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SAMMANFATTNING 
 
Stroke är en sjukdom som drabbar både män och kvinnor, har en hög mortalitet och är den 
tredje vanligaste dödsorsaken. Transitorisk ischemisk attack (TIA) kan vara ett förstadium 
till stroke och det är av största vikt att förhindra att det blir en stroke. Tiden är en utmaning 
för sjukvården när det gäller ett snabbt omhändertagande. Identifiering av tidiga 
strokesymtom och medvetenheten om att dessa symtom kan vara genusspecifika skulle 
kunna bidra till en snabbare personcentrerad vård. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv är det 
viktigt att förebygga och lindra funktionsnedsättningar som kan uppstå vid stroke. 
Specialistsjuksköterskan ska erbjuda en god omvårdnad genom att känna till vilka 
specifika symtom som finns. Sveriges befolkning blir äldre och kvinnor har en högre 
medelålder vilket innebär att de drabbas i större utsträckning än män och får därav en 
sämre livskvalitet. Det akuta omhändertagandet, diagnostik och behandling av stroke har 
utvecklats snabbt. 
 
Syftet var att belysa det vetenskapliga underlaget av strokesymtom som personer kan 
uppvisa vid akut stroke och TIA.  
 
En litteraturöversikt valdes som metod. Sexton vetenskapliga artiklar mellan år 2006-2016 
har granskats, analyserats och använts för att besvara arbetets syfte. En integrerad 
analysmetod har använts för att bearbeta materialet. 
 
Resultatet har delats in i fyra huvudkategorier efter vad som framkom som mest frekvent. 
Dessa huvudkategorier var kunskap om strokesymtom, klassiska och icke klassiska 
symtom, prodromala symtom och genusspecifika strokesymtom. Genusspecifika 
strokesymtom fanns hos båda könen men var vanligare hos kvinnor. Kunskapen om 
symtom var något högre hos kvinnor och upplevelsen av prodromala symtom visade sig 
förekomma hos båda könen. Flertalet artiklar belyste att symtomen delas in i klassiska 
strokesymtom och i icke klassiska strokesymtom. Det fanns en viss oenighet bland 
forskarna om vilka symtom som ingick i respektive kategori. 
 
Slutsatsen visar på att det finns genusspecifika strokesymtom och att kvinnor upplever mer 
icke klassiska strokesymtom. Det är viktigt att uppmärksamma detta både inom sjukvården 
och för allmänheten. Genom att aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och 
förbättringskunskap gällande upplysning om strokesymtom är förhoppningen att 
omhändertagandet ska bli mer effektivt för patienten och därmed förbättra livskvaliteten. 
 
Nyckelord: stroke, symtom, genusspecifika, akut 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 

Stroke is a disease that affects both men and women and has a high mortality being the 
third most common cause of death. Transient ischemic attack (TIA) can be a preliminary 
stage of stroke and it is essential to prevent it becoming a stroke. Time is an important 
factor in healthcare when it comes to a quick relief. To identify early stroke symptoms and 
to have awareness that these symptoms can be gender specific could contribute to a quicker 
care that is more focused on the patient. Based on a nursing perspective, it is important to 
prevent and relieve disabilities that may occur in stroke. The specialist nurse will offer 
good care by knowing which specific symptoms are present. The population of Sweden is 
getting older and women have a higher average age which means that they suffer more 
than men and hence have a lower quality of life. The acute care, diagnostics and treatment 
of stroke have developed quickly. 
 
Our aim was to highlight the scientific evidence for stroke symptoms that individuals can 
present at acute stroke and TIA. 
 
A literature review was chosen as method. Sixteen scientific articles between the years 
2006 to 2016 have been reviewed, analysed and used to answer the purpose of this work. 
An intergrated analytical method has been used to process the material. 
 
The results have been divided into four main categories according to frequency occurring 
in the articles. These main categories were knowledge about stroke, classic and nonclassic 
symptoms, prodromal symptoms and gender specific stroke symptoms. Gender specific 
stroke symptoms were found in both men and women but they were more common in 
women. Awareness of the symptoms were slightly better among women but the experience 
of prodromal symptoms showed in both genders. Most of the articles highlighted that the 
symptoms were divided into classical and non-classical symptoms. There was some 
disagreement among the researchers on which symptoms that were included in the 
respective category. 
 
The conclusion shows that there are gender specific stroke symptoms and that women 
experience more non-classical symptoms. It is important to pay attention to this in both 
healthcare and for the public. By actively working with quality and improvement of 
knowledge regarding information about stroke symptoms it is expected that the care will 
be more effective for the patient who thereby will have a better quality of life.   
 

Keywords: stroke, symptom, gender specific, acute 
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BAKGRUND 

Stroke 
 
I Sverige drabbas runt 30 000 personer av stroke (Norrving & Lindgren, 2012) varje år och 
män är något överrepresenterade. Det är oklart hur många som drabbas av transitorisk 
ischemisk attack (TIA) men troligen runt 50 per 100 000 invånare och år. Siffrorna styrks 
av Riksstroke (2014) att de som insjuknade år 2014 som fick diagnosen stroke var 23 562 
personer och utöver dessa fick 7981 patienter en TIA diagnos.  
 
Stroke innefattar hjärninfarkt och hjärnblödning. Det är ungefär 85 procent av alla som 
insjuknar i stroke som får en hjärninfarkt, tio procent drabbas av hjärnblödning och 
resterande utgörs av andra typer av hjärnblödningar som subaraknoidalblödningar och 
andra mera ovanliga cerebrovaskulära sjukdomar (Norrving & Lindgren, 2012). 
 
Det som skiljer en stroke och TIA enligt Gottsäter, Lindgren och Wester (2014) är att de 
har olika svårighetsgrad. En stroke är när en plötsligt fokal störning av hjärnans funktion 
har uppkommit och som uppvisar neurologiska bortfall som kvarstår över ett dygn 
(Norrving & Lindgren, 2012). Gottsäter et al. (2014) definierar TIA som övergående 
fokala symtom med neurologiska bortfall som går i regress inom 24 timmar. 
 
Sannolikheten är hög skriver Norrving och Lindgren (2012) att personer med övergående 
symtom inte uppsöker sjukvård och det är därmed osäkert hur många som drabbas av TIA. 
Medelåldern vid insjuknandet av stroke i Sverige är 73 år för män och 77 år för kvinnor. 
Acciarresi et al. (2014) påvisar i sin studie att kvinnors medelålder vid insjuknande i stroke 
är 75 år och 70 år för män. Tjugo procent av de som insjuknar är under 65 år och när det 
gäller de yngre patienterna (Riksstroke, 2014) är det männen som är överrepresenterade. 
 
Stroke har en hög mortalitet (Gottsäter et al., 2014) och är den tredje vanligaste 
dödsorsaken, mortaliteten har de senaste decennierna minskat och ligger runt 100 per 1000 
000 invånare. Varför siffran har sjunkit är oklart men en orsak kan vara att det är bättre 
vård i akutskedet som har påverkat att mortaliteten har sjunkit. Fjorton till nitton procent 
av de som har fått diagnosen stroke (Jönsson, 2012) dör inom en månad. 
 
Norrving och Lindgren (2012) belyser att stroke är en av våra stora folksjukdomar och är 
den somatiska sjukdomen som har flest vårddagar på sjukhus. Sveriges befolkning blir 
äldre och det resulterar i att samhällskostnaden ökar eftersom många får neurologiska 
funktionshinder till följd. Stroke har under de senaste åren minskat något och det skulle 
kunna bero på bättre preventionsbehandling. 
 

Riskfaktorer 
 
En förutsättning för att kunna arbeta med primärprevention och sekundärprevention är att 
känna till riskfaktorerna (Sörensen, 2016). Primärprevention är viktig konstaterar Norrving 
och Lindgren (2012) för att kunna förhindra en stroke. En av riskfaktorerna är om 
patienten har haft en stroke tidigare och andra risker för att drabbas av en stroke kan vara 
ålder, kön och hereditet, men det vanligaste är hypertoni. Gottsäter et al. (2014) skriver att 
hypertoni är den viktigaste riskfaktorn att upptäcka och att behandla eftersom hypertoni 
även medför risker att drabbas av andra sjukdomar förutom stroke. Andra medicinska 



 

2 
 

riskfaktorer är hyperlipidemi, diabetes och förmaksflimmer och livsstilsfaktorer för stroke 
är övervikt, hög alkoholkonsumtion, rökning, kost och fysisk inaktivitet (Gottsäter et al., 
2014). 
 
Acciarresi et al. (2014) skriver i en studie att det finns inga större skillnader i riskfaktorer 
mellan män och kvinnor förutom att män hade en högre tendens att ha hjärt- och 
kärlsjukdom och rökning i botten, medan kvinnor hade en tendens att lida av övervikt. 
Nagaraja et al. (2011) instämmer att det inte finns någon skillnad i riskfaktorer ur ett 
genusperspektiv förutom när det gäller rökning där män är överrepresenterade. 
 
Rökning, högt blodtryck och stress är enligt Stroeble et al. (2011) de vanligaste 
riskfaktorer som de flesta människor känner till och det finns skillnad mellan kvinnor och 
män när det gäller dessa. När det gäller kunskap gällande riskfaktorer uppger kvinnor att 
högt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes är riskfaktorer medan män uppger att stress, 
hög alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet är riskfaktorer. 
 

Symtom 
 
Symtom enligt Ekman (2014) kan ha olika innebörd utifrån den enskilda personens 
uppfattning. Symtom kan uppfattas som obehag och förknippas oftast till sjukdom.    
Ekman och Norberg (2013) skriver att symtom kan vara både mätbara och beskrivande. 
Det finns otaliga sätt att beskriva symtom på. 
 
