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Abstrakt 
Bakgrund: Mer än hälften av alla patienter som dör i kardiovaskulära sjukdomar 

dör av akut hjärtinfarkt, vanligen inom en timme efter symtomdebut. Dessa 

dödsfall kan inte förhindras av mer förfinade behandlingsmetoder eller kortare 

handläggningstider på sjukhuset. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer 

som, i ett prehospitalt skede, bidrar till individers vårdsökarbeteende vid 

insjuknande i misstänkt hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som en 

litteraturstudie och baserades på fem kvalitativa och sju kvantitativa vetenskapliga 

artiklar. Dessa hittades i databasen PubMed med hjälp av sökorden: acute 

coronary syndrome, decision making, myocardial infarction, patients, qualitative 

research, nurs* och time delay. Artiklarnas resultat analyserades med en manifest 

innehållsanalys. Resultat: Många faktorer påverkade vårdsökningsbeteendet 

såsom försvarsmekanismer, rädsla för att inte bli tagen på allvar eller vara till 

besvär. Närstående visades även ha en stor betydelse under den prehospitala 

fasen. Valet av färdsätt samt kunskap hade även en påverkande roll avseende 

tidsfördröjningen. Diskussion: Olika patientkategorier uppvisar liknande 

beteenden vid symtomdebut. För att kunna bemöta problematiken behövs ett 

holistiskt synsätt. Vård erhålls snabbare om användandet av ambulans ökar.  

Slutsats: Kunskapsnivån visade sig påverka hjälpsökningsbeteendet, därför måste 

sjuksköterskan ta hänsyn till detta i sitt preventiva arbete i undervisning av 

patienter. 

 

Nyckelord: Beslutsfattande, Bröstsmärta, Fördröjningstid, Ischemisk hjärtsjukdom 
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Introduktion 

En av uppsatsförfattarna har arbetat inom prehospital sjukvård och har då mött 

patienter med misstänkt hjärtinfarkt där många patienter väntar länge med att söka 

sjukvård för sina symtom. När det var aktuellt med val av uppsatsämne var just 

denna problematik aktuell i media vilket ledde till att båda författarna ville veta 

mer om detta. Patienterna som vi mött säger ofta att de väntar för att de inte 

trodde att det var så farligt eller att de inte vill vara till besvär mitt i natten.  

Bakgrund 

Varje år uppskattas 10 000 personer dö i Sverige på grund av IHD
1
, som är den 

vanligaste dödsorsaken i västvärlden (Nordlander, Schwan & Lindström, 2007, s. 

228). Mer än hälften av alla patienter som dör i kardiovaskulära sjukdomar dör av 

akut hjärtinfarkt, vanligen inom en timme efter symtomdebut, innan de hinner 

läggas in på sjukhus. Dessa dödsfall kan inte förhindras av mer förfinade 

behandlingsmetoder eller kortare handläggningstider på sjukhuset (Lefler, 2002). 

Symtom och behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt 

Enligt Ericson och Ericson (2002, s. 34, 38, 40) drabbas myokardiet av skadlig 

ischemi orsakad av hastigt försämrat blodflödet i en kransartär vid en hjärtinfarkt. 

Smärtan vid en hjärtinfarkt är individuell, vanligtvis är smärtan molande och 

startar bakom bröstbenet för att sedan stråla ut i vänster arm, halsen, ryggen eller 

ibland båda armarna. Den kan hålla i sig hela tiden eller vara återkommande. 

Andra symtom vid hjärtinfarkt kan vara ångest, illamående, kallsvettighet, 

ryggont och andfåddhet, dessa är vanligare hos kvinnor och då även vid vila. Män 

känner av sina besvär främst vid ansträngning (a.a.). Symtomen kan vara diffusa 

och svåra att identifiera även för patienten på grund av smärtfysiologiska orsaker. 

Kliniska observationer visar att kvinnors symtom ofta är mer svårtolkade än 

männens (Nordlander, Schwan & Lindström, 2007, s. 232). 

Efter 15-30 minuter av blockerat blodflöde i ett kranskärl uppstår en viss grad av 

cellnekros. Patienter med bröstsmärtor som pågått längre än 15 minuter och ej kan 

                                                   
1
 Ischemisk hjärtsjukdom 
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lindra dessa med nitroglycerin skall skyndsamt transporteras till sjukhus för 

snabbt omhändertagande (Ericson & Ericson, 2002, s. 39, 40).  

 

Ju tidigare behandling kan sättas in efter insjuknandet i akut hjärtinfarkt desto 

större är effekten av behandlingen. En stor del av dödligheten vid hjärtinfarkt 

härrör till längden på fördröjningstiden
1
. Varje halvtimmes fördröjning ökar den 

årliga dödligheten med 7,5 % (Dracup et al., 2006). Grundprincipen vid ST-

höjningsinfarkt som är en del av IHD är att så snabbt och effektivt som möjligt 

skapa genomblödning, perfusion, i det påverkade området. En förutsättning för 

detta är att tillståndet snabbt identifieras, då tiden till och effekten av behandling 

är avgörande för infarktens omfattning. Under optimala förhållanden kan 

patienten bli helt återställd utan några fortsatta skador i hjärtmuskulaturen. En 

misslyckad behandling eller där behandling uteblir leder ofta till mer omfattande 

skador i hjärtmuskulaturen (Nordlander, Schwan & Lindström, 2007, s. 235). 

 

Det är främst två behandlingsmetoder, PCI
2
 och trombolys, som används vid 

hjärtinfarkt. Med PCI avses att akut öppna det blockerade kranskärlet med hjälp 

av ballongvidgning. Vid trombolys ges tromboslösande läkemedel intravenöst 

(Nordlander, Schwan & Lindström, 2007, s. 237, 238). Överlevnaden för 

hjärtinfarkt har avsevärt förbättrats de sista årtiondena med behandlingsmetoder 

som PCI och trombolysbehandling för att förbättra reperfusionen i det skadade 

området. Cirka 40 % av hjärtinfarktspatienterna väntar mer än sex timmar innan 

de beslutar sig för att söka hjälp. Vinsten med reperfusionsbehandling minskar 

dramatiskt efter denna tid och många av dessa patienter är då olämpliga för 

behandling (Dracup et al., 2006).  

Från symtomdebut till behandling 

Mediantiden från symtomdebut till sjukhusankomst för patienter med akut 

hjärtinfarkt har länge varit lite mer än två timmar. Trots att interventioner gjorts i 

syfte att påverka patienternas beslutstid har denna tid bara förkortats kortsiktigt 

(Tullman, Haugh, Dracup & Bourguignon, 2007). Det är viktigt att arbetet med att 

                                                   
1
 Den tid det tar för patienten att bestämma sig för att söka medicinsk hjälp, från symtomdebut till att 

patienten erhåller sjukvård . 
2
 Perkutan kranskärls intervention 
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öka överlevnaden och minska sjukdomens verkan inriktar sig på åtgärder utanför 

sjukhuset, då det är här den största tidsvinsten finns att göra. Olika faktorer spelar 

in när en patient beslutar sig för att söka sjukvård för bröstsmärtor, t.ex. kön och 

ålder (Dracup et al., 2006). Kvinnor och äldre har en längre fördröjningstid 

jämfört med den övriga populationen. Kvinnor har en ökad risk för att dö i 

sjukdomen generellt då dessa ofta får hjärtinfarkt när de är äldre. Detta leder till 

att det är vanligare att kvinnorna väntar längre än män med att söka vård (Lefler, 

2002). Enligt Walkiewicz et al. (2008) söker boende i tätort vård tidigare än 

boende i glesbygd. Även yrkesverksamma söker vård tidigare än ej 

yrkesverksamma.  

