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Alder: Mænd udvikler hjertekarsygdom tidligt, hovedsageligt i 
tresårsalderen og kvinder i halvfjerdsårsalderen, men i deres livsfor-
løb har de begge den samme risiko for at udvikle sygdommen. 
Forhøjet blodtryk er mest almindeligt hos unge mænd og ældre 
kvinder. Forhøjet blodtryk fører til flere slagtilfælde og hjerteinsuffi-
ciens hos kvinder end hos mænd.  
Diabetes øger risikoen for hjertekarsygdom mere hos kvinder 
end hos mænd. Dette gør kvinder med diabetes til højrisikopatien-
ter, der har brug for intens behandling. 
Forhøjede kolesterolniveauer er lige så farlige og skal behandles 
hos kvinder og mænd. 
Unge kvinder, der ryger, øger deres risiko for hjertesygdom mere 
end mænd. Rygning, fedme og hormonbehandling er en meget 
farlig kombination. 
Depression og stress er store risikofaktorer hos kvinder. Disse 
overses ofte hos mænd. De skal behandles af læger. 
Reumatiske sygdomme som gigt, og andre sygdomme i immunsys-
temet forårsager hjertesygdomme oftere hos kvinder end hos 
mænd. 
Graviditet: Kvinder, der har forhøjet blodtryk under graviditeten 
eller præeklampsi, har større risiko for at udvikle hjertesygdom og 
hypertension senere i livet og bør have deres blodtryk overvåget 
efter graviditeten. 
Erektil dysfunktion (rejsningsbesvær) kan være et tidligt tegn 
på hjertekarsygdom hos mænd. 

Visse risikofaktorer for hjertesygdom er forskellige for kvinder og mænd  

 Gør det en forskel, om du er kvinde eller mand, når det drejer 
sig om hjertekarsygdomme og hjerteanfald? 
Læger mener, at det gør, og det er vigtigt at forstå. hvordan 
disse opstår hos kvinder og mænd, så du ved, hvad du skal 
holde øje med, og hvordan du bedst takler det, hvis du har en 
af disse. 

Er kvinder og mænd forskellige? 
Kvinder og mænd får forskellige former 
for hjertesygdomme i forskellige aldre, 
med forskellige symptomer og har 
muligvis behov for forskellige typer 
forebyggelse og behandling.  

 At være en kvinde eller en mand og have en hjertesygdom  

Forskelle i risikofaktorer mellem 
kvinder og mænd: 

 Alder 

 Forhøjet blodtryk  

 Diabetes 

 Rygning 

 Depression og stress 

 Reumatiske sygdomme 

 Komplikationer i graviditeten 

 Kønshormoner  

 

Store og små koronararterier: Mænd og kvinder har som regel 

aterosklerose (lipidaflejringer) i deres store koronararterier. Kvinder 

har, inden de fylder 65, oftere spasmer (kramper) i deres koronararter-

ier eller en sygdom i de små kar. Dette kan føre til forskellige symp-

tomer. 

Stressbetinget hjertesygdom: Kvinder efter overgangsalderen 

kan udvikle akut stressbetinget hjertesygdom, svære brystsmerter, der 

kan ligne myokardieinfarkt. Denne tilstand kaldes knust hjerte-syndrom 

og er meget sjælden hos mænd. Den kureres som regel med 

medicinsk behandling. 

Under og kort tid efter graviditeten kan meget særlige, akutte former 

for hjertesygdom med svære brystsmerter opstå, og disse kræver 

øjeblikkelig lægehjælp. 

  Hjertesygdom kan være forskelligt hos kvinder og mænd.  

 Kvinder og mænd kan have for-

skellige typer hjertesygdom. 

 Stressbetinget hjertesygdom er 

mere almindeligt hos kvinder. 

 Graviditet kan føre til særlige 

former for  



 

Hvad kan kvinder og mænd gøre for at nedsætte deres risiko 
for hjertekarsygdom? 
Pas på - du må ikke undervurdere din risiko!  Det gør kvinder ofte. 
Kend dine normale værdier og grib ind, hvis dine værdier er 
højere! 
Blodtryk: optimalt <120/80 mmHg, farmakoterapi indikeres ved 
≥140/90 mmHg 
Blodglukoseniveauer: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
Blodlipidniveauer: LDL-cholesterin ≤115 mg/dl,  
Taljemål: kvinde ≤80 cm, mand ≤94 cm 
 

 Hold dig sund og rask! - Antag en sund levevis for at 
nedsætte risikoen for hjertekarsygdom! 

 Hold op med/begynd ikke at ryge: Det er vanskeligere for 
kvinder at holde op med at ryge. Prøv at holde op, og få hjælp, 
hvis det bliver nødvendigt. 

 Motionér regelmæssigt: Kvinder og mænd kan forbedre deres 
hjertes sundhed i høj grad ved at motionere regelmæssigt. Tag dig 
tid - f.eks. 30 minutter daglig (5 dage om ugen) til at gå en tur. 