De övergående symtomen vid en TIA är en varningssignal (Gottsäter et al., 2014) för en 
hotande hjärninfarkt och kräver snabba åtgärder inneliggande på sjukhus. Vid insjuknandet 
i TIA är risken stor att få stroke inom de närmaste två dygnen. En hjärninfarkt uppstår 
oftast av ett tilltäppt blodkärl. Saknas det helt blodförsörjning uppstår snabbt en infarkt. 
Neurologiska symtom som kan uppstå är beroende på var det blir en ischemi i hjärnan. Vid 
hjärnblödning kan symtomen skilja sig i jämförelse med hjärninfarkt (Gottsäter et al., 
2014). 
 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) är en strokeskala (Gottsäter et al., 
2014) som används för att undersöka patientens neurologiska symtom. Symtomen omsätts 
sen i ett poängsystem som värderar de neurologiska symtomen. SITS (Safe implementation 
of treatments in stroke) (2014) skriver att med hjälp av NIHSS undersöks patienten genom 
14 olika steg där noll poäng betyder inga neurologiska bortfall och där det högsta utfallet 
ger 46 poäng. Det som bedöms är vakenhetsgrad, orientering, förståelse, ögonmotorik, 
synfält, facialispares, pares i arm, pares i ben, extremitetsataxi, sensibilitet, språk, dysartri, 
sensorisk neglect och pares i fingrar. 
 
Acciarresi et al. (2014) skriver att kvinnor har högre NIHSS poäng än vad män har i det 
akuta skedet och enligt en studie av Caso et al. (2010) visar det sig att kvinnor är äldre än 
vad män är när de får stroke och har flera symtom som ger ett högre NIHSS. Beal (2010) 
belyser att det finns både klassiska och icke klassiska symtom. I en studie av Mellon et al. 
(2016) är kunskapen om stroke dålig och endast 40 procent kunde definiera vad en stroke 
är och väldigt få kunde uppge vilka symtom som finns vid stroke. I Marx et al. (2010) 
studie har en strokekampanj gjorts gällande kunskapen om stroke. Studien utfördes både 
innan och efter att kampanjen startades. Resultatet påvisade att det var fler kvinnor som 
kunde uppge minst ett korrekt strokesymtom vid båda tillfällena. 
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Diagnos 
 
Bilddiagnostiken vid stroke görs först av en datortomografi (DT) av skallen för att utesluta 
en hjärnblödning eller andra diagnoser (Norrving et al., 2012). En blödning (Jönsson, 
2012) syns omedelbart på datortomografin medan infarkter kan det ta sex till 12 timmar 
innan de syns på röntgen. 
 
Norrving och Lindgren (2012) påpekar att därefter kan en DT-angiografi utföras för att 
undersöka halskärlen och önskvärt är att det finns tillgång till DT-perfusion och 
magnetröntgen. Behandling av stroke har under de senaste åren utvecklats snabbt både när 
det gäller diagnostik och omhändertagandet. 
 

Behandling 
 
Patienter som har fått en TIAdiagnos (Gottsäter et al., 2014) har inte alltid några symtom 
kvar vid ankomst till sjukhus. Uppstår nya symtom på sjukhus finns det indikation att 
kunna ge trombolysbehandling som actilyse vid det nya insjuknandet. Inom fyra och en 
halv timme kan intravenös actilyse ges (Socialstyrelsen, 2009). Enligt FASS (2016) ska 
actilyse påbörjas senast fyra och en halv timma efter debut av strokesymtom och desto 
tidigare behandlingen påbörjas ökar chansen till en god prognos. 
 
Behandling med actilyse rekommenderas inom tre till fyra och en halv timma och om detta 
sker så ökar chansen för ett bra utfall och möjligheten till ett bra självständigt liv efter en 
stroke (Hacke et al., 2008). Gottsäter et al. (2014) och Jönsson (2012) betonar att 
prognosen försämras när tiden fördröjs. Det är av vikt att en snabb ankomst till sjukhus 
sker och att symtom identifieras snabbt för det kan vara avgörande för strokeprognosen 
(Beal, 2010).  
 
“Tid är hjärna” Gottsäter et al. (2014, s. 165) är ett uttryck som brukar användas och även 
om tidsgränsen för trombolys har passerat ska patienter med stroke handläggas snabbt för 
att annan behandling kan bli aktuell. För varje minut som går dör två miljoner hjärnceller. 
Interventionell behandling kan bli aktuell genom att blodproppen tas bort med hjälp av en 
kateter och akut stentning kan behövas. Lokal trombolys kan även övervägas i samband 
med interventionen. Summers et al. (2009) skriver att administrering av lokal trombolys 
som ges intraarteriellt blir en allt vanligare behandlingsmetod. 
 
Gottsäter et al. (2014) och Norrving och Lindgren (2012) belyser att en hemikraniektomi 
kan bli aktuell i vissa fall. Kirurgi ska erbjudas till de som har behov av hemikraniektomi 
(Socialstyrelsen, 2009) eftersom tillståndet är livshotande. Vid en hjärnblödning påpekar 
Gottsäter et al. (2014) att det saknas någon specifik behandling men i enstaka fall kan det 
bli aktuellt med kirurgisk intervention.  
 

Nationella riktlinjer för strokesjukvård 
 
De nationella riktlinjerna är enligt Socialstyrelsen (2009) rekommendationer och ska 
användas som stöd när det gäller strokesjukvården. Riktlinjerna är en samlad bedömning 
och grundar sig på diagnosens svårighetsgrad, effekterna på de tilltänkta åtgärderna och 
kostnadseffektiviteten. Riktlinjerna syftar till att ge rekommendationer inom prevention, 
diagnostik, behandling och eftervård. Den ska ge strokesjukvården stöd åt alla 
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hälsoprofessioner inom hälso- och sjukvården. Riktlinjernas underlag kan med fördel ligga 
till grund för verksamheters och klinikernas egna lokala riktlinjer (Socialstyrelsen, 2009). 
 

Sjuksköterskans kärnkompetenser - teoretisk utgångspunkt 
 
Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk och Öhlén (2013) skriver att sjuksköterskor ska 
genom utveckling av omvårdnaden använda sig av de sex kärnkompetenserna för att bidra 
till avancerad omvårdnad. De sex kärnkompetenserna innefattar personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker 
vård och information. 
 
Specialistsjuksköterskor ska kunna tillgodose den akut sjuka patienten avancerad och 
evidensbaserad omvårdnad. För att detta ska kunna ske på ett säkert sätt ska 
specialistsjuksköterskor kunna prioritera och koordinera omvårdnadsåtgärderna. Inom 
omvårdnaden är det även viktigt att utvärderingar görs för att öka patientsäkerheten. Detta 
med stöd av de sex kärnkompetenserna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). De två 
kärnkompetenserna personcentrerad vård och förbättringskunskap och kvalitetsutveckling 
är den teoretiska utgångspunkten i denna litteraturöversikt. 
 
Personcentrerad vård 
Ekman och Norberg (2013) skriver att den personcentrerade vården innefattar att lyssna på 
patienten. Respekt ska visas för varje individ och hälsa och välbefinnande ska stå i fokus. 
När det gäller symtom kan de både beskrivas och upplevas olika av patienten och här är det 
viktigt att det finns en kommunikation mellan patient och specialistsjuksköterskan. 
Symtomen kan vara kända för patienten men vissa är okända och behöver hjälp med att 
tolkas. Beal (2010) belyser att känna till mindre vanliga strokesymtomen kan ha betydelse 
för behandling av stroke.  
 
Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling 
Hommel, Idvall och Andersson (2013) beskriver att en specialistsjuksköterskas ansvar 
inom kärnkompetenserna är kvalitetsutveckling. Arbeta med kvalitetsutveckling innebär 
kvalitet- och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården. Förbättringsarbete ska vara 
under en kontinuerlig utveckling för att kunna uppnå säker vård. Den ska vara 
patientfokuserad, kunskapsbaserad och jämlik. Vård ska ges i rimlig tid och vara effektiv. 
Specialistsjuksköterskor har ett stort ansvar för att implementera evidensbaserad kunskap 
och vara drivande inom det kliniska förbättringsarbetet. Genom att använda sig av 
kärnkompetenserna enligt Edberg et al. (2013) i det praktiska arbetet drivs 
omvårdnadsarbetet framåt.  
 

Specialistsjuksköterskors omvårdnadsansvar 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser specialistsjuksköterskors olika 
kompetensområden. Ett av dessa kompetensområden innefattar omvårdnadens teori och 
praktik vilket betyder att specialistsjuksköterskor ska ha ett bra bemötande och tänka 
patientsäkert. Kompetensbeskrivningen innefattar även att specialistsjuksköterskor ska 
reflektera kritiskt över omvårdnadsåtgärder och kunna arbeta evidensbaserat. 
Specialistsjuksköterskor har ett ledarskapsansvar som innebär att leda omvårdnadsarbetet 
med utgångspunkten där patienten står i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att sjuksköterskor har ett eget ansvar att hålla 
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sig uppdaterad inom sin profession. Det är viktigt att arbeta evidensbaserat och målet är att 
specialistutbildade sjuksköterskor i den kliniska verksamheten ska bli fler (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 
 
Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar vid en strokeenhet 
Efter att ha genomgått en DT ska patienter med stroke snabbt komma till en strokeenhet. 
Finns det inte någon strokeenhet ges akut behandling och övervakning på en 
intensivvårdsavdelning. Monitorering av de vitala funktionerna och neurologstatus följs 
och i det initiala skedet är risken påfallande stor för recidiv av stroke (Gottsäter et al., 
2014). 
 
