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Får kvinnor i Sverige med
hjärt–kärlproblem sämre vård
än män?

Ja och nej. Kvinnor får i dag i
stort sett samma vård som
män, mot bakgrund av den
kunskap som finns. Proble-
met är att kunskapen om
kvinnors hjärt–kärlsjukdomar
inte är tillräcklig.

Dramaserien »Om ett hjärta«,
som sänts i tre avsnitt i Sveri-
ges television, bygger bland
annat på kardiologen Karin
Schenck-Gustafssons erfaren-
heter. I serien får man följa
kvinnliga läkares strävan efter
en medicinskt rättvis vård, där
kvinnors i vissa fall skiljaktiga
symtom för hjärt–kärlpro-
blem tas på allvar. 

Serien skildrar 1990-talet.
Men får kvinnor med hjärt–
kärlsjukdomar sämre vård än
män i dag?

Kardiologerna Eva Swahn
och Lena Jonasson vid Linkö-
pings universitetssjukhus,
som har reagerat på hur akut
hjärtsjukvård skildras i se-
rien, anser inte det.

– De allra flesta seriösa ve-
tenskapliga studier på områ-
det visar på skillnader i utred-
ning, men det säger inget om
att kvinnor får en sämre vård,
säger Eva Swahn, professor i
kardiologi, överläkare och
verksamhetschef vid Linkö-
pings universitetssjukhus
samt ordförande i Svenska
Hjärtförbundet, och fortsätter:

– Trots skillnader i behandling
är överlevnaden vid hjärtin-
farkt bättre för kvinnor. Det
har skett en klar förbättring
jämfört med vad som fram-
kom under 1980-talet. 

Däremot är kunskaperna
om kvinnors hjärt–kärlsjuk-
domar sämre. Enligt Lena 
Jonasson, docent och över-
läkare vid Linköpings univer-
sitetssjukhus, så finns det en
risk att kvinnor på grund av
okunskap ges fel behandling.

– Risken är att vi behandlar

kvinnor på exakt samma sätt
som män i vår iver att vara
rättvisa, vilket kan skada. När
det gäller till exempel blod-
förtunnande, så är det på
gränsen att vi ger för mycket.
Kvinnor tål inte blodförtun-
nande i samma utsträckning
som män.

Kvinnors hjärt–kärlsjukdo-
mar är underutforskade. Ka-
rin Schenck-Gustafsson, pro-
fessor och överläkare vid Ka-
rolinska Universitetssjukhu-
set och chef för Centrum för
genusmedicin vid Karolinska
institutet, uppskattar att bara
en tredjedel av artiklarna i
European Heart Journal har
könsuppdelade data, något
hon tycker att alla vetenskap-
liga artiklar borde vara utrus-
tade med. Även Lena Jonas-
son efterlyser könsspecifice-
rad forskning inom
hjärt–kärlområdet, men ock-
så att man går ett steg längre.

– Det är ganska ont om pro-
jekt som seriöst tittar på var-
för det är skillnader mellan
kvinnors och mäns
hjärt–kärlsjukdomar, och hur
vi kan förfina vår diagnostik.
Många studier har bara velat
visa att kvinnor behandlas
sämre. Det är klart att det
finns biologiska skillnader.
Samtidigt är kvinnors sym-

tom vid hjärt–kärlsjukdom
inte så mystiska som det
ibland vill göras gällande, sä-
ger Lena Jonasson och näm-
ner som exempel yrsel.

– Kvinnor får liksom män
också oftast bröstsmärtor. Vi
missar i dag inte kvinnor.
Tvärtom har vi överbehand-
ling, visar en studie som gjor-
des i Östergötland.

Lena Jonasson efterlyser
mer forskning på hur kvin-
nors hjärt–kärlsjukdomar ska
handläggas.