 Spis sundt: Spis masser af fuldkorn, forskellige friske frugter 
og grønsager, fedtfattige eller fedtfrie mejeriprodukter og magert 
kød. Undgå mættede eller transfedtsyrer, tilsat sukker og især salt. 
Bibehold en normal vægt for et optimalt helbred og lang levetid. 

 Alkohol: Begræns dit alkoholforbrug. 

 Kvinder og mænd bør være op-

mærksomme på deres risiko for 

hjertekarsygdom. 

 Kvinder og mænd kan forebygge 

hjertekarsygdom ved at have en 

sund livsstil. 

 I nogle tilfælde er der brug for 

medicin. 

  Forebyggelse hos kvinder og mænd  

 

Symptomer: 
Det mest almindelige symptom på hjerteanfald hos kvinder og mænd 
er smerter, tryk og ubehag i brystet. Det er ikke altid det mest frem-
herskende symptom. 
Kvinder med hjerteanfald oplever ofte andre symptomer med 
eller uden brystsmerter feks.: 
 

 Ubehag i nakken, kæben, skulderen, den øvre ryg eller maven 

 Stakåndethed 

 Smerter i den ene arm eller begge arme 

 Kvalme eller opkastning 

 Perspiration 

 Svimmelhed 

 Usædvanlig træthed 
 
At søge hjælp: Fordi kvinder ofte ikke erkender, at de oplever et 
hjerteanfald, ankommer de senere på hospitalet end mænd! 

 Symptomer på hjerteanfald hos kvinder og mænd, samt det at søge hjælp 

 Symptomer på et hjerteanfald 
kan være forskellige for kvinder 
og mænd. 

 Kvinder har oftere hjerteanfald 
uden brystsmerter. 

 

Der er forskellige måder at diagnosti-

cere hjertekarsygdomme på, og din 

læge kan vælge den mest effektive 

metode  

 Diagnose af hjertekarsygdom 

De tests, lægerne vælger at bruge til at stille diagnosen hjerte-
karsygdom, kan være forskellige for kvinder og mænd. 

Motionstestning og koronararteriografi anvendes som regel for 
mænd og kan anvendes for kvinder, hvis de har flere risikofaktorer, 
og de kan motionere tilstrækkeligt. 

Hvis kvinden er yngre, ikke kan motionere og ikke har andre 
risikofaktorer, kan alternative måder være at foretrække. 



I en nøddeskal  

 Hjertesygdom kan være forskellig hos kvinder og mænd med hensyn til risici, symptomer, 

årsager og diagnose. Vær opmærksom - kend til dine risikofaktorer! 

 Motionér regelmæssigt, spis sundt, bibehold en sund vægt og hold op med/lad være med 

at begynde at ryge. Vær aktiv! 

 Der er forskellige måder at diagnosticere hjerteproblemer på. Lyt til de forskellige 

muligheder, og beskyt dig selv mod en sen diagnose! 

 Den bedste medicin samt dosen kan være forskellig for kvinder og mænd. Tal med din 

læge! 

 Kvinder og mænd drager fordel af hjerteindgreb, kirurgi, pacemakere og 

hjerterehabilitering.  
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Medicinsk behandling: 

Forhøjet blodtryk og forhøjede blodlipider skal behandles på 

samme måde for kvinder og mænd.  

Aspirin forebygger ikke hjertekarsygdom hos sunde kvinder un-

der 65. 

Hormonbehandling efter overgangsalderen forebygger ikke hjer-

tesygdom.  

Medicin kan virke forskelligt på kvinder og mænd, og de kan 

opleve forskellige bivirkninger. Bivirkninger opstår hyppigere hos 

kvinder og skal indberettes til lægen! 

 

Hvad andet kan man gøre? — Indgreb: 

Både kvinder og mænd kan drage stor nytte af invasiv terapi 

f.eks. katetre, ballonudvidelser, hjertekirurgi og avancerede 

pacemakere. Kvinder behandles imidlertid mindre ofte. Tal med 

din læge.  

 

Bedring og rehabilitering:  

Det tager længere for kvinder end mænd at blive bedre efter et 

hjerteanfald eller en operation. Dette kan skyldes, at de hurtigt 

genoptager husholdningsaktiviteter, pleje af familien og/eller ikke 

gårn til hjerterehabilitering. Det er vigtigt, at både mænd og 

kvinder går til hjerterehabilitering. Det er vigtigt, at både mænd 

og kvin. 

 Optimale doser for og bivirkninger 

af medicin kan være forskellige for 

kvinder og mænd.  

 Kvinder og mænd kan drage fordel 

af kirurgi og moderne indgreb. 

 Kvinder har brug for rehabilitering 

efter myokardieinfarkt eller kirurgi 

lige så vel som mænd. 

 Behandling af hjertesygdom kan være forskelligt for kvinder og mænd  


