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SA M M A N F A T T NIN G 
 
Bakgrund 
I västvärlden är hjärt- och kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken. Dödligheten har dock 
minskat markant under de senaste åren. Nedgången beror främst på en minskning av de 
klassiska riskfaktorerna såsom opåverkbara riskfaktorer som ålder, kön och ärftlighet, men 
även påverkbara riskfaktorer som rökning, fetma, hypertoni, diabetes, låg fysisk aktivitet, 
stress, matvanor samt alkoholkonsumtion. Hjärt- och kärlsjukdom omfattar sådana tillstånd 
som förorsakas av att blodflödet i ett av hjärtats kranskärl plötsligt försämras och då 
orsakar syrebrist i hjärtmuskeln. Leder syrebristen till en irreversibel hjärtmuskelskada 
föreligger definitionsmässigt akut hjärtinfarkt. Då många av dödsfallen inom hjärt- och 
kärlsjukdom kan förebyggas och förhindras är det viktigt att all sjukvårdspersonal och 
allmänheten är medvetna och känner till riskfaktorerna. Hur patienten svarar på sin 
sjukdom kommer till uttryck på olika sätt beroende på vem vi har framför oss, om det är en 
kvinna, man, ung eller äldre. Personligheten och de omständigheter och erfarenheter 
patienten lever i är viktig att förstå för att kunna anpassa omvårdnaden. 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva riskfaktorer för hjärtinfarkt ur ett genusperspektiv. 
 
Metod 
Metoden som valdes i föreliggande studie var en litteraturstudie och omfattade en 
integrerad analys av 23 vetenskapliga orginalartiklar. Datainsamlingen genomfördes 
genom sökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO. De inkluderade artiklarna 
sammanställdes och presenterades i en matris där de klassificerades och värderades.  
 
Resultat 
Studien visade att rökning var en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt över hela 
världen och i något större utsträckning för män i jämförelse med kvinnor. Att sluta röka 
eller minska ner på antalet rökta cigaretter var förenat med minskad risk för hjärtinfarkt. 
En annan tydlig riskfaktor som framkom framförallt hos kvinnor var diabetes. Detta skulle 
kunna förklaras med att kvinnorna hade ett större antal riskfaktorer såsom hypertoni, 
hjärtsvikt och rökning än män. Alkohol visade sig, i måttliga mängder ha en skyddande 
effekt för hjärtinfarkt hos kvinnor. Både män och kvinnor med låg utbildningsnivå löpte 
större risk att drabbas av hjärtinfarkt. Hos de lågutbildade visade det sig att även andra 
riskfaktorer var mer förekommande och att de var mindre benägna att anpassa sig till en 
sundare livsstil. Vidare beskriver resultatet att fysisk aktivitet var förenat med en minskad 
risk för hjärtinfarkt för båda könen, med något mer skyddande och förbyggande effekt hos 
kvinnor. Kvinnor drabbas av hjärtinfarkt senare i livet än män, dock skiljer sig inte antalet 
dödsfall i hjärtinfarkt åt mellan könen efter 64 års ålder.  
 
Slutsats 
Resultatet visade att vissa riskfaktorer var mer framträdande hos kvinnor, andra hos män 
och ibland framkom inga tydliga skillnader mellan könen. Vissa riskfaktorer har ett 
starkare och tydligare samband med ökad risk för hjärtinfarkt. 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, riskfaktorer, genusperspektiv, livsstil och kvinnor. 
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En hjärtsjukdom kan få stora konsekvenser för en människas liv och hälsa. Att drabbas kan 
leda till en helt ny livssituation med begränsade möjligheter för både män och kvinnor. För 
att klara av att hantera förändringarna är det viktigt att få kunskap om sjukdomen, dess 
riskfaktorer och de konsekvenser den har för det dagliga livet. För att undvika dödsfall i 
hjärt- kärlsjukdom är det även viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap angående 
riskfaktorerna (Schenck-Gustafsson, 2009).  

 
 

 
I västvärlden är hjärt- och kärlsjukdom en dominerande dödsorsak (Persson & Stagmo, 
2008). I Europa avlider cirka 55 procent av alla kvinnor i någon form av hjärt- och 
kärlsjukdom, motsvarande siffra för män är 43 procent (Stramba - Badiale et al., 2006). 
I Sverige avlider närmare hälften av befolkningen i någon manifestation av hjärt- och 
kärlsjukdom (Persson & Stagmo, 2008). Hjärt- och kärlsjukdom omfattar sådana tillstånd 
som förorsakas av att blodflödet i ett eller flera av hjärtats kranskärl plötsligt försämras och 
då orsakar syrebrist (ischemi) i den del av hjärtmuskeln som kärlet försörjer. Till hjärt- och 
kärlsjukdom hör kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, plötslig hjärtdöd, claudicatio intermittens, 
stroke och övriga hjärt- kärlmanifestationer (Socialstyrelsen, 2008). Hjärt- och 
kärlsjukdom är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård (Schenck-Gustafsson, 2011), 
då cirka 26 000 personer vårdas varje år på sjukhus på grund av en hjärtinfarkt (Hjärt - 
Lungfonden, 2008). Dödligheten i hjärtinfarkt i Sverige och i utvecklingsländerna har 
minskat markant under de senaste årtiondena. Nedgången beror främst på en minskning av 
de som anses som de klassiska riskfaktorerna (Isaksson et al., 2011) såsom de påverkbara 
riskfaktorerna som rökning, fetma, hypertoni, diabetes, låg fysisk aktivitet, stress, 
matvanor samt alkoholkonsumtion. Men även de opåverkbara riskfaktorerna som ålder, 
kön och ärftlighet (Isaksson et al., 2011).  
 
H järtinfarkt 
 
Hjärtat är en muskel som tillhör vårt cirkulationssystem och är till för att celler skall kunna 
upprätthålla sina livsfunktioner. Hjärtat verkar som två separata pumpar. Höger kammare 
pumpar blodet genom lungorna för att justera koncentrationen av syre samt koldioxid. 
Vänster kammare för det syrerika blodet som kommer från lungorna vidare ut till våra 
organ (Sand, Sjaastad & Haug, 2004).  
 
Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till kranskärl så att blodförsörjningen stryps 
till hjärtmuskeln. På grund av försämrad syretillförsel och brist på näring uppstår en 
hjärtmuskelskada (Schenck-Gustafsson, 2011). Leder ischemin till en irreversibel 
hjärtmuskelskada föreligger definitionsmässigt akut hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2008). 
Den kliniska bilden vid hjärtinfarkt kan vara skiftande, alltifrån total symtomfrihet till 
plötslig död med ett varierande symtomspektrum däremellan (Persson & Stagmo, 2008). 
Det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt är bröstsmärtor som kan sprida sig ut till armarna, 
halsen, käkarna och ryggen. Smärtan kvarstår i minst 20 minuter och är oförändrad trots 
ändrad kroppsställning, frisk luft eller vid djupa andetag. Även atypiska symtom som 
andfåddhet, trötthet, illamående, svimningskänsla, yrsel, ryggvärk, ont i magen och allmän 
sjukdomskänsla förekommer (Schenck-Gustafsson, 2011). 
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Diagnostiseringen av hjärtinfarkt görs via blodprov (infarktsmarkören troponin T), 
förändringar av elektrokardiografi (EKG) samt observation av typiska symtom som till 
exempel obehag i bröstet utan speciell anledning (Thygesen, Alpert & White, 2007). 
 
Behandling 
För varje minut av syrebristen går en del av hjärtmuskeln förlorad, vilket försämrar 
prognosen vid hjärtinfarkt (Schenck-Gustafsson, 2011). En stor andel av dödsfallen 
inträffar under de första timmarna efter insjuknandet och då oftast utanför sjukhuset. Det är 
viktigt att patienten slår larm så fort som möjligt efter symtomdebut (Persson & Stagmo, 
2008). En patient med akut hjärtinfarkt måste behandlas omedelbart. Målsättningen för 
behandling och omvårdnaden är först och främst att begränsa skadan i hjärtat genom att 
reducera hjärtmuskelns syrebehov. Patienter med hjärtinfarkt upplever ofta en stark oro 
och ångest vilket leder till en ökad syrebrist samt ökad smärta. Det är viktigt att 
sjuksköterskan försöker minska oro och ångest genom att ge god omvårdnad, uppträda 
lugnt samt ge farmakologisk behandling (Almås, 2009).  
 
Lockyer (2005) fann i sin studie att kvinnor misslyckas i att känna igen, erkänna och 
handla utifrån sina symtom. De kopplade symtomen till bland annat hög ålder istället för 
till hjärt- och kärlsjukdom. Kvinnorna sökte vård först när familj eller vänner ingripit. 
Kvinnorna såg inte heller något samband mellan hereditet och hjärt- och kärlsjukdom. 
Enligt Isaksson, Holmgren, Lundblad, Brulin och Eliasson (2008) har sjuksköterskan en 
viktig undervisningsroll i att lära patienterna att känna igen tecken på hjärtinfarkt både vid 
en första hjärtinfarkt samt vid en re-infarkt så att de söker vård i tid. Det är även viktigt att 
få kvinnor att förstå att hjärtinfarkt är något som är lika vanligt bland kvinnor som hos 
män. Patienter och deras närstående måste lära sig om och att förstå sambandet mellan 
hjärtat, symtom, fördröjning, tidigt genomförande av akuta behandlingar och prognos. Att 
förklara och undervisa om risken med att dröja med att söka vård, atypiska symtom, lära 
känna sin egen kropp och att lyssna på kroppens signaler kan leda till bättre resultat i 
händelse av en hjärtinfarkt. Forskning gjord av Zerwic, Ryan, DeVon och Drell (2003) 
visar på att fördröjningen av att söka vård vid hjärtinfarkt var upp till en timme och det var 
ingen skillnad mellan män och kvinnor. Det var om symtomen liknade det som patienten 
hade förväntat sig som avgjorde hur snart han eller hon uppsökte vård. 
 

 Under hela behandlingstiden är en viktig uppgift för 
sjuksköterskan att minska yttre stressfaktorer i omgivningen för att minska 
arbetsbelastningen på hjärtat. Detta kan ske genom att planera aktiviteterna omkring 
patienten dygnet runt för att minska störande moment (Almås, 2009). 
 
Riskfaktorer 
Under de senaste årtiondena har riskbegreppet fått en ny dimension. Att ta en risk förr var 
som att ta en chans och detta gjordes för att åstadkomma något bättre. Idag uppfattas risk 
snarare som fara, inte något man tar, utan något man utsätts för (Adelswärd & Sachs, 
2002). 
 
Människor som lever i länder där det inte finns tillgång till den sjukvård som skulle 
behövas utsätts för andra hälsorisker än de människor som har god tillgång till hälso- och 
sjukvård (Adelswärd & Sachs, 2002).  
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Alltmer förfinade metoder att söka osynliga samband inom kroppen skapar större oro när 
det gäller den egna hälsan. Ett behov av att identifiera sjukdomar innan symtomen 
uppträder har ökat. Att tidigt kunna identifiera sjukdomar innebär att behandling samt 
åtgärder kan sättas in i tid för att förbygga att sjukdomar ökar (Adelswärd & Sachs, 2002). 
Ändring av riskfaktorer som rökning, fetma, fysisk inaktivitet och högt blodtryck efter akut 
hjärtinfarkt har visat sig minska mortaliteten samt morbiditeten (Bellman, Hambraeus, 
Lindbäck & Lindahl, 2009). Efterfrågan på hälsoundersökningar har ökat och introducerar 
delvis nya sätt att se på sambandet mellan samhällets riskfaktorer och individens ansvar. 
Varje dag möter vårdpersonal hjälpsökande för att samtala om riskfaktorer. Svårigheten 
ligger då i att själva riskbedömningen måste översättas och förstås i ett nytt sammanhang. 
Riskberäkningar görs på epidemiologisk och övergripande nivå och gäller för hela 
populationer vilket sedan måste förmedlas till en individ och omsättas till vardagskunskap. 
Beräkningar gjorda på populationer kan vara svåra att sätta i förhållande till sitt eget liv 
och hälsa (Adelswärd & Sachs, 2002). 
 
