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Efter fyra år är det dags för byte av ordförande i 
Svenska hypertonisällskapet. När jag ser tillbaka på 
de år jag varit ordförande kan jag konstatera att det 
varit händelserika år. Debatten om förstahandsval 

vid hypertoni har pågått och under flera år varit relaterad till 
kostnad, men det har också ifrågasatts om det föreligger effekt-
skillnader mellan olika blodtryckssänkande läkemedel.

Under 2002 presenterades och publicerades resultaten från 
LIFE (Losartan Intervention For Endpoint) reduction in 
hypertension. En internationell, dubbelblind hypertonistu-
die på 9 193 patienter med EKG-verifierad vänsterkammar-
hypertrofi (1). Effekten av konventionell hypertonibehand-
ling, baserad på betablockeraren atenolol, jämfördes med 
terapi inledd med angiotensinreceptorblockeraren losartan. 
I relativa tal minskade losartanbaserad behandling risken för 
insjuknande eller död i hjärt-kärlsjukdom med 13%, vilket 
till största delen kunde förklaras med att förekomsten av 
stroke minskade med 25%.

Samma år publicerades även ALLHAT (Antihypertensive and 
Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), 
världens största hypertonistudie genomförd på 33 357 hyper-
toniker med hög risk (2). ALLHAT visade att behandling 
inledd med kalciumantagonisten amlodipin, ACE-hämmaren 
lisinopril eller den tiazidlika klortalidon är likvärdig avseende 
effekter på kardiovaskulär sjuklighet och död. 

År 2003 publicerades ANBP2 (Second Australian Natio-
nal Blood Pressure Study), som genomfördes på 6083 äldre 
hypertoniker (3). ACE-hämmarbaserad behandling jämfördes 
med tiazidterapi. Vid lika stor blodtryckssänkning förelåg en 
relativ riskreduktion på 11% till fördel för ACE-hämmare. 
Hos män minskade risken 17% medan behandlingarna var 
likvärdiga för kvinnor, vilket försvårade tolkningen av stu-
diens resultat.

I en stor prospektiv metaanalys konstaterade Blood Pressure 
Lowering Treatment Trialists’ Collaboration senare samma 
år att behandling med någon av de vanligen använda terapi-
regimerna vid hypertoni minskar risken för kardiovaskulära 
komplikationer (4). De fastslog även att större blodtrycks-
sänkning medför kraftigare riskreduktion.

Rapporten Måttligt förhöjt blodtryck från Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU) slog 2004 fast att effekterna 
på insjuknande i hjärt–kärlsjukdom är likartade för tiazider, 
betablockerare, kalciumantagonister, ACE-hämmare och 
angiotensin II-antagonister vid okomplicerad hypertoni (5). 
Samma år ifrågasattes dock värdet av den mest studerade och 
använda betablockeraren atenolol (6).

I år har ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Out-
comes Trial-Blood Pressure Lowering Arm) presenterats och 
publicerats (7). ASCOT-BPLA är en stor internationell, pro-
spektiv multicenterstudie på 19 257 hypertoniker med minst 

tre ytterligare riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Jäm-
fört med atenololbaserad terapi med tillägg av bendroflume-
tiazid vid behov förebyggde behandling med amlodipin och 
perindopriltillägg vid behov mer effektivt hypertonirelaterade 
komplikationer. Studien var dock inte signifikant i primär 
effektvariabel, hjärtinfarkt eller kranskärlsdöd.

LIFE och ASCOT-BPLA ingår som två av 20 studier i den 
metaanalys som i år ifrågasatt betablockerarnas roll som för-
stahandsval vid primär hypertoni (8). Jämfört med annat val 
var betablockerare 16% sämre på att förebygga stroke. Denna 
observation kan inte negligeras, men samtidigt är det vik-
tigt att sätta gränser för hur långt den kan extrapoleras. Min 
förhoppning är att så många som möjligt tar del av artikeln 
och den efterföljande debatten. Förhoppningsvis kommer vi 
också att få viss vägledning från det expertmöte som genom-
förts av Läkemedelsverket i november rörande förebyggande 
behandling av kardiovaskulär sjukdom.

anders Himmelmann

Ordförande

1. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U, 
Fyhrquist F, Ibsen H, Kristiansson K, Lederballe-Pedersen O, Lindholm 
LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Wedel H, for the LIFE study 
group. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Interven-
tion For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised 
trial against atenolol. Lancet 2002;359:995-1003.

2. The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative 
Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients ran-
domized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel 
blocker vs. diuretic. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment 
to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002;288:2981-97.

3. Wing LM, Reid CM, Ryan P, Beilin LJ, Brown MA, Jennings GL, 
Johnston CI, McNeil JJ, Macdonald GJ, Marley JE, Morgan TO, West 
MJ.A comparison of outcomes with angiotensin-converting--enzyme 
inhibitors and diuretics for hypertension in the elderly. N Engl J Med. 
2003;348:583-92.

4. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of dif-
ferent blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: 
results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet. 
2003;362:1527-35.

5. Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 
nr 170/1+2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Stockholm 
2004.

6. Carlberg B, Samuelsson O, Lindholm LH. Atenolol in hypertension: is 
it a wise choice? Lancet. 2004;364:1684-9.

7. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, 
Collins R, Kjeldsen SE, Kristinsson A, McInnes GT, Mehlsen J, Nieminen 
M, O’Brien E, Östergren J; ASCOT Investigators. Prevention of cardio-
vascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding 
perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as 
required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pres-
sure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled 
trial. Lancet. 2005;366:895-906.

8. Lindholm LH Carlberg B, Samuelsson O, Should ß blockers remain first 
choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 
2005;366:1545-53. 

Förstahandsval vid hypertoni – en olöst fråga?



BLODTRYCKET 2005 •  Vol 21 (Nr 4)    117

F R Å N  R E D A K T I O N E N

Sparsamhet

Sparsamhet är en så kallad dygd, 
heter det. Men sparsamhet 
förknippas också med mindre 
positiva attribut, gränsande till 

tråkighet. När det gäller att undvika att 
utveckla ett metabolt syndrom är det 
emellertid en fördel att slösa. De män-
niskor som är sparsamma på energi är 
de som drabbas hårdast av vårt ener-
giöverflödssamhälle. En av huvud-
teorierna om varför vi har sådana 

problem med övervikt i stora delar av 
världen bygger på tanken att en speciell 

genuppsättning med sparsamhet på energi 
som ledstjärna (engelska: thrifty gene hypo-
thesis) har selekterats fram som en överlev-
nadsfördel. De som haft en tendens att lätt 
lägga på sig extrakilon under perioder av god 
tillgång på föda har sannolikt också kunnat 
leva på ”hullet” under perioder då tillgången 

på mat varit begränsad. De som å andra 
sidan kunnat äta stora mängder mat utan 
att bli överviktiga hade sannolikt på mot-

svarande vis en ökad risk att svälta ihjäl 
om tillgången på mat drastiskt minskade 

under en längre period. 

Det finns epidemiologiskt stöd för teorin via iakttagelsen att 
en del folkslag som just levat under kalorifattiga förhållanden, 
och som nu får ta del av ett betydligt mer kaloririkt samhälle, 
får exceptionella problem med övervikt. Det kanske man inte 
tror när man möts av moderna siffror på hur mycket vi i 
Sverige ökat i vikt på senare år, men på det hela taget har vi 
i Skandinavien ett ganska gynnsamt utgångsläge, genom att 
generellt ha en genuppsättning som är förhållandevis skyd-
dande mot att snabbt drabbas av denna sortens vällevnads-
sjukdomar. Detta kan tänkas höra ihop med att vi i ett kallare 
klimat i viss mån säkert haft svårt att selektera fram en gen-
uppsättning som framförallt inriktas på sparsamhet, detta kan 
ju kollidera med behovet av att tolerera kyla. Rasskillnader har 
faktiskt påvisats i hur mycket vasokonstriktion som framkallas 
av att doppa handen i kallt vatten, där färgade svarar med mer 
uttalad kärlsammandragning (Kelsey, RM et al. Circulation, 
2000, 101, 2284-9). 

När jag förra vintern drog runt mina byggnadsställningar 
i metall erfor jag tydligt hur handikappande en rejäl kärl-

sammandragning i händernas kärl kan vara. 
Även om jag kunde värma upp insidan av 
mitt bygge till några plusgrader så behöll 
metallen i ställningarna länge och väl flera 
minusgrader. Det hände ofta att jag fick 
avbryta mitt snickrande som följd av att jag 
tappat all känsel i fingrarna. Jag frågade min 
bergssprängande granne hur i hela friden 
man klarar att vara ute och arbeta under 
vintern, och han konstaterade kort att 
han inte brukar behöva handskar alls 
förrän det blir under minus 10 grader. 
Antingen så har folk i byggbranschen 
speciella gener eller så kan man träna 
upp köldtåligheten i fingrarna… 

Det är i vetenskapliga sammanhang en 
klar fördel att spara saker i minnet. Jag 
tackar Dr. Rune Jonstam i Nyköping 
för den artikel om energiförbrukning 
vid obesitas han skickat mig apropå 
min notis om ”soffpotatisar” i förra 
numret av Blodtrycket. Artikeln av 
Flemming Quaade (Bispebjerg 
sjukhus, Köpenhamn) citerar bl.a. 
ett arbete från 1949(!) i vilken man 
med sömnseismografi (!) visar att 
överviktiga rör sig mindre än smala. 

När det gäller behandling av hypertoni så kan man gott 
reflektera lite över sparsamhet och resursfördelning. Kollega 
Thomas Kahan, som jag haft anledning diskutera blodtryck 
med vid flera tillfällen på sistone, lyfter med förkärlek fram 
det fina med att vara sparsam. Om man inte utan speciella skäl 
förskriver dyra preparat när det finns likvärdiga billigare pre-
parat inom samma grupp, så spar man stora pengar. Om man 
konsekvent väljer preparat som enalapril och felodipin (snart 
också amlodipin) så har man utan vidare råd att behandla 
särskilda patientgrupper och svårbehandlade patienter med 
t.ex. de dyra, men exceptionellt biverkningsfria, angiotensin 
II receptorblockerarna.

Det behöver alltså inte vara tråkigt att vara sparsam! 

Fredrik nyström

(Illustration: Viktor Nyström)
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Mitt under några hektiska 
veckor med resor och före-
läsningar har Bengt Jönsson 

ändå tagit en paus på några dagar och 
slagit sig till ro i Cabris. Hans batterier 
behövde laddas, kaktusarna planteras om 
och sist men inte minst ville han umgås i 
dofterna och solen med sin livskamrat.

Hälsoekonomi ingen ny vetenskap
På frågan om hälsoekonomi är en ny 
kunskap, skrattar Bengt Jönsson och 
berättar att han ofta får den frågan. Han 
brukar då svara att det är 30 år sedan 
han disputerade på en avhandling i häl-
soekonomi. Själv tycker han kanske inte 
det är så nytt längre även om han förstår 
att det bland sjukvårdspolitiker och all-
mänhet kan uppfattas så. Orsaken är att 
det ligger i tiden och diskuteras mer än 
tidigare då hälsoekonomi i huvudsak var 
en akademisk specialitet.