 

Den längsta tidsfördröjande faktorn ligger i patientens identifiering av sina 

symtom till att besluta sig för att söka hjälp. För att ytterligare kunna förbättra 

behandlingsresultatet behöver fokus läggas på att minska fördröjningstiden 

(Dracup et al., 2006). En grundutbildad sjuksköterska träffar ofta riskpatienter i 

sitt arbete. Det är därför viktigt att som sjuksköterska vara medveten om orsaker 

till varför patienter dröjer med att söka vård, för att kunna ge bra information.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som, i ett prehospitalt skede, bidrar 

till individers vårdsökarbeteende vid insjuknande i misstänkt hjärtinfarkt. 

Frågeställningar 

- Vilka känslor och tankar finns hos patienter vid misstänkt hjärtinfarkt?  

- Vilken betydelse har närstående för individen och dennes beslutsprocess 

om att uppsöka vård?  

- Hur påverkar patientens tidigare erfarenheter och kunskaper beslutet att 

söka vård? 
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Metod 

En allmän litteraturstudie utfördes med mixad metod, vilket innebär att både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. För att presentera ett trovärdigt 

resultat användes en systematisk ansats vid granskning, värdering samt analys av 

vetenskapliga artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 29-30) beskrivs 

kunskapsläget inom ett visst område i en allmän litteraturstudie. Studier inom det 

valda området beskrivs och analyseras dock sällan systematiskt vid en allmän 

litteraturstudie, detta kan leda till att resultaten kan framstå som opålitliga.  

Etiska överväganden 

Litteraturöversikten baserades på primärkällor och alla resultatartiklarna i 

uppsatsen var granskade av en etisk kommitté eller hade egna etiska 

begrundanden och ställningstaganden. För att kunna återge artiklarnas 

ursprungliga resultat översattes och analyserades artiklarna noggrant. Inga resultat 

bortsågs från utan alla resultat oavsett om de är väntade eller inte har redovisats. 

Litteratursökning 

Artiklar till resultatet söktes i databasen PubMed och Cinahl, dock framkom inga 

nya artiklar vid sökningar i Cinahl. Manuella sökningar gjordes efter referenslistor 

i artiklar som berörde området. Vid sökningarna som ledde till resultatartiklar 

användes följande MeSH-termer i olika kombinationer:  

 Acute coronary syndrome  

 Decision making 

 Myocardial infarction  

 Patients 

 Qualitative research 

 Fritextsökningar har gjorts med hjälp av orden: 

 Nurs* 

  Time delay.  

 

I tabell 1 ses en översikt av sökningarna som ledde till artiklar som inkluderades i 

uppsatsen. 



 

 5 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 
Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1*  

Titel 

Urval  

2* 

Abstrakt  

Urval 3* 

Bedömning 

av kvalitet 

Utvalda artiklar i 

resultatet 

 

Pubmed 

 

090216 

Acute 

coronary 

syndrome 

OR 

Myocardial 

infarction 

AND time 

delay AND 

patients 

AND 

nurs* 

Språk: 

engelska, 

svenska, 

norska, 

danska. 

Abstrakt, 

links to full 

text. 

Publicerade 

efter 

20020101. 

 

31 

 

17 

 

6 

 

4 

- Albarran, J.W., 

Clarke, B.A., & 

Crawford, J. 

(2007) 

- Lövlien, M., 

Schei, B., & 

Hole, T. (2007) 

- Moser, D.K., 

McKinley, S., 

Dracup, K., & 

Chung, M.L. 

(2005) 

- McKinley, S., 

Dracup, K., 

Moser, D.K., 

Ball, C., 

Yamasaki, K., Ja 

Kim, C., & 

Barnett, M. 

(2004) 

 

Pubmed 

 

090216 

Myocardial 

infarction 

OR acute 

coronary 

syndrome 

AND 

decision 

making 

AND 

qualitative 

research 

Språk: 

engelska, 

svenska, 

norska, 

danska. 

Abstrakt, links 

to full text. 

Publicerade 

efter  

20020101. 

 

31 

 

25 

 

2 

 

0 

- Johansson, I., 

Swahn, E., & 

Strömberg, A. 

(2007) 

- Pattenden, J., 

Watt, I., Lewin, 

RJP., & Stanford, 

N. (2002) 

- Henriksson, C., 

Lindahl, B., & 

Larsson, M. 

(2007) 

- Johansson, I., 

Swahn, E., & 

Strömberg, A. 

(2008) 

 

Pubmed 

 

090216 

 

Myocardial 

infarction 

OR Acute 

coronary 

syndrome 

AND 

decision 

making 

AND 

patients 

AND time 

delay 

Språk: 

engelska, 

svenska, 

norska, 

danska. 

Abstrakt, 

links to full 

text. 

Publicerade 

efter  

20020101. 

 

    

22 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

0 

- Johansson, I., 

Strömberg, A., & 

Swahn, E. 

(2004a) 

- Johansson, I., 

Strömberg, A., & 

Swahn, E. 

(2004b) 

 

Pubmed 

 

090120 

 

Manuell 

sökning 

     - Thuresson, M., 

Berglin Jarlöv, 

M., Lindahl, B., 

Svensson, L., 

Zedigh, C., & 

Herlitz, J. (2007) 

- Thuresson, M., 

Berglin Jarlöv, 

M., Lindahl, B., 

Svensson, L., 

Zedigh, C., & 

Herlitz, J. (2008) 

* Anger antal förkastade artiklar vid varje steg. 



 

 6 

Urval och värdering 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska, 

svenska, norska och danska för att kunna översätta artiklarna rättvist. En länk till 

fulltext skulle finnas för att artiklarna skulle kunna läsas direkt. Artiklarna skulle 

även vara publicerade efter 2002/01/01 för att få reda på det aktuella 

forskningsläget. För att inte begränsa resultatet valdes både artiklar med 

kvalitativa och kvantitativa studier ut. Artiklarna skulle även vara ur ett patient- 

eller anhörigperspektiv samt gå att överföra på västerländska levnadsförhållanden, 

därför inkluderades endast studier utförda i västvärlden
1
. Exklusionskriterierna 

var artiklar som värderades till låg evidens, reviewartiklar samt de som inte 

svarade mot syftet. 

 

Första urvalet av artiklar gjordes utifrån hur titeln passade mot syftet. Artiklar 

som kom tillbaka vid senare sökningar och redan ingick i studien valdes bort i det 

första urvalet. I de artiklar som gick vidare till urval 2 läste uppsatsförfattarna 

abstrakt. Tillgång till gratis fulltextutgåvor var även ett krav för att gå vidare från 

urval 2. De artiklar vars abstrakt svarade mot syftet gick vidare för att läsas 

igenom och värderades enligt en mall (Bilaga 1) presenterad av Carlsson och 

Eiman (2003, s. 16, 17), vilket gjordes i urval 3. Genom att utgå från 

bedömningsmallen granskades alla artiklar som gick vidare till urval 3 grundligt 

och alla delar analyserades. Bedömningsmallen innehöll en fråga om patienter 

med lungcancerdiagnos. Denna fråga räknades bort eftersom den inte 

överensstämde med syftet, maxpoängen i bedömningsskalan blev då 45 respektive 

44. Utifrån granskningsmallen fick varje artikel en poängsumma som sedan 

omräknades i procent där grad I motsvarade hög evidens, grad II, medelhög 

evidens och grad III, låg evidens. Artiklar som bedömdes vara av grad I och II 

användes till resultatet och redovisas i bilaga 2. Fyra artiklar föll bort efter 

värderingen, detta på grund av att en visade sig vara en reviewartikel, en 

bedömdes vara av grad III och de andra två inte svarade mot studiens syfte. 

