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LEDARE

Bästa kollegor
"Som läkare måste vi hjälpas åt att verka för att de styrmått vi
Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hitanvänder verkligen är kopplade till bra vård och nytta
tar på vår hemsida www.hypertoni.org )
är vår förenings ändamål ”att utveckla läför våra patienter."
kekonsten med avseende på hypertoni, stroke och kärlsjukdomar”. I stadgarna anges att vi skall uppnå ändamålet genom att
”stödja forskning och utbildning, samt att
finns ikunskap
detta nummer
väcka intresseom
förutlovat
och sprida
om en sammanfattning
av ESC/ESHs nya riktlinjer om hypertoni av Anders
ämnesområdet”.

S

Gottsäter och mig. Vi publicerade en liknande något
kortare version
i läkartidningen,
som glädjande nog blev
öreningens
styrelse
har medlemmarmest lästa
på webben under den veckan. I
nasden
uppdrag
att seartikeln
till att ovanstående
detta nummer
av värdefulla
åstadkoms
på bästaföljs
sätt.vår
Ett sammanfattning
av de viktvå av våra
hypertoniexperter, Peter
tigaste ärkommentarer
förstås genomfrån
utgivningen
av den
och Mattias
Brunström.
tidskrift Nilsson
du just läser
– Vaskulär
Medicin.
tråkigt
däremot
Dock harEtt
SVM
ävenbesked
en långkom
tradition
av nyligen från läkemedelsverket,
där man möten
meddelar
att arrangera
kurser, vetenskapliga
etc att man lägger ner
läkemedelsboken
på grund
av att det blir för dyrt att
för att ytterligare
”sprida kunskap
om ämnesformatet,ovan.
vilket skulle kosta ca 5 mkr. När
området”uppgradera
enligt intentionerna
apoteksmarknaden
De senaste
åren har dockomreglerades
förutsättning-fick Läkemedelsverket
uppdrag
arna för på
denna
typ av Socialdepartementet ta över ansvaret för
utgivningen från Apoteket AB och för detta utgick ett
Anders Gottsäter
särskilt anslag om 2,5 mkr första året. Ersättningen har
Ordförande för SVM
senare inkluderats i Läkemedelsverkets ramanslag. En
ganska beskedlig summa för kunskapsstyrning av de dryga
30 miljarder kronor som receptbelagda läkemedel kostar
årligen i Sverige. Visserligen har själva boken inte givits ut
i tryckt form sedan 2014 men man har istället publicerat
uppdaterade versioner på webben. Personligen har jag
haft stor nytta av denna, inte minst under tiden som ny
AT- och ST-läkare. Det nuvarande kapitlet om hypertoni
skriver av Kristina Bengtsson Boström och Karin Manhem
är utmärkt och en konkret handledning i utredning och
behandling. Likaså kapitlen om perifera artärsjukdomar,
ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni, blodfettsrubbningar
samt cerebrovaskulära sjukdomar. Flera organisationer
har protesterat nedläggningen, och förhoppningsvis hittas
en lösning.

F

Samtidigt befinner sig stora delar av sjukvården i kris och
primärvården går på många håll bokstavligen på knäna.
Dagens Medicin rapporterar i en ny genomgång att över
2600 vårdplatser är stängda på grund av brist på personal
som inte vill arbeta på landstingens villkor. Ett ökande
antal erfarna sjuksköterskor väljer att byta arbetsgivare

och slutar ofta helt att arbeta inom vården. Samtidigt
utbildas alltför få specialistsjuksköterskor. Till skillnad
från läkare är ju sjuksköterskornas specialistutbildning
en universitetsutbildning de får bekosta själva. Som för
sjuksköterskorna ser vi också en allt större omsättning
och brist på läkare inom flera specialiteter och ökande
sjukskrivningstal. Sverige har en hög läkartäthet men vi
ligger i botten bland OECD-länderna avseende kontinuitet och i antalet vårdkontakter per läkare, trots att alla
undersökningar visar att vi vill ha mer patienttid.
Det finns nog inga enkla lösningar på de extremt komplexa utmaningar sjukvården står inför. En välfungerande
vårdcentral, mottagning eller avdelning är inget man kan
upphandla med ett enkelt avtal, utan kräver flera år av
dedikerat arbete av kunniga läkare, sjuksköterskor och
övrig personal. Den gemensamma kompetens, och möjlighet till utbildning, utveckling och kvalitet som finns
vid en välfungerande enhet är däremot något som snabbt
kan raseras. Vi måste som yrkeskår se till att politiker och
tjänstemän verkligen förstår detta. Läkaresällskapets nya
idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård lanserades i
somras, där man belyser bemanningsproblem och brist på
samordning, kontinuitet och patientsäkerhet med stängda
vårdplatser, vårdköer och dödsfall till följd. Jag kan bara
instämma i SLS bedömning att problemen till stor del
beror på att hälso- och sjukvården de senaste decennierna
drabbats av ökad detaljstyrning, ekonomism, och byråkratisering. Det är också absurt att de styrmått som ofta
används aldrig skulle godtas som kvalitetsmått inom den
medicinska vetenskapen. Som läkare måste vi hjälpas åt att
verka för att de styrmått vi använder verkligen är kopplade
till bra vård och nytta för våra patienter. För min egen del
hoppas jag få fortsätta bidra till att förbättra verksamheten
vid min klinik, i väl genomtänkta steg, ett i taget…
Jonas Spaak

Ordförande för SVM
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Annons

FRÅN REDAKTIONEN

Från redaktionen

Ä

nnu ett år har gått och Ni håller
nu årets sista nummer av Vaskulär
Medicin i Era händer. Jag vill passa
på att särskilt tacka följande för ett fantastiskt samarbete under det gångna året:
Hela styrelsen i Svensk förening för Vaskulär
Medicin (SVM), redaktionsmedlem Magnus
Wijkman, Tomas Lindahl i SSTH, Gregor
Guron i SNF, Peo Göthesson från Mediahuset och alla duktiga författare som delat
med sig av sin dyrbara tid och ovärderliga
insikter. Sist vill jag tacka alla medlemmar
i SVM och alla som läst Vaskulär Medicin
under året.
I detta nummer av Vaskulär Medicin
har det blivit mycket fokus på blodtrycket.
Ni, kära läsare, kan ta del av allt från information om mycket förhöjt blodtryck vid
malign hypertoni, läsa om värdet med hem-

blodtrycksmätning till i synnerhet att fördjupa Er i de nya Europeiska riktlinjerna för
hypertensionsbehandling. De nya riktlinjerna fokuserar på tidig upptäckt av hypertoni, regelbunden uppföljning av blodtryck,
mera aggressiv behandling från första början
och med siktet mot lägre blodtrycksmål.
Som alltid när en sammanställning av den
vetenskapliga litteraturen skall omvandlas
till behandlingsrekommendationer finns för
och nackdelar. Fördelarna och nackdelarna
diskuteras på ett utmärkt sätt i två kommentarer till de nya riktlinjerna av Mattias
Brunström och Peter M Nilsson.

för alkohol i vin och öl. Han är författare
och föreläsare och har skrivit flera böcker
på ämnet.
Till sist vill jag som vanligt uppmana alla

som läser Vaskulär Medicin att överväga
att skicka in ett manus för publicering i
Vaskulär Medicin. Det kan vara allt ifrån
patientfall, referat, översikter, till nya rön,
minnesord, kommentarer eller reseberättelser. Bara fantasin sätter gränser!

Isak Lindstedt

I en artikel skriven av Erik Skovenborg kan

Ni läsa om premisserna runt att dricka alkohol när man är gammal. Erik är allmänläkare
från Danmark med ett särskilt stort intresse
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Medlemsinformation 2018

V

i vill gärna dela med oss av lite
information till Dig som medlem
i SVM.
Föreningen bildades ju genom sammanslagning 2007, av Hypertonisällskapet och
SFMA, Svensk förening för Medicinsk
Angiologi. Det är ca 45 % av medlemmarna
som härstammar från Hypertonisällskapet,
ca 25 % som härstammar från SFMA och
resterande 30 % är nytillkomna medlemmar.
Våra medlemmar spänner över alla olika
sorters sjukvård. Från primärvård, privata
vårdgivare, samt små, medelstora upp till
sjukhus på universitetsnivå. Liksom spridningen är över hela vårt land.
Vi är nu ca 375 medlemmar i föreningen.
Ca 80 % läkare och ca 15 % är sjuksköter-

skor/BMA. Resterande ca 5 % är blandat,
apotekare och personer från läkemedelsindustrin, eller att vi tyvärr inte har något yrke
registrerat.
Allt ifrån nya legitimerade doktorer och
sköterskor till att man gått in i pensionen.
Vi ser det väldigt trevligt att Du som pensionär vill kvarstå i föreningen.
Fortfarande har vi tyvärr lite lägre antal
kvinnor, ca 30 % av våra medlemmar är
kvinnor.

Du är välkommen att själv skriva något. Tag
då kontakt med vår redaktör Isak Lindstedt.
Du hittar hans kontakt information i Vaskulär Medicin, eller på hemsidan.

Vi är glada att ha Dig som medlem. För

Vi vill gärna också få uppdaterade uppgifter,
ffa mail adresser. Du kan gå in på hemsidan
www.hypertoni.org eller vid frågor till min
mail: ingar.timberg@skane.se

endast 200 kr per år så får Du ta del av den
fantastiska vaskulära världen. Du får Vaskulär Medicin 4 gånger om året. Vi har hört
från många att de är jätteglada för tidningen.

Till sist vill jag påminna Dig om medlems-

avgiften på 200 kr. Det är snart slut på 2018
och ännu är det några som glömt betala för
i år! Du är väl inte en av dem? I så fall passa
på att ta med 2019 då också.
Vårt Bankgiro är 383-0114

Ingar Timberg
kassör

Rösta fram bästa artikeln i
Vaskulär Medicin 2018!

Sista datum för att rösta: 20/2-2019 • Skicka Era röster till Redaktören, isaklindstedt@hotmail.com
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Malign hypertoni – gamla rön
och nya riktlinjer

N

är nya hypertoniriktlinjer diskuteras ser vi ofta ett stort intresse
för patienter med blodtryck nära
diagnosgränsen eller nära behandlingsmålet. Detta är förståeligt, eftersom en
stor andel av våra patienter idag befinner
sig vid dessa blodtrycksnivåer. Men låt oss
ändå inte glömma bort en grupp patienter
som har tveklöst alldeles för höga blodtryck,
och där behandling gör en odiskutabel nytta
– patienter med malign hypertoni. Detta
tillstånd förefaller utgöra en egen entitet
bland hypertoni-patienterna. Traditionella
kardiovaskulära riskfaktorer kan saknas. Specifika laboratoriemässiga och histologiska
fynd finns beskrivna, med en koppling till
trombocytkonsumtion, hemolys och småkärlsskador. Diagnosen är inte vanlig, men
viktig att ha i åtanke. Modern hypertonibehandling har förvandlat malign hypertoni
från en dödlig sjukdom till en behandlingsbar riskfaktor.

hypertensiv kris brukar avses ett tillstånd
med högt blodtryck och akut pågående,
eller omedelbart hotande, hypertoniorsakad målorganskada (1). Exempel på
sådana tillstånd kan vara aorta-dissektion,
blödningsstroke, lungödem, eklampsi/
pre-eklampsi eller akut hypertensiv encefalopati. Även de allvarliga blodtrycksorsakade ögonbottenskador, som ju definierar
malign hypertoni, kan emellertid inbegripas, liksom akut koronart syndrom och
ischemisk stroke. Patienter med hypertensiv kris bör behandlas inneliggande. Ibland
har det istället för hypertensiv kris talats
om ”hypertensive emergencies” (2), där
symptomatisk akut organskada föreligger
och där omedelbar blodtryckssänkning är
nödvändig, till skillnad från ”hypertensive
urgencies” där blodtrycket förvisso är alar-

merande högt men där akut organskada och
symptom saknas. Patienter med ”hypertensive urgencies” kan ofta behandlas polikliniskt. En stor amerikansk registerstudie av
symptomfria patienter med blodtryck ≥
180/110 mm Hg uppmätt på en öppenvårdsmottagning visade exempelvis att den
kardiovaskulära korttidsprognosen trots det
höga blodtrycket var god, och att remiss
till akutmottagning var förknippad med
ökad risk för sjukhusinläggning men inte
med förbättrad kardiovaskulär prognos
(3). Dessa fynd har medfört en välformulerad och berättigad kritik mot begreppet
”hypertensive urgencies” (4). I ett aktuellt
consensusdokument från European Society
of Cardiology (5) avråder man faktiskt
från fortsatt användande av benämningen
”hypertensive urgencies”.

Hur definieras malign hypertoni?

Malign hypertoni definieras som mycket
högt blodtryck med samtidig förekomst av
bilateral allvarlig hypertensiv retinopati. Det
saknas en enhetlig definition av hur högt
blodtrycket skall vara för att diagnosen skall
kunna ställas, men ofta anges blodtrycksgränser kring 200/120 mm Hg. Allvarlig
hypertensiv retinopati definieras som retinopati av grad III (blödningar eller exsudat)
eller grad IV (blödningar eller exsudat,
samt därutöver papillödem) enligt KeithWagener-Barkers klassiska indelning från
1930-talet. Termen malign kopplas till den
höga mortalitet som observerats hos personer med obehandlad malign hypertoni.
Historiska fallserier har visat över 80 % mortalitet inom ett par år. Incidensen för malign
hypertoni anges till 1 till 2 nydiagnostiserade
fall per 100 000 invånare och år.
Avgränsning gentemot hypertensiv kris

Det råder ibland viss förvirring avseende
begreppen malign hypertoni samt hypertensiv kris. Med den vidare benämningen
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"En modernare definition av malign hypertoni har därför föreslagits,
där förekomst av mycket högt blodtryck samt hypertensiv organpåverkan i minst tre organ ligger till grund för diagnosen."

