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ABSTRACT

Coronary heart disease is the most prevalent public health problem in the western world
among men and women today. Myocardial infarction is the leading cause of death for women
over the age of 55 and for men over the age of 45 in Sweden. The purpose of this literature
study was to explore the problem that many men and women delay seeking medical care
when they experience symptoms of myocardial infarction. No big differences between men
and women are found in symptom reporting. The result showed that delay with seeking care is
related to age. Men younger than 65 years tend seek medical care at once or with short delay.
Women and old men have longer delay times. One important demographic factor found to
influence care seeking behaviour was living alone or not. Important preventive tasks in nur s-
ing includes information to risk patients and their relatives about typical and atypical symp-
toms of myocardial infarction and the benefit with seeking care without delay.
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INLEDNING

I dag är det största folkhälsoproblemet i västvärlden hjärt- kärlsjukdomar, både för män och

kvinnor. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år och för män över

45 år i Sverige. För yngre kvinnor är risken för att drabbas av hjärtinfarkt förhållandevis liten

jämfört med för män. När kvinnan blir äldre ökar risken och blir lika stor som för mannen

(Schenck- Gustavsson, 2002). En tidig start av behandling med trombolys (upplösning av

blodpropp) är väsentlig för att hindra infarktens utbredning och minska risken för dödlighet.

Därför är det viktigt att söka snabb medicinsk hjälp om inte bröstsmärtorna går över eller lind-

ras med hjälp av nitroglycerin inom 15 minuter. Om ambulans larmas kan ambulanspersona-

len påbörja behandlingen av hjärtinfarkten i hemmet eller i ambulansen (Ericson & Ericson,

2002).

Bakgrund

Genus/gender

Genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, art eller kön. Till en början användes

det engelska ordet ”sex” för att beskriva könsskillnader , både när det gällde biologiska eller

sociokulturella skillnader. När kvinnoforskningen under 1970-talet blev mer utbredd började

uttrycket gender att användas av forskare som ville visa socialt och kulturellt konstruerade

könskillnader och inte enbart biologiska skillnader. I Sverige används begreppet genus som en

översättning av det engelska ordet gender (Hammarström, Härenstam & Östlin, 1996).

Hjärtinfarkt

Definitionen av hjärtinfarkt är vävnadsdöd (nekros) av hjärtmuskelceller (myokardceller)

inom ett begränsat område, orsakat av ofullständig syretillförsel på grund av aterosklerotiska

kärlförändringar (Jern, 1990). Den främsta orsaken att en hjärtinfarkt uppkommer är att det

har bildats ateroskleros (åderförkalkning) i artärer. Ateroskleros innebär att det har inlagrats

fettceller i det innersta lagret (intiman) av blodkärlet och dessa blir förhårdnader som kallas

plack (SBU, 1998). När ett plack spricker kan en blodpropp följa med blodbanan till hjärtats

kranskärl och täppa till det. Den del av hjärtat som kranskärlet försörjer med näring och syre

får syrebrist och hjärtcellerna inom det området dör (Hjärt- Lungfonden, 2001).

Det finns en åldersskillnad mellan män och kvinnor när risken ökar för att drabbas av hjärtin-

farkt. Kvinnor drabbas i genomsnitt tio år senare än män (Schenck-Gustafsson, 2003). För
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män ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt efter 45 års ålder och hos kvinnor ökar risken vid

55 års ålder. Orsaken till att kvinnor insjuknar senare än män tros bero på det kvinnliga ho r-

monet östrogen som tycks ha en skyddande effekt. När kvinnan kommer in i klimakteriet är

risken lika stor att drabbas av hjärtinfarkt som hos män. För kvinnor med diabetes har inte

östrogenet samma skyddande effekt och risken att insjunka i hjärtinfarkt ökar tio år tidigare

jämfört med de som inte har diabetes (Hjärt- Lungfonden, 2001).

Symtom

Det dominerande symtomet vid hjärtinfarkt är centrala bröstsmärtor som strålar ut i armarna

och uppåt halsen. Dessa smärtor kan uppkomma under vila eller vid ansträngning och kan inte

mildras med hjälp av nitroglycerin. Förutom smärta kan tidiga symtom vara illamående, kräk-

ningar, kallsvettighet, andnöd och yrsel (Ericson & Ericson, 2002; Hildingh, 1998). Tyst in-

farkt utan några symtom kan även förekomma. De som främst kan drabbas är äldre och dia-

betiker. Dessa infarkter kan upptäckas vid ett senare tillfälle i samband med en hälsokontroll

med EKG- undersökning (ElektroKardioGram) (Hildingh, 1998; Hjärt- Lungfonden, 2001).

Ashton (1999) fann att de flesta män och kvinnor upplevde bröstsmärtor som det vanligaste

symtomet vid hjärtinfarkt och det näst vanligaste var andnöd. Studien visade att debutsymto-

men var liknande för både män och kvinnor. Enligt Finnegan et al. (2000) uppgav 80% att de

hade fått typiska symtom som centrala bröstsmärtor. Flera individer uppgav att de även upp-

levde icke typiska symtom som till exempel smärtor i arm, nacke, käke eller rygg, extrem

trötthet eller lätt huvudvärk innan bröstsmärtorna. Dessa informanter uppgav även att symto-

men hade kommit gradvis. Enligt Johnson Zerwic, Ryan, DeVon och Drell (2003) var det

24% av kvinnorna och 35% av männen som hävdade att deras symtom var vad de hade fö r-

väntat sig. De fann ingen påfallande skillnad mellan könen av de informanter som sade sig ha

fått annorlunda symtom än vad de hade väntat sig. Enligt Penque et al. (1998) var det vanli-

gaste inledande symtomet en känsla av obehag i bröstet. De fyra mest lika symtomen för båda

könen var vilosmärta, svimning, svaghet och andnöd.

Olikheter mellan män och kvinnor

Meischke et al. (1998) fann att kvinnor inte upplevde bröstsmärtor och svettningar lika ofta

som män, men att de hade mer andnöd, illamående och kräkningar. Även Penque et al. (1998)
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beskrev skillnader i symtom hos män och kvinnor vid hjärtinfarkt. Kvinnor beskrev oftare att

de hade förlorat aptiten, fått anfall av andnöd och ryggsmärtor.

I en studie med enbart kvinnor trodde 2/3 att det endast var bröstsmärtor som var symtom på

hjärtinfarkt. En tredjedel trodde att illamående och andnöd även kunde vara symtom (Meisch-

ke et al., 1999). Holliday, Lowe och Outram (2000) fann i sin studie med enbart kvinnor att de

beskrev sina symtom inledande som andnöd, gaser från magen, tung, åtstramande och tryck-

ande smärta, illamående och kräkningar. Känslan av smärta kom ofta från ryggen, skuldror,

käke och armar. Det var mer sällsynt att kvinnorna kände klassiska symtom som smärtor i

vänstra halvan av bröstet och utstrålning ut i vänster arm. Dempsey, Dracup och Moser

(1995) fann i sin studie av kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt, kände att något var fel.