Slutligen valdes fem kvalitativa och sju kvantitativa artiklar ut. 

                                                   
1
 Västvärlden är en kulturgeografisk term som kan ha många olika betydelser beroende på 

sammanhang. Väst inkluderar minst Västeuropa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland (URL 

1). 
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Analys 

Syftet med analysen är att bringa ordning bland data, både kvalitativ och 

kvantitativ, på ett systematiskt och överskådligt sätt (Backman, 1998, s. 29). Vid 

sammanställning av resultat från artiklarna användes Graneheim och Lundmans 

(2004) manifesta innehållsanalys. Manifest står för att innehållet analyseras 

textnära utan tolkningar av underliggande budskap. Analysförfarandet skedde 

enligt följande. För att få en bredare förståelse över artiklarnas helhet läste båda 

författarna igenom samtliga inkluderade artiklar flera gånger. Sedan sorterades 

artiklarnas resultattexter in i meningsenheter med utgångspunkt från 

frågeställningarna. Detta gjordes genom att markera meningsenheterna med olika 

färger beroende på vilken frågeställning de hörde till, vilket gjordes gemensamt av 

de båda författarna för att uppnå samstämmighet. Dessa meningsenheter 

kondenserades och översattes till svenska. De kondenserade meningsenheterna 

kortades ner till en kod som beskrev dess innehåll. Koderna sorterades sen vidare 

till gemensamma nämnare som bildade subkategorier. Dessa nio subkategorier 

sorterades sedan in under tre kategorier som var bildade utifrån frågeställningarna, 

se tabell 2. Detta tillvägagångssätt användes även vid de kvantitativa artiklarna 

där både texter och tabeller kondenserades och sedan indelades i kategorier och 

subkategorier.   

Tabell 2. Översikt över analysförfarandet 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Others commonly blamed the 

ageing process, body weight, 

hormone replacement therapy, 

cigarette smoking, indigestion and 

lack of exercise for their unexpected 

and unfamiliar symptoms.” 

(Albarran, Clarke & Crawford, 

2007, p.1296). 

En del patienter 

skyllde symtomen 

på åldern, vikten, 

läkemedel, rökning 

eller brist på 

motion.  

Bortför-

klaringar 

Tankar och 

upplevelser av 

symtom 

 

Känslor och tankar 

hos patienter vid 

misstänkt hjärtinfarkt 

”The spouses being resourceful 

focused on practical arrangements. 

They decided which actions to take, 

called the emergency service 

number, provided medication and 

tried to make their partner 

comfortable while waiting for the 

ambulance.”  (Johansson, Swahn & 

Strömberg, 2008, p.185). 

Närstående som 

beslutar vad som 

skall göras ringer 

larmcentralen, 

hämtar medicin 

samt gör det 

bekvämt för deras 

partner. 

Praktiska 

åtgärder 

Stödjande 

handlingar 

Närståendes 

påverkan på beslutet 

att söka vård 

”The most frequent reason for not 

choosing an ambulance was that the 

patient did not perceive the 

symptoms to be serious enough to 

merit a drastic action like calling 

112.” (Johansson, Strömberg & 

Swahn, 2004a, p.8). 

Ambulans anses 

som en för drastisk 

åtgärd då symtomen 

inte upplevs 

tillräckligt 

allvarliga. 

Drastisk 

åtgärd 

Val av färdsätt Tidigare erfarenheter 

och kunskapers 

påverkan på beslutet 

att söka vård 
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Resultat 

Med utgångspunkt från frågeställningarna bildades tre kategorier och under dessa 

bildades sedan nio subkategorier, se Figur 1. 

 

Figur 1. Resultatöversikt 

Känslor och tankar hos patienter vid misstänkt 

hjärtinfarkt 

Tankar och upplevelser av symtom 

Det vanligaste skälet till att inte söka medicinsk hjälp var övertygelsen om att 

symtomen var övergående och att besvären inte relaterades till hjärtat (Johansson, 

Strömberg & Swahn, 2004a; Johansson, Strömberg & Swahn, 2004b; Thuresson 

et al., 2007). Patienter som inte relaterar symtomen till hjärtat har en signifikant 

fördröjning i att söka sjukvård (McKinley et al., 2004; Moser, McKinley, Dracup 

& Chung, 2005). Det framkommer även liknande förklaringar i djupare intervjuer 

med patienter (Albarran, Clarke & Crawford, 2007; Henriksson, Lindahl & 

Larsson, 2007; Johansson, Swahn & Strömberg, 2007; Pattenden, Watt, Lewin & 

Stanford, 2002). Ofta trodde patienterna att symtomen inte var allvarliga nog för 

Resultat 

Känslor och tankar 

hos patienter vid 

misstänkt 

hjärtinfarkt 

Närståendes 

betydelse för 

individen vid beslutet 

att söka vård 

Tidigare erfarenheter 

och kunskapers 

påverkan på beslutet 

att söka vård 

Tankar och 

upplevelser av 

symtom 

Att inte vara till 

besvär eller bli tagen 

på allvar 

 

Att uppleva 

situationen hanterbar 

Att ta kontakt med 

närstående 

Rådgivning från 

närstående 

 

Val av färdsätt 

Stödjande handlingar 

Kunskap om 

betydelsen av snabb 

behandling 

Tidigare 

hjärtkärlproblem 
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att vara en hjärtinfarkt och väntade därför med att söka hjälp till symtomen blev 

outhärdliga (Johansson et al., 2004b; Johansson et al., 2007; Pattenden et al., 

2002; Thuresson et al., 2007). De som inte tar symtomen på allvar hade en 

förlängd fördröjningstid (p=0,009) (Johansson et al., 2004a). 

 

I went through agonies in making a decision of what to do, because 

this with a heart attack is so nasty and so complicated and dramatic 

so you prefer not to have one. I tried to convince myself that it was 

probably something else, which might pass and so on, but the 

symptoms just continued (Johansson et al., 2007, p.187). 

 

Många patienter anger att de inte ville tro att det var en hjärtinfarkt utan skyllde 

symtomen på någonting annat t.ex. vikten, rökning, ålder, brist på motion eller 

magproblem. En kvinna som upplevde illamående och kräkning som de första 

symtomen trodde att hon blivit magsjuk (Albarran et al., 2007). En tredjedel av 

patienterna relaterade symtomen till mag-tarmproblem (Moser et al., 2005). 

Vanliga tankar som framkom i djupintervjuer var att patienterna tänkte att de inte 

trodde att det skulle hända dem, då de själva ansåg sig ha en hälsosam livsstil 

eftersom de slutat röka för många år sen eller tränade regelbundet (Albarran et al., 

2007).  

 

En maka berättade om sin man och hans rädsla över att få veta sanningen om sitt 

hjärta och därför väntar med att söka vård (Johansson, Swahn & Strömberg, 

2008). Vissa patienter angav att de förnekade symtomen en stund för att få tid att 

förstå allvaret, även fast patienterna insåg vikten av att ta sig till sjukhus så 

upplevde de situationen som för hotfull och därför väntade med att söka hjälp. 

Ytterligare andra uppger att de omedelbart accepterade den allvarliga situationen 

och att de därför sökte medicinsk hjälp tidigare. Ångest uppkom då patienten inte 

längre kunde hantera situationen, ju svårare symtomen upplevdes desto mer 

ångest hade patienten. Ångesten spelade en viktig roll, antingen som 

försvarsmekanism då det blev en fördröjande faktor eller som en knuff att 

omedelbart söka hjälp (Johansson et al., 2007). Upplevelsen av stark smärta 

gjorde beslutet att söka sjukvård lättare (Henriksson et al., 2007). Det sågs dock 

ingen skillnad gällande vilka akuta symtom som förekom och fördröjningstiden 

(McKinley et al., 2004). Om patienten upplevde sina symtom som allvarliga och 
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kände oro över dessa blev fördröjningstiden kortare (Johansson et al., 2004b; 

McKinley et al., 2004; Moser et al., 2005). Liknande resultat ses där kvinnor 

berättar att de hade svårigheter att identifiera smärtan då de inte tyckte att det var 

någon egentlig smärta eller rätt sorts smärta vilket ledde till att det kunde ta dagar 

innan de sökte sjukvård (Albarran et al., 2007). 