Klinisk värdering

Malign hypertoni kan förekomma utan
specifika symptom. Alarmerande symptom
som kan förekomma vid hypertensiv kris,
och som kan föranleda att patienten söker
sjukvård, inbegriper huvudvärk, bröstsmärta
eller andnöd, synstörningar, fokalneurologiska retnings- eller bortfalls-symptom,
kramper, eller förändrad medvetandegrad. Anamnesen bör, förutom de aktuella
symptomen, fokusera på tidigare hypertoni,
läkemedel och droger, samt eventuell nylig
utsättning av antihypertensiva läkemedel.
Blodstatus, elektrolyter, kreatinin, urinsticka
och EKG bör kontrolleras, och utredningen
kan sedan kompletteras med mer riktade
undersökningar beroende på den kliniska
situationen. Hos kvinnor i fertil ålder bör
graviditetstest utföras.
Hur påverkas ögonen av högt blodtryck?

Det första stadiet av hypertensiv retinopati
utgörs av försnävningar av näthinnans kärl,
som uppkommer som en följd av de små
kärlens autoreglering: vid stigande blodtryck
uppkommer en kompensatorisk vasospasm.
Tydligast kan detta ses vid korsningar mellan
artärer och vener. Längre tids vasospasm
leder till glattmuskelhypertrofi och hyalin
degeneration, varvid en central ljusreflex
kan ses i kärlen. Om kärlen exponeras för
mycket höga blodtryck kan direkt tryckorsakade skador uppstå, såsom blödningar,
lipid-exsudat (”hårda exsudat”) och tecken
till nervfiber-ischemi (”cotton wool spots”).
Slutfasen av hypertensiv retinopati innefattar
svullnad av opticus-disken till följd av grav
tryckstegring intrakraniellt, så kallat papillödem (6-8). Den traditionella definitionen
av malign hypertoni baseras ju som vi sett
på förekomst av mycket högt blodtryck samt
allvarlig bilateral hypertensiv retinopati. Vid
en annan form av allvarlig hypertonispecifik
organskada, akut hypertensiv encefalopati,
har man emellertid funnit att så många som
en tredjedel av patienterna kan sakna allvarlig hypertensiv retinopati (9). En modernare

8
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definition av malign hypertoni har därför
föreslagits, där förekomst av mycket högt
blodtryck samt hypertensiv organpåverkan
i minst tre organ ligger till grund för diagnosen (10). Förutom retinopati kan det enligt
denna bredare definition av malign hypertoni
röra sig om blodtrycksorsakade skador på
njure, hjärna, hjärta eller mikrocirkulation.
Trombotisk mikroangiopati och mikroangiopatisk hemolys

En förenande patofysiologisk förklaringsmodell bakom utvecklingen av malign
hypertoni är att direkt tryckorsakad endoteldysfunktion leder till trombocytaktivering
och trombotisk mikroangiopati och mikroangiopatisk hemolys i framförallt njurarnas
arterioler. Detta leder till hypoperfusion
av njuren, vilket i sin tur aktiverar reninangiotensin-aldosteron-systemet, varvid en
kraftig vasokonstriktion och natrium- och
vätskeretention med åtföljande accelererad
blodtrycksökning blir följden. Trombotisk
mikroangiopati innebär ökad trombocytaggregation med påverkan på mikrocirkulationen. Mikroangiopatisk hemolys kan
uppkomma på grund av tryckorsakad
destruktion av röda blodkroppar. Laboratoriemässig utredning visar då trombocytopeni och anemi med antingen LD-stegring/
haptoglobinsänkning och/eller förekomst av
fragmenterade erytrocyter (så kallade schistocyter) i blodutstryket. Patofysiologin vid
malign hypertoni överlappar således delvis
med trombotisk trombocytopen purpura
(TTP) och dess närbesläktade tillstånd
hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Den
specifika histologiska bild som beskrivits i
mikrocirkulationen vid malign hypertoni
benämns fibrinoid nekros, och kännetecknas av nekrotiserade glattmuskelceller med
blödnings-inslag, fibrinbeläggningar och
aggregerade trombocyter. Observationella
data talar för att vid malign hypertoni kan
mikroangiopatisk hemolys kopplas till förekomst av allvarlig njurpåverkan, som dock
ofta är reversibel (11).

Kliniska karaktäristika vid malign hypertoni

Majoriteten av patienter som har malign
hypertoni har inte sekundär hypertoni, utan
det rör sig vanligen om primär hypertoni.
Andelen patienter som vid diagnostillfället
inte använde något hypertoniläkemedel har
angetts vara över 70 % (12). Vissa kliniska
och laboratoriemässiga karaktäristika skiljer
emellertid patienter med malign hypertoni
från patienter med icke-malign hypertoni.
I en deskriptiv studie från Nederländerna
rekryterades 30 patienter som på akutmottagningen misstänkts ha hypertensiv kris
(13). Patienterna delades in i två grupper
beroende på utfallet av en ögonundersökning: malign hypertoni (n=18) och allvarlig men icke malign hypertoni (n=12). En
jämförelse mellan grupperna visade att ålder,
kön och etnicitet inte skiljde sig signifikant
mellan grupperna. Systoliskt blodtryck
var inte heller signifikant olika (232 mm
Hg vs. 219 mm Hg), men det diastoliska
blodtrycket var signifikant högre i gruppen med malign hypertoni än i gruppen
med icke-malign hypertoni (148 mm Hg
vs. 133 mm Hg). Patienterna med malign
hypertoni hade också i genomsnitt högre
plasma-renin-aktivitet och högre serumaldosteron-värde, högre kreatinin-värde,
lägre trombocyt-tal, och högre LD-värde.
En liknande brittisk studie visade att patienter med malign hypertoni hade ökade plasmakoncentrationer av fibrinogen och von
Willebrand-faktor jämfört med åldersmatchade kontroller med icke-malign hypertoni
(14). I en annan retrospektivt utförd analys
från Nederländerna fann man faktiskt att
120 patienter med malign hypertoni hade
en mer gynnsam genomsnittlig riskprofil än
ålders- och könsmatchade kontrollpatienter
med icke-malign hypertoni, avseende BMI,
LDL-kolesterol och förekomst av diabetes.
Njurfunktionen var dock även i denna
studie sämre, och förekomsten av albuminuri var högre vid malign hypertoni (15). Allt
sammantaget antyder dessa studier således

att malign hypertoni kan associeras med
diastolisk hypertoni, njurpåverkan, aktiverat
renin-angiotensin-aldosteron-system, endotelpåverkan, koagulationsaktivering, samt
med trombocytkonsumtion och hemolytisk
anemi som tecken till trombotisk mikroangiopati och mikroangiopatisk hemolys,
men inte nödvändigtvis med de klassiska
kardiovaskulära riskfaktorerna.
Förbättrad prognos vid malign hypertoni

En av de största patientserierna av patienter
med malign hypertoni har insamlats i Birmingham i Storbritannien under fyra decenniers tid. Vid en analys av data från 446
patienter har man intressant nog funnit att
demografiska och kliniska karaktäristika inte
förändrats nämnvärt över tid (12). Genomsnittligt blodtryck vid diagnos tidigare än
år 1967 var exempelvis 232/137 mm Hg
och vid diagnos efter 1996 var det snarlikt:
229/142 mm Hg. Blodtrycken under uppföljningen var emellertid betydligt bättre
behandlade i modern tid: genomsnittligt
uppföljningsblodtryck hos patienter som
diagnostiserades efter år 1996 var 169/102
mm Hg, jämfört med 197/120 mm Hg
hos patienter som diagnostiserats tidigare
än år 1967. Sannolikt har den förbättrade
behandlingen under uppföljningen bidragit

till den glädjande förbättring av prognosen
som noterats hos patienter med malign
hypertoni: 5-årsmortaliteten har nyligen
rapporterats vara 7 % hos patienter med
diagnos efter år 1996, jämfört med skrämmande 76 % hos patienter med diagnos före
år 1967 (16).
Vad säger riktlinjerna?

I de europeiska hypertoniriktlinjerna (17)
beskrivs i ett särskilt avsnitt handläggning
av ”hypertension emergencies”. Som exempel på ”hypertension emergencies” nämns
malign hypertoni, samt allvarlig hypertoni
hos patienter med aortadissektion, hjärtinfarkt, akut hjärtsvikt, feokromocytom eller
graviditet. Man rekommenderar att intravenösa läkemedel vanligen bör användas i
dessa situationer. Ur ett svenskt perspektiv
noteras att det ofta är labetalol som förespråkas som första eller andrahandsval, utom
vid akut lungödem där nitroglycerin tillsammans med ett loopdiuretikum rekommenderas som förstahandsval. Man betonar även
att blodtryckssänkning i akutskedet av stroke
bör ske med viss försiktighet. Även i de amerikanska hypertoniriktlinjerna (18) finns ett
särskilt avsnitt om ”hypertensive emergencies”, som här definieras som blodtryck >
180/120 mm Hg hos en patient med nytill-

kommen eller progredierande organskada.
Som exempel på organskada anges hypertensiv encefalopati, stroke, hjärtinfarkt,
akut hjärtsvikt med lungödem, instabil
angina, aortadissektion eller – aneurysm,
akut njursvikt eller eklampsi. Hypertensiv
retinopati anges i dessa riktlinjer dock ej som
exempel på sådan organskada som definierar ”hypertensive emergencies”. Man påtalar
att det saknas större randomiserade kliniska
prövningar för patienter med ”hypertensive
emergencies” men att det är rimligt att anta
att blodtryckssänkande läkemedelsbehandling gör mer nytta än skada, och att rask
och aggressiv blodtryckssänkning ned till
systoliska blodtrycksnivåer < 140 mm Hg
kan rekommenderas åtminstone vid aortadissektion, eklampsi/preeklampsi samt vid
hypertensiv kris hos patienter med feokromocytom. Såväl de europeiska som de
amerikanska riktlinjerna betonar även att
högt blodtryck hos symptomfria patienter som inte uppvisar tecken till akut eller
progredierande organskada kan behandlas
polikliniskt och med perorala läkemedel,
under förutsättning att uppföljningen sker
utan dröjsmål.
Magnus Wijkman
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Nya Europeiska riktlinjer för
hypertensionsbehandling
Introduktion

De mycket välkomna nyutkomna reviderade Europeiska hypertensionsriktlinjerna
[1] har nyligen av oss kort sammanfattats i
Läkartidningen [2]. Här följer en lite fylligare version av våra kommentarer.
Extra positivt är att riktlinjerna nu ges
ut gemensamt av European Society of Cardiology (ESC) och European Society of
Hypertension (ESH). Mycket av innehållet
är gemensamt med både tidigare riktlinjer
och den senaste svenska behandlingsrekommendationen från Läkemedelsverket från
2014 [3]. Härefter har dock tillkommit både
viktig evidens för att bl.a. rekommendera
något lägre målblodtrycksintervall, och
många konkreta nyheter kring utredning
och behandling.
Omkring 1,1 miljarder människor har
arteriell hypertension, som inte längre är en
välfärdssjukdom utan i lika hög utsträckning relevant i utvecklingsländer [4]. Med
en åldrande befolkning kommer dessa prevalenssiffror dessutom att öka markant det
närmaste decenniet. Samtidigt har hypertensionsorsakad sjuklighet ökat med 40 %
sedan 1990 trots bättre diagnostik och
behandling [5].
Hypertension är vanligen asymtomatisk,
men den enskilt viktigaste riskfaktorn för
förtida hjärtkärlsjukdom och död. Trots
överväldigande evidens för behandling har
dock färre än 50 % av alla patienter med
behandlad hypertension ett systoliskt blodtryck <140 mmHg [6, 7]. Underdiagnostiken är dessutom stor, varför riktlinjerna
innehåller en klass I rekommendation med
evidensgrad B avseende blodtrycksscreening
redan från 18 år. Det åvilar oss i professionen att utbilda allmänhet och beslutsfattare i
vikten av screening, behandling och uppföljning och det måste anses både humanitärt
och ekonomiskt försvarbart att satsa större
resurser på screening och prevention.
Definition av hypertension

I riktlinjerna är definitionen av hypertension
oförändrad, ett medel-mottagningsblodtryck >140/90 mmHg. Däremot betonas
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förhållandet mellan blodtryck och risk och
det är patientens risk som skall styra behandlingen. När väl hypertensionsdiagnos har
ställts, vid hög risk eller vid associerad hjärtkärlsjukdom bör man därför oftast sikta på
ett blodtrycksmål inom ett lägre intervall än
140/90 mmHg. Principen att föreslå olika
trycknivåer som behandlingsindikation
och behandlingsmål kan trots vetenskaplig evidens måhända komma att utgöra ett
pedagogiskt problem i kommunikation med
patienter och kollegor.

"Hos äldre skall blodtrycket också
mätas efter 1 och 3 min i stående."

i hemmet kan samtidigt bidra till en mer
engagerad patient med ökad följsamhet till
behandling.
Ambulatorisk blodtrycksmätning under
ett dygn rekommenderas bl.a. vid misstanke
på s.k. vitrock-effekt, eller när man vill ha en
noggrann riskbedömning. Här gäller också
lägre gränsvärden för diagnos, ≥130/80
mmHg över dygnet eller ≥135/85 mmHg
dagtid eller ≥120/70 mmHg nattetid.
Vid grad 3 hypertension (blodtryck
≥180/110 mmHg) eller sekundär organskada
kan diagnosen ställas vid första mätningen
annars krävs minst en ny mätning vid separat besök eller i hemmet.

