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Angina pectoris, kärlkramp, är ett
tillstånd som beräknas föreligga
hos 92 000 personer i åldrarna

45–69 år i Sverige. Varje år insjuknar
drygt 11 000 individer [1]. Man har
1995 beräknat att sjukvårdskostnaderna
belöper sig till drygt 40 000 kronor per
individ och år, vilket är i nivå med kost-
naderna för hjärtinfarkt och slaganfall.
Av detta belopp utgör kostnaderna för
sjukhusvistelse ca 45 procent, medan
läkemedelskostnaden är knappt 6 pro-
cent [2].

Angina pectoris kan hos många indi-
vider vara ett förhållandevis stationärt
tillstånd, medan det hos andra debuterar
som, eller raskt progredierar till, insta-
bil angina eller manifest hjärtinfarkt.
Som vid alla vanliga och viktiga sjuk-
domstillstånd föreligger det ett behov
av särskilda vårdprogram även för angi-
na pectoris samt, som konsekvens där-
av, en lokal diskussion i olika sjuk-
vårdsdistrikt om arbetsfördelning mel-
lan primärvård och slutenvård. Ett ut-

tryck för detta är utvecklandet av lokala
vårdprogram. 

Inte minst kostnadsaspekterna har
under senare år medfört ett behov av att
olika aktörer inom sjukvården samver-
kar för att på det mest kostnadseffektiva
sättet ge dessa patienter ett sakkunnigt
omhändertagande. Vid remiss till sjuk-
husmottagningar är det t ex en fördel
om remisskrivande primärvårdsläkare
ombesörjt viss utredning såsom arbets-
EKG, röntgen av hjärta och lungor samt
basala laboratorieprov.

Arbetsfördelning
mellan vårdnivåer
Vilken är då en rimlig balans i an-

svarsfördelningen mellan öppen och
sluten vård? Mycket talar för att det pri-
mära omhändertagandet av alla icke-
akuta patienter med bröstsmärtor bör
skötas inom primärvården eller på där-
med jämförbar vårdnivå, t ex inom fö-
retagssjukvård eller privatsjukvård.
Detta gäller en rad differentialdiagnos-
tiska överväganden (bröstsmärtor i
samband med myalgi, neuralgi, pleurit,
reflux etc), liksom ställningstagande till
åtgärder mot olika kardiovaskulära
riskfaktorer, framför allt hyperlipidemi,
hypertoni och rökning, såväl primär-
som sekundärpreventivt. Inte minst vik-
tigt är att primärvårdsläkaren i samråd
med patienten kommer fram till en bäs-
ta behandling, inklusive ställningsta-
gande till fortsatt arbetsform i förhål-
lande till sjukdomen. Detta kan medfö-
ra hel eller partiell sjukskrivning samt i
vissa fall omplacering inom arbetet ef-
ter kontakt med patientens företagshäl-
sovård.

Exempel på arbetsuppgifter som kan
medföra behov av omplacering av me-
dicinska skäl är pressande ackordsarbe-
te eller nattarbete, men även arbete i
kylhus eller statiskt muskelarbete med
armarna över axelnivå. Därutöver be-
höver patienten råd och stöd för sin dag-
liga livsföring samt möjlighet att med
primärvårdsläkaren diskutera sin sjuk-
dom i förhållande till olika aktiviteter,

bl a motion och samliv. Även krans-
kärlssjuksköterskor och distriktsskö-
terskor bör engageras för att ge infor-
mation och stöd i detta samarbete.

Det är också viktigt att olika vårdni-
våer möts i omhändertagandet av pati-
enter med angina pectoris, s k »shared
care», vilket i praktiken kan innebära
remittering fram och åter mellan olika
vårdnivåer, inklusive kollegialt samråd.
En samsyn på sjukdomen, dess utred-
ning och behandling kan uppnås via ge-
mensamma möten för läkare från olika
vårdnivåer eller via användande av »all-
mänläkarkonsulter» på sjukhus, vilket
enligt dansk modell prövats på en rad
sjukhus i södra Sverige.

När remittera
patienten?
Instabil kranskärlssjukdom känne-

tecknas antingen av att vara nydebute-
rad med snabbt progredierande svårig-
hetsgrad eller av att tidigare stabil angi-
na snabbt förvärras. Patienter med in-
stabil kranskärlssjukdom är sjukhusfall
och skall remitteras akut för ställnings-
tagande till specifika vårdinsatser.