Hälsoekonomi som vetenskap är flera 
hundra år gammal. Redan under 1600-
talet diskuterade bl.a. läkare i London 
ekonomiska aspekter på hur de sanitära 
olägenheterna skulle lösas. Men männis-
kan har alltid intresserat sig för hälsan 
och vad det skulle kosta att åstadkomma 
förbättringar och prevention. 

Den moderna hälsoekonomin daterar 
sig till 1960-talet. Det började i USA och 
den första europeiska konferensen hölls 
i början av 1970-talet. Från början hade 
hälsoekonomi som vetenskap en tendens 

att falla mellan stolarna inte minst när 
det gällde forskningsanslag. Ämnet i 
gränsområdet mellan medicin och eko-
nomi var relativt svårt att marknadsföra. 
Medicinarna tyckte inte att hälsoeko-
nomi var nåt speciellt – det handlade ju 
om ekonomi – och ekonomerna tyckte 
området var för smalt och för specialise-
rat mot medicin. I dag är hälsoekonomi 
etablerat både inom den medicinska 
sfären och inom ekonomin. En stor del 
av det man benämner ”huvudfåran i eko-
nomi” behandlar hälsa; individers val av 
hälsa och hälsans betydelse för ekono-
misk tillväxt och utveckling.

– Vi var en grupp i Lund som började 
forska kring hälsoekonomi i början av 
1970-talet, berättar Bengt Jönsson, sam-
tida med den moderna hypertonibehand-
lingen. Vi var bland de första i Europa. 
Hypertoni är ett bra exempel på tillämp-
ningen av hälsoekonomi. Man visste att 
det var bra att sänka blodtrycket på en 
patient med hypertoni, men hur var 
förhållandet mellan kostnad och effekt? 
Om man behandlade alla hypertoniker 
med läkemedel skulle det bli väldigt dyrt 
och var det verkligen värt pengarna?
 
Avhandlingsarbete
Bengt Jönsson tog studenten i Helsing-
borg på kemilinjen år 1964, åkte till 
Lund och började läsa först matema-
tik och sen ekonomi med fil kand som 
resultat år 1969. Han disputerade år 1976 

med avhandlingen ”Cost-benefit analysis 
in public health and medical care”. Den 
handlade om hur åtgärder inom sjuk-
vården inte bara har en kostnadssida 
utan även en intäktssida, hur detta mäts 
och hur dessa kan relateras till varandra 
för att kunna precisera effektiviteten. 
Bengt Jönsson har fortsatt den inslagna 
vägen.

– När man hittar något som är intres-
sant och det blir mer intressant ju mer 
man gräver i det så fortsätter man med 
det, konstaterar Bengt Jönsson. Många 
hälsoekonomiska frågor rör hälsopro-
blem, t.ex. AIDS, som har stora ekono-
miska konsekvenser och kan ödelägga 
hela ekonomier. Man har, inte minst i 
diskussionen kring tillväxt i de fattiga 
länderna, uppmärksammat betydelsen 
av hälsa som en de faktorer som är avgö-
rande för att skapa utveckling.

– Där ser man verkligen vad sjuk-
dom och ohälsa kan ha för effekt ur 
alla möjliga aspekter, men när det gäller 
hypertoni är det kanske inte lika själv-
klart. Man börjar med att fastställa att 
det finns ett samband mellan dödlighet 
och högt blodtryck. Därefter genomför 
man kliniska studier för att undersöka 
om man kan minska dödligheten genom 
att behandla högt blodtryck. Man får 
mer och mer kunskap om vad som 
ligger bakom högt blodtryck, hur man 
kan påverka det, utveckla fler läkemedel 
och fler behandlingsmetoder. 

Professor med fokus 
på hälsoekonomi
Den milda brisen från Medelhavet sveper upp över 

Mougins, passerar Mouans Sartoux och stiger högre. 

Ovanför de olivgröna kullarna vid Grasse gör de 

ytterligare en uppåtgående rörelse och landar i den 

lilla bergsbyn Cabris. Där på bergskanten med en 

hissnande utsikt över sjöar, hav och ett böljande 

landskap tillbringar Bengt Jönsson, professor emeritus 

i hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, 

många av årets dagar med att vårda kaktusar, oliver, vin 

men också sig själv och sina närmaste. Men hans vardag 

består också i allra högsta grad av föreläsningsturnéer 

runt om i världen och forskning på hemmaplan i 

Stockholm.

Bengt Jönsson
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Ekonomiska problem
– Det är i detta skede de ekonomiska 
problemen dyker upp, fortsätter han. 
Ekonomi handlar om att det finns 
många alternativ men begränsade resur-
ser. Därför kan man säga att hypertoni 
är i dag ekonomiskt minst lika intres-
sant som för 30 år sedan, eftersom vi 
har många fler läkemedel, vi kan mycket 
mer om hur vi ska behandla män och 
kvinnor, olika åldrar och tillstånd osv. 
Genom denna nya kunskap har också 
en mängd diskussioner uppstått, inte 
bara om vilka medicinska effekter olika 
behandlingar har, utan också hur vi ska 
utnyttja våra ekonomiska resurser på 
bästa sätt.

– Det handlar om ”vad får vi för 
pengarna”. I början var det fokuserat på 
överlevnad. Vad kostar ett vunnet lev-
nadsår? Det är odiskutabelt så att man 
ska behandla hypertoni, men det är 
inte lika självklart att man ska behandla 
patienter med lätt och måttligt förhöjda 
blodtryck. En stor del av befolkningen 
har ju lite för högt blodtryck och i och 
för sig kan man säga att man kan sänka 
det för alla och att man säkerligen gör 
en vinst – men det kostar! 

– Syftet med att sänka ett högt blod-
tryck är ju framför allt att undvika att 
patienterna drabbas av slaganfall och 
hjärtinfarkt. Det är väldigt klara mål. 
Man vill att folk ska leva längre och 
leva ett bättre liv. Men, som sagt, det 
kostar och vinsten måste relateras till 
kostnaden. 

På frågan om det är ekonomiskt för-
svarbart att man för att rädda en person 
måste behandla 100, svarar Bengt Jöns-
son med att citera titeln på en uppsats 
av en av årets nobelpristagare i ekonomi, 
Thomas Schelling: ”Livet som räddas 

kan vara ditt eget”. Nästan all behand-
ling inom sjukvården – och framför allt 
de förebyggande åtgärder som vi själva 
medverkar i – innebär att vi behandlar 
en risk och minskar den. Ett tänkvärt 
exempel är om någon har skadats i en 
trafikolycka. Då tittar vi inte på kostna-
den utan gör vad som krävs och sätter 
in de resurser vi har. Det är lite skillnad 
när någon, som kanske inte har några 
symtom, ska behandlas under många 
decennier. 

Bengt Jönsson menar att eftersom 
bortåt en halv miljon människor i Sve-
rige har för högt blodtryck måste man 
fundera igenom hur många som ska 
behandlas, vilka som ska behandlas 
och till vilka kostnader, dvs. vad man 
får för pengarna. Det är ändå samhället 
som ska betala och det är inte rimligt att 
enskilda läkare ska bestämma detta (ha 
full valfrihet) och att notan ska gå till 
samhället. Det finns en stor samstäm-
mighet att sjukvårdens resurser ska gå 
till dem som bäst behöver dem och att 
resurserna ska användas effektivt.

Var ska vi satsa pengarna för att få en 
så frisk människa som möjligt?
– Det beror på, kontrar Bengt Jönsson. 
Detta förändras ständigt genom att våra 
möjligheter förändras. De blodtryckslä-
kemedel som vi gjorde hälsoekonomiska 
kalkyler på för 30 år sedan (betablock-
erare och diuretika) kostar bara en bråk-
del i dag jämfört med tidigare och det 
innebär ökad kostnadseffektivitet och att 
vi kan behandla många fler patienter. Å 
andra sidan finns det nya och dyrare 
läkemedel och då måste man väga hur 
mycket bättre de är i relation till att de 
kostar tio gånger mer. Ska vi acceptera 
det? Det kanske vi ska, men vi måste 

ha data på vad de nya medicinerna ger 
som kostar så mycket mer. Läkemedels-
industrin tar kontinuerligt fram nya och 
allt dyrare läkemedel. Hälsoekonomiska 
beräkningar har blivit ett viktigt redskap 
för att åstadkomma en rättvis och ratio-
nell läkemedelsanvändning.

Många beslutsfattare
Hälsoekonomerna tar fram underlag för 
beslut. I Sverige finns många beslutsfat-
tare, t.ex. en läkemedelsförmånsnämnd 
som beslutar om nya läkemedel (och i 
viss mån även gamla) ska ha subventio-
nering eller ej. Det är sannerligen inga 
lätta beslut. Att fatta beslut om hur man 
ska använda mediciner och sjukvård har 
blivit mycket mer komplicerat än det var 
tidigare. Det beror bl.a. på att alternati-
ven har blivit så många. 

– Många säger att hälsoekonomer 
härmed har fått stor makt eller snarare 
för stort inflytande, funderar Bengt 
Jönsson och tar en klunk tomatjuice. 
Visst finns det allt flera hälsoekonomer 
på avlöningslistorna både hos läkeme-
delsföretag och myndigheter, men jag 
tror att inflytandet nog ändå är relativt 
litet idag jämfört med hur det kommer 
att bli längre fram. I takt med utveck-
lingen har valmöjligheterna blivit så 
många fler och komplicerat besluten. 
Då behövs de hälsoekonomiska under-
lagen. Fördelen är att många fler är med 
och fattar besluten. Det är ett lagarbete, 
mycket mer offentligt än tidigare och ger 
mer strukturerade beslut.

Framtiden för hälsoekonomerna?
– Jag brukar göra skillnad mellan häl-
soekonomi och hälsoekonomer, påpe-
kar Bengt Jönsson. Hälsoekonomi är 
viktigare än hälsoekonomer. Det allra 
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viktigaste är att alla som är verksamma 
inom sjukvården och fattar beslut har ett 
hälsoekonomiskt synsätt. Sjukvården är 
ett medel, inget mål i sig. Det är något 
vi använder för att nå någonting. Målet 
är hälsan. Det är många hänsyn som 
styr vad vi satsar sjukvårdens resurser 
på. Det kan t.ex. vara det som kan ge 
politiska vinster och karriärmöjligheter 
för individer eller det som ger inkomster 
för företag. Jag tror att det är väldigt 
viktigt att man hela tiden tänker på 
de hälsoekonomiska grundprin-
ciperna; vad ger insatserna för de 
patienter som berörs? Det är lätt 
att diskussionen i stället handlar 
om huruvida sjukhus ska läggas ned 
eller finnas kvar eller om läkeme-
delsföretag ska ha vinster... viktiga 
frågor men sekundärt. Det är vik-
tigt att hela tiden ställa sig frågan: 
Är denna åtgärd vettig i relation till 
syftet? Vinner vi något för patien-
ten? Ökar livslängden eller livskvali-
teten? Är kostnaden rimlig i relation 
till vinsten? Blir svaret nej, måste vi 
avstå och använda resurserna till 
något bättre.