Mätning av blodtryck

Klinisk utvärdering och bedömning av
hypertensiv organskada

Ett mottagningsblodtryck skall mätas av sjukvårdspersonal med validerad utrustning efter
minst 5 minuters vila med patienten företrädesvis i sittande. Stöd för armen skall finnas
och manschetten placeras i hjärthöjd. Första
mätningen bör ske i båda överarmar med
manschett med korrekt bredd. Mät minst
2 gånger och fler om det skiljer >10 mmHg
mellan mätningarna. Ange medelvärdet av
de två sista mätningarna (utan att avrunda
till närmaste ”5:a”). Vid sidoskillnad är det
högre blodtrycket det korrekta. Hos äldre
skall blodtrycket också mätas efter 1 och 3
min i stående. Vid förmaksflimmer rekommenderas manuell mätning eftersom automatiska mätare riskerar ge felvärden.
Det blir vanligare att patienter själva får
mäta blodtrycket på mottagningar, och
SPRINT-studien [8] som använde denna
metod har debatterats flitigt [9]. När patienterna själva mäter blodtrycket, även i mottagningsmiljö, blir blodtrycket i genomsnitt
5-15 mmHg lägre [10]. Även hemblodtrycksmätning lyfts fram som ett värdefullt
komplement, men man måste vara noga
med att instruera patienterna att mäta på
ett korrekt sätt och vara medveten om att
dessa tryck ligger minst 5 mmHg lägre än
mottagningstryck. Den diagnostiska gränsen
för hypertension vid hemblodtrycksmätning
är ≥135/85 mmHg. Att mäta blodtrycket

För en korrekt riskstratifiering och val
av behandlingsmål skall etablerad hjärtkärlsjukdom samt tecken till hypertensiv
organskada bedömas. Om sådan föreligger
bör man direkt rikta in sig på ett lägre blodtrycksmål (Tab. 1). Vid frånvaro av organpåverkan bör man riskstratifiera patienten
mer noggrant. ESH/ESC rekommenderar Systemic COronary Risk Evaluation
(SCORE) systemet (www.heartscore.org).
För patienter med diabetes kan man istället
använda den svenska riskmotorn på Nationella diabetesregistrets hemsida (www.ndr.
nu/risk).
Som hypertensiv organskada räknas redan
måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR <60
ml/min), mikroalbuminuri eller vänsterkammarhypertrofi på EKG eller ultraljud.
Här inkluderas också ett ankel-brakialindex
<0,9, högt pulstryck (hos äldre ≥ 60 mmHg),
avancerad retinopati eller hög pulsvågshastighet mätt med speciell utrustning.
Till etablerad hjärtkärlsjukdom räknas
TIA, stroke samt hjärtinfarkt men även
hjärtsvikt inkluderande hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF) samt
förmaksflimmer.
På alla patienter med hypertension bör
man utföra EKG och provtagning inklusive
urin-albumin/kreatinin index (rekommendation klass I, evidensgrad B).

Tabell 1. Översiktlig riskstratifiering vid olika blodtrycksnivåer.

Risknivåerna som illustreras är baserade på en medelålders man; för noggrannare stratifiering rekommenderas SCORE systemet. SBP:systoliskt
blodtryck. DBP: diastoliskt blodtryck. HOS: hypertonimedierad organskada. CKD: kronisk njursvikt. DM: diabetes mellitus. CVD: kardiovaskulär
sjukdom. Baserad på Fig. 1 ESC/ESH riktlinjer [1].

Behandling

Flertalet patienter bör skötas i primärvård
men vid misstanke på sekundär eller terapiresistent hypertension, samt vid hög risk
bör patienten remitteras till specialist. Tyvärr
finns det numera ganska få sådana i Sverige,
men en inte alltför vågad gissning är att de
flesta av dessa återfinns i Vaskulär Medicins
läsekrets. Sekundär hypertension bör alltid
misstänkas hos yngre (<40 år) med grad 2
hypertension, samt vid symtom som inger
misstanke på annan genes. Minst 5-10 %
av alla hypertensiva patienter har obstruktivt sömnapnésyndrom och 5-15 % primär
aldosteronism, och dessa siffror ökar markant vid mer svårkontrollerad hypertension
[11]. Feokromocytom och andra endokrina
rubbningar är ovanliga men viktiga att utreda
om det finns klinisk misstanke. P-piller kan
orsaka högt blodtryck hos omkring 5 % av
användarna, och fibromuskulär dysplasi är
en annan viktig orsak till blodtrycksstegring
hos yngre kvinnor.
Oavsett blodtrycksnivå ingår multipel riskfaktorkontroll i behandlingen. De
livsstilsrekommendationer som är särskilt
viktiga med god evidens är saltrestriktion,
att undvika överkonsumtion av alkohol,
rökstopp, regelbunden motionsträning,
viktnedgång vid övervikt samt bra kost. De

kostråd som lyfts fram är den traditionella
medelhavskosten med mer frukt och grönt,
fisk, nötter, omättade fetter, och minskat
intag av rött kött och feta mejeriprodukter
(rekommendation klass I, evidensgrad A).
Som initial läkemedelsbehandling rekommenderas ACE-hämmare (ACEi) eller
angiotensin receptor blockerare (ARB) i
kombination med kärlselektiv kalciumflödeshämmare (CCB) eller diuretikum
av tiazidtyp (HCT). Nytt i riktlinjerna är
att man rekommenderar i första hand fasta
kombinationspiller, en princip som sannolikt hittills tillämpats ganska sällan i Sverige.
Om målblodtryck inte nås med två av dessa
använder man alla tre (ACEi/ARB + CCB
+ HCT). Kombination av ACEi med ARB
bör dock undvikas. Alla dessa preparat har
rekommendation klass I och evidensgrad
A. Vid terapiresistens eller biverkningar kan
man därefter lägga till spironolakton eller
epleronon, alfa- eller betablockerare.
Vid kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt
med nedsatt vänsterkammarfunktion ingår
betablockerare i den initiala behandlingen.
Renal denervering eller annan interventionell behandling bör endast ske inom ramen
för kliniska prövningar. Dessa behandlingsindikationer kan framöver måhända
komma att utvidgas, då nya positiva resultat

tillkommit efter riktlinjearbetet (12).
Efter initiering av blodtryckssänkande
behandling skall uppföljning ske inom 2
månader och därefter upprepas tills målblodtryck nåtts. När målblodtryck nåtts
bör blodtrycket kontrolleras (kan ske med
hjälp av hemblodtryck) var 3-6 månad.
Riskfaktorer och asymtomatisk hypertensionsmedierad organskada (dvs hjärtkärlstatus samt lab inkl u-alb/krea index)
bör undersökas minst vart annat år. Även
personer med högt-normalt blodtryck och
de med s.k. vitrockshypertension bör följas
med blodtryckskontroller och riskfaktorbedömning minst årligen.
Särskilda patientgrupper

Flera sektioner ägnas åt blodtrycksbehandling inom särskilda patientgrupper.
Till patienter med njursvikt och diabetes
rekommenderas som tidigare att behandlingen alltid inkluderar ACEi eller ARB.
För dessa patientgrupper kan möjligen
riktlinjerna upplevas en aning kontraintuitiva; här skall man som tidigare behandla
till lägre målblodtryck baserat på riskprofil
(Tab. 1) men för en del med t.ex. blodtryck 138/82 mmHg blir det då definitionsmässigt ett ”högt normalt” blodtryck
som behandlas.
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Tabell 2. Nyheter i 2018 års riktlinjer.
• Även hemblodtryck kan användas för att ställa diagnosen hypertension.
• Behandling av högt-normalt blodtryck (130-139/85-89 mmHg) bör övervägas
vid etablerad hjärtkärlsjukdom.
• För yngre patienter (<65 år) rekommenderas ett systoliskt blodtrycksmål
120-129 mmHg.
• För äldre (≥ 65 år) rekommenderas ett systoliskt blodtrycksmål 130-139
mmHg, även för de över 80 år förutsatt att behandlingen tolereras väl.
• Ett diastoliskt blodtrycksmål <80 mmHg bör övervägas för alla patienter,
och målet <85 mmHg vid diabetes mellitus kvarstår.
• För de flesta, undantaget äldre med hypertension stadium 1, rekommenderas
att man startar behandlingen med två preparat i fast kombination.
• Alla över 18 år skall få blodtrycket mätt och dokumenterat i journal,
och därefter minst vart 5:e år även om blodtrycket är normalt.
Till patienter av afrikanskt ursprung
rekommenderas i första hand CCB eller tiaziddiuretika i kombination med saltrestriktion. Vid svår KOL rekommenderas i första
hand ACEi/ARB och CCB, inte diuretika,
eftersom dessa kan bidra till en metabolalkalosrelaterad hypoxi.
En sektion ägnas åt äldre patienter, där
man betonar vikten av att se till patientens
biologiska ålder och gärna ta patientens
skörhet (eng. frailty) i beaktande. Det är
dock tydligt visat att blodtryckssänkande
behandling hos patienter över 80 år minskar
dödlighet, stroke och hjärtsvikt. För patienter över 80 år finns god evidens att påbörja
behandling vid systoliskt blodtryck ≥ 160
mmHg. Även här bör man sträva efter ett
målblodtryck 130-139 mmHg, förutsatt
att behandlingen tolereras väl. Studierna är
dock gjorda på relativt friska åldringar och
det är viktigt att vara observant på biverkningar. Glöm inte att i denna grupp mäta
blodtrycket i stående!
En separat sektion ägnas åt blodtrycksbehandling vid graviditet, där man rekommenderar labetalol eller CCB, men ACEi/
ARB och diuretika skall undvikas.
Riktlinjerna innehåller även specifika råd
kring blodtrycksbehandling vid akut stroke,
terapiresistent hypertension respektive njursvikt, samt detaljer kring initial utredning av
sekundär hypertension.
Följsamhet

I slutet av riktlinjerna konstateras att efter
6 månader har en av tre, och efter ett år
hälften av patienterna slutat med initierad
blodtrycksbehandling. Att förbättra detta
är en komplex utmaning och man lyfter
fram vikten av att arbeta på flera nivåer,
från val av läkemedel till organisation. Fasta
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kombinationspreparat har visats ge bättre
följsamhet. Regelbunden uppföljning och
återkoppling till patienterna, bl.a. genom
hemblodtrycksmätning likaså. Teamarbete
med flera yrkeskategorier som sjuksköterskor och farmaceuter leder också till bättre
blodtryckskontroll.
Sammanfattning

Dessa nya riktlinjer sammanfattar väl den
omfattande evidens som finns kring blodtrycksbehandling ur en rad olika aspekter,
och belyser att det är hög tid att uppdatera
våra svenska riktlinjer. Att man inför olika
målintervall för patienter över och under
65 år samt för patienter med olika riskprofil
kan måhända upplevas förvirrande, men är
samtidigt mycket logiskt och försvarbart.
Även om de nya riktlinjerna därmed riskerar
att bli svårare att följa är det vår förhoppning
att de kan hjälpa oss och våra kollegor att
åter ta arteriell hypertension på allvar, och
våra politiker att ge resurser och tydligare
uppdrag för bättre screening, behandling
och uppföljning.
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Lägre målblodtryck – ett skott
bredvid mål?
Nya behandlingsmål

De nya hypertoniriktlinjerna från European
Society of Cardiology/European Society of
Hypertension (ESC/ESH) innehåller flera
viktiga förändringar som kan bidra till bättre
diagnostik och behandling av personer med
högt blodtryck i Sverige (1). Om de nya
rekommendationerna efterlevs kommer de
att medföra stora folkhälsomässiga vinster,
främst i form av mindre stroke, hjärtinfarkt
och hjärtsvikt.
En av de hetaste frågorna inför tillkännagivandet av de nya riktlinjerna var huruvida
ESC/ESH skulle behålla den tidigare (til�lika WHO:s) definition av hypertoni som
≥ 140/90 mmHg, eller om man skulle följa
2017 års Nordamerikanska riktlinjer som
sänkte gränsen för hypertoni till ≥ 130/80
mmHg (2). Den slutliga kompromissen blev
att definitionen av hypertoni kvarstår, men
att flera patientkategorier rekommenderas
behandling till nivåer < 130/80 mmHg,
d.v.s. behandling av högt normalt blodtryck.
De nya riktlinjerna från ESC/ESH anger
olika målvärden för olika ålderskategorier,
beroende på samsjuklighet. I stora drag
rekommenderas mer intensiv behandling
till yngre patienter (målintervall 120-129
mmHg < 65 år) och mindre intensiv behandling till äldre patienter (målintervall 130139 mmHg ≥ 65 år). Undantaget är yngre
med kronisk njursvikt som rekommenderas
samma målintervall som äldre. Samtidigt
finns en gradient så att rekommendationen för att initiera läkemedelsbehandling
är starkare ju högre kardiovaskulär risk
patienten har. Att identifiera och behandla
högriskpatienter ger större absolut riskreduktion och därmed lägre numbers needed
to treat. Resonemanget angående målvärden
tar alltså hänsyn till såväl absolut risk som
ackumulerad behandlingseffekt (att yngre
patienter har fler år att vinna) och ökad
biverkningsfrekvens med högre ålder. Här
kan de Europeiska riktlinjerna jämföras med
de Nordamerikanska, som rekommenderar
behandling helt utifrån absolut risk, vilket
i princip medför mer intensiv läkemedelsbehandling med högre ålder. I detta perspektiv framstår de Europeiska riktlinjerna

som mer rimliga.
Denna kommentar syftar till att problematisera de nya behandlingströsklarna/
blodtrycksmålen med utgångspunkt i den
vetenskapliga bakgrundsdokumentationen
och aktuella nordiska data. Finns tillräcklig
evidens för att rekommendera lägre målvärden, eller är lägre målvärden ett skott
bredvid mål?
Nya randomiserade studier

Sedan föregående version av de Europeiska
riktlinjerna har två stora randomiserade
kontrollerade studier på området publicerats, Systolic Blood Pressure Intervention
Trial (SPRINT) och Third Heart Outcomes
Prevention Evalutation study (HOPE-3) (3,
4).
SPRINT var en oblindad studie där
knappt 10 000 personer med hög kardiovaskulär risk randomiserades till ett systoliskt blodtrycksmål < 120 mmHg jämfört
med ett systoliskt blodtrycksmål < 140
mmHg (3). Studien avbröts efter 3,3 år,
p.g.a. en 25-procentig relativ riskreduktion
avseende totalmortalitet och kombinerad
hjärtkärlsjukdom. Dessa fynd har varit det
enskilt främsta argumentet för lägre blodtrycksmål i den vetenskapliga debatten.
En svårighet med SPRINT är dock att
blodtrycket mättes med automatiska blodtrycksmätare utan närvarande personal.
Ett sådant förfarande tvättar bort den s.k.
vitrockseffekten och leder i allmänhet till
10-15 mmHg lägre värden jämfört med
vanliga klinikmätningar utförda av sjukvårdspersonal (5). Eftersom de flesta tidigare studier använt vanliga klinikmätningar,
och dessa är förhärskande inom Europeisk
sjukvård, finns en uppenbar risk för överbehandling om SPRINT-trycken appliceras
utan att samtidigt applicera samma metod
för att mäta blodtrycket.
HOPE-3 var en dubbelblindad placebokontrollerad studie där knappt 13 000
patienter, med medelhög kardiovaskulär
risk och medelblodtryck 138/82 mmHg,
randomiserades till kombinationsbehandling med candesartan/hydroklorothiazid
16mg/12,5 mg eller matchad placebo (4).