Summers et al. (2009) belyser att sjuksköterskan övervakar patienten via monitorering och 
gör kliniska undersökningar med hjälp av strokeskalan NIHSS som används för att 
utvärdera de neurologiska skadorna (Gottsäter el al., 2014). Summers et al. (2009) betonar 
att NIHSS är den mest använda skalan globalt sett som sjuksköterskan använder vid 
mätning av de neurologiska bortfallen. Parametrarna som ingår i skalan är de som 
observeras för att upptäcka förändringar i patientens neurologiska status. Strokesymtomen 
kan börja plötslig men kan också utvecklas från minuter till flera timmar framåt. 
 
Den hyperakuta fasen hävdar Summers et al. (2009) innefattar det första dygnet. Det 
innebär att det är då 30 procent av alla patienter som har fått en stroke försämras. Både 
Summers et al. (2009) samt Gottsäter et al. (2014) påpekar att den akuta fasen kan därefter 
pågå i flera dygn. Det är viktigt enligt Summers et al. (2009) att sjuksköterskan får 
kontinuerlig utbildning vid omhändertagandet av en patient som har fått en stroke för det 
krävs en snabb bedömning vid identifiering av symtom för att kunna vidta snabba åtgärder 
som att ge trombolys. 
 
Summers et al. (2009) och Jönsson (2012) konstaterar att under det akuta skedet ska 
omvårdnaden fokuseras på att stabilisera patienten med täta utvärderingar av det 
neurologiska statuset och förebygga komplikationer. Omvårdnadsåtgärder för att undvika 
komplikationer innebär blodtrycksreglering, adekvat kroppstemperatur, kontinuerlig 
hjärtövervakning, bedömning av syretillförsel, vakenhetsgrad enligt Glasgow Coma Scale 
(GCS) och adekvat blodsockernivå. Gottsäter et al. (2014) skriver att GCS är en skala för 
gradering av vakenhetsgrad och GCS används för att utvärdera akut hjärnskada.  
 
Samtidigt som övervakning av patienten sker görs utredningar för att kunna identifiera 
riskfaktorerna som kan ha orsakat stroke. Detta för att kunna åtgärda dessa och förhindra 
recidiv av stroke (Gottsäter et al., 2014). Riktlinjer vid stroke finns väl utarbetade och 
enligt Socialstyrelsen (2011) har patienter som vårdas på en strokeenhet en bättre prognos i 
både överlevnad och i det senare vardagliga livet. Oavsett kön, ålder eller hur stor 
hjärnskadan är har det visat sig vara det mest optimala för patienten att vårdas på en 
strokeenhet där sjuksköterskan arbetar utifrån tydliga strokerutiner och vårdprogram.  
 

Vård på lika villkor 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) ska kvinnor och män få samma vård på lika villkor. Detta 
stöds av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), som säger att alla ska vårdas 
på lika villkor och bemötas med respekt. Företräde ska ges till den som har störst behov 
(Socialstyrelsen, 2009). De fortsätter med att påpeka att det inte alltid innebär att det är till 
en fördel att samma vård ges. Vid strokeinsjuknandet har kvinnorna oftast en högre ålder 
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och flera sjukdomar i bakgrunden och det kan leda till att kvinnorna drabbas av en stroke 
som ger större neurologiska bortfall. Alla ska få samma sjukvård oavsett kön men målet 
ska vara att sjukvård ska ges individuellt. Det har visat sig att kvinnor får ett större 
omvårdnadsbehov än män efter en stroke och har en sämre överlevnad efter ett år. Det är 
av största vikt att ta hänsyn till den troliga effekten av behandlingen och inte göra 
bedömningar utifrån individens ålder (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Livskvalitet 
Livskvalitet är (World health organization [WHO], 1999) personlig och innefattar flera 
delar. För att kunna mäta livskvalitet kan mätinstrumentet WHO quality of life 
(WHOQOL) användas. Mätinstrumentet består av 100 frågor och är indelade i sex 
domäner. WHOQOL innehåller individens uppfattning om sin fysiska och psykiska hälsa, 
den sociala relationen, miljö, andlighet och hur självständig individen är.  
 
Livskvaliteten (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2012) 
påverkas av vilka kvarstående symtom som en person kan få efter en sjukdom. De flesta 
vill veta hur ens livssituation kan bli och hur olika behandlingar påverkar livskvaliteten. 
Enligt Dayapoglu och Tan (2010) är livskvaliteten allmänt låg hos personer som drabbas 
av stroke. Studien visar även att livskvaliteten är sämre hos kvinnor än hos män. Detta 
stöds av Franzén-Dahlin och Laska (2012) vars resultat visar att det finns skillnader i 
livskvalitet mellan kvinnor och män som har fått stroke och att kvinnorna är märkbart mer 
negativt påverkade i många områden som speglar livskvalitet. 
 

Skillnader i behandlingar vid stroke 
 
En svensk kampanj riktad till allmänheten har pågått (Sörensen, 2016) med syfte att snabbt 
söka vård vid symtom på stroke. Kampanjen har fått namnet AKUT- test som står för 
ansikte, kropp, uttal och tid. Genom att känna till symtomen ska det resultera i att larm ska 
ske omgående. I en studie av Mellon et al. (2016) där allmänheten använde sig av FAST-
test, som innebär face, arm, speech och time, så ökade chansen att söka akut vård och få 
trombolysbehandling. Av de som inkom med stroke hade 32 procent känt till FAST-testet.  
 
Nagaraja et al. (2011) skriver att det finns skillnader mellan män och kvinnor i behandling 
av stroke. Flertalet av både kvinnor och män kommer försent till sjukhus för att kunna 
erbjudas trombolys. Män har oftare färre symtom än vad kvinnorna har och trots det är det 
fler män som erbjuds trombolys. Detta stödjs av Reeves, Bhatt Jajou, Brown och Lisabeth 
(2009) som skriver att kvinnor har 30 procent lägre chans att få trombolysbehandling än 
män. Enligt Turaj, Slowik, Wnuk och Szczudlik (2009) får män oftare ett bättre 
omhändertagande när det gäller behandling och män får en mer noggrann strokeutredning 
än vad kvinnor får. Roguer, Rodriguez Cambello och Gomis (2003) har undersökt ett 
flertal strokefaktorer mellan könen som prevention, riskfaktorer, symtom och dödlighet. 
Det mest uttalande i studien var att kvinnorna i studien var äldre än männen och fick ett 
större funktionshinder efter insjuknandet i stroke. 
 

Problemformulering 
 
Evidens talar för att tidig behandling vid stroke ökar chansen för en god prognos. En större 
chans till överlevnad och minskad funktionsnedsättning kan med hjälp av snabb 
behandling erbjudas och därför är tidsaspekten en utmaning för sjukvården. Tiden från 
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symtomdebut till behandling dröjer när det gäller både män och kvinnor. Utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv är det viktigt som specialistsjuksköterska att erbjuda en god 
omvårdnad till patienten för att denne ska uppnå en bra livskvalitet. Vården ska vara 
personcentrerad och stödja sig på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. För att 
förebygga och lindra funktionsnedsättningar som kan uppstå ska specialistsjuksköterskan 
känna till vilka specifika symtom som finns. NIHSS är ett viktigt instrument inom 
strokesjukvården som används för att upptäcka förändringar i symtom som en stroke eller 
TIA kan uppvisa. Det är viktigt att specialistsjuksköterskan i ett tidigt skede kan identifiera 
symtomen. Studien syftar till att ta reda på vilka strokesymtom som kan identifieras vid ett 
akut strokeinsjuknande och om symtomen kan vara genusspecifika. 

SYFTE 
 
Syftet var att belysa det vetenskapliga underlaget av strokesymtom som personer kan 
uppvisa vid akut stroke och TIA. 
 

Frågeställningar 
 
Vilka genusspecifika symtom kan identifieras? 

Vilken medvetenhet finns om strokesymtom? 

METOD 

Ansats 
 
Författarna av denna studie valde att göra en litteraturöversikt. En litteraturöversikt valdes 
för att påvisa vilken forskning inom valt område som fanns. Denna typ av studie var tänkt 
att sammanställa valda studier inom ett visst område och som analyserats för att beskriva 
det aktuella kunskapsområdet (Forsberg & Wengström, 2015; Polit & Beck, 2012).  

Urval 
 
Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes ut i arbetet var att artiklarna skulle vara från 
år 2006-2016. De var peer-reviewed för att veta att de var vetenskapligt granskade och de 
var etiskt godkända. Artiklarna som inkluderades var även skrivna på engelska. Författarna 
använde sig av databaserna PubMed och Cinahl som är väl kända och använda inom 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Till en början läste författarna 
enbart titel och sammanfattningen för att se om artikeln kunde besvara syftet. Därefter 
kontrollerades om artikeln var etiskt granskad. Utifrån detta gjordes det en bedömning om 
artiklarna skulle läsas i fulltext och granskas mer ingående.  
 
Få artiklar hittades och det var ett flertal artiklar som återkom och refererade till varandra. 
Genom databassökningarna i PubMed och Cinahl återfanns oftast dubbletter av artiklarna. 
Granskning av referenslistor av de valda artiklarna genomfördes och därefter gjordes det 
manuella sökningar utifrån referenslistan av de artiklar som identifierats som relevanta för 
litteraturöversikten. Där hittade författarna två artiklar som var äldre än 
inklusionskriterierna, men som passade in under syftet. Detta gav ett mättat resultat till 
litteraturöversikten. Författarna valde ut 16 artiklar som var både kvalitativa och 
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kvantitativa för att besvara syftet. Fyra av de 16 artiklarna som användes hittades via 
referenslistor. Exklusionskriterierna innefattade litteraturöversikter. Artiklarna som 
författarna hittade via databaserna presenteras i en artikelmatris (Bilaga 2).  
 