Adelswärd och Sachs (2002) menar att hot mot den egna hälsan anses hänga samman med 
hur vi lever våra liv. Detta kan vara livsstilsfaktorer som vad vi äter, rökning, 
alkoholkonsumtion, hur vi bor och fysisk aktivitet. I Sverige finns något som kallas för 
hjärtskola, där patienter som drabbats av hjärtinfarkt ingår i ett utbildningsprogram för att 
lära sig om livsstilsförändringar. En studie av Bellman et al. (2009) hade som syfte att 
studera hur effekterna av rökvanor, blodtryck, LDL-kolestrol, motionsvanor, hjärtsymtom 
och livskvalitet efter att ha deltagit i hjärtskolan hade påverkats. I resultatet fann man att de 
insatser som för tillfället används var otillräckliga för att uppnå bestående 
livsstilsförändringar, med undantag för rökavvänjning. 
  
Idag talas det ofta om alla riskfaktorer som omger människor. Betoningen av riskfaktorer 
ger också upphov till förhållningssätt som påverkar människors liv. En enskild persons 
kunskap och förståelse om de faktorer som kan drabba henne kan se annorlunda ut än en 
vetenskaplig förståelse vilket innebär att det måste kommuniceras, upplevas och förstås av 
människor från helt olika delar av samhället. I västvärlden är en av de grundläggande 
tankarna att naturen och naturkatastrofer inte längre utgör de främsta hoten mot vår hälsa 
utan att de flesta risker skapar vi själva (Adelswärd & Sachs, 2002). 
 
Information och ansvar 
Information som ges till patienter bör ges successivt, vara individuellt anpassad och tydlig. 
Att ge upprepad information i form av muntlig, skriftlig och eventuell visuell information 
kan vara av värde för att patienten skall få insikt och en ökad förståelse för framtiden. 
Då någon i familjen drabbats av en hjärtinfarkt påverkar det även närstående och det är 
sjuksköterskans ansvar att bygga upp ett samarbete med dem, så att även närstående kan 
bli en resurs för patienten. Att agera som ett känslomässigt stöd stärker självkänslan och 
självförtroendet vilket påverkar patientens förmåga att tillgodogöra sig information och 
undervisning på en intellektuell nivå (Fridlund, 1998). Schenck-Gustafsson (2011) nämner 
att åsikter och inställningar som finns i samhället även visas på sjukhus och övriga 
vårdinrättningar. Fridlund (1998) belyser att sjuksköterskan bör i samtalet med patienten 
inta ett professionellt förhållningssätt där hon inte ska låta egna känslor och värderingar 
prägla samtalet (Fridlund, 1998). 
 
I en studie gjord i Europa konstaterades att cirka 40 procent av de personer som ingick i 
studien inte visste vad en hjärtinfarkt innebar. Cirka 20 procent av deltagarna kände inte 
till några varningssignaler för hjärtinfarkt. Det visade sig även att kunskapen om 
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riskfaktorer var låg. Personerna som deltog i studien konstaterades få lika mycket 
information från media som från släkt och vänner. Riskgrupper och egenskaper som dessa 
grupper har bör hållas i åtanke när sjukvårdpersonal tillhandahåller tjänster i sjukvården. 
Sjukvårdspersonal bör få utbildning om metoder som kan användas för att öka 
medvetenheten om riskerna för att drabbas av hjärtinfarkt (Memis, Evci, Ergin & Beser, 
2009). 
 
Patienter som genomgått en hjärtinfarkt har ett behov av att få information om sitt tillstånd 
och att denna information är kontinuerlig under hela vårdtiden. Detta bidrar till att 
patienten känner sig trygg och upplever sig ha inflytande över sin situation. Att tappa 
kontrollen över situationen och förnekelse är vanliga känslor efter en hjärtinfarkt då det 
hela inträffade plötsligt utan tid till förberedelse . Att få tydlig information om infarkten 
och vårdförloppet kan hjälpa patienten att lättare acceptera sin nya situation (Salminen - 
Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2011). 
 
Olika faktorer som leder fram till en hälsoförändring är kunskapen om kost, rökning, 
attityder och värderingar som styr val av livsstil och benägenhet för risktagning, men också 
av andra faktorer som påtryckningar från omgivningen. Det har visat sig att enbart ökning 
av kunskap ofta har en liten eller ingen effekt på attityder och beteende. Bäst effekt har 
uppnåtts när de berörda genom en grupprocess fått känna delaktighet i budskapen 
angående riskfaktorer (Fridlund, 1998). 
 
Patienter som varit inneliggande på en hjärtintensivvårdsavdelning övervakades fram till 
den 14:e veckan efter utskrivning. Uppföljningen var till för att bland annat bedöma hur 
läkemedelsbehandling och förebyggande livsstilsfaktorer följdes. Resultatet visade på att 
det skett meningsfulla förändringar gällande livsstil och riskfaktorer efter det att de 14 
veckor långa programmet var avslutat. Vidare beskrevs att sjuksköterskor kan genomföra 
riskreducerande program som inkluderar bedömning, utbildning, uppföljning och 
remittering av patienter till andra medicinska avdelningar om så skulle behövas.  
Det betonas även att 14 veckor är kort tid för att integrera ett nytt beteende i en persons 
dagliga liv (Irmak & Fesci, 2010). 
 
Omvårdnad vid hjärtinfarkt 
 
Att drabbas av en hjärtinfarkt kan vara förenat med ångest, som i sin tur kan bero på 
infarktsmärtorna och kan långt efteråt minnas som en mardröm. De grundläggande 
behoven hos den som drabbats är behovet av att överleva samt att få veta vad som händer. 
Vanligt är att patienten och närstående är ängsliga och därför är det viktigt att förklara vad 
som händer med patienten, och varför. Sjuksköterskan bör på ett professionellt sätt 
formulera sig så att patienten förstår och på så sätt skapa förtroende och trygghet (Almås, 
2009).  
 
Inom sjukvården blir vårdtiderna allt kortare, vilket också gäller för patienter som upplevt 
en hjärtinfarkt. Insjuknandet i hjärtinfarkt är många gånger dramatiskt. Den korta vårdtiden 
innebär emellertid att patienten återvänder hem i ett skede där behovet av emotionellt stöd 
kan vara stort (Fridlund, 1998). Hur patienten svarar på sin sjukdom kommer till uttryck på 
olika sätt beroende på vem vi har framför oss, om det är en kvinna, man, ung eller äldre. 
Personligheten och de omständigheter och erfarenheter patienten lever i är viktig att förstå 
för att kunna anpassa omvårdnaden (Fridlund, 1998).  
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Att bli inlagd på en intensivvårdsavdelning understryker patientens allvarliga tillstånd och 
kan vara skrämmande för både patienten och närstående. Vid sjukhusinläggning har 
sjuksköterskan en viktig roll att fylla. Hon ska på ett professionellt sätt förklara och 
framhålla vikten av att patienten skall få bästa möjliga vård för att få patienten att känna 
sig lugn och trygg (Almås, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskor blir medvetna om 
patientens behov av att upprätthålla en känsla av kontroll över sin situation. Sjuksköterskan 
behöver i omvårdnaden fokusera på mentalt stöd samt rådgivning. Hjälpa till att integrera 
med närstående, vara uppdaterad på faktorer som påverkar patienten och att stödja denne i 
att hantera sin situation vid en akut hjärtinfarkt. För patienter som drabbats av akut 
hjärtinfarkt är känslan av att ha kontroll värdefullt för att de skall orka. Depression och 
orkeslöshet är inte helt ovanligt efter en hjärtinfarkt, därför är det viktigt att som 
sjuksköterska kunna känna igen symtom och beteende som kan tyda på detta och att ta 
dessa symtom på allvar. Information om sambandet mellan depression och hjärtinfarkt kan 
göra det lättare för patienten att förstå och att acceptera sina tankar och känslor (Salminen - 
Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro & Paavilainen, 2011). 
 
Genusperspektiv på hjärtinfarkt 
 
Även om ordet genus inte är accepterat överallt så har begreppet genus, engelskans gender, 
blivit vanligare som en övergripande benämning. Termen kan härledas till en ordstam som 

används. Vanligen syftar termen genus på den kulturella skillnaden mellan män och 
kvinnor och bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och honor. Framförallt handlar 
genus om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. Genus kan 
betraktas som en social struktur med ett särskilt förhållande till människokroppen (Connell, 
2009). Med genus menas det etniska, kulturella, samhälleliga, sociologiska skillnaderna 
och där biologin hela tiden finns med (Schenck-Gustafsson, 2011).  
 
Det finns vissa skillnader mellan könen när det gäller hjärnans anatomi och fysiologi till 
exempel vilka delar av hjärnan som används för språkbehandling. Där det finns skillnader 
är det möjligt att dessa snarare beror på beteendeskillnader än att de orsakar skillnader. De 
fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor förändras med åldern, likväl som de i flera 
avseenden blir alltmer lika som till exempel hormonbalansen (Connell, 2009).  
 
Genusmedicin är läran om könsskillnader  genusskillnader i medicinen. Biologin mellan 
män och kvinnor skiljer sig åt både när det gäller det reproduktiva organen och även 
mellan andra organ som hjärta, hjärna och lungor. Detta är viktigt att ta hänsyn till som 
sjukvårdspersonal så att patienter får den bästa tänkbara vård oavsett kön. Likheter och 
olikheter på cellnivå och molekylärnivå har inte uppmärksammats lika mycket som 
skillnader mellan könen på samhällsnivå (Schenck-Gustafsson, 2011). 
 
I en studie framkom att specialistsjuksköterskor kan tolka symtom olika beroende på ålder 
och kön gällande hjärtinfarkt. Kvinnors symtom förknippades ofta med gastrointestinala 
problem (Arslanian-Engoren, 2001). Äldre kvinnor och män över 65 år fick dock en 
likvärdig bedömning. Detta kan enligt Arslanian  Engoren (2001) förklaras med att det är 
vanligare med yngre män med hjärtpåverkan än yngre kvinnor på en akutmottagning.  
 
Skillnader kan även ses enligt Schenck-Gustafsson (2011) gällande riskfaktorer, prevalens, 
behandlingssvar, diagnostik och prognos vid ett stort antal sjukdomar. Genusmedicinska 
aspekter inom sjukvården, det vill säga att män och kvinnor upplever hälsa olika och att 
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könsolik biologi kan ha betydelse för behandlingen. Att kvinnor inte i samma utsträckning 
får en utredande behandling vad det gäller bröstsmärtor (Schenck-Gustafsson, 2011). 
Annan forskning visar dock på att män och kvinnor behandlas på samma sätt vid en 
hjärtinfarkt angående bland annat behandling, utredning och att kvinnor inte har en sämre 
prognos för överlevnad än män. Kvinnor mellan 25-64 år visade istället på en nio procent 
högre överlevnad än män och denna skillnad berodde på att det fanns en lägre risk för 
kvinnor att avlida innan de når sjukhuset. Efter 64 år hade män och kvinnor liknande 
prognos av lång överlevnad efter en hjärtinfarkt (Isaksson et al., 2011).  
 
Schenck-Gustafsson (2011) beskriver att kvinnor är präglade av uppfostran, genetiskt arv, 
hormoner samt könsroller. Higginson (2008) fann att kvinnor inte kopplade ihop sina 
symtom till hjärtinfarkt och att de hellre självmedicinerade till att börja med än att söka 
omedelbar vård istället för att belasta anhöriga och sjukvård. Uppfattningen hos kvinnorna 
var att hjärtsjukdom var något som drabbade män och inte kvinnor. Män däremot kan bli 
hämmade till att söka snabb vård vid tecken och symtom på hjärtinfarkt på grund av att de 
anses ska vara friska och starka ur ett samhällsperspektiv (White & Johnson, 2000). I 
forskning gjord av Melloni et al. (2010) framkommer det att kvinnors representation i 
randomiserade kliniska studier har ökat under de senaste 40 åren, från cirka tio procent till 
cirka 40 procent. Dock är deltagandet i studier inom hjärt- och kärlsjukdom fortfarande 
lågt. Nyare forskning (Dodd, Saczynski, Zhao, Goldberg & Gurwitz, 2011) visar också på 
att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier och likaså äldre vuxna över 75 år. 
 