Roligt jobb?
– Det har gjorts många studier om 
varför ämnet hälsoekonomi blivit så 
framgångsrikt, berättar Bengt Jöns-
son. Hälsan är en av våra främsta 
tillgångar och med ekonomiska hänsyn 
kopplade till den, uppstår många viktiga 
och intressanta frågeställningar. Sjukvår-
den är en stor arbetsmarknad där 10% 
av befolkningen är sysselsatta. Vad är det 
som bestämmer vilka läkemedel vi får 
och vad de kostar? Läkemedelsbehand-
lingar tillkommer inte av en slump. Är 
det forskning och utveckling som styr 
läkemedelföretagens prissättning? Hur 
kommer det sig att de flesta tycker det 
är bra om Sverige säljer läkemedel, men 
dåligt när vi ska betala vad det kostar? 
Detta är både intressanta frågeställningar 
och komplicerade frågor som lämpar sig 
väl för forskning.

Roliga år
Bengt Jönsson har varit professor i hälso-
ekonomi sedan 1982. Först i Linköping 
och sedan 1991 på Handelshögskolan 
i Stockholm. Det har varit roliga och 
givande år. Kombinationen av forsk-
ning, undervisning och utbildning har 
varit hans drivkraft. Att ha doktorander 
tycker han är som att ha barn. Det är 
oerhört intressant att följa med i deras 

utveckling och kanske vara med och 
påverka den, men oftast blir han mest 
överraskad över vad som händer. 

– Hade det inte varit så roligt hade 
jag inte hållit på ett helt liv, konstate-
rar han och skrattar lite generat medan 
han säger att när man är så uppfylld av 
sitt arbete blir det inte mycket tid över 
till något annat. Det vet alla som sysslat 
med forskning. Man blir totalt absor-

har hälsoekonomi kommit in senare. Nu 
är det stort nästan överallt. Ämnet hälso-
ekonomi har haft en enorm utveckling 
under senare år och det är roligt att följa 
vad som händer på den internationella 
arenan, inte minst i Asien och Sydame-
rika. Hälsoekonomi har blivit ett inter-
nationellt forskningsfält.

Det viktigaste att överföra till de 
nya staterna/forskarna är att förmedla 

hur intressant ämnet är som ett 
intellektuellt äventyr. Naturligtvis 
kommer hälsoekonomi att bli allt 
viktigare både för läkemedelsfö-
retag, biotekniska företag och för 
myndigheter. Väldigt många vill 
utnyttja hälsoekonomi för sina 
specifika syften. 

Därutöver finns det alltid intres-
santa frågor att fundera kring och 
det kanske allra viktigaste är att 
försöka förstå hur individer faktiskt 
ser på sin hälsa och de val som man 
mer eller mindre medvetet tvingas 
göra som konsumenter och produ-
center. Vad värderar man i behand-
lingen? Är t.ex. ”kvalitetsjusterade 
levnadsår” ett bra mått – är det vad 
individen vill ha ut av sjukvården? 
Det visar sig att hur vi äter och rör 
på oss, vad vi dricker, om vi röker 
eller ej etc, har mycket större bety-
delse för hur länge vi lever än det 
sjukvården kan göra. Sjukvårdens 

insatser tillsammans med våra egna är 
viktiga för att få en helhet. Jag har inget 
enkelt svar, men det är otroligt intres-
santa frågeställningar för den framtida 
hälsoekonomiska forskningen, och avgö-
rande för om vi ska kunna fortsätta den 
utjämning av hälsotillståndet mellan rika 
och fattiga som skett över tiden, både 
inom och mellan länder. Idag finns en 
tendens att det går åt fel håll. 

Till sist...
– Hälsoekonomer vill arbeta för ett sjuk-
vårdssystem som är så bra det kan bli 
för dem som är berörda med de resurser 
vi har. Det innebär inte bara att ge den 
enskilda människan god vård utan också 
att göra en avvägning mellan vem som 
ska få vård och vilka som ska prioriteras. 
Det handlar om att försöka organisera 
detta på ett sätt som gagnar så många 
som möjligt avslutar Bengt Jönsson och 
beger sig i ilfart till flygplatsen i Nice 
för att via Frankfurt ta sig tillbaka till 
Stockholm och nya uppdrag.

maud umaerus

berad och glömmer bort att livet också 
innehåller så mycket annat.

Professorsåren när Bengt Jönsson 
fått vara med och bygga upp Centrum 
för utvärdering av medicinsk teknologi 
(CMT) i Linköping och Centrum för 
hälsoekonomi vid Handelshögskolan är 
över. Sedan drygt ett år tillbaka avgick 
han med avtalspension, men med 20% 
av tjänsten kvar. Han nekar inte till att 
han saknar jobbet. 

– Eftersom startsträckan på en sån 
här verksamhet är ganska lång är även 
bromssträckan lång, beskriver han. 
Fördelen är att jag kan fortsätta arbeta 
ungefär som tidigare. Jag har fortfarande 
doktorander, jag föreläser och deltar i 
olika projekt.

Bengt Jönsson är ofta engagerad som 
föreläsare världen över och detta förkla-
rar han med att det inte finns många 
som varit med lika länge som han. 

– Jag har lång erfarenhet jämfört med 
många andra, säger han en smula efter-
tänksamt. England och Sverige var tidiga 
med att införa ämnet. I många andra 
europeiska och utomeuropeiska länder 
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Mötet öppnades på kvällen den 
17 juni, och mötesdeltagarna 
hälsades välkomna av sällska-

pets hederspresident Alberto Zanchetti 
och av organisationskommitténs ordfö-
rande Giuseppe Mancia. Därefter bjöds 
på vacker musik framförd av den hyllade 
unga sopranen Marta Vandoni Iorio, 
ackompanjerad av pianisten Alessandro 
Ferrari. Naturligtvis framfördes stycken 
av Rossini och Verdi, men även musik av 
Händel (som ju som ung bodde i Italien 
och starkt inspirerades av landets opera-
stil) och Mozart framfördes. Applåderna 
ville inte ta slut, och som tack bjöds vi 
på två fina extranummer. 

Flera sessioner under mötet behandlade 
användandet av 24-timmarsmätningar 
av blodtryck och blodtrycksmätning 
i hemmet. Värdet av att mäta blod-

trycket även utanför kliniken eller mot-
tagningen kan vara att inom gruppen 
hypertoniker identifiera dem som har så 
kallad vitrockshypertoni (hypertoni på 
mottagningen men normalt blodtryck i 
hemmet) för att inte i onödan behandla 
patienter som i själva verket är normo-
tensiva under större delen av dygnet. I 
den holländska HOMERUS-studien, 
som presenterades på lördagen, visades 
att en sådan strategi leder till minskad 
läkemedelsanvändning utan att andelen 
patienter med målorganskada, mätt som 
förekomst av mikroalbuminuri eller vän-
sterkammarhypertrofi, ökar. 

Är då vitrockshypertoni verkligen ett 
helt godartat tillstånd? Och hur ska de 
patienter som har så kallad maskerad 
hypertoni (normala mottagningsblod-
tryck men förhöjda värden vid 24-tim-

marsmätningar eller egna mätningar i 
hemmet) behandlas? Detta diskuterades 
under söndagen på en workshop under 
ledning av J M Mallion från Frankrike 
och P Palatini från Italien. Giuseppe 
Mancia presenterade nya data från en 
långtidsuppföljning av PAMELA-stu-
dien, där över 2 000 patienter klas-
sificerats i fyra grupper: de som är 
normotensiva såväl i hemmet som på 
mottagningen, de som har vitrockshy-
pertoni, de som har maskerad hyper-
toni och de som har förhöjt blodtryck 
både i hemmet och på mottagningen. I 
denna studie visades att såväl vitrocks-
hypertoni som maskerad hypertoni 
innebar en ökad risk för kardiovaskulär 
mortalitet. En tänkbar klinisk implika-
tion av denna studie är att det inte med 
säkerhet kan uteslutas att en patient 
med normalt mottagningsblodtryck 

Blodtryck dygnet runt: 

Europeiska hypertonimötet i Milano

Italien har ofta varit värdland när Europeiska Hypertonisällskapet (ESH) inbjudit till årsmöte, och när 

det femtonde mötet hölls i somras samlades närmare 6000 hypertoni-intresserade läkare och forskare 

från hela världen i Milano för Fifteenth European Meeting on Hypertension 17–21 juni 2005.
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skulle gynnas av blodtryckssänkande 
läkemedelsbehandling. Att rutinmäs-
sigt utföra 24-timmarsmätningar på 
alla (förmodat) normotensiva patienter 
är väl dock knappast realistiskt, och 
varken 24-timmarsmätningar eller egna 
mätningar i hemmet ingår i nuläget i 
ESH-riktlinjerna för riskstratifiering. 

seminarium presenterade sällskapets 
avgående ordförande A M Heagerty 
från Storbritannien en grundlig genom-
gång av hur hyperaldosteronism bör 
utredas och behandlas. Han betonade 
bland annat att eftersom majoriteten av 
fallen förklaras av hyperplasi och inte 
av adenom, blir flertalet av patienterna 

Isak Lindstedt, läkare och forskare från 
Lund, presenterade sina forskningsre-
sultat under lördagens poster-session.

B Waeber utmanade de andra 
talarna att försvara sina stånd-
punkter kring värdet av 24-tim-
mars blodtrycksmätning.

Alberto Zanchetti, Europeiska Hyper-
tonisällskapets hederspresident.

Giuseppe Mancia presenterade morta-
litetsdata från PAMELA-studien.

Under den avslutande diskussionen, 
ledd av B Waeber från Schweiz, fram-
kom bland annat förslagen att vitrocks-
hypertoni bör kunna följas kliniskt utan 
läkemedelsbehandling hos patienter 
med genomsnittligt 24-timmarsblod-
tryck under 130/80 mm Hg, under för-
utsättning att den totala kardiovaskulära 
risken i övrigt är låg. Vidare kan man 
hos vissa patienter med normala mot-
tagningsblodtryck överväga att skärpa 
hypertonidiagnostiken med hjälp av 24-
timmarsmätningar. Exempel på sådana 
riskgrupper kan vara patienter med 
diabetes eller njursjukdom eller patien-
ter som av andra skäl har en hög total 
kardiovaskulär risk. Några klara riktlin-
jer finns dock inte ännu, och diskussio-
nerna kommer säkerligen att fortsätta i 
väntan på fler och bättre studier.

Inte bara nya forskningsrön presentera-
des. Under ett så kallat undervisnings-

hjälpta av rent medicinsk behandling, 
och att aldosteronreceptorblockeraren 
eplerenon nu finns att tillgå som alter-
nativ till spironolakton. 