Tabell 1: Litteratursökning/databassökning 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 

Cinahl 
161123 

stroke AND 
gender AND 
differences AND 
symptoms 

Publicerade 
datum 
20060101-
20170130 
peer- reviewed 
English language 

46 
träffar 

1 7 6 

Cinahl 
161130 

stroke AND 
women AND 
acute AND 
symptoms 

Publicerade 
datum 
20060101-
20170130 
peer -reviewed 
English language 

93 
träffar 

10 6 4 

Cinahl 
170126 

stroke AND 
differences AND 
signs AND sex 

Publicerade 
datum 
20060101-
20170130 
peer- reviewed 
English language 

13 
träffar 

1 1 1 

PubMed  
170126 

stroke AND men 
AND acute 
symptoms AND 
warningsigns 

Publicerade 
datum 
20060101-
20170130 
peer- reviewed 
English language 

7 
träffar 

2 2 1 

 

Datainsamling 
 
Författarna sökte artiklar under perioden november 2016 till januari 2017. Vid sökningen i 
databaserna Cinahl och PubMed använde sig författarna av sökorden stroke, symptoms, 
gender, differences, women, acute, men, sex, signs och warningsigns. Genom att använda 
sökoperatorn AND genomfördes olika kombinationer och sökorden kombinerades därefter 
på olika sätt för att bredda sökandet (Tabell 1). Materialet inhämtades även från 
referenslistor. Polit och Beck (2012) rekommenderar att vid en litteraturöversikt ska 
datainsamlingen vara flexibel och forskaren ska ha ett öppet sinne och kunna hitta nya 
insamlingsmetoder under studiens gång, detta för att uppnå en total mättnad av material. 
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Dataanalys 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades och klassificerades enligt en artikelmatris modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtseveni (2011) (Bilaga 1). 
En analys av artiklarna gjordes utifrån litteraturöversiktens syfte. Författarna använde sig 
av en integrerad analysmetod vilket innebar att resultatet presenterades på ett överskådligt 
sätt i relation till varandra och inte som enskilda resultat. Enligt denna integrerade 
analysmetod kunde olika kategorier identifierats, sammanställas och olika rubriker kunde 
sättas (Kristensson, 2014). 
 
Författarna började med att läsa igenom de utvalda artiklarna ett flertal gånger för att se 
vilka skillnader och likheter som presenterades i varje studie. Därefter numrerade 
författarna artiklarna för att hålla dessa isär. Vid genomläsning av artiklarna hittades 
nyckelord som markerades som tänkbara rubriker. Författarna diskuterade dessa nyckelord 
med varandra med syftet som utgångspunkt. De resultat som svarade mot studiens syfte 
bildade fyra huvudrubriker. Tre av artiklarna var kvalitativa och 13 var kvantitativa. En av 
artiklarna var både kvalitativ och kvantitativ. Studieresultaten i artiklarna representerade 
personer från olika delar av världen. 
 

Forskningsetiska övervägande 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2015) finns det viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till 
vid en litteraturöversikt och det är att välja artiklar som är godkända av en etisk kommitté 
och om de inte är det ska etiska övervägande förekommit. Det är även viktigt att presentera 
resultat av alla artiklar även då de inte stödjer syftet. Vid granskning av artiklarna är det av 
vikt att forskarens värderingar och eventuella förutfattade meningar undviks för att 
materialet ska kunna analyseras och presenteras på ett sanningsenligt sätt. Författarna av 
litteraturöversikten tog hänsyn till detta vid analys av materialet. En del av 
forskningsetiken handlar om trovärdighet, kvalitet och att tidigare forskningsresultat 
redovisas korrekt. Även forskarens egna resultat ska redovisas trovärdigt och det innefattar 
även att det insamlade materialet ska sparas för att kunna redovisa att resultatet är giltigt 
(Forsberg & Wengström, 2015). Vid en litteraturöversikt kan det finnas risk för feltolkning 
påpekar Kjellström (2012) då språket och metoddelen kan vara ett hinder för forskaren. 
Det är här viktigt att rättvisa tolkningar görs när forskningsmaterialet är skrivet på ett annat 
språk än forskarens modersmål. Författarna till litteraturöversikten var medvetna om att 
språkkunskaperna kunde innebära feltolkningar. Artiklarna lästes ett flertal gånger och 
författarna resonerade gemensamt om artiklarnas innehåll.  

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras under de framkomna rubrikerna som författarna fick fram genom 
analysprocessen. Dessa rubriker är kunskap om stroke, klassiska och icke klassiska 
symtom, prodromala symtom och genusspecifika strokesymtom.  
 

Kunskap om strokesymtom 
 
Enligt Itzhaki, Melnikov och Konton (2016) studie visade den att 31,6 procent män och 
27,6 procent av kvinnorna inte kände till några av de huvudsakliga symtom när det gällde 



 

10 
 

stroke. Däremot var det endast en procent av kvinnorna och tre till åtta procent av männen 
som inte visste vad stroke var. De symtom som deltagarna kände till var svaghet i ena 
sidan och talsvårigheter. Studien beskrev även att en större andel kvinnor uppgav 
balanssvårigheter, yrsel, plötslig förvirring och synpåverkan som de huvudsakliga 
symptomen vid stroke (Itzhaki et al., 2016). Även i en omfattande strukturerade 
intervjustudie med 461 deltagare av Lisabeth, Brown, Hughes, Manerisk och Morgenstam 
(2009) uppvisade kvinnor större kunskap om vilka strokesymtom som fanns. Antalet 
deltagare var jämnt fördelat över könen där 224 stycken var kvinnor. Denna studie tog upp 
både strokesymtom och TIAsymtom. 
 
I en enkätstudie gjord av Kendrea, Focht, Gogue och White (2014) undersöktes vilken 
kunskap som fanns gällande strokesymtom. Studien riktades till personer som hade haft en 
stroke och studien omfattade 71 personer som överlevt stroke och av dessa var 47 procent 
kvinnor. När symtomen presenterades enskilt fanns ingen signifikant skillnad mellan 
könen och studien påvisade att det var 62 till 90 procent som kunde identifiera ett symtom. 
Däremot var det bara hälften av alla som kunde uppge fem korrekta strokesymtom. Plötslig 
huvudvärk var det symtom som var minst känt och pares i arm, ben eller ansikte var det 
flest som kände till. Kvinnorna var de som kände till fler strokesymtom än männen. 
 
Beal, Stuifbergen och Volker (2012) presenterade i sin intervjustudie där nio kvinnor 
tillfrågades om strokesymtom där deltagarna uppgav att de visste lite om strokesymtom 
och att de inte ansåg att det var någon relevans till dem själva. De symtom som kopplades 
till stroke var ett plötsligt och dramatiskt insjuknande. Tre av kvinnorna ansåg att smärta 
och andningsproblem var tecken på stroke vilket kan tyda på att symtom blandas ihop med 
hjärtinfarkt.  
 
I en studie av Lutfiyya et al. (2009) där män med spanskt ursprung tillfrågades om de 
visste vilka strokesymtomen var visade det sig att nästan 80 procent visste att plötslig 
förvirring eller talsvårigheter kunde tyda på stroke. Över 80 procent uppgav att plötsliga 
domningar, svårigheter att gå, yrsel, balanssvårigheter eller pares i en kroppsdel och 
speciellt på ena sidan var klassiska strokesymtom. Nästan hälften av deltagarna svarade att 
plötslig huvudvärk inte var ett strokesymtom.  
 
I Ramirez-Moreno, Alonso-González, Peral-Pachero, Millán-Núñez och Aguirre-Sánchez 
(2015) studie gjordes intervjuer med 2409 män och kvinnor där fördelningen var 967 män 
och 1442 kvinnor med syftet att identifiera kunskapen om strokesymtom. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor utan 73 procent av deltagarna kunde namnge 
minst ett strokesymtom. De vanligaste symtomen som uppgavs var svaghet, yrsel och 
huvudvärk. Inte någon deltagare uppgav facialispares som symtom. Det rapporterades även 
icke neurologiska symtom som bröstsmärta och andningsproblem som deltagarna trodde 
sig vara strokesymtom. Vid misstanke om strokesymtom var det fler män än kvinnor som 
uppgav ett lämpligt svar när det gällde att identifiera en stroke (Ramirez-Moreno et al., 
2015) 

Klassiska och icke klassiska symtom  
 
De fem klassiska symtomen var enligt Kendrea et al. (2014) talpåverkan, domning 
alternativt pares i någon extremitet, synpåverkan, balansstörning eller ataxi och plötslig 
huvudvärk. Sextiosju procent av kvinnorna var mer benägna att känna igen de fem 
strokesymtomen i jämförelse med 42 procent av männen. Även i Warner-Gargano et al. 
(2009) studie så var det de fem strokesymtomen som domningar och pares, talsvårigheter 
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alternativt förvirring, synpåverkan, balanssvårigheter och huvudvärk som benämndes som 
de mest klassiska (Warner-Gargano et al., 2009). 
 
De klassiska symtomen enligt Lisabeth et al. (2009) vid akut stroke var hemipares, diplopi, 
synstörningar, afasi, dysartri, facialispares och svindel. Stuart-Shor, Wallenius, Dello-
Iacono och Mittleman (2009) hade i sin studie där 1107 strokediagnostiserade patienter 
ingick definierat de klassiska symtomen på samma sätt, men även inkluderat 
gångsvårigheter och huvudvärk. I Labiche, Chan, Saldin och Morgenstern (2002) studie 
där kvinnorna var fler till antal presenterades det nio klassiska och fem icke klassiska 
symtom hos patienter med akut stroke. Det som skilde denna studie mot de andra var att 
forskarna hade definierat yrsel som ett klassiskt strokesymtom.  
 