Fysiologiskt så skiljer sig män och kvinnor åt. Kvinnor har ett mindre och lättare hjärta i 
relation till kroppsvolymen. Kranskärlen är smalare och fibrerna i hjärtmuskeln är finare än 
hos män. En annan skillnad är att menscykeln påverkar pulsen hos kvinnor som är högre än 
hos män. Vid hjärtinfarkt spricker vanligtvis placket. men hos kvinnor spricker det inte 
alltid, utan i stället kan det bli irritation och småblödningar ovanpå placket . Kvinnor har 
förutom eller istället för bröstsmärta ofta andra symtom. Hos 15-20 procent av kvinnorna 
som drabbas är symtomen mer atypiska som andfåddhet, trötthet, illamående, 
svimningskänsla, yrsel, ryggvärk, ont i magen och allmän sjukdomskänsla (Schenck-
Gustafsson, 2011). I en studie visade det sig att typisk smärta så som bröstsmärta infann 
sig hos 86 procent av männen och 81 procent hos kvinnorna. Andelen typiska symtom har 
minskat över tid för män och ökat för kvinnor. Vanligast är de bland yngre. Mindre typiska 
symtom är vanligare bland äldre, vilket kan vara en förklaring till att de söker vård sent vid 
en hjärtinfarkt (Isaksson et al., 2008). 
 
Kvinnor drabbas av hjärtinfarkt senare i livet än män. Under 55 års ålder är risken för 
hjärtinfarkt hos män nästan fyra gånger högre än för kvinnor. Med stigande ålder ökar 
förekomsten av hjärtinfarkt för både män och kvinnor markant (Isaksson et al., 2011). 
Eftersom kvinnor får hjärtinfarkt cirka tio år senare i livet än män har de ofta andra 
sjukdomar som kan maskera hjärtinfarktens symtom (Persson & Stagmo, 2008). 
Hos kvinnor före klimakteriet är sjukdomen relativt sällsynt. Efter menopaus minskar dock 
skillnaderna mellan könen (Persson & Stagmo, 2008).   
Enligt Stramba - Badiale et al., (2006) löper kvinnor större risk att få en reinfarkt och 
avlida inom ett år efter att de drabbats av hjärtinfarkt. 
 
Problemformulering 
 
Hjärt- och kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor men 
könsskillnader finns inom sjukdomen som till exempel symtom och riskfaktorer. Då många 
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av dödsfallen inom hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas och förhindras är det viktigt att 
all sjukvårdspersonal och allmänheten är medvetna och känner till riskfaktorerna för både 
män och kvinnor (Schenck-Gustafsson, 2009). Enligt Stramba -Badiale et al. (2006) har 
identifikationen av riskfaktorer och preventiva kontroller av dessa vid hjärt- och 
kärlsjukdom lett till en reduktion av dessa sjukdomar och av mortaliteten bland män och 
kvinnor. Fortfarande är prevalensen av riskfaktorer hög bland män och kvinnor och fokus 
bör läggas på primära och sekundära preventioner samt god omvårdnad för dem som 
drabbas (Stramba -Badiale et al., 2006). Trots att den vanligaste dödsorsaken bland 
kvinnor är hjärt- kärlsjukdom underskattas kvinnors risk att drabbas av sjukdomen av både 
män och kvinnor. Då de flesta dödsfall i hjärt- kärlsjukdom faktiskt går att förebygga 
förstärks ytterligare behovet av att studera skillnader gällande riskfaktorer ur ett 
genusperspektiv (Schenck-Gustafsson, 2011). 

 
 

 
Syftet var att beskriva riskfaktorer för hjärtinfarkt ur ett genusperspektiv. 
 
F rågeställning 
 
Finns skillnader mellan män och kvinnor gällande riskfaktorer för hjärtinfarkt? 
 

 
 

Val av metod 
 
Metoden som valdes var en litteraturstudie. Metoden ansågs lämplig då den enligt Forsberg 
och Wengström (2008) syftar till att samla, granska, sortera och sammanställa den 
forskning som redan är utförd inom valt problemområde. En litteraturstudie kan påvisa 
eventuella brister i kunskap inom problemområdet och har även sin fördel i att framhäva 
kunskap, kompetens och beprövade metoder i ämnet. Vidare bygger metoden på 
vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter vilket gör forskningen 
trovärdig. Metoden kräver dock att studierna är av hög kvalitet, vilket innebär att de till 
exempel är etiskt granskade, innehåller en klar och tydlig frågeställning samt en tydlig 
presentation och redovisning av de centrala delarna i studien (Forsberg & Wengström, 
2008). 
 
Urval och urvalsk riterier 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) skedde urvalsprocessen i flera steg. Författarna till 
denna studie fann först ett intresseområde och därefter formulerades relevanta sökord. 
Vidare valdes urvalskriterier för att finna vetenskapliga artiklar till det valda 
ämnesområdet. Begränsningar av databassökningarna gjordes till att artiklarna skulle vara 
publicerade de senaste tio åren.  
Detta för att fokus bör ligga på aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Trots att 
begränsningarna gjordes gav vissa sökningar för många träffar och med hänsyn till 
projektet tidsramar och rimlighet gjordes en ny begränsning till artiklar publicerade de 
senaste fem åren. Ytterligare begränsningar som sattes vid alla sökningar var att de endast 
skulle ge träffar på artiklar skrivna på svenska och engelska, då det är de språk som 
författarna behärskar. Vidare valdes att exkludera artiklar som berört riskfaktorer vid 
hjärtinfarkt i samband med läkemedel. Studier gjorda på personer över 18 år inkluderades, 

SY F T E 

M E T O D 
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då hjärt- och kärlsjukdom ofta debuterar i vuxen ålder. Artiklar som valts har berört 
riskfaktorer vid hjärtinfarkt men i vissa fall har artiklar som även berört utvecklandet av 
hjärt- och kärlsjukdom använts. Riskfaktorer som valdes ut för att beskriva resultatet var de 
som återkom upprepade gånger i flertalet av sökningarna. Ingen hänsyn har tagits till om 
det handlar om riskfaktorer för att drabbas av en första hjärtinfarkt eller re-infarkt. 
 
Datainsamling 
 
Författarna har i enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) genomfört sökningar i 
databaserna PubMed, CINAHL och PsychINFO. Sökningar gjordes under tidsperioden 11-
03-07 till och med 11-04-19. PubMed är en bred databas som täcker områden som medicin 
och omvårdnad och som komplement användes även CINAHL, då databasen är inriktad på 
omvårdnad och innehåller artiklar som inte finns med i PubMed. För att ytterligare bredda 
resultatet gjordes även sökningar i PsychINFO som är inriktad på den psykologiska 
forskningen inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Databassökning 
 
För att begränsa sökningar i PubMed har i enighet med Forsberg och Wengström (2008)  

 
Sökord som använts är: myocardial infarction, risk factors, behavior, women, life style, 
psychological stress, obesity samt sex distribution. Sökorden har använts i olika 
kombinationer och för att få så korrekta sökord som möjligt användes svenska MeSH i 
PubMed, subject terms i CINAHL och i PsychINFO term to subject heading för 
översättning till engelska (tabell I). Som fritextsökning har  samt  
använts.  Efter att ha undersökt referenslistor i de vetenskapliga artiklarna som hittats 
gjordes även manuella sökningar för att finna ytterligare relevanta artiklar. 
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Tabell I . Sökning i databaserna PubMed och CINAHL. 
Databas/ 
Datum 

Begränsningar/ 
Limits 

Sökord Antal  
träffar 

Lästa 
Abstract 

Granskade 
Artiklar 

Valda 
artiklar 

PubMed 
14/3-11 
 

Published in the last 
five years, English, 
Swedish 

 

40 7 2 1 

PubMed 
28/3-11 
 
 

Published in the last 10 
years, English, Swedish 

[MeSH] 

11 8 5 2 

PubMed 
28/3-11 

Published in the last 10 
years, English, Swedish 

 

29 15 7 1 

PubMed 
31/3-11 

Published in the last 
five years, English, 
Swedish 

[MeSH] 

80 33 18 5 

PubMed 
11/4-11 

Published in the last 10 
years, English, Swedish 

[MeSH] 

134 14 9 4 

PubMed 
12/4-11 

Published in the last 
five years, English, 
Swedish 

 

64 24 10 3 

PubMed 
19/4-11 

Published in the last 
five years, English, 
Swedish 

 

44 14 9 2 

PubMed 
19/4-11 

Published in the last 10 
years, English, Swedish 

 

13 6 3 1 

Cinahl 
31/3-11 

Published in the last 10 
years, English, peer-
reviewed, research 
article  

63 7 5 4 

Totalt 478 128 68 23 
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Databearbetning och analys 
 
Författarna till föreliggande studie läste till en början titlar samt sammanfattningar 
(abstracts) som kunde besvara syftet. Därefter gjordes ett urval av artiklar som ansågs 
relevanta och dessa lästes i sin helhet av båda författarna. Artiklarna som valdes till 
resultatet var endast orginalartiklar och det var även peer-reviewed i enlighet med 
Backman (2008). Artiklar som inte besvarade syfte och frågeställning i föreliggande studie 
valdes bort. Totalt valdes 23 vetenskapliga orginalartiklar. Dessa har sammanställts i en 
matris (bilaga II). 
 
De valda artiklarnas resultat har granskats i flera steg. Först lästes artiklarna enskilt för att 
eftersträva objektivitet till innehållet i enlighet till Forsberg och Wengström (2008). 
Innehållet diskuterades sedan gemensamt. Information som ansågs besvara studiens syfte 
enligt båda författarna översattes till svenska. Artiklarnas resultat bearbetades och 
grupperades in i olika kategorier. Till dessa kategorier bildades först underrubriker som 
besvarade föreliggande studies syfte och frågeställning. För att förtydliga studiens resultat 
skapades därefter två huvudrubriker. Huvudrubrikerna är: påverkbara riskfaktorer samt 
opåverkbara riskfaktorer. 
 
Klassificering och värdering av vetenskapliga artiklar 
Samtliga vetenskapliga artiklar som valts i föreliggande studie klassificerades och 
kvalitetsbedömdes i ett bedömningsunderlag (Bilaga I), Willman, Stoltz, och Bahtsevani 
(2006) samt Berg, Dencker och Skärsäters (1999). De granskade studierna har enligt 
följande delats in i fem olika klasser: randomiserad kontrollerad studie (RCT), klinisk 
kontrollerad studie (CCT), icke - kontrollerad studie (P), retrospektiv studie (R) och 
kvalitativ studie (K). Kvaliteten på artiklarna har bedömts på en tre- gradig skala där I = 
hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet.  
 
Tillförlitlighet 
Endast primärkällor, samt originalartiklar användes för att styrka trovärdigheten i 
resultatet. Ett validerat bedömningsunderlag av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) 
samt Berg, Dencker och Skärsäters (1999) har använts för att granska samt 
kvalitetsbedöma valda artiklarna. Det som avsetts i syftet i föreliggande studie är det som 
undersökts och skulle generera liknande resultat vid upprepade försök, oberoende av vem 
som är  författare. Detta ger resultatet i föreliggande studie validitet och reliabilitet 
(Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Medicinska forskningsrådet (2003) betonar att fusk och ohederlighet inte får förekomma, 
så som fabricering av data, stöld eller plagiat och förvrängning av forskningsprocessen 
Författarna har eftersträvat att inga egna tolkningar och värderingar av litteraturstudierna 
skall ha gjorts. Enbart studier där etiska överväganden har gjorts har använts i enlighet med 
Forsberg och Wengström (2008). Alla artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats 
och alla resultat har presenterats oavsett om det stöder respektive inte stöder hypotesen 
(Forsberg & Wengström, 2008). 
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Resultatet som framkommit i de valda artiklarna presenteras under egna rubriker. Dessa är 
indelade i två huvudrubriker samt underrubriker. De valda huvudrubrikerna är påverkbara 
riskfaktorer respektive opåverkbara rikfaktorer, detta som det nämns enligt Isaksson et al. 
(2011). Resultaten har även sammanställts i en matris (bilaga II). 
 