Studien hade en medianuppföljning på 5,6
år och det totala antalet händelser var fler
än i SPRINT (nästan dubbelt så många
dödsfall). Till skillnad från SPRINT var
resultaten neutrala för både totalmortalitet
och sammansatt kardiovaskulär sjukdom.
Dessutom gjordes en pre-specificerad subgruppsanalys av behandlingseffekten vid
olika blodtrycksnivåer, med utfallet att
behandlingseffekten avtar med lägre blodtryck.
Av någon anledning har SPRINT fått
större utrymme än HOPE-3 i debatten om
lägre blodtrycksmål. Skillnaderna i utfall har
i stor utsträckning tillskrivits att studierna
inkluderade deltagare med olika risk. Att
detta skulle vara förklaringen förefaller dock
orimligt med tanke på att meta-analyser av
individuella patient-data tidigare visat att
den relativa behandlingseffekten är samma
oberoende av absolut risk (6).
Mer sannolikt, men mindre diskuterat,
är att de metodologiska skillnaderna mellan
studierna har gett upphov till olika resultat.
Det faktum att HOPE-3 var dubbelblindad,
samtidigt som SPRINT var oblindad (med
25 % fler oplanerade besök i den intensivbehandlade gruppen), talar för att resultaten
från HOPE-3 är mer pålitliga – resultaten
från SPRINT riskerar att påverkas av s.k.
performance bias.
Mätmetoden för blodtryck i SPRINT
medför också ett potentiellt bias, eftersom
effekten av blodtrycksbehandling verkar
vara beroende av blodtrycksnivån. Om
SPRINT-deltagarna egentligen hade 10-15
mmHg högre tryck än rapporterat (översatt till klinikmätningar) så är en större
behandlingseffekt att vänta. Att resultaten
från SPRINT avviker signifikant från andra
studier med icke-hypertensiva blodtryck vid
randomisering har också visats i en systematisk översikt och meta-analys (7).
Systematiska översikter & meta-analyser

Förutom de nya stora randomiserade studierna, bygger ESC/ESH:s uppdaterade
rekommendationer i stor utsträckning på
resultaten från systematiska översikter och
meta-analyser.
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Blodtryckssänkande läkemedelsbehandling rekommenderas vid ett systoliskt blodtryck ≥ 140 mmHg. Riktlinjerna specificerar
tydligt att patienter med ett blodtryck < 140
mmHg generellt inte skall erbjudas behandling, men att det kan övervägas hos dem
med mycket hög kardiovaskulär risk, särskilt
till följd av kranskärlssjukdom (1). Dessa
rekommendationer bygger på två referenser,
som båda funnit att primärpreventiv läkemedelsbehandling vid blodtrycksnivåer ≥
140 mmHg är gynnsamt, men att effekten
vid blodtrycksnivåer < 140 mmHg är neutral (8, 9). En gynnsam effekt av behandling
< 140 mmHg ses endast i studier där deltagarna haft etablerad kranskärlssjukdom
eller mycket hög kardiovaskulär risk (8, 9).
För att definiera behandlingsmål (se ovan)
refereras två andra systematiska översikter
och meta-analyser (10, 11). Dessa finner
att behandling till det systoliska blodtrycksintervallet 120-129 mmHg ger ytterligare
skydd mot kardiovaskulär sjukdom jämfört
med behandling till intervallet 130-139
mmHg. Slutsatsen i riktlinjerna blir således att läkemedelsbehandling skall initieras när blodtrycket är ≥ 140 mm Hg, men
att man skall sikta på att nå < 130 mmHg.
Denna rekommendation ger upphov till ett
”ingenmansland” mellan 130-139 mmHg.
Här finner man ingen evidens för att erbjuda
behandling, men det verkar trots allt bättre
att nå < 130 mmHg. Hur hänger detta ihop?
Dessa slutsatser bygger på en fundamental missuppfattning – att resultaten från
meta-analyserna som refereras för behandlingströsklar skiljer sig från resultaten från
meta-analyserna som refereras för behandlingsmål pga de angivna blodtrycksvärdena.
Istället finns två metodologiska förklaringar
varför meta-analyserna kommer till olika
slutsatser.
Den första skillnaden rör hur man har
hanterat samsjuklighet. Meta-analyserna
som refereras för behandlingsmål har slagit
ihop samtliga studier av blodtryckssänkande behandling, oberoende av tidigare
sjukdomar (10, 11). Analyserna som refereras för behandlingströsklar har delat upp
studierna efter tidigare kranskärlssjukdom
eller kardiovaskulär risk (8, 9). I praktiken
innebär dessa uppdelningar ungefär samma
sak – högriskstudierna är i stor utsträckning högriskstudier för att deltagarna har
kranskärlssjukdom. Om meta-analyserna
som refereras för behandlingsmål hade delat
upp studierna efter kranskärlssjukdom så
hade man endast funnit en gynnsam effekt
av intensivbehandling i kranskärlsgruppen.
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"Sammanfattningsvis beror skillnaden i resultat
mellan olika meta-analyser mer på hur man har
hanterat kranskärlssjuka än på vilka blodtryck
som uppnåtts vid behandling."

Å andra sidan, om meta-analyserna som
refereras för behandlingströsklar inte hade
grupperats efter kranskärlssjukdom så hade
de visat på en gynnsam effekt även vid blodtryck < 140 mmHg.
Den andra metodologiska förklaringen till
olika resultat i de olika meta-analyserna är
att Ettehad och kollegor använt en metod
för att omvandla resultaten i enskilda studier
som om alla studier hade sänkt blodtrycket
lika mycket (10). Tanken är i grunden
tilltalande, men får tyvärr motsatt effekt
jämfört med vad som avses. Istället för att
homogenisera resultaten visar meta-analyser med denna metod extrema olikheter
mellan studierna (12). Detta beror sannolikt
på att slumpmässiga skillnader, och skillnader oberoende av blodtrycket (ekologisk
bias), spelar en viktigare roll än själva blodtryckssänkningen för att förklara skillnader
i behandlingseffekt mellan studierna (12).
Sammanfattningsvis beror skillnaden i
resultat mellan olika meta-analyser mer på
hur man har hanterat kranskärlssjuka än på
vilka blodtryck som uppnåtts vid behandling. Om man tror att behandlingseffekten
skulle kunna påverkas av kranskärlssjukdom finns idag inget stöd för att behandla
kranskärlsfriska till systoliska blodtryck <
130 mmHg, oavsett skattad risk. Om man
däremot tror att behandlingseffekten är
oberoende av kranskärlssjukdom finns stöd
för att initiera behandling även hos friska
i intervallet 130-139 mmHg. Att börja ≥
140 mmHg och behandla till < 130 mmHg,
som rekommenderas i de nya Europeiska
riktlinjerna, stöds tyvärr inte av den bakomliggande evidensen.

dom som patienter utan kranskärlssjukdom,
och som därmed finner evidensen för lägre
blodtrycksmål tillräcklig, kvarstår frågan hur
de nya målen skall uppnås.
Det är välkänt att redan de tidigare blodtrycksmålen nåddes i alltför låg utsträckning. Data från Västerbotten visar att ca två
tredjedelar av alla med hypertoni är medvetna om att de har hypertoni, och endast
hälften av de med hypertoni tar läkemedel
för att sänka blodtrycket. Av de som tar läkemedel är det ungefär två tredjedelar som når
sitt blodtrycksmål (13). Det finns således en
enorm potential att förbättra den kardiovaskulära riskprofilen i befolkningen genom
att upptäcka personer med hypertoni och
behandla dessa till det tidigare målvärdet <
140/90 mmHg.
Det är dock ytterst tveksamt om ens
det tidigare målet skulle gå att uppnå med
de resurser som idag finns tillgängliga
inom svensk primärvård. Våra grannar i
Nord-Trøndelag har uppskattat att om föregående version av de Europeiska riktlinjerna
skulle implementeras i sin helhet, baserat
på rekommenderad uppföljningsfrekevens,
blodtrycksnivåer och kardiovaskulär risk
i befolkningen, så skulle antalet primärvårdsläkare behöva fördubblas endast för
detta ändamål (14). Med dessa data som
utgångspunkt förefaller ytterligare sänkning
av blodtrycksmålen verklighetsfrämmande.
Sammanfattningsvis finns mycket av godo
i de nya Europeiska hypertoniriktlinjerna
och de kommer att spela en viktig roll i
matchen mot hjärtkärlsjukdom framöver.
Tyvärr är lägre målblodtryck vid primärprevention ett skott bredvid mål.

Blodtrycksmål i ett vidare perspektiv

För den som trots allt tror mer på SPRINT
än någon annan RCT, som känner sig övertygad om att ACE-hämmare, ARB, calcium-hämmare och diuretika har precis samma
effekter hos patienter med kranskärlssjuk-
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Nya hypertoniriktlinjer – ambitiösa
men alltför ”blodtryckscentrerade”?

D

et ligger förstår i sakens natur att
de nya ESH/ESC riktlinjerna för
behandling av hypertoni (2018)
måste fokusera på diagnostik, behandling
och uppföljning av högt blodtryck, såväl i
befolkningen som inom speciella riskgrupper. Man kan dock fundera på om inte den
multipla riskfaktorkontrollen kunde betonats
ännu mera, trots hänvisning till SCORE
algoritmen, eftersom en ökad kontroll av
t.ex. lipidrubbning i viss mån kan tänkas
kompensera för att måluppfyllelse av blodtryckskontroll inte blir optimal i relation
till kardiovaskulär risk. Hos vissa riskindivider, t.ex. med långvarig diabetes, föreligger
såväl stela kärl som tendens till ortostatiska
reaktioner vilket kan medföra att en alltför
rigoröst satt blodtryckskontroll dels kan vara
svåruppnådd och dels medföra biverkningar.
Paradoxalt är just en ”blodtryckscentrering”,
som ofta föreligger i amerikanska dokument
inom hypertoniområdet, en möjlig orsak
till att åtgärder mot andra riskfaktorer kan
komma lite i skymundan och kommenteras
långt bak i dokumenten, bl.a. lipid- och glukoskontroll. Ett sådant exempel utgör även
rökning, en väl belagd riskfaktor, där mer
kan göras terapimässigt av betydelse för bl.a.
patienter med hypertoni. Det kan handla om
val av antihypertensivt läkemedel, men även
av en öppnare attityd för ”harm reduction”,
d.v.s. pröva vägar att minska just rökningen
även om andra tobaksprodukter (under en
tid) kan tolereras. Paradoxen är att ju färre
som röker i ett land, desto mer inbitna nikotinister är de som kvarstår som rökare. Nya
och ibland okonventionella vägar måste
prövas eftersom en minskning av rökningen
kan få avsevärda positiva effekter, även jämfört med viss blodtryckssänkning.
Debatt om läkemedelsvalet

När det gäller läkemedelsvalet som beskrivs
i riktlinjerna så är detta i stort sett byggt på
en konsensus uppfattning som råder i de
flesta länder, d.v.s. att prioritera läkemedel
som verkar på renin-angiotensin systemet
(ACE-hämmare, ARB), tiaziddiuretika och/
eller kalciumantagonister, som regel i olika
kombinationer när monoterapi inte fungerar. En mer nedtonad roll ges till beta-recep-
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tor blockerare, i enlighet med en mångårig
syn fr.a. i USA och UK. Dessa läkemedel
är inte lika effektiva för stroke-prevention
som övriga, men utgör samtidigt en mycket
heterogen terapigrupp där stora skillnader
råder mellan olika preparat och deras evidensgrund. Fortfarande spelar dessa läkemedel en viktig roll vid koronarsjukdom
och sekundärprevention efter hjärtinfarkt,
även hos patienter med diabetes trots en viss
negativ effekt på glukosmetabolism. Riktlinjerna anger att beta-receptor blockerare
bör kombineras med andra antihypertensiva läkemedel och bara vid vissa beskrivna
indikationer.
En viktig aspekt av de nya riktlinjerna är
betoningen på fasta kombinationer av blodtryckssänkande läkemedel tidigt i behandlingen, s.k. ”single pill combination” (SPC).
Detta kan medföra såväl förenklingar som
förbättringar av hypertonivården och är välkommet. Intressant nog ligger denna strategi
i linje med den s.k. ”polypill” strategin inom
kardiovaskulär prevention som förespråkats
av ledande kardiologer, t.ex. Salim Yusuf,
men mött motstånd från mer konservativa kollegor. I globalt hänseende är såväl
SPC som ”poly-pill” strategierna de enda
verkligt effektiva för att möta stora utmaningar gällande obehandlat eller insufficient
behandlat blodtryck och dålig kontroll av
riskfaktorer, vilket bl.a. illustrerats i den glo-

bala MMM17 studien [1] med screening av
över 1.2 miljoner individer för blodtryck
över hela världen.
Viktstabilitet och pulsvågshastighet
– viktiga men nedtonade

En mindre sak som jag uppmärksammat
är att man upprepar mantrat av viktminskning för överviktiga/feta individer, där dock
viktstabilitet kan förefalla vara ett mera realistiskt mål för många individer, och som
även angavs i 2013 års riktlinjer. Mycket
talar för att viktstabilitet för riskpatienter
ligger i linje med tillgänglig evidens och
även utgör en bra strategi för patienter med
diabetes, där den kända Look-AHEAD studien inte kunde påvisa vinster med intensiv
livsstilsinsats syftande till viktnedgång [2].
I riktlinjerna erkänns i en bisats att ”viktstabilitet kan vara ett rimligt mål för många”
(sidan 35), men detta kunde lyftas fram mer
menar jag, eftersom detta t.ex. inte nämns i
den sammanfattande tabellen gällande livsstilsåtgärder (sidan 36).
Vidare så tonas betydelsen ned av artärstyvhet mätt som pulsvågshastighet (pulse
wave velocity, PWV) jämfört med 2013 års
riktlinjer, nu med evidensklass IIb och evidensnivå B. Man anger att sådana mätningar
inte är praktiska och därför inte har en roll
att spela i den kliniska rutinen (sidan 25).
Kan man här ana en influens av anglosach-

siskt tänkande i kontrast till franskt i synen
på just PWV, eftersom det finns skillnader
i synsätt på ömse sidor Engelska kanalen?
Jag har här inte närmare berört debatten
om blodtrycksmålen eftersom andra inlägg
gör det, men jag har nyligen gett min syn på
saken i en annan publikation [3].
Vad göra åt dålig följsamhet? Motivera
eller kontrollräkna piller?