Patienter med stabil angina pectoris
bör remitteras för bedömning om diffe-
rentialdiagnostiska svårigheter uppstår
eller inför initiering av sådan medicine-
ring som primärvårdsläkaren ej vill åta-
ga sig. Vid bedömningen av många
kvinnliga patienter kan de differential-
diagnostiska övervägandena vara kli-
niskt svåra, t ex vid atypiska anginabe-
svär med spasminslag och svårtolkad
EKG-bild.

Alla angina pectoris-patienter bör
remitteras för ställningstagande till ko-
ronarangiografisk utredning när sym-
tom, vänsterkammarfunktion eller fynd
vid arbets-EKG talar för detta. Exempel
på remissindikationer är otillräcklig
farmakologisk terapieffekt, tecken till
grav koronarinsufficiens och förekomst
av hjärtsvikt. Även patienter utan angi-
na pectoris men med s k tyst myokard-
ischemi kan i vissa fall komma att bli
föremål för vidare utredning, eftersom
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tyst myokardischemi är en tung riskfak-
tor för tidig kardiovaskulär död [3], i
synnerhet om huvudstamsstenos/proxi-
mal central stenos eller trekärlssjuka
föreligger.

För- och nackdelar
med angiografisk utredning
Förutom att skärpa diagnostiken syf-

tar en koronarangiografisk utredning
till att kartlägga och studera kranskärls-
förändringar lämpliga för eventuell kir-
urgisk behandling eller koronar angio-
plastik (PTCA). Vid syndrom X (angi-
na pectoris utan kranskärlsförändringar
vid koronarangiografi, men med ST-
förändringar vid arbetsprov indikeran-
de koronarinsufficiens) ställs diagno-
sen först efter koronarangiografisk ut-
redning. Eftersom den angiografiska ut-
redningen medför kostnader och ej är
helt riskfri är det en grannlaga och an-
svarsfull uppgift för primärvårdsläka-
ren att bland sina patienter finna dem
som bör remitteras till kardiolog eller
internmedicinare för ställningstagande
till vidare utredning.

Det slutliga ställningstagandet åvilar
sjukhusspecialisten. Ett alltför snävt ur-
val riskerar att åsidosätta vissa patien-
ters behov av fortsatt utredning. Det har
således framförts att patienter med su-
spekt angina pectoris, oavsett symtom-
grad, alltid bör erhålla en komplett ut-
redning med arbets-EKG och därefter
genomgå koronarangiografi på vida,
om än strikta, indikationer. Mot denna
princip har invänts att patientvolymer-
na och kostnaderna då kan bli mycket
stora samt att kranskärlsingrepp i före-
byggande syfte mot hjärtinfarkt endast
har visat sig säkert kostnadseffektivt
vid utbredda koronarkärlsförändringar
[4].

Ett bra samarbete mellan allmänlä-
kare och sjukhusläkare ger, som alltid,
bäst förutsättningar för att erbjuda pati-
enten korrekt hjälp. Vid behandlingsre-
sistent angina pectoris bör patienterna
dock alltid remitteras till koronarangio-
grafisk utredning. Utförliga riktlinjer

för indikationer beträffande sådan ut-
redning har utarbetats av Socialstyrel-
sen [5].

Amerikanska undersökningar har vi-
sat en stor variation i behandlingsresul-
tat efter hjärtinfarkt mellan sjukhus
med olika frekvens av genomförda ko-
ronarangiografier [6]. Sjukhus där man
gjorde många sådana angiografier hade
bättre långtidsresultat än sjukhus med
få koronarangiografier. Någon motsva-
rande studie har hittills ej gjorts i Sve-
rige. Särskilt beträffande yngre patien-
ter bör efter hjärtinfarkt frågan om ko-
ronarangiografi alltid ventileras, efter-
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Dålig arbetsförmåga
(<100 W)
ST ↓ vid arbetsprov
(>0,1 mm i <2 avledningar
<130W >0,1 mm i
>2 avledningar)
BT ↓ under arbetsprov
(>20 mm×1 >10 mm×2)

Hög arytmibenägenhet
(VES/VT)
Frekvent förekomst
av tyst ischemi

Nedsatt vänster-
kammarfunktion
(EF <40 procent)