Påverkbara riskfaktorer 
 
Rökning 
Enligt Olivera et al. (2009) har rökning visat sig vara associerat med förekomst av 
hjärtinfarkt hos både män och kvinnor. Det fanns dock en större risk hos kvinnliga rökare 
att drabbas. Att röka tio cigaretter om dagen ökade risken för hjärtinfarkt med 18 procent 
hos män och 31 procent hos kvinnorna i alla åldrar. Riskbedömningar för hjärtinfarkt som 
gjorts visade att före detta rökare hade liknande värden som för dem som aldrig varit 
rökare. Detta visar på att det finns stöd för den gynnsamma effekten av rökavvänjning hos 
båda könen (Oliveira, Barros & Lopes, 2009). Även Yusuf et al. (2004) fann att en av de 
viktigaste riskfaktorerna för akut hjärtinfarkt var rökning. Rökning står för cirka 36 
procent, vilket innebär hur stor andel av sjukdomsbördan (akut hjärtinfarkt) som beror på 
riskfaktorn . 16 procent för kvinnorna och cirka 44 procent för männen (Yusuf et al., 
2004). Det finns inte någon säker nivå av rökning och om att sluta röka inte är möjligt, kan 
risken för hjärtinfarkt i samband med rökning reduceras avsevärt genom en minskning av 
antalet rökta cigaretter (Delaney et al., 2007). Enligt Delaney et al. (2007) var rökning 
kopplad till en ökad risk för hjärtinfarkt över hela världen, oavsett vilken typ av tobak och 
speciellt bland män. Chow et al. (2010) fann i sin studie att de patienter som slutat röka 
fick en minskad risk för återkommande hjärtinfarkt i jämförelse med de patienter som 
fortsatt röka. 
 
Kost  
Amani, Noorizadeh, Rahmanian, Afzali och Haghighizadeh (2010) konstaterade att 
konsumtion av härdade fetter samt fet yoghurt var förenat med högre risk för hjärt- och 
kärlsjukdom. I studien framkom även att patienterna med kranskärlssjukdom hade 
betydligt högre procent kroppsfett samt högre body mass index (BMI) i jämförelse med 
kontrollgruppen. Daglig konsumtion av vegetabiliska oljor, te och fisk förknippades med 
lägre risk för- samt ansågs ha en skyddande effekt för hjärt- och kärlsjukdom (Amani et al., 
2010. Det fanns inte något signifikant samband mellan konsumtion av rött kött, ägg och 
kyckling och kranskärlssjukdom. Något samband mellan daglig konsumtion av frukt och 
grönsaker och ökad risk för kranskärlssjukdom sågs inte. Vad det gällde kostvanor sågs 
inga skillnader mellan könen (Amani et al., 2010). Analyser gjorda av Bernstein et al. 
(2010) på kvinnor har visat att högre intag av rött kött är associerat med en ökad risk för 
kranskärlssjukdom. Däremot såg man att ett högre intag av fisk, fågel, nötter samt fettsnåla 
mejeriprodukter hade ett samband med minskad risk (Bernstein et al., 2010). 
 
Oliveira et al. (2011) fann i sin studie att en kost med lägre intag av frukt och grönsaker 
bland kvinnor och ett högre intag av rött kött och alkohol (och samtidigt ett lägre intag av 
mejeriprodukter och grönsaker) bland både män och kvinnor visade på en ökad risk för 
hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar (Oliviera et al., 2011). 
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R ESU L T A T 
 
En kost bestående av grönsaker, frukt, fullkorn, fisk och baljväxter i kombination med ett 
måttligt intag av alkohol (mellan fem gram till 10 gram per dag) hade ett signifikant 
samband med minskad risk för hjärtinfarkt (Åkesson, Weismayer, Newby & Wolk, 2007).  
 
Diabetes  
Hjärtinfarkt var mer vanligt förekommande hos patienter med diabetes (en av tre) jämfört 
med patienter utan diabetes (en av fem) (Esteghamati et al., 2006).  
Hjärtinfarkt var även mer förekommande hos kvinnor med diabetes jämfört med män 
(Esteghamati et al., 2006). 
 
Forskning har visat att kvinnor med diabetes lever ett mer stillasittande liv än kvinnorna i 
kontrollgruppen utan diabetes. Det systoliska blodtrycket visade sig även vara signifikant 
högre hos kvinnorna med diabetes i jämförelse med kvinnorna utan diabetes. Kvinnor med 
diabetes som tidigare drabbats av hjärtinfarkt hade en påtaglig kardiovaskulär belastning, 
vilket sannolikt förklarade deras ökade morbiditet och mortalitet i hjärt- och kärlsjukdom 
(Dotevall, Wilhelmsen, Lappas & Rosengren, 2005). Diabetes är en riskfaktor för kvinnor 
men inte för män och ökade dödligheten på längre sikt, minst en månad efter genomgången 
hjärtinfarkt (van Jaarsveld et al., 2006). Patienter med typ II diabetes och med en 
familjehistoria av diabetes utvecklar sjukdomen fem år tidigare än de som inte har någon 
hereditet. Patienter med arv från modern hade en sämre blodsockerkontroll. Trots dessa 
negativa resultat hade kvinnliga patienter med hereditet från modern en lägre risk att 
drabbas av hjärtinfarkt och hjärtdöd än de med ingen ärftlighet ifrån vare sig modern eller 
fadern. Manliga patienter med hereditet från modern och patienter av båda könen med ett 
arv efter fadern löpte därmed en större risk att drabbas av hjärtinfarkt (Bruce et al., 2010). 
Kvinnor under 65 år med diabetes löper en större risk att avlida efter en hjärtinfarkt än män 
under 65 år. Detta förklaras främst av en ökning av riskfaktorer som kvinnorna i större 
utsträckning hade, riskfaktorer så som hypertoni, hjärtsvikt och rökning. Ingen skillnad i 
överlevnad mellan könen sågs bland de andra åldersgrupperna (65-
(Norhammar, Stenestrand, Lindbäck & Wallentin, 2008).  
 
Alkohol 
Personer med en klinisk diagnos som visar på ett tungt alkoholmissbruk hade en förhöjd 
risk för att drabbas av en första hjärtinfarkt (Delaney et al., 2007). 
Ett signifikant samband mellan kön och alkoholintag med risk för hjärtinfarkt har hittats, 
där måttlig konsumtion av alkohol (<15gram/ dag) hade utmärkande skyddande effekt 
bland kvinnor. Det observerades dock inga signifikanta samband hos män (Oliveira et al., 
2009). Även Yusuf et al. (2004) fann att en måttlig alkoholkonsumtion hade en extra 
skyddande effekt och speciellt hos kvinnor. 
 Åkesson et al. (2007) fann att hjärtinfarkter hos kvinnor kan förebyggas genom en måttlig 
alkoholkonsumtion i kombination med hälsosam kost, vara fysiskt aktiv (40 minuters 
promenad eller cykling varje dag samt en timmes träning per vecka), inneha en hälsosam 
vikt samt inte röka minskade risken med 72-78 procent. Främjandet av ökad 
alkoholkonsumtion kan dock öka andelen storkonsumenter och därmed öka risken för 
andra sjukdomar såsom stroke, vissa cancerformer och levercirros (Åkesson et al., 2007). 
 
Socioekonomisk status 
Rosengren et al. (2009) har funnit att lågutbildade (<8 år) män rökte i större utsträckning 
än lågutbildade kvinnor. Andra livsstilsrelaterade faktorer som bukfetma, låg konsumtion 
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av grönsaker och frukt, alkoholintag (>3 gånger per vecka) samt låg fysisk aktivitet 
(aktivitet som till exempel promenader eller cyklig <4 timmar per vecka) visade ett 
negativt mönster hos både män och kvinnor med låg utbildning, dock något starkare hos 
kvinnorna. Vidare beskriver Rosengren et al. (2009) att upplevd stress i hemmet och på 
arbetet var högre bland dem med hög utbildning, medan depression var mer vanligt hos 
män, men inte hos kvinnor med låg utbildning. Av de socioekonomiska åtgärder som 
studerats var låg utbildning den markör som var mest konsekvent i samband med ökad risk 
för hjärtinfarkt globalt, mest markant i höginkomstländer. Omkring hälften av den ökade 
risken att drabbas av hjärtinfarkt berodde på modifierbara livsstilsfaktorer (Rosengren et 
al., 2009). Även Oliveira et al. (2009) har funnit att både män och kvinnor med låg 
utbildningsnivå löper en större risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Socioekonomiskt 
missgynnade patienter var mindre benägna att ändra eller anpassa sig till en sundare livsstil 
såsom att sluta röka eller minska på rökningen, minska alkoholkonsumtionen och 
motionera regelbundet efter en akut hjärtinfarkt än de med högre socioekonomisk status. 
Detta trots sämre prognos och sämre sjukdomshistoria redan vid studiens start (Oliviera et 
al., 2009). 
 
Förhållandet mellan socialekonomisk status och livsstilsfaktorer var mindre uttalad för 
utbildning än för inkomst. Detta har visat sig leda till tidigare utveckling och mer aggressiv 
hjärtsjukdom genom utveckling av traditionella kardiovaskulära riskfaktorer som högt 
blodtryck och förhöjda kolesterolvärden (Chan, Gordon, Chong & Alter, 2008).  
Östlin, Klerdal och Hammar (2008) antyder att det förekommer riskfaktorer för hjärtinfarkt 
inom mansdominerade yrken. Att arbeta inom mansdominerade yrken som till exempel 
arkitekt, el- och kommunikations ingenjör och företagsledare har visat sig vara associerat 
med en ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Detta utan att ta hänsyn till kön och social 
klass. Studien har även visat att varken män eller kvinnor i kvinnodominerande yrken, till 
exempel sjuksköterskor, förskolelärare samt rektorer, löpte högre risk för att drabbas av 
hjärtinfarkt i jämförelse med de anställda i den mansdominerande gruppen.  
 
Psykosociala faktorer 
Psykisk ohälsa är enligt Rasul, Stansfeld, Smith, Shlomo och Gallacher (2007) förenat med 
en ökad risk för hjärtinfarkt. Dock var psykisk ohälsa inte associerat med ökad risk om det 
sedan tidigare förekom kranskärlssjukdom. Vidare visade studien att psykiskt stressade och 
fysiskt sjuka män löpte dubbelt så hög risk att drabbas. Sammantaget visade det sig att 
psykisk ohälsa hos män innebar en ökad risk för hjärtinfarkt. Män som led av psykisk 
ohälsa var i större utsträckning änklingar, frånskilda, mindre fysiskt aktiva, arbetslösa eller 
pensionerade på grund av ohälsa i jämförelse med dem som inte led av psykisk ohälsa. De 
hade även en högre prevalens av hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar 
(Rasul et al., 2007). Forskning gjord av Malinauskiene och Tamosiunas (2010) visar att 
negativa psykosociala aspekter på arbetsplatsen såsom till exempel en upplevd låg kontroll 
över arbetet samt äktenskaplig stress har betydelse för att drabbas av en första hjärtinfarkt 
hos kvinnor. 
Lahiri, Retting-Ewen, Böhm och Laufs (2007) beskriver att förekomsten av depression var 
mer förekommande hos patienter som hade ett högre BMI (>30) i jämförelse med de som 
hade ett lägre BMI (<25). Vidare beskrevs att allmän stress (upplevd stress på jobbet, i 
hemmet och ekonomisk stress) samt en upplevd kontroll inte kunde relateras till BMI, kön 
eller diabetes. Patienterna som upplevde en generell stress var i större utsträckning rökare 
vilket visade på att den beräknade risken för hjärt- och kärlsjukdom var ökad (Lahiri et al., 
2007). 
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Hypertoni  
Hypertoni är vanligt bland hjärt- och kärlpatienter. Patienter med hypertoni hade en högre 
frekvens av hjärtinfarkt i jämförelse med patienter med normalt blodtryck (Esteghamati et 
al., 2006).  
En riskfaktor för att förutspå akut hjärtinfarkt är hypertoni, men skillnader har setts mellan 
könen där markörer för organskada är viktigare faktorer hos män medan markörer för 
försämrad glukosmetabolism är en viktigare faktor hos kvinnor. Hos manliga patienter med 
hypertoni utan diabetes fann man en ökad risk för hjärtinfarkt, men hos manliga patienter 
med hypertoni och diabetes typ II försvann den högre risken. (Bøg-Hansen, 2007). 
  