 

I´d been out walking in the woods and on my way home I experienced 

a terrible pain in the right forearm, it became worse and worse, had 

never felt anything like it. It was an unbelievable pain. Then it began 

moving to the left forearm and then it came over the chest 

(Henriksson et al., 2007, p.282). 

 

Kvinnor har ett behov av att organisera saker i hemmet samt vara rena och 

prydliga innan de kunde åka till sjukhus (Henriksson et al., 2007). Detta resultat 

stärks av Johansson et al. (2007) som anger att en del patienter ordnade praktiska 

detaljer för sig själva eller deras partner innan de begav sig till sjukhuset, vilket 

leder till en förlängd tid till att vård erhålls. En del patienter som inte befann sig i 

hemmet vid symtomdebut ville dessutom hem före sjukvården kontaktades 

(Johansson et al., 2007). Detta styrks i en studie där det står att 27% dröjde 

ytterligare för att de ville byta om innan de åkte till sjukhus (Johansson et al., 

2004b). 

 

My husband said that we should go after I had vomited, but I was still 

in my dressing gown and I wanted to shower, wash my hair, get 

dressed and make the bed before going (Henriksson et al., 2007, 

p.283). 

 

Att inte vara till besvär eller bli tagen på allvar 

Känslor av förlägenhet och skam för att ha fel i sina tolkningar till hjärtinfarkt av 

de upplevda symtomen var en anledning till förlängd fördröjningstid (Pattenden et 

al., 2002). En 68-årig kvinna med pågående bröstsmärta, tryck över bröstet och 

tungt att andas beskriver varför hon inte söker hjälp (Albarran et al., 2007): 

 

It never enterned my head to mention it because it wasn´t pain. I just 

thought that because I was getting older, I really did, and I thought 

I´m being silly telling the doctor that (Albarran et al., 2007, p.1297). 
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Patienter uppger en rädsla för att inte bli tagna på allvar och anses som 

hypokondriker (Johansson et al., 2004b; Thuresson et al., 2007). Detta anges mer 

ofta hos kvinnor än hos män (Thuresson et al., 2007). Skuldkänslor inför att störa 

sjukhuset är en vanlig känsla och anges som en fördröjande faktor (Henriksson et 

al., 2007; Johansson et al., 2004b; Johansson et al., 2007; McKinley et al., 2004; 

Moser et al., 2005; Pattenden et al., 2002). En 64-årig man beskriver sin motvilja 

att besvära sjukvården trots att det är hans fjärde hjärtinfarkt (Pattenden et al., 

2002): 

 

Yeah, it´s like being of the old school – you don´t phone your doctor 

at weekends, I mean why not? It makes no blinking difference. Just 

because it´s Saturday and Sunday, what difference does it make? It´s 

still a day isn´t it? It´s a day and you´re still poorly, you know, it´s 

daft. But it´s probably the only thing, you know damn well, you´re 

probably not going to get your own doctor. They have a consortium 

(Pattenden et al., 2002, p.4). 

 

En del av patienterna ville inte vara till besvär för närstående och dolde därför 

symtomen. De ignorerade sina symtom för att de kände sig ansvariga för 

familjens välmående och att detta ansvar inte kunde delegeras till någon annan 

inom familjen (Johansson et al., 2007). En liknande bild ger Johansson et al. 

(2008) där närstående berättar att deras partner inte berättade direkt när de började 

känna av symtomen för att inte oroa dem. 

Att uppleva situationen hanterbar 

En del patienter angav att viljan att hantera symtomen själv gjorde det svårt att 

släppa kontrollen och att söka sjukvård, vilket leder till en förlängd 

fördröjningstid (Johansson et al., 2007; McKinley et al., 2004; Pattenden et al., 

2002). Det var lättare för patienterna att uppleva situationen som hanterbar om de 

varit med om en liknande situation tidigare. Många patienter angav det som 

mycket viktigt att få veta orsaken till varför de drabbats av hjärtinfarkt och 

behovet av en logisk förklaring kopplad till deras händelser i livet för att kunna 

finna situationen hanterbar. Att uppleva sårbarhet kan var både en tidssparande 

och en fördröjande faktor. Att uppleva bristande kontroll kan leda till att vård söks 

tidigare, då det anges kan vara skönt att lämna över ansvaret innan patienten 

förlorar kontrollen helt (Johansson et al., 2007).  
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Närståendes betydelse för individen vid beslutet att 

söka vård 

Att ta kontakt med närstående 

Det är ovanligt att direkt ta kontakt med sjukvården vid symtomdebut (Johansson 

et al., 2004b; Moser et al., 2005; Thuresson et al., 2007). Omkring 8 av 10 

kontaktar någon närstående som första åtgärd när de börjar känna symtom 

(Johansson et al., 2004b; Lövlien, Schei & Hole, 2007; Thuresson et al., 2007). En 

liknande bild ges av Johansson et al. (2007) där interaktionen med andra anges 

vara viktig i processen att söka sjukvård. Enligt Henriksson et al. (2007) och 

Pattenden et al. (2002) överlät många ansvaret på deras närstående att fatta beslut 

och söka sjukvård. 

Rådgivning från närstående 

Det vanligaste rådet från närstående som rådfrågades är att kontakta sjukvården; 

antingen sjukhus, primärvård eller att tillkalla ambulans (Moser et al., 2005; 

Thuresson et al., 2007). Rådet att vila var mycket vanligt (Thuresson et al., 2007), 

detta råd är en fördröjande faktor (Johansson et al., 2004b).  

Stödjande handlingar 

Stödet från närstående fokuserades på praktiskt åtgärder i form av hjälp med att 

hämta medicin, se till att patienten vilade samt ringa larmnumret (Henriksson et 

al., 2007; Johansson et al., 2007; Johansson et al., 2008). Den vanligaste första 

åtgärden hos närstående var att ringa efter ambulans (Johansson et al., 2004a; 

McKinley et al., 2004). 

 

I said to one of my daughters to call an ambulance while I myself 

went and got the nitroglycerine and gave it to him and made sure that 

he was lying down on the sofa (Johansson et al., 2008, p.185). 

 

I en del fall kontaktades ytterligare närstående innan medicinsk vård söktes, på 

grund av osäkerhet hos närstående då de befann sig i en situation som de inte 

längre kunde hantera själva (Henriksson et al., 2007; Johansson et al., 2008). 

Detta leder till en förlängd tid till att vård söks (Johansson et al., 2004b). En del 

närstående angav att de hade bristande kunskap om hjärtinfarkt och därför 
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missuppfattade orsaken till symtomen, de trodde att de var en begynnande 

förkylning eller lungproblem. Däremot feltolkades symtomen sällan då de var 

klassiska symtom på hjärtinfarkt. I intervjuer framkom det att närstående ofta 

diskuterade med sin sjuke partner om vilka åtgärder som skulle göras då de 

respekterade deras autonomitet och ville undvika att ta något beslut över huvudet 

på partnern (Johansson et al., 2008). En form av psykosocialt stöd gavs genom att 

den närstående var lugn och försökte stötta sin partner. Anhöriga anger att de 

håller tillbaka sina egna känslor för att inte påverka sin partners tillstånd negativt 

(Johansson et al., 2007; Johansson et al., 2008). 