Enligt Lisabeth et al. (2009) intervjustudie var det båda könen som uppvisade icke 
klassiska symtom. Det var kvinnorna som rapporterade in de flesta icke klassiska 
symtomen. De symtom som inkluderades i de icke klassiska symtomen var smärta i 
ansiktet eller smärta i ena kroppshalvan, förändring i det mentala statuset som 
desorientering, konfusion och medvetslös. Ett symtom som också var inkluderat var 
huvudvärk trots att det kan vara ett symtom på subaraknoidalblödning. Fler symtom som 
ingick i de icke klassiska var yrsel, illamående, hicka, bröstsmärtor, andnöd och 
hjärtklappning. Det var 220 deltagare som uppgav att de hade icke klassiska strokesymtom 
varav 116 av dessa var kvinnor och 104 var män. Av de icke klassiska strokesymtomen i 
Lutfiyya et al. (2009) studie var det mindre än hälften av männen som kunde identifiera 
obehagskänsla som ett strokesymtom. 
 

Prodromala symtom 
 
I en intervjustudie som gjordes av Beal et al. (2012) framkom det att två av de nio 
kvinnorna som intervjuades hade andra symtom än de klassiska strokesymtomen vid det 
akuta insjuknandet. Den ena kvinnan hade haft smärta i vänster arm och den andra kvinnan 
hade upplevt en svaghet i kroppen redan dygnet innan de klassiska symtomen uppkom och 
sjukvård kontaktades. Sex av de nio kvinnorna kände av symtom dygnet innan som yrsel, 
svindel, trötthet, synpåverkan, balanssvårigheter, huvudvärk och talpåverkan. När 
deltagarna fick fler uttalade klassiska symtom tog de kontakt med sjukvården. De 
prodromala symtomen som kvinnorna kände bortförklarades av de själva som att det kunde 
bero på migrän (Beal, 2012). Enligt Stuart-Shor et al. (2009) studie noterade 35 procent 
minst ett klassiskt symtom inom 24 timmar som en förkänning innan ankomst till sjukhus. 
De prodromala symtomen skilde sig inte signifikant mellan könen. 
 

Genusspecifika strokesymtom 
 
En studie gjordes i Kanada (Li et al., 2016) där nästan 6000 patienter med diagnosen TIA 
var inkluderade och kvinnor representerade nästan hälften av deltagarna. De vanligaste 
symtomen hos båda könen var pares i någon extremitet, talstörning och känselbortfall. 
Skillnader mellan könen var marginell men huvudvärk noterades vara vanligare hos 
kvinnor (Li et al., 2016). I en observationsstudie av Park, Shin, Ro, Song och Oh (2013) 
där 6635 patienter deltog kom resultaten fram till att förändringar i känseln var statistiskt 
signifikant högre hos män än hos kvinnorna. Däremot uppvisade kvinnor ett annorlunda 
mentalt beteende och detta var också statistiskt signifikant. Av deltagarna i denna studie 
var 42,7 procent kvinnor. I Gall et al. (2010) studie var det ingen signifikant skillnad 
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mellan män och kvinnor när det gällde de fem strokesymtomen som svaghet i en 
kroppsdel, facialispares, dysartri, parestesier och dysfasi (Gall et al., 2010). Lisabeth et al. 
(2009) belyste att det var kvinnorna som skilde sig i symtom i jämförelse med männen. Det 
var 52 procent av kvinnorna som hade både klassiska och icke klassiska symtom och det 
var fyra procent av kvinnorna som endast hade ett icke klassiskt symtom. De som hade 
icke klassiska symtom var övervägande de yngre som hade insjuknat i stroke. När det 
gällde de klassiska symtomen var det ingen signifikant skillnad ur ett genusperspektiv 
förutom att diplopi var vanligare hos kvinnorna. Av de icke klassiska symtomen var det 
flest kvinnor som uppgav att det mentala statuset hade förändrats. 
 
Ett flertal faktorer gällande patienter med akut stroke granskades av Kapral et al. (2005) i 
en studie med 3323 patienter inkluderade. En jämförelse av symtom gjordes mellan 
kvinnor och män. Det vanligaste symtomet var svaghet som 68 procent av deltagarna 
uppvisade. Även känselbortfall, afasi, huvudvärk och yrsel var symtom som både män och 
kvinnor hade i sitt strokeinsjuknande. Huvudvärk var vanligare som symtom hos 
kvinnorna. 
 
Jerath, Reddy, Freeman, Jerath och Brown (2011) gjorde en populationsbaserad 
journalgranskningsstudie där 449 patienter ingick och där alla patienterna var 
diagnostiserade med stroke. I studien var det nästan 60 procent av deltagarna som var 
kvinnor. Resultatet av studien kom fram till att förändringar i det mentala statuset skilde 
sig signifikant mellan kvinnor och män. Det var 44,2 procent av kvinnorna som uppgav 
symtomet medan det var 24,1 procent av männen som uppgav en mental förändring. Även 
en större andel kvinnor uppgav en generell svaghet medan männen uppgav parestesier och 
ataxi som mer förekommande och detta var statistiskt signifikant. En del av resultat 
stöddes av en studie som gjordes av Madsen et al. (2016) där tio procent fler kvinnor 
uppgav förändringar i medvetandet. Studien var en retrospektiv journalgranskning som 
inkluderade 1991 strokepatienter och det var något fler kvinnor som ingick i studien. 
 
Warner-Gargano et al. (2009) kom i sin studie fram till att fler kvinnor uppgav förvirring 
som individuellt symtom, detta var dock inte statistiskt signifikant. När det gällde männen 
var det fler som uppgav gångsvårigheter, balansproblem och yrsel som symtom. Liknande 
resultat presenterades i Labiche et al. (2002) studie där det konstaterades att det var 28 
procent av kvinnorna som hade icke klassiska symtom i jämförelse med 19 procent av 
männen. De icke klassiska symtomen som kvinnorna uppvisade var smärta och 
medvetandepåverkan. Männen var däremot mer benägna att uppvisa obalans och 
hemipares som klassificerades som klassiska strokesymtom. I studien av Jerath et al. 
(2011) framkom det att symtom som huvudvärk, smärta, dysartri, synfältsbortfall och 
talsvårigheter inte skilde sig signifikant mellan de båda könen. Detta motsades av Madsen 
et al. (2016) som i sin studie presenterade att fler kvinnor uppgav symtom som talpåverkan 
medan fler män hade domningar som symtom och detta var statistiskt signifikant (Madsen 
et al., 2016). Stuart-Shor et al. (2009) kunde inte påvisa några skillnader mellan könen 
gällande de klassiska strokesymtomen när de genomförde en journalgranskning under en 
femårsperiod. När det gällde de icke klassiska symtomen var kvinnorna mer benägna att 
uppge minst ett icke specifikt symtom. Detta var statistiskt signifikant. Kvinnorna noterade 
fler symtom än vad männen gjorde men var mindre benägna att påkalla någon 
uppmärksamhet. De symtom som skilde sig mellan könen var huvudvärk där kvinnorna var 
något överrepresenterade och när det gällde svaghet var det fler män som var 
överrepresenterade (Stuart-Shor et al., 2009). I en prospektiv enkätstudie av Barrett et al. 
(2007) kom forskarna fram till att det inte fanns någon påvisbar skillnad mellan män och 
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kvinnor när det gällde symtom som domningar, synproblem eller talsvårigheter. Det var 
dock tio procent fler kvinnor som visade tecken på svaghet som strokesymtom. Gall et al. 
(2010) beskrev i sin studie att kvinnor hade strokesymtom som synbortfall, afasi och 
medvetandeförlust i större utsträckning än vad män hade och männen uppgav att dysartri, 
ataxi och domningar var mer förekommande symtom. Ingen skillnad mellan könen 
uppmärksammades när det gällde NIHSS poäng.  
 
Bifynd 
Åldersskillnaden mellan könen vid ett strokeinsjuknande framkom i ett flertal artiklar. 
Både i Park et al. (2013) och Kendrea et al. (2014) studier var kvinnors medelålder 
signifikant högre än männen. Jerath et al. (2011) och Madsen et al. (2016) påvisade i sina 
studier att kvinnorna var i genomsnitt nio år äldre än män vid insjuknandet i akut stroke. 
Kvinnorna har i ett flertal studier (Gall et al., 2010; Kapral et al., 2005; Labiche et al., 
2002; Lisabeth et al., 2009; Stuart-Shor et al., 2009; Warner-Gargano, Werner & Reeves, 
2009) högre medelålder med fyra års skillnad när de insjuknade i stroke.  
 
I studien av Barrett et al. (2007) visade resultatet att kvinnors medelålder var fem år äldre 
än männen och detta var signifikant P<.001. Li et al. (2016) presenterar i sin studie där 
5991 patienter deltog att kvinnorna var äldre än männen. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Ansats 
Författarna valde att göra en litteraturöversikt för att belysa det vetenskapliga underlaget 
inom genusspecifika strokesymtom och TIA. När en litteraturöversikt görs granskas det 
befintliga kunskapsläget gällande det som ska studeras, därefter analyseras och 
sammanställs materialet (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna anser att 
litteraturöversikten har besvarat syftet. 
 