Fysisk inaktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig minska risken för akut hjärtinfarkt. Det framkom 
även att fysisk aktivitet hade en mer skyddande effekt hos kvinnor än hos män (Yusuf et 
al., 2004). Åkesson et al. (2007) har även de funnit att hjärtinfarkter hos kvinnor kan 
förebyggas genom fysisk aktivitet (40 minuters promenad eller cykling varje dag) i 
kombination med måttlig alkoholkonsumtion och hälsosam kost. Även Oliveira et al. 
(2009) fann i sin studie att ett intag av frukt och grönsaker samt att vara fysiskt aktiv på 
fritiden minskade risken för hjärtinfarkt för båda könen. Vidare fann Chow et al. (2010) att 
en följsamhet i motion (>30 minuter, tre gånger per vecka) och kost var associerad med 
minskad risk för hjärtinfarkt. Rådgivning om motion, kost och rökstopp efter en 
hjärtinfarkt var förenat med en lägre risk för återkommande kardiovaskulära händelser 
(Chow et al., 2010). Patienter som efter en akut hjärtinfarkt genomförde regelbunden 
fysisk träning under minst en månads tid hade en väsentligt lägre långsiktig dödlighet än de 
som inte gjorde det (Chan et al., 2008).  
 
Body Mass Index 
Ett lågt eller normalt BMI (body mass index) är inte sammankopplat med en ökad risk för 
en första hjärtinfarkt men däremot så ökar risken för hjärtinfarkt vid ett högt BMI (lågt 
BMI= 18,0 kg/m2, normalt BMI= 18-24,9 kg/m2, övervikt= 25-29,9 kg/m2, fetma= 30 
kg/m2) (Delaney et al., 2007). BMI var i Rea et al. (2001) studie associerat med ökad risk 
för återkommande koronara händelser efter genomgången hjärtinfarkt. Denna risk var 
särsk
fetma. Lahiri et al. (2007) fann att fetma inte beror på ålder och kön. Däremot sågs ett 
samband mellan ett högre BMI (>30) och hypertoni samt ett samband mellan fetma och 
diabetes. I studien var den självrapporterande tiden av fysisk aktivitet tre gånger högre hos 
patienterna med ett lägre BMI (<25) i jämförelse med dem som hade ett högre BMI (>30).  
Det finns enligt Lahiri et al. (2007) ett samband mellan högt BMI och kardiovaskulär risk. 
Amani et al. (2010) upptäckte att patienter med kranskärlssjukdom hade betydligt högre 
procent kroppsfett samt ett högre BMI i jämförelse med kontrollgruppen (Amani et al., 
2010). 
 
Opåverkbara riskfaktorer 
 
Ålder  
Kvinnor upplever sin första hjärtinfarkt cirka nio år senare än män. Att män drabbas vid 
tidigare ålder förklaras av högre riskfaktornivåer vid yngre ålder jämfört med kvinnor 
(Anand et al., 2008). Bog-Hansen et al. (2007) beskriver att antalet dödsfall i akut 
hjärtinfarkt, jämfört med det totala antalet hjärtinfarkter i studien inte skiljer sig mellan 
män och kvinnor samt att hög ålder (över 65 år) var en riskfaktor för att avlida i 
hjärtinfarkt för båda könen (Bog-Hansen et al., 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522B%25C3%25B8g-Hansen%20E%2522%255BAuthor%255D
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Hereditet 
I en studie gjord av Oliveira et al.(2009) visade resultatet att bland de som genomgått en 
hjärtinfarkt fanns också en familjehistoria där någon tidigare drabbats. Man fann här ingen 
skillnad mellan könen. Men Tavani et al. (2004) menar att en familjehistoria av akut 
hjärtinfarkt inte tycks ha en betydande ökad risk för att drabbas, om det inte föreligger en 
måttligt förhöjd risk gällande särskilt utvalda livsstilsfaktorer som visats sig medföra en 
ökad risk. I studien gjordes en risklassificeringsskala som berörde rökning, 
alkoholkonsumtion, BMI, fysisk aktivitet och kostvanor. Resultatet visade konsekvent på 
att individer med en familjehistoria av akut hjärtinfarkt med förhöjda påverkbara 
riskfaktorer löpte en ökad risk att på lång sikt drabbas (Tavani et al., 2004). 
 

 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva riskfaktorer för hjärtinfarkt ur ett 
genusperspektiv. Metoden som valdes var en litteraturstudie. Metoden ansågs lämplig då 
den enligt Forsberg och Wengström (2008) syftar till att samla, granska, sortera och 
sammanställa den forskning som redan är utförd inom valt problemområde. Inför 
projektets början valde författarna ämnesområdet hjärtinfarkt och genus som de fann 
intressant att studera. Därefter upprättades ett syfte som var menat att beskriva omvårdnad 
vid hjärtinfarkt ur ett genusperspektiv. Syftet ändrades efter det att sökningar utförts i de 
olika databaserna delvis för att författarna inte kände sig bekväma med ämnet samt att 
problemområdet inte var tydligt nog. Slutligen valdes att undersöka riskfaktorer vid 
hjärtinfarkt ur ett genusperspektiv. 
 
En kvalitativ intervjustudie med både män och kvinnor som tidigare haft en hjärtinfarkt 
hade möjligtvis kunnat vara en metod att använda för att få ny kunskap inom 
problemområdet. Även enkätundersökning hade kunnat vara intressant, men då författarna 
ville få aktuell, övergripande och bred kunskap inom problemområdet ansågs att en 
litteraturstudie var lämpligare.  
En litteraturstudie kan enligt Forsberg och Wengström (2008) påvisa eventuella brister i 
kunskap inom problemområdet och har även sin fördel i att framhäva kunskap, kompetens 
och beprövade metoder i ämnet i ett större perspektiv.  
 
Sökningar har gjorts i PubMed, CINAHL och PsychINFO och för att styrka trovärdigheten 
valdes endast primärkällor samt originalartiklar. Då författarna inte har expertis inom valt 
ämnesområde beslöts att artiklarna skulle vara peer-reviewed vilket ökar artiklarnas 
trovärdighet. Även Ulrichs periodicals directory har använts för att kontrollera att 
artiklarna var granskade. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör databassökningar 
göras i mer än en databas, då detta möjliggör fler antal träffar eftersom databaserna 
innehåller olika tidsskrifter. Ett bortfall av artiklar med god kvalitet som också hade kunnat 
besvara syftet kan ha skett då författarna valde att inte utföra manuella sökningar på de 
artiklar som inte gick att öppna i elektronisk version. 
 
Forsberg och Wengström (2008) beskriver att fokus bör ligga på aktuell forskning och 
därför begränsades sökningarna till de tio senaste åren (Forsberg & Wengström, 2008).  
En del av sökningarna begränsades dock till att de skulle vara publicerade de senaste fem 
åren då antalet träffar blev för många. En medvetenhet fanns om att detta i sin tur uteslöt 

DISK USSI O N 
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en mängd artiklar som kunde varit relevanta, dock ansågs det vara av större vikt att 
resultatet byggde på aktuell och tillförlitlig forskning. I beaktande togs även att antal träffar 
skulle vara rimligt att granska, detta med hänsyn till projektets tidsramar. Ytterligare 
begränsningar som sattes vid alla sökningar var att sökningarna endast skulle ge träffar på 
artiklar skrivna på svenska och engelska, då det är de språk som författarna behärskar. 
Detta ansågs inte påverka tillförlitligheten i resultatet, då de flesta artiklar är skrivna på 
engelska.  
 
Vidare valdes att exkludera artiklar som berört riskfaktorer vid hjärtinfarkt i samband med 
läkemedel då författarna ansåg att läkemedel inte var relevant för studiens syfte. Då 
hjärtinfarkt ofta debuterar i vuxen ålder exkluderades barn, under 18 år. Eftersom få studier 
är utförda på barn tror författarna att detta inte påverkat resultatet. Ett fåtal artiklar som 
valts har i vissa fall berört riskfaktorer vid hjärtinfarkt samt riskfaktorer för utvecklandet 
av hjärt- och kärlsjukdom vilket till viss del kan ha påverkat resultatet då perspektivet 
hjärtinfarkt fått en bredare innebörd. Att hjärt- och kärlsjukdom valdes att inkluderas var 
på grund av att det upplevdes svårt att särskilja hjärtinfarkt från hjärt- och kärlsjukdom. 
Beaktande har tagits kring om tidigare forskning har berört en första hjärtinfarkt eller re-
infarkt, men då riskfaktorerna är detsamma har författarna valt att inkludera båda. I 
föreliggande studie valde författarna att inte begränsa sökningarna till något specifikt land. 
Kulturella skillnader förekommer runt om i världen vilket kan ha försvagat resultatets 
generaliserbarhet gällande kvinnor och riskfaktorer, dock skulle de faktiska riskfaktorerna i 
sig kunna generaliseras i en population oavsett land vilket stärker föreliggande studies 
resultat. En svårighet för författarna har varit att särskilja en specifik riskfaktor, då flera 
riskfaktorer har studerats i samma studie. Detta har lett till att det varit svårt att tolka om 
faktorerna har varit beroende av varandra och om detta i så fall påverkat resultatet. Det har 
funnits i åtanke om resultatet kunnat bli mer tillförlitligt om riskfaktorerna studerats var 
och en för sig.  
 
Att ha varit två författare under arbetets gång har upplevts som en tillgång då det varit 
lättare att förhålla sig objektiva till resultatet och genom diskussion av varje enskild artikel 
undvika missförstånd, förvanskning samt fabricering. Alla artiklar i resultatet bedömdes 
med hjälp av Willman et al. (2006) samt Berg et al. (1999) bedömningsunderlag för 
vetenskaplig klassificering och kvalitet. 
Detta underlättade för att ta med artiklar av god kvalitet. Vissa felbedömningar kan ha 
uppkommit då författarnas kunskap inom området möjligen inte varit tillräckliga för att 
kunna bedöma artiklarnas grad av kvalitet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva riskfaktorer för hjärtinfarkt ur ett 
genusperspektiv. I resultatet har det framkommit faktorer som utgör en risk för hjärtinfarkt 
och i vissa fall har det påvisats tydligt ur ett genusperspektiv. I resultatdiskussionen lyfts 
de mest intressanta och viktigaste delarna av resultatet.  
 
Påverkbara riskfaktorer 
Hjärtskolan som förekommer som ett utbildningsprogram vid svenska sjukhus har visat att 
de insatser som för tillfället används varit otillräckliga för att uppnå bestående 
livsstilförändringar, med undantag för rökavvänjning. Olika steg som leder fram till en 
hälsoförändring är kunskapen om rökning, men enbart en ökning av kunskap har inte 
samma effekt som om patienten får ingå i en grupprocess där den upplever delaktighet 
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(Fridlund, 1998). Rökning har visats sig vara en av de viktigaste riskfaktorerna för 
hjärtinfarkt för både män och kvinnor (Oliveira et al., 2009; Yusuf et al., 2004; Delaney et 
al., 2007; Chow et al., 2010). Fler studier har visat på att rökning utgjorde en större risk för 
män än för kvinnor (Yusuf et al., 2004; Delaney et al., 2007). Att sluta röka eller att 
minska ner på antalet rökta cigaretter var förenat med minskad risk för debut av 
hjärtinfarkt samt re-infarkt. Vidare framkom det att före detta rökare och icke-rökare hade 
liknande värden och prognos för utvecklandet av hjärtinfarkt (Oliveira et al., 2009; 
Delaney et al., 2007; Chow et al., 2010). Även Bellman et al. (2009) som har studerat 
livsstilsförändringar, där ibland rökning, har funnit att det finns stöd för den gynnsamma 
effekten av rökavvänjning. Författarna till förgående studie kunde inte se någon tydlig 
koppling mellan rökning och ökad risk för hjärtinfarkt beroende på kön. Då preventiva 
åtgärder visat på goda resultat bör information och åtgärder angående rökning prioriteras. 
Detta stöds av Lapado, Jaffer, Weinstein och Froelicher (2011) som funnit att rådgivning 
kring rökavvänjning med stödjande kontakt av sjuksköterska efter genomgången 
hjärtinfarkt kan minska förekomsten av patienter som annars valt att fortsätta röka. 
 
Studier gjorda av Bernstein et al. (2010) och Oliveira et al. (2009) visar på att konsumtion 
av rött kött är associerat med en ökad risk för kranskärlssjukdom. Amani et al. (2010) 
konstaterar däremot att det inte finns något signifikant samband mellan konsumtion av rött 
kött och kranskärlssjukdom. En kost med intag av grönsaker och frukt hade ett signifikant 
samband med minskad risk för hjärtinfarkt, även andra studier indikerar att grönsaker och 
frukt inte är förenat med någon ökad risk för kranskärlssjukdom (Åkesson et al., 2007; 
Amani et al., 2010: Oliveira et al., 2011). Adelswärd och Sachs (2002) menar att de 
främsta hoten mot den egna hälsan anses hänga samman med hur vi lever våra liv. Idag 
talas det om riskfaktorer som omger människor och att de främsta hoten mot vår hälsa är 
risker vi själva skapar. Författarna anser att det är svårt att dra slutsatser om en viss typ av 
kost är förenad med en ökad risk för hjärtinfarkt, speciellt gällande kön. Exempelvis kan en 
viss typ av kost i ett lands kultur anses vara statusbetingat och i andra fall är det individens 
egen förmåga till livsstilförändring som inte är stark nog.  
 
