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 Ålder: Män utvecklar kranskärlssjukdomar tidigt, huvudsakli-
gen när de är i 60-årsåldern och kvinnor när de är i 70-årsåldern, 
men under livet har båda kön samma risk att få sjukdomen. 

Högt blodtryck är mer vanligt hos yngre män och äldre kvinnor. 
Högt blodtryck leder till fler fall av stroke och hjärtsvikt hos kvinnor 
än hos män. 

Diabetes ökar risken mer för kranskärlssjukdomar hos kvinnor 
än hos män. Detta gör att kvinnor med diabetes är högriskpatienter 
som behöver en intensiv behandling. 

Höga kolesterolnivåer är lika farligt för kvinnor som för män och 
måste behandlas hos båda. 

Unga kvinnor som röker har högre risk för hjärtsjukdomar än män. 
Rökning, övervikt och hormonbehandling är en mycket farlig kombi-
nation. 

Depression och stress är allvarliga riskfaktorer för kvin-
nor.symptom på detta negligeras ofta hos män. Behandling måste 
ske av läkare. 

Reumatiska sjukdomar som artrit och andra sjukdomar i immunsys-

temet orsakar oftare hjärtsjukdom hos kvinnor än hos män. 

Graviditet: Kvinnor som har högt blodtryck under graviditeten - 
eller preeklampsi - är mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar och 
högt blodtryck senare i livet och bör mäta blodtrycket efter gravidite-
ten. 

Erektil dysfunktion kan vara ett tidigt tecken på kranskärlssjuk-
domar hos män. 

 Vissa riskfaktorer för hjärtsjukdomar skiljer sig åt hos kvinnor och män  

 Spelar det någon roll om du är kvinna eller man när det gäller 
kranskärlssjukdomar inklusive hjärtinfarkt? 
Läkare hävdar att detta spelar roll och att det är viktigt att 
förstå hur de uppstår hos kvinnor och män så att du vet vad 
du ska leta efter och hur du bäst hanterar situationen. 

Är det annorlunda för kvinnor än för män? 
Kvinnor och män får olika former av 
hjärtsjukdomar i olika åldrar, med olika 
symtom och kan behöva olika typer av 
förebyggande behandling och terapi.  

  Att vara kvinna eller man med hjärtsjukdom 

Skillnader i riskfaktorer mellan 
kvinnor och män: 

 Ålder 

 Högt blodtryck  

 Diabetes 

 Rökning 

 Depression och stress 

 Reumatiska sjukdomar 

 Komplikationer under gravidite-
ten 

 Könshormoner 

 

Stora och små kranskärl: Män och äldre kvinnor brukar ha 

ateroskleros (lipiddepåer) i de stora kranskärlenr. Kvinnor under 65 års 

ålder har oftare spasm (kramp) i sina kranskärlr eller  sjuk dom i de 

små kärlen. Detta kan leda till annorlunda symtom. 

Stressinducerad hjärtsjukdom: Kvinnor kan efter klimakteriet ut-

veckla en akut stressinducerad hjärtsjukdom - en kraftig bröstsmärta 

som kan likna hjärtinfarkt. Detta tillstånd kallas brustet hjärta 

(Takotsubo) och är mycket sällsynt hos män. Det botas vanligen med 

medicinsk behandling. 

Under och kort efter graviditeten kan mycket speciella akuta former av 

hjärtsjukdom med kraftig bröstsmärta uppstå som kräver omedelbar 

medicinsk behandling. 

  Hjärtsjukdomar kan vara olika hos kvinnor och män  

 Kvinnor och män kan ha olika 

typer av hjärtsjukdomar. 

 Stressinducerad hjärtsjukdom är 

vanligare hos kvinnor. 

 Graviditet kan leda till speciella 

former av hjärtsjukdom. 



 

Vad kan kvinnor och män göra för att minska risken för 
kranskärlssjukdomar? 
Var medveten - underskatta inte risken!  Kvinnor gör ofta det. 
Känn till dina normala värden och vidta åtgärder om dina 
värden är högre! 
Blodtryck: optimalt <120/80 mmHg, läkemedelsbehandling kan va-
ra indiceradr 
Blodtryck ≥140/90 mmHg 
Blodglukosnivå:5,6 mmol/l Blodlipidnivåer: LDL-kolesterol  5 mmol/
L Midjemått: kvinnor ≤80 cm, män ≤94 cm   
 

 Håll dig frisk! - Anta en hälsosam livsstil för att minska risk-
en för kranskärlssjukdomar! 

 Sluta eller börja inte röka: Det är svårare för kvinnor att sluta 
röka. Försök att sluta och få hjälp om det behövs. 

 Träna regelbundet: Kvinnor och män kan förbättra sin 
hjärthälsa avsevärt genom att träna regelbundet. Gå t.ex. en prom-
enad på 30 minuter per dag (minst 5 dagar i veckan). 