En kvalitativ forskningsintervju hade varit av intresse för författarna eftersom validiteten 
enligt Forsberg och Engström (2015) syftar till att mäta det som ska mätas. Författarna till 
litteraturöversikten anser att vid en intervjustudie hade kanske deltagarnas erfarenheter och 
kunskap kunnat ge en högre trovärdighet som hade svarat bättre på författarnas syfte om 
det fanns genusspecifika strokesymtom. En nackdel med en intervjustudie hade varit att 
materialet endast hade representerat ett mindre urval med en geografisk begränsning.  
 
Urval 
Artiklarna som inkluderats i studien passade in under inklusionskriterierna och dessa 
kriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2006-2016, de skulle vara peer-
reviewed och skrivna på engelska. Det var svårt att hitta tillräckligt med artiklar och därför 
har två artiklar som inkluderades varit äldre än från år 2006. Dessa två artiklar hittades 
genom manuell sökning via referenslista av de använda artiklarna i litteraturöversikten och 
författarna ansåg att de hade relevans varav dessa artiklar inkluderades. Databaserna 
Cinahl och PubMed har använts då dessa rekommenderas vid omvårdnadsforskning enligt 
Forsberg och Wengström (2015). Tillförlitligheten till att hitta relevant litteratur ökar när 
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fler databaser används (Henricson, 2012). Författarna använde de största databaserna som 
täcker omvårdnad och dessa rekommenderas av Polit och Beck (2012). 
 
Polit och Beck (2012) rekommenderar att alla sökvägar ska täckas och därför sökte 
författarna artiklar genom referenslistor och detta bidrar till en styrka av 
litteraturöversikten (Polit & Beck, 2012). Författarna anser att en svaghet i arbetet kan vara 
att dessa artiklar inte hittades genom inklusionskriterierna och sökorden.  
 
Polit och Beck (2012) betonar att endast primärkällor ska användas vid en litteraturöversikt 
då resultatet i de använda artiklarna är skrivet av forskarna själva. Författarna av arbetet 
utgick från att endast använda sig av originalartiklar. Sökorden som användes utgick från 
arbetets syfte och anses därför vara relevanta. Sökorden kombinerades med varandra 
genom att författarna använde sig av sökoperatorn AND och på detta sätt fick författarna 
fram ett adekvat material. Vid de första sökningarna användes sökorden stroke, gender, 
symptoms och differences. Dessa sökord gav ett för stort sökresultat och författarna valde 
att utöka till fler sökord. Trots detta hittades inte tillräckligt många relevanta artiklar och 
en reflektion över detta var att sökorden inte var de mesta optimala. En annan orsak skulle 
kunna vara att det inte fanns tillräckligt med material för att besvara arbetets syfte. 
 
Forskning från hela världen har inkluderats vilket tyder på att detta är en frågeställning 
som existerar globalt vilket författarna anser vara en styrka med litteraturöversikten. 
 
Analysmetod 
Artiklarna kvalitetssäkrades genom att författarna först läste alla artiklar enskilt för att 
därefter diskutera dem tillsammans. Enligt Henricson (2012) är det en fördel att artiklarna 
granskades av båda författarna för att sedan diskuteras och jämföras vilket ökar 
reliabiliteten. Detta är en styrka i denna litteraturöversikt. Vid analysering av resultatet 
återkom fyra gemensamma nyckelord, kunskap om stroke, klassiska och icke klassiska 
symtom, prodromala symtom och genusspecifika strokesymtom. Författarna valde att ha 
dessa som rubriker under resultatdelen för att få struktur på innehållet.  
 
Artiklarna granskades enligt en mall av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtseveni (2011) som rekommenderas av Sophiahemmets Högskola. 
Författarna anser att granskningsmallen är lättförståelig och lämnar utrymme för 
författarna att värdera innehållet i både granskningsmallen och i artiklarna. Författarna till 
detta arbete upplevde en svårighet att klassificera artiklarna då granskningsmallen varit 
något ospecifik när det gäller att göra en kvalitetsbedömning.  
 
Hälften av artiklarna har graderats enligt grad I vilket Berg et al. (2011) anser ge artiklarna 
en hög trovärdighet. Resterande artiklar graderades enligt grad II vilket innebär att 
trovärdigheten är något lägre och kan diskuteras. I ett flertal artiklar gjordes 
datainsamlingen genom journalgranskningar eller från strokeregister. Flera artiklar 
redovisade ett något svagt resultat och detta leder till att trovärdigheten ifrågasätts. Enligt 
Forsberg och Wengström (2015) finns det en klassificeringslista där olika typer av studier 
är rangordnade och där journalgranskning och data från register har en låg reliabilitet.  
 
Författarna till detta arbete anser att styrkan i de utvalda artiklarna är det låga bortfallet. 
Vid presentationen av resultatet användes en integrerad analysmetod där olika rubriker 
fastställdes efter att olika kategorier identifierades och sammanställdes. Analysmetoden 
som Kristensson (2014) rekommenderar är överskådlig och författarna har använts sig av 
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denna för att presentera resultatet. Analysmetoden är översiktlig och lätt att förstå och 
författarna har tagit till sig detta. Denna typ av analys är inte djupgående och det kan vara 
en svaghet i litteraturöversikten, men författarna anser dock att den ger en övergripande 
bild över det inhämtade underlaget. Författarna hade en förförståelse inför valt syfte. 
Förförståelsen hanterades genom gemensamma diskussioner och reflektioner för att inte 
någon påverkan av resultatet skulle uppstå (Kristensson, 2014). 
 
Författarna valde att använda ordet klassiska strokesymtom där begreppet traditionella 
symtom har använts i de presenterade artiklarna. Detta beroende på att de olika artiklarna 
använde båda definitionerna. Författarna valde även att använda ordet symtom i resultat 
och diskussionsdelen i detta arbete istället för varningssignaler. Vid analysering av 
artiklarna syftar båda orden på samma sak. Begreppet genus har i denna litteraturöversikt 
endast används för att särskilja kvinnor och män. 
 
Forskningsetiskt övervägande 
Alla artiklar som användes har blivit godkända från en etisk kommitté. Detta är i enlighet 
med Polit och Beck (2012) som anser att endast artiklar som är etiskt granskade ska 
användas. Samtliga artiklar som ingick i detta arbete fick sitt resultat presenterat i 
litteraturöversikten oavsett om resultatet besvarade syftet eller inte, detta stöds av Forsberg 
och Wengström (2015). Alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska och författarna 
försökte att översätta så exakt som möjligt. Det finns en viss risk för feltolkning vid 
översättning trots att översättningsprogram användes.  

Resultatdiskussion 
 
Litteraturöversiktens syfte var att belysa det vetenskapliga underlaget för genusspecifika 
strokesymtom som kan uppvisas vid akut stroke och TIA. Resultatet visar att det finns ett 
flertal artiklar som betonar genusspecifika symtom och icke klassiska symtom. Artiklarna 
innefattade olika vinklingar där både personer som hade haft stroke studerades och studier 
där allmänheten inkluderades. Båda perspektiven skulle kunna vara av betydelse för att 
förebygga och lindra funktionsnedsättningar efter att ha drabbats av stroke.  
 
I flera artiklar (Itzhaki et al., 2016; Kendrea et al., 2014; Ramirez-Moreno et al., 2015) 
betonades det att kunskapen gällande stroke är dålig när det gällde att känna till 
strokesymtom. Författarna anser att genom strokekampanjer kan kunskapen om stroke öka 
hos befolkningen. Marx et al. (2010) och Mellon et al. (2016) har genom kampanjer 
försökt att öka kunskapen hos allmänheten gällande strokesymtom. Mellon et al. (2016) 
påvisade att uppsökandet av vård ökade efter FAST-test kampanjen och det var framför allt 
hos kvinnorna som kunskapen ökade.  
 
I en artikel av Kleindorfer et al. (2007) visade det sig att patienter som hade blivit 
diagnostiserade med stroke hade blivit bedömda enligt FAST- testet. FAST-testet 
inkluderade endast ett fåtal symtom och trots detta hade testet ett positivt utfall där 89 
procent av patienterna hade en stroke. Författarna menar att det är ett bra instrument trots 
att FAST endast inkluderar tre strokesymtom. Trots detta tar det för lång tid för både 
kvinnor och män att uppsöka sjukvård (Nagaraja et al., 2011). För att kunna uppnå en säker 
vård ska ett förbättringsarbete pågå kontinuerligt och det ska leda till att vård ska ges inom 
rimlig tid och den ska vara effektiv (Hommel et al., 2013). I några artiklar (Kendrea et al., 
2014; Lisabeth et al., 2009; Mellon et al., 2016) framkom det att kvinnor hade bättre 
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kunskap om strokesymtom än vad män hade. Detta motsägs i en artikel som endast 
innefattades av män (Lutfiyya et al., 2009) där resultatet visade att kunskapen hos män var 
relativt bra när det gällde att identifiera strokesymtom. Däremot i en intervjustudie som 
endast innefattade kvinnor (Beal et al., 2012) uppgav de att kunskapen hos dem var låg. 
Kunskapen när det gällde strokesymtom varierade i de olika artiklarna men i flertalet 
artiklar framkom det att kvinnorna hade bättre kunskap när det gällde strokesymtom. 
Författarna reflekterar över om skillnaden kan bero på att artiklarna har olika ansatser eller 
om kvinnor faktiskt uppvisar andra symtom som är mindre vanliga (Beal et al., 2012). 
 