Efterfrågan på hälsoundersökningar har ökat och introducerar delvis nya sätt att se på 
sambandet mellan samhällets riskfaktorer och individens ansvar (Adelswärd & Sachs, 
2002). Författarna till denna studie tror att företagshälsovård och hälsoundersökningar kan 
vara till stor nytta för att upptäcka ett osunt kostbeteende och bidra till en förändring.  
 
Diabetes har visats sig vara en riskfaktor för hjärtinfarkt hos både män och kvinnor, men 
mer uttalad hos kvinnor (Dotevall et al., 2005; van Jaarsveld et al., 2006; Esteghamati et 
al., 2006;). Att resultatet visat på att diabetes är förenat med en ökad risk för hjärtinfarkt 
hos kvinnor skulle kunna förklaras med att de hade en större andel riskfaktorer i jämförelse 
med män, som till exempel hypertoni, hjärtsvikt och rökning (Norhammar et al. 2008). 
Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att kvinnor med diabetes har en ökad 
kardiovaskulär belastning (Dotevall et al. 2005). Detta skulle kunna sättas i samband med 
kvinnors fysiologi som att kranskärlen är smalare och att fibrerna i hjärtmuskeln är finare 
än hos män (Schenck-Gustafsson, 2011). 
 
Ett signifikant samband mellan kön och alkoholintag har hittats, där alkohol i måttliga 
mängder har visats sig ha en skyddande effekt och en minskad risk för hjärtinfarkt hos 
kvinnor (Oliveira et al., 2009; Yusuf et al. 2004; Åkesson et al., 2007). Precis som Yusuf et 
al. (2004) anser författarna att ett främjande av ökad alkoholkonsumtion kan öka andelen 
storkonsumenter och därmed öka risken för andra sjukdomar. Därför bör information och 
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råd kring alkohol ges med stor försiktighet och inte som rekommendation för att förebygga 
kranskärlssjukdom. 
 
Både Rosengren et al. (2009) och Oliveira et al. (2009) har funnit att både män och kvinnor 
med låg utbildningsnivå löper en större risk att drabbas av hjärtinfarkt än de med högre 
utbildningsnivå. Riskfaktorer så som rökning, låg fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion 
var några faktorer som var mer förekommande hos lågutbildade än hos högutbildade. De 
med låg utbildningsnivå var mindre benägna att ändra eller anpassa sig till en sundare 
livsstil (Rosengren et al., 2009;Oliviera, 2009;).  Hur patienten svarar på sin sjukdom kan 
komma till uttryck på olika sätt och detta beroende på vem vi har framför oss, om det är en 
kvinna, man, ung eller äldre (Fridlund, 1998). Personligheten och de omständigheter och 
erfarenheter patienten lever i är viktiga att förstå för sjukvårdspersonal. Information som 
ges till patienten bör därför vara anpassad efter individen och sjuksköterskan bör inta ett 
professionellt förhållningsätt där hon inte låter egna värderingar prägla mötet (Fridlund, 
1998). Utan hänsyn till kön och socioekonomisk status antyder Östlin et al. (2008) att det 
förekommer riskfaktorer för hjärtinfarkt i mansdominerade yrken och inte i 
kvinnodominerade yrken. Författarna till denna studie finner resultatet intressant och 
frågor och tankar väcks om det kan bero på socioekonomisk status, attityder och beteenden 
beroende på yrkesval eller om undersökningen kan visa ett rättvist resultat med tanke på 
den ojämna fördelningen av män och kvinnor inom de olika yrkena? 
 
Psykisk ohälsa har visat sig vara förenat med en ökad risk för hjärtinfarkt både hos män 
och hos kvinnor. Männen i d studier som inkluderats var i större utsträckning änklingar, 
frånskilda, mindre fysiskt aktiva och arbetslösa. Hos kvinnorna var upplevd låg kontroll 
över arbetet och äktenskaplig stress av betydelse (Rasul et al., 2007; Malinauskiene & 
Tamosiunas, 2010). Depression och orkeslöshet är inte helt ovanligt efter en hjärtinfarkt, 
därför är det är viktigt att som sjuksköterska kunna känna igen symtom och beteenden som 
kan tyda på detta och att ta dessa symtom på allvar. Information om sambandet mellan 
depression och hjärtinfarkt kan göra det lättare för patienten att förstå och att acceptera sina 
tankar och känslor (Salminen  Tuomaala et al., 2011).  
 
I två studier har det framkommit att hypertoni är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt utan 
uttalad skillnad mellan könen (Bog-Hansen., 2007; Esteghamati et al., 2006).  
Det som skiljer studierna åt är att Esteghamati et al. (2006) tydligt lyfter fram att hypertoni 
är vanligt bland hjärt- och kärlpatienter och då speciellt bland patienter med diabetes vilket 
ökar risken för hjärtinfarkt. Bog-Hansen (2007) beskriver däremot att hos manliga 
patienter med hypertoni och diabetes typ II försvann den högre risken för hjärtinfarkt. 
 
Ett behov av att identifiera sjukdomar innan symtomen uppträder har ökat (Adelswärd & 
Sachs, 2002).  Att tidigt kunna identifiera sjukdomar innebär att behandling samt åtgärder 
kan sättas in i tid för att förbygga att sjukdomar utvecklas (Adelswärd & Sachs, 2002). 
Ändring av riskfaktorer som till exempel fysisk aktivitet och fetma har visat sig minska 
mortaliteten samt morbiditeten vid hjärt- och kärlsjukdom (Bellman, Hambraeus, Lindbäck 
& Lindahl, 2009). Flera studier visar tydligt att regelbunden fysisk aktivitet är associerad 
med en minskad risk för hjärtinfarkt både hos män och hos kvinnor (Yusuf et al., 2004; 
Åkesson et al., 2007; Oliveira et al., 2009; Chow et al., 2010). Yusuf et al. (2004) och 
Åkesson et al. (2007) beskriver att fysisk aktivitet har både en förebyggande effekt hos 
kvinnor. Ett högt BMI ökar risken för hjärtinfarkt och hjärt- och kärlsjukdom oavsett kön 
(Delaney et al., 2007; Rea et al., 2001; Lahiri et al., 2007). Däremot fann Lahiri et al. 
(2007) att patienter med ett högre BMI i större utsträckning hade diabetes, högt blodtryck 
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och var mindre fysiskt aktiva. Sjöling, Lundberg, Englund, Westman och Jong (2011) 
anser att Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) kan vara ett effektivt verktyg för 
vårdpersonalen att främja en mer hälsosam livsstil bland patienter. Efter ett 15 månaders 
långt program hade patienterna utökat sin träningstid och fått förbättrade hälsoresultat 
gällande bland annat blodtryck och BMI. Detta är av betydelse då både hypertoni och högt 
BMI är riskfaktorer för hjärtinfarkt. 
 
Opåverkbara riskfaktorer 
Kvinnor upplever sin första hjärtinfarkt cirka nio år senare än män (Anand et al., 2008). 
Även Isaksson et al. (2011) finner att kvinnor drabbas av hjärtinfarkt senare i livet än män. 
Under 55 års ålder är risken för hjärtinfarkt hos män nästan fyra gånger högre än för 
kvinnor. Med stigande ålder ökar förekomsten av hjärtinfarkt för män och kvinnor 
markant. Persson och Stagmo (2008) beskriver att hjärtinfarkt hos kvinnor före 
klimakteriet är relativt sällsynt, men att sjukdomen efter menopaus ökar vilket enligt 
författarna skulle kunna ha ett samband med att kvinnor upplever sin första hjärtinfarkt 
senare i livet än män. Schenck-Gustafsson (2011) lyfter fram att kvinnor har en sämre 
prognos vid ett stort antal sjukdomar, däribland hjärtinfarkt. Isaksson et al. (2011) menar 
dock på att män och kvinnor behandlas på samma sätt vid en hjärtinfarkt och att kvinnor 
inte har en sämre prognos för överlevnad än män. Kvinnor mellan 25-64 år visade istället 
en nio procent högre överlevnad än män och denna skillnad berodde på att det fanns en 
lägre risk för kvinnor att avlida innan de når sjukhuset. Efter 64 år hade män och kvinnor 
liknande prognos av lång överlevnad efter en hjärtinfarkt. Även Bog-Hansen (2007) har 
funnit att antalet dödsfall i akut hjärtinfarkt inte skiljer sig åt mellan könen och att en ålder 
över 65 år var en riskfaktor för att avlida i hjärtinfarkt för båda könen.  
 
Oliveira et al. (2009) framhäver att de som drabbats av hjärtinfarkt ofta hade en 
familjehistoria där någon tidigare drabbats. Tavani et al. (2004) redovisar dock att en 
familjehistoria i sig inte är en ensam bidragande orsak till hjärtinfarkt utan att även 
påverkbara riskfaktorer behövdes för att påvisa en ökad risk. Vidare beskriver Lockyer 
(2005) att kvinnorna som sökte vård för hjärtinfarkt inte såg något samband mellan 
hereditet samt hjärt- och kärlsjukdom utan kopplade symtomen enbart till hög ålder. 
 
 
Slutsats 
 
Föreliggande studies resultat har visat att det finns många riskfaktorer för hjärtinfarkt. 
Vissa riskfaktorer har visat sig vara mer framträdande hos kvinnor, andra hos män och 
ibland har inga tydliga skillnader mellan könen framkommit.  
Rökning var en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt i de länder där studierna 
bedrivits och i något större utsträckning en riskfaktor för män. Att sluta röka eller minska 
ner på antalet rökta cigaretter har visat sig vara förenat med minskad risk för hjärtinfarkt. 
En annan tydlig riskfaktor som framkommit var diabetes, framförallt hos kvinnor. Det 
skulle kunna förklaras med att kvinnor innehar en större andel riskfaktorer än män. 
Alkohol kan i måttlig mängd ha en skyddande effekt för hjärtinfarkt hos kvinnor, dock bör 
information och råd kring alkoholens skyddande effekt ges med försiktighet. Både män 
och kvinnor med låg utbildningsnivå löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt. Hos de 
lågutbildade visade det sig även att andra riskfaktorer var mer förekommande och att de 
var mindre benägna att anpassa sig till en sundare livsstil. Vidare beskriver resultatet att 
fysisk aktivitet är förenat med en minskad risk för hjärtinfarkt för båda könen, men med 
något mer skyddande och förbyggande effekt för kvinnor. Kvinnor drabbas av hjärtinfarkt 
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senare i livet än män, men ändå skiljer sig inte antalet dödsfall i hjärtinfarkt åt mellan 
könen efter 64 års ålder. 
 
Fortsatta studier 
 
Då hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor och 
många av dödsfallen kan förebyggas och förhindras genom kunskap om riskfaktorerna, är 
fortsatta studier inom ämnet viktigt. Alla artiklar använda i denna studies resultat 
undersöker riskfaktorerna för hjärtinfarkt, dock har de inte alltid haft för avseende att 
belysa genusperspektivet. Förslag på vidare forskning är att det vore önskvärt att fler 
studier inriktade sig på riskfaktorer och skillnader mellan män och kvinnor då detta inte 
varit ett vanligt förekommande perspektiv men som till viss del framkommit i föreliggande 
studie. I många av studierna som ingått i resultatet har flera av riskfaktorerna undersökts 
samtidigt och det skulle vara intressant om fler studier undersökte en riskfaktor i taget.  
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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 (2006). 

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

I I I = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled tr ial 
(R C T) 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.  

K linisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled tr ial ( C C T) 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/deltagre 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. 

K valitativ studie (K ) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att 
studera fenomen eller tolka mening, 
upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten 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. 
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T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat K valitet 
Typ 

Amani, R., 
Noorizadeh, M., 
Rahmanian, S., 
Afzali, N., & 
Haghighizadeh, 
M.H. 
2010. 
Iran. 
 
 
 
 
 
 

Nutritional related 
cardivascular risk 
factors in patients with 
coronary artery disease 
in IRAN: a cae-control 
study. 