Symtomen beskrevs som obehag eller smärta i bröstet, andnöd, illamående, kräkning och/eller

smärta i nacke, armar och rygg. De hade förväntat sig att symtom på hjärtinfarkt skulle vara

kraftiga bröstsmärtor eller medvetslöshet (Dempsey et al.,1995).

Misstolkning av symtomen

Foster och Mallik (1998) fann att individer som dröjde med att söka vård kunde tro att deras

bröstsmärtor var matspjälkningsproblem. Det var något vanligare bland de undersökta män-

nen. Vidare uppgav de att två kvinnor och en man helt förnekade sina symtom och därför inte

sökte sjukvård alls. Finnegan et al. (2000) fann att äldre informanter först trodde att deras

symtom berodde på andra orsaker som till exempel inflammation i leder (atthritis), muskel-

värk eller visdomständer. I denna studie redovisades det inte någon skillnad mellan könen. I

Løvliens (2001) studie med kvinnliga informanter, upplevde kvinnorna att de hade dålig kun-

skap om vilka symtom som kunde förekomma vid hjärtinfarkt. När kvinnorna fick sina debut-

symtom trodde de att det berodde på andra orsaker som till exempel muskel- och skelettvärk

eller att de satt något i halsen.

Diagnos

Diagnosen hjärtinfarkt ställs utifrån symtom, EKG och biokemiska förändringar. EKG mäter

hjärtats elektriska aktivitet och visar förändringar som har blivit när hjärtat har drabbats av

syrebrist. På detta sätt kan det avläsas var och hur hjärtmuskeln har skadats (Lindahl, 2000).

Biokemiska myokardskademarkörer är intracellulära enzymer som frisätts till blodbanan när

hjärtmuskeln skadas som vid en hjärtinfarkt. Det finns flera olika typer av enzymer som fr i-

släpps i olika tidsintervaller. En del av dessa enzymer är specifika för hjärtmuskulaturen och
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andra finns i andra organ. Dessa förändringar kan mätas med hjälp av ett blodprov (Persson,

1991).

Fördröjningstid

En viktig insats för att begränsa utbredningen av en hjärtinfarkt och minska dödligheten

 är att försöka minska fördröjningstiden hos individer med symtom på hjärtinfarkt. Idag är det

endast 1/3 av alla individer som drabbas av hjärtinfarkt som ringer efter ambulans (Berglin

Jarlöv, 2000). I en studie med män och kvinnor har det visat sig att majoriteten av informan-

terna var medvetna om att de borde söka sjukvård tidigt vid misstanke på hjärtinfarkt för att

undvika plötslig död. Däremot visste få av  informanterna om fördelarna med tidig behandling

av trombolytika (Finnegan et al., 2000). Även Hollidays (2000) studie med kvinnliga infor-

manter visade att de inte var medvetna om fördelarna med tidig behandling. Dempsey et al.

(1995) fann att ingen av de 16 kvinnliga informanterna kände till behandlingen av tromboly-

tisk terapi.

Den totala fördröjningstiden kan definieras som tiden från det att individen känner de första

symtomen tills han/hon kommer till sjukhuset och den medicinska behandlingen påbörjas.

Den totala fördröjningstiden kan delas upp i tre komponenter: individens fördröjningstid,

transporttid och sjukhusets fördröjningstid (Berglin Blohm, 1997).

Individens fördröjningstid innebär tiden från det att den drabbade först känner ett eller flera

symtom tills dess att beslut tas om att kontakta medicinsk hjälp (Lefler, 2002). Fyra olika

faktorer påverkar individens beslut att söka vård:

1) Psykologiska faktorer innefattande hur individen tolkar, uppfattar, förnekar eller självbe-

handlar samt kunskap eller okunskap om symtom.

2) Riskfaktorer individen har som till exempel högt blodtryck, diabetes eller tidigare har haft

hjärtinfarkt.

3) Sociodemografiska faktorer som handlar om att ålder och kön kan påverka fördröjningsti-

den.

4) Omgivningsfaktorer är den inverkan närstående, vänner och andra har på individens beslut

att söka vård. Individens fördröjningstid är den faktor som är svårast att påverka och den

är i genomsnitt 2/3 av den totala fördröjningstiden (Berglin Jarlöv, 2000).
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Transporttiden är tiden från larm efter ambulans till ankomst till sjukhus. Den påverkas av

lokala faktorer som avståndet mellan individens vistelseplats och sjukhuset. För de informan-

ter som själva transporterar sig till sjukhuset är transporttiden från tidpunkten informanten

beslutar sig för att åka, till ankomst till sjukhuset.

Sjukhusets fördröjningstid innebär tiden från det att individen har anlänt till sjukhuset tills

dess att den medicinska behandlingen startar (Berglin Jarlöv, 2000).

Prevention (hälsobefrämjande verksamhet)

Prevention betyder förebyggande eller förhindrande och innebär insatser för att förbättra hä l-

san och välbefinnandet för både enskilda och grupper. Uppgiftens syfte är att främja hälsa

genom att understödja, på individuell-, grupp- och samhällsnivå. Att öka individers förmåga

att kontrollera aspekter i livet som påverkar hälsa är en grundläggande målsättning för pre-

ventiv verksamhet (Ewles & Simnett, 1994).

Prevention kan delas upp i tre olika begrepp: primär, sekundär och tertiär. Primär prevention

innebär att förebygga att ohälsa, skador eller sjukdom uppkommer. Exempel på insatser är

vaccinationer, hälsoupplysningar och olycksförebyggande (Medin & Alexandersson, 2000).

Sekundär prevention är att medverka till att sjukdom eller skada som har uppkommit, tidigt

diagnostiseras och behandlas för att förbättra patientens hälsa. Även att upptäcka riskfaktorer

och miniminera de skador som kan uppkomma, till exempel: högt blodtryck (Medin & Alex-

andersson, 2000). Tertiär prevention innebär att personer med kronisk sjukdom eller hand i-

kapp rehabiliteras för att uppnå maximal hälsa och minsta möjliga komplikationer (Ewles &

Simnett, 1994).

SYFTE

Syftet med denna studie var att belysa problemet med att många kvinnor och män dröjer med

att söka vård vid symtom på hjärtinfarkt.

Frågeställningar

1. Finns det skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tids- och åldersaspekter?

2. Vilka faktorer kan påverka att individer söker eller dröjer med att söka vård?

3. Hur kan sjuksköterskan arbeta förebyggande med problematiken?
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METOD

Litteratursökning

Metoden som har valts är en litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa

litteratur inom ett förutbestämt område (Backman, 1998). En osystematisk sökning av littera-

tur och tidsskrifter har gjorts på högskolebiblioteket i Vänersborg och på Kungälvs stadsbibli-

otek. En systematisk sökning har gjorts på databaser som Cinahl, Swemed, Science Direct och

Pub-med. De första sökorden som användes var vascular diseases, heart attack, men och wo-

men. På databasen Cinahl fick författarna inga intressanta träffar på dessa sökord. Handleda-

ren gav förslag på nya sökord som gender, delay, myocardial infarction och nursing. Kombi-

nationen av sökorden gender, delay, myocardial infarction gav på Cinahl 87 träffar. Samma

sökord användes även på Pub-med där gav det 45 träffar. Utökad sökning med begreppet nur-

sing gav sju träffar. Av dessa sju artiklar valdes artikeln av Rosenfeld, abstractet lästes ige-

nom och visade sig inte innehålla det som söktes. Gick vidare genom att använda Rosenfelds

referenslista in på related articles, det gav 218 träffar. På databasen Science Direct gav kom-

bination av sökorden elva träffar.