Tidigare erfarenheter och kunskapers påverkan på 

beslutet att söka vård 

Val av färdsätt 

Ungefär var tredje till var annan åker ambulans vid misstänkt hjärtinfarkt, 

resterande tar sig dit på annat sätt. Detta visar ingen signifikant skillnad mellan 

könen avseende ambulansanvändning (Moser et al., 2005; Thuresson et al., 2008). 

Patienter som färdas med ambulans till sjukhus vid misstänkt hjärtinfarkt har en 

fördröjningstid som är betydligt kortare än de som färdas till sjukhus på eget sätt 

(Johansson et al., 2004a; Johansson et al., 2004b; Lövlien et al., 2007; McKinley 

et al., 2004). Patienter som inte använt sig av ambulans uppgav att anledningen till 

detta var att de inte upplevde sitt tillstånd tillräckligt allvarligt, då en vanlig 

uppfattning är att ambulans endast är till för allvarligt sjuka och att det därför 

kändes för drastiskt att åka ambulans (Henriksson et al., 2007; Johansson et al., 

2007; Johansson et al., 2008; Pattenden et al., 2002). En enkätundersökning 

styrker att detta är den mest förekommande anledningen till att inte åka ambulans 

(Johansson et al., 2004a). En 60-årig man med en beslutstid på nio timmar då han 

insjuknar i sin andra hjärtinfarkt beskriver det så här (Pattenden et al., 2002): 

 

I think the main thing is that you don´t want to be a burden on 

anybody, well most men don´t – you know and I think that if you go 

into hospital and you have to call an ambulance I still belive that 

dialing 999 is what it stands for – in emergency. I would never use it. 

Interviewer: You don´t think you´re an emergency? 
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Yes, it´s when your brain´s fit and clear you think it can´t be that bad 

because I should be unconscious or not be able to speak and things 

like this, you know (Pattenden et al., 2002, p.4). 

 

En annan anledning till att egen bil användes var bristen på kunskap gällande 

ambulanspersonalens kompetens, då ambulans sågs endast som ett transportmedel 

(Johansson et al., 2004a). Detta stärks i intervjuer där det framkommer att en 

vanlig uppfattning angående ambulans var att den endast är till för snabb transport 

och inte som en medicinsk enhet och att det därför skulle gå fortare att åka själv 

än att vänta på en ambulans (Henriksson et al., 2007; Johansson et al., 2007; 

Johansson et al., 2008). De som har kunskap om vikten av att tidigt söka sjukvård, 

har tidigare drabbats av hjärtinfarkt eller får en stark ihållande bröstsmärta oftare 

kallar på ambulans (Johansson et al., 2004a; Thuresson et al., 2008). 

Kunskap om betydelsen av snabb behandling 

Patienter med kunskap om betydelsen av snabb behandling hade en kortare 

fördröjningstid (Johansson et al., 2004a; Moser et al., 2005). Liknande resultat, att 

patienter som saknade kunskap om vikten att söka vård snabbt, hade en längre 

fördröjningstid kan även ses i Johansson et al. (2004b). Patienter som har egna 

erfarenheter av hjärtinfarkt eller har delat andras erfarenheter visade en större 

kunskap om hur de skulle agera vid symtomen (Johansson et al., 2007). Att tolka 

symtomen som hjärtrelaterade och tron om att det är en hjärtinfarkt är de skäl som 

oftast anges för att sjukvård söks (Johansson et al., 2004b; Lövlien et al., 2007; 

Thuresson et al., 2007), detta gav en kortare fördröjningstid (Johansson et al., 

2004a). Patienter som förstod att symtomen hade med hjärtat att göra hade 

nyligen fått specifik information om hjärtinfarkt (Henriksson et al., 2007), mindre 

än hälften av patienterna hade fått denna information från sjukvårdspersonal 

(Thuresson et al., 2007).   

 

When we went to bed and he started to get undressed he said; 

something happens.... And then I saw how the colour of his face 

disappeared and then I thought now, now it is...... (Henriksson et al., 

2007, p.282). 

 



 

 15 

Tidigare hjärtkärlproblem 

Ingen relation mellan tidigare hjärtinfarkt och fördröjningstid hittades (Johansson 

et al., 2004b). Däremot ringer de som tidigare haft hjärtinfarkt oftare ambulans 

(p=0,04) (Johansson et al., 2004a), vilket leder till en kortare fördröjningstid 

(McKinley et al., 2004). Personer som tidigare har drabbats av hjärtkärlsjukdomar 

tolkar oftare symtomen som allvarliga jämfört med dem utan tidigare 

hjärtkärlsjukdomar (p<0,0001) (Thuresson et al., 2007). Symtomen var sällan lika 

som vid tidigare infarkter, detta ledde till förvirring hos patienterna och tiden till 

att vård erhölls förlängdes. Det var inte förrän patienten upplevde ett symtom som 

liknade tidigare insjuknanden söktes medicinsk hjälp (Pattenden et al., 2002). En 

vanlig uppfattning bland patienter som återinsjuknat var att de inte var rädda för 

att dö, de hade varit med om detta tidigare och kände sig därför lugna och tog 

nästan för givet att det skulle gå bra även denna gång (Johansson et al., 2007). 

Liknande uppfattningar fanns hos patienter som upplevde att de inte längre kunde 

drabbas av hjärtproblem eftersom de gjort livsstilsförändringar såsom att sluta 

röka eller ändrat kost sedan förra hjärtinfarkten. Patienter som hade gjort 

hjärtoperationer upplevde att detta gjorde dem skyddade från framtida hjärt-

kärlproblem. Patienterna hade försökt att lägga den tidigare hjärtinfarkten bakom 

sig för att gå vidare i livet (Pattenden et al., 2002).  

 

Because you don´t belive. You think no it can´t be, especially in my 

case having had two bypass operations. I think well this can´t be 

happen, you see (Pattenden et el. 2002, p.3). 

 

Kvinnor med tidigare hjärtinfarkt dröjer längre än kvinnor utan tidigare 

hjärtsjukdom med att söka sjukvård, medan det omvända ses hos män (Moser et 

al., 2005). Hjälpsökningsbeteendet hos deltagare i en undersökning angavs ha 

förändrats efter deltagandet i studien med att tidigare ringa efter ambulans 

(Johansson et al., 2004a). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns många olika faktorer som påverkar när och hur vård 

söks vid misstänkt hjärtinfarkt. Vanliga tankar som gör att patienten dröjer med 

att söka vård är att de tror att symtomen ska gå över, inte vill störa eller besvära 

sjukvården och närstående eller att de är rädda för att få veta sanningen. Det är 

därför ofta den närstående som kontaktar sjukvården. Däremot söker patienter 

med stark ihållande smärta samt typiska symtom på hjärtinfarkt vård snabbt, 

vilket även de med kunskap om vikten av snabb behandling gör. Endast var tredje 

till var annan patient färdas med ambulans till sjukhus vilket förklaras med 

felaktiga uppfattningar och bristande kunskap gällande ambulanspersonalens 

kompetens samt att de inte anser sig vara tillräckligt sjuka.  

 

I resultatet framkom att patienterna tror att symtomen inte är så farliga och att de 

kommer att gå över och därför inte söker vård vilket de anser skulle vara i onödan. 