Arbetsprov Holter-EKGUKG

Högriskpatient

Kranskärlsröntgen
med fynd av

bHuvudstamstenos
Trekärlssjukdom
Tvåkärlssjukdom
Två–trekärlssjukdom med
nedsatt vänsterkammarfunktion

En–tvåkärlssjukdom
Normal kammarfunktion

Intervention indikerad för
förbättrad prognos

Intervention indicerad primärt
för symtomförbättring

Figur 1. Utredningsfynd och
handläggning avseende högriskpatienten
med angina pectoris.



som lämpliga åtgärder mot förträng-
ningarna kan vara ett viktigt led i fort-
satta förebyggande åtgärder.

Kontroll av riskfaktorer
En kartläggning av patientens kar-

diovaskulära riskprofil är en förutsätt-
ning för ett adekvat åtgärdsprogram.
Detta bör ta fasta på samspelet mellan
olika riskfaktorer på grundval av ålder,
kön och hereditär belastning. Bland
behandlingskrävande riskfaktorer för
angina pectoris och dess försämring
märks främst rökning, hyperlipidemi
samt hypertoni, men även i hög grad
metabola störningar som diabetes mel-
litus och nedsatt glukostolerans (pre-
diabetes). Riktlinjer för behandling
av dessa tillstånd finns publicerade i
olika dokument från Läkemedelsver-
ket och Socialstyrelsen, samt beskrivs
i respektive kapitel i Läkemedelsboken
1997/ 98.

Värdet av en aktiv insats mot hyper-
lipidemi har bekräftats under senare år,
eftersom en rad såväl primär- som se-
kundärpreventiva studier har dokumen-
terat kliniska effekter av statiner [7, 8]
och  bezafibrat [9] vid manifest krans-
kärlssjukdom. Man bör eftersträva ett
totalkolesterolvärde på mindre än 5,2
mmol/l när det gäller sekundärpreven-
tion. 

Ett konsekvent rökstopp är och för-
blir dock den enskilt viktigaste åtgärden
för patienten att vidta, med läkarens
stöd.

Riktlinjer för Eur opa
Nyligen har en expertgrupp inom

European Society of Cardiology utar-
betat rekommendationer för omhänder-
tagandet av stabil angina pectoris, samt
förtecknat de riskfaktorer som presen-
terats ovan [10]. I detta dokument slås
också fast att man kontinuerligt bör
kvalitetssäkra vård och utredningsgång
vid angina pectoris. En sådan kvalitets-
säkring kan ske lokalt, regionalt och na-
tionellt, dels genom kollegial gransk-
ning, sk »audit», dels genom införande
av kvalitetsregister. 

Ett exempel på det sistnämnda är det
kvalitetsregister för kardiovaskulära
riskfaktorer och behandling i samband
med sekundärprevention som startades
i Sverige vid årsskiftet 1997–1998 i
samarbete mellan Svenska cardiolog-
föreningen och  Svensk förening för all-
mänmedicin, SFAM [11]. Detta bygger
på att patienten frivilligt, med sjuk-
vårdspersonalens eventuella hjälp, med
regelbundna intervall själv fyller i samt
insänder ett rapportblad till ett centralt
register. Härifrån kan man sedan årligen
ge referensdata för olika regioner inom
landet vad gäller riskfaktorer, livskvali-
tet samt behandlingsprofil för patienter
som omfattas av sekundärprevention,
vilket alltså gäller även många patienter
med angina pectoris. Genom att pro-
grammet tar upp en rad kvalitetsindika-
torer för dessa patienter blir en uppfölj-
ning via registret även en bedömning av
hela vårdkedjans kvalitet [12]. En förs-
ta avläsning av registreringen kan för-
väntas till i början av nästa år.

Riskstratif iering
Inför ett ställningstagande om vida-

re utredning eller ej blir det allt viktiga-
re att kunna genomföra en adekvat risk-
stratif iering [13]. Denna inkluderar
uppgifter om anamnes, resultat av ar-
bets-EKG, vänsterkammarfunktion
samt förekomst av kardiovaskulära
riskfaktorer. Det finns idag en interna-
tionell klassifikation av patienter med
angina pectoris (Tabell I), men det är
inte säkerställt att det föreligger ett di-
rekt samband mellan symtomgrad och
risk. 