Av stor betydelse är ökat fokus på dålig följsamhet till insatt behandling och vad som
kan göras åt den saken. Personligen tror
jag mera på information och motivation, i
Hälso-och sjukvårdslagens anda, än på olika
kontroll- och tabletträkningsmetoder som
i grunden bygger på misstro mot patienten
och en ”polisiär” roll för läkaren. Riktlinjerna betonar här det viktiga arbetet som
utförs av apotekare och sjuksköterskor för
att just bidra till en förbättrad information
och motivation.

Sammanfattningsvis bör vi välkomna de
nya europeiska riktlinjerna som utvecklar
hypertonivården på flera områden, även om
man även kan skönja den ”västliga” vind
som nu blåst ett tag i hypertonidebatten,
influerad av SPRINT studien (med dess
metodproblem) och anglosachsisk dominans. I slutänden måste en dialog föras med
Sveriges allmänläkare som sköter majoriteten av dessa patienter. Låt oss kollegialt möta
och diskutera med våra allmänmedicinska
kollegor och inte bara ge dem ”pekpinnar”
från diverse riktlinjer och ”heliga skrifter”
inom fältet! Bättre om vi gemensamt uppnår
en rimlig blodtryckskontroll hos majoriteten
av landets hypertonipatienter, än excellent
kontroll hos några få patienter på specialmottagningar, anser jag.
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Fördjupningskurs i evidensbaserad
omvårdnad vid hypertoni 2019
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)
anordnar en 2-dagarskurs för de sjuksköterskor som har grundläggande kunskap
inom omvårdnad vid hypertoni och vill fördjupa sina kunskaper den 21-22 mars 2019
på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).

Program
Torsdagen den 21 mars
09.00 – 09.30

Ankomst, kaffe

09.30 – 10.00

Introduktion

10.00 – 12.00

Att samtala om att ändra levnadsvanor och ev. börja med läkemedel
(Liselotte Kuehn Krylborn)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Fysisk aktivitet vid hypertoni och dyslipidemi
(Mats Börjesson)

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 17.00

Läkemedelsbehandling vid dyslipidemi
(Mattias Ekström)

19.00

Middag

Fredagen den 22 mars
08.30 – 08.45

Sammanfattning från torsdagen

08.45 – 10.15

Alkohol- och tobaksbruk vid hypertoni och dyslipidemi
(Lene Nordstrand)

10.15 – 10.30

Kaffe

10.30 – 12.00

Goda matvanor vid hypertoni och dyslipidemi
(Jenny Johnsson)

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Interaktivt stöd för blodtryckskontroll
(Ulrika Bengtsson)

13.45 – 14.45

Workshop - hur förbättra arbetet på egen mottagning
(Eva Drevenhorn)

14.45 – 15.00

Sammanfattning och kursutvärdering

15.00 – 15.30

Kaffe och avfärd

Anmälan senast 2019-02-15 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5500 kr för den som varit
medlem i SVM sedan 2018 och 6000 för icke medlem (exkl moms) där middagen ingår.
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer. Anmälan är bindande.
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Minnesord över Gerald Reaven

G

erald Reaven avled i februari 2018
vid en ålder av nästan 90 år. ”Jerry”
var endokrinolog med insulinresistens som specialområde och blev känd i en
större krets efter ett föredrag på den amerikanska diabeteskongressen 1988 då han
presenterade sin ide om att insulinresistens
kan leda till att ett flertal kardiovaskulära
riskfaktorer ackumuleras i en individ, något
som han kallade ”Syndrome X”. Detta blev
ett startskott för intensiv forskning om vad
som senare döptes om till Metabola Syndromet. Även om metabola syndromet som
sådant har stött på kritik från många håll är
det idag ett välkänt begrepp som beskriver
personen med en för rund mage och därmed
följande riskfaktorer.
Jerry fortsatte hela livet sin forskning
kring insulinresistens och hur det kunde
leda till hjärtsjukdomar och kunde ses tills
några månader innan sin bortgång de flesta
av veckans dagar på sitt kontor på Stanford.
Jag hade förmånen att lära känna denna
hängivna forskare under hans sista två år.
Han hade då bland annat börjat undersöka
om HDL/triglyceridkvoten i blodet kunde
användas som en billig och enkel markör för
insulinresistens. Han frågade om vi kunde
samarbeta med att pröva den prediktiva förmågan av denna kvot i våra Uppsalamaterial,
ULSAM och PIVUS, och det resulterade i

ett manus som nu är publicerat (1), tyvärr
efter hans bortgång. Det är inte var dag man
startar forskningssamarbete med en då pigg
87-årig legend som dessutom nyligen fått ett
stort anslag från NIH!

Stanford Memorial Church, Stanford University, Stanford, Californien.
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Lars Lind

Uppsala Universitet

Referens:
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Ratio of Triglyceride/High-Density Lipoprotein
Cholesterol Identify Individuals at High Risk of
Cardiovascular Disease During 40-Year Follow-Up?
Metab Syndr Relat Disord. 2018 Oct;16(8):433439.

Icthic kongress i Bergamo,
april 2018
Som ett vårtecken varannat år kommer
kongressen ICTHIC, International Congress of Thrombosis and Hemostasis in
Cancer. Det var i år åter dags att samlas
i Bergamo i april månad. Från ett kyligt
knappt vårlikt Sydsverige, hamnar man
direkt i ett vårligt nästan försommarväder och därtill grönska med blommande
träd och växter.

D

enna gång var det 9:e gången kongressen gick och man passade då
också på att hålla kongressen på ett
nytt ställe. Sant´ Agostino är ett gammalt
kloster från 1290, nu en del av universitet i
Bergamo. Ligger uppe i den gamla staden,
innanför murarna. Själva föreläsningssalen
är den gamla kyrkan med fina bilder på
väggar och tak som utsmyckning. En helt
fantastisk upplevelse att bara sitta i denna
urgamla lokal.

Dana Angelini et al, från Cleveland Clinic

Foundation hade studerat olika antikoagulantia och dess risk för blödningar. Man
vet ju att blödningar är vanliga hos cancerpatienter och om patienterna dessutom får
en antikoagulantiabehandling, ökar detta.
Hittills har det ju varit LMWH som har
varit the drug of choice, i samband med
cancerbehandlingar för VTE patienter.
Hokusai och Select-D-pilotstudierna har
ju jmf LMWH med Noac behandling. Där
såg man att Noac behandlingen ledde till
mindre recidiv, men till lite mer kostnad i
form av blödningar.
Angelini et al, använde sig av data från
Explorys (IBM Watson, Inc). Detta är ett
validerat dataregister med insamlingar från
olika US Health systems. Riskfaktorerna
som analyserades för ökad blödning var
olika cancersorter, om cancern var metasta-

serad, obesa patienter med BMI>40, trombycytopeni samt kronisk njursvikt, grad ≥
CHD III.
När det gällde cancern indelade man
den i 3 kategorier. Lågrisk: mammarcancer, colorektal cancer samt ”head and neck”
cancer. Högrisk: lungcancer, lymfom, gyn
cancer samt urogenitalcancer (dock ej prostatacancer). Mycket högrisk: Ventrikel- och
pancreascancer.
När det gällde trombocytopenin delade
man in denna i trombocytnivå ≤50, 50-100
samt ≥100.
Blödningsdefinitionerna var: Magsår med
blödning (med eller utan ulceration), gastroblödning, icketraumatisk hemoperitoneum
eller hemopericardium, subarachnoidal eller
intracerebral blödning, hemathros, hematuri, hemoptys, akut anemi efter hemorragi
eller blödning av oklar genes.
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De 4 antikoagulantia som man jämförde

med var Warfarin, LMWH (ej specificerat), Rivaroxaban och Apixaban. Man såg
en generell trend att blödningsrisken var
större hos cancerpatienter jämfört med icke
cancerpatienter. Hos Warfarin-patienterna
hade cancerpatienter 27,4 % blödning jämfört med 18,5 % hos icke cancerpatienter.
Samma förhållande gällde för de övriga:
Rivaroxaban 22 % jmf med 16,5 %, Apixaban 16,9 % jmf med 11,3 % samt LMWH
18,6 % jmf 15,1 %
När man gick in i de 4 enskilda behanlingsgrupperna fann man i princip samma
resultat för de 4 olika behandlingarna. Man
såg ingen direkt ökad blödningsrisk, när det
gällde obesa patienter eller vilken sorts grad
av cancerrisk som man hade. När det gällde

den kroniska njursvikten så var blödningsrisken klart ökad hos dessa patienterna jämfört med icke kronisk njursviktare. När det
gällde graden av trombocytopenin fann man
också en ökad risk för blödningar men ffa i
trombocytnivån <100.
När det gällde blödningsrisken hos patienter med metastasering, fann man en högre
risk för blödningar i alla behandlingar utom
med Warfarin.
Man diskuterade också begränsningen och

styrkan med undersökningen.
Styrkan var att databasen man använde
var ju enorm, > 3 miljoner vuxna cancerpatienter med många data. Man kan designa
speciella patientcohorter och jämföra med
varandra.

Begränsningarna var bl.a. att man inte
kunde urskilja vilken dos av antikoagulantia patienten hade fått. Fanns det patienter
som hade antikoagulantia för annat skäl,
ex förmaksflimmer? Eftersom patienterna
inte kunde identifieras kunde ej heller alla
inlagda data styrkas. Begränsningar också
att söka efter specifika sökord i databasen.
Så för att avrunda: ja, man såg en ökad
blödningsrisk hos cancerpatienter, jämfört
med icke cancerpatienter. Hos cancerpatienterna fann man att blödningsrisken
ökade om man hade en trombocytopeni
<100, kronisk njursvikt ≥grad III samt om
man hade en metastaserad sjukdom (dock ej
om man behandlades med Warfarin).
Ingar Timberg

Med. klin. Hässleholm
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Anledning att slå ett slag för
hemblodtrycksmätning?
En nyligen publicerad metaanalys kom
fram till att det är viktigt att identifiera
personer med maskerad hypertoni. En
tredjedel av de, som har behandling och
har uppnått sitt målblodtryck vid mottagningsbesök, har förhöjt blodtryck vid
mätning i hemmet dvs maskerad hypertoni. Då dessa personer riskerar att få
hjärtinfarkt och stroke behöver de identifieras för att få en kraftfullare behandling.
Bakgrund

Palla, Saber, Konda och Briasoulis [1] gjorde
en systematisk litteraturgranskning om maskerad hypertoni och kardiovaskulär påverkan. Bakgrunden var att trots framgångsrik
behandling av hypertoni så är ett av sju
dödsfall och nästan hälften av dödsfallen
relaterade till kardiovaskulär sjukdom i USA
beroende på hypertoni. Dessutom anförs
att cirka 48 % av de som får behandling i
USA inte uppnår målet på <140/90 mmHg
i blodtryck. Av de som dock uppnår blodtrycksmålet vid mätning på mottagning har
en tredjedel förhöjt blodtryck vid mätning
utanför mottagningen. Denna tredjedel av
behandlade personer definieras ha maskerad
hypertoni. I en studie i Dallas fann man
att maskerad hypertoni hade samband med
ökad aortastyvhet, njurskador och kardiovaskulära händelser. De finns även beskrivet samband med vänsterkammarhypertrofi,
ökad pulsvågshastighet och påverkan på intimatjockleken i karotiskärlen. Med denna
bakgrund gjordes en metaanalys, som sammanfattas nedan.
Metod

En systematisk sökning av artiklar gjordes
i Medline, Embase och Cochrane med
MeSH-termerna ”masked hypertension” och
”white coat syndrome” i september 2017.
Inklusionskriterier var RCT-, prospektiva
och retrospektiva studier med personer
som behandlades för maskerad hypertoni,
vitrockshypertoni, var normotensiva eller
hade verifierad ”verklig” hypertoni. Primärt
resultatmått var kardiovaskulära händelser
av alla slag och sekundärt stroke och total
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dödlighet. Granskningen följde PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses).
Resultat

Sökningen gav 1553 artiklar där nio artiklar
slutligen valdes ut för analys. Alla artiklarna
var prospektiva observationsstudier. Totalt
i studierna ingick 14729 personer varav
11245 var normotensiva, 3484 hade maskerad hypertoni, 1984 hade vitrockshypertoni
och 5143 hade en verifierad hypertoni. Personernas medelålder var 58 år och andelen
män och kvinnor var i det närmaste jämnt
fördelad förutom i en studie som enbart
hade inkluderat män (n=578). Antalet år
som personerna hade följts i studierna varierade från 5,9 till 12,8 år med ett medeltal på
9,5 år. För detaljerad information hänvisas
till tabellerna i den publicerade artikeln.
Maskerad hypertoni versus normotension
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 12,3 % en kardiovaskulära händelser
och 5,1 % av de normotensiva. Skillnaden
var signifikant med en OR på 2,91 (95 %
CI 2,54-3,33; p<0,00001). Den totala dödligheten var 15,8 % för de med maskerad

hypertoni och för de normotensiva 7,8 %.
Risken var signifikant högre för personer
med maskerad hypertoni (OR 2,65 (95 %
CI 2,18-3,23) p<0,00001).
Maskerad hypertoni versus vitrockshypertoni
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 12,8 % en kardiovaskulära händelser
och 10,8 % av de med vitrockshypertoni.
Risken var signifikant högre för personer
med maskerad hypertoni med en OR på
1,38 (95 % CI 1,04-1,83; p=0,02). Den
totala dödligheten var signifikant förhöjd
för personer med maskerad hypertoni (OR
1,71 (95 % CI 1,34-2,19) p<0,0001).
Maskerad hypertoni versus verifierad
hypertoni
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 12,7 % en kardiovaskulära händelser
och 19,3 % av de med verifierad hypertoni.
Risken var signifikant lägre för personer
med maskerad hypertoni med en OR på
0,61 (95 % CI 0,42-0,89; p=0,010). För
den totala dödligheten sågs ingen signifikant
skillnad mellan grupperna (OR 1,00 (95 %
CI 0,44-2,26) p=1,0).