Urval

När allt material erhållits och lästs, bestämdes vilka artiklar som skulle inkluderas i arbetet

och vilka som skulle exkluderas. De artiklar som valdes ut till arbetet var publicerade från

1994-2003. För att inkluderas i arbetet skulle artiklarna redovisa olika faktorer som påverkade

att individer sökte eller dröjde med att söka vård och som visade om det fanns skillnader eller

ej mellan könen. De artiklar som inte svarade mot syftet eller ansågs inte tillföra arbetet någon

relevant information exkluderades. Artiklarna som användes i resultatet var alla empiriska

studier förutom en som var en litteraturstudie. Den studien beskrev sjuksköterskans preventi-

va arbete och ansågs tillföra resultatet relevant information. Artiklarna presenteras i Tabell 1,

sidan 7.
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Tabell 1. En översikt av använda artiklar
___________________________________________________________________________
Förf/publ.år/land Titel Metod/Urval
Ashton, K. C. (1999) How men and women Deskriptiv studie
USA. with heart disease seek med frågeformulär.

care: the delay experience. Studien innefattade
54 män och 67 kvinnor.

Bouma, J., Broer, J., Longer pre-hospital delay in acute Deskriptive studie med
Blecker, J., myocardial infarction in women strukturerade intervjuer
van Sonderen, E,. because of longer doctor decision och frågeformulär.
Meyboom-de Jong, B. time. Studien innefattade
Dejongeste, M. J. L. 400 personer varav 78%
(1999) Nederländerna män.

Dempsey, S. J., Women´s decision to seek care for Kvalitativ intervjustudie.
Dracup, K. Moser, symptoms of acute myocardial Studien innefattade
D. K. (1995). USA. Infarction 16 kvinnor.

Dracup, K et al. (1997) Educational strategies to prevent Litteraturstudie.
USA. prehospital delay in patients at high

risk for acute myocardial infarction.

Finnegan, J. R. Meishke, Patient delay in seeking care for heart Fokusgrupps-under-
H., Zapka, J. G., Leviton, attack symtoms: findings from focus sökning,
L., Meshack, A., groups conducted in five U.S. regions 34 grupper med deltagare
Benjamin- Garner, R., av båda könen.
Estabrook, B., Johnston
Hall, N., Schaeffer, S.,
Smith, C., Weitzman, E. R.,
Raczynski, J. Stone, E.
(2000). USA

Foster, M. Mallik, M. A comerative study of differences in Komparativ intervju-
(1998). Storbritannien the referral behavior patterns of men studie.

and women who have experienced Studien innefattar 12 män
cardiac-related chest pain. och 12 kvinnor.

___________________________________________________________________________
Goldberg, R. J., Gurwitz, Duration of, and temporal trends Deskriptiv studie från
J. H. Gore, J. M. (1994-1997) in, prehospital delay in medicinsk databas.
(1999). USA. Patients with acute myocardial Studien innefattade

infarction. 364 131 deltagare av
båda könen.

Holliday, J. E., Lowe, Women´s experince of myocardial Kvalitativ intervjustudie.
J. M. Outram, S. Infarction. Studien innefattade 16
(2000). Australien. kvinnor.
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___________________________________________________________________________
Johnson Zerwic, J., Ryan, Treatment seeking for acute myo- Strukturerade intervjuer.
C. J., DeVon, H. A. cardial infarction symptoms. Studien innefattade 270
Drell, M. J. (2003). Differences in delay across sex and deltagare av båda könen.
USA. race.

Løvlien, M. (2001). Blir kvinners hjerter tatt på alvor. Kvalitativ forskningsin-
Norge. tervju.

Studien innefattade sju
kvinnor.

Meischke, H., Larsen, Gender differences in reported Retrospektiv undersök-
M. P. Eisenberg, M. S. Symptoms for acute myocardial ning.
(1998). USA. infarction: impact on prehospital Studien innefattade

delay time interval. 4497 var av 2970 män.

Meischke, H., Yasui, Y., How women label and respond to Telefonintervjuer.
Kuniyuki, A., Bowen, symptoms of acute myocardial Studien innefattade 862
D. J., Andersen, R. infarction: respnses to hypothetical kvinnor.
Urban, N. (1999). symptom scenarios.
USA.

Pengue, S., Halm, M., Women and coronary disease: Strukturerade intervjuer.
Smith, M., Deutsch, J., relationship between descriptors Studien innefattar
Van Roekel, M., of signs and symptoms and diagnostic 98 deltagare var av 51
McLaughlin,L., Dzubay, and treatment course. kvinnor.
S., Doll, N. Beahrs, M.
(1998). USA.

Ruston, A. Clayton, J. Patients´action during their cardiac Kvalitativ intervjustudie.
Calnan, M. event: qualitative study exploring Studien innefattade 43
(1998). Storbritannien. differences and modifiable factors. deltagare var av 15

kvinnor.

Yarzebeski, J., Goldberg, Temporal trends and factors Medicinsk databas.
R. J., Gore, J. M. associated with extent of delay to Studien innefattade 1279
Alpert, J. S. (1994). hospital arrival in patients with acute deltagare var av 799 män.
USA. acute myocardial infarction: the

Worcester heart attack study.
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Analys

Det insamlade materialet organiserades, strukturerades och tolkades (Backman, 1998). Mate-

rialet lästes igenom och granskades kritiskt av båda författarna. Utifrån frågeställningarna i

syftet markerades det som överensstämde med om det fanns några skillnader i tids- och ålder-

saspekter mellan män och kvinnor, vilka faktorer som påverkar att individer söker eller dröjer

med att söka vård och hur sjuksköterskan kan arbeta förebyggande. Materialet i de utvalda

artiklarna sorterades sedan in under olika rubriker som bildats utifrån syftet och det som

framkom ur artiklarna.

I de flesta artiklarna presenteras fördröjningstid i antal timmar men i några artiklar har enbart

mediantiden angetts. Mediantid (md) innebär att samtliga variabelvärden ordnas i storleksord-

ning, från den kortaste till den längsta fördröjningstiden och då är medianen den mittersta

tiden. Om det är ett jämnt antal variabler tas de två mittersta tiderna, adderas och delas på

mitten. Exempel åtta plus nio är lika med 17 delat med två är lika med 8,5 (Ejlertsson, 1992).