Så länge som anginatillståndet är
stabilt är risken för hjärtinfarkt som
regel låg. Här rör det sig oftast om en
fix stenos i koronarkärlet, med episo-
diskt uppträdande ischemisymtom ut-
lösta av fysisk och/eller psykisk an-
strängning.

Koagulationssystemet är vanligen
ej aktiverat. Det stabila aterosklerotis-
ka placket är lipidfattigt och ej be-
näget för ruptur. Kärlendotelet har en
bevarad förmåga till viss relaxation
genom EDRF/NO-systemet (endothe-
lial derived relaxing factor/nitric
oxide).

Vid instabil angina pectoris är risken
för progress (mot hjärtinfarkt) dock be-
tydligt större. Här föreligger en dyna-
misk stenos redan i vila, med ischemi
utlöst av förändringar i koronarblodflö-
det. Koagulationssystemet är aktiverat
och den endogena fibrinolysförmågan
nedsatt [14]. Ett eller flera lipidrika ate-
rosklerotiska plack kan vara instabila
och en plackruptur är ett hot [15]. In-
flammatoriska markörer är ofta förhöj-
da, som t ex plasmafibrinogen och C-re-
aktivt protein (CRP) [16]. Ibland kan
man finna infektionstecken generellt el-
ler i lokala plack. Smittämnen vars rele-
vans har diskuterats i dessa samman-
hang är Helicobacter pylori, Chlamydia
pneumoniae och cytomegalovirus. Man
har ej kunnat belägga en klar risk för
kardiovaskulär sjukdom vid infektion
med H pylori [17], men antibiotikabe-
handling av patienter med instabil angi-
na och non-Q-vågsinfarkt, seropositiva
för C pneumoniae, har visat sig kunna
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Tabell I. Klassifikation enligt Canadian Cardiovascular Society (CCS) Angina Pectoris Classi-
fication [24].

Klass Utlösande aktivitet Grad av fysisk begränsning

CCS I Onormalt hård ansträngning Ingen
CCS II Längre promenad Måttlig
CCS III Kortare promenad Uttalad
CCS IV Minimal eller i vila Svår
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signifikant reducera reinfarkt [18].
Fortsatta studier inom detta område på-
går.

Patienter med instabil angina bör
sändas akut till sjukhus för skyndsam
utredning och behandling. Andra hög-
riskpatienter kan definieras efter ge-
nomförd utredning (Figur 1). De som
därefter blir kvar kan betraktas som
låg- eller mediärriskpatienter och får
en behandling anpassad efter detta
(Figur 2).

Val av medikamentell
behandling
Förutom insatser av icke-farmakolo-

gisk natur (rökstopp, kostmodifiering,
anpassad fysisk aktivitet) behöver pati-
enten som regel en sammansatt och väl
avvägd farmakologisk behandling.
Hörnstenar i denna är acetylsalicylsyra
(ASA) i lågdos  och selektiv beta-1-re-
ceptorblockad. Dessa läkemedel har en
både symtomatisk och sekundärpreven-
tiv effekt. Vid multipla sjukdomar kan
ibland en önskvärd behandling med
ASA eller betablockad dock vara svår
att genomföra på grund av biverkningar
eller kontraindikationer, t ex vid ulcus
(ASA) och astma (betablockad), och
behandlingen får därför individualise-
ras. Som komplement, och ibland alter-
nativ, används dessutom symtomatiskt
långverkande nitropreparat samt lång-
verkande kalciumantagonister.

Enligt en färsk svensk avhandling
inom området ger metoprolol och
verapamil likvärdiga långtidseffekter
hos patienter med stabil angina pecto-
ris [19]. ACE (angiotensinkonvertas)-
hämmare och diuretika är viktiga
alternativ i en utvidgad kombinations-
behandling för patienter med dålig
vänsterkammarfunktion och svikt-
tendens.

Särskilt hos patienter som haft hjärt-
infarkt, eller där man i övrigt har anled-
ning att misstänka nedsatt systolisk
pumpförmåga, bör man överväga att ut-
föra ultraljudsundersökning för kart-
läggning av vänster kammares dimen-

sioner, geometri och systoliska funk-
tion [20]. ACE-hämmare har dokumen-
terad effekt på asymtomatisk vänster-
kammardysfunktion vid ejektionsfrak-
tion <40 procent. Vidare riktlinjer för
dessa medels användning finns i Läke-
medelsboken samt i olika publikationer
från Läkemedelsverket. 