FAKTA
Genomförande och tolkning av hemblodtryck
• Använd validerad halvautomatisk utrustning avsedd för överarm och mät under
samma standardiserade betingelser som för konventionellt uppmätt blodtryck.
• Mät morgon och kväll, två mätningar vid varje tillfälle med 1–2 minuters mellanrum.
• Mät under minst tre dagar men helst alla sju dagar under en vecka för diagnostik,
för att värdera läkemedelsförändringar eller inför mottagningsbesök. Exkludera
första dagens värden och medelvärdesberäkna sedan alla mättillfällen.
• Mät minst en gång i veckan vid långsiktig uppföljning.
• Registrera mätresultatet i en loggbok eller elektroniskt direkt efter mätningen.
• Patienten ska kontakta ansvarig läkare om resultaten är avvikande och avråds från
att på egen hand förändra medicineringen.
• Vid arytmi blir mätresultaten osäkra och flera mätningar kan krävas.
• Blodtryck ≥ 135 mm Hg systoliskt och/eller ≥ 85 mm Hg diastoliskt betraktas som
hypertoni.

Personer utan behandling: Maskerad
hypertoni versus normotension
Personer med maskerad hypertoni fick i
högre utsträckning kardiovaskulära händelser. Skillnaden var signifikant med en OR på
3,10 (95 % CI 2,50-3,83; p<0,00001). Den
totala dödligheten var 10,3 % för de med
maskerad hypertoni och för de normotensiva 3,5 %. Risken var signifikant högre för
personer med maskerad hypertoni (OR 3,12
(95 % CI 2,24-4,35) p<0,00001).
Personer utan behandling: Maskerad
hypertoni versus vitrockshypertoni
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 11,9 % en kardiovaskulär händelse och
9,6 % av de med vitrockshypertoni med
signifikant högre risk för personer med
maskerad hypertoni (OR 1,33 (95 % CI
1,01-1,75) p=0,04). Den totala dödligheten
var 10,7 % för de med maskerad hypertoni
och 8,5 % för de personer med vitrockshypertoni. Risken var icke signifikant högre
för personer med maskerad hypertoni (OR
1,62 (95 % CI 1,01-2,60) p=0,05).
Personer utan behandling: Maskerad
hypertoni versus verifierad hypertoni
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 11,9 % en kardiovaskulära händelser
och 16,7 % av de med verifierad hypertoni.
Risken var signifikant lägre för personer med
maskerad hypertoni med en OR på 0,68
(95 % CI 0,53-0,86; p=0,001). Den totala
dödligheten var 10,7 % för de med maskerad hypertoni och 12,6 % för personer med
hypertoni. Ingen signifikant skillnad mellan
grupperna sågs för den totala dödligheten
(OR 0,88 (95 % CI 0,33-2,37) p=0,80).
Personer med behandling: Maskerad
hypertoni versus normotension
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 27,9 % en kardiovaskulära händelser
och 15,5 % av de normotensiva. Personer med maskerad hypertoni fick i högre
utsträckning kardiovaskulära händelser (OR
2,03 (95 % CI 1,52-2,72; p<0,00001). Den
totala dödligheten var 15,2 % för de med
maskerad hypertoni och för de normotensiva 10,4 %. Risken var signifikant högre för
personer med maskerad hypertoni (OR 1,44
(95 % CI 1,03-2,01) p=0,03).
Personer med behandling: Maskerad
hypertoni versus vitrockshypertoni
Av personerna med maskerad hypertoni
fick 27,9 % en kardiovaskulär händelse och
19,4 % av de med vitrockshypertoni med

signifikant högre risk för personer med maskerad hypertoni (OR 1,64 (95 % CI 1,202,25) p=0,002). Den totala dödligheten var
21,0 % för de med maskerad hypertoni och
17,3 % för de personer med vitrockshypertoni. Ingen signifikant skillnad sågs (OR 1,0
(95 % CI 0,55-1,90) p=0,94).
Personer med behandling: Maskerad
hypertoni versus verifierad hypertoni
Inga signifikanta skillnader kunde ses för
risk för kardiovaskulära händelser mellan
personer med maskerad hypertoni och personer med hypertoni (OR 1,08 (95 % CI
0,71-1,65) p=0,72). Den totala dödligheten
var 21,0 % för de med maskerad hypertoni
och 17,1 % för personer med hypertoni.
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna
sågs för den totala dödligheten (OR 0,92
(95 % CI 0,26-3,22) p=0,90).
Diskussion

I sin diskussion anför författarna att det är
viktigt att tidigt identifiera personer med
maskerad hypertoni för att sedan kunna
diagnostisera dem med hjälp av hemblodtrycksmätning eller 24-timmarsblodtrycksmätning. Detta grundas på följande
som framkom från studien:
1. Kardiovaskulära händelser och total dödlighet var signifikant högre hos personer
med maskerad hypertoni jämfört med
normotensiva eller de med vitrockshypertoni.

överlägset blodtrycksmätning på mottagning i att förutsäga risken för kardiovaskulär
händelse.
Konklusion

Baserat på resultaten från metaanalysen och
författarnas slutledning finns anledning att
fundera över behov av att uppdatera sig om
Läkemedelsverkets riktlinjer för hemblodtrycksmätning [2] där instruktion för hemblodtrycksmätning ingår (se Faktaruta). I
instruktionen anges att mätningen i hemmet
ska utföras under samma standardiserade
betingelser som för konventionellt uppmätt
blodtryck. Det, i sin tur, innebär att vi får
uppdatera oss om hur en sådan ska utföras
genom att gå in Vårdhandbokens hemsida
på adress: http://www.vardhandboken.se/
Texter/Blodtrycksmatning-manuell/
Tillvagagangssatt/ .
För att få tillförlitliga mätvärden uppmätta
av berörd person själv behöver vi ha uppdaterad kunskap och även kunna förmedla
kunskapen till personen. Det vore önskvärt
att vi kan ta oss tid att dels instruera personen, låta personen träna på mottagningen
och därefter gå hem och träna själv. Sedan
bör det ingå att följa upp vid återbesök hur
personen utför blodtrycksmätningen. Märk
väl att inte alla personer varken vill eller har
möjlighet att lära sig mäta blodtrycket på
sig själv hemma!

2. Kardiovaskulära händelser var signifikant
lägre hos personer med maskerad hypertoni jämfört med de som hade hypertoni. Dock sågs ingen signifikant skillnad
mellan grupperna i total dödlighet.
3. Samma resultat sågs i subanalysen för
personer som var obehandlade.
4. I subanalysen för behandlade personer
sågs inga signifikanta skillnader för kardiovaskulära händelser och total dödlighet för de med hypertoni och maskerad
hypertoni. För behandlade personer
med maskerad hypertoni sågs ett samband med större antal kardiovaskulära
händelser jämfört med de med vitrockshypertoni och normotensiva.
Även om hemblodtrycksmätning, möjligen kan missklassificera några personer
med maskerad hypertoni som normotensiva,
förordas hemblodtrycksmätning framför
24-timmarsmätning pga att den är billigare,
enklare och mer lättillgänglig. Dessutom
konstateras att hemblodtrycksmätning är

Eva Drevenhorn

Docent, fil dr, lektor, distriktssköterska
Institutionen för hälsovetenskaper
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
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Utvecklingen av ett modernt oralt
nitratpreparat för behandling av
angina pectoris
Bakgrund

Det första nitratpreparat som användes
medicinskt var amylnitrit, framställt 1844
av fransmannen J Balard, och nitroglycerin (NTG), syntetiserat 1847 av italienaren
A Sobrero. Tidiga och belysande publikationer om amylnitrit kom från T Lauder
Brunton 1867 (1), och från W Murrell 1879
(2). Murrell använde dåtidens modernaste
hjälpmedel, sphygmografen, för registrering
av radialispulsens utseende, och demonstrerade nitroglycerinets effekt på pulsvågens
utseende. Jag skrev om detta i Blodtrycket
2007 (3), och återgav Murrells registreringar. Brunton och Murrell fastslog att
dessa ämnen var verksamma vid kärlkramp,
angina pectoris.
Amylnitrit minskade så småningom till
förmån för NTG och den framväxande
insikten om att angina pectoris, berodde
på obalans mellan tillgång och efterfrågan
på syrgas i hjärtat ledde till den allmänt
hållna uppfattningen att mekanismen för
effekt var en vidgning av hjärtats kransartärer. Detta kompletterades först vid slutet
av 1950-talet med upptäckten att den vendilaterande effekten var betydande (4), och
att den minskning av preload på hjärtat som
då sågs också minskade obalansen. Denna
mekanism torde vara den mest betydande
hos ”vanlig” ansträngningsutlöst angina. I
slutet av 70-talet kunde Maseri et al (5) även
visa att spastisk kontraktion av kranskärlen
kunde orsaka angina; denna kunde motverkas med NTG.
NTG oralt visade sig inte ha tillräcklig
effekt, vilket man senare kunnat visa beror
på en första-passage-metabolism i levern
till svagare metaboliter. Dock har NTG i
slow-releaseform visat sig ge tillräckligt med
metaboliter för en effekt under flera timmar.
Viktigare var dock andra nitrater, såsom
penta-erythritol tetranitrat (PETN) och
isosorbid dinitrat (ISDN) som tillverkades
och började komma till användning under
1930-talet. Bägge såldes och användes i Sve26
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rige från 40-talet under namnen Nitropent
(PETN) resp. Harrical (ISDN) (6). Harrical syntetiserades först i Sverige och visades
i en placebokontrollerad studie ha effekt
mot angina pectoris i en studie 1948 (7)
Man t.o.m. prövade ISDN-salva och fann
klinisk effekt då det absorberas lätt genom
huden. ISDN återupptäcktes 10 år senare i
USA oberoende av den svenska upptäckten
och blev internationellt allmänt använt först
under 1960-talet.
Nitrater fram till 1970-talet

Fram till 1961 var kraven på klinisk dokumentation av läkemedels effektivitet och
säkerhet mycket små. Detta förändrades
snabbt detta år då det blev uppenbart att ett
allmänt använd sömnmedel, thalidomid, var
orsak till svåra missbildningar på nyfödda
barn när mödrarna använt medlet under graviditeten. Undan för undan skärptes kraven
på den kliniska dokumentationen. Både
Nitropent och Harrical försvann från marknaden p.g.a. förhållandevis liten användning
och litet intresse från tillverkarna att ägna
resurser åt kontrollerade kliniska prövningar
av dem. Dessutom var beta-blockerarna i
antågande, från ungefär 1965 blev de det
nya orala ”supermedlet” mot angina, och
endast nitroglycerin för sublingualt bruk,
samt även ISDN i slow-releaseform för oralt
bruk, kvarstod på marknaden.
Fortfarande vid slutet av 60-talet var
kraven på klinisk dokumentation tämligen
beskedligt. Så t.ex. godkändes alprenolol
(Aptin), det första svenska originalläkemedlet för hjärtsjukdom, med endast en placebokontrollerad studie 1967 (8). Jag hade börjat
som klinisk farmakolog på Hässle, senare
Astra-Hässle, 1966, och de följande 10 åren
arbetade jag med kliniska prövningar med
Aptin och Seloken (metoprolol) på indikationerna angina pectoris och hypertoni.
Efter 5 års uppehåll med huvudsakligen klinisk tjänstgöring och en sejour hos företaget
Sandoz, började jag åter på Hässle 1982.

Redan sedan början av 70-talet var det
känt att nitraters effekt avtog under kronisk
behandling (9). Ignarro et al (10) visade att
nitrater omvandlades till kväveoxid (nitric
acid, NO) i glattmuskelcellerna, som förenades med thioler till S-nitrosothioler,
som i sin tur skulle aktivera guanylatcyklas,
som i sin tur ger muskelrelaxation. Därför
skulle orsaken till den minskade effekten,
s.k. toleransutveckling, bero på en uttömning
av SH-grupper, och att förnyad effekt skulle
uppnås om vävnaderna fick vila sig, och förrådet av SH-grupper kunde förnyas. Senare
har många mekanismer för toleransutveckling fastlagts; en omfattande översikt finns
från 2015 av Daibinger & Münzel (11). Mer
därom nedan.
Isdn visas ha en bra huvudmetabolit, 5-ismn

Vid 80-talets början växte forskningen om
EDRF, endothelial derived relaxing factor,
och dess identifiering med NO fram. Preparat för långvarig kutan absorption av NTG
lanserades, de s.k. nitroglycerinplåstren,
avsedda för långvarigt bruk och 24-timmarseffekt med applicering en gång per
dygn. Det började sippra ut rapporter om
att effekten av dessa plåster varade endast
12-14 timmar, så småningom verifierade i
publicerade kliniska studier (12,13).
Vid det laget hade kraven på klinisk
dokumentation hunnit skärpas betydligt.
De nya NTG-plåstren medförde ökade krav
på dokumentation av de äldre medlen. 1982
kom en grundläggande placebo-kontrollerad dubbelblind anginastudie med ISDN av
Thadani et al. (14), som visade anti-anginös
effekt 6-8 timmar efter en 15-mg dos, men
också att effekten varade endast 1-2 timmar
efter dos när patienterna tagit 15 mg 4 ggr
dagligen.
Samtidigt hade grundläggande kunskaper om metabolismen för NTG och ISDN
erhållits, och det hade kartlagts att ISDN
gav två huvudmetaboliter 2- och 5-isosorbid-momonitrat, den senare (5-ISMN) med

längst halveringstid, 4-5 timmar, och s.g.s.
fullständig oral absorption. Astra-Hässle tog
1982 beslutet att utveckla en beredningsform av 5-ISMN som ytterligare kunde
förlänga durationen genom kontrollerad
utlösning enligt Duretter™-principen. (Om
Duretter™ och beredningsformer med kontrollerad utlösning har jag tidigare skrivit,
(15)). Det blev min uppgift att svara för den
kliniska farmakologin oh klinisk dokumentation av det som kom att kallas Imdur™.
Eftersom hela toleransdiskussionen hade
blivit aktuell, så började även djurfarmakologerna hos oss studera metoder för att
bestämma durationen av effekt av nitraterna.
En gammal metod, som redan använts av
fysiologen Fredrik Lund, var digital infraröd
fingerpletysmografi (DFP) (16). I princip
samma utrustning som allmänt används för
syrgasmättnad kan appliceras även på råttsvansar och fingrar, och pulsvågen analyseras
på samma sätt som Murrell observerade: den
den dikrotiska knycken på pulskurvan förskjuts nedåt av nitrater, och är proportionell
mot effekten.
Den första studien med DFP och plasmakoncentrationer publicerades 1981 av
Abshagen et al. (17). Man drog slutsatsen
att 20 mg 5-ISMN skulle motsvara 20 mg
ISDN retard, då ansedd som standarddosen
för effekt vid angina pectoris. På grundval
av flera små tyska studier på anginapatienter
landade man i att 20 mg 5-ISMN 3 ggr dagl.
skulle vara en lämplig dos. Vi beslöt därför
att göra en Duretter med 60 mg 5-ISMN.
Utveckling av 5-ismn i duretter