RESULTAT

Resultatet presenteras utifrån tids- och åldersaspekter samt vilka faktorer som påverkar att

individerna sökte eller dröjde med att söka medicinsk hjälp. Under rubriken tid och ålder pre-

senteras resultatet efter vilken tid individerna sökte och männen respektive kvinnorna redovi-

sas var för sig. Tids- och åldersaspekter är från det att individen känner av de första symtomen

på hjärtinfarkt tills de kontaktar medicinsk hjälp. De faktorer som inverkar på individens be-

slut att söka respektive avvakta är uppdelade under olika rubriker som: föreställning, egen-

vård, roll, andra sjukdomar, rökning, inverkan av närstående, kontakt med husläkare eller me-

dicinsk rådgivning och transport till sjukhuset. I resultatet tas det också upp hur sjuksköter-

skan kan arbeta förebyggande.
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Tid och ålder

De som sökte inom fyra timmar

Män

I en studie av Ruston, Clayton och Calnan (1998) visades att av samtliga individer som ringde

efter medicinsk hjälp efter symtomdebuten utan fördröjning var tre fjärdedelar män och fle r-

talet av dem var under 65 år (m = 60.2, n = 28). Ashton (1999) visade att av samtliga män

med symtom var det 57% som beslutade sig för att söka medicinsk hjälp inom en timma och

25% som sökte medicinsk hjälp mellan en till fyra timmar efter symtomdebuten. Åldrarna

varierade mellan 26-76 år (m = 57.5, n = 54). Foster och Mallik (1998) fann att det var fyra av

12 män som kontaktade medicinsk hjälp inom 30 minuter efter symtomdebuten och av dessa

var tre under 65 år (m = 57,5, n = 12). Två av dem ringde till sin allmänläkare och två ringde

till SOS-larmcentral. Fyra andra män i studien kontaktade medicinsk hjälp mellan 30 minuter

och 2 timmar efter symtomdebuten och av dessa var tre över 65 år (m = 68.3).

Kvinnor

Ruston et al. (1998) visade att en tredjedel av samtliga kvinnor (5 av 15) ringde efter medi-

cinsk hjälp utan fördröjning och dessa var mellan 52-79 år (två under och tre över 65 år, m =

65, n = 43). I Ashtons (1999) studie kontaktade 48% av kvinnorna medicinsk hjälp inom en

timme efter symtomdebuten och 42% mellan en och fyra timmar. De var i åldrarna 44-88 år

(m = 64.3, n = 67). Foster och Mallik (1998) uppgav att det var fem av 12 kvinnor som kon-

taktade medicinsk hjälp i nära anslutning till symtomdebuten och medelåldern i denna studie

var 57.6 (n = 12). I en studie med enbart kvinnor var det sex av 16 som anlände till sjukhusets

akutmottagning inom fyra timmar efter symtomdebuten. Två var under och tre över 65 år (m

= 68, n = 16) (Holliday, Lowe & Outram, 2000). I en annan studie med 16 kvinnliga individer

kom fyra kvinnor till sjukhuset inom fyra timmar från  symtomdebut. Två var yngre och två

äldre än 65 år (m = 68.3, n = 16) (Dempsey, Dracup & Moser, 1995).

De som sökte mellan fyra och 12 timmar

Män

Enligt Ruston et al. (1998) var de individer som ringde efter medicinsk hjälp mellan fyra till

12 timmar efter symtomdebuten i de flesta fall män och de var mellan 48-82 år (fyra under

och tre över 65 år, m = 63.3, n = 28). Ashton (1999) fann att det var 19% av männen som

kontaktade medicinsk hjälp mer än fyra timmar efter symtomdebuten. I den studien precisera-
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des ej hur många som dröjde längre än tolv timmar eller hur åldersfördelningen var (26-76 år,

m = 57.5, n = 54).

Kvinnor

I studien av Ruston et al. (1998) framgick att 42% av samtliga kvinnor ringde efter medicinsk

hjälp mellan fyra till 12 timmar efter symtomdebuten. De var mellan 53-74 år (tre under och

fyra över 65 år, m = 64, n = 15). Holliday et al. (2000) fann att tre kvinnor av 16 sökte inom

denna tidsintervall efter symtomdebuten och de var i åldrarna 60- 76 år (m = 69.3, n = 16).

Enligt Dempsey et al. (1995) anlände fem kvinnor av 16 till sjukhuset för behandling med en

fördröjning på fyra till 12 timmar. Av dessa var fyra yngre än 65 år (m = 55.8, n = 16). Enligt

Ashton (1999) dröjde 11% av kvinnorna mer än fyra timmar med att söka medicinsk hjälp

efter symtomdebuten. Det är inte preciserat hur många som dröjde längre än tolv timmar eller

hur åldersfördelningen var (44-84 år, m = 64.3, n = 67 ).

De som sökte efter 12 timmar eller mer

Män

Ruston et al. (1998) uppgav att av de individer som ringde medicinsk hjälp senare än 12 tim-

mar efter symtomdebuten var hälften män. De var mellan 51-80 år (tre under och två över 65

år, m = 64.6, n = 28). I en studie uppgavs det att tre män av 12 dröjde mer än 24 timmar med

att söka medicinsk hjälp. Två av dessa män var över 65 år (n = 12) ( Foster & Mallik, 1998).

Kvinnor

Hälften av samtliga med fördröjning mer än 12 timmar var kvinnor i Rustons (1998) studie.

Av dessa kvinnor var alla, med undantag av en, äldre än 65 år (m = 67.4, n = 15). I en studie

med enbart kvinnor, där individerna var mellan 48-65 år (n = 7), visades att nästan alla dröjde

över ett dygn. Några enstaka dröjde till och med flera dagar efter symtomdebuten med att

kontakta hälso- och sjukvården (Løvlien, 2001). Foster och Mallik (1998) fann att det  var

fyra kvinnor av 12 som dröjde mer än 24 timmar efter symtomdebuten med att söka medi-

cinsk hjälp och de var i åldrarna 56-72 år (m = 65, n = 12). Enligt Holliday et al. (2000) var

det sju kvinnor av 16 som dröjde från 12 upp till 168 timmar efter symtomdebuten innan de

sökte sig till akutmottagningen, av dessa kvinnor var fem över 65 år (m = 66.9, n = 16).

Dempsey et al. (1995) uppgav också att det var sju kvinnor av 16 som dröjde mer än 12 tim-
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mar (12,5- 144 timmar, n = 16) innan de kom till sjukhuset för behandling. Utav dessa var

fyra under 65 år och tre över (m = 67.4).

Mediantid

Män

Enligt Bouma et al. (1999) var mediantiden för män en timme och 55 minuter från symtom-

debuten tills behandlingen startade och åldrarna varierade mellan 35-74 år (n = 312). Johnson

Zerwic, Ryan, DeVon och Drell (2003) beräknade mäns mediantid för fördröjning efter sym-

tomdebuten till 2,5 timmar, i åldrarna 31-86 år (n = 270 av båda könen). Penque et al. (1998)

fann att mediantiden för män var 4,2 timmar från symtomdebuten tills de sökte medicinsk

hjälp på sjukhuset (n = 47).

Kvinnor

Enligt Bouma et al. (1999) var mediantiden för kvinnor två timmar och 15 minuter från sym-

tomdebuten till behandlingsstart, i åldrarna mellan 35-74 år (n = 88). Även Johnson Zerwic et

al. (2003) uppmätte mediantiden för kvinnor vid fördröjning till två timmar efter symtomde-

buten (n = 270 av båda könen). Emellertid, fann Holliday et al. (2000) att mediantiden var

6,25 timmars fördröjning. Kvinnorna i den studien var i åldrarna mellan 48-82 år (n = 16).