Ett flertal artiklar tog upp olika många symtom och några av dessa artiklar delade in 
symtomen i klassiska och icke klassiska symtom (Beal et al., 2012; Kendrea et al., 2014; 
Labiche et al., 2002; Lisabeth et al., 2009; Lutfiyya et al., 2009; Stuart-Shor et al., 2009; 
Warner-Gargano et al., 2009). Detta innebar att det var svårtolkat för författarna när 
studierna inte hade samma definition när det gällde symtomen. Forskarna hade definierat 
symtomen olika genom att i vissa artiklar var de klassiska strokesymtomen icke klassiska 
strokesymtom. Strokesymtom som yrsel, svindel och plötslig huvudvärk definierades som 
klassiska strokesymtom (Kendrea et al., 2014; Labiche et al., 2002; Lisabeth et al., 2009). 
Författarna reflekterade över att dessa symtom inte ingick i NIHSS. Det var en svårighet 
att dra en slutsats av artiklarnas resultat eftersom definitionen av de klassiska och de icke 
klassiska strokesymtomen skilde sig åt. Det var fyra till fjorton olika klassiska 
strokesymtom som benämndes i de olika artiklarna och som presenterades i arbetet. Endast 
två artiklar var överens om vilka fem klassiska strokesymtom som ingick i denna kategori 
(Kendrea et al., 2014; Warner-Gargano et al., 2009). De beskrev att det fanns fem klassiska 
symtom och de var talpåverkan, pareser, synpåverkan, balanspåverkan och huvudvärk. 
Enligt NIHSS (SITS, 2014) innefattades 14 symtom som ska bedöma graden av 
neurologiskt bortfall vid en stroke.  
 
Författarna menar att resultaten i flera artiklar är svårtolkade då olika symtom användes för 
att bedöma allvarlighetsgraden i stroke. De flesta symtom som nämndes i artiklarna ingår 
dock i NIHSS, vilket författarna bedömer vara bra eftersom NIHSS enligt Summers et al. 
(2009) är ett instrument som används inom strokesjukvården. Kvinnorna hade (Acciarresi 
et al., 2014; Nagaraja et al., 2011) högre NIHSS poäng vid det akuta insjuknandet av 
stroke men detta bekräftades inte av Gall et al. (2010) där artikeln visade att det inte fanns 
någon skillnad mellan könen när det gällde poängen i NIHSS.  
 
I flera artiklar framkom det att det fanns icke klassiska symtom (Beal et al., 2012; Labiche 
et al., 2002; Lisabeth et al., 2009; Stuart-Shor et al., 2009) och även här skilde det sig vilka 
symtom som klassificeras som klassiska eller icke klassiska symtom. De mest 
förekommande icke klassiska symtomen som författarna kunde urskilja var smärta i en 
kroppsdel, förändring i det mentala statuset, yrsel, illamående, förvirring och huvudvärk.  
Genusspecifika strokesymtom presenterades i ett flertal artiklar och när det gällde män var 
det endast i fyra artiklar som genusspecifika strokesymtom nämndes (Jerath et al., 2011; 
2013; Madsen et al., 2016; Park et al., 2013; Warner-Gargano et al., 2009). Dessa symtom 
var domningar, gångsvårigheter, sämre balans, yrsel och känselnedsättning. Li et al. (2016) 
påvisade att skillnaden av de genusspecifika symtomen var marginell men kvinnorna var 
mer benägna att rapportera huvudvärk som ett symtom. Även Kapral et al. (2005) och 
Stuart-Shor et al. (2009) bekräftade att huvudvärk var överrepresenterat hos kvinnorna. I 
en studie av Beal et al. (2012) förklarade kvinnorna att de hade haft huvudvärk redan 
dygnet innan de insjuknade och de trodde då att det berodde på migrän och inte stroke.  
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Medvetandepåverkan som symtom visade att även där är kvinnorna överrepresenterade 
(Gall et al., 2010; Jerath et al., 2011; Lisabeth et al., 2009; Madsen et al., 2016; Park et al., 
2013).  
 
I tre av dessa artiklar bedömdes medvetandepåverkan vara ett icke klassiskt symtom (Gall 
et al., 2010; Labiche et al., 2002; Lisabeth et al., 2009). Författarna av detta arbete anser att 
artiklarna visade att det fanns genusspecifika skillnader av strokesymtom. Det fanns 
svårigheter att sammanställa resultatet eftersom artiklarna presenterade stora variationer 
gällande genusspecifika strokesymtom. Det skulle kunna tyda på att det finns många olika 
icke klassiska strokesymtom. De två mest vanliga icke klassiska symtomen fanns hos 
kvinnor och dessa var huvudvärk och medvetandepåverkan.  
 
Åldersskillnaden kom fram som ett bifynd i resultatet där 12 artiklar visade att kvinnor 
hade en högre medelålder än män och där två artiklar uppgav att det inte fanns någon 
åldersskillnad mellan könen när det gäller stroke. Författarna reflekterar över att 
Socialstyrelsen (2009) skriver att det inte alltid är positivt att lika vård ges till alla 
samtidigt som de säger att alla ska få vård på lika villkor. Författarna anser att en hög ålder 
kan vara en nackdel och det är av vikt att se till den troliga effekten när det gäller 
individens livskvalitet. Då åldersskillnad har framkommit kan det tyda på att åldern har en 
viss betydelse vid ett strokeinsjuknade. Författarna anser att det är viktigt att nämna åldern 
då detta var ett ofta förekommande tema. 
 
Kvinnorna hade fler icke klassiska symtom (Lisabeth et al., 2009) och författarna 
reflekterar över om det kan ha betydelse för kvinnors livskvalitet. Det fanns skillnader i 
livskvalitet mellan könen (Franzén-Dahlin & Laska, 2012) där kvinnor kände av en sämre 
livskvalitet efter insjuknandet av stroke. Kurodo, Kanda och Sakai (2006) belyste att 
livskvaliteten för män var signifikant bättre än hos kvinnorna. Artikeln visade att män 
klarade av vardagsaktiviteter bättre än kvinnor efter en stroke. Kvinnorna (Kapral et al., 
2005; Li et al., 2016; Park et al., 2013) fick en större funktionsnedsättning än männen och 
hälften av kvinnorna som diagnostiserades med stroke återgick inte till sitt hem. Även 
Roquer et al. (2003) och Socialstyrelsen (2009) konstaterade att kvinnor hade ett större 
funktionshinder än männen efter stroke.  
 
Författarna anser utifrån litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkt där personcentrerad 
vård står i fokus att det är viktigt att specialistsjuksköterskan har en medvetenhet om 
strokesymtom och kan identifiera genusspecifika symtom. Detta är viktigt enligt 
författarna för att snabbt kunna avgöra om det är en patient som har drabbats av stroke. 
Enligt Ekman och Norberg (2013) kan symtomen behöva tolkas av kunnig 
sjukvårdspersonal då symtomen kanske inte är tydliga och varje enskild individ kan ha en 
egen upplevelse av symtomen. Beal (2010) påpekade att det kan vara av vikt att känna till 
vanliga och mindre vanliga symtom eftersom de kan ha betydelse av strokebehandling. 
 
Stroke uppvisar neurologiska bortfall som kvarstår över ett dygn (Norrving & Lindgren, 
2012) medan en TIA har symtom som går i regress inom ett dygn (Gottsäter et al., 2014). I 
artikelns resultat om patienter som hade fått en TIA (Li et al., 2016) framkom det att efter 
utskrivningen från sjukhuset hade både kvinnor och män kvarstående strokesymtom. 
Författarna till arbetet menar att patienterna som hade en TIA vid ankomst till sjukhus 
noga ska observeras på en strokeenhet för att kunna upptäcka neurologiska förändringar. 
Författarna tycker att det är viktigt att lyfta denna patientkategori eftersom patienter med 
TIA har en ökad risk att få en stroke (Norrving & Lindgren, 2012). 
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Specialistsjuksköterskan har ansvar när det gäller att identifiera både klassiska och icke 
klassiska strokesymtom, som dessutom kan vara genusspecifika. Det är viktigt att ha en 
medvetenhet om strokesymtom för att kunna utföra snabba åtgärder för att förhindra att det 
blir en stroke. Författarna anser att för att kunna bidra till en god livskvalitet ska vården 
vara personcentrerad. Det är viktigt att specialistsjuksköterskor bedriver 
kvalitetsutveckling och förbättringskunskap för att kunna höja livskvaliteten för individen.  

Slutsats 
 
Litteraturöversiktens resultat kom fram till att det fanns klassiska och icke klassiska 
strokesymtom och att det fanns symtom som var genusspecifika. Kunskapen gällande 
strokesymtom var varierande hos båda könen. Kvinnorna var något överrepresenterade 
inom de icke klassiska symtomen. En av de främsta orsakerna till handikapp kan bero på 
stroke och genom att upplysa allmänheten med strokekampanjer kan det leda till bättre 
kunskap gällande strokesymtom. Det är av vikt att det finns en medvetenhet gällande 
strokesymtom för att snabbt uppsöka sjukvård.  
 
