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LEDARE

Nytt år, nya möjligheter…

D

en kardiovaskulära riskfaktorn högt blodtryck har
med full rätt åter kommit i centrum för uppmärksamheten. Rapporten Måttligt förhöjt blodtryck från
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
2004 visade tydligt att hypertoni är vanligt förekommande [1].
Att mer än 25 procent av den svenska vuxna befolkningen har
hypertoni fick ett stort genomslag i media. Ett förhöjt blodtryck
förekommer ofta i förening med andra kardiovaskulära riskfaktorer varför behandling i många fall är motiverad.
Att hypertoni är en vanligt förekommande sjukdom i Sverige [2,3]
bekräftas från en nyligen publicerad undersökning i Malmöregionen [4]. Här följdes nästan 28 000 individer i åldern 45 till 73 år
under 6 år. Man beräknade vidare att 45 procent av de patienter
med behandlad hypertoni som insjuknade i slaganfall skulle ha
förskonats om blodtrycket hade varit adekvat kontrollerat. Liknande nedslående svenska siffror rörande blodtryckskontroll på
patienter med slaganfall har publicerats tidigare [3].
Att sänka ett förhöjt blodtryck är otvetydigt av central betydelse
för den enskilda patienten. Det är också av stor betydelse för
samhället. Få av våra medicinska åtgärder är så kostnadseffektiva
som att behandla patienter med hypertoni [1]. Men frågan om
hur denna sänkning av blodtrycket bäst sker är ännu ofullständigt belyst. En stor studie på patienter med hypertoni och hög
kardiovaskulär risk gav stöd för att terapi baserad på angiotensin-receptorblockad skulle vara mer fördelaktig än behandling
baserad på beta-receptorblockad [5]. Förra året rapporterades
också minskad mortalitet då patienter med hypertoni behandlas
med kalciumblockad (i kombination med ACE-hämmare) jämfört med beta-receptorblockad (i kombination med diuretika)
[6]. Resultaten kunde till del förklaras av den bättre blodtryckssänkningen. Dokumentationen för beta-receptorblockerare är
svagare än för andra läkemedelsklasser vad avser att förhindra
slaganfall, hjärtinfarkt och död [7], vilket åter uppmärksammats
av svenska kollegor [8,9]. En möjlig förklaring kan vara att betareceptorblockerare är mindre effektiva att sänka blodtrycket än
övriga läkemedelsklasser. Experimentella data talar för att så kan
vara fallet för beta-receptorblockerare om man mäter centrala
blodtryck [10].
Vi kommer under året att få nya riktlinjer för primär prevention
av hjärt-kärlsjukdom från Läkemedelsverket. En uppdatering av
rapporten Måttligt förhöjt blodtryck från Statens beredning för
medicinsk utvärdering pågår. De amerikanska och europeiska
riktlinjerna är också föremål för revision. Utmaningen för Dig
och mig blir sedan att implementera riktlinjerna i vårt dagliga
arbete.
Vid Svenska Hypertonisällskapets årsmöte förändrades vår styrelse
och jag vill tacka Dig som medlem för förtroendet att få leda föreningen. Det är en spännande utmaning. Fredrik Nyström valdes

in i styrelsen och fungerar nu som sekreterare. Inger Norvinsdotter
Borg kvarstår som kassör. Kristina Björklund och Karin Manhem
valdes om. Lisa Kuland och Per Svensson (tidigare adjungerad
med ansvar för hemsidan) är nu invalda är i styrelsen. Gemensamt
ska vi verka för en stark förening.
Ett stort tack till Anders Himmelmann, som varit ordförande de
senaste åren och med säker hand lett föreningen. Han fortsätter
nu som adjungerad styrelsemedlem och kan på så vis ge ett fortsatt
värdefullt stöd. Ett särskilt tack också till Thomas Hedner och
Peter Nilsson, som båda nu lämnar styrelsen efter många år med
mycket stora insatser för föreningen. Jag vet att ni kommer att
verka för föreningen även i framtiden.
Jag ser fram mot att träffa Dig på det Kardiovaskulära Vårmötet i
Linköping den 26–28 april. Det blir ett spännande program som
kommer att erbjudas! Du kommer väl?
Thomas Kahan
Ordförande
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FRÅN REDAKTIONEN

Behandla Blodtrycket väl!

S

venska Hypertonisällskapets tidskrift utkommer i
år för 22 året. Under de första nio åren utkom tidskriften under namnet Hypertoni-Nytt. Blodtrycket
var med sitt första nummer våren 1994 den dittills
största satsningen från Svenska hypertonisällskapet. Den då
utkomna första versionen av SBU-rapporten om ”Måttligt
förhöjt blodtryck” ägnades ett stort utrymme. Sedan dess
har Blodtrycket försökt spegla aktualiteter inom hela det
kardiovaskulära området, med huvudinriktningen mot prevention.

På senare år har non-invasiv ambulatorisk blodtrycksmätning
under dagliga aktiviteter, 24-timmars blodtrycksmätning,
kommit alltmer till användning. Detta är ett komplement
till konventionell blodtrycksmätning på mottagningen. Metoden är relativt enkel att lära sig, medan tolkning av resultaten
ibland kan innebära svårigheter för bedömaren.
I detta nummer av Svenska Hypertonisällskapets tidskrift
Blodtrycket har vi valt att publicera flera artiklar om mätning
av blodtryck, med konventionell metodik och med 24-timmars non-invasiv ambulatorisk blodtrycksmätning. Förhoppningsvis kan artiklarna inte bara fungera som inspirerande
läsning, utan även användas i utbildning av personer som i
sitt yrke mäter blodtrycket.
I mitt allra första budskap ”från redaktionen” uppmanade jag
medlemmarna att ”behandla Blodtrycket väl!” Det jag syftade
på var att ett projekt av den storleksordning det innebär att
iordningställa en regelbunden föreningstidskrift kräver engagemang från alla medlemmar. Genom åren har också många
författare bidragit. Ett varmt tack till Er! Låt oss alla fortsätta
att behandla Blodtrycket väl!
Anders Himmelmann
Redaktör
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Alla patienter med misstänkt hypertoni skall genomgå en
basalutredning. Denna utredning syftar bland annat till att
bekräfta eller avfärda diagnosen. Vikten av korrekt diagnostik
är uppenbar, då en överdiagnostik kan leda till onödig och
kostsam läkemedelsbehandling medan en underdiagnostik
innebär att patienten undanhålls en livsviktig och kostnadseffektiv behandling.
Förra året var det 100 år sedan den ryske militärläkaren Nikolaj Korotkoff introducerade den auskultatoriska metoden
för att bestämma systoliskt och diastoliskt blodtryck. Idag
använder vi i klinisk rutin vanligen samma metod för att
mäta blodtrycket. Noggrannheten i den mätningen kan vara
avgörande för om behandling inleds eller om det är aktuellt
att ändra en pågående behandling med blodtryckssänkande
läkemedel.
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Ove K Andersson

hypertonimottagningens nestor
Vad vore hypertonimottagningen på
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg utan
sina trotjänare?
Det är en alldeles vanlig dag i januari. Innanför huvudentrén på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
myllrar det som vanligt av folk. Det är slaskigt och moddigt både inne och ute. När man tar till vänster och går
en trappa upp kommer man till Hypertonimottagningen.
Väntrummet är välfyllt. Inne i ”det allra heligaste” avslutar professor Ove Andersson just sitt patientmöte. När
han gjort klart viss administration är han redo att prata
om det som ligger honom varmt om hjärtat – Hypertonimottagningen och behandlingen av patienter med högt
blodtryck.

G

runden till mitt intresse för
hypertoni lades redan under
medicinstudierna, slår Ove
Andersson fast. Under föreläsningarna i ämnet fascinerades jag av att
högt blodtryck är en symtomfri riskfaktor
som medför att man senare i livet har stor
risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
På den tiden kände vi redan till att de tre
riskfaktorerna, högt blodtryck, rökning
och höga blodfetter förstärker varandra
exponentiellt.
– Det föreföll alltså rimligt att man
skulle kunna göra något för mänskligheten inom det här området, hjälpa folk helt
enkelt. Då knöts jag – så småningom – till
hypertonimottagningen och forskningsgruppen kring hypertoni.
Riskfaktorer i Mellerud

det kompetenta människor. Sahlgrenska
sjukhuset var navet i svensk hypertoniforskning. Göteborg var blodtrycksforskningens Mekka. Jag lämnade Mellerud för
Göteborg.
Hypertonimottagningen

Hypertonimottagningen på Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg är Sveriges
äldsta. Den startade på initiativ av professor emeritus Lars Werkö och var en direkt
spin-off av Lars Wilhelmsens preventiva
studie som startade 1970 och screenades
åren efteråt.
– Vi var många som arbetade med detta,
Lars förstås, Claes Wilhelmsson, Anders
Vedin, Dag Elmfeldt, Ramon Sivertsson,
John Wikstrand, Lennart Welin, Göran
Berglund, Kurt Svärdsudd och jag själv,
berättar Ove Andersson och funderar på
om han kanske glömt någon. Vi kallade
in 7 500 50-åriga män som vi undersökte
och mätte blodtryck på. Det var ett hårt
arbete, men vi hade roligt. Varje måndag
och tisdag 18.00–23.00 jobbade vi med
detta.


– Men innan jag på allvar började på
Hypertonimottagningen var jag – som
alla andra läkare på den tiden – tvungen
att arbeta några månader inom primärvården. Jag ringde till provinsialläkarmottagningen i Mellerud i Dalsland, där jag är