Dempsey et al. (1995) rapporterade att mediantiden var 5,4 timmar i åldrarna 42- 82 år (n =

16). Penque et al. (1998) kom fram till att mediantiden för kvinnor var 5,3 timmar från sym-

tomdebut till att de sökte medicinsk hjälp på sjukhuset (n = 51).

Sammanfattningsvis har det framkommit att män under 65 år ofta söker vård utan fördröjning.

Män över 65 år och kvinnor har en längre fördröjningstid. Kvinnors medelålder är högre än

männen när de för första gången drabbas av symtom på hjärtinfarkt.

Faktorer som påverkade att individer sökte i tid eller dröjde

Föreställning

Finnegan et al. (2000) fann att både individer och närstående delade uppfattning om vad

symtom på hjärtinfarkt skulle vara; stark och tryckande bröstsmärta som i en film från Holly-

wood. De trodde inte att det skulle vara svårigheter att tolka symtom på hjärtinfarkt. Ruston et

al. (1998) fann att de som hade en fördröjningstid på över 12 timmar trodde att hjärtinfarkt

skulle vara en dramatisk och plötslig händelse, som televisionen ofta visade. Även Dempsey
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et al. (1995) fann att den kunskap kvinnorna hade om symtom på hjärtinfarkt hade de fått från

televisionen, dagstidningar eller veckotidningar.

I en studie med enbart kvinnor, som alla var under 65 år, trodde samtliga att det nästan bara

var män och möjligtvis äldre kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt. De själva var alldeles för

unga. De hade föreställt sig att hjärtinfarktssymtomen skulle vara värre än vad de upplevde

och trodde därför inte att de hade drabbats av något allvarligt. Kvinnorna bagatelliserade sina

symtom både för sig själva och omgivningen. När de flesta kvinnorna till slut tog kontakt med

sjukvården var det inte för att de hade blivit sämre, utan snarare för att de var utslitna av

smärtor och led brist på sömn ( Løvlien, 2001). Enligt Foster och Mallik (1998) var majorite-

ten av männen mer medvetna om symtomen på hjärtinfarkt och anlände snabbare till sjukhus

jämfört med kvinnor. Kvinnor var mindre medvetna om att de kunde drabbas av hjärtinfarkt.

Även Finnegan et al. (2000) fann att flertalet av kvinnorna trodde att hjärtinfarkt var till

största delen ett manligt problem och mer än hälften av dem blev förvånade över att ha fått

hjärtinfarkt. Äldre kvinnor, speciellt de över 65 år, trodde generellt att de inte skulle drabbas

av hjärtinfarkt efter menopausen. Män i studien var mer benägna än kvinnor att se sig som för

unga för att få hjärtinfarkt. Flera män och kvinnor uppgav att närstående hade haft hjärtin-

farkt, vanligen föräldrar.

Individer som tidigare varit drabbade av hjärtinfarkt och/eller fick akuta symtom som utstrå-

lande bröstsmärtor, sökte akut till sjukvården tidigare än de som inte hade något av dessa

kännetecken (Goldberg et al., 1999; Meischke et al., 1998). En äldre studie visade däremot att

de individer som tidigare varit drabbade av hjärtinfarkt, dröjde längre med att söka sjukvård

än de som fick hjärtinfarkt för första gången (Yarzebski et al., 1994). Ruston et al. (1998)

fann att de individer som inte dröjde med att söka vård, snabbt insåg att de hade fått en hjärt-

attack eller drabbats av något som hade med hjärtat att göra. Av de individer som hade en

fördröjningstid mellan fyra till 12 timmar insåg ingen av dessa att de kunde ha drabbats av

hjärtinfarkt.

Egenvård

Ruston et al. (1998) fann att de flesta som sökte vård utan fördröjning inte använde läkemedel

som dämpade symtom och när smärtan ökade var de drabbade tvungna att söka läkarvård. Det
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visade sig gälla båda könen. De som hade en fördröjningstid över fyra timmar och mer an-

vände sig av olika läkemedel och andra metoder för att få kontroll över symtomen. Även

Ashton (1999) fann att många män och kvinnor försökte behandla sina symtom själva innan

de sökte medicinsk hjälp. Exempel på behandlingar var läkemedel, vila eller sömn. Studien av

Johnson Zerwic et al. (2003) visade också att de som använde sig av självbehandling hade en

längre fördröjningstid. Den studien preciserar inte skillnaden mellan män och kvinnor. Stud i-

en av Dempsey et al. (1995) med 16 kvinnor visade att alla använde sig av någon form av

självbehandling till exempel läkemedel, vila, ändra ställning, dricka kalla drycker eller varma

omslag. Alla dessa kvinnor dröjde med att åka till sjukhus. Holliday et al. (2000) som omfat-

tade kvinnliga individer fann att både de som dröjde och de som kom inom sex timmar an-

vände sig av olika sätt att behandla sig själva. Den studien visar med andra ord inte någon

skillnad i fördröjningstid.

Roll

Løvliens (2001) studie med enbart kvinnor fann att dessa i första hand tog hand om familjen

och samtidigt försökte att åsidosätta sina symtom och smärtor. Till exempel, en kvinna i stu-

dien med ansenliga smärtor väntade i bilen på sin dotter medan hon skulle bli färdig med sina

inköp. En annan kvinna tänkte att hon var tvungen att ordna det för sonen först i fall att sym-

tomen skulle visa sig vara hjärtinfarkt och hon skulle bli borta från hemmet en längre tid.

Även Holliday et al. (2000) fann att kvinnor som drabbats av symtom på hjärtinfarkt tog mer

hänsyn till andra som till exempel den sjuke maken eller katten, alternativt inte ville förstöra

den planerade ledigheten. Finnegan et al. (2000) fann att till skillnad från män, var kvinnor

mindre benägna att tala om att de hade smärtor vid symtom på hjärtinfarkt. Kvinnorna ansåg

att de i första hand var tvungna att ta hand om familjen i stället för att omedelbart kontakta

medicinsk hjälp. Dempsey et al. (1995) fann att flera av de kvinnliga individerna, när de fick

symtom på hjärtinfarkt, inte ville besvära sina närstående med sina problem. Kvinnorna var

även oroliga över att känna sig beroende av de personer som de sökte hjälp hos eller att tappa

kontrollen.

Andra sjukdomar

Meischke et al. (1998) fann att individer med diabetes dröjde längre med att söka medicinsk

hjälp. Det var fler kvinnor än män som hade diabetes. Goldberg et al. (1999) visade att de

individer som både hade högt blodtryck och diabetes sannolikt dröjde längre med att söka
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sjukvård jämnfört med dem som enbart hade högt blodtryck. Enligt Yarzebski et al (1994)

dröjde de individer som hade diabetes mer än två timmar med att anlända till sjukhus.

Rökning

Ashton (1999) fann att de som fick flera symtom på hjärtinfarkt och som var eller varit rökare

sökte sjukvård tidigare än de individer som var icke rökare. Detta gällde båda könen. Av in-

formanterna var det fler kvinnor (35 av 67) än män (18 av 54) som aldrig hade rökt.