Liknande beteende ses hos strokepatienter i den prehospitala fasen där en 

tredjedel väntar med att söka vård i tron om att symtomen ska gå över samt att 

nästan hälften förnekade symtomen (Mosley, Nicol, Donnan, Patrick & Dewey, 

2007). Detta tycker vi är ett intressant fynd då problematiken verkar vara 

gemensam för många patientkategorier. Detta borde kunna vara till nytta för det 

preventiva arbetet då stora gemensamma insatser från olika vårdinstanser, media 

och intresseorganisationer skulle kunna göras. Dessutom kan den enskilda 

sjuksköterskan utifrån ett hjälpsökningsbeteende ge tydligare information och 

undervisning till flera patientgrupper.  

 

En tolkning av resultatet är att de flesta patienter hittar sina egna strategier för att 

kunna hantera situationen. Detta resultat stöds av Dracup et al. (1995) som anger 

att olika grader av förnekelse finns hos hjärtinfarktspatienter. Detta uppkommer 

som en försvarsmekanism då de utsatts för stark stress på grund av ett kraftigt 

försämrat hälsotillstånd. Förnekelse är ett sätt för att kunna hantera ångesten. 

Vidare menar de att en del patienter vill försöka hantera situationen på egen hand. 

Vår uppfattning är att förnekelse inte alltid behöver vara något negativt då 
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försvarsmekanismer är nödvändigt för att kunna hantera påfrestande situationer. 

Utan förnekelsen skulle kanske patienterna fastna i chocktillstånd och därför inte 

kunna kontakta sjukvård. Denna uppfattning styrks av Cullberg (1990, s. 76) som 

menar att försvarsmekanismer är lika viktiga för den psykiska överlevnaden som 

kroppens immunförsvar är för den fysiska.  

 

Resultatet visar att närstående har en stor och viktig roll i den prehospitala fasen 

hos patienter med hjärtinfarkt. Även hos strokepatienter ses detta där det ofta är 

den närstående som tar beslutet och söker vård (Mosley et al., 2007). Dracup et al. 

(1995) stöder resultatet där de kommer fram till att de flesta tar beslutet att söka 

vård med hjälp av närstående. Vidare skriver de att kontakten med en närstående 

förlänger tiden till att vård erhålls medan kontakten med utomstående förkortade 

fördröjningstiden. Uppsatsförfattarna anser att detta visar hur viktigt det är ur ett 

sjuksköterskeperspektiv att se hela människan med sitt sociala nätverk för att 

komma åt alla tidsfördröjande faktorer. Då närstående visar sig spela en stor roll 

vore det önskvärt att ta vara på deras resurser genom att erbjuda kurser i hjärt- 

lungräddning tillsammans med sina närstående. Informationen om var dessa 

kurser hålls bör ges till patienter med ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar och dess 

närstående av sjukvårdspersonal vid såväl hälsocentraler som sjukhus.  

 

Att använda ambulans ger en betydligt kortare tid till att vård erhålls. Tyvärr visar 

resultatet genomgående att ambulans används av mindre än hälften av 

hjärtinfarktspatienter. Även Hitchcock, Rossouw, McCoubrie och Meek (2003) 

kommer fram till att användandet av ambulans kortar tiden till att vård erhålls 

med nästan hälften (p<0,001). Henriksson, Leo-Swenne och Lindahl (2008) och 

Meischke, Ho, Eisenberg, Schaffer och Larsen (1995) styrker resultatet att den 

främsta orsaken till att patienter inte åker ambulans är att de inte upplever sig vara 

allvarligt sjuk.  

 

Ambulanssjukvården har genomgått en stor utveckling både vad gäller teknisk 

utrustning och personalens kompetens de senaste tjugo åren. Vi tror inte att den 

allmänna befolkningen är medveten om denna utveckling och kan inte förväntas 

ta beslut i sina medicinska problem och bedöma vårdbehovet. Därför behöver 

allmänheten uppmärksammas om att det är bättre att ringa och låta larmcentralen 
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bedöma vårdbehovet. Fokus behöver ändras avseende ambulanssjukvårdens 

förmåga så att det inte endast ses som ett transportmedel utan även en kompetent 

mobil vårdenhet.   

 

Resultatet visar att ökad kunskap hos patienterna leder till en kortare 

fördröjningstid. Dock ses motstridiga resultat angående tidigare hjärtinfarkter och 

fördröjningstiden. Det är inte självklart att de som tidigare genomgått en infarkt 

har större kunskap kring sjukdomen och dess behandling. I en studie av 

Henriksson et al. (2008) framhålls att patienter som tidigare genomgått en eller 

flera hjärtinfarkter inte uppvisade mer kunskap om sjukdomen än övriga. Patienter 

med kunskap om betydelsen av snabb behandling sökte vård tidigare än de utan 

den kunskapen. Detta kan anses vara anmärkningsvärt men vi anser att denna 

patientgrupp utsätts för en stor kris då de drabbats av ett akut livshotande tillstånd. 

Vi tror att med dagens korta vårdtider så hinner patienten bli utskriven innan 

denne kommit ur chockfasen i sin krishantering. Det framgår tydligt att en person 

som känner till risken med att inte få behandling snabbt efter symtomdebut söker 

vård snabbare. Därför bör den sekundära preventionen inriktas på att ge 

patienterna tydligare information under deras uppföljning inom sjukvården och 

inte bara under den akuta sjukhusvistelsen.  

Metoddiskussion 

Ytterligare vetenskapliga artiklar hade möjligen framkommit vid annorlunda 

sökningar i form av databaser, sökord och begränsningar. Då många relevanta 

artiklar som svarade mot syftet hittades menar vi att annorlunda sökningar inte 

behövde göras. Avgränsningar i årtal kan ha gjort att tidigare men fortfarande 

relevant fakta missades, men dessa fakta anser vi dock troligen inte skulle ha 

tillfört betydande information för resultatet. Äldre artiklar exkluderades även för 

att utvecklingen inom detta område snabbt går framåt och då kan det möjligen 

antas att även kunskapsnivån hos allmänheten ökat med åren. Det kan inte 

uteslutas att relevanta artiklar missats då vi valde att bara använda oss av artiklar i 

fulltext.. Sökningarna utfördes med hjälp av MeSH-termer i stor utsträckning 

vilket ledde till många relevanta träffar. I inledningen av litteratursökningen fann 

vi mest kvantitativa artiklar vilket ledde till att MeSH-termen ”Qualitative 

research” lades till i en sökning för att kunna belysa forskningsfrågan ur olika 
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perspektiv. För att få ett resultat som var intressant för oss här i Sverige 

inkluderades endast artiklar från västvärlden. En multicenterstudie inkluderades, 

men vi valde dock bort resultat från Asien i den studien då dessa inte går att 

överföra till våra levnadsförhållanden. 

 

Vid värdering av artiklar användes en detaljerad mall som begränsar utrymmet för 

felbedömningar. Detta val gjordes då uppsatsförfattarna hade begränsad 

erfarenhet av att bedöma artiklar. För att ytterligare minska risken för 

felbedömningar utfördes värderingen av samtliga artiklar tillsammans. De två 

artiklarna av Thuresson et al. utgår från samma population, men vi valde ändå att 

inkludera båda då de belyser två olika problemområden som omfattades av vårt 

syfte. 

 

Etiska övervägande gjordes genom att endast artiklar med uttalade etiska 

ställningstaganden togs med i arbetet. Dock exkluderades inga artiklar på grund 

av saknaden av etiska ställningstaganden då samtliga artiklar hade detta. Det går 

inte att utesluta feltolkningar vid översättningar, dock diskuterades samtliga 

översättningar mellan uppsatsförfattarna och ursprungskällan lästes flertalet 

gånger. När artiklarna översattes var vi medvetna om att språket kunde bidra till 

att egna tolkningar gjordes och för att undvika detta läste båda uppsatsförfattarna 

igenom alla artiklar samt analyserade dessa tillsammans. 