Den grundläggande idén med en lång effekttid var alltid på Hässle att man strävade efter
en form som behövde tas endast en gång per
dygn. Utlösningsförsök med olika sammansättningar av Durettermatrix visade dock att
det inte gick att upprätthålla vad man trodde
skulle vara minsta nödvändiga effektiva
blodkoncentration under längre tid än 12
timmar. Marknadsförarna trodde därför att
man skulle behöva ge Imdur två ggr dagl. för
att ge effekt 24 timmar, och ansåg detta inte
skulle medföra någon som helst försäljningsfördel. Men samtidigt ackumulerades kunskapen om toleransutveckling just genom
resultaten med NTG-plåstren, och vi på
klinisk farmakologi lyckades få marknadsförarna att inse, att just därför att vi inte hade
effektiva plasmakoncentrationer mer än c:a
12 timmar, så skulle man kunna ge Imdur en
gång dagligen i kronisk behandling utan att

toleransutveckling skedde. Priset var att man
skulle förvänta anti-anginös effekt endast
c:a 12-14 timmar efter dos, men eftersom
angina är huvudsakligen utlöst under dagtid
p.g.a. ansträngning, så skulle effekten ändå
bli tillräcklig, och andra nitratpreparat skulle
behöva doseras på samma sätt.
Efter nödvändiga studier av farmakokinetiken (18) visade intiala studier hos
oss, både med DFP och test för antianginös effekt (arbetsprov med EKG, mätning av tid till smärta och påverkan av
ST-sänkning), eller hos våra kliniska prövare
att också med Imdur 2 ggr dagl försvagades
effekten efter flera dagars behandling, på
samma sätt som konstaterats med snabblösliga tabletter 20 mg 3 ggr dagl. (19, 20).
Åren 1982-84 fullbordades tillräckligt antal
studier för ett godkännande i Sverige 1985
på indikationen angina pectoris med dosen
60 mg på morgonen. Säker effekt var visad
för 3 timmar efter dos (21) och senare även
9 timmar efter dos (22, 23). Studier med
NTG-plåster hade indikerat att reboundfenomen i form av ökad benägenhet för
angina kunde förekomma efter abrupt
avslutande av nitrat-terapi. En studie av
Rehnqvist et al (24) visade att detta kunde
förekomma i undantagsfall med Imdur, och
en sammanställning av 4 studier (21, 25,
26, 27) visade ingen förekomst av signifikant rebound (28). I två studier visades även
övertygande att Imdur 2 ggr dagl. medförde
förlust av effekt på angina (23) och digital
pletysmografi (29, se även figuren).
1990 var Imdur med studier på c:a 400
patienter godkänt i 15 länder, men inte i
USA. Man ingick licensavtal med Schering-Plough för denna marknad. Toleransdiskussionen som fr.a. gynnades av de
hårdlanserade nitroglycerinplåstren gjorde
att Food & Drug Administration (FDA)
ställde hårda krav. Man beslöt att en nödvändig komplettering av den kliniska dokumentationen skulle vara en dos-respons-studie
med placebo och dosnivåerna 30, 60, 120
och 240 mg på morgonen, 50 patienter i
varje grupp och arbetsprov före samt 4 och
12 timmar efter morgondos efter 2, 4 och
6 veckors behandling. Den genomfördes
också på rekordtid och publicerades 1993
(30). Man fann där att endast 120 mg x 1
hade effekt 12 timmar efter dos efter 6
veckors behandling. 240 mg var ej bättre.
Tolerabiliteten var mycket god. Imdur blev
godkänt i USA med dosering 60-120 mg
dagligen på morgonen

Teoretiska plasmakoncentrationer vid 3 olika
dosregimer med Imdur™, och i verkligheten
funna värden. (a) visar den rekommenderade kliniska doseringen. DFP som gjordes
dag 5 visade samma effekt som dag 1, med
en effekt-topp vid 8 timmar efter dos och
därefter avtagande. (b) visar hur en jämn
hög plasmakoncentration ger tolerans: dag
1 visade samma effektkurva som i (a), men
helt avsaknad av effekt dag 5. Dosregim (c)
visade större effekt dag 1 än för (a) och (b),
och effektkurvan visade även en dip motsvarande plasmakurvan. Dag 5 förelåg viss
effekt, men reducerad till 30-50 % av effekten dag 1. Från ref. 29.
Vilka biverkningar finns?

I USA-studien var huvudvärk, som är den
enda besvärliga biverkningen med nitrater,
inte värre med den första än med den sista
dosnivån. I andra studier har huvudvärk
noterats i 20-40 procent efter första dosen,
med betydligt lägre förekomst, 5-15 % och
mindre uttalad, vid fortsatt kronisk behandling.
Både NTG och ISDN har prövats i akut
skede av hjärtinfarkt, och delvis befunnits gynnsamt, t.ex. i fråga om minskad
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infarktstorlek. Den bästa effekten har setts
hos patienter med vänsterkammarinsufficiens. Yusuf et al (31)fann i en meta-analys
av dittills kända studier att infarktstorlek
minskade och mortaliteten var lägre med
nitrat. En sträng Cochrane-analys 2013 (32)
visade dock att nitrater inte var bättre än frusemid med eller utan morfin, eller placebo.
Två stora postinfarktsstudier, GISSI-3 (33)
och ISIS-4 (34) NTG-plåster resp. Imdur
användes ensamt och i kombination med
ACE-hämning (med nitratfritt intervall)
visade ingen vare sig ökning eller minskning av kardiella händelser i det omedelbara
postinfarkt-förloppet.
Ishikawa et al (31) visade i en studie att
patienter med utläkt infarkt med kronisk
kontinuerlig nitratbehandling tycktes ha
en ökad frekvens av hjärthändelser. Senare
visade denna grupp att kronisk behandling
med nitratfritt intervall INTE inducerade
rebound-fenomen eller ökat antal hjärthändelser (32). Tolerabiliteten i dessa studier har i övrigt varit god., liksom i övriga
liknande studier med 5-ISMN i form av
Imdur.
Toleransutveckling – fortsatt forskning

Den farmakologiska och biokemiska forskningen om nitrater och dess omvandling och
mekanismer har gjort stora framsteg sedan
1990-talet. En mycket detaljerad översikt
av Daiber & Münzel (11) sammanfattar
det ungefär så här. Alla nitrater, speciellt
NTG orsakar toleransutveckling, oxidativ
stress och endoteldysfunktion. Detta sker
via olika mekanismer för olika nitrater. Av
den anledningen är kombinationsterapi
med ämnen såsom anti-oxidanter, vitamin
C, aspirin (ASA), ACE-hämmare, statiner
och hydralazine, som alla har anti-oxidativt
verkan, även gynnsamma i kombination
med nitraterna genom att minska toleransutvecklingen. Den intermittenta doseringen
tjänar samma syfte.
Vid början av 1990-talet vara ASAbehandling i primärpreventivt syfte ännu
inte så vanlig som den senare blev. I en
tidig studie fick vi indikation på att ungefär hälften av patienterna, som stod på ASA,
hade bättre effekt (längre tid till angina och
ST-sänkning på EKG) än de som inte hade
ASA, särskilt vid prov 24 timmar efter dos.
Subanalyser på flera större studier från USA
och Canada visade i tydligt liknande resultat. En forskningslinje är också att hitta
molekyler med anti-oxidativ verkan som
kan kombineras med en nitratgrupp för att
på så sätt kunna avge NO.
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Nitrater och hypertoni

NTG och övriga nitrater verkar vidgande
på vener och venoler vid koncentrationer
som mycket litet påverkar arterioler: kärl
<100 μ påverkas inte alls. Däremot påverkas
de större artärerna med glatt muskulatur och
kan därför minska styvheten (öka compliance) i dessa kärl. Denna effekt påverkas inte
nämnvärt av toleransutveckling. Vi kunde
visa 1995 att Imdur™ 60 mg i engångsdos
minskade stiffness index och elastic modulus
i a. carotis commune, vilket inte metoprolol,
ramipril eller felodipin gjorde (37). Redan
1990 kunde Safar (38) visa att 20-40 mg
ISDN i slow-release-form 2 ggr dagl. redan
efter 4 veckor hade åstadkommit en systolisk, men inte diastolisk, blodtryckssänkning
som bestod till studiens slut efter 12 veckor.
Studien var dubbelblint randomiserd med
placebo som kontroll. Nitrater är därför
lämpade i synnerhet för systolisk hypertension hos äldre, vilket vi kunde bekräfta med
24-timmars blodtrycksmätning (opublicerade data). Stokes et al (39, 40, 41) har i
flera placebokontrollerade studier visat att
Imdur™ 60-120 mg en gång dagl. sänkte
perifert och centralt systoliskt blodtryck,
och även augmentation index. Hos äldre
patienter, med dålig systolisk blodtryckskontroll trots 2-4 andra hypertonimedel,
kunde han visa att långtidsbehandling under
i genomsnitt 4 år med denna regim som
tillägg åstadkom bestående sänkning av
systoliskt blodtryck. – Användning av nitrater vid hypertoni kan endast bli s.k. off-label
användning, då myndigheter idag för godkännande fordrar bevisad effekt på utfallsvariabler, såsom insjuknande i infarkt, stroke
eller död, och inga företag är idag beredda
till den stora satsning det skulle innebära.
Sammanfattning

Jag har beskrivit hur ett nitratpreparat
utvecklades inom Astrakoncernen vid en
tid när grundforskningen kunnat kartlägga
mekanismerna bakom de organiska nitraternas effekt och toleransutveckling vid angina
pectoris. Denna kunskap kunde genom ett
högkvalificerat farmakologiskt och farmaceutiskt laboratorium på AB Hässle snabbt
omsättas till klinisk användning tack vare
dels en för företaget unik beredningsform,
som kunde visas ge en idealisk plasmakurva,
dels genom att kompetens för klinisk prövningsmetodik var hög genom den tidigare
utvecklingen av flera unika hjärtläkemedel,
β-blockerarna alprenolol och metoprolol.
Gunnar Nyberg

Docent, Mölndal. Specialist i invärtes medicin
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Att dricka eller inte dricka i
ålderdomen – det är frågan

D

et finns solida bevis för att överdriven användning av alkohol är
förknippad med ökad risk för tidig
död och olika negativa konsekvenser för
individernas fysiska och psykiska välbefinnande. För många effektmått, som olyckor
och vissa typer av cancer, finns linjära samband mellan ökad alkoholkonsumtion och
hälsorisker. För andra hälsoeffekter, som för
kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes, finns
det J-formade samband, där moderat alkoholkonsumtion tycks erbjuda hälsofördelar.

ande att minst två dimensioner införlivas:
genomsnittlig alkoholkonsumtionsvolym
och dryckesmönster. Enligt resultaten av
en meta-analys av associationen mellan
binge-drinking och ischemisk hjärtsjukdomsrisk försvinner den hjärtskyddande
effekten av måttlig alkoholkonsumtion
när, i genomsnitt, lätt till måttligt drickande
blandas med tillfällen av oregelbundet tungt
drickande med en konsumtion av ≥ 60 g ren
alkohol eller ≥ 5 drycker per tillfälle minst
en gång per månad [4].

Förnuftigt alkoholintag

Väldigt lite, väldigt ofta

Trots dessa olika samband är det uppenbart
att om människor ska dricka alkohol, skulle
det vara vettigt för dem att göra det i måttlig
utsträckning, men skapandet av evidensbaserade riktlinjer över lågrisk alkoholkonsumtion är en svår uppgift. En analys av officiella
definitioner av standarddrycker och konsumtionsriktlinjer från alla 27 EU-medlemsstater och länder från alla globala geografiska
regioner visade en anmärkningsvärd brist på
överenskommelse om vad som utgör skadlig daglig eller veckovis alkoholkonsumtion
utan konsensus om förhållandena mellan
konsumtionsriktlinjer för män och kvinnor [1]. En nyligen genomförd översyn av
regeringars riktlinjer för alkoholkonsumtion
i 37 länder hittade betydande variationer för
rådgivning om lågriskdrickande, allt från
10-42 g per dag för kvinnor och 10-56 g
per dag för män till 98-140 g per vecka för
kvinnor och 150-280 g per vecka för män
[2]. En del av orsaken till bristen på överenskommelse i riktlinjer för lågriskdrickande
kan vara att de epidemiologiska uppgifterna
inte identifierar tydliga eller konsekventa
tröskelvärden vid vilka alkohol ökar sannolikheten för olika fördelar eller skador. Olika
nivåer av alkoholkonsumtion har olika effekter på olika hälsorisker och forskning har
visat att samma epidemiologiska data kan
användas för att motivera olika intagsriktlinjer beroende på vilket resultat man är
mest bekymrad över [3]. Rehm och Patra
rekommenderar i sin granskning av den
vetenskapliga bevisbördan för lågriskdrick-

Över tilltagande äldre åldersgrupper med
men och kvinnor som är aktuella drickare
sjunker andelen som intar högre kvantiteter
med alkohol (≥ 2 drinkar) varemot andelen
som intar lägre kvantiteter (1 drink) ökar
och andelen som dricker oftast (260 – 365
dagar/år) ökar också enligt en tvärsnittsstudie på 40 556 amerikaner i 60-årsåldern
[5]. Resultaten av befolkningsbaserade hus-

hållsundersökningar av slumpmässigt valda
vuxna över 60 år i 14 europeiska länder
visade markanta skillnader i alkoholkonsumtion över länder, men de flesta i alla
länder uppvisar måttlig konsumtion av
alkohol och användningsmönster. Ålder
var negativt och signifikant associerad med
alkoholkonsumtion och antalet personer
som hade en tung alkoholkonsumtion var
generellt lågt [6]. En vanlig faktor i äldre
vuxnas dryckesvanor är det naturliga i att
dricka. För de allra flesta äldre vuxna har
avancerade år skapat färdigheter för att
kontrollera alkoholanvändningen och undvika förgiftning. Kunskapen att konsumera
alkohol inom moderering har utvecklats
med ålder och livsförlopp [7]. Med tanke
på äldre människors allmänna hälsosamma
dryckesvanor – väldigt lite, väldigt ofta – är
det kanske inte förvånande att endast fyra
länder (Kanada, Italien, Slovenien och USA)
har antagit särskilt kloka riktlinjer om lågriskdrickande för äldre (65 + åringar) [8].
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"Ett viktigt tillvägagångssätt är att äldre människors alkoholanvändning
behöver ses inte enbart genom en biomedicinsk lins utan snarare ur
ett holistiskt perspektiv som erkänner den komplexa rollen
som alkohol spelar i många äldre människors liv."
Alkoholtolerans hos äldre