Inverkan av närstående, vänner och andra

Individer som dröjde mer än fyra timmar med att söka vård rådgjorde med någon närstående

eller lekman för att diskutera sina symtom och få råd hur de skulle göra. Det gjorde att indivi-

derna dröjde ännu längre med att söka sjukvård. Studien visade ingen skillnad mellan könen

(Ruston et al., 1998). I studien av Dempsey et al. (1995), med enbart kvinnor visades att alla

16 individerna i första hand rådgjorde med närstående, vänner eller arbetskamrater innan de

kontaktade medicinsk hjälp. Av dessa 16 individer var det 14 som omedelbart efter att de dis-

kuterat med lekman kontaktade sjukvård. De andra två individerna rapporterade att de dröjde

med att söka sjukvård på rekommendation av lekman. Holliday et al. (2000) fann att fem av

nio kvinnor, som sökte sjukvård utan fördröjning, gjorde det på initiativ av andra för det

mesta av en närstående.

Ashtons (1999) studie visade att 36 av 54 män och 30 av 67 kvinnor var gifta eller samman-

boende. Emellertid var majoriteten av de som var änkor/änklingar kvinnor, 33 kvinnor jämfört

med elva män. Studien visade att 79% av de gifta männen pratade med sina fruar innan de

kontaktade medicinsk hjälp, medan endast 36% av de gifta kvinnorna pratade med sina män.

Däremot var kvinnorna mer benägna att vända sig till någon annan närstående som en vuxen

dotter eller son. Finnegan et al. (2000) fann att både kvinnor och män rådgjorde med någon

annan innan de beslutade att söka medicinsk hjälp. De som vände sig till sina arbetskamrater

angående sina symtom, uppmanades att söka sjukvård antingen hos företagssköterskan eller

läkare omedelbart. Detta resulterade ofta i att företagssköterskan eller läkaren kontaktade am-

bulans, ibland mot individens vilja, men på så sätt blev det en kortare fördröjningstid.

I studien av Foster och Mallik (1998) uppgav flera individer att det var deras närstående (ma-

ka/make eller barn) eller vänner som hade uppmuntrat dem att söka medicinsk hjälp. Tre av
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fyra män som sökte utan fördröjning, sade att deras fruar hade varit oroliga för dem, tagit

kontrollen och genast kontaktat medicinsk hjälp. Den studien visade dock att de individer som

var ensamma när de drabbades av symtom inte dröjde längre än individer som inte var en-

samma vid symtomdebuten. Bouma et al. (1998) fann däremot att de individer som bodde

ensamma hade en längre fördröjning och det gällde framförallt kvinnor i hög ålder.

 I studien av Finnegan et al. (2000) uppgav flera av de närstående själva att de rådde indivi-

derna att avvakta med att söka sjukvård och att de skulle försöka att behandla sig själva med

olika läkemedel och andra metoder, som att vila. De närstående hade inte en tanke på att per-

sonen i fråga kunde drabbas av hjärtinfarkt, förrän symtomena blev allvarligare. Även i Løvli-

en (2001) framkom att omgivningen inte hade varit pådrivande när det gällde att ta kontakt

med sjukvården. En kvinna i 50 årsåldern uppgav att hon var tvungen att vid upprepade till-

fällen be sin man att ringa efter ambulans, då han inte trodde att symtomen var så allvarliga

(Foster & Mallik, 1998).

Kontakt med husläkare eller medicinsk rådgivning

Ruston et al. (1998) fann att de flesta av individerna som kom till sjukhus mer än 12 timmar

efter symtomdebut vänt sig till någon form av medicinsk rådgivning. Flera av indvidernas

debutsymtom och missbedömning av risken för att drabbas av hjärtinfarkt gjorde att läka-

re/medicinsk rådgivning trodde att informanterna hade andra åkommor. Det ledde till att pati-

enterna inte remitterades vidare. Den studien visade ingen skillnad mellan könen. De som

sökte sjukvård utan fördröjningstid kontaktade inte husläkare eller medicinsk rådgivning in-

nan. Även Johnson Zerwic et al. (2003) fann att individer av båda könen som kontaktade läka-

re antingen genom att ringa, åka till kliniken eller boka tid visade sig ha en längre fördröj-

ningstid än de som inte kontaktade läkare. I studien av Holliday et al. (2000) med kvinnor

visades att de flesta som kontaktade vårdcentral hade längre fördröjning.

I Løvliens (2001) studie visade det sig att flera av kvinnorna behövde kontakta läkare flera

gånger för att de skulle bli tagna på allvar och några kvinnor upplevde till och med att de var

tvungna att vara påstridiga för att få hjälp. En orsak till detta troddes bero på att kommunika-

tionen mellan kvinnorna och läkaren. Kvinnorna beskrev sina symtom på ett språk som läka-

ren missförstådde. Finnegan et al. (2000) fann att det var fler kvinnor än män som var miss-

nöjda med kontakten med sin husläkare, hur läkaren uppfattade deras symtom, förnekade att
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det förelåg någon risk för hjärtinfarkt och vilka åtgärder läkaren vidtog. Studien visade också

på att flera av kvinnorna var mer ”rädda” för att besvära läkarna och detta var huvudorsaken

till att de dröjde med att söka hjälp.

Transport till sjukhus

Finnegan et al. (2000) fann att majoriteten av både män och kvinnor uppgav att de inte kon-

taktade ambulans, utan körde själva eller blev körda av någon annan till sjukhuset. En av or-

sakerna var att de var rädda för att göra sig till åtlöje inför grannarna om symtomen skulle

visa sig vara falskt alarm. En annan orsak var att de själva inte ansåg att de var så sjuka, att

det var befogat att ringa efter ambulans. I Ashtons (1999) studie var det nästan dubbelt så

många som åkte till sjukhus i privata bilar i stället för ambulans och det var ingen skillnad

mellan könen. Enligt Meischke et al. (1998) hade de individer som blev transporterade av

andra än ambulans en längre fördröjningstid.

Foster och Malliks (1998) studie visade att det var sex individer av 24 som kontaktade ambu-

lans. Tre var män i varierande åldrar och deras beslut att ringa ambulans tog 36 minuter från

symtomdebuten. Tre kvinnor, som var under 50 år, tog längre tid på sig att kontakta ambulans

Den längsta fördröjningstiden var 5,20 timmar från symtomdebuten. Två av dessa uppgav att

de ringde efter ambulans för att de inte fick kontakt med allmänläkare.

Sammanfattningsvis har det framkommit att kvinnor är mindre benägna att tro att de kan

drabbas av hjärtinfarkt. Både män och kvinnor som sökte vård utan fördröjningstid använde

inte läkemedel som minskade smärtan. De som dröjde med att söka vår försökte behandla sina

symtom själva. Kvinnorna var mer benägna att ta hand om familjen i första hand och ville inte

besvära omgivningen med sina problem. Den inverkan närstående har på den drabbades för-

dröjningstid är svår att fastställa då studier visar både att de kan vara pådrivande och avvak-

tande. Det framkom att de flesta körde själva eller att någon anhörig körde den drabbade till

sjukhus.