Kliniska falldiskussioner presenterades 
dagligen: X Girerd från Frankrike gick 
grundligt igenom hur nytillkommen 
isolerad systolisk hypertoni hos en tidi-
gare välbehandlad patient bäst utreds 
och behandlas, och vilka stöd som finns 
i litteraturen för olika utrednings- och 
behandlingsalternativ. B Waeber pre-
senterade flera fall av plötsligt försämrad 
njurfunktion hos behandlade hypertoni-
ker, och bjöd in åhörarna till diskussion 
kring basal patofysiologi utifrån patient-
fallen – interaktivt och mycket pedago-
giskt. En timme ägnades åt perifer kärl-
sjukdom som målorganskada, och starka 
budskap från D L Clement och de andra 
i panelen var att den kliniska diagnosti-
ken av nedsatt perifer cirkulation kan 

vara svår, med dålig överensstämmelse 
även mellan tränade undersökare, och 
att prognosen för patienter med symp-
tomgivande perifer cirkulationsnedsätt-
ning ofta är mycket dålig. 

Detta var mitt första ESH-möte, och 
sammanfattningsvis tycker jag att det 

B Waeber presenterade flera fall av plötsligt försämrad njurfunktion hos 

behandlade hypertoniker, och bjöd in åhörarna till diskussion kring basal 

patofysiologi utifrån patientfallen – interaktivt och mycket pedagogiskt.

breda utbudet imponerade: här presente-
rades allt från nyheter från forskningens 
frontlinjer till lättillgängliga översiktsfö-
reläsningar och kliniska fallpresentatio-
ner av vardaglig karaktär. Nästa år hålls 
mötet i Madrid – ses vi där?

magnus Wijkman

Hypertoni-doktorand 
och AT-läkare från Norrköping
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Milano var varmt när hypertoniintres-
serade från hela världen samlades till 
15th European Meeting on Hyperten-
sion. Antalet heta nyheter var dock 
ganska få. Nya subgruppsanalyser 
från stora studier väckte visst intresse. 
Hetaste nyheten stavades FEVER och 
utläses Felodopine Event Reduction. 
Resultaten från den interventionsstu-
dien antyder att en kalciumantagonist 
kan förebygga kardiovaskulära kom-
plikationer i större utsträckning än 
vad som kan förklaras av åstadkom-
men blodtryckssänkning och samtidigt 
minska risken för cancer. 

Det femtonde europeiska hyper-
tonimötet genomfördes 17 
till 21 juni 2005, i Milano i 

Italien. Liksom senast för två år sedan 
avhölls mötet i Fiera Milano Congressi 
Center och inte i de klassiska univer-
sitetsbyggnaderna i området kring 
Duomo. De nya lokalerna är välanpas-
sade audiovisuellt och luftkonditione-
ringen fungerar till skillnad från den 
många gånger överhettade universitets-
aulan. Årets möte bjöd på många intres-

santa symposier, seminarier och före-
drag. Posterutställningen var välbesökt 
under lunchtimmarna. Antalet nyheter 
var dock relativt få. Flera stora studier 
presenterade resultat från subgruppsana-
lyser. Mest uppseende väckte den kine-
siska interventionsstudien Felodopine 
Event Reduction (FEVER).

FEVER
Felodopine Event Reduction (FEVER) 
är en randomiserad, placebokontrollerad 
långtidsstudie på kinesiska hypertoniker. 
Studiens design, huvudresultat och kon-
klusioner presenterades gemensamt av 
Lisheng Liu, Yuqing Zhang från Peking i 
Kina och Alberto Zanchetti från Milano 
i Italien.

Material och metoder
Män och kvinnor i åldersinterval-
let från 50 till 79 år kunde inkluderas 
om de behandlade vid screening, hade 
blodtryck < 210/115 mmHg eller obe-
handlade 160–210/95–115 mmHg. För 
patienter under 60 år krävdes minst en 
tidigare kardiovaskulär komplikation 
eller två riskfaktorer för hjärt-kärlsjuk-

dom, medan det för patienter över 60 
år räckte med en tidigare komplikation 
eller en riskfaktor för inklusion. Däre-
mot inkluderades inte patienter med 
genomgången stroke eller hjärtinfarkt 
senaste 6 månaderna, sekundär hyper-
toni, instabil angina, kardiomyopati, 
säkerställt klaffel, förhöjt kreatininvärde 
(>178µmol/l), gikt eller okontrollerad 
diabetes.

Samtliga patienter behandlades i 6 
veckor med hydroklortiazid 12,5 mg 
dagligen. Patienter som därefter hade 
ett systoliskt blodtryck i intervallet från 
140 till 180 mmHg eller ett diastoliskt 
blodtryck mellan 90 och 100 mmHg 
randomiserades till felodipin 5 mg dag-
ligen eller placebo.

Totalt erhöll 10 426 patienter öppen 
behandling med hydroklortiazid. Av 
dessa kom 626 aldrig att randomiseras, 
huvuddelen (543 patienter) på grund 
av att blodtrycket efter öppen behand-
ling låg utanför inklusionsgränserna. 43 
patienter tog tillbaka sitt medgivande 
och 40 fortsatte inte i studien av andra 
skäl. 9 800 patienter randomiserades. 
Av dessa uteslöts 89 från två centra 

Hetaste nyheten stavas FEVER
Rapport från 15th European Meeting on Hypertension, June 17–21, 2005, Milan, Italy
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som stängts. Därmed kom totalt 4 841 
patienter att ingå i felodopingruppen 
och 4 870 patienter i placebogruppen. 
Analysen genomfördes enligt intention-
to-treat.

Medelåldern vid inklusion i FEVER 
var 61,8 år i felodopingruppen och 60,5 
år i placebogruppen. BMI var 61,5 kg/
m2 och 39% var kvinnor. Vid screening 
var systoliskt blodtryck 158 mmHg och 
diastoliskt blodtryck 92 mmHg, medan 
pulsfrekvansen var 76 slag per minut. 
89% av patienterna var behandlade med 
blodtryckssänkande läkemedel redan vid 
screening Vid randomisering var systo-
liskt blodtryck 154 mmHg, diastoliskt 
blodtryck 91 mmHg och pulsfrekvensen 
76 slag per minut. 29% var rökare, 24% 
hade hyperkolesterolemi, 11% vänster-
kammarhypertrofi, 2% proteinuri, 41% 
hade BMI >27 kg/m2, 14% hade tidigare 
drabbats av stroke, medan 2% tidigare 
hade genomgått hjärtinfarkt, 13% hade 
angina, 6% hade hjärtsvikt och 10% 
hade haft TIA.

Resultat
Efter 3 år var blodtrycket i felodipingrup-
pen 137,8/82,2 mmHg och 141,4/83,9 
mmHg i placebogruppen. En skillnad i 
systoliskt blodtryck på 3,54 mmHg och 
i diastoliskt blodtryck på 1,73 mmHg. 
Fler patienter i felodopingruppen än 
i placebogruppen hade ett systoliskt 
blodtryck under 140 mmHg (80,4% 
respektive 74,8%) efter 36 månaders 
uppföljningstid.

Flush förekom oftare i felodipingrup-
pen jämfört med placebo (1,4% respek-
tive 0,2%). Även ankel ödem var vanli-
gare bland felodipinbehandlade patienter 
(1,0% jämfört med 0,37% med placebo), 
medan trötthet var ett vanligare symtom 
i placebogruppen (1,05% respektive 
0,64% i felodipingruppen). 

Den primära effektvariabeln, fatal 
och icke-fatal stroke, minskade med 
26,8% (p=0,0019) bland patienter ran-
domiserade till felodipintillägg. Sekun-
dära effektmått minskade också signifi-

kant i felodipingruppen; kardiovaskulära 
händelser minskade 27,4%, alla kardiella 
händelser minskade 34,6%, kranskärls-
händelser minskade 32,5%, total död 
minskade 33,2%, och cancerförekom-
sten minskade 36,4%.

Konklusion
Det kunde konkluderas från FEVER att 
tillägg av felodipin signifikant minskade 
blodtrycket hos patienter vars blodtryck 
redan behandlades med hydroklortiazid. 
Felodipin åstadkom minskning av kar-
diovaskulära komplikationer utöver de 
som kan förklaras bara av blodtrycks-
sänkningen. En motsvarande observa-
tion har tidigare gjorts för ACE-häm-
mare och angiotensin II-anatgonister 
i andra interventionsstudier. Effekter 
utöver blodtryckssänkningen som hit-
tills därför ansetts unik för läkemedel 
som blockerar aktiviteten inom renin-
angiotensialdosteronssytemet. I motsats 
till tidigare fall-kontrollstudier minskade 
risken för cancer signifikant med felodi-
pinbehandling.

ALLHAT
Antihypertensive and Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent Heart Attack 
Trial (ALLHAT) är den i särklass största 
hypertonistudie som hittills utförts. I 
ALLHAT inkluderades 33357 studie-
deltagare vid 623 centra i USA, Canada, 
Puerto Rico och US Virgin Islands i 
Karibien. Patienter randomiserades till 
behandling med tiazidlika klortalidon 
(n= 15 255), kalciumantagonisten amlo-
dipin (n= 9 048) eller ACE-hämmaren 
lisinopril (n= 9 054). Patienter som ran-
domiserats till doxazosin avslutade stu-
dien i förtid och ingick inte i den slutliga 
redovisningen. Patienterna i huvudstu-
dien följdes i medeltal i 4,9 år

Huvudresultat
Huvudresultaten redovisades i JAMA 
2003. I jämförelsen mellan klortalidon 
och amlodipin förelåg ingen skillnad i 
primär effektvariabel, fatal kranskärls-
sjukdom eller icke-fatal hjärtinfarkt, 
(relativ risk 0,98; 95% KI 0,90–1,07) 
eller de sekundära effektvariablerna. 
Man fann dock 38% högre risk i amlo-
dipingruppen att utveckla hjärtsvikt 
(p<0,001). Inte heller i jämförelser 
mellan klortalidon och lisinopril fanns 
det någon signifikant skillnad i primär 
effektvariabel (relativ risk 0,99; 95% KI 
0,91–1,08) eller sekundära effektvariab-
ler med två undantag. Patienter i lisi-
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noprilgruppen hade15% högre risk för 
slaganfall (p=0,02) samt 10% högre risk 
för kombinerad kardiovaskulär sjukdom 
(p<0,001). Den ökade stroke-risken 
förelåg framförallt bland afroamerikaner, 
vilket förklarades med att de uppnådde 
en sämre blodtryckssänkning med lisi-
nopril jämfört med klortalidon.

ALLHAT var med andra ord en neu-
tral studie, som talar för att behandling 
inledd med amlodipin, lisinorpil eller 
klortalidon är likvärdig. Detta stämmer 
också med den konklusion som SBU 
gjorde i sin rapport om Måttligt förhöjt 
blodtryck från 2004. 