född. Jag hälsades varmt välkommen dit
eftersom det då inte fanns någon läkare
alls där.
Ove Andersson ville göra en riskfaktorscreening i befolkningen i Mellerud bland
medelålders män och efter visst förhandlande med landstinget fick han tillåtelse
till det.
– Det var nog världens första kommunala hälsoscreening inom det kardiovaskulära området, säger Ove Andersson
glatt. Vi undersökte över 1000 män och
hittade cirka 150 obehandlade hypertoniker. Resultaten publicerades i Läkartidningen. Gösta Tibblin tyckte att det
var ett godkänt lärlingsarbete och hälsade
mig välkommen tillbaka till Sahlgrenska
sjukhuset.
– När jag påbörjade mina medicinstudier var tanken att jag skulle bli landsortsläkare – nån annan karriär förespeglade
mig inte. Men när jag kom till universitetssjukhuset blev det som det ofta blev. Jag
trivdes med arbetsgemenskapen och tillgängligheten till kunskap. Det var väldigt
intagande, jättespännande. Överallt fanns
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År 1974 gav så Lars Werkö uppdraget en vetenskap i dag men då var det nytt. betydelse längre, men att rökning och
till Göran Berglund (numera professor i Han var inne på skallighet och gråhårighet. kolesterolvärden hade betydelse under hela
invärtesmedicin i Malmö) att dra igång Diskussionerna han förde var oförblom- behandlingstiden. De patienter som initihypertonimottagningen. Denna blev, merade: Vad vet vi? Vad kan vi göra? Ska alt hade de högsta kolesterolvärdena hade
enligt Göran Berglund (Blodtrycket nr vi satsa på det? Det var fasligt roligt. Vi även flest hjärtinfarkter. Samma sak hos
3/2005), inte bara Sveriges första utan även tyckte ibland att han var galen – förstås dem som rökte. Detta visar sig inte förrän
den största och mest strukturerade. De kli- – genialiskt galen, som stora vetenskaps- efter 12–14 års uppföljning. De första 10
niskt orienterade läkarna hade mottagning män ofta är, men av 50 frön som Gösta åren är de behandlade hypertonikerna på
minst en eftermiddag i veckan var. Vissa av sådde, grodde och blommade några.
vår mottagning lika fria från komplikatioläkarna var laboratorieinriktade, t.ex. John
En av de första avhandlingarna i hyper- ner som de friska.
Wikstrand och Ramon Sivertsson. En del tonigruppens regi stod Ove Andersson för:
– Detta lär oss att vi absolut inte ska
var seniora, t.ex. Mathias Aurell, och gick
röka och vi måste leva sundare. Om vi ändå
inte ronder varje morgon och hade därför
har för höga lipider ska vi ta kolesterolsänmottagning på förmiddagarna. Viss
kande läkemedel. Men det måste finnas
mottagningsverksamhet var koppen balans mellan hur stor intervenNumera kan vi beskriva proglad till vårdavdelning.
tion man gör och vinsten med den.
– Vi hade ett fint arbetslag,
som kommer under
nosen väl, men vi oroar oss över den Riktlinjerna
god stämning och gott humör,
våren är kloka. Vi ska intervenera
minns han. Jag hade två eftermidoändligt höga risken för behandlade i sekundärprevention om kolestedagsmottagningar och rond varje
rolvärdena är på tok för höga och
hypertoniker att få diabetes.
morgon. Så var det studenterna och
sänka dem till åtminstone 3 mmol/l i
försöka skriva ihop sina uppsatser, lite
totalkolesterol.
jourer däremellan och screening på kväl– Nu gör vi 30-årsuppföljningar på
larna. Man sov mindre på den tiden ... ”Management of hypertension”. Den första samma material och ser hur det gått för
uppsatsen beskrev hypertonimottagning- behandlade hypertoniker jämfört med
hmm…visst var det så, myser han.
ens modell som för den tiden represente- friska, berättar Ove Andersson. Sådana 30rade ett viktigt nytänkande. Sedan dess har årsuppföljningar finns inte någon annanBra koncept
– Det allra viktigaste var kanske att vi avhandlingarna droppat in regelbundet.
stans i hela världen. I materialet finns fakta
var ett gäng specialister som var verkligt
som kan beskriva prognos och naturalhistointresserade av hypertoni, konstaterar Ove Hypertonimottagningen i dag
ria. Nu kommer en avhandling av Torbjörn
Andersson. Det innebar också en kontinui- I dag sköts Hypertonimottagningen på Almgren om chansen till överlevnad, hur
tet. Ytterligare en viktig ingrediens i kon- ungefär samma sätt. För 30 år sedan var många som får komplikationer av hjärtinceptet var att vi inte släppte patienterna. många kliniska frågor av forskningskarak- farkt, stroke och njurskador. Beträffande
Vi visste ju att efter x antal år försvinner tär som nu kan nu betraktas lösta. Då var njurskador visade t.ex. Annika Sivert att
alltid en del patienter. Vi löste det så att en det mycket praktiskt omhändertagande, en patient med välbehandlad hypertoni
sekreterare ringde efter dem och lyckades en hel del studier på organ, organskador, aldrig får njurinsufficiens. Numera kan vi
få tillbaka de flesta. Det var bara någon vänsterkammarhypertrofi, njurskador och beskriva prognosen väl, men vi oroar oss
enstaka procent som försvann. Dessutom åderförkalkningstecken av olika slag och över den oändligt höga risken för behandhade Göran (Berglund) varit framsynt nog inte minst blodtryckssvar på olika läke- lade hypertoniker att få diabetes. En fjärdeatt göra en slags checklistor med data som medelsbehandlingar. Verksamheten är del av männen som var 50 år när vi började
vi samlade in varje år och som sen kunde förändrad så till vida att den koncentreras får diabetes under behandlingstiden. Detta
användas för analyser. När datorerna kom till sekundära hypertoniformer och svår- är dubbelt så många som bland vanliga
behandlad hypertoni. Det handlar numera människor.
var resultaten bara att mata in.
– Ett annat viktigt koncept var att vi mest om patienter med tidigare kompli– Detta är fasligt olyckligt och förkunde standardisera blodtrycksmätningen. kationer.
sämrar prognosen, fortsätter han. Jag tror
– Det innebär att vi egentligen skulle att det beror på två ting. Det ena är att
Detta sköttes genomgående av sköterskor
vilket kanske är en förutsättning för att vilja göra en prospektiv multifaktoriell patienterna från början hade en tendens till
proceduren blir korrekt utförd. Ann-Louise interventionsstudie och behandla allting diabetes, de var lite överviktiga vid starten
Eriksson är Sveriges ”mesta” blodtrycksskö- (blodtryck, lipider, rökning och diabetes) och hade lite för höga lipidfraktioner. Är
superbra i den ena gruppen och jämföra det inte genetiskt så hänger det ihop med
terska och jobbar fortfarande hos oss.
– Då och då hade vi seminarier med den med en randomiserad grupp som får externa faktorer och övervikt. Det andra
bl.a. Gösta Tibblin som var en fullständigt s.k. normalvård, tänker sig Ove Andersson. är att de läkemedel vi hade till vårt förfobrilliant person ur kreativitetssynpunkt. Sedan mäter vi interventionseffekter i form gande under 1970- och 80-talen, diuretika
Han saknade totalt både fördomar och av frihet från komplikationer. Det skulle och betablockerare, kanske inte är alldeles
begränsningar. Gösta kom på att vi skulle jag vilja göra!
idealiska. Det jag spekulerar över nu är
mäta midja-stuss för att få ett säkrare mått
rätt så väl beskrivet i prospektiva randopå övervikt. Bo Larsson skrev om detta i Lång uppföljning
miserade kontrollerade studier som har
sin avhandling och sedan utvecklade Per – I 25-årsuppföljningen, som presentera- kommit under de sista två åren. Just den
Björntorp idén vidare, men det var Gösta des för några år sedan, studerade vi mor- gamla typen av behandling tycks förebygga
som kom på det. Han förslog också tidigt talitetsmönstret. Då kunde vi i multipel komplikationer bra på kort sikt, men ge
att vi skulle mäta pulsledningshastighet, regression se att blodtrycket inte hade diabetes vid långtidsuppföljning.
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Den moderna sjukvården har inneburit
att vi tekniskt sett kan intervenera mot
så många nya sjukdomar i dag. Kanske
har man lämnat den kliniska orienteringen lite för tidigt. Jag anser att för att
forskningen bland folksjukdomarna ska
kunna utvecklas ytterligare, måste vi ha
fenotypen av patienterna.

Nyheter

– Vi har på sistone intresserat oss mycket
för att undersöka svår hypertoni för att
se i vilken omfattning det finns aldosteronberoende hypertoni; Conns syndrom
eller överaktivitet i binjurarna. Vi har
screenat med biokemiska markörer och
funnit att kvoten av aldosteron och renin
på över 1,5 markerar hyperaldosteronism
med hög sensitivitet oavsett farmakologisk
behandling. Detta är oväntat och glädjande
av det skälet att nästan alla de här läkemedelsbehandlingarna påverkar renin- och
aldosteronsekretionen. Detta är mycket
intressant, eftersom ett enda blodprov kan
visa på problemet jämfört med vad man
var tvungen att gå igenom förr.
– Orsaken till att vi hittar så pass många
fall i dag, är den förbättrade diagnostiken.
När vi undersökte vårt patientmaterial för
30 år sedan hittade vi två fall. I modern litteratur beskriver man att prevalensen skulle
vara 10 procent bland 50-åriga män. Detta
tror jag är alldeles fel, men allt beror på
vilka patientmaterial man har. Är de strikt
populationsbaserade – som vårt – är andelen mycket lägre. Bland svårbehandlade
hypertoniker är de förstås många fler och
skulle man undersöka sådana systematiskt,
hittade man säkerligen en större andel
patienter med hyperaldosteronism.
Bra läkemedel

– Numera är det mycket lättare att handskas med patienter med hypertoni och
hyperkolesterolemi jämfört med förr. Vi
har sådana fantastiska läkemedel! Det
hör absolut till undantagen att man inte
lyckas bra. Vi kommer troligen att minska

användandet av betablockerare, särskilt i
kombination med diuretika, på grund av
dess negativa effekt på glukoskontrollen
till förmån för lågdos diuretika plus ACEhämmare och/eller kalciumantagonist.
Betablockerarna har sin självklara plats i
hjärtsjukvården, men kanske inte längre
vid primär okomplicerad hypertoni.
Den moderna sjukvården har inneburit
att vi tekniskt sett kan intervenera mot så
många nya sjukdomar i dag. Kanske har
man lämnat den kliniska orienteringen lite
för tidigt. Jag anser att för att forskningen
bland folksjukdomarna ska kunna utvecklas ytterligare, måste vi ha fenotypen av
patienterna. Det betyder att vi måste studera både den genetiska uppsättningen och
de exogena faktorerna för att förstå vad som
händer. Vi bör inte sära på grundforskning
och klinisk forskning utan integrera dem.
Det är väldigt viktigt. Jag är inte direkt pessimistisk, men det är ingen tvekan om att
mitt arbete är lite passé. Det är en naturlig
utveckling. Många av de ”gamla” frågeställningarna är lösta.
– En synnerligen positiv utveckling är
integreringen av forskningen inom diabetologi, kardiologi, cirkulationssjukdomar
och metabolism på den kliniska sidan,
säger Ove Andersson med eftertryck. Det
metabola syndromet har blivit forskningsintensivt ur många aspekter, vilket gjort det
mångfacetterat och jättespännande. Vi har
gemensamma symposier som kommer att
generera ytterligare kunskaper. Kompletterar vi så med genetiker och molekylärbiologer blir forskningen väldigt stark.
– Fortbildningen får aldrig sjunka
undan i modern sjukvård, framhåller Ove

Andersson. Ett exempel på detta är en så
banal sak som blodtrycksmätning. En av
hälsovårdens vanligaste undersökningar är
en av de mest komplicerade att utföra på
rätt sätt. Vi har just spelat in en instruktionsfilm som förhoppningsvis kommer
att distribueras i hela landet och bör ses av
såväl läkarkandidater som sjuksköterskor
och läkare. Jag garanterar att det blir första
steget till ökad vårdkvalitet.
Fantastiskt och berusande

– Jag har och har haft en fantastisk tillvaro inom sjukvården. Jag är lycklig nog
att ha en kombinationstjänst som innebär
sjukvård, forskning och undervisning. Det
ena behövs för det andra som är förutsättningen för det tredje. Det ger balans och
omväxling som är så tillfredsställande. Det
är berusande att lyckas med en observation
som stämmer, som kan publiceras och som
är ny.
– För en kille som skulle bli distriktsläkare var det kul att komma i smittande
intellektuell gruppering som gav möjligheten att skriva en avhandling. Det var långt
mer än jag då kunde drömma om. Nu
har jag skrivit 150 peer-reviewed-arbeten
och drygt ett dussin av dem är riktigt bra
– även så här efteråt! Jag brukar gratulera
studenter till att ha valt ett yrke där man
aldrig har tråkigt! Det är en ljuvlig verksamhet – helt enkelt fascinerande. Jag har
uppnått alla professionella mål – och inte
varit olycklig en enda dag på jobbet!
Maud Umaerus
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En historisk återblick

på blodtrycket, dess mätning
och synen på cirkulationen
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änge har man varit övertygad om att ett högt
blodtryck negativt påverkar cirkulationen. I
Kina framhölls för mer än 4 000 år sedan att
saltrik föda kunde medföra kraftig puls, som i
sin tur kunde leda till slaganfall och förlust av talförmågan.
Detta vittnar om att man redan då hade en föreställning om
relationerna mellan tryck, uppfattad som hård puls, liksom
viktiga komplikationer till högt blodtryck.
I modern tid beskrevs sambandet mellan högt blodtryck
och kliniska följder av hypertonisjukdomen första gången av
engelsmannen Richard Bright (1789–1858). Han publicerade
1827 ett arbete ”Records of some medical cases”, där han bland
annat beskrev sambanden mellan ödem, albuminuri, hård
puls och kronisk nefrit. Senare fick denna konstellation av
symtom beteckningen Brigths sjukdom. Något senare visade
han också att det förelåg ett samband mellan de beskrivna
symtomen och hypertrofi av hjärtats vänstra kammare.