Sjuksköterskans förebyggande arbete

Ett informationsprogram utformat i USA pekar på att hälso- och sjukvårdspersonal borde ut-

bilda alla individer som sannolikt skulle dröja med att söka sjukvård vid symtom på hjärtin-

farkt. Dessa grupper innefattar äldre, kvinnor, minoritetsgrupper, grupper med låg social sta-
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tus, individer med diabetes eller/och angina pectoris, individer med kända hjärt- och kärlsjuk-

domar och de som tidigare haft hjärtinfarkt. I dessa anvisningar anges att det är mer effektivt

att ge denna information på ett positivt sätt som att framhålla att hjärtmuskeln kan räddas samt

att överlevnaden ökar vid tidig behandling. Patienten skall få information om typiska symtom

vid hjärtinfarkt som centrala bröstsmärtor, då dessa är mer vanliga än icke typiska symtom

som extrem trötthet, smärtor i käken eller ryggen och vilka åtgärder som skall göras vid kän-

ning av dessa symtom. Sjuksköterskan bör informera individer som har nitroglycerinpreparat,

om att de skall ta dessa vid symtom. Om symtomen inte har försvunnit inom fem minuter

skall personen ta en ny tablett och en tredje tablett efter fem minuter igen vid fortsatta sym-

tom. Har symtomen inte gett med sig efter 15 minuter skall individen ringa efter ambulans

omedelbart. Sjuksköterskan bör berätta för individen att symtom på hjärtinfarkt inte behöver

komma plötsligt. Symtom kan uppkomma gradvis eller oregelbundet. Sjuksköterskan bör vara

observant på att äldre individer kan ha mera outtalade symtom. Individer som tidigare har haft

hjärtinfarkt bör få information om att symtomen inte nödvändigtvis blir samma om de drab-

bades av hjärtinfarkt igen (Dracup et al., 1997).

Närstående och vänner borde få utbildning, rådgivning och vara insatta i hur de skall handla

om individen drabbas av symtom av hjärtinfarkt och vikten av att omedelbart tillkalla ambu-

lans. Sjuksköterskan bör rekommendera alla individer som får symtom på hjärtinfarkt inte

skall köra bil själva till sjukhuset. Närstående eller vänner skall uppmanas att ej köra indivi-

den till sjukhus. Individer som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt skall rekommenderas av

sjuksköterskan att ha information om viktiga telefonnummer till närmaste sjukhus och ambu-

lans nära telefonen hemma och på arbetet. På informationsbladet skall det även stå vilka

handlingar individen skall göra vid symtom på hjärtinfarkt. Individuella instruktioner till alla

individer i riskgruppen för att drabbas av hjärtinfarkt är grunden för utbildningen. All hälso-

och sjukvårdspersonal bör ge samstämmig information till individen. Muntlig instruktion

skall kompletteras med skriftlig (Dracup et al., 1997).

Ashton (1999) uppgav att sjuksköterskor var i behov av att känna igen sambandet mellan risk-

faktorer och en individs sårbarhet för att kunna drabbas av hjärtinfarkt. Enligt Ashton bör

sjuksköterskor utbilda kvinnor med olika riskfaktorer och deras närstående om risken att

drabbas av hjärtinfarkt och vikten av att söka sjukvård i tid. Den drabbade och närstående bör

lära sig att känna igen symtom och omedelbart tillkalla ambulans utan fördröjning. Äldre
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kvinnor som lever ensamma skall uppmuntras att kontakta närstående eller andra i sitt kon-

taktnät när det behövs. Vidare framhöll Ashton att sjuksköterskor skall rekommendera och

stödja patienter till rökavvänjningsprogram. Även Holliday et al. (1999) uppgav att kvinnliga

patienter har behov av att få information om  risken av att drabbas av hjärtinfarkt och om va-

riationer av symtom som kan förekomma.  Meischke et al. (1999)  framhöll att kvinnor behö-

ver utbildning om att symtomen vid hjärtinfarkt kan påminna om andra sjukdomstillstånd.

Penque et al. (1998) tog upp att sjuksköterskor skall vara observanta på att bröstsmärtor inte

behöver vara det första symtomet på hjärtinfarkt hos kvinnor samt att kvinnor kan uppleva

och beskriva sina smärtor otydligare än män. Sjuksköterskor bör lära sig att kvinnor med

hjärtinfarkt kan ha icke typiska symtom som till exempel ryggsmärta och lätt huvudvärk. Vid

utbildning av manliga hjärtpatienter finns möjligheten att inkludera patientens kvinnliga part-

ner. Sjuksköterskan kan rekommendera patienten och partnern till livsstilsförändringar. Lä-

romaterialet bör vara utformat på sätt att även närstående kunde ta del av den och inte bara

patienten.

Meischke at al. (1998) uppgav att sjuksköterskor bör ge råd till alla patienter, speciellt till

kvinnor, äldre personer och diabetespatienter, om fördelarna med att få en snabb behandling

och alla tänkbara symtom på hjärtinfarkt. Även Yarzebski et al. (1994) uppgav att sjuksköter-

skan bör hålla utbildning om fördelarna med att söka tidig sjukvård. Foster och Mallik (1998)

ansåg att kvinnor behöver övertygas om att det inte bara är män som drabbas av hjärtinfarkt.

Om det gick att förändra dessa attityder hos kvinnor så skulle deras fördröjningstid kunna

minskas. Sjuksköterskan behövde utbilda patienter i hur de kunde känna igen symtom på

hjärtinfarkt och hur de skulle handla i dessa situationer. Enkla broschyrer som gav en klar

information hur de skulle gå till väga vid symtom på hjärtinfarkt, borde användas. Även fa-

miljemedlemmar behövde utbildning i hur de skulle handla och söka medicinsk hjälp omedel-

bart. Løvlien (2001) ansåg för att få den enskilda kvinnan att försöka förebygga hjärtsjukdom

och hur hon skulle handla i akuta situationer, var att informera kvinnan om hjärtinfarkt. Sjuk-

sköterskor behövde upplysa kvinnor att det inte bara var män som kunde drabbas av hjärtin-

farkt utan även kvinnor. Sjuksköterskan skulle vara uppmärksam på hur kvinnor beskrev sina

symtom då de kunde använda  sig av andra ord än män.
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Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan ge råd till alla patienter som riskerar att drabbas av

hjärtinfarkt om fördelarna med snabb behandling, samt vikten av att tillkalla ambulans vid

symtom på hjärtinfarkt.

DISKUSSION

Metod

Syftet med denna litteraturstudie var att dels studera om det finns någon skillnad i fördröj-

ningstiden mellan män och kvinnor när de drabbas av symtom vid hjärtinfarkt och dels att

studera vilka faktorer som kan påverka personer att dröjda med att söka medicinsk vård.

Dessutom avsågs att belysa hur sjuksköterskan kan arbeta förebyggande för att minska för-

dröjningstid hos patienter som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt. Författarna valde i huvud-

sak att analysera empiriska studier i sitt resultat till skillnad från litteraturstudier som bygger

på empiriska studier som andra forskare har gjort. Termen empirisk innebär att uppgifterna i

regel är testbara och grundar sig på någon form av kontakt med verkligheten (Backman,

1998). Den enda litteraturstudie som ingick i analysen handlar om hur sjuksköterskan kan

utbilda personer som är i riskzonen för att kunna drabbas av hjärtinfarkt. Den ansågs tillföra

arbetet en relevant information.