Patienter med metabola syndromet
För patienter med metabola syndromet 
har det ifrågasatts om läkemedel som 
blockerar renin-angiotensin-aldoste-
ronsystemet kan ha effekter utöver de 
som erhålls av blodtryckssänkningen. 
Särskilt intresse mötte därför en retro-
spektiv analys av patienter med meta-
bola syndromet i ALLHAT, presenterad 
av Henry Black från Chicago i USA.

Metabola syndromet definierades 
som förekomst av 3 eller fler av fakto-
rerna: hypertoni, nedsatt glukostole-
rans, fetma, hypertriglyceridemi, eller 
lågt HDL-kolesterol. Bland 20 198 
patienter utan diabetes i ALLHAT, hade 
8 013 metabolt syndrom, medan 9 502 
inte hade metabolt syndrom. För 2 674 
patienter saknades uppgift.

Efter 4 års uppföljningstid hade färre 
patienter nyinsjuknat i diabetes i amlodi-
pingruppen och lisinoprilgruppen jäm-
fört med patienter i klortalidongruppen, 
oavsett om metabola syndromet förelåg 
eller inte. Bland patienter med metabola 
syndromet drabbades 15,9% i amlodi-
pingruppen, 11,9% i lisinoprilgruppen 
respektive 16,6% i klortalidongruppen 
av diabetes. Motsvarande andel bland 
patienter utan metabola syndromet var 
3,9%, 4,5% respektive 7,0%.
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Det var ingen skillnad i risk att 
insjukna i kranskärlssjukdom bland 
patienter med metabola syndromet 
i förhållande till behandlingsgrupp. 
Beräknad risk (hazard ratio) för krans-
kärlssjukdom var 0,96 (p=0,66) för 
amlodipin jämfört med klortalidon och 
risken var 1,05 för lisinopril jämfört 
med klortalidon (p=0,59). För patienter 
utan metabola syndromet var motsva-
rande risker för kranskärlssjukdom 1,09 
för amlodipin jämfört med klortalidon 
(p=0,03) och 1,06 för lisinopril jämfört 
med klortalidon (p=0,52).

Patienter med kranskärlssjukdom
Placebokontrollerade studier har visat att 
patienter med etablerad kranskärlssjuk-
dom, såsom Heart Outcome Prevention 
Evaluation (HOPE) och European Trial 
on Reduction of Cardiac Events with 
Perindopril in Patients with Stable Cor-
onary Artery Disease (EUROPA), har 
terapivinster av ACE-hämmare utöver 
de som kan förklaras av blodtryckssänk-
ningen. Detta var bakgrunden till ytter-
ligare en post-hoc analys från ALLHAT 
i vilken förekomsten av hypertonirela-
terade komplikationer bland patienter 

med kranskärlssjukdom randomiserade 
till amlodipin eller lisinopril studerats. 
Analysen presenterades av William C 
Cushman från Memphis i USA.

Förekomsten av kranskärlssjukdom 
i ALLHAT vid randomisering var 24%. 
Av totalt 9 048 patienter i ALLHAT 
som randomiserats till amlodipin hade 
2 202 patienter etablerad kranskärlssjuk-
dom och bland de 9 054 patienter som 
randomiserats till lisinopril hade 2 270 
kranskärlssjukdom. 

Blodtryckssänkningen var bättre 
bland patienter med kranskärlssjukdom, 
men lika för de båda preparaten till skill-
nad från patienter utan kranskärlssjuk-
dom för vilka amlodipin sänkte blod-
trycket 1–2 mmHg mer än lisinopril. 
Primär endpoint, fatal kranskärlssjuk-
dom eller icke-fatal hjärtinfarkt, inträf-
fade hos 300 patienter bland lisinopril-
gruppens kranskärlssjuka patienter och 
hos 282 kranskärlssjuka i amlodipin-
gruppen. Det var heller ingen skillnad 
mellan preparaten vad avser totalmor-
talitet eller terminal njursvikt.

Däremot inträffade 31% fler stroke 
med lisinopril hos patienter med krans-
kärlssjukdom (p=0,04), vilket kan jäm-

föras med 20% oftare hos patienter utan 
kranskärlssjukdom (p=0,03). Förekom-
sten av perifer kärlsjukdom var 39% 
högre med lisinopril hos patienter utan 
kranskärlssjukdom (p=0.06), jämfört 
med 7% lägre hos patienter med krans-
kärlssjukdom (p=0.58). Förekomsten 
av kärlkramp var densamma mellan 
behandlingarna. Hjärtsvikt drabbade 
9% färre i lisinoprilgruppen bland 
kransskärlssjuka och 15% färre bland 
patienter utan kranskärlssjukdom, men 
dessa skillnader nådde inte statistisk sig-
nifikans.

Den jämförande analysen mellan 
amlodipin och lisinopril ger således 
inte stöd för att ACE-hämmare skulle 
vara överlägsna kalciumantagonister hos 
hypertoniker med etablerad kranskärls-
sjukdom.

VALUE
Valsartan Antihypertensive Longterm 
Use Evaluation (VALUE) är den hit-
tills största interventionsstudien bland 
hypertoniker i vilken en angiotensin-
receptorantagonist använts. I studien 
har valsartanbaserad behandling jäm-
förts med behandling inledd med kal-
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ciumantagonisten amlodipin på 15 313 
patienter med etablerad hypertoni och 
ytterligare kardiovaskulära riskfaktorer. 
Vid behov av tilläggsbehandling erhöll 
patienterna i första hand hydroklortia-
zid. Patienterna kunde beroende på kön 
och ålder inkluderas om de hade 1–3 
ytterligare kardiovaskulära riskfaktorer 
eller etablerad kardiovaskulär sjukdom. 
Studien genomfördes vid 
942 center i 31 länder. 
Medeluppföljningstiden 
var 4,2 år. Huvudresulta-
ten presenterades första 
gången vid det europeiska 
hypertonimötet i Paris 
2004 och publicerades 
samma år i Lancet.

Huvudresultat
Patienterna var i medeltal 
67 år vid inklusion. 42% 
var kvinnor. Blodtrycksni-
vån vid studiestart var 
154–155/87-88 mmHg. 
Förhöjd kolesterolnivå 
förelåg hos 31%, 33% 
hade diabetes, 24% var 
rökare, proteinuri förelåg 
hos 23% och vänsterkam-
marhypertrofi förekom 
hos 12% av inkluderade 
patienter. Bland etablerade 
kardiovaskulära sjukdomar 
förelåg kranskärlssjukdom 
hos 46%, perifer kärlsjuk-
dom hos 14%, och stroke 
eller TIA hos 20%. 

Den blodtryckssän-
kande effekten var inte 
densamma i behand-
lingsgrupperna. Vid studiens slut hade 
blodtrycket sjunkit 15,2/8,2 mmHg i 
valsartangruppen jämfört med 17,3/9,9 
mmHg i amlodipingruppen. Efter första 
månadens behandling var blodtrycks-
skillnaden mellan grupperna 4,0/2,1 
mmHg och efter sex månaders behand-
ling var blodtrycksskillnaden 2,1/1,6 
mmHg till fördel för amlodipin. 

Primär studievariabel skiljde inte 
signifikant mellan grupperna. Totalt 
inträffade kardiovaskulär komplikation 
bland 810 patienter i valsartangruppen, 
jämfört med 789 i amlodipingruppen. 
Detta motsvarar beräknad risk(hazard 
ratio) för valsartan jämfört med amlo-
dipin 1,04 (95% KI 0,94-1,15; p=0,49). 
För sekundära effektvariabler var mot-
svarande risk för hjärtinfarkt 1,19, 
hjärtsvikt 0,89, stroke 1,15 respektive 

nydebuterad diabetes 0,77. Skillnaderna 
var statistiskt säkerställda till amlodipins 
fördel avseende hjärtinfarkt respektive 
valsartans fördel avseende nyinsjuk-
nande i diabetes.

Minskat insjuknande i diabetes
Det faktum att valsartan var associerat 
med minskat nyinsjuknande i diabetes 

rapi, 22% jämfört med 16% för vals-
artan. Fler patienter i valsartangruppen 
fick tillägg av hydroklortiazid, 26% jäm-
fört med 24% i amlodipingruppen och 
fler patienter i valsartangruppen erhöll 
både hydroklortiazid och en betablock-
erare än i amlodipingruppen, 18.4% 
respektive 18.0%.

Ytterligare en intressant observation 
gjordes som visade att risken 
att utveckla diabetes var högst 
hos patienter som hade högst 
beräknad risk att insjukna i 
hjärt-kärlsjukdom. Genom 
att indela patienterna i terti-
ler avseende beräknad risk för 
hjärtsjukdom framkom att 
878 (26,4%) patienter i högsta 
tertilen utvecklade diabetes 
jämfört med 138 (4,1%) i 
lägsta tertilen och 282 (8,5%) 
i mellersta tertilen.

Effekter av monoterapi
För att ytterligare värdera 
effekten av valsartan jämfört 
med amlodipin redovisade 
Stevo Julius från Ann Arbor i 
USA resultaten från post-hoc 
analyser avseende patienter 
som behandlats med mono-
terapi i VALUE.

Efter 6 månader behand-
lades 7 080 patienter med 
valsartan eller amlodipin i 
monoterapi. Medelduratio-
nen av monoterapi var 3,06 
år. För att avgöra förekomst 
av eventuellt faktiska skillna-
der i effekt mellan valsartan 
och amlodipin genomfördes 

en analys begränsad till hypertonire-
laterade komplikationer som uppkom 
under den tiden patienten erhöll mono-
terapi.

Primär effektvariabel skiljde inte 
signifikant mellan läkemedlen i mono-
terapi. Valsartan i monoterapi, jäm-
fört med amlodipin i monoterapi, gav 
upphov till en signifikant minskning 
i antal fall av hjärtsvikt med 37%. I 
valsartangruppen gruppen drabbades 
1,78% av hjärtsvikt, jämfört med 3,17% 
i amlodipingruppen (p=0,004). 7,78% 
av patienter med valsartan i monoterapi 
och 9,86% av patienter med amlodi-
pin i monoterapi utvecklade diabetes 
(p=0,012), vilket motsvarade en minsk-
ning med 23%.

anders Himmelmann

hade studerats i en planerad analys, pre-
senterad av Sverre Kjeldsen från Oslo i 
Norge. Totalt inkluderades 9 995 icke-
diabetiker i VALUE. Bland dessa inträf-
fade 580 (11.5%) nya diabetesfall i vals-
artangruppen jämfört med 718 (14.5%) 
nya fall i amlodipingruppen (p<0.0001). 
Antalet fall som därmed måste behandlas 
(numbers needed to treat) med valsartan 
istället för med amlodipin blir därmed 
33 under 4,2 år.

I multivariatanalys framkom sex 
prediktorer för risk att utveckla diabe-
tes. Dessa var basalt glukosvärde, BMI, 
behandling med diuretika plus en beta-
blockerare, kaukasiskt ursprung, ålder 
och hjärtfrekvens.