Harveys upptäckter medförde en total omvälvning av dåtidens kunskaper inom cirkulationsfysiologin. Utgångspunkten
för hans forskning var funderingar över venklaffarnas funktioner. Det tog lång tid att undersöka och bevisa att blodet
verkligen transporterades från hjärtat genom artärerna ut i de
båda kretsloppen. Först efter ett kvarts sekel var han färdig
att publicera sina resultat. Dessa byggde på ett stort antal
djurexperimentella undersökningar. I sitt arbete kunde han
efter lång tid på ett övertygande sätt visa:
 att blodet rör sig i en cirkel
 att hjärtat är en pump som driver blodomloppet och att
arbetsfasen utgörs av hjärtats sammandragningar
 att höger kammars uppgift är att driva blodet genom lungorna
 att blodet därefter pumpas ut från vänster kammare för att
åter cirkulera genom kroppen

blodcirkulationen

Drygt hundra år efter det att Harvey upptäckt blodomloppen genomfördes den första blodtrycksmätningen. Den
utfördes av den engelske teologen och vetenskapsmannen Stephen Hales (1677–1761). Hales
publicerade 1733 resultaten från
sina första undersökningar. Dessa
hade han utfört på en häst. Mätinstrumentet utgjordes av ett
långt glasrör. Detta kopplades via
en bit gås-trakea samman med
en av hästens artärer på halsen.
Stephen Hales (1677-1761)
I glasröret steg sedan blodet successivt till en höjd av 8 fot och 3 tum, dvs. drygt 2,5 meter.
Blodpelarens höjd i röret motsvarade hästens blodtryck. Hales
noterade också att blodpelarens höjd i glasröret ändrades i
takt med hästens puls. I ett senare försök, då han stressade
hästen än mer, konstaterade han att blodpelaren i glasröret
steg ytterligare flera tum från det ursprungliga värdet.
Hales kunde med sin blodiga metod och med hygglig
noggrannhet bestämma medel-artärblodtrycket. Han konstaterade också att det synkront med hjärtslagen uppträdde
små oscillationer i glasröret som minskade exaktheten i



Fram till början av 1600-talet ansåg man att levern var det
centrala organet för cirkulationen hos människan. Det var
från levern som blodet vid
behov via venerna fördes ut
till kroppens olika organ.
Den första riktiga beskrivningen av cirkulationssystemets uppbyggnad gavs av
William Harvey (1578–1657)
(1). Han beskrev 1628 de båda
blodomloppen – det stora och
det lilla kretsloppet. Om sina
William Harvey (1578–1657)
upptäckter redogjorde han för
i sitt berömda arbete ”Excercitatio anatomica de motu cordis
et sanguinis in animalibus”. Översatt till svenska blir titeln
på arbetet ”Anatomisk undersökning av hjärtats och blodets
rörelser hos djuren”.
Harvey växte upp i England. Efter studier i Cambridge
utbildade han sig till läkare i universitetsstaden Padua i norra
Italien. Därifrån återvände han senare till hemlandet där han
fortsatte att arbeta som läkare i London där han också blev
kunglig livläkare.

blodtrycksmätning
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avläsningen. Blodets koagulation i röret medförde alltid att
försökstiden begränsades. Den blodiga teknik som Hales
introducerade kallas vanligtvis för direkt intraarteriell blodtrycksmätning.

fick glömma bort Auenbruggers metod att perkutera bröstet. Perkussion och auskultation kompletterar i själva verket
varandra.

måttenheten för blodtryck blir mm Hg

För att öka mätnoggrannheten anslöt den tyske fysiologen
Carl Ludwig (1816–1895)
ena skänkeln på U-röret till
en skrivare, som grafiskt kontinuerligt återgav blodtrycket på en kymograf, dvs.
en sotad trumma. Denna
rörde sig långsamt och med
konstant hastighet alltmedan skrivaren återgav blodtryckets variationer. Genom
denna uppfinning, som han
beskrev 1847, infördes grafisk
registrering av storheter och
Carl Ludwig (1816-1895)
tidsförlopp inom fysiologin.
Detta ökade precisionen i mätningarna. Nu kunde forskare
börja jämföra kurvor och resultat med varandra. Ganska
snart fann man emellertid att den nya tekniken inte återgav
systoliskt och diastoliskt blodtryck så exakt som man hoppats. Motstånd och tröghet i systemen medförde, framför
allt vid ökad hjärtfrekvens, att skrivaren inte hann med att
återge hela händelseförloppet. Detta fick till följd att man
under senare delen av 1800-talet arbetade mycket med fortsatt utveckling och förbättring av den tekniska apparaturen
för att ännu bättre framställa pulsvågen och därmed de olika
blodtrycken.
Ett viktigt framsteg gjordes
av den franske fysiologen
Francois Magendie (1783–
1855) när han omkring 1850
modifierade U-röret genom
att ge de båda skänklarna
olika diametrar. Den ena
gjordes bred och blev reservoar för kvicksilvret medan
den andra, dvs. själva stigröFrancois Magendie (1783-1855) ret, gjordes smalare. Denna
förändring medförde att noggrannheten vid själva avläsningarna både underlättades och blev pålitligare. Magendies princip användes när man långt senare började tillverkning av
modernare kvicksilvermanometrar.

Det långa raka glasröret som
Hales använt sig av byttes av
den franske studenten och blivande läkaren Jean-LéonardMarie Poiseuille (1799–1869)
ut mot ett U-format rör, som
han delvis fyllde med kvicksilver. Detta skedde 1828. Då
kvicksilver har en täthet som
är 13,6 gånger större än vattnets kunde det nya mätinstrumentets längd minskas betyd- Jean-Léonard-Marie Poiseuille
(1799-1869)
ligt. Detta medförde att man
mycket enklare kunde fortsätta med blodtrycksmätningar.
Undersökningarna genomfördes av naturliga skäl fortfarande
endast på djur. Framför allt var det på hundar som blodtrycket undersöktes. De erhållna blodtrycken motsvarades av
skillnaden mellan kvicksilvernivåerna i U-rörets båda skänklar. För att motverka blodets snabba koagulation tillsattes små
mängder natriumbikarbonat i mätröret.
Poiseuille beskrev och kunde också med olika experiment
visa vilka faktorer som bestämmer vätskors flöden i kärlen.
Han fann att flödet storlek beror på kärlets längd och radie
samt vätskans viskositet. Dessa konstanter ingår också i den
kända formeln som fått namnet Poiseuilles lag.
Alltsedan Poiseuille introducerat kvicksilver (Hg)-manometern har millimeterkvicksilver varit internationell måt�tenhet för blodtryck.
stetoskopet

Stetoskopet infördes i den medicinska undersökningen 1819
av den franske läkaren René-Théophile-Hyacinthe Laennec
(1781–1826). Laennec arbetade framför allt som lungläkare.
Han tycke det var obehagligt att lägga örat mot den
sjukes bröstkorg. Detta gav
honom uppslaget till att
uppfinna stetoskopet. Hans
första stetoskop utgjordes av
en tidning som han rullat
ihop. Dessförinnan hade
han erinrat sig ett välkänt
akustiskt fenomen, nämligen att om man tar en
trästav och skrapar på ena
René-Théophile-Hyacinthe Laennec änden hör man dessa ljud
(1781-1826)
starkt i den andra. Senare
började man därför att tillverka stetoskop av trä.
Stetoskopet har senare kommit att bli ett viktigt instrument vid kontroll och undersökning av cirkulationen liksom
vid den auskultatoriska mätningen av blodtrycket. I sitt
arbete påpekade den ödmjuke Laennec också att man inte
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grafisk registrering av blodtryck

andra tekniker och mätenheter

Under 1800-talets senare hälft tillverkades olika apparater,
med vilka man indirekt stängde av blodflödet i blodkärlen.
I ett av instrumenten fanns en liten skål med plats för vikter.
Denna kunde placeras över olika blodkärl, t.ex. arteria radialis och belastades sedan med vikter till dess att blodflödet
upphörde distalt om ”tillklämningen”. Det systoliska blodtrycket motsvarades då av antalet gram som erfordrades för
att stänga av blodflödet vidare ut i artären. Därmed kunde
man ge det systoliska blodtrycket ett kvantitativt värde
uttryckt i gram.

Den tyske professorn Karl Vierordt
(1818–1884) var sannolikt den
förste som med en specialtillverkad
sfygmograf kunde dokumentera
och genomföra indirekta mätningar
av systoliskt blodtryck på människa.
Sina resultat publicerade han 1855 i
Scientific American. Andra forskare
genomförde indirekta mätningar
av systoliskt blodtryck genom att
klämma ihop perifera blodkärl med
Karl Vierordt (1818-1884)
ballonger. Dessa fylldes vanligen
med olika vätskor, tills pulsen upphörde distalt om tillklämningen av blodkärlet.
Under senare delen av 1800-talet verkade i London blodtrycksforskaren Frederick Akbar Mahomed (1849–1884)
som bl.a. uppfann en kvantitativ
metod (sphygmogram) för närmare karakteristik av blodtryckssvängningar (2). Han kunde
även separera sekundär njurorsakad hypertoni från det som idag
kallas essentiell hypertoni. Dr.
Mahomed studerade och beskrev
även hur pulsvågen påverkades av
ett högt blodtryck men också hur
tilltagande åderförfettning i blod- Frederick Akbar Mahomed
(1849-1884)
kärlen ändrade pulsvågens utseende.
blodtrycksmanschetten

Blodtrycksmanschetten introducerades 1896 av den italienske
barnläkaren Scipione Riva-Rocci (1863–1937). Nu kunde
man på allvar börja tillämpa oblodig dvs. indirekt blodtrycksmätning i stor skala (3).
Genom tillkomsten av denna
uppfinning kunde man mäta
blodtrycket i överarmen på
människor. Till att börja med
använde man sig av den palpatoriska mättekniken, dvs.
trycket i manschetten ökades
tills pulsen vid handleden inte
längre kunde palperas. Den
nya tekniken medgav emellertid att man fortfarande endast
Scipione Riva-Rocci (1863-1937) kunde bestämma det systoliska
blodtrycket med oblodig teknik.
Senare har det visat sig att den palpatoriska tekniken diskriminerar något sämre än den auskultatoriska, varför de
erhållna värdena för systoliskt blodtryck vanligen blir cirka
5–10 mm Hg lägre än med den auskultatoriska metoden.
Korotkoff-ljuden

blodtrycksmätning utanför mottagningen

Det var Ayman och Goldman som 1940 införde tekniken att
låta patienten själv mäta blodtrycket i hemmet. De visade att
blodtrycken mätta i hemmet var lägre än blodtrycken mätta
på mottagningen.