När det gäller nuvarande tänkande inom
folkhälsa har de biologiska, psykologiska
och sociala förändringarna i samband med
åldring lett till att äldre människor beskrivs
som "unikt" sårbara för alkohol [9]. "Forskning tyder på att alkoholkonsumtionen i
allmänhet minskar med åldern och andelen icke-drickare ökar", avslutas ett faktablad från Alcohol Concern. "Trots att man
dricker relativt lite, konsumerar äldre drickare alkohol mycket oftare än någon annan
åldersgrupp. Den kumulativa effekten av
regelbundet drickande påfrestar en äldre
persons kropp, som inte kan hantera samma
alkoholnivå som tidigare år" [10].
Enligt IAS-faktabladet sänks alkoholtoleransen betydligt i den åldrade personen, så det
är möjligt att samma mängd alkohol kan ha
en mer skadlig effekt än vad den skulle på
en yngre person. Äldre människor är mindre
toleranta mot alkohol på grund av fysiska
förändringar som:
• Ett fall i kvoten mellan kroppsvatten och
fett, vilket betyder att det finns mindre
vatten för alkoholen att spädas ut i.
• Minskat blodflöde i levern, vilket leder till
försvagning av levern.
• Ineffektivitet i leverenzymer, så alkoholen bryts inte ner såväl som hos yngre
människor.
• Dålig njur- och leverfunktion.
• En förändrad mottaglighet hos hjärnan;
alkohol påverkar äldre hjärnor snabbare
än yngre.
En vanligt uttalande från geriatriker är: Att
känna en gammal patient är lika med att
känna en gammal patient! Som det gamla
ordspråket antyder finns det en väldig variation i populationen över 65 år. Vi har allt
från de mest robusta friska individerna
med utmärkta maraton-prestationer till de
skröpligaste individerna på vårdhem. Ingen
enda formel kan förutsäga alkoholtoleransen
och konsekvenserna av att dricka för denna
heterogena grupp, men vissa fakta från den
senaste vetenskapliga litteraturen visar en
mindre pessimistisk bild:
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• Totalt kroppsvatten (TKV): Hos män
sjunker TKV från 45,6 liter (20-29
åringar) till 42,5 liter (80-89 åringar) =
en förlust på 3,1 liter (6,9 %) av TKV över
60 år. Hos kvinnor sjunker TKV från 32,0
liter (20-29 åringar) till 30,2 liter (80-89
åringar) = en förlust på 1,8 liter (5,6 %)
av TKV över 60 år [11].
• Alkoholeliminering från levern: Vestal et
als studie av effekten av åldrande på eliminering av etanol i en grupp av 50 friska
försökspersoner i åldern 21 till 81 år, fann
ingen påverkan av ålder på hastigheten
av etanoleliminering [12]. En välbevarad
etanoleliminering i levern i ålderdomen
har efterföljande kunnat bekräftas i flera
andra kliniska studier [13-20].
• Förändrad mottaglighet i hjärnan (risk för
fall): I en amerikansk tvärsnittsstudie var
konsumtionen av ≥14 drinkar per vecka
associerad med en ökad risk för efterföljande fall hos äldre vuxna [21].
• Å andra sidan, i en kohort med gamla
spanjorer var både moderat drickande och
drinkmönstret från Medelhavet associerade med en lägre risk att falla och fall
som ledde till skador [22].

måttliga drickare hade de som inte drack
alls en mer än 2 gånger ökad risk för död
medan de som hade en hög alkoholkonsumtion hade en 70 % ökad risk. En modell
som kontrollerar för tidigare problem med
alkohol, befintliga hälsoproblem och viktiga sociodemografiska och beteendefaktorer, samt ålder och kön, reducerade avsevärt
dödlighetseffekten för de som inte drack alls
jämfört med måttliga drickare. Men även
efter justering för alla störfaktorer fortsatte
de som inte drack alls och de som hade en
hög alkoholkonsumtion att visa ökad mortalitetsrisk med 51 % respektive 45 % jämfört
med måttliga drickare [24].
En metaanalys av longitudinella studier
av associationen mellan rökning och alkoholkonsumtion med hälsosamt åldrande
fann ökade oddskvoter för hälsosamt åldrande för alkoholdrickare jämfört med
icke-drickare (1,28, 95 % CI 1,08 till 1,52),
lågdrickare jämfört med icke-drickare (1,12,
95 % CI 1,03 till 1,22), måttliga drickare
jämfört med icke-drickare (1,35, 95 % CI
0,93 till 1,97) och stordrickare jämfört med
icke-drickare (1,25, 95 % CI 1,09 till 1,44)
[25].

Moderat drickande och hälsosam åldring

Alkohol som ett socialt smörjmedel

En studie av alkoholanvändning och mortalitet hos äldre australiensiska män och
kvinnor fann att hos personer över 65 år,
alkoholintag av fyra drinkar (40 g alkohol)
per dag för män och två drinkar (20 g alkohol) per dag för kvinnor, var associerad med
lägre risk för död. "Argumentet för lägre
gränser för regelbunden alkoholanvändning
för äldre har i stor utsträckning baserats på
teoretiska farhågor att specifika mängder
alkohol resulterar i högre koncentrationer
av alkohol i blodet hos äldre människor, och
också att användning av läkemedel som kan
interagera med alkohol är vanligt hos äldre
människor. I vår studie verkar dessa bekymmer inte ha lett till död av alla orsaker eller
död pga. olyckor [23]”.
En prospektiv amerikansk studie av alkoholkonsumtion i slutet av livet och mortalitet av alla orsaker över 20 år bland 1
824 äldre vuxna visade att i jämförelse med

En nylig systematisk översikt fann konsekventa bevis som förbinder social isolering
och ensamhet med sämre kardiovaskulära
och psykiska hälsoeffekter [26]. Den potentiella fördel som moderat drickande kan ha
på psykosocial funktion är undervärderad;
specifikt i relation till förbättrad aptit och
kostintag hos äldre vuxna. I många samhällen är drickande ett medel för vänner och
familj att samlas, koppla av, äta och njuta av
varandras sällskap [27].
Medan forskning som speglar den biomedicinsk inriktningen har varit avgörande
för att förstå riskerna i samband med farligt alkoholintag, har den sällan undersökt
den roll som låga till måttliga (definierade
som 10 till 20 gram etylalkohol per dag)
nivåer av drickande spelar i ett socialt engagemang som ett socialt smörjmedel. I detta
sammanhang kan alkohol vara avgörande
för att underlätta socialt engagemang för

vissa äldre människor och i en förlängning
av detta till positiva resultat för hälsa och
välbefinnande. Perspektiv som dessa, som
lyfter fram nöjet som är förknippat med
socialt drickande, är svåra att fånga i ren
kvantitativ forskning men är vitala för att
förstå de fördelar som äldre får genom
alkoholanvändning och därmed hjälpa till
att förklara varför de dricker. Ett viktigt
tillvägagångssätt är att äldre människors
alkoholanvändning behöver ses inte enbart
genom en biomedicinsk lins utan snarare ur
ett holistiskt perspektiv som erkänner den
komplexa rollen som alkohol spelar i många
äldre människors liv [28].
Hälsoskrämsel eller vettiga råd?

Den positiva och värdefulla rollen av alkohol i äldre människors liv – som finns i en
systematisk granskning av kvalitativa studier som undersöker äldres perspektiv och
erfarenheter – står i motsats till de flesta
studier av äldre människors drickande som
fokuserar på risker för hälsa och alkoholbruk som en coping-mekanism för utmaningarna av åldrandet [29]. Att dricka hos
äldre människor är starkt kopplat till socialt
engagemang och det finns skepsis om alkoholens hälsorisker, men drickande är också
kopplat till svårigheter som social isolering
och sjukdom. Äldre människor reglerar ofta
sitt eget drickande och strategier som betonar äldres livserfarenhet att dricka klokt, kan
vara till hjälp. Beviset stöder en stark social
roll för att dricka alkohol som bör beaktas
när riktlinjer skall bestämmas med de potentiella fördelarna med socialt deltagande för
kognitiv hälsa. Åtgärder för att minska
alkoholanvändningen hos äldre människor
måste undvika paradoxala skador, med tillvägagångssätt som minskar skadorna från
att dricka alkohol men behåller nyttan av
socialisering [30].
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Kurs i akut koagulation

I Linköping hölls 5-7 november i år en
kurs i akut koagulation för läkare och
parallellt en kurs om antikoagulantiabehandling för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

B

åda kurserna blev fulltecknade,
kursen för läkare samlade 25 personer
och 30 sjuksköterskor/biomedicinska
analytiker.
Under tre intensiva dagar diskuterades
många patientfall varvat med mycket annat
i föreläsningar. Spännvidden var stor och
innehållet täckte aspekter på koagulation

från laboratoriet, kardiologi, obstetriska
blödningar, traumatisk blödning m.m. Målgruppen för kursen för läkare var i första
hand ST-läkare men även några specialister och AT-läkare deltog. Målgruppen för
sjuksköterskor/biomedicinska analytiker var
framförallt nyanställda på AK-mottagningar
eller liknande och kursen fokuserade på
handläggandet av antikoagulationsbehandling.
Generellt var omdömena om kursen
mycket goda och entusiastiska och vi fick
flera förslag på ämnen som skulle kunna
läggas till. Kursen för sjuksköterskor/bio-

medicinska analytiker arrangerades för första
gången och alla ville att den ska arrangeras
igen.
Vi planerar preliminärt att upprepa kur-

serna 4-6 november 2019, även denna gång
i Linköping så håll utkik på vår hemsida,
www.ssth.se, och på LIPUS.
Kurserna blev snabbt fulltecknade!
Margareta Holmström
Camilla Nilsson

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87
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SSTHs utbildningsdagar
i Karlstad 28-29/3 2019
Snart är det dags för SSTHs utbildnings-

dagar igen. Denna gång i Karlstad där vi
kommer att hålla till på Karlstad CCC nära
Klarälven. Vi planerar ett varierat program
där bl.a. lokal trombolys vid djup ventrombos kommer att belysas av professor Per
Morten Sandset i Oslo. Vi kommer också
att ha en föreläsning om nya hemofililäkemedel och aspekter av barn och trombos på
programmet. Som vanligt också föreningens
årsmöte och styrelsens timma. Välkomna!
Håll utkik på vår hemsida, www.ssth.se, via

den kommer du att kunna anmäla dig till
mötet.

För SSTH styrelse

Margareta Holmström

The Voice of Stroke in Europe

5th European Stroke
Organisation Conference
22 - 24 May 2019 | Milan, Italy
www.eso-conference.org
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KON GRESSK ALEN D ER

2019
Februari 18-19
30th European Heart Diseases and Heart Failure
Congress
Amsterdam, Holland
https://heartdiseases.conferenceseries.com

Maj 29 – Juni 1
The 10th International DIP Symposium on
Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome &
Pregnancy
Florens, Italien

Februari 28 – Mars 3
The 6th International Conference on PreHypertension, Hypertension, Metabolic Disorders and
Cardiovascular Disease
Vilnius, Litauen
www.prehypertension.org

Juni 10-11
28th European Diabetes Congress
Edinburgh, Skottland
https://diabetesexpo.com/europe

Mars 16 -18
ACC – American College of Cardiology
New Orleans, USA
https://accscientificsession.acc.org
Mars 21-22
Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad
vid hypertoni
Ersta, Stockholm
www.hypertoni.org
April 10-12
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet
Göteborg
https://mkon.nu/varmotet2019
Maj 22-24
5th European Stroke Organisation Conference
Milano, Italien
www.eso-conference.org

Juni 10-11
7th International Conference on Hypertension and
Healthcare
Helsingfors, Finland
https://hypertension.cardiologymeeting.com

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juni 21-24
ESH 2019 • 29th European meeting on Hypertension
and Cardiovascular Protection
Milano, Italien
www.esh2019.eu
September 25-26
2nd World Heart and Brain Conference
Helsingfors, Finland
https://heart-brain.conferenceseries.com

Anmäl adressändring

Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till: MedKonf AB,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö
eller sänd uppgifterna till
info@medkonf.se

Oktober 7-8
9th International Conference on Neurological
Disorders and Stroke
Dublin, Irland
https://stroke.neurologyconference.com

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information för medlemmar i SVM och åt andra som är intresserade av
området vaskulär medicin. Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign®. För att kunna redigera
effektivt önskas därför elektroniska filer via till
exempel e-mail. Eventuella figurer och tabeller läggs i separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer så att redaktionen kan kontakta författaren
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Specialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral,
Storgatan 46 267 76 Ekeby.

21:a Svenska

Kardiovaskulära Vårmötet

10-12 april 2019, Göteborg

Vårmötet är en unik mötesplats!
Mötet samlar årligen ca 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärtkärlsjukvården, samt representanter från industrin. Vi har ett brett program med ca 180 st. föreläsningar, som
involverar ca 280 inbjudna föreläsare och moderatorer. I samband med mötet anordnar vi en utställning där ett
70-tal företag visar upp sin verksamhet.

isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920

Tänk på att Kardiovaskulära Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST-utbildningen inom berörda
specialiteter. Vårmötet är dessutom ett bra tillfälle att skicka in och presentera vetenskapliga projekt- och kvalitetsarbeten
som ingår i ST-utbildningen.
Hjärtligt välkomna till det 21:a Kardiovaskulära Vårmötet!
Organisationskommittén

WWW.VÅRMÖTET.SE
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VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2019
Nr Manusstopp

Utgivning

1

20 februari

28 mars

2

15 maj

20 juni

3

18 september

24 oktober

4

13 november

19 december