Ett minskat insjuknande i valsarta-
narmen förelåg trots att fler patienter i 
amlodipinarmen kvarstod på monote-
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Ny amerikansk 
definition 

av hypertoni
20th Scientific Meeting of the American Society of Hypertension (ASH), 

San Francisco 14–18 maj 2005

Det årliga amerikanska vetenskapliga hypertonimötet arrangeras vanligen i New York 

av American Society of Hypertension (ASH). I år hade det förlagts till Marriot Hotel i 

San Francisco. Redan under kongressens inledande plenarsession annonserade ASH:s 

president Thomas Giles en ögonbrynshöjande nyhet – en arbetsgrupp inom ASH har 

föreslagit en ny definition av hypertoni, som förutom blodtryck även tar hänsyn till 

övriga kardiovaskulära riskfaktorer. Andemeningen i det nya amerikanska synsättet 

är inte nytt för oss européer. Betydelsen av värdering av totalrisk och multifaktoriell 

behandling betonas i alla moderna riktlinjer.
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Prevalensen hypertoni (blod-
tryck >140/90 mm Hg eller 
under antihypertensiv behand-

ling) i den vuxna (>18 år) amerikanska 
befolkningen anges till 25% eller ca 
65 miljoner personer. Enligt den ofta 
refererade ”National Health and Nutri-
tion Examination Survey” (NHANES), 
har 38% av alla amerikaner i åldrarna 
50–59 år hypertoni. I åldrarna 70–79 
år är prevalensen 66%. Hypertoni är en 
potentiellt farlig, men behandlingsbar, 
riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. 
En ökning av det systoliska blodtrycket 
med 20 mm Hg eller av det diastoliska 
blodtrycket med 10 mm Hg, över nivån 
115/75 mm Hg, beräknas fördubbla 
risken att avlida i kardiovaskulär sjuk-
dom efter 40 års ålder. Från att tidigare 
ha ansetts vara en riskfaktor för sig, har 
hypertoni kommit att utgöra en av de 
viktigaste komponenterna i individens 
totala riskfaktorprofil.

Underbehandling av hypertoni
Underbehandling är ett stort problem 
i USA, liksom i många andra länder, 
inklusive Sverige. Enligt NHANES 
var 1976–1980 endast hälften av 
hypertonikerna medvetna om att de 
hade hypertoni, 31% var behandlade 
men endast 10% hade tillfredsställande 
blodstryckskontroll. Åren 1999–2000 
hade bilden förbättrats, 69% av hyper-
tonikerna var medvetna, 58% var 
behandlade, men fortfarande var endast 
knappt en tredjedel välkontrollerade.

Varför en ny definition av hypertoni?
Över 80% av hypertonikerna är belas-
tade med ytterligare riskfaktorer som 

fetma, glukosintolerans, hyperinsuli-
nemi, låga HDL-nivåer, höga nivåer 
av LDL-kolesterol och triglycerider 
samt vänsterkammarpåverkan. Över 
hälften av både män och kvinnor med 
hypertoni har ytterligare två eller fler 
riskfaktorer, utöver sitt förhöjda blod-
tryck. Mot denna bakgrund har en 
arbetsgrupp inom ASH föreslagit ett 
nytt synsätt för att definiera hypertoni. 
Enligt ASH:s president Thomas Giles 
är det angeläget att utöka den aktuella 
definitionen och klassificeringen av 
hypertoni.

Total kardiovaskulär risk
Genom att ta hänsyn till patienternas 
totala kardiovaskulära status och risk, 
kan patienter med framtida risk att 
drabbas av kardiovaskulära händelser 
identifieras vid varje blodtrycksnivå. 
Utöver blodtrycket bör definitionen 
av hypertoni även inkludera närvaro 
eller frånvaro av andra riskfaktorer, 
tidigt uppträdande riskmarkörer och 
förekomst eller inte av organskada. 

Huvudsyftet med en ny definition av 
hypertoni sades vara att skapa en hjälp 
för den kliniskt verksamme läkaren, för 
att denne i ett tidigare skede av sjuk-
domsprocessen skall kunna identifiera 
patienter med risk att utveckla kardio-
vaskulär sjukdom. Vidare att rikta fokus 
på behandlingsprinciper som direkt 
inverkar på de påverkbara riskfaktorer 
som predikterar framtida morbiditet 
och mortalitet, innan organskada har 
utvecklats. Målsättningen är även att 
bana väg för forskning som syftar till 
upptäckt av sjukdom i hjärta och kärl 
tidigare i sjukdomsprocessen. 

Klassificering 
av hypertoni enligt ASH
Enligt ASH:s definition är hypertoni 
”ett progressivt kardiovaskulärt syn-
drom med komplex etiologi. Tidiga 
markörer för syndromet förekommer 
ofta innan blodtrycksstegringen har 
blivit bestående. Progress är starkt 
kopplad till funktionella och struktu-
rella kardiella och vaskulära störningar, 
som skadar hjärta, njurar, hjärna, kärl 
och andra organ och leder till prematur 
morbiditet och död.” 

Enligt ASH har ”normotonikern” ett 
blodtryck som vanligen inte är högre än 
120/80 mm Hg. Tillfälliga blodtrycks-
stegringar kan dock förekomma. Per-
sonen har inga eller få riskfaktorer och 
identifierbara tidiga riskmarkörer för 
kardiovaskulär sjukdom saknas.

Vid ”hypertoni steg 1” är blodtrycket 
vanligen 120–139/80–89 mm Hg. 
Högre blodtryck kan förekomma till-
fälligtvis. Detta stadium karaktäriseras 
ofta av tidiga tecken på funktionella 
eller strukturella förändringar i hjärta 
och små arteriella kärl. Personen kan ha 
flera kardiovaskulära riskfaktorer och 
tidiga sjukdomsmarkörer, utan tecken 
på organskada.

Vid ”hypertoni steg 2” är blodtrycket 
i vila vanligen 140/90 mm Hg eller 
högre. Fysisk eller psykisk stress induce-
rar kraftiga blodtrycksstegringar. Dessa 
patienter har progressiv sjukdom som 
följd av bestående funktionella och 
strukturella förändringar av blodtrycks-
reglerande mekanismer, hjärta och kärl. 
Inkluderar individer med sjukdoms-

Klassificering Normal Steg 1 Steg 2 Steg 3

Beskrivning

Normalt BT eller sällan 
BT-stegring.

Ingen känd kardio-
vaskulär sjukdom

Tillfällig BT-stegring 
eller kardiovaskulär 

sjukdom
i tidigt skede

Bestående BT-steg-
ring eller progressiv 

kardiovaskulär 
sjukdom

Markant och bestående 
BT-stegring eller 

avancerad
kardiovaskulär sjukdom

Kardiovaskulära
riskfaktorer

Inga eller få Flera Många Många

Tidiga sjukdomsmarkörer Inga Vanligen Förekommer
Förekommer och är 

progredierande

Organskada Ingen Ingen Tidiga tecken
Förekommer med eller 

utan kardiovaskulär 
sjukdom
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markörer eller tecken på tidig organ-
skada, oavsett blodtrycksnivå.

Vid ”hypertoni steg 3” är blodtrycket 
i vila ofta 140/90 mm Hg eller högre, 
även under behandling. Tryckstegring 
till nivåer över 160/100 mm Hg är 
inte ovanligt. Inkluderar alla patienter 
med kliniska tecken på organskada eller 
manifest kardiovaskulär sjukdom, oav-
sett blodtrycksnivå, och kardiovaskulär 
händelse kan redan ha förekommit.

För oss européer är det amerikan-
ska synsättet inte nytt. De europeiska 
hypertoni- och kardiologsällskapen har 
kommit längre och kan till och med 

göra anspråk på att vara föregångare. 
Värdering av totalrisk och multifakto-
riell intervention betonas i de moderna 
riktlinjerna och den medicinska profes-
sionen här hemma håller på att ta till sig 
”Systematic Coronary Risk Evaluation” 
(SCORE), som är en praktisk modell 
för riskstratifiering i den kliniska var-
dagen.

Sammanfattning
Under sessionen om ASH:s definition 
av hypertoni påpekades att tillgängliga 
riktlinjer har tillkommit med utgångs-
punkt från observationer i populationer 
och kliniska interventionsstudier. Tidi-

gare definition av hypertoni baserades 
enbart på det diastoliska blodtrycket 
och fokus var på unga och medelålders 
patienter. På senare tid har betydelsen 
av systoliskt blodtryck och isolerad 
systolisk hypertoni hos äldre patienter 
uppmärksammats alltmer. Framtida 
riktlinjer kommer att vara helt evidens-
baserade. Tröskeln för när behandling 
skall inledas kommer att sänkas och det 
eftersträvade målblodtrycket kommer 
att vara lägre. I de moderna riktlinjerna 
kommer inte bara blodtrycksnivån 
utan även den absoluta kardiovaskulära 
risken att beaktas. 

kent Forsén
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Interaktionen mellan grapejuice och 
läkemedel upptäcktes av en slump 
1989 i en studie avsedd att under-

söka om etanol och felodipin interage-
rade med varandra. (1)

Interaktionen mellan läkemedel och 
grapejuice ansågs länge bero på hämning 
enzymet CYP3A4. Nya rön har visat att 
transportproteiner i tarmepitelet också 
är inblandade. (2). I de flesta fall ses en 
ökad biotillgänglighet av de påverkade 
läkemedlena. I en studie gjord på eto-
posid visade sig dock en sänkt biotill-
gänglighet. (3) 

Den kliniska relevansen av interak-
tionen varierar från potentiellt fatal till 
att endast ge en ökad koncentration 
utan övriga konsekvenser (4). Spence 
beskriver ett dödsfall som orsakats av 
terfenadin i samband med intag av gra-
pefruktjuice. Det som påverkar hur all-
varlig interaktionen är framförallt läke-
medlets terapeutiska bredd, men också 
biotillgänglighet och metabolism. Om 
ett läkemedel har ett snävt terapeutiskt 
intervall och en låg biotillgänglighet 
beroende på 1:a passagemetabolism i 
tarmen via CYP3A4 så ökar risken för 
en kliniskt relevant interaktion.

De flesta studierna inom området är 
gjorda på juice och inte frukt men i en 
studie på kommersiellt tillgänglig juice, 
klyftor och extrakt från övriga delar 
av grapefrukt visade på en interaktion 
mellan felodipin och alla grapeprepara-
tioner (5). Detta tyder på att grapefrukt 
också kan orsaka kliniskt relevanta inter-
aktioner.

I databasen Drugdex® återfanns 52 
substanser/substansklasser som interage-
rar med grapefruktjuice (tabell 1) (3). 
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Läkemedelsinteraktioner
med grapefrukt

Relevansen för varje interaktion måste 
bedömas i relation till den övriga medi-
cinering en patient får och sjukdoms-
historian. Det enklaste sättet att lösa en 
eventuell interaktionsproblematik är att 
råda patienten att inte ta grapefruktjuice/
grapefrukt under medicineringen.