Den ryske kirurgen Nikolaj Sergeivich Korotkoff (1874–
1920) beskrev 1905 i en rysk militärtidskrift en metod för
att även mäta det diastoliska blodtrycket med oblodig teknik.
Den teknik som idag används för indirekt blodtrycksmätning bygger helt på de iakttagelser som Korotkoff beskrev

för drygt 100 år sedan (4,
5). Det dröjde emellertid
mer än 30 år innan man
övertygats om att den nya
indirekta metoden kunde
ersätta den blodiga mätningen av blodtryck.
Nikolaj Korotkoff utexaminerades vid 24 års
ålder från universitetet i
Moskva. Han tjänstgjorde
efter sin läkarexamen i
Nikolaj Sergeivich Korotkoff
Fjärran Östern som kirurg
(1874-1920)
i samband med boxarupproret i Kina 1900. Han återvände senare för insatser under
det rysk-japanska kriget 1904–05. Efter många, långa och
farofyllda resor återkom han till Moskva varifrån han senare
flyttade till St. Petersburg. Där påbörjade han sin forskning
i ämnet kärlkirurgi. Upptäckten av ”korotkoff-ljuden” som
gjort honom så berömd var emellertid endast en sidoupptäckt
under tiden han arbetade som forskare och kirurg.
Korotkoff-ljuden uppstår sannolikt till följd av den turbulens, dvs. virvelbildningar i blodkärlen, som följer varje
utdrivningsfas från hjärtat. Ljuden delas in i fem faser. Fas
1 inleds när första pulsljudet hörs. Efter hand ändrar ljuden
karaktär för att till sist försvinna. Detta motsvaras av fas 5.
Av korotkoff-ljuden är det således endast det första och det
sista ljudet som är nyttoljud, dvs. ljud som vi använder oss av
för att identifiera systoliskt respektive diastoliskt blodtryck.
Vid ökade blodflöden upphör inte alltid korotkoff-ljuden.
Då anges ibland diastoliskt blodtryck i fas 4. Så förhåller det
sig under t.ex. graviditet. Andra gånger avstår man från att
ange det diastoliska blodtrycket eftersom det kan vara mycket
svårt att identifiera fas 4 (6). Så sker t.ex. hos patienter med
aortainsufficiens liksom under det dynamiska arbetsprovet.
Under arbetsprovet använder
man sig ofta av doppler-tekniken
för att mäta det systoliska blodtrycket. Denna teknik presenterades redan 1842 av den amerikanske
matematikern Christian Doppler
(1803–1853).
Korotkoff-ljuden utgörs av bredbasiga ljud, dvs. brus som omfattar
Christian Doppler (1803-1853) olika frekvenser. Initialt är ljuden
svaga. Frekvensanalys visar att i början överväger frekvensen
100 Hertz (Hz). När ljuden efterhand blir tydligare har dessa
en frekvensspridning 30–700 Hz med maximal intensitet vid
100–150 Hz. De är därför lätta att identifiera av både yngre
och äldre som mäter blodtryck. Förutom att ljuden uppvisar
olika frekvenser så varierar även ljudstyrkan. Denna uppgår
till mellan 40 och 100 decibel (dB).
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Sir George Pickering (1904–
1980) visade 1964 för första
gången att blodtrycket sjunker
under natten. Samma år användes den första non-invasiva
blodtrycksutrustningen för långtidsregistrering av blodtryck.
Även svensk hypertoniforskning under hela 1900-talet har
bidragit till att utveckla metoder
George Pickering (1904-1980) för blodtrycksmätning samt dess
tolkning, alltifrån Kylins kapillärtrycksmätning på 1920-talet till Sven Hammarströms
multipla blodtrycksmätningar över dygnet på inneliggande
patienter på 1940-talet (7,8). Dessutom har förbättringar
gjorts avseende blodtrycksmanschetterna, stetoskopet och
för blodtrycksmätning i liggande finns numera en speciell
hjärtnivåkudde (1).
sammanfattning

En medicinhistorisk genomgång visar att synen på cirkulation, blodtryck och blodtrycksmätning har utvecklats och
förändrats, dels beroende på nya idéer men fr.a. genom tillkomsten av nya tekniska metoder som kommit till användning. En ödets ironi kan sägas vara det faktum att läkare
under stora delar 1900-talet, baserat på Korotokoff-ljuden,
använt sig främst av den diastoliska blodtrycksnivån för diagnostik och terapi av hypertoni liksom för riskskattning av

kardiovaskulär sjukdom. Dagens kliniska intresse fokuserar
dock lika mycket på både den systoliska blodtrycksnivån och
på pulstrycket. Det systoliska blodtrycket bygger främst på
hur Riva-Rocci med sin metod bestämde detta. Dessutom
har också pulsvågen som informerar om eftergivligheten i
blodkärlen åter fått en framträdande plats i dagens cirkulationsforskning.
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Tidig blodtrycksforskare med indisk bakgrund
verksam i London

F

rederick Akbar Mahomed was an Englishman of mixed
Indian and Irish descent who made substantial contributions to the study of high blood pressure in a
short professional life from 1872 to 1884. He was strongly
influenced by the previous work of Richard Bright on kidney
disease at his own hospital (Guy’s Hospital in London) and
by the contemporary pathological studies of Gull and Sutton
on arteriolar changes in persons with high blood pressure.
In detailed clinical studies, he separated chronic nephritis
with secondary hypertension from what we now term essential hypertension. He described the constitutional basis and
natural history of essential hypertension and pointed out that
this disease could terminate with nephrosclerosis and renal
failure. His clinical studies were done without the benefit
of a sphygmomanometer but with the aid of a quantitative
sphygmogram that he had initially developed while a medical
student. He described characteristic features of the pressure
pulse in patients with high blood pressure and in persons with
arteriosclerosis consequent on aging. These pressure wave
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changes have recently been
verified and explained. He
contributed to a number of
other advances in medical
care, including blood transfusion and appendectomy
for appendicitis. He initiated
the Collective Investigation
Record for the British Medical
Association; this organization collected data from physicians practicing outside the hospital setting and was the precursor
of modern collaborative clinical trials. Mahomed died
from typhoid fever, almost certainly contracted from
one of his patients, at age 35 at the height of his career.
Källa: O’Rourke MF. Frederick Akbar Mahomed. Hypertension 1992;19:212-7.

Praktisk Blodtrycksmätning
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1
Tänkvärt
Blodtrycksmätningen är den enda undersökningen för att ställa
diagnosen högt blodtryck.
Mätning av blodtryck är en av de vanligaste undersökningarna inom
sjukvården och betraktas därför som ”enkel” att utföra!
Blodtrycksmätningen skall vara standardiserad, dvs. att blodtrycket
mäts på samma sätt varje gång.
Många patienter har önskemål om att själva kunna mäta sitt blodtryck. Det är då viktigt att tänka på att patienten får instruktioner
om hur mätningen skall utföras. En automatisk hemblodtrycksmätare är bra och enkel för patienten att använda.

2
Auskultatorisk blodtrycksmätning
Kontrollera att mätaren är nollställd
Informera patienten om blodtrycksmätningen
Blodtrycksmätning i höger arm bör vara standard.
Välj rätt manschettstorlek (mät ev. armomfånget) placera armen i
hjärtnivå och manschettens undre kant 2 cm ovan armbågsvecket
Vid första blodtryckskontrollen bör man mäta blodtrycket i båda armarna. Skiljer sig mätvärdet väljer man armen med det högsta värdet.
Låt patienten vila liggande eller sittande i ett lugnt och tyst rum i 5
minuter.
Prata ej med patienten under mätningen.
Räkna patientens pulsfrekvens

3
Problem vid mätningen
Venstas beror på för långsam uppumpning,
viktigt att låta trycket gå ner till noll mellan
mätningarna.
Svårt att höra töm armens vener genom att
låta patienten lyfta armen rakt upp några
sekunder. Man kan även testa att pumpa upp
snabbare eller låta patienten knyta handen 10
gånger. Vänta en minut före nästa mätning.
Om det diastoliska blodtrycket hörs ned till 0
kan det bero på att manschetten sitter för hårt
eller att stetoskopet trycks för hårt mot blodkärlet. Det kan även vara förkalkning i kärlen,
eller ökat blodflöde som vid oro, anemi eller
graviditet.
Vanliga Felkällor
Åtsittande kläder. Hårt åtsittande plagg på
överarmen.
Fel manschettbredd. För bred manschett ger
för lågt blodtryck; för smal manschett ger för
högt blodtryck. Gummiblåsan inne i blodtrycksmanschetten bör vara 40 procent av
armens eller benets omkrets.
Skulle patienten ha väldigt tjocka överarmar
så att ingen manschett passar kan man mäta
blodtrycket på underarmen. Använd aldrig
lårmanschett på armen då den är för bred.

Placera stetoskopet över arteria brachialis, palpera pulsen och pumpa
snabbt upp manschetten 20–30 mmHg över palpabel puls.

Armen ej i hjärtnivå. Ger felvärde. Ligger armen för högt blir trycket för lågt och ligger
armen under hjärtnivå blir trycket för högt.

Släpp ut luften långsamt 2 mmHg/pulsslag

Armen ej avslappnad. Svårt att höra rätt.

Läs av till närmaste ca 2 mmHg

Patienten talar. Blodtrycket blir för högt

Avläs det systoliska blodtrycket när de första pulsslaget hörs (fas 1)

Ej tyst rum. Patienten har svårt att slappna av.
Svårt höra rätt.

Avläs det diastoliska blodtrycket när ljudet helt försvinner (fas 5)
Anteckna det systoliska och det diastoliska blodtrycket
Mät alltid blodtrycket 2 ggr, första mätningen är orienterande, andra
mätresultatet är det som är giltigt.
Vid upprepade mätningar är det viktigt att släppa ut all luft ur manschetten och vänta 1 minut före nästa mätning. Skulle pulsslagen
försvinna under mätningen får man aldrig pumpa upp manschetten
under pågående mätning, utan man får börja om från början.
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Stetoskopet trycks för hårt mot artären. Svårt
att höra rätt
Stetoskopet placeras fel. Ingenting hörs eller
mycket svaga pulsljud.
För snabb sänkning av manschettrycket. Fel
värde.

Praktisk Blodtrycksmätning
4

5

Orsak till varför blodtrycket varierar
Ej vilat innan
=
Högre blodtryck

Kalibrering
Blodtrycksmätaren kalibreras mot en referensmanometer vilken ska finnas på avdelningen.
Referensmanometern ska bara användas vid
kalibrering.

Nyss ätit

=

Lägre blodtryck

Nyss rökt

=

Högre blodtryck

Är stressad

=

Högre blodtryck

Talar under mätningen

=

Högre blodtryck

Referensmanometern kalibreras mot en kalibrerad manometer, som finns på Medicintekniska
avdelningen på närmaste sjukhus eller hos leverantörens serviceorganisation.

Har druckit kaffe

=

Högre blodtryck

Alla blodtrycksmätare ska kalibreras 1–2 ggr/år.

Har vitrockshypertoni

=

Högre blodtryck

Blodtrycket varierar också med
Årstid
Lägre på sommaren – högre på vintern
Tid på dygnet

Högre på dagen – lägre på natten

Olika kroppslägen Ligger patienten – lägre blodtryck
Sitter patienten – högre blodtryck

Kvalitetssäkring
För att fastställa hur stabil utrustningen är skall
varje mätare ha en loggbok där åtgärder och kalibrering registreras.
Kan du inte kalibrera själv skall blodtrycksmätaren skickas en gång om året till Medicinsktekniska avdelningen på närmaste sjukhus eller
till leverantörens serviceorganisation för kalibrering.
Blodtrycksmätaren får inte ha större felgräns än
± 3 mmHg.
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Blodtrycksmanschetten skall naturligtvis kontrolleras regelbundet avseende funktionen i slangar,
kopplingsstycken och ventiler.

Lagar om mätning av blodtryck
Vi har ett regelsystem för apparatur för blodtrycksmätning. Regelverket består av flera olika
lagar och trädde i kraft fullt ut 14 juni 1998.
Krav har införts på att all ny utrustning skall vara
CE-märkt (CE innebär att produkten är godkänd som medicinteknisk produkt enligt EUdirektiv). Lagen för medicintekniska produkter
innebär att man inte får ta blodtrycksmätare i
bruk om de inte är lämpliga för sin användning,
oavsett om de är gamla eller nya och CE-märkta.
Alla nya blodtrycksmätare som köps, lånas eller
leasas av kliniken måste numera vara CE-märkta.
Är det en egentillverkad produkt, skall denna ha
ett igångsättningstillstånd oberoende av om den
används kliniskt eller för forskningsarbete.