– Frågan är hur man ska
handlägga kvinnor på ett an-
nat sätt. Det är väldigt mycket
som behöver göras. Jag sitter
själv med och beslutar om an-
slag i Hjärt-Lungfonden.
Många studier tittar på sym-
tom, men inte många har
gjort en seriös jämförelse
mellan kvinnor och män. 

Enligt Ingrid Schmidt, sak-
kunnig vid Socialstyrelsen och
medförfattare till rapporten
»Jämställd vård? – könsper-
spektiv på hälso- och sjukvår-
den« (2004) har studier från
Sverige kunnat avvisa farhå-
gorna om könsdiskriminering
i den akuta hjärtsjukvården,
men har i stället påvisat en
diskriminering av äldre – vil-
ket drabbar primärt kvinnor
eftersom de insjuknar senare. 

– Åldersskillnad förklarar
ibland könsskillnader när vi
tittar på nationell statistik på
större population vid samma
diagnos. Men det är helt
uppenbart att det inte funnits
kunskap i praxis om att
kvinnor och män har olika
symtom. Problemen med
kvinnors kranskärl har vi känt
till i fem–tio år, säger Ingrid
Schmidt och tillägger att
hjärt–kärlområdet har lyfts
fram eftersom det är en dra-
matisk sjukdom. 

– Ibland så att en del tycker
att skillnaderna är större än
vad vissa andra tycker.

Marie Närlid
marie.narlid@lakartidningen.se

Så värderar politiker 
vårdyrkena
Landstings- och kommunalråd
med ansvar för vården värde-
rar barnmorskor och sjukskö-
terskors arbetsinsatser högt
och nästan lika högt som lä-
karnas insats i vården, enligt
en telefonintervjuundersök-
ning som Vårdförbundet låtit
Sifo göra under januari.

Värderingarna avspeglas
inte i medellönerna, enligt
Vårdförbundet.

Yrke Värde Medellön
Läkare 8,8 47 400
Barnmorska 8,3 24 800
Sjuksköterska 8,1 22 908
Biomedicinsk
analytiker  7,9  22 100
Röntgen-
sjuksköterska  7,6  23 200
Psykolog  7,5  29 100
Under-
sköterska  7,1  18 600
Arbets-
terapeut 7  22 600
Socionom 6,8  23 800
Vårdbiträde 6,5 16 900

Medelvärde för respektive yr-
kesgrupp fördelat på samtli-
ga svarande där 1 anger ett
lågt värde och 10 ett högt
värde. 
KKäällllaa:: Sifo, SCB och Vårdförbundet

Läkarförbundet
och Saco krymper
Läkarförbundet tappade 177
medlemmar (0,5 procent)
under 2007, enligt Sacos se-
naste medlemsstatistik.

En orsak är att pensionärer
begärt aktivt utträde på grund
av höjd medlemsavgift när Lä-
kartidningen blev medlemstid-
ning. En annan orsak är mins-
kat inflöde av yngre läkare och
läkare från utlandet.

Det är första gången på tio
år som Läkarförbundet har en
negativ medlemsutveckling.

– Vi har tidigare haft ett sta-
digt ökande medlemsantal,
men anslutningsgraden har
minskat successivt. För tio år
sedan var den 95–96 procent.
Nu är den ungefär 85 procent
och bland de yngre 70–75 pro-
cent, säger Läkarförbundets
ordförande Eva Nilsson Bågen-
holm.

Sedan ett år arbetar förbun-
det aktivt med rekrytering.

Läkarförbundet hade 38 967
medlemmar vid årsskiftet. Av
dessa var 28 943 yrkesverk-
samma, 5 558 pensionärer och
4 466 studerande.

Saco som helhet tappade 1
procent under 2007.

Elisabet Ohlin

Lika bra vård av kvinnors
hjärtan – men mindre kunskap

Paprika Steen och Solveig Tern-
ström spelade huvudrollerna i
den aktuella dramaserien »Om
ett hjärta«. Foto: Johan Paulin