Sammanfattningsvis kan grapefrukt-
juice och grapefrukt orsaka interaktioner 
med ett flertal läkemedel. Interaktionen 
beror både på påverkan av CYP3A4 och 
transportproteiner i tarmepitelet. Inter-
aktionen kan i vissa fall vara potentiellt 
fatal. Sannolikt kommer fler interaktio-
ner mellan läkemedel och grapefrukt att 
upptäckas med tiden (2).

joHn karlsson

Läkemedelsinformation i väst

albendazole fexofenadine
alfuzolin fluvoxamine
alprazolam halofantrine
amiodarone itraconazole
amlodipine lovastin
astemizole methadone
atorvastatin methylergonovine
bexarotene midazolam
buspirone nifedepine
carbamazepine nimodipine
celipropol nisoldipine
cilostazol nitrendipine
cisaprid pimozide
clomipramine quinidine
cyclosporine saquinavir
diazepam sertraline
dihydroergotamine sildenafil
diltiazem simvastatin
eletriptan sirolimus
ergoloidmesylat tacrolimus
ergonovine tadalafil
ergotamine terfenadine
estrogens triazolam
etoposide verapamil
felodipine

Preparatnamn Substans/-er
Actiq fentanyl
Entocort budesonid
Certican everolimus
Riamet artemeter, lumefantrin
Sendoxan cyclofosfamid
Seroquel quetiapin
Zanidip lercanidipin

Tabell 1. 
Substanser som interagerar med grape 
(ur Drugdex® 2005-07-20).

På Apoteket AB:s intranät återfanns 
ytterligare 8 substanser som har en inter-
aktion med grapefruktjuice beskriven i 
antingen produktresumé, FASS-text 
eller i bipacksedel (tabell 2) (6). 

Tabell 2. 
Preparat som interagerar med grape 
(ur aponet 2004-11-19).

En fråga om vilka läkemedel som interagerar med grapefrukt har ställts till läkeme-

delsinformationscentralen, Läkemedelsinformation i väst (LIV). Av svaret framgår 

att ett flertal läkemedel interagerar med grapefrukt. Enklaste sättet att undvika pro-

blematiken är att råda undvika intag av grapefrukt och grapefruktjuice under pågående 

medicinering.
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Studien om sjuksköterskors omvård-
nad inom hypertonivården startade 
hösten 2003. Efter inventering 

av sjuksköterskeledda hypertonimot-
tagningar på Sveriges vårdcentraler har 
distriktssköterskor och sjuksköterskor 
som arbetar med mottagningarna till-
frågats om deltagande i studien. De som 
samtyckt att delta har slumpvis blivit 
förda till grupp som fått utbildning i 
samtalsmetodik och hypertonivård eller 
till grupp som inte får utbildning utan 
agerar som kontroll. Båda grupperna 
inkluderar patienter som ska följas under 
två år i studien. Målet för studien är att 
undersöka möjligheter att öka följsamhe-
ten till livsstilsförändring och medicinsk 
hypertonibehandling. 

Deltagarna har haft stora svårigheter att 
engagera lämpliga patienter för inklude-
ring i studien vilket innebär att inklu-
dering av patienter fortfarande pågår. 
Målet för antalet patienter i interven-
tionsgruppen är snart uppnått men kon-
trollgruppen behöver stöd och hjälp av 
sina medarbetare för att hitta lämpliga 
patienter. Män och kvinnor under 75 år 
söks för att inkluderas i studien. Patien-
terna ska ha ett systoliskt blodtryck ≥ 
160 mmHg och/eller diastoliskt ≥ 90 
mmHg, BMI ≥ 25 och kolesterol ≥ 6,5 
mmol/l och/eller triglycerider ≥ 2,3 
mmol/l. Dessutom ska patienterna inte 
motionera regelbundet. En affisch med 
information om studien har just distri-
buerats till de medverkande vårdcentra-
lerna. Affischen är tänkt att sättas upp i 
väntrummet för att väcka intresse hos 
patienter vid besök på vårdcentralen. 
Projektgruppen vill understryka hur 
oerhört viktigt distriktssköterskornas/
sjuksköterskornas arbete i kontrollgrup-
pen är för att ge resultaten från studien 
styrka och trovärdighet. 

I studien registreras blodtrycksnivå, läke-
medelsbehandling, livsstilsfaktorer som 
bruk av tobak och snus, konsumtion av 
alkohol, grad av motionsaktivitet, vikt, 
midjemått och upplevelse av stress. Blod-
fettsprofilen registreras också med krea-
tinin och blodsockernivå. Dessutom får 
patienterna besvara två frågeformulär. 

Det ena behandlar om patienterna anser 
sig ha fått tillräcklig information om sina 
läkemedel och av vem de fått informa-
tionen. I det andra frågeformuläret får 
patienterna besvara frågor om hur de vär-
derar sin hälsa och sin syn på egenvård. 

För att mera direkt utvärdera utbild-
ningen har de deltagande sjuksköter-
skorna spelat in samtal med patienter på 
bandspelare både före och efter utbild-
ningen. Analysen av samtalen kommer 
att publiceras framöver. Några av de 
inkluderade patienterna kommer dess-
utom att bli uppringda av projektled-
ningen för en telefonintervju om hur de 
upplever besöken hos sjuksköterskan. 

Ett arbetshäfte för patienter med hyper-
toni och en vägledning för sjukvårdsper-
sonal har utarbetats. Häftet är tänkt att 
användas i samtalen med patienterna 
som ingår i interventionsgruppen. Ett 
blädderblock med information lämplig 
för patienter med hypertoni har också 
utvecklats. Dessa material kommer att 
vara allmänt tillgängliga efter att studien 
har avslutats. 

Kontaktperson för projektet är Eva 
Drevenhorn, distriktssköterska och 
doktorand. Ann Bengtson, lektor, Karin 
Kjellgren, lektor och Inger Norvinsdot-
ter-Borg, forskningssjuksköterska ingår i 
projektgruppen. Studien genomförs vid 

institutionen för omvårdnad, Sahlgren-
ska akademin vid Göteborgs universitet. 
Projektet utförs i samarbete med Peter 
Nilsson, läkare och docent, Malmö, och 
Jerilyn Allen, sjuksköterska och profes-
sor, Johns Hopkins University, Balti-
more, USA.

Projektgruppen har fått ekonomiskt stöd 
från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfon-
den och Pfizer AB och stipendium från 
Svenska Hypertonisällskapet.

eva drevenHorn

Distriktssköterska, doktorand 
Institutionen för omvårdnad

Göteborgs universitet

 
Man eller kvinna yngre än 75 år 

Systoliskt blodtryck ≥ 160 mmHg och/eller 
diastoliskt ≥ 90 mmHg

BMI ≥ 25

Kolesterol ≥ 6.5 mmol/l och/eller triglyceri-
der ≥ 2.3 mmol/l 

Ingen regelbunden motionsaktivitet
Motion = fysisk aktivitet som syftar till att 
höja pulsfrekvensen under 20–30 minuter 
2–3 gånger/vecka t.ex. snabb promenad, 
cykling, simning, dans, gympa. 
Promenad ≥ 3 km t.o.r. eller cykling ≥ 5 
km t.o.r. till arbete dagligen räknas som 
motion.

Rökning eller snusning är inget hinder för 
inkludering.

SOPHI-studien
Sjuksköterskans Omvårdnad av Patienter på HypertonImottagning

Karin Kjellgren, Inger Norvinsdotter-Borg, Eva Drevenhorn och Ann Bengtson

Kriterier 
för patienters deltagande i studien:



ESH Hypertension Summer School 
hölls i år i Visegrád, Ungern. 
Visegrád ligger 42 km norr om 

Budapest och är numera ett mindre sam-
hälle med lämningar från storhetstiden 
på 1300-talet då de ungerska kungarna 
bodde där.Vårt hotell var beläget på en 
höjd, nära det gamla slottet, med ena-
stående utsikt över Donaus böj (”the 
Danube bend”). Hotellet var 4-stjär-
nigt och utrustat med en spa-anlägg-
ning, bowling, pingisbord och biljard. 
57 delegater från hela Europa, Israel, 
Libanon och Armenien var på plats. 
Flera olika hypertoniintresserade grup-
per var representerade, t.ex. kardiologer, 
allmänläkare, nefrologer, invärtesmedici-
nare, prekliniska forskarstuderande och 
t.o.m. gynekologer. Fakulteten bestod i 
huvudsak av ungerska kollegor.

Det vetenskapliga programmet
Det vetenskapliga programmet var ambi-
tiöst och strävade att täcka stora områden 
inom ämnet. Intressanta infallsvinklar 

Reseberättelse från 
ESH Hypertension Summer School 2005

var t.ex. hypertoni hos barn 
och ungdomar samt idrott 
och hypertoni. Dr. Barna 
från Budapest fungerade som 
moderator under alla föreläs-
ningarna och försäkrade att 
föreläsarna undervisade utan 
honorar. 

Professor Haller från Hanno-
ver gav en värdefull inblick i 
det heta forskningsområdet 
kring endoteliala progeni-
torceller (EPC), där klinisk 
användning påbörjats vid 
några centra. EPC används 
bl.a. på försök som infu-
sion vid akut hjärtinfarkt, 
där preliminära resultat har 
visat förbättrad vänsterkam-
marfunktion. Senare samma 
dag talade professor Sverre 
Kjeldsen från Oslo, nyvald 
president i ESH. Med anled-
ning av nya data från Ascot-

Artikelförfattarna och moderatorn Dr Barna utanför 
Hotell Silvanus i Visegrád.



studien gavs utrymme för detta istället 
för den planerade programpunkten. 
Efter det att studieresultaten släpptes 
på ESC-mötet i Stockholm har diskus-
sionen börjat ta fart. Som bekant avbröts 
denna multicenterstudie med drygt 
19 000 deltagare efter det att säkerhets-
kommittén noterat en ökad totalmor-
talitet i armen med ”äldre” hypertoni-
behandling (betablockad, tiazid) kontra 
modernare behandling (kalciumantago-
nist, ACE-hämmare). Diskussionen har 
delvis handlat om huruvida skillnaden 
i mortalitet kunde förklaras av blod-
trycksskillnaden (BP 2.7/1.9 mm Hg 
lägre i kalciumanatagonist/ACE-armen) 
eller om det fanns en drogspecifik effekt. 
Kjeldsen menade att skillnaden kvarstod 
även efter justering för blodtrycksskill-
naden. Helt nya data utgavs av Kjeld-
sen angående NNT. Om alla endpoints 
kombinerades så hamnade man på ett 
NNT runt 20. 

Flera föreläsare kommenterade Ascot- stu-
dien, bl.a. professor Heagarty från Man-
chester. Heagarty var en lysande föreläsare 
som minst sagt förförde hela gruppen. 
Sammanfattningsvis konkluderade han 
under programpunkten ”Is there a pres-
sure independent advantage of some drug 

classes?”, att det inte finns någon specifik 
effekt utöver den rent blodtrycksänkande 
effekten. Denna konklusion var på sätt 
och vis befriande för den som möjligen 
våndas över att välja exakt rätt medicin 
vid varje tillfälle. Heagarty menade att 
Ascot-resultaten helt kunde förklaras av 
blodtrycksskillnaden. 