BLODTRYCKET 2006 • Vol 22 (Nr 1) 19

Dygnsmätning av blodtrycket Del 1
mbulatorisk blodtrycksmätning
innebär i princip att man under
ca 24 timmar bär automatisk
apparatur som registrerar blodtrycket med
regelbundna intervall, förslagsvis 3 gånger
per timme. Mätningsresultatet skall under
registreringsperioden inte delges patienten
då han eller hon annars kan påverkas av resultaten. Man får via ambulatorisk 24-timmarsblodtrycksmätning information om
blodtryckets nivåer och variationer under
såväl dag som natt.
Indikationer för
utförande av 24-timmarsblodtryck

Optimalt vore att i stort sett alla patien-

ter med förhöjda kliniska blodtryck också
utvärderas med hjälp av 24-timmarsblodtryck. Det är ju endast genom 24-timmarsmätning man kan få information om t.ex.
blodtryck i speciella situationer, utanför
mottagningen (med mottagning menas i
detta fall läkarmottagning, t.ex. på vårdcentral eller mottagning på sjukhus) och blodtrycksnivåerna nattetid. I de flesta fall är
våra utredningsresurser emellertid mer eller
mindre begränsade, varför vi tvingas prioritera. I vissa situationer kan resultatet utifrån
en 24-timmars blodtrycksregistrering vara
av särskilt stor betydelse för den fortsatta
behandlingen. Exempel på indikationer för
utförande av 24-timmarsblodtryck är:



I ett storslaget höstväder avhölls
14–16/10 en IPULS-certifierad kurs
om 24 timmars blodtrycksmätning
och tolkning, på Lejondals slott
nordväst om Stockholm. Eftersom
ämnet engagerar en växande del
av läkare som arbetar med patienter som har hypertoni, följer här
en summering av kursens innehåll. För kursinnehållet, praktiska
moment och falldiskussioner stod
de för Blodtryckets läsare välbekanta Thomas Kahan och Fredrik
Nyström. För organisationen stod
Boehringer-Ingelheim.
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Högt mottagningsblodtryck (> 140/90
mmHg) men lågt eller normalt blodtryck vid
kontroll i annan miljö, som t.ex. i hemmet eller
när det tas hos distriktssköterska.
Högt mottagningsblodtryck (> 140/90
mmHg) men avsaknad av tecken på organpåverkan.
Högt mottagningsblodtryck (> 140/90
mmHg) och tecken på att patienten är stressad
i samband med den kliniska blodtrycksmätningen, t.ex. förekomst av takykardi vid mättillfället, eller att patienten helt enkelt uppger
att han/hon känner sig stressad.
Stora variationer i mottagningsblodtryck.
Anamnestiska hållpunkter för att patienten
har lägre blodtryck utanför mottagningen, t.ex.
ortostatism eller yrsel.
Refraktär hypertoni, d.v.s. liten eller ingen
blodtryckssänkande effekt av aktuella läkemedel.

Det kan också vara onödigt, ibland
t.o.m. olämpligt, att låta patienten genomgå 24-timmars blodtrycksmätning. Patienter med symtom av det höga blodtrycket,
eller etablerad hypertensiv organskada, och
som har hypertoni vid vanlig klinisk blodtrycksmätning, kommer knappast få sin
behandling ändrad som följd av resultat av
en 24-timmars blodtrycksregistrering.
Praktiskt genomförande

Mätarens manschett sättes lämpligen på
den icke-dominanta armen. Om patienten
är högerhänt sätter man alltså manschetten på vänster arm. Det är mycket viktigt
att man gör en standardiserad mätning av
patientens blodtryck med vanlig manuell
teknik på mottagningen i samband med att
man applicerar mätaren. Denna mätning
kommer sedan ligga till grund för utvärdering av huruvida t.ex. vitrockhypertoni
föreligger eller ej. Vitrockeffekten, å andra
sidan, beräknas vanligen som differensen
mellan dag-blodtryck och den manuella
blodtrycksregistrering som utföres vid
applicerandet av den ambulatoriska mätapparaten.
Mättekniker och reproducerbarhet

Ambulatoriska blodtrycksmätare registrerar
blodtrycket med hjälp av auskultatorisk eller oscillometrisk mätning. Det finns också
enheter som använder båda teknikerna
samtidigt.
Även de bästa mätarna, de som enligt
British Hypertension Society har klassats
som A för såväl systoliska som diastoliska mätningar, tillåts registrera nästan 15
mmHg fel upp till var 7:e mätning. Det är
mycket när det gäller diastoliska blodtryck.
Det är trots detta mycket få mätare som i
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skrivande stund finns på marknaden och
som har A klass. På British Hypertension
Society’s hemsida publiceras fortlöpande
uppdaterade listor på kvaliteten hos såväl
ambulatoriska blodtrycksmätare som automatmanschetter. En viktig information
som dessa klassningar indirekt givit oss är
att vara skeptiska mot enstaka avvikande
blodtrycksvärden. Om ett enstaka blodtrycksvärde avviker påtagligt jämfört med
tidigare eller senare registrerade blodtryck,
bör man vara kritisk och misstänka mätfel
om resultatet inte stämmer överens med
patientens upplevelser eller symtom och
anteckningar.
24-timmarsblodtryck och prognos

Hos äldre personer är stresspåslag med åtföljande blodtrycksstegring vid blodtrycksmätning, särskilt ofta förekommande (1). I
en av de viktigaste interventionsstudierna
vid isolerad systolisk hypertoni, Syst-Eur,
gjordes 24-timmars blodtrycksmätning
vid studiestart i placebogruppen(2,3). Alla
personer som deltog hade systolisk hypertoni definierat som ett systoliskt blodtryck
160–219 mmHg med ett diastoliskt blodtryck <95 mmHg. Figur 1 visar resultatet
av studien. Patienternas blodtrycksvärden
vid studiestart har delats in i tredjedelar
(lägre, mellan och övre tredjedel). Resultatet visar med all önskvärd tydlighet
att nivån av 24-timmarsblodtryck har en
mycket god överensstämmelse med det
kliniska utfallet hos äldre personer med
isolerad systolisk hypertoni. Notera till
exempel det nattliga blodtrycket. En person med ett nattligt blodtryck som faller
inom den lägre tredjedelen för ambulatoriskt blodtryck har sju gånger lägre risk
att drabbas av en kardiovaskulär händelse
(end-point) än en person vars blodtryck
ligger i den högsta tredjedelen. Nivån av
nattligt blodtryck är den starkaste prediktorn av kardiovaskulära händelser i SystEur, när man jämför med dag-blodtryck
eller dygns-blodtryck. Observera också
förhållandet mellan kliniska blodtryck och
hjärtkärlsjukdom i grafen. Kliniska blodtryck korrelerar mycket dåligt till utfallet,
skillnaden i kardiovaskulära händelser
mellan den lägsta och högsta tredjedelen
av kliniska blodtryck uppgår inte till mer
än 1,3 ggr.
Vitrockhypertoni och vitrockeffekt

Vitrockhypertoni (eng.: white-coat hypertension) innebär att patienten har
hypertoni vid den kliniska mätningen,
men normalt blodtryck när det registreras
med 24-timmarsblodtrycksmätning eller

motsvarande tekniker (hemblodtrycksmätning som på ett eller annat sätt sköts av
patienten själv). Tyvärr så har förekomsten
av vitrockhypertoni i olika populationer
varit svårt att bestämma eftersom olika definitioner av blodtrycksgränser förekommer. Många har använt ≥140/90 mmHg
som referens för kliniska blodtryck men
det är först relativt nyligen som man börjat kunna enas om vid vilken nivå man
skall ställa diagnosen hypertoni utifrån
ett ambulatoriskt uppmätt blodtryck.
Det är förenat med god prognos att ha ett
dygnsgenomsnitt <130/80 mmHg (nattblodtryck bör vara under 120/70 mmHg
samt dygnsgenomsnitt bör vara < 130/80
mmHg). Patienter med blodtryck som
ligger 5 mmHg högre, systolisk eller diastoliskt, har emellertid inte med nödvändighet en behandlingskrävande hypertoni.
Under kursen framgick att undertecknad
i förstone använder ovannämnda referensgränser, medan Thomas Kahan kan tänka
sig tillåta upp mot 5 mmHg högre blodtryck. I våra fallbeskrivningar framgick
emellertid att vi på det hela har samma
syn när blodtrycket sätts samman som en
faktor bland alla andra för att bedöma patientens totala risk.
Vitrocknormotoni

Man talar ibland också om vitrocknormotoni. Detta innebär normalt blodtryck vid
den manuella mätningen, men hypertoni
vid 24-timmars blodtrycksregistrering(4,5).
Inte helt oväntat ser man vid detta tillstånd
ökad vänsterkammarmassa, vilket förstås talar för att blodtryckbelastningen på hjärtat
är närmare kopplad till de ambulatoriska
blodtrycksförhållandena än till de kliniska
blodtrycken (4,5). Tänkbara förklaringar

kan vara mycket stressande arbetsförhållanden, med åtföljande hypertoni under
långa arbetsperioder. Med tanke på att det
inte finns prospektiva långtidsstudier på
behandling av hypertoni utifrån 24 timmars blodtrycknivåer, är det i nuläget svårt
att generellt rekommendera farmakologisk
terapiskärpning vid vitrocknormotoni. Om
patienten däremot visar tecken på organskada, såsom koncentrisk vänsterkammarhypertrofi, diastolisk dysfunktion,
albuminuri eller ögonbottenförändringar,
bör man pröva att skärpa behandlingen
och se om dessa organmanifestationer då
går i regress.
Vitrockeffekt och refraktär hypertoni

En kliniskt mycket relevant studie av vitrockeffekten och dess betydelse vid refraktär hypertoni publicerades av Redon et al.
för några år sedan (6). Man inkluderade
86 patienter med hypertoni som trots
behandling med tre eller fler antihypertensiva läkemedel hade över 100 mmHg
i diastoliskt blodtryck vid upprepade kliniska blodtrycksmätningar (6). Man följde
det kliniska händelseförloppet i upp till 8
år. För analys av kardiovaskulära händelser i relation till basalblodtrycket delades
materialet in i tredjedelar. Figur 2 visar
sannolikheten att överleva utan att en kardiovaskulär händelse inträffat. Skillnaden
i kardiovaskulär sjukdomsincidens mellan
patienter i den lägre tredjedelen, motsvarande ett genomsnittligt dygnsblodtryck
på 129/77 mmHg, och den mellersta
tredjedelen, med ett dygnssnitt på 142/88
mmHg, blev som synes markant (Figur
2). Var tionde patient i gruppen med det
lägre ambulatoriska blodtrycket drabbades alltså av en kardiovaskulär händelse

under uppföljningstiden. Motsvarande
siffra, för gruppen med intermediär ambulatorisk blodtrycksnivå, var att sju av tio
patienter drabbades av hjärtkärlsjukdom.
Behandlingens intensitet styrdes utifrån
det kliniska blodtrycket och det som gör
den här studien så kliniskt relevant är
att det inte var någon skillnad i kliniskt
blodtryck mellan gruppen med lägre eller
intermediär 24-timmars blodtrycksnivå.
De hade kliniska blodtryck på 175/106
mmHg respektive 174/107 mmHg. Enligt denna studie kan man alltså sannolikt
nöja sig med den aktuella antihypertensiva
behandlingen hos en patient med tre eller
fler blodtryckmediciner, trots att han eller
hon har ett kliniskt diastoliskt blodtryck
på mottagningen på mer än 100 mmHg,
om dygnsgenomsnittet vid ambulatorisk
blodtrycksmätning är i storleksordningen
129/77 mmHg.
Vitrockeffekten tenderar att vara särskilt
tydlig i högre åldrar. Figur 3 visar att den
är starkt positivt korrelerad med åldern i
en svensk populationsbaserad undersökning(1).
Sammanfattning

Det är det stora antalet mätningar som till
stor del utgör förklaringen till den höga
precisionen och reproducerbarheten av 24
timmars blodtrycksmätning. Man måste
hålla i minnet att andra referensvärden
gäller för 24-timmars blodtryck jämfört
med mottagningsblodtryck. Som en minnesregel gäller att det ofta skiljer ca 10/10
mmHg om man jämför det ofta citerade
140/90 mmHg som referens för mottagningsblodtryck med 130/80 som här föreslås för dygnsgenomsnitt (med en viss
prutmån uppåt på kanske 5 mmHg).

