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Bakgrund 
Två millioner svenskar har hypertoni, (27 % av personer 20år eller äldre) (1). 
Dock uppnår endast omkring en fjärdedel av patienterna av båda könen en bra 

blodtrycksnivå, trots att de får en aktiv läkemedelsbehandling (2). Det finns flera 

studier om patientens följsamhet till antihypertensiv behandling som visar att den 

är bristfällig (2-7).  

 

Viktig faktor för minskad följsamhet är medicinbiverkningar, speciellt i början av 

behandlingen. Ungefär hälften av patienterna slutar att ta medicinen under första 

året (3). Vanliga biverkningar är hypotoni, yrsel, synkope, takykardi, trötthet. 

Aggressiv sänkning av blodtrycket kan innebära risker. Systoliskt blodtryck lägre 

än 120 kan medföra en ökad mortalitet hos diabetespatienter med nefropati (8). 

Likaså kan en markant minskning av diastoliskt blodtryck, vilket är en risk när 

aggressiv behandling genomförs, associeras med en ökad risk för hjärtkärl 

händelser (8).  

 

Jag har inte kunnat identifiera studier från svensk primärvård som rör compliance 

till blodtrycksbehandling i förhållande till sätt att dosera blodtrycksmedicinering 

och att trappa upp behandling. 

 

Syfte 
Ger långsam upptrappning av blodtrycksbehandling bättre följsamhet, mindre 

biverkningar och bättre blodtrycksreglering jämfört med standardbehandling? 

 

Metod 
Inklusionskriterier: patienter vid Grytnäs hälsocentral med obehandlat eller dåligt 

kontrollerad hypertoni (BT>140 systoliskt och/eller >90 diastoliskt.) där 

livsstilsförändringar inte har gett effekt eller som har indikation för direkt 

insättning av läkemedel, även patienter med pågående läkemedelsbehandling men 
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ej optimalt reglerad blodtryck. Exklusionskriterier: patienter med akuta tillstånd 

såsom instabil angina, TIA, stroke och ej kompenserad hjärtsvikt. 

 

Rekryteras 20-30 patienter som randomiseras via slumpfunktionen i EXCEL till 

två grupper. Antalet deltagare bygger på att det är rimligt antal för ett pilotprojekt 

med planerad tid