Ordförande i Ungerska Society of 
Hypertension, Rudolf de Chatel, talade 
om isolerad hypertension hos äldre. Cal-
ciumantagonister och diuretika var två 
bra terapival till denna grupp, även ACE-
hämmare och ARB kan gå bra (speciellt 
när vänsterkammarhypertrofi förelig-
ger) medan betablockarna bedömdes 
som mindre effektiva då äldre ofta har 
en ”låg renin hypertension” (låg plasma 
renin aktivitet och därmed låg sekundär 
sympatikusaktivering). Föreläsningen 
om idrott och blodtryck av ungerska 
vattenpololandslagets medikus Dr Pavlik 
var intressant. Regelbunden träning hos 
hypertoniker kan sänka trycket med 
11/8 mmHg. Träningen skall omfatta 
minst 30 min 3 ggr per vecka. Optimal 
dos per tillfälle angavs vara 45 min på 
50% intensitet, vi går inte in på källorna 
här. Även ”non-dippers”, personer som 
inte uppvisar den typiska blodtrycks-

sänkningen under sömn, rekommende-
rades träning. Vid regelbunden träning 
ansågs ARB’s vara bästa valet om anti-
hypertensiv behandling skulle ges. Vad 
vi inte visste tidigare, var att ungerska 
vattenpololandslaget är ett av världens 
bästa med flera VM- och OS-guld. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 
det vetenskapliga programmet innehöll 
mycket matnyttigt och en del utom-
ordentligt bra föreläsningar, men det 
fanns också inslag som kunde ha stru-
kits. Framför allt tycker vi att man inför 
framtiden kan överväga att modernisera 
kunskapsutbytet, t.ex. att växla kate-
drala föreläsningar med mer interaktiva 
moment i mindre grupper. 

Det sociala programmet
Det sociala programmet var väl genom-
tänkt och kombinerat med förträffliga 
gastronomiska inslag både till frukost, 
lunch och middag. En signifikant vikt-
ökning erhölls i den svenska delegat-
gruppen (p<0.05). Första kvällen hölls 
en välkomstreception med buffé på 
Hotell Silvanus. Dr. Csaba Farsang pre-
senterade kortfattat alla prominenta pro-
fessorer och forskare som skulle under-
hålla oss under veckan. Dagen därpå fick 





142    BLODTRYCKET 2005 •  Vol 21 (Nr 4)

vi möjligheten att resa till Esztergom och 
besöka landets största basilika. Basilikan 
låg på en höjd med utblick över unger-
ska landskapet på ena sidan och Slova-
kien på andra sidan Donaufloden. En 
guide berättade kortfattat om Ungerns 
historia. I basilikan lyssnade vi till en 
orgelkonsert som var beställd särskilt för 
oss och dagen avslutades med ungersk 
middag i Esztergom. 

Måndagen blev en intellektuell rysare 
med hela 11 föredrag från kl. 09:00 till 
kl. 19:30 med namn som bl.a. Dr. Nar-
kiewich (sekreterare i ESH), Dr. Cifkova 
(medlem i ESH riktlinjekommitté) och 
Dr. Zanchetti vid talarstolen. Pga. de 
ungerska kaffevanorna kunde vi ej titrera 
upp koffeinkoncentrationen i blodet på 
vanligt vis utan var tvungna att varva 
föreläsningarna med joggingturer i den 
vackra skogen runt hotellet. Ungrarna 
dricker tydligen inte kaffe till lunch och 
kvällsmat! Däremot dricker de mycket 
vin, vilket vi fick lära oss både i teori och 
praktik. Dr. Rosivall höll en utmärkt 
föreläsning på kvällen om ”Alkohol 
och hypertension”. Dr. Rosivall berät-
tade först om vinets användning i gamla 
tider som läkemedel mot bl.a. gastroin-
testinala infektioner. Han beskrev sedan 
den så kallade ”franska paradoxen” (dvs. 
att koronarkärlsdödligheten i Frankrike 
ej steg proportionellt med intaget av 
fett som i andra länder) och alkoholens 

typiska ”U-formade kurva” (det är inte 
bra med för mycket eller för lite vin!). Dr. 
Rosivall avslutade sin undervisning med 
ett känt citat från Mark Twain: ”When I 
read about the evils of drinking I decided 
to give up reading”. Föreläsningen efter-
följdes av middag med vinprovning. 

En representant från ”The house of 
hungarian Wines” ledde oss igenom 
ett smakäventyr där vi stiftade närmare 
bekantskap med olika ungerska viner. 
Kronan på verket var naturligtvis en söt 
Tokaji: Tokaji Aszú 6 puttonyos ’ 99 
(László Majoros). Under vinprovningens 
gång blev stämningen allt bättre och efter 
de första tre vinerna var det inte många i 
församlingen som lyssnade till den stack-
ars vinrepresentanten som förgäves för-
sökte överösta den muntra skaran. 

På tisdagskvällen var vi med på en grill-
fest på hotellet där vi försökte att hålla 
vår svenska flagga högt i biljard- och 
bowlingtävlingar. Dagen därefter var vi 
igen på tävlingshumör. Vi deltog då i 
en riddartävling som genomfördes på 
Visegráds slott i Salomontornet. Först 
fick vi vittna de skickliga lokala ungerska 
riddarna som visade upp sina kunskaper 
i pilbågsskytte, spjutkastning och diverse 
strider med svärd etc. Sedan fick vi själva 
prova och tävlade mot varandra. Torsda-
gen bjöd på fritt program på eftermidda-
gen och då reste till en liten turistby som 

Det är i år jämt 100 år sedan den ryske militärläkaren Nikolaj Korotkoff 1905 först 
introducerade den än i dag aktuella metoden för bestämning av systolisk och dias-
tolisk blodtrycksnivå i förhållande till de s.k. Korotkoff-ljuden 1–5. Detta har med 
rätta uppmärksammats på många håll eftersom denna metodik har lagt grunden för 
all modern blodtrycksforskning (1,2), av största betydelse även för svenskt vidkom-
mande (3). Före Korotkoff fanns det enbart palpatorisk mätmetod enligt Riva-Rocci, 
då man pumpade upp blodtrycket till dess pulsen i arteria radialis försvann. Man 
kunde sedan ange systolisk blodtrycksnivå när pulsen åter blev märkbar vid långsam 
minskning av manschettrycket. I vår tidskrift återkommer frågor om blodtrycksmät-
ning i såväl modern som historisk belysning i ett tema-nummer under 2006.

Peter m nilsson

Enheten för medicinens historia, Lund, samt Avdelningen för medicin, 
Universitetssjukhuset Malmö

Referenser

1. Segall HN. How Korotkoff, the surgeon, discovered the auscultatory method of measuring 
arterial pressure. Ann Intern Med 1975; 83:561-2. 

2. Mancia G, Zanchetti A. One hundred years of auscultatory blood pressure: commemorating 
N. S. Korotkoff. J Hypertens 2005; 23:1-2. 

3. Nilsson P. Hypertoni - hett ämne för Läkartidningens skribenter. Från observationer och diet 
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hette Szentendre. Här köpte vi ungerskt 
vin och salami. Den sista kvällen hölls 
en så kallad ”Kunglig Renässans Fest” 
på hotellet. Då fick vi prova ytterligare 
ungersk mat som den typiska ungerska 
soppan serverad i bröd och lyssna till 
ungersk folkmusik.

Avslutningsvis vill vi varmt tacka Svenska 
Hypertonisällskapet för att vi fick möj-
lighet att delta i Hypertension Summer 
School 2005. 

isak Harryson lindstedt

Leg. läkare, forskare (hypertoni och 
endoteldysfunktion) Akutkliniken, 

Universitetssjukhuset i Lund. 
Isak.HarrysonLindstedt@skane.se

bertil öHlin

Specialistläkare, doktorand (psykosocial 
stress och hjärt-kärlsjukdom), 

Med. kliniken, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

bertil.ohlin@med.lu.se

100-års jubileum av Korotkoff-metoden för blodtrycksmätning
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Vårmötet har fått en egen länk till hemsida. 
Adressen är: www.malmo-congress.com

Svenskt Kardiovaskulärt vårmöte 2006 
hålls 26–28 april, i linköping  

på konsert & kongress
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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 informa-

tion välkomnas.

Blodtrycket sätts med hjälp av layoutpro-

grammet InDesign® på Windows®-dator. För 

att kunna redigera Blodtrycket önskas därför 

manuskript på diskett eller via e-mail. Eventu-

ella figurer och tabeller bör läggas i separata 

dokument och noga namnges. Ange författar-

namn, titel, adress, telefonnummer och gärna 

faxnummer, så att redaktionen kan kontakta 

författaren vid eventuella oklarheter.

Författaranvisningar

Insändare, notiser och meddelanden 

accepteras 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

K O N G R E S S K A L E N D E R

2006

Januari 18–20
Obesity, Lifestyle, and Cardiovascular Disease 
Symposium
Grand Hyatt Washington - Washington, DC 
http://www.americanheart.org

Januari 26–28
Prevention VIII Conference: Kidney Disease, 
Hypertension, and Cardiovascular Disease
Wyndham Orlando Resort - Orlando, Florida 
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3033196

Februari 15–17
9th International Forum For The Evaluation 
of Cardiovascular Care: The continuum of 
cardiovascular disease: from risk factors to 
stroke, coronary events and heart failure.
Fairmont Hotel. Monte Carlo, Monaco
http://www.aisc.it/2006/ifecc/

Februari 16–18
International stroke conference
Kisssimmee, Florida, USA
http://strokeconference.americanheart.org/
portal/strokeconference/sc/

Mars 2–4
46th Annual Conference on Cardiovascular 
Disease Epidemiology and Prevention in 
association with the Council on Nutrition, 
Physical Activity, and Metabolism
Pointe Hilton Squaw Peak Resort, Phoenix, AZ
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3031496

Mars 11–16
American College of Cardiology
Atlanta, Georgia, USA
http://www.acc.org/

April 1–5
8th European Congress of Endocrinology
Glasgow, Great Britain
http://www.ece2006.com

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

April 26–28
Åttonde Kardiovaskulära Vårmötet
Linköping Konsert och Kongress
http://www.malmokongressbyra.se 
(under aktuella kongresser)

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 Car-
diovascular Sciences - Translation of Basic 
Insights into Clinical Practice
Keystone Conference Center - Keystone, CO 
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3032066 

September 10–13
Heart Failure Society of America
Seattle, Washington, USA
http://www.hfsa.org/

September 29 – oktober 1
11th Annual Meeting of the ECCR
La Colle sur Loup, Nice, Frankrike 
http://www.eccr.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

Kardiovaskulärt Vårmöte 
2006

26–28 april 
i Linköping

www.malmo-congress.com/skv/
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Anmäl adressändring:

Avd. klinisk farmakologi
SU/Sahlgrenska

413 45 Göteborg
Fax 031–82 67 23