 Ät en hälsosam kost: Ät mycket fullkornsprodukter, olika 
färska frukter och grönsaker, fettsnåla eller fettfria mejeriprodukter 
och magert kött. Undvik mättat fett eller transfett, tillsatt socker och 
särskilt salt. Behåll en normal vikt för optimal hälsa och livslängd. 

 Alkohol: begränsa din alkoholkonsumtion.  

 Kvinnor och män bör vara medvet-

na om risken för kranskärlssjuk-

domar. 

 Kvinnor och män kan förhindra 

kranskärlssjukdomar med en 

hälsosam livsstil. 

 I vissa fall är det nödvändigt med 

läkemedel. 

  Förebyggande åtgärder hos kvinnor och män 

 

Symptom: 

De vanligaste hjärtinfarktssymptomen hos kvinnor och män är smär- 
ta, tryck eller obehag i bröstet. Emellertid är det inte alltid det mest 
framträdande symptomet. 

Kvinnor med hjärtinfarkt upplever förutom bröstsmärta, eller 

icke bröstsmärta, ofta andra symptom såsom: 

 Smärta i nacke, käke, axel, övre delen av ryggen eller buken 

 Andnöd 

 Smärta i en eller båda armarna 

 Illamående eller kräkningar 

 Svettningar 

 Omtöckning eller yrsel 

 Ovanlig trötthet 

 

Söka hjälp: Eftersom kvinnor ofta inte känner igen att de har 
hjärtinfarkt brukar de åka senare till sjukhus än män! 

Vilka symptom kan tyda på hjärtinfarkt och när skall man söka vård  

 Symtom på hjärtinfarkt kan vara 

olika hos kvinnor och män. 

 Kvinnor får oftare hjärtinfarkt utan 

bröstsmärta. 

 

Det finns olika sätt att diagnostisera 

kranskärlssjukdomar. Din läkare kan 

välja den mest effektiva metoden. 

 Diagnos av kronisk kranskärlssjukdom (angina pectoris) 

De tester som läkare väljer för att diagnostisera kronisk 
kranskärlssjukdom (angina pectoris) kan vara olika hos kvinnor och 
män. 
ArbetsEKG och koronarangiografi används vanligtvis hos män och 
kan även användas hos kvinnor om de har ett antal riskfaktorer och 
om de kan träna tillräckligt mycket. 
Om kvinnorna är yngre, inte kan träna och inte har några andra 
riskfaktorer kan alternativ diagnostik föredras.  



 I korthet: 

 Kranskärlssukdomar kan bero på och manifestera sig  olika  hos män och kvinnor.både närdet gäller 

risker ,symptom, orsaker och diagnos. Var medveten - känn till dina riskfaktorer! 

 Träna regelbundet, ät en hälsosam kost, håll en hälsosam vikt och sluta eller börja inte röka. Var 

aktiv! 

 Det finns olika sätt att diagnostisera hjärtbesvär.. Informera dig om olika alternativ och rådgör med 

din läkare för att undvikasen diagnos! 

 Vilken sorts läkemedel läkemedel och olika  doser kan skilja sig hos kvinnor och män. Prata med din 

läkare! 

 Kvinnor och män kan dra nytta av olika hjärtbehandlingarp såsom ballongvidgning, by-passkirurgi, 

pacemaker och hjärtrehabilitering .  
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Läkemedelsbehandling: 

Högt blodtryck och höga blodfetter bör behandlas lika hos kvin-
nor och män. 

Aspirin förhindrar inte kranskärlssjukdomar hos friska kvinnor 
under 65 år.  

Hormonbehandling efter klimakteriet förhindrar inte hjärtsjuk-
domar. 

Läkemedel kan verka olika hos kvinnor och män och de kan ha 
olika biverkningar. Biverkningar är vanligare hos kvinnor och bör 
rapporteras till läkaren! 

 

Vad mer kan man göra? — Ingrepp: 

Både kvinnor och män kan få stor hjälp av invasiv behandling, 
t.ex. ballongutvidgningar, hjärtkirurgi och avancerade pace-
makers. Kvinnor behandlas mer dock sällan invasivt.. Rådgör 
alltid med din läkare.  

 

Återhämtning och rehabilitering: 

Kvinnor tar längre tid att återhämta sig än män. Detta kan bero 
på att de oftare tar hand om barnen, hushållet med meraoch 
tackar nej till hjärtrehabiliteringen.. Emellertid är det viktigt för 
både män och kvinnor att gå på hjärtrehabilitering. 

 Optimal dosering och biverkningar 

av läkemedel kan skilja sig hos 

kvinnor och män.  

 Både kvinnor och män kan dra nytta 

av kirurgi och andra moderna in-

grepp. 

 Kvinnor behöver liksom män reha- 

bilitering efter hjärtinfarkt. 

 Behandling av kranskärlssjukdomar kan skilja sig mellan kvinnor och män 