I nästa nummer av Blodtrycket avhandlas betydelsen av dygnsvariationen i blodtrycket, och det något oprecisa begreppet
”non-dipping”.
Fredrik Nyström
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Socialstyrelsens nya
riktlinjer för

»stroke«

– visar var resurserna
gör störst nytta

V

arje år drabbas ca 30.000
personer av ”snabbt uppträdande fokal störning av hjärnans funktion med symptom
som varar minst 24 timmar eller leder till
döden, där orsaken inte uppenbarligen är
annan än vaskulär”, s.k. stroke eller slaganfall (den benämning som rekommenderas
av Svenska Läkaresällskapets språknämnd).
Ca 20.000 är förstagångsinsjuknanden och
ca 80–90% av de som drabbas är äldre än
65 (medel 75) år. Cerebrovaskulär sjukdom svarar för 10–12% av alla dödsfall
och utgör därmed, såväl i Sverige som i de
flesta övriga länder i västvärlden, den tredje
vanligaste dödsorsaken efter aterosklerotisk
hjärtsjukdom och cancer. Slaganfall anses
även vara den viktigaste orsaken till invaliditet samt personligt lidande och svarar
för fler än en miljon vårddagar årligen till
en kostnad som beräknats vara över 10
miljarder.
Under Svenska Läkaresällskapets Riks-

stämma 2005 i Älvsjö, presenterades vid
ett symposium nya nationella riktlinjer för
omhändertagande, utredning, behandling
och uppföljning av patienter som drabbats
av stroke. Arrangör var Socialstyrelsen och
moderator var Generaldirektör Kjell Asplund. Övriga medverkande var Professor
Per Wester, Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå, Professor Bo Norrving, Lunds Universitetssjukhus och Anna Sohlberg, projektledare vid Socialstyrelsen.
De nya riktlinjerna kan ses som en
revidering av de nationella riktlinjerna
för stroke från 2001, där det medicinska
faktadokumentet har uppdaterats och en
hälsoekonomisk del har lagts till. I den
medicinska delen har faktorer som etik,

patientsäkerhet och ändamålsenlig vårddokumentation särskilt beaktats. Riktlinjerna
innehåller rekommendationer om prioriterade åtgärder enligt en rangordningslista,
men också om åtgärder som inte bör utföras samt sådana som endast bör göras i kliniska studier eller i forskningssyfte. Främst
prioriteras åtgärder med dokumenterad
effekt eller stöd i vetenskap och beprövad
erfarenhet. Exempel på åtgärder som inte
bör utföras är sådana där det vetenskapliga
stödet saknas eller är ofullständigt. Hit hör
även diagnostiska åtgärder där fyndet sällan
påverkar handläggningen av patienten.
Prioriteringen sker enligt en skala 1–10,
där 10 är ingen prioritet, dvs. åtgärder
med liten medicinsk nytta i förhållande
Inte påverkbara
riskfaktorer
• Ålder
• Kön
• Hereditet

Livsstil
•
•
•
•
•

Rökning
Fysisk aktivitet
Kost
Alkohol
Blodtryck

Miljöfaktorer
• Social struktur
• Ekonomi
• Kultur

till kostnaden. Svåra sjukdomstillstånd
och kostnadseffektiva åtgärder prioriteras
högre än mindre allvarliga sjukdomstillstånd och mindre kostnadseffektiva åtgärder. De nya riktlinjerna innehåller även
ett avsnitt som vänder sig till politiker och
beslutsfattande tjänstemän, med syftet att
underlätta användningen av riktlinjerna i
dessa gruppers arbete med hälso- och sjukvårdsprogram samt prioriteringar. Detta
avsnitt fokuseras på centrala frågor kring
strokesjukdomen, riktlinjernas viktigaste
rekommendationer samt frågor som politiker och sjukvårdshuvudmän har anledning
att särskilt beakta. Patientens väg i vårdkedjan utgör strukturen i riktlinjerna, som
inrymmer avsnitt om primärprevention,

Cerebrovaskulär
Sjukdom
• TIA
• Tidigare stroke

Klassiska
Riskfaktorer
• Hypertoni
• Diabetes
• Förmaksflimmer

Stroke

Annan manifest
Hjärtkärlsjukdom
• Koronarsjukdom
• Perifer kärlsjukdom

De fem viktigaste riskfaktorerna, som svarar för nästan 2/3 av alla insjuknanden stroke, är
högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, rökning och låg fysisk aktivitet. Primärprevention
fokuseras på påverkbara riskfaktorer där effekten av preventiva insatser är säkerställd.
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prehospital vård, sjukhusvård, rehabilitering och sekundärprevention.
Primärprevention

Primärpreventionen fokuseras på påverkbara riskfaktorer där effekten av preventiva
insatser är säkerställd. De fem viktigaste
riskfaktorerna för stroke är högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, rökning
och låg fysisk aktivitet. Dessa riskfaktorer
svarar för nästan 2/3 av alla insjuknanden
i stroke. Den relativa risken för stroke ökar
ca 4 gånger hos en individ som har hypertoni eller diabetes, jämfört med den som
har lågt blodtryck respektive den som inte
har diabetes. Risken fördubblas hos den
som lever med låg fysisk aktivitet eller är
rökare, jämfört med den som tränar eller
inte röker. Vid förmaksflimmer ökar risken
5–6 gånger. Viktigast är högt blodtryck,
som orsakar 65 fall av stroke per 100.000
individer och år. Rökning, låg fysisk aktivitet, diabetes och förmaksflimmer orsakar
årligen var för sig 25–35 fall per 100.000
individer. Som primärpreventiv åtgärd,
oavsett besöksorsak, rekommenderas alltid
rådgivning för rökstopp. Det lönar sig alltid
att sluta röka (prioritetsgrad 1). Observationsstudier visar att rökstopp minskar
överrisken inom ett par år och efter 10 års
rökstopp är risken för stroke bara marginellt högre bland exrökarna, jämfört med
de som aldrig har nyttjat tobak.
Över en fjärdedel av den vuxna
befolkningen i Sverige har hypertoni. En
rad studier har visat att endast 25–30% av
de hypertoniker som är behandlade har
ett välkontrollerat blodtryck. Detta trots
att behandling av hypertoni bland äldre
patienter är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna mot stroke. Vid primärpre-
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vention är det viktigt att beakta patientens
hela riskprofil, vilket låter sig göras med
hjälp av ”Systematic Cardiovascular Risk
Evaluating System” (SCORE), som utarbetats av det europeiska kardiologsällskapet.
SCORE tar hänsyn till ålder, kön, rökning,
blodtryck och kolesterolnivå och gör det
möjligt att prediktera en persons risk att
drabbas av dödlig hjärtinfarkt eller stroke
inom en 10-årsperiod.
Högriskindivider är de som redan har
utvecklat kardiovaskulär sjukdom och
symptomfria ”friska” personer med flera
riskfaktorer eller kraftigt förhöjda nivåer av
enskilda riskfaktorer och som löper minst
5% risk att dö inom 10 år. Grundläggande
är att påverka livsstilsfaktorer som rökning,
matvanor, motion, kroppsvikt och stressfaktorer, oavsett risktillhörighet. Ofta är
detta tillräckligt för lågriskindivider. Vid
hög risk rekommenderas förutom råd om
livsstilsfaktorer att blodtrycket sänks till
målnivå enligt sammanfattningen från
SBU, med i första hand ett eller flera medel
ur grupperna diuretika, ACE-hämmare
och kalciumantagonister (prioritetsgrad
3). Betablockerare rekommenderas inte
som förstahandsmedel, såvida inte annan
indikation samtidigt föreligger. Behandling
av patienter med högt blodtryck och låg
risk med ett eller flera ”dyra” blodtryckssänkande läkemedel har ingen prioritet i
riktlinjerna. En tredjedel av patienterna
med förmaksflimmer har hög risk och för
dessa är warfarinbehandling angelägen
(prioritetsgrad 2).
För patienter med förmaksflimmer
och låg risk kan blodproppsförebyggande
behandling med acetylsalicylsyra (ASA)
vara lämplig. Sambandet mellan kolesterolnivå i befolkningen och risken för stroke

är svagt. Den strokeförebyggande effekten
av statinbehandling är dock väldokumenterad och kostnadseffektiviteten för
behandling med statiner, särskilt simvastatin, framhålls. Genom befolknings- och
individinriktad primärprevention kan riskfaktorprofilen påverkas i gynnsam riktning.
Genom sundare kostvanor och rökstopp
samt om hälften av de som är inaktiva
började motionera och om hälften av de
riskpatienter som har hypertoni upptäcktes
och behandlades adekvat och om de som
har förmaksflimmer och flera andra riskfaktorer behandlades med warfarin, skulle
strokeincidensen minska.
Prehospital vård

Stroke är ett akut tillstånd som kräver omedelbar handläggning. Vid misstanke om att
en person har drabbats av stroke kontaktas
SOS alarm eller sjukvårdsrådgivning och
ambulanstransport bör omedelbart ske till
närmaste sjukhus (prioritetsgrad 1). SOS
alarmkriterier gäller vid plötslig intensiv
huvudvärk eller intensiv huvudvärk med
förlamningar och/eller talsvårigheter (prioritetsgrad 1), akut halvsidig förlamning,
plötslig svårighet att prata eller svälja, snedhet i ansiktet, förlamning som snabbt blir
bättre (prioritetsgrad 2) eller då personen
varit avsvimmad men vaknat och för övrigt
mår bra (prioritetsgrad 3). ”Strokealarm”
innebär att ambulanspersonalen skall förvarna akutmottagningen om att behov av
brådskande trombolys kan föreligga. Vårdprogram för stroketrombolys bör finnas
(prioritetsgrad 2).
Vissa undersökningar och åtgärder
utförs redan i ambulansen (prioritetsgrad
2) om tid medges, som t.ex. bedömning
av medvetandegrad och förlamningar,
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SE är en organiserad slutenvårdsenhet
där ett multidisciplinärt team med speciella kunskaper om strokevård tar hand om
patienten. Standardiserat undersökningsoch behandlingsprogram, tidig mobilisering och rehabilitering, registreringsoch behandlingsprogram för att undvika
komplikationer samt utbildning för både
personal och patienter samt dessas anhöriga, präglar verksamheten vid SE. Studier

som totalt inkluderar ca 5.000 patienter
visar att vård vid SE resulterar i 14% lägre
dödlighet, 20% minskad dödlighet eller
funktionsberoende och 22% minskad
dödlighet eller behov av institutionsvård.
För att förhindra ett dödsfall eller ett fall
av funktionsberoende eller institutionsvård
behövde 18–24 patienter behandlas. Effektivast har den typ av SE visats vara där både
akutvård och rehabilitering är tillgänglig.