Att jämföra 
nutritionsrelaterade 
riskfaktorer för 
kranskärlssjukdom hos 
patienter med matchande 
kontroller. 

Fall-kontrollstudie 
utförd på frågeformulär 
och information från 
datajournaler. 
Utav fallen var 58 män 
och 50 kvinnor. 
Utav kontrollgruppen 
var 57 män och 51 
kvinnor. 

n=108 och 
108 kontroller 

(*) 

Daglig konsumtion av vegetabiliska 
oljor, te och fisk förknippades med lägre 
risk och skyddande effekt för koronara 
hjärthändelser. Härdade fetter samt fet 
yoghurt var förenat med högre risk för 
koronara hjärthändelser. Det visade inget 
signifikant samband mellan konsumtion 
av rött kött, ägg och kyckling och krans-
kärlssjukdom. Det fanns inte heller något 
signifikant samband av daglig 
konsumtion av frukt och grönsaker och 
ökad risk för kranskärlssjukdom. Vad det 
gällde kostvanor sågs inga skillnader 
mellan könen. 

I 
(CCT) 

Anand, S.S., 
Islam, S., 
Rosengren, A., 
Franzosi, M.G., 
Steyn, K., 
Yusufali, A.H., 
Keltai, M., 
Diaz, R., 
Rangarajan, S.,  
& Yusuf, S. 
2008. Från 52 
länder, alla 
kontinenter 
inkluderade. 

Risk factors for 
myocardial infarction 
in women and men: 
insights from the 
INTERHEART study. 

Att avgöra om skillnader i 
riskfaktorer finns mellan 
kvinnor och män inom olika 
ålderskategorier för att hjälpa 
till att förklara varför kvinnor 
utvecklar akut hjärtinfarkt 
senare än män. 

INTERHEART globala 
fall-kontrollstudie 
baserad på 
strukturerade 
frågeformulär och 
kliniska analyser. 
Utav fallen var 3002 
kvinnor och 9459 var 
män. 
Utav kontrollerna var 
3785 kvinnor och  
10 852 män. 

n=12 461 
och 14637 
kontroller 

(*) 

Nio riskfaktorer är signifikant associerade  
med akut hjärtinfarkt hos både män och  
kvinnor och förklara mer än 90 procent av  
PAR. Skillnaden i ålder vid första 
 hjärtinfarkt kan till stor del förklaras av 
 den högre riskfaktornivån bland yngre  
åldrar hos män jämfört med kvinnor. 

I 
(CCT) 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat K valitet 
Typ 

Bernstein, 
A.M., Sun, Q., 
Hu, F.B., 
Stampfer, M.J., 
Manson, J.E., & 
Willett, W.C. 
2010.  
USA. 

Major dietary protein 
sources and risk of 
coronary heart disease 
in women. 

Att undersöka sambandet 
mellan livsmedel som är 
viktiga proteinkällor och 
tillbud av kranskärlssjukdom. 

Prospektiv kohort 
studie som gjorts på 
kvinnor. De har bland 
annat besvarat ett 
standardiserat och 
validerat frågeformulär.  

n=84 136 
(*) 

Ett högre intag av rött kött är associerat  
med en ökad risk för kranskärlssjukdom,  
medans ett högre intag av fisk, fågel, nötter  
samt fettsnåla mejeriprodukter hade ett  
samband med minskad risk. 
 

I 
(P) 

Bøg-Hansen, E., 
Larsson, C., 
Gullberg, B., 
Melander, A., 
Boström, K., 
Råstam, L., & 
Lindblad, U. 
2007.  
Sverige. 
 

Predictors of acute 
myocardial infarction 
mortality in 
hypertensive patients 
treated in primary care. 
A population-based 
follow-up study in the 
Skaraborg project. 

Att utforska riskfaktorer för 
akut hjärtinfarkt samt 
mortaliteten hos hypertensiva 
patienter som behandlats i 
primärvården. 

Populationsbaserad 
Kohort studie byggd på 
dataregister. 
Utav fallen var 377 
män och 517 kvinnor. 

n=894 
(*) 

Hos manliga patienter med hypertoni  
utan diabetes fann man en ökad risk för  
hjärtinfarkt, men hos manliga patienter med  
hypertoni och diabetes typ II försvann den  
högre risken. En riskfaktor för att förutspå  
akut hjärtinfarkt är högt blodtryck, men  
skillnader har setts mellan könen där  
markörer för organskada är viktigare  
faktorer hos män medans markörer för 
försämrad glukosmetabolism är en viktigare faktor 
hos kvinnor. 

I 
(R) 

Bruce, D.G., 
Van Minnen, 
K., Davis, 
W.A., Mudhar, 
J., Perret, M., 
Subawickrama, 
D.P., 
Venkitachalam, 
S., Ravine, D., 
& Davis, T.M. 
2010. 
Australien. 
 
 

Maternal family 
history of diabetes is 
associated with a 
reduced risk of 
cardiovascular disease 
in women with type 2 
diabetes: The 
fremantle diabetes 
study. 

Att undersöka om föräldrarnas 
diabetes påverkar 
hjärtkärlsjukdom vid typ II 
diabetes. 

Kohort studie baserad 
på standardiserat 
frågeformulär. 
Utav fallen var 660 
kvinnor och & 634 
män. 

n=1294 
(*) 

Patienter med typ II diabetes och med en 
familjehistoria av diabetes utvecklar 
sjukdomen 5 år tidigare De patienterna 
med arv från modern hade en sämre 
blodsockerkontroll. Trots dessa negativa 
resultat hade kvinnliga patienter med 
hereditet från modern en lägre risk att 
drabbas av hjärtinfarkt och hjärtdöd än de 
med ingen ärftlighet ifrån vare sig modern 
eller fadern. Manliga patienter med 
hereditet från modern och patienter av 
båda könen med ett arv efter fadern löpte 
därmed en större risk att drabbas av 
hjärtinfarkt. 

II 
(R) 

 Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat K valitet 
Typ 

Chan, R.H., 
Gordon, N.F., 
Chong, A., & 
Alter, D.A. 
2008. 
Canada. 

Influence of 
socioeconomic on 
lifestyle behavior 
modifications among 
survivors of acute 
myocardial infarction. 

Att undersöka relationen 
mellan socioekonomisk status 
och självrapporterade 
förändringar angående livsstil 
efter en akut hjärtinfarkt. 

Kohort studie baserad 
på frågeformulär. 

n=1801 
(133) 

Socioekonomiskt missgynnade  
patienter var mindre beteendemässigt  
lyhörda för sundare livsstilsförändringar  
efter en akut hjärtinfarkt än de med högre 
socioekonomisk status. Fysisk träning  
under minst en månads tid efter en  
hjärtinfarkt visade på en lägre långsiktig 
dödlighet. 

I 
(P) 

Chow, C.K., 
Jolly, S., Rao-
Melacini, P., 
Fox, K.A., 
Anand, S.S., & 
Yusuf, S.  
2010. Från 41 
länder: 
Nordamerika, 
Latinamerika, 
Västra och 
Östra Europa, 
Australien, 
Sydafrika, Östra 
Asien och 
Indien 
 

Association of diet, 
exercise, and smoking 
modification with risk 
of early cardiovascular 
events after acute 
coronary syndromes. 

Att undersöka 
beteendemässiga 
rekommendationer och risk 
för kardiovaskulära händelser 
på kort sikt. 

Randomiserad 
kontrollerad studie 
baserad på 
frågeformulär. 

n=18 809 
(1269) 

En följsamhet i motion och kost var 
associerad med minskad risk för 
hjärtinfarkt samt att de patienter som 
slutat röka var förenat med minskad risk 
för återkommande hjärtinfarkt i 
jämförelse med de patienter som fortsatt 
röka. 
 

II 
(RCT) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Författare 
Å r 
Land 

Delaney, J.A., 
Daskalopoulou, 
S.S., Brophy, 
J.M., Steele, 
R.J., Opatrny, 
L., & Suissa, S. 
2007. 
England. 
 
 
 
 
 

Lifestyle variables and 
the risk of myocardial 
infarction in the 
general practice 
research database. 

Det primära syftet med denna 
studie var att uppskatta 
sambandet mellan body mass 
index (BMI) och risken för en 
första akut hjärtinfarkt. Som 
sekundärt syfte, är att visa 
sambandet mellan andra 
livsstilsvariabler som rökning 
och alkohol och risken för 
akut hjärtinfarkt. 
 
 

Fall-kontrollstudie. 
Studien genomfördes 
genom en 
allmänmedicin- 
forskningsdatabas 
(GPRD) som är en 
databas baserad på 
allmänläkares register 
och är ett representativt 
urval av den brittiska 
befolkningen. 
 

n=19 353 och 
192 821 

kontroller 
(*) 

Övervikt, rökning och tung 
alkoholkonsumtion, som noterats vid 
rutinmässig vård av en allmänläkare, är 
viktiga prediktorer för en ökad risk för 
en första akut hjärtinfarkt. Däremot 
ökar lågt BMI inte risken för en första 
akut hjärtinfarkt. 
 

I 
(CCT) 

Dotevall, A., 
Wilhelmsen, L., 
Lappas, G., & 
Rosengren, A. 
2005.  
Sverige. 
 
 

Considerable 
disturbances of 
cardiovascular risk 
factors in women with 
diabetes an myocardial 
infarction 

Att undersöka i vilken 
utsträckning det finns 
skillnader i kardiovaskulära 
riskfaktorer för att förklara 
den ökade risken för 
hjärtinfarkt samt 
komplikationer hos kvinnor 
med diabetes mellitus 

Fall-kontroll studie 
baserad på information 
från register 
(MONICA project). 

n=139 och 
125 

kontroller 
(*) 

Att kvinnor som tidigare drabbats av 
hjärtinfarkt och har diabetes har en 
påtaglig kardiovaskulär belastning, 
vilket sannolikt förklarar deras ökade 
morbiditet och mortalitet i hjärt- och 
kärlsjukdom. 

I 
(CCT) 

Esteghamati, 
A., Abbasi, M., 
Nakhjavani, M., 
Yousefizadeh, 
A., Basa, A.P., 
& Afshar, H. 
2006. 
Iran. 
 

Prevalence of diabetes 
and other 
cardiovascular risk 
factors in an Iranian 
population with acute 
coronary syndrome. 

Fastställa förekomsten av 
diabetes och andra 
kranskärlsjukdoms 
riskfaktorer (rökning, högt 
blodtryck, och höga 
blodfetter) hos patienter med 
akuta koronara händelser i en 
iransk befolkning. 

Information som 
anamnes, labbsvar och 
diagnoser togs från 
dataregister. 

n=514 
(206) 

19 av 20 patienter med akut koronar  
sjukdom hade minst en riskfaktor för  
hjärtsjukdom. Typ II Diabetes och högt  
blodtryck hörde till de stora riskfaktorerna. 

II 
(R) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning.
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Författare 
Å r 
Land 

Lahiri, K., 
Retting-Ewen, 
V., Böhm, M., 
& Laufs, U. 
2007. 
Tyskland. 

Perceived 
Psychosocial stress 
and cardiovascular 
risk factors in obese 
and non-obese 
patients. 

Att studera sambandet mellan 
stress och kardiovaskulära 
riskfaktorer hos överviktiga 
och icke överviktiga. 

Prospektiv 
tvärsnittsstudie. Utav 
fallen var 182 män och 
232 kvinnor. 

n=414 
(*) 

Beroende på BMI finns sett samband 
med kardiovaskulär risk samt att 
depression var mer förekommande hos 
patienter hade ett högre BMI. Allmän 
stress och en upplevd kontroll kunde 
inte relateras till BMI, kön eller 
diabetes. Hos patienterna som upplevde 
en generell stress var i större 
utsträckning rökare vilket visade på att 
den beräknade risken för hjärt- och 
kärlsjukdom var ökad. 

I 
(P) 

Malinaukiene, 
V., & 
Tamosiunas, A. 
2010. 
Litauen. 
 
 
 

Menopause and 
myocardial infarction 
risk among employed 
women in relation to 
work and family 
psychosocial factors in 
Lithuania. 

Att undersöka om menopaus 
är förenat med en ökad risk 
för hjärtinfarkt bland kvinnor 
i Litauen. 