Specialistsjuksköterskan ska genom kontinuerlig kvalitetsutveckling kunna ge en säker 
vård inom strokesjukvården. Författarna anser att de icke klassiska symtomen kan vara att 
män och kvinnor beskriver sina symtom på olika sätt. Oavsett vilket ska 
specialistsjuksköterskan genast kunna bedöma om patienten har fått en stroke eller en TIA. 
Medvetenheten om genusspecifika symtom kan enligt författarna vara av betydelse för att 
kunna påverka den hälsorelaterade livskvaliten. 
 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Identifiering av strokesymtom och kännedom över att genusspecifika symtom kan 
förekomma, kan vara av betydelse för den enskilda individen. Det är viktigt att i det 
kliniska arbetet kunna identifiera strokesymtom. Detta för att i tid kunna upptäcka en 
stroke och minska en funktionsnedsättning. Patientens upplevelse av symtom ska vara i 
fokus när en personcentrerad vård tillämpas. Författarna tycker därför att arbetet är 
relevant för det kliniska arbetet. En kvalitativ forskning gällande kunskapen om de 
prodromala symtomen skulle kunna vara av betydelse för att ge individen den mest 
optimala vården.  
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 
många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial (CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 
med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal patienter/deltagare och adekvata 
statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Väl 
planerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-
process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 
för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Barrett, K.M., Brott, 
T.G., Brown, R.D., 
Frankel, M.R., 
Worrall, B.B., 
Silliman, S.L., Case, 
L.D., Rich, S.S., & 
Meschia, J.f. (2007). 
USA 
 

Sex differences in 
Stroke Severity, 
Symptoms, and 
Deficits After First-
ever Ischemic Stroke 

Syftet var att bedöma 
om det fanns 
skillnader mellan 
könen gällande 
allvarlighetsgrad och 
strokesymtom. 

Prospektiv enkätstudie 
genomfördes. 
 

N=505 
(0) 
 

Ingen större skillnad mellan 
könen när det gäller de 
undersökta strokesymtomen. 

II/P 

Beal, C.C., 
Stuifbergen, A., & 
Volker, D. (2012) 
Tyskland 
 

A narrative study of 
women´s early 
symptom experience 
of ischemic stroke 

Syftet var att få en 
uppfattning om tidiga 
symtom hos kvinnor. 

En djupintervju, med 
kvinnor genomfördes som 
hade haft stroke. 

N=9(0) De flesta symtomen var klassiska 
men två av deltagarna 
rapporterade icke klassiska 
symtom. 

I/K 

Gall, S.L., Donnan, 
G., Dewey, H.M., 
Macdonell, R., Sturm, 
J., Gilligan, A.,... 
Thrift, A.G. (2010) 
Australien 
 

Sex differences in 
presentation, severity, 
and management of 
stroke in a population 
based-based study 

Syftet var att 
undersöka 
könsskillnader av 
strokesymtom. 

Standardiserade frågor som 
har använts vid granskning i 
journalsystem. 

N=1316(0) Kvinnor drabbas oftare av 
medvetandeförlust, synproblem 
och dysfasi. 

II/R 
 

Itzhaki,M., Melnikov, 
S. & Koton, S.(2016) 
Israel  
 

Gender differences in 
feelings and 
knowledge about 
stroke 

Syftet var att 
undersöka 
könsskillnader 
angående kunskap 
och känslor om stroke 
hos en befolkning 
som är 40 år och 
äldre. 
 

En mixad kvalitativ/ 
kvantitativ studie 
genomfördes, det var en 
semistrukturerad intervju 
med öppna frågor. 

N=177(0) De flesta deltagare hade kunskap 
om vad stroke var, men när det 
gällde de huvudsakliga 
symtomen för stroke så var 
kunskapen sämre. 
 
 

I/P/K 
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Jerath, N.U., Reddy, 
C., Freeman, W.D., 
Jerath, A.U., & 
Brown, R.D. (2011) 
USA 
 

Gender differences in 
presenting signs and 
symptoms of acute 
ischemic stroke: a 
population based 
study 

Syftet vara att se om 
det fanns skillnader 
mellan könen 
gällande 
strokesymtom. 

En journalgranskning 
genomfördes som var en  
populationsbaserad studie. 

N=449 
(0) 

Artikeln resulterad i att det fanns 
skillnader i strokesymtom mellan 
män och kvinnor. 

II/R 

Kapral, M-K., Fang, 
J., Hill, M-D., Silver, 
F., Richards, J., 
Jaigobin, C., & 
Cheung, A-M. (2005) 
Canada 
 

Sex differences in 
stroke care and 
outcomes results from 
the registry of the 
Canadian stroke 
network. 

Syftet var att jämföra 
olika stroke faktorer 
mellan kvinnor och 
män. 

Data hämtat från 
strokeregister och därefter 
strukturerad intervju. 

N=3329(6) 
 

Det var ingen större skillnad 
mellan könen gällande 
strokesymtom. 

II/R 

Kendrea, L., Focht, 
A.M., Gogue, B.M., 
& White, C.E. (2014) 
USA 

Gender Differences in 
Stroke Recognition 
Among Stroke 
Survivors 

Syftet var att 
undersöka 
könsskillnader när det 
gäller att känna igen 
traditionella tidiga 
symtom.   

Enkätstudie genomfördes. N=71(0) Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan könen när det 
gäller de fem individuella 
symtomen. 

II/P 

Labiche, L.A., Chan, 
W., Saldin, K.R., & 
Morgenstern, L.B 
(2002) 
USA 

Sex and acute stroke 
presentation 

Identifiera 
könsskillnader i 
symtom vid akut 
stroke var syftet. 

Mixad kvantitativ studie, där 
register och en strukturerad 
intervju genomfördes. 

N=1125(0) Kvinnor hade fler icke klassiska 
symtom än vad männen hade. 

I/P  
 

Li, O.L., Silver, F.L., 
Lichtman, J., Fang, J., 
Stamplecoski, M., 
Wengle, R.S., & 
Kapral, M.K. (2016) 
Canada 

Sex Differences in the 
Presentation, Care, 
and Outcomes of 
Transient Ischemic 
Attack: Results From 
the Ontario Stroke 
Registrey 

Syftet var att 
undersöka 
könsskillnader hos 
diagnostiserade 
patienter med TIA. 

Kohortstudie N=5991(0) Ingen signifikant skillnad kunde 
upptäckas. 

I/P 

Lisabeth, L.D., 
Brown, D.L., Hughes, 
R., Majersik, J.J., & 
Morgenstern, L.B. 
(2009) USA 

 

Acute stroke 
symptoms: comparing 
women and men 

Syftet var att 
undersöka 
könsskillnader i akuta 
strokesymtom. 

Strukturerad intervjustudie. 
Deltagarna tillfrågades om 
vilka symtom de hade vid 
insjuknandet utifrån en 
checklista. 

N=573 (112) Resultatet kom fram till att de 
icke klassiska symtomen 
uppmärksammades.  

 

I/P 
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Lutfiyya, M.N., 
Bardales, R., Bales, 
R., Aguero, C., 
Brady, S., Tobar, 
A.,...Lipsky. M.S. 
(2010) USA 

Awareness of Heart 
Attack and Stroke 
Symptoms Among 
Hispanic Male Adults 
Living in the United 
States 

Syftet var att ta reda 
på vilka stroke 
symptom som de 
tillfrågade männen 
kände till. 

Kvantitativ studie, 
slumpmässig 
telefonundersökning. 

N=2023(0) Männen hade god kännedom om 
strokesymtom. 

II/P 

Madsen, T.E., 
Sucharew, H., Katz, 
B., Alwell, K:A., 
Moomaw, C.J., 
Kissela, 
B.M...Kleindorfer, D. 
(2016) 
USA 
 

Gender and time to 
arrival among 
ischemic stroke 
patients in the greater 
Cincinnati/Northern 
Kentucky stroke study 

Syftet vara att  
undersöka 
förhållandet 
mellan kön och 
tidsfaktorn till 
akutmottagningen när 
det gällde patienter 
med stroke. 

Retrospektiv 
journalgranskning 
genomfördes. 

N=1991(0) Signifikant skillnad fanns 
dokumenterad mellan könen. 

I/R 

Park, S.J., Shin, S.D., 
Ro, Y.S., Song, K.J., 
& Oh, J. (2013) 
South Korea 

Gender differences in 
emergency stroke care 
and hospital outcome 
in acute ischemic 
stroke: a multicenter 
observational study 

Undersöka effekten 
av könsskillnader när 
det gäller 
tillgängligheten till 
akutsjukvård. 

Observationsstudie N=6635(0) Ingen signifikant skillnad fanns 
mellan könen gällande 
strokesymtom. 

I/P 

Ramirez-Moreno, 
J.M., Alonso-
González, R., Peral-
Pachero, D., Millán-
Núñez, M.V., & 
Aguirre-Sánchez, J.J. 
(2015) Spanien 

Knowledge of stroke 
a study from a sex 
perspective 

Syftet var att 
identifiera 
könsskillnader i 
kunskap om stroke. 

Strukturerad intervju med 
slutna och öppna frågor. 

N=2409 (0) Det fanns signifikant skillnad i 
kunskap om strokesymtom, men 
ingen signifikant skillnad i 
strokesymtom mellan könen. 

II/P/K 
 
 

Stuart-Shor, E.M., 
Wellenius, G.A., 
DelloIacono, D.M., & 
Mittleman, M.A. 
(2009) USA 

Gender differences in 
presenting and 
prodromal stroke 
symptoms 

Undersöka 
könsskillnader av 
akuta strokesymtom 
och förkänningar av 
strokesymtom. 

Det gjordes 
journalgranskningar under 
fem år utifrån ett 
standardiserat 
mätinstrument. 

N=1107 
(0) 

Både kvinnor och män 
rapporterade förkänningar. Det 
var ingen skillnad när det gällde 
akuta strokesymtom. 

I/R 

Warner-Gargano, J., 
Wehner, S., & 
Reeves, M.J. (2009) 
USA 

Do presenting 
symptoms explain sex 
differences in 
emergency 
department delays 

Syftet var att granska 
om det fanns 
genusspecifika 
strokesymtom. 

Granskning i strokeregister, 
och ett standardiserat 
mätinstrument användes. 
 

N=1922 
(0) 

Det var en liten skillnad mellan 
män och kvinnor när det gällde 
individuella strokesymtom. 

II/ R 
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among patients with 
acute stroke? 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 
 