Sjukhusvård

En säker klinisk diagnos tidigt efter insjuknandet är basen för den fortsatta handläggningen. Omedelbar bedömning av läkare
tillsammans med akut datortomografi är
en kostnadseffektiv förstahandsmetod vid
strokediagnostik (prioritetsgrad 1). Andra
snarlika tillstånd som kräver omedelbara
åtgärder är krampanfall, traumatisk hjärnblödning, svåra infektioner, lågt eller högt
blodsocker och elektrolytrubbningar.
Med magnetresonanstomografi (MRT)
kan blodproppsskador i hjärnan påvisas
redan tidigt efter insjuknandet, men detta
påverkar i praktiken inte fortsatt handläggning eller behandling. Hjärtsjukdom är
vanligt hos patienter med stroke samt TIA
och minst 25% av hjärninfarkterna kan tillskrivas en blodpropp som bildats i hjärtat
och därifrån transporterats till hjärnan.
Intravenös trombolys är mycket effektiv i
lämpliga fall (prioritetsgrad 1) och bör ges
inom tre timmar. Stroketrombolys är dock
tillgänglig endast vid drygt hälften av landets sjukhus. I några fall hänvisas till annat
sjukhus, medan en tredjedel av sjukhusen
inte har tillgång till denna behandlingsform. Det vetenskapliga underlaget för
positiv effekt av vård på strokeenhet (SE)
har alltmer förstärkts (prioritetsgrad 1).

Med hjälp av ”Systematic Cardiovascular Risk Evaluating System” (SCORE), som tar
hänsyn till ålder, kön, rökning, blodtryck och kolesterolnivå, kan en persons risk att
drabbas av dödlig hjärtinfarkt eller stroke inom en 10-årsperiod uppskattas.
Adapted from the Full Text of the European Guidelines on CVD Prevention. Third Joint European Societies’ Task Force
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. De Backer G; Ambrosioni E; Borch-Johnsen K. et al. European
Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10(Suppl 1): S1-S78. Reproduced with permission of the
European Society of Cardiology. © 2003 ESC
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mätning av blodtryck, blodsocker, syrgasmättnad och temperatur samt EKG-registrering och anläggande av intravenös infart
(dropp). När stroke drabbar patienter med
multipla sjukdomstillstånd och förväntad
kort livslängd som befinner sig i en annan
vårdform, görs en bedömning av läkare och
ställning tas till om omvårdnad och rehabilitering kan ske i den befintliga vårdformen
(prioritetsgrad 2).

Enheter med kort vårdtid utan organiserad
mobilisering/rehabilitering har inte visats
påverka mortaliteten. Detsamma gäller
”mobila stroketeam”, där delar av stroketeamet sköter patienter på andra vårdavdelningar.
Rehabilitering

Rehabilitering sker samtidigt med medicinska åtgärder och finns med tidigt i
vårdkedjan. Rehabiliteringen kan utgöras
av medicinska, sociala och arbetsinriktade
åtgärder med syfte att åstadkomma bästa
möjliga funktions- och aktivitetsförmåga
samt förutsättningar för ett så ”normalt”
liv som möjligt. Det vetenskapliga stödet
är starkt för att en fortsatt rehabilitering
med hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut
eller multidisciplinärt team minskar risken
för död och sjukdomsprogress bland hemmaboende strokepatienter under det första
året. Tidig utskrivning åtföljd av rehabilitering i hemmet av multidisciplinärt team
kan vara lämpligt för vissa patienter med
lätt till måttlig stroke. Detta kan även vara
ett komplement till andra vårdformer och
rehabilitering.
Det finns olika metoder för att träna
den motoriska förmågan, men vetenskapligt stöd saknas för att den ena metoden
är effektivare än den andra. Uppgiftsspecifik träning kan användas för att förbättra
patientens förmåga att utföra vissa uppgifter eller aktiviteter.
Individuellt anpassad arbetsterapi har
visats ge både ökad aktivitetsförmåga
och delaktighet. Träning av gångförmågan och avlastning av kroppsvikten kan
ske på s.k. gångbana. Det vetenskapliga
stödet för att denna metod är effektivare
än traditionell sjukgymnastik är begränsat,
men metoden kan vara lämplig vid fall av
gångsvårigheter, försvårad andning och
försämrad cirkulation. Fotledsortos kan
hjälpa vissa patienter, men bör föregås av
noggrann undersökning och uppföljning.
Rutinmässig användning av fotledsortos
rekommenderas inte. Träningens intensitetsgrad rekommenderas vara 30–60
(medel 45) minuter för sjukgymnastik och
30–60 (medel 40) minuter för arbetsterapi,
fem dagar i veckan. Bland rehabiliterande
åtgärder rekommenderas även individuell bedömning och utprovning av hjälpmedel inklusive bostadsanpassning samt
information och utbildning av patientens
anhöriga.
Sekundärprevention

Generella åtgärder vid sekundärprevention
följer samma mönster som vid primärpre-
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Antal fall av stroke
Aktiv behandling

Placebo

Relativ riskreduktion
(95% CI)

Två läkemedel

157/1770

255/1774

43%

Ett läkemedel

157/1281

165/1280

5%

Hypertensiva

163/1464

235/1452

32%

Normotensiva

144/1587

185/1602

27%

I studien PROGRESS visades gynnsam effekter av blodtryckssänkande ACE-hämmare och diuretika oavsett blodtrycksnivå. Mest uttalad var den preventiva effekten när de båda preparattyperna användes i kombination.
PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with
previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet. 2001;358:1033-41

vention och fokuseras först på påverkbara
riskfaktorer i livsstilen. Rökstopp, kost med
rikligt innehåll av grönsaker och fisk samt
mindre mättat fett och regelbunden individuellt anpassad motion rekommenderas
(prioritetsgrad 3). Data från det svenska
nationella kvalitetsregistret för strokevård,
Riks-Stroke, visar dessvärre att de försök
som gjorts att förmå stroke-patienter att
sluta röka, inte har krönts med framgång.
Vid strokedebuten var 16% av patienterna
rökare. Två år senare var fortfarande 11% av
männen och 13% av kvinnorna rökare. Även
behandling av hypertoni grundas på samma
principer som vid primärprevention.
Enligt riskvärderingsmodellen SCORE
är alla patienter med symptomgivande
cerebrovaskulär sjukdom högriskindivider. Efter stroke eller TIA rekommenderas blodtryckssänkande läkemedel oavsett
blodtrycksnivå, dvs. även vid normalt
blodtryck (prioritetsgrad 3). Det refereras här främst till erfarenheter med ACEhämmare och diuretika, som i den stora
studien PROGRESS visades ha gynnsam
effekt vid alla typer av stroke. Mest uttalad var den preventiva effekten när de båda
preparattyperna användes i kombination. I
denna studie reducerades risken för återfall
i stroke, både bland de patienter som haft
hjärninfarkt och de som hade drabbats av
hjärnblödning första gången.
Sammanfattningsvis minskar behandling

med blodtryckssänkande läkemedel risken
för stroke och andra vaskulära komplikationer bland patienter som drabbats av
stroke eller TIA. Nyttan av blodtryckssänkning bland patienter som är över 80 år är
dock inte fastställd. Patienter med stroke
eller TIA har ofta samtidigt någon annan
aterosklerotisk sjukdom eller en riskfaktorprofil som motiverar behandling med

statiner. ”Billiga” statiner rekommenderas
därför även vid normal kolesterolnivå efter
ischemisk stroke utan samtidig ischemisk
hjärtsjukdom. Detta grundas på resultat
från en undergrupp i en stor studie, där
statinbehandling visat gynnsam effekt på
insjuknande i koronarsjukdom och behovet av kärlingrepp, men inte på risken att
drabbas av en ny stroke. En stor sekundärpreventiv statinstudie pågår och ytterligare kunskap på detta område är på väg.
Kostnadseffektiviteten vid sekundärprevention är god.
För patienter som har drabbats av stroke
eller TIA kan den specifika återfallsprofylaxen följa tre huvudprinciper – trombocythämning, antikoagulation eller kärlkirurgisk behandling. Vid trombocythämning står valet mellan ASA, dipyridamol,
klopidogrel (Plavix®) eller en fast kombination av ASA och dipyridamol i slowreleaseform (Asasantin® Retard), som visats
ge en mer uttalad återfallsförebyggande
effekt än enbart ASA i lågdos (50 mg/dag).
Effekten av dipyridamol i kombination
med en högre dagsdos ASA värderas i en
pågående stor randomiserad studie. Klopidogrel enbart har inte visats vara effektivare
än ASA bland patienter som drabbats av
stroke. Den sekundärpreventiva effekten
av klopidogrel i kombination med ASA
har i en stor undersökning jämförts med
effekten av enbart klopidogrel, på högriskpatienter. Antalet nya kardiovaskulära
händelser skiljde sig inte signifikant mellan
grupperna under i medel 18 månaders
uppföljning, men kombinationen gav en
signifikant ökad blödningsrisk. Vid ickeembolisk hjärninfarkt eller TIA rekommenderas i de nya riktlinjerna behandling
med ASA eller ASA och dipyridamol i
kombination. Vid förekomst av förmaksflimmer har antikoagulantia visats minska
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risken för embolier effektivare än trombocythämmare, varför behandling med warfarin rekommenderas till dessa patienter.
Behandlingen är dock inte lämplig för alla
med förmaksflimmer. Andelen patienter
som efter cerebral emboli vid förmaksflimmer behandlas med antikoagulantia är
i medel 29% och varierar avsevärt mellan
olika sjukhus i landet. Vid nya ischemiska
händelser under pågående ASA-behandling, rekommenderas inte byte till någon
annan typ av antitrombotisk terapi. Vid
höggradig karotisstenos ger karotiskirurgi
ett effektivare skydd mot framtida stroke
än medicinsk behandling med trombocythämmande medel eller antikoagulantia. Operationsfrekvensen skiljer sig stort
i landets sjukvårdsregioner från 5 till
14,5/100.000 invånare.
Organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser

Genomgång av de nya riktlinjernas organisatoriska och ekonomiska konsekvenser,
ger vid handen att den årliga kostnaden för
utbildning av sjukvårdspersonal i evidensbaserade metoder för livsstilsrådgivning
på vårdcentraler och andra mottagningar,
inte är känd. När det gäller blodtrycksbehandling i primärpreventivt syfte, bör
insatserna koncentreras till upptäckt och
behandling av högriskpatienter. Användningen av de dyra AII-antagonisterna bör
minimeras. Den organisatoriska åtgärden
är här utökad information genom läkemedelskommittéerna samt uppföljning av
riktlinjerna. Härigenom räknar man med
att minska läkemedelskostnaderna med ca
200 miljoner.
När det gäller behandling med statiner räknar man på samma sätt med att
spara 225 miljoner genom en konsekvent
användning av simvastatin. För patienter

med förmaksflimmer förespråkas en mer
rationell användning av antikoagulantia
och kvalitetskontroller, vilket skulle medföra en kostnadsökning om totalt 260 miljoner. För att alla patienter som drabbas av
stroke skall få möjlighet att vårdas på en SE
i akutskedet, krävs full utbyggnad av sådana
enheter på alla sjukhus till en kostnad av
180–225 miljoner. Därtill kommer tillhandahållande av vårdkedja för akuta åtgärder
inklusive datortomografi, vilket beräknats
till ytterligare 18 miljoner. För rehabilitering efter det akuta skedet vill man öka
kapaciteten för insatser under det första
året både på sjukhus och i primärvården,
vilket skulle medföra en kostnadsökning av
okänd storlek. Inte heller angavs kostnaden
för utbildning och utarbetandet av lokala
riktlinjer med inriktning på evidensbaserade metoder.
De organisatoriska åtgärderna skall
resultera i en snabbt arbetande vårdkedja,
som tidigt kan utreda och operera symptomatisk karotisstenos och även göra uppföljning. Kostnaden för enskilda sjukhus eller
sjukvården i sin helhet för dessa resurser
är inte kända. Utöver vad som nämnts
vill man öka patientsäkerheten genom att
införa bättre avvikelserapportering samt
anmälningar Lex Maria och ökad biverkningsrapportering, införa kvalitetsindikatorer samt ha en ändamålsenlig vårddokumentation och en komplettering av RiksStroke. På en avslutande bild framhölls
att en kostnadseffektiv primärprevention
med läkemedel skulle göra det möjligt att
omfördela ca 400 miljoner till utbyggnad
av SE med trombolys och bättre rehabilitering.
Röster från auditoriet