Populationsbaserad 
fallkontrollstudie som 
bara är gjord på 
kvinnor. 

n= 122 (52) 
och 371 (194) 

kontroller  

Negativa psykosociala aspekter på arbetet  
så som till exempel en upplevd låg  
kontroll över arbetet samt äktenskaplig  
stress har betydelse för att drabbas av en  
första hjärtinfarkt hos kvinnor. 

I 
(CCT) 

Norhammar, A., 
Stenestrand, U., 
Lindbäck, J., & 
Wallentin, L. 
2008. 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 

Women younger than 
65 years with diabetes 
mellitus are high-risk 
group after myocardial 
infarction: A report 
from the swedish 
register of information 
and knowledge about 
swedish heart 
intensive care 
admission (riks-HIA). 

Analysera könsskillnaderna i 
prognos, riskfaktorer och 
evidensbaserad behandling av 
patienter med diabetes och 
hjärtinfarkt. 
 

Dataregister RIKS 
HIA. Data insamlades 
från 1995-2002.  
Utav fallen var 4473 
kvinnor och 21 082 
män. 

n=25 555 
(*) 

 

Den långsiktiga dödligheten hos patienter  
med diabetes i åldern <65år var signifikant  
högre hos kvinnor än män. Jämfört med  
män med diabetes hade kvinnorna en  
större börda av riskfaktorer  
(hjärtsvikt, hypertoni, rökning). 
 

I 
(R) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning.
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Författare 
Å r 
Land 

Oliveira, A., 
Barros, H., & 
Lopes, C.  
2009.  
Portugal. 
 
 
 
 

Gender heterogeneity 
in the association 
between lifestyles and 
non-fatal acute 
myocardial infarction. 

Att bedöma och utvärdera 
sambandet mellan kön, 
livsstil och akut hjärtinfarkt. 

Populationsbaserad 
fall-kontrollstudie från 
1999  2003. 
Information intogs via 
strukturerade 
frågeformulär. Utav 
fallen var 222 kvinnor 
och 696 män. Utav 
kontrollerna var 1449 
kvinnor och 867 män. 

n=918 och 
kontroller 

2316 
(*) 

Ett positivt samband mellan rökning 
och akut hjärtinfarkt hittades hos 
kvinnor.  
Dessutom har en skyddande effekt av 
måttlig alkoholkonsumtion funnits bara 
finns bland kvinnor. Man har funnit att 
både män och kvinnor med låg 
utbildningsnivå löper en större risk för 
att drabbas av hjärtinfarkt. Intag av 
frukt och grönsaker, samt att vara 
fysiskt aktiv på fritiden har visat sig 
minska risken för hjärtinfarkt för båda 
könen. 

I 
(CCT) 

Oliveira, 
Rodriguez-
Artalejo, Gaio, 
Santos, Ramos 
& Lopes. 
2011 
Portugal. 
 
 
 
 
 
 

Major habitual dietary 
patterns are associated 
with acute myocardial 
infarction and 
cardiovascular risk 
markers in a southern 
european population. 

Att utvärdera sambandet i 
efterhand mellan kostvanor 
och akut hjärtinfarkt och 
hjärtrisk markörer i den 
allmänna vuxna befolkningen 
i Portugal. 

En populationsbaserad 
fallkontrollstudie 
baserad på 
datainsamling och 
frågeformulär mellan 
åren 1999-2003.  
Utav fallen var 194 
kvinnor och 626 män. 
Utav kontrollerna var 
1362 kvinnor och 834 
män. 

n=820 
(428) och 

2196 
kontroller 

(289) 
 

Kostvanor med lägre frukt och 
grönsaksintag hos kvinnor och ett 
mönster son kännetecknas av en högre 
konsumtion av rött kött och alkohol 
(och lägre av mejeriprodukter och 
grönsaker) hos båda könen har 
associerats med en ökad risk för akut 
hjärtinfarkt samt negativa 
kardiovaskulära händelser. 

I 
(CCT) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Författare 
Å r 
Land 

Rasul, F., 
Stansfeld, S.A., 
Smith G.D., 
Shlomo, Y.B., 
& Gallacher, J. 
2007. 
Storbitanien. 
 
 
 
 
 

Psychological distress, 
physical illness and 
risk of myocardial 
infarction in the 
Caerphilly study. 

Att studera sambandet mellan 
psykisk ohälsa och 
hjärtinfarkt. 

Prospektiv 
kohortstudie, där 
förhållandet modelleras 
i en serie av logistiska 
regressionsmodeller, 
justerat efter ålder, 
rökning, social 
ställning, 
sociodemografiska 
egenskaper, 
kranskärlssjukdom och 
riskfaktorer. I studien 
ingick endast män. 

n=1864 
(*) 

Psykisk ohälsa är förenat med en ökad risk  
för hjärtinfarkt. Dock var psykisk ohälsa  
inte associerat med ökad risk om det sedan  
tidigare förekom kranskärlssjukdom.  
Vidare visade studien på att psykiskt  
stressade och fysiskt sjuka män löpte  
dubbelt så hög risk att drabbas.  
Sammantaget visade det sig att psykisk  
ohälsa hos män innebar en ökad risk för  
hjärtinfarkt. 

I 
(P) 

Rea, T.D., 
Heckbert, S.R., 
Kaplan, R.C., 
Psaty, B.M., 
Smith, N.L., 
Lemaitre, R.N., 
& Lin, D.  
2001.  
USA. 
 

Body mass index and 
the risk of recurrent 
coronary events 
following acute 
myocardial infarction. 

Att undersöka sambandet 
mellan BMI och risken för 
återkommande koronara 
hjärthändelser. 

En populationsbaserad 
kohortstudie. Där 
medicinska journaler 
har granskats. 

n=2541 
(112) 

Fetma mätt som BMI var associerat med  
en ökad risk för återkommande koronara  
händelser efter en akut hjärtinfarkt. 

I 
(P) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Författare 
Å r 
Land 

Rosengren, A., 
Subramaninan, 
S.V., Islam, S., 
Chow, C.K., 
Avezum, A., 
Kazmi, K., 
Sliwa, K., 
Zubaid, M., 
Rangarajan, S., 
& Yusuf, S. 
2009. .Från 52 
länder, alla 
geografiska 
regioner. 
 
 

Education and risk for 
acute myocardial 
infarction in 52 high, 
middle and low-
income countries: 
INTERHEART case-
control study. 

Att fastställa effekten av 
utbildning och 
socioekonomisk status och 
risken för hjärtinfarkt. 

Fall-kontrollstudie (En 
grupp individer med 
sjukdom identifieras 
och deras exponering 
jämförs med en 
kontrollgrupp) 

n=12 242 och 
14 622 

kontroller 
(*) 

Sammantaget av de socioekonomiska  
åtgärder som studerats var låg utbildning  
markören som var mest konsekvent i  
samband med ökad risk för hjärtinfarkt  
globalt, mest markant i höginkomstländer.  
Omkring hälften av den ökade risken att  
drabbas av hjärtinfarkt berodde på  
modifierbara livsstilsfaktorer. 

I 
(CCT) 

Tavani, A., 
Augustin, L., 
Bosetti, C., 
Giordano, L., 
Gallus, S., 
Jenkins, D.J., & 
La Vecchia, C. 
2004.  
Italien. 
 
 

Influence of selected 
lifestyle factors on risk 
of acute myocardial 
infarction in subjects 
with familial 
predisposition for the 
disease. 

Att studera sambandet mellan 
akut hjärtinfarkt och 
riskfaktorer för sjukdomen. 

Kombinerad data från 
tre fall-kontrollstudier. 
Utav var 558 kvinnor 
och 1179 män. Utav 
kontrollerna var 1273 
män 1044 kvinnor. 

n=1737 och 
2317 

kontroller 
(*) 

Att en familjehistoria av att akut  
hjärtinfarkt inte tycks ha en betydande  
ökad risk för att drabbas, om det inte  
föreligger en måttlig förhöjd risk gällande  
särskilt utvalda livsstilsfaktorer som visats  
medföra en ökad risk. 

I 
(R) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 

8 



 

      

 
Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat  

Van Jaarsveld, 
C.H., Ranchor, 
A.V.,Kempen, 
G.I., Coyne, 
J.C., 
Veldhuisen, 
D.J., Ormel, J., 
& Sanderman, 
R. 
2006. 
Nederländerna. 

Gender-specific risk 
factors for mortality 
associated with 
incident coronary 
heart disease  A 
prospective 
community-based 
study. 

Att identifiera oberoende 
riskfaktorer bland personer 
som utvecklar akut 
hjärtinfarkt (eller hjärtsvikt) 
och även se om riskfaktorerna 
skiljer sig mellan könen. 

Prospektiv kohort 
studie mellan åren 
1993 och 1998. 
Överlevnadsstatus 
samlades in 2001. 
Utav fallen var 122 
män och 76 kvinnor. 
 

n=198 
(*) 

Män med akut hjärtinfarkt hade sämre 
överlevnad i jämförelse med kvinnor. 
Riskfaktorer för dödlighet är 
övervägande lika för män och kvinnor, 
med undantag av diabetes som är en 
större riskfaktor för kvinnor, men inte 
män med hjärtinfarkt 
 

I 
(P) 

Yusuf, S., 
Hawken, S., 
Ounpuu, S., 
Dans, T.,  
Avezum, A., 
Lanas, F., 
McQueen, M., 
Budaj, A., Pais, 
P., Varigos, J., 
& Lisheng, L. 
2004. Från 52 
länder, alla 
kontinenter 
inräknade. 
 
 

Effect of potentially 
modifiable risk factors 
associated with 
myocardial infarction 
in 52 countries (The 
INTERHEART 
study): case-control 
study. 

Att undersöka 
sambandet/förhållandet 
mellan riskfaktorer och hjärt- 
och kärlsjukdom. 

Fall-kontrollstudie. n=12461 
(2691) och 
Kontroller 

14 637 
(183) 

 

Onormala fetter, rökning, högt 
blodtryck, diabetes, bukfetma, 
psykosociala faktorer, låg konsumtion 
av frukt och grönsaker står för 
merparten av risken för hjärtinfarkt i 
hela världen hos båda könen, i alla 
åldrar och i alla regioner. Regelbunden 
fysisk aktivitet och alkohol i låga 
mängder anses ha en skyddande effekt. 

I 
(CCT) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
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Författare 
Å r 
Land 

T itel Syfte M etod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Författare 
Å r 
Land 

Åkesson, A., 
Weismayer, C., 
Newby, P.K., & 
Wolk, A.  
2007.  
Sverige. 
 

Combined effect of 
low-risk dietary and 
lifestyle behaviors in 
primary prevention of 
myocardial infarction 
in women. 

Att analysera och identifiera 
beteenden gällande kostvanor 
och livsstil som utgör en låg 
risk för att drabbas av 
hjärtinfarkt hos kvinnor. 

Prospektiv 
populationsbaserad 
kohort studie på 
kvinnor födda 1914-
1948. 

n=24 444 
(14 540) 

De flesta hjärtinfarkter hos kvinnor kan  
förhindras genom att konsumera en  
hälsosam kost och måttliga mängder  
alkohol, vara fysiskt aktiva, inte röka och  
bibehålla en hälsosam vikt. 

I 
(P) 

Östlin, P., 
Klerdal, K., & 
Hammar, N. 
2008.  
Sverige. 
 

Time trends in 
incidence of 
myocardial infarction 
in male and female 
dominated occupations 
in Stockholm, 
Sweden. 

Att undersöka tidstrender vid 
första akuta hjärtinfarkten, 
incidensen hos manliga och 
kvinnliga yrken i Stockholm 
under 1977  1996. 

Populationsbaserad 
fall-kontrollstudie. 
Utav fallen var 16 531 
män och 4382 kvinnor. 
Utav kontrollerna var 
102 083 kvinnor och 
117 015 män. 

n=20 913 
(2059) och 

219 098 
kontroller 

Studien har även visat att varken män eller  
kvinnor i kvinnodominerande yrken inte  
löpte högre risk för att drabbas av  
hjärtinfarkt i jämförelse till de anställda i  
den mansdominerande gruppen. Studien  
visade även att det finns ett behov av att  
undersöka eventuella arbetsrelaterade eller  
andra faktorer som kan vara drivande till  
den förhöjda risken. 
 

I 
(CCT) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och där III = låg kvalitet. *= Bortfall ej tydligt redovisat eller har ej förekommit på grund av metodens utformning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (2006). 
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