, 

swedish, adults 

+19 

85 

*0 

Cinahl 

180130 

MH "Acute Coronary Syndrome" AND (MH "Emergency Care+" 

OR MH "Health Care Delivery+" OR MH "Inpatients") AND (MH 

"Adaptation, Psychological+" OR MH "Coping+" OR MH "Social 

Adjustment" OR MH "Life Change Events+" OR MH "Emotions+" 

OR MH "Quality of Life+" OR MH "Patient Satisfaction" OR MH 

"Interpersonal Relations" OR MH "Professional-Patient 

Relations+" OR MH "Nurse-Patient Relations" OR MH 

"Attitude+" OR MH "Prejudice" OR MH "Gender Bias" OR MH 

"Attitude to Health" OR MH "Patient Attitudes" OR MH 

"Communication+" OR MH "Support, Psychosocial+" OR MH 

"Empowerment" OR MH "Patient Centered Care") 

Female, 10-years, 

english, swedish, 

peer reviewed, 

all adults 

27 

*0 

Pubmed 

180130 

"Acute Coronary Syndrome"[Mesh] AND ("Women"[Majr] OR 

"Female"[Majr])  

Women, 10-

years, english, 

swedish, adults 

+19 

0 

 

Swemed+ 

180131 

”Acute Coronary Syndrome"[Mesh] Female, 10-years, 

english, swedish 

12 

*0 

Gender 

studies 

database 

180131 

(MH "Myocardial Infarction" OR MH "Acute Coronary 

Syndrome") AND (MH "Women" OR MH "Female") 

 

10-years, english, 

swedish 

26 

*2 
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PsycInfo 

180212 

MJMAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Myocardial Infarctions") 

AND (MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Hospitalization") OR 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Health Care Seeking 

Behavior") OR MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Emergency 

Services") OR MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Primary 

Health Care"))  

10-years, english, 

swedish, female, 

adulthood, peer 

reviewed 

62 

*4 

PubMed 

180214 

("Myocardial Infarction"[Mesh] OR "Acute Coronary 

Syndrome"[Mesh]) AND (“first outcome” OR “first incidence” 

OR “first illness” OR “first morbidity”) AND ("Adaptation, 

Psychological"[Mesh] OR "Life Change Events"[Mesh] OR 

"Emotions"[Mesh] OR "Quality of Life"[Mesh] OR "Patient 

Satisfaction"[Mesh] OR "Interpersonal Relations"[Mesh] OR 

"Professional-Patient Relations"[Mesh] OR "Nurse-Patient 

Relations"[Mesh] OR "Attitude"[Mesh] OR "Attitude of Health 

Personnel"[Mesh] OR "Attitude to Health"[Mesh] OR 

"Prejudice"[Mesh] OR "Sexism"[Mesh] OR "Personal 

Satisfaction"[Mesh] OR "Communication"[Mesh] OR "Social 

Support"[Mesh] OR "Patient-Centered Care"[Mesh]) 

Women, 10-

years, english, 

swedish, adults 

+19 

121 

*2 

Cinahl 

180214 

(MH "Myocardial Infarction+" OR MH "Acute Coronary 

Syndrome") AND (“first outcome” OR “first incidence” OR “first 

illness” OR “first morbidity”) AND (MH "Adaptation, 

Psychological+" OR MH "Coping+" OR MH "Social Adjustment" 

OR MH "Life Change Events+" OR MH "Emotions+" OR MH 

"Quality of Life+" OR MH "Patient Satisfaction" OR MH 

"Interpersonal Relations" OR MH "Professional-Patient 

Relations+" OR MH "Nurse-Patient Relations" OR MH 

"Attitude+" OR MH "Prejudice" OR MH "Gender Bias" OR MH 

"Attitude to Health" OR MH "Patient Attitudes" OR MH 

"Communication+" OR MH "Support, Psychosocial+" OR MH 

"Empowerment" OR MH "Patient Centered Care") 

Female, 10-years, 

english, swedish, 

peer reviewed, 

all adults 

0 

Cinahl 

180214 

”first myocardial infarction” AND (MH "Adaptation, 

Psychological+" OR MH "Coping+" OR MH "Social Adjustment" 

OR MH "Life Change Events+" OR MH "Emotions+" OR MH 

"Quality of Life+" OR MH "Patient Satisfaction" OR MH 

"Interpersonal Relations" OR MH "Professional-Patient 

Relations+" OR MH "Nurse-Patient Relations" OR MH 

"Attitude+" OR MH "Prejudice" OR MH "Gender Bias" OR MH 

"Attitude to Health" OR MH "Patient Attitudes" OR MH 

"Communication+" OR MH "Support, Psychosocial+" OR MH 

"Empowerment" OR MH "Patient Centered Care") 

Female, 10-years, 

english, swedish, 

peer  reviewed, 

all adults 

6 

*2 

*antal dubbletter av artiklar som genomgått kvalitetsgranskning och fått medelhögt eller högt betyg 

 

 