Mot bakgrund av det föga uppmuntrande
utfallet när det gäller att få strokepatien-

ter att sluta röka undrade någon hur man
skall göra för att få fram antirökbudskapet
till patienter med kognitiva förändringar.
Någon effektiv lösning på detta problem
är inte känd. Man undrade även varför
användningen av warfarin vid förmaksflimmer varierar i olika delar av landet.
Om detta beror på patienternas åldersskillnad eller har andra orsaker är oklart.
Någon från Danderyds sjukhus menade
att även SE med kort vårdtid (medel 5–6
dagar) kan erbjuda effektiv vård. En röst
uttryckte glädje över de nya rekommendationerna och undrade samtidigt hur man
skall få med landstingens ledningar på att
upprätta strokeenheter.
Informationsseminarier har hållits för
sjukvårdshuvudmännen samt andra beslutsfattare och deras instanser. Intresset har varit
mycket stort på beslutsfattarnivå, men vissa
svårigheter finns att nå ut till politikerna.
En i ämnet erfaren person påpekade att alla
som möter sjukvården bör få blodtrycket
mätt samt råd och hjälp för att sluta röka.
Detta bör vara obligatoriskt vid all prevention. En välkänd farmakolog ville ha en
kommentar till varför inget nämnts om
behandling med betablockerare. Svaret
var att Läkemedelsverket för närvarande
sammanställer ett kardiovaskulärt kunskapsdokument i vilket det kommer att
framgå att betablockerare har en mindre
uttalad effekt än vissa andra blodtrycksänkande medel just när det gäller stroke
och därför inte rekommenderas som förstahandsmedel, om inte annan indikation
samtidigt föreligger. Kjell Asplund framhöll avslutningsvis att de nya riktlinjerna
kan ses som ett pionjärarbete – troligen har
inget annat land så utförliga riktlinjer för
strokesjukvård.
Kent Forsén
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H A M P U S E K LÖ F, U P P S A L A , S W E D E N

16.20 Predictive value of transstenotic pressure gradient on long
term morbidity, blood pressure and renal function in patients
with renal artery stenosis
ALAA ALHADAD, MALMÖ, SWEDEN

G R E G O R G U RO N , G ÖT E BO R G , S W E D E N

11.50 Angioplasty of renal artery stenosis from a radiologist´s perspective
L A R S LÖ N N , G ÖT E BO R G , S W E D E N

12.10 How do you treat a patient with renal artery stenosis?
An interactive lecture

18.00 Buses leave from Academicum, Medicinaregatan 3
19.00 Dinner at Sjömagasinet (Sea-food restaurant)

G E RT J E N S E N , G ÖT E BO R G , S W E D E N

12.45 Lunch, Academicum

REGISTRATION
Registration fee - 2000 SEK before June 30, 2006. 2500 SEK after June 30, 2006.
The fee includes 25 % VAT, attendance to sessions, coffee breaks, lunches, and dinner with social events.
Register at www.inspiro.se/symposium
Note that accommodation is not included.

LOCATION
The symposium will take place at Academicum, Medicinaregatan 3, which is attached to Sahlgrenska University Hospital.
Academicum is located approximately 3 km from Göteborg city centre and can easily be reached by tram in 10 minutes.

ACCOMODATION

The official language of the symposium is English.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:
Dr. Hans Herlitz (Scientific issues)
Department of Nephrology
Institute of Medicine
Telephone +46 (0) 31 3421000. Fax +46 (0) 31 412332. e-mail hans.herlitz@medic.gu.se
or Inspiro AB (Registration and practical issues)
Telephone +46 (0) 31 136504. e-mail henrik@inspiro.se

Rooms have been reserved at Hotel Gothia Towers (located 10 minutes from Academicum by tram).
Room bookings should be made at registration site.

ORGANIZING COMMITTEE:
Dr. Hans Herlitz Dr. Gert Jensen Dr. Gregor Guron
Department of Nephrology at the Department of Metabolism and Cardiovascular Research
Institute of Medicine
The Sahlgrenska Academy at Göteborg University
Gothenburg, Sweden

The symposium is sponsored by:

Läkemedel med central verkan mot
nikotinberoende och övervikt bör inte
kombineras på grund av interaktionsrisk
En fråga om det föreligger interaktionsrisk mellan Zyban och Reductil har inkommit till läkemedelsinformationscentralen, Läkemedelsinformation i väst. Frågan är relevant, eftersom det i samband med förändringar i
livsstil samtidigt kan finnas en önskan att sluta röka och minska i vikt. Av svaret framgår dock att preparaten
inte bör kombineras.

Z

yban (bupropion) är ett medel vid nikotinberoende
(1). Preparatet har under 15 års tid använts som antidepressivt läkemedel i USA (2). Effekten är likvärdig med exempelvis selektiva serotoninåterupptagshämmare
(SSRI). Bupropion är en selektiv neuronal återupptagshämmare av katekolaminer (noradrenalin och dopamin) med
minimal effekt på indolaminers återupptag (serotonin) (1).
Bupropion metaboliseras i hög grad främst via CYP2B6.
Reductil (sibutramin) är ett antiobesitasmedel (1). Sibutramin hämmar återupptag av noradrenalin, serotonin och
dopamin. Preparatet har utvecklats för behandling av övervikt och fetma. Positiva effekter på depressiva symtom har
noterats, utan relation till effekter på vikt (3). CYP3A4 är
det viktigaste enzymet i sibutramins metabolism och dess
metaboliter (1). Även CYP2C9 är involverat i den fortsatta
metabolismen av metaboliter.
Vid genomgång av relevant litteratur återfinns inga beskrivningar av interaktioner eller fallrapporter där bupropion och
sibutramin kombinerats. Risk för farmakodynamisk interaktion föreligger dock då båda substanserna påverkar neuronalt återupptag av transmittorer inom centrala nervsystemet
(1). Accentuerad effekt på psykiatriska symtom kan uppstå.
I FASS varnas speciellt för att kombinera bupropion med
centralt verkande återupptagshämmare. Sibutramin skall
ej kombineras med läkemedel mot psykisk sjukdom. Blodtrycksstegring finns upptaget under ”varningar och försiktigheter” i FASS-texterna för de båda preparaten.

På Läkemedelsverkets hemsida är ett observandum publicerat
år 2002 där förskrivare ombeds respektera Reductils kontraindikationer (4). Detta skrevs mot bakgrund av två dödsfall
i Italien där patienten i ena fallet hade intagit både fluoxetin
(SSRI) och sibutramin.
Sammanfattningsvis föreligger risk för farmakodynamisk
interaktion mellan preparat med återupptagshämmande
effekt på neurotransmittorer. Mot bakgrund av information
i FASS-texternas avsnitt ”varningar och försiktigheter” avråds
från att kombinera bupropion och sibutramin.
Åsa Kindstedt
Läkemedelsinformation i väst

Referenser:
1. FASS 2005
2. Fava M, Rush AJ, Thase ME, Clayton A, Stahl SM, Pradko JF,
Johnston JA. 15 Years of Clinical Experience With Bupropion
HCl: From Bupropion to Bupropion SR to Bupropion XL.
Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005;7:106-13.
3. Elfhag K, Rossner S, Barkeling B, Rooth P. Sibutramine
treatment in obesity: initial eating behaviour in relation to
weight loss results and changes in mood. Pharmacol Res.
2005;51:159-63
4 . Observanda, Respektera kontraindikationer för Reductil. Läkemedelsverkets hemsida (www.mpa.se), mars 2002.
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Svenska Hypertonisällskapets stipendier 2005
Projekttitel

Sökande

Stipendium

Ett nytt biomekansikt perfusionssystem för
ex vivo studier av artificiella endotelialiserade kärl

Niklas Bergh

25 000 kr

Determinanter för följsamhet med antihypertensiv behandling

Staffan Svensson

25 000 kr

Identifiering av nya riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom

Stanko Skrtic

25 000 kr

Hjärtfunktion vid hyperintensiv vänsterkammarhypertrofi

Richard Müller-Brunotte

25 000 kr
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Svenskt Kardiovaskulärt
vårmöte 2006 hålls
26–28 april, i linköping
på konsert & kongress
Vårmötet har fått en egen länk till hemsida.
Adressen är: www.malmo-congress.com
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KONGRESSKALENDER

April 5–9
Third Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis
Antalya, Turkiet
http://www.medhyp.org/
April 26–28
Åttonde Kardiovaskulära Vårmötet
Linköping Konsert och Kongress
http://www.malmokongressbyra.se
(under aktuella kongresser)
April 27–29
7th Annual Conference on Arteriosclerosis,
Thrombosis and Vascular Biology
Denver Marriott City Center
Denver, Colorado
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3033071
Maj 7–9
7th Scientific Forum on Quality of Care
and Outcomes Research in Cardiovascular
Disease and Stroke
Omni Shoreham Hotel - Washington, DC
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3032938
Maj 17–20
American Society of Hypertension
New York City, Hilton Hotel
http://www.ash-us.org/annual_meeting/
future_dates.htm
Maj 25–28
Controversies in Obesity, Diabetes and
Hypertension (CODHy)
Berlin, Tyskland, http://www.codhy.com/
Juni 12–16
Sixteenth European meeting on
Hypertension
Madrid, Spanien
http://www.eshonline.org/about_esh/
future_esh_meetings.htm

Juli 30–Augusti 2
3rd Annual Symposium of the American
Heart Association Council on Basic Cardiovascular Sciences - Translation of Basic
Insights into Clinical Practice
Keystone Conference Center - Keystone, CO
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3032066
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April 1–5
8th European Congress of Endocrinology
Glasgow, Great Britain
http://www.ece2006.com

K A R DI

2006
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Juni 18–22
XIV International Symposium on Atherosclerosis
Rome Marriott Park Hotel – Rome, Italy
http://www.isa2006.org/

K U L Ä RT V

Kardiovaskulärt Vårmöte
2006
26–28 april
i Linköping
www.malmo-congress.com/skv/

September 10–13
Heart Failure Society of America
Seattle, Washington, USA
http://www.hfsa.org/
September 29–oktober 1
11th Annual Meeting of the European Council for Cardiovascular Research (ECCR)
La Colle sur Loup, Nice, France
For more information: http://www.eccr.org/
Oktober 4–10
US Council for High Blood Pressure Research
San Antonio,USA
For more information:
http://www.heart.org/
Oktober 15–19
21st Scientific Meeting of the International
Society of Hypertension
Fukuoka, Japan,
http://www.congre.co.jp/ish2006/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

2007
Maj 19–23
American Society of Hypertension
Chicago, USA
http://www.ash-us.org/
September 24–26
Annual Scientific Meeting of the British Hypertension Society
St. John’s College, Cambridge
http://www.bhsoc.org/courses_conferences.htm#2007

Anmäl adressändring:
Avd. klinisk farmakologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Fax 031–82 67 23

Författaranvisningar
Blodtrycket publicerar information inom
hypertoniområdet för medlemmar i Svenska
Hypertonisällskapet. I första hand publiceras material som insänts till redaktionen för
publicering. Redovisning av vetenskapliga
data, översiktsartiklar, kongressrapporter,
fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser och allmän information välkomnas.
Blodtrycket sätts med hjälp av layoutpro-
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grammet InDesign® på Windows®-dator. För
att kunna redigera Blodtrycket önskas därför
manuskript på diskett eller via e-mail. Eventuella figurer och tabeller bör läggas i separata
dokument och noga namnges. Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer och gärna
faxnummer, så att redaktionen kan kontakta
författaren vid eventuella oklarheter.
Insändare, notiser och meddelanden accep-

teras i form av utskrift enbart. Sänd diskett
tillsammans med en utskrift till:
Redaktör Fredrik Nyström
Sektionen för Endokrinologi
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel. 013-22 77 49, Fax. 013-22 35 06
e-mail: fredrik.nystrom@lio.se