Resultat
I denna litteraturstudie har det framkommit att kvinnorna i regel är äldre än män när de för

första gången drabbas av hjärtinfarkt. De flesta kvinnor som får hjärtinfarkt första gången är

över 65 år. Män som är under 65 år har en kortare fördröjningstid jämfört med kvinnor under

65 år. Både män och kvinnor över 65 år har en längre fördröjningstid och det har inte fram-

kommit någon direkt skillnad mellan könen i denna åldersgrupp. Orsaken till att personer över

65 år dröjer med att söka vård kan bero på att äldre oftare har andra sjukdomar som till exem-

pel diabetes, högt blodtryck och angina och som kan leda till att individen som drabbas av

symtom på hjärtinfarkt inte uppmärksammar dessa. Äldre kan även ha en föreställning om att

vissa smärtor och krämpor tillhör åldrandet. Det framkom att flera av kvinnorna som drabba-

des av hjärtinfarkt var pensionerade, änkor och/eller levde ensamma. Flera av kvinnorna me-

nade att de i första hand behövde ta hand om familjen och ville inte belasta dem med sina

egna besvär. De personer som inte rådgjorde med närstående, medicinsks rådgivning eller

avstod från att använde läkemedel hade en kortare fördröjningstid. De flesta, både kvinnor
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och män som drabbades av hjärtinfarkt, åkte till sjukhus i privata bilar i stället för att ringa

ambulans.

Utgångspunkten för denna litteraturstudie var att undersöka om kvinnor söker sjukvård senare

än män då de drabbades av symtom på hjärtinfarkt, samt att kvinnor har mer diffusa symtom.

Författarna hade en föreställning om att så var fallet. I studien har det framkommit att symto-

men vid hjärtinfarkt inte visade någon direkt skillnad mellan män och kvinnor, snarare skilde

det sig från en individ till en annan. Vidare har författarna funnit att fördröjningstiden i högre

grad är relaterad till ålder jämfört med kön, även om en studie med sju kvinnor under 65 år

(Løvlien, 2001) visade att kvinnor söker senare. Det innebär att slutsatsen om samband mellan

ålder, kön och fördröjning behöver studeras ytterligare.

Det som har framkommit i studien är att fördröjningstiden är kortare hos män under 65 år

jämnfört med kvinnor i samma ålder. Äldre personer av båda könen dröjer ofta med att söka

vård vid symtom på hjärtinfarkt.. Kvinnor tolkar och uttrycker sina symtom på ett annorlunda

sätt än männen. Enligt Lundberg (2000) beskriver män och kvinnor sina symtom på hjärtin-

farkt olika och att det därför kan vara svårt att ställa rätt diagnos på kvinnor. Kvinnor var

mindre benägna att tro att de kunde drabbas av hjärtinfarkt. Vidare framkom det att kvinnor

ofta höll fast vid den traditionella rollfördelningen inom familjen och ansåg sig vara tvungna

att ta hand om familjen. Författarna anser att det kan bero på att kvinnor har kvar de gamla

traditionella förväntningarna som att de ska sköta om hem och familj. Därför vill de inte be-

svära de närstående och var rädda att bli beroende av någon annan. Enligt Goff et al. (1999)

har de som arbetar i hemmet en längre fördröjningstid än de som arbetar utanför. I framtiden

tror författarna att det kommer att ändras då fler kvinnor förvärvsarbetar jämfört med för 50 år

sedan då många kvinnor var hemma och tog hand om familjen.

Det har framkommit olika resultat angående vilken inverkan de närstående har på individens

fördröjningstid vid hjärtinfarkt. Det har visat sig att närstående både kan vara pådrivande och

avvaktande när det gäller att få den drabbade individen till sjukhus. Studien visar att flera av

kvinnorna var änkor och levde ensamma, men även gifta kvinnor, vände sig i fösta hand till

en vuxen dotter eller son vilket gjorde att kvinnorna fick en längre fördröjningstid. Männen

hade oftare arbete, var gifta eller sammanboende och i första hand pratade med sina fruar eller

sambor, vilket gjorde att de hade en kortare fördröjningstid. Brink (2003) skriver att en förkla-
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ring till att män har en kortare fördröjningstid kan vara att deras fruar tvingar dem till att söka

medicinsk hjälp när de får symtom på hjärtinfarkt.

I studien har det framkommit att sjuksköterskan har en viktig förebyggande roll när det gäller

patienter som är i riskzonen för att drabbas av hjärtinfarkt. Sjuksköterskor som kommer i

kontakt med dessa patienter behöver kunskap om vilka symtom som kan förekomma vid hjär-

tinfarkt, både de som är typiska och atypiska. Den information som sjuksköterskan ger till

patienter och deras närstående bör omfatta symtom på hjärtinfarkt, fördelarna med att söka

medicinsk vård tidigt och kontakta ambulans samt underlag för livsstilsförändringar. När

sjuksköterskan undervisar patienten om vilka livsstilsförändringar han bör göra skall hon ha

ett pedagogiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan kan använda sig av den så kallade dialogmo-

dellen där både sjuksköterskan och patienten är aktivt deltagande i undervisningen. De för-

ändringar som patienten bör göra måste upplevas meningsfulla och ha att göra med patientens

dagliga liv (Granum, 1994). När patienten skall göra livsstilsförändringar bör dessa föränd-

ringar delas upp i flera etapper för att patienten säkert ska klara av förändringen. Det är pati-

enten själv som bestämmer vad som skall förändras och på vilket sätt det ska ske. Sjuksköter-

skan bör vara uppmärksam och lyhörd på att kvinnor kan beskriva sina symtom annorlunda än

män. Sjuksköterskan bör uppmuntra männen till gifta kvinnor att vara uppmärksamma och

aktivt agera när kvinnorna visar tecken på symtom av hjärtinfarkt. Sjuksköterskan bör göra

kvinnor medvetna om att även de kan drabbas och att det inte bara är män som riskerar att

drabbas av hjärtinfarkt.

Fram tills i dag har den forskning som bedrivits på individer som drabbats av hjärtinfarkt ge-

nomförts främst på män (Rothrock, Brandt, Godfrey, Silvestri & Pagane, 2001). Då hjärt- och

kärlsjukdomar är den största dödsorsaken för båda könen behövs forskning på både män och

kvinnor i lika hög utsträckning.

KONKLUSION

Sammanfattningsvis behöver det ges mer information till de personer som riskerar att dröja

med att söka sjukvård vid misstanke på hjärtinfarkt. Dessa grupper med olika grad av risk

utgörs till exempel av individer med tidigare hjärt-kärlsjukdomar, ålder över 65 år oavsett kön

och/eller de som lever ensamma. Sjuksköterskor behöver kunskap om hjärtinfarkt samt hålla

sig uppdaterad om den senaste forskningen om ämnet. Sjuksköterskors förebyggande arbete
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för att minska risken för fördröjning bör inriktas på att undervisa om symtom, fördelarna med

tidig behandling och faktorer som orsakar fördröjning.
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