På samma sätt kan ofta antihyperten-
siv och lipidsänkande behandling bli
aktuell [21]. Lipidkontroll kan förvän-
tas förbättra endotelfunktion och stabi-
lisera plack. Detta kan vara en tänkbar
orsak till den stora nytta man noterade i
4S-studien med lipidreglering hos pati-
enter med etablerad koronarsjukdom
[7].

För patienter med diabetes bör man
dessutom eftersträva en god metabol
kontroll, vilket för många kan innebära
en övergång till insulinregim. Visst stöd
för detta har givits i DIGAMI-studien
avseende post-infarktpatienter med dia-
betes, där insulinregim av intensiv typ
gav lägre mortalitet än konventionell
behandling [22]. Nyligen har subanaly-
ser inom 4S- och CARE-studierna visat

att diabetiker har minst lika god nytta,
om inte bättre, av sekundärpreventiv li-
pidintervention som icke-diabetiker
[23].

Är patientålder en faktor vid
ställningstagande till utr edning?
Många äldre patienter har angina

pectoris, antingen som enda symtom el-
ler som del av en mer komplex sjuk-
domsbild med inslag av dålig generell
syrsättning, sänkt arbetsförmåga och
hjärtsvikt. Valet av utredning och be-
handling bör i hög grad individualiseras
med hänsyn tagen snarare till patientens
biologiska ålder än till den kronologis-
ka. Ibland kan t ex en framgångsrik be-
handling av hjärtsvikten drastiskt för-
bättra myokardiets metabolism och där-
med minska graden av ischemiska sym-
tom. Värdet av en utredning måste stäl-
las i relation dels till symtomens omfatt-
ning, dels till den förväntade nyttan i
olika åldersgrupper, och baseras främst
på tidigare studier inom området, »be-
visbaserad medicin». 

Ibland kan dock medicinska pro-
blem och risker föreligga i form av ab-
soluta eller relativa kontraindikationer
mot en utredning, t ex demens, svår can-
cersjukdom eller dåligt allmäntillstånd
på grund av hög biologisk ålder. Då får
ofta diagnostik och behandling ske ex
juvantibus, med  bedömning av sym-
tomsvar på insatt nitroglycerinbehand-
ling.

Kostnadsaspekter på utredning och
behandling av hjärtbesvär hos patienter
i högre åldrar är slutligen i grunden etis-
ka prioriteringsproblem och därmed fö-
remål för sjukvårdspolitiska beslut om
resurser och dessas fördelning.

Sammanfattning
Angina pectoris är ett vanligt till-

stånd, med karaktär av folksjukdom,
som kräver ett differentierat omhänder-
tagande baserat på lokala vårdprogram
utarbetade av läkare från olika vårdni-
våer i samarbete. I vissa europeiska län-
der diskuteras idag möjligheten att infö-
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• Riskfaktorsanering
• Medikamentell (individualiserad)

behandling
• Kontinuerlig uppföljning (en till
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progress av besvär

Genomförd utredning med selektion
av högriskpatienter

Övriga patienter med angina pectoris

Figur 2. Handläggning av lågrisk-
patienten med stabil angina pectoris.
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ra särskilda sjukhusbaserade bröst-
smärtekliniker för differentialdiagno-
stik och behandling, men sådana bör
formellt utvärderas innan man kan be-
döma deras värde.

Patienter med instabil angina måste
prioriteras i en utredning som inklude-
rar koronarangiografi samt ställningsta-
gande till koronarkirurgi eller PTCA. 

För majoriteten av patienter med sta-
bil angina pectoris torde rökstopp och
en väl avvägd farmakologisk behand-
ling vara viktigast. Även för denna
grupp föreligger dock ofta indikation
för utvidgad utredning. 

Diabetiker är en patientgrupp för vil-
ken man tidigare tvekat att sätta in en
mer intensiv utredning och behandling.
Moderna studier ger oss dock besked
om att denna patientgrupp som regel har
extra god nytta av en aktiv attityd. Det-
ta bör påverka läkarkåren i såväl pri-
märvård som slutenvård till ökade in-
satser.
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