 

Den analysmetod som användes valdes då vi ansåg att den lämpade sig bäst för att 

belysa problemområdet. En annan analysmetod hade säkerligen kunnat användas 

och då eventuellt lyft fram andra fakta, men under databearbetningsprocessen 

framkom att den valda metoden lämpade sig bra. Analysmetoden är utformad för 

kvalitativ data men går även att använda på kvantitativ data. Vi upplevde dock 

svårigheter att analysera det kvantitativa med denna metod. Det kändes svårt att 

på ett överskådligt sätt jämföra kvantitativ och kvalitativ data då siffror gällande 

en hel population i en kvantitativ studie inte behöver vara mer rätt än upplevelsen 

hos en individ i en kvalitativ studie. Detta löstes genom att verifiera kvalitativa 

fynd med liknande eller motsägande kvantitativa resultat, vilket vi menar ökar 

trovärdigheten i förevarande arbete. 
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Slutsatser 

I samtliga studier sågs ett mönster kring vårdsökarbeteendet då de mest 

förekommande anledningarna till att vänta med att söka vård gick att relatera till 

bristande kunskaper eller felaktiga attityder hos befolkningen. Vi tror att då de 

flesta hjärtinfarktspatienter är äldre och därmed uppfostrade med en syn att klara 

sig själv, inte ligga andra till last samt att ”doktorn är lite finare” så är det svårt att 

ändra gamla vanor. Dagens yngre befolkning växer upp i ett samhälle där de får 

lära sig att ta för sig, ställa krav och nyttja de resurser som finns. Gällande den 

bristande kunskapen hos allmänheten är det viktigt att belysa sjukdomen, 

symtomen, behandling och sjukvårdspersonalens kompetens i större utsträckning. 

Att som sjukvårdspersonal fånga in riskpatienterna och vara medveten om deras 

tankar och attityder för att kunna ge rätt information. Forskning som saknades var 

interventionsstudier där riskpatienter fått utförlig undervisning för att därefter se 

hur deras beslutstid var jämfört med riskpatienter som inte erhållit denna 

undervisning. Detta för att studera om kunskapsnivån verkligen är viktig för 

fördröjningstiden. 

 

Vårt resultat kan ses som en motivation till sjuksköterskor att skapa nya vägar för 

att belysa risken med tidsfördröjande beteenden i beslutet att söka vård vid 

misstänkt hjärtinfarkt. Vidare föreslår vi att riktlinjer utarbetas för 

patientundervisning som kan ges från t.ex. primärvården till patienter med 

hypertoni eller andra riskfaktorer för hjärtinfarkt. Informationsfoldrar som belyser 

vikten av att i ett tidigt skede söka sjukvård vid misstanke om hjärtinfarkt och 

även belyser vikten av anhörigas stödjande funktion i beslutsfattandet kan delas 

ut. Även vanliga känslor och tankar vid insjuknandet bör uppmärksammas i dessa 

informationsfoldrar så att patienten förstår att det är vanliga föreställningar som 

upplevs. Information kan även ges om att det är bättre att ringa larmcentralen och 

låta dem avgöra vilka vidare åtgärder som ska vidtas. Enligt Dracup et al. (2006) 

ger stora, breda informationsinterventioner endast kortsiktiga förändringar av 

prehospital fördröjningstid och ett bättre och mer långvarigt resultat erhålls med 

individanpassad utbildning given av sjuksköterskor.
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Bilaga 2 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ Ansats/ 

Datainsamling 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 
 

Studiens 

kvalitet 

 

Albarran, J.W., 

Clarke, B.A., & 

Crawford, J. 

2007. 

Storbritannien. 

Studien utforskar 

symtomens beskaffenhet 

som de upplevs av 

kvinnor innan och under 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer.  

Antal studerade n= 

12 kvinnor  

 

Innehållsanalys, 3 

teman, 8 subteman.  

Stegvis medvetenhet - Upptäcka små 

förändringar, bortförklara symtomen. 

Avsaknad av bröstsmärta – Oförutsägbar 

utbredning, inte svår smärta, inte rätt sorts 

smärta, mest illamående. Reaktioner på 

symtomen – Beslut att söka medicinska 

råd, anse sig vara i form. 

Grad I 

Henriksson, C., 

Lindahl, B., & 

Larsson, M. 

2007. 

Sverige. 

Att få en djupare 

förståelse för hur 

patienter och deras 

närstående tänker och 

agerar vid hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 

Fokusgruppintervjuer, 

6 st fokusgrupper. 

Antal studerade n= 

13 pat. 14 

närstående. 

Manifest 

innehållsanalys. Sex 

kategorier. 

Symtom av smärta eller obehag, tankar och 

tolkning av symtom, egenvård och 

agerande i gensvar till symtom, kontakta 

någon annan, känslor av rädsla, ilska och 

osäkerhet samt sökande och mottagande av 

sjukvård. 

Grad I 

Johansson, I., 

Strömberg, A., & 

Swahn, E. 

2004a. 

Sverige 

Förklara faktorer som 

påverkar valet att 

använda sig av ambulans 

eller att på egen hand ta 

sig till sjukhus vid 

upplevda bröstsmärtor, 

vilka tankar och 

handlingar de hade, vem 

de bad om hjälp, vilka 

råd de fick och hur detta 

påverkade 

fördröjningstiden.   

Kvantitativ ansats, 

deskriptiv, icke 

experimentell, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie med 

standardiserat 

frågeformulär. 

Tillgängliga n= 

114 

Bortfall n= 4  

Antal studerade n= 

110 patienter (73 

män, 37 kvinnor) 

med diagnostiserad 

hjärtinfarkt. 

Chi2-test, Fisher´s 

exaxct test, samt 

statistisk signifikants 

test. 

Det vanligaste skälet till dröja med att 

kontakta sjukvården angavs vara tron på 

att symtomen skulle gå över (33%).  32% 

angav att de inte var medveten om vikten 

av att tidigt söka hjälp och att de därför 

hade dröjt. 48% av hjärtinfarkts 

patienterna väntade mer än en timme och 

40% väntade mer än två timmar. 

 

Grad II 
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Bilaga 2 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ Ansats/ 

Datainsamling 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 
 

Studiens 

kvalitet 

 
Johansson, I., 

Strömberg, A., & 

Swahn, E. 

2004b. 

Sverige 

Att beskriva symtom, 

hanterbarheten av 

symtomen, 

fördröjningstiden från 

symtomdebut till att 

patienten söker vård vid 

misstänkt hjärtinfarkt. 

Samt att finna 

förklarande faktorer som 

påverkar patientens 

beslutstid. 

Kvantitativ ansats. 

Icke experimentell, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning 

Tillgängliga n= 

403 

Bortfall n= 22 

Antal studerade n= 

381 personer 

Chi2-test, Fisher´s 

exaxct test, Mann-

Whitney U test samt 

statistisk signifikants 

test. 

84% av patienterna misstänkte att deras 

symtom kom från hjärtat, trots detta 

faktum väntade 59% med att åka till 

sjukhuset mer än en timme efter 

symtomdebut. De vanligaste orsakerna till 

ytterligare förlängd tid anges vara: dov 

smärta och att symtomen ej upplevs vara 

allvarliga. 

 

Grad I 

Johansson, I., 

Swahn, E., & 

Strömberg, A. 

2007. 

Sverige. 

Att belysa individuella 

variationer i 

uppfattningen av symtom 

vid akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 

Narrativa intervjuer. 

Antal studerade n= 

15 personer (6 

kvinnor, 9 män) 

mellan 41-83år. 

Fenomenografi, 3 

kategorier och 8 

subkategorier. 

Hanterbarhet – Medvetenhet om symtom, 

förnekande av svårighet, tillit till egenvård. 

Sårbarhet – Brist på kontroll, upplever 

ångest. Samspel – Stöd från de i 

omgivningen, oro för närstående, nyttjande 

av sjukvårdsresurser. 

Grad I 

Johansson, I., 

Swahn, E., & 

Strömberg, A. 

2008. 

Sverige. 

Att beskriva 

make/makans 

uppfattning av den pre-

hospitala fasen när deras 

partner drabbats av en 

akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 

Narrativa intervjuer. 

Antal studerade n= 

15 personer (7 

män, 8 kvinnor) 

mellan 39-91år. 

Fenomenografi, 2 

kategorier, 9 

subkategorier.  

Handlingskraftig – dela upplevelsen, ha 

kunskap, förståelse för allvarligheten, vara 

rationell, rådfråga andra. 

Självbestämmanderätt – acceptera 

kontrollbehovet, äktenskapliga roller och 

erfarenheter, motstridiga känslor, söka 

enighet. 

Grad I 
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Bilaga 2 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ Ansats/ 

Datainsamling 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 
 

Studiens 

kvalitet 

 

Lövlien, M., Schei, 

B., & Hole, T. 

2007. 

Norge. 

Att bedöma 

könsskillnader i den 

prehospitala 

fördröjningen bland 

norska kvinnor och män 

som drabbats av akut 

hjärtinfarkt för första 

gången. Deras respons på 

akuta symtom och vilka 

aspekter som påverkat 

deras beslut att söka 

sjukvård. 

Kvantitativ ansats, 

icke experimentell, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie med 

hemskickade 

frågeformulär. 

Tillgängliga n= 

738 

Bortfall n= 205 

Antal studerade n= 

533 personer 

(149 kvinnor, 384 

män) som 

diagnostiserats 

med hjärtinfarkt 

för första gången. 

Twin-tailed chi 

square test. 

Båda könens fördröjningstid förkortades 

av: snabb symtomutveckling som 

motsvarar patientens förväntningar medan 

självmedicinering och rådfrågning av 

make/ maka förlängde tiden. Att ringa 112 

eller primärvården förkortade den totala 

fördröjningstiden för båda könen. Som 

första åtgärd vid symtomdebut anger 84% 

att de rådfrågar någon närstående. 

Grad II 

McKinley, S., 

Dracup, K., Moser, 

D.K., Ball, C., 

Yamasaki, K., Ja 

Kim, C., & Barnett, 

M. 

2004. 

USA, England, 

Japan och 

Sydkorea. 

Att undersöka 

fördröjningstiden och 

faktorer som påverkar 

den samt jämföra dessa 

faktorer i de olika 

länderna. 

Kvantitativ ansats, 

jämförande, icke 

experimentell, 

retrospektiv, 

multicenter, 

observationsstudie. 

Intervjuer samt 

journaler. 

Antal studerade n= 

595 personer (191 

USA, 127 

Sydkorea, 136 

Japan, 141 

England) 

Chi square with post 

hoc 2x2 Fisher’s 

exact test. 

Majoriteten av de som upplever att de 

behöver hjälp har sällskap. Oftast förlängs 

tiden till att beslut om att söka vård av att 

patienten vill vänta och se om symtomen 

går över. Om symtomen är intermittenta 

ses en signifikant ökad fördröjning till att 

vård söks. Känslor av skam förlänger 

också fördröjningstiden. 

Grad II 

Moser, D.K., 

McKinley, S., 

Dracup, K., & 

Chung, M.L. 

2003. 

USA. 

Att undersöka 

könsskillnader i 

individuella 

fördröjningsfaktorer för 

att söka vård för akut 

hjärtinfarktssymtom. 

Kvantitativ ansats, 

Jämförande 

undersökning, icke 

experimentell, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär samt 

journaler. 

Antal studerade n= 

194 personer (98 

män, 96 kvinnor) 

T-test, Chi-square 

samt ANOVA. 

Kvinnor som haft hjärtinfarkt tidigare 

väntade längre med att söka sjukvård än 

kvinnor som inte haft besvär tidigare, det 

omvända gällde för männen. Att inte 

relatera symtomen till hjärtat förlängde 

fördröjningstiden. Upplevelsen av oro och 

allvarlighet i symtomen förkortade den 

tiden. 

Grad I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ Ansats/ 

Datainsamling 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 
 

Studiens 

kvalitet 

 
Pattenden, J., Watt, 

I., Lewin, R.J.P., & 

Stanford, N. 

2002. 

Storbritannien. 

Att utforska patienters 

tankar och känslor vid 

symtom från hjärtinfarkt, 

deras upplevda skäl för 

att söka medicinsk hjälp 

och saker som fördröjde 

deras beslutsfattande. 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Antal studerade n= 

22 personer (20 

män, 2 kvinnor) 

Grounded theory, 6 

teman. 

Faktorer som påverkar tiden till någon 

åtgärd vid misstänkt hjärtinfarkt är: Hur 

symtomen uppfattades och värderades. 

Upplevd risk av att ha drabbats av akut 

hjärtinfarkt. Individuella, psykologiska och 

emotionella faktorer. Uppfattning om när 

det är tillräckligt allvarligt för att söka 

sjukvård. I vilket sammanhang symtomen 

upplevdes. 

Grad I 

Thuresson, M., 

Berglin Jarlöv, M., 

Lindahl, B., 

Svensson, L., 

Zedigh, C., & 

Herlitz, J.  

2007.  

Sverige. 

Att ur ett nationellt 

perspektiv undersöka 

patienters tolkning av 

symtom, tankar och 

handlingar efter 

symtomdebut vid akut 

hjärtinfarkt, detta i 

relation till ålder, kön, 

tidigare hjärtsjukdomar, 

typ av akut hjärtinfarkt 

och bostadsområde. 

Kvantitativ ansats, 

icke experimentell, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

 

Tillgängliga n= 

2409 

Bortfall n= 479 

Antal studerade n= 

1939 patienter 

(1069 män, 328 

kvinnor) 

Multivariat analys, 

univariat analys 

gjord i SAS 8.0 

Att ta kontakt med någon minskar 

fördröjningstiden, 90% vänder sig till 

någon närstående för råd. De vanligaste 

råden patienterna fått är att vända sig till 

sjukhuset eller ringa ambulans, kvinnor 

fick oftare rådet att lägga sig och vila än 

männen. Patienter utan tidigare 

hjärtproblem tror oftare att det inte är så 

allvarligt än dem med tidigare hjärtbesvär.  

Grad I 

Thuresson, M., 

Berglin Jarlöv, M., 

Lindahl, B., 

Svensson, L., 

Zedigh, C., & 

Herlitz, J.  

2008.  

Sverige. 

Att definiera faktorer 

som påverkar 

användandet av 

ambulanstransport till 

sjukhus vid akut 

hjärtinfarkt i relation till 

ålder, kön, 

sjukdomshistoria och 

avstånd till sjukhus. 

Kvantitativ ansats, 

icke experimentell, 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

Tillgängliga n= 

2409 

Bortfall n= 479 

Antal studerade n= 

1939 patienter 

(1069 män, 328 

kvinnor) 

Pitmans 

nonparamatic test, 

Fishers exact test. 

Multivariat analys 

gjord i SAS 8.0 

Patienter som åkte ambulans till sjukhuset 

var äldre och hade oftare haft hjärtinfarkt 

tidigare. Symtomen startade oftast i 

hemmet. Kunskap hos patienter ökade 

användandet av ambulans. Endast hälften 

av patienterna med tidigare hjärtsjukdom 

hade fått information från sjukvården 

angående vikten att söka vård tidigt vid 

misstänkt hjärtinfarkt.  

Grad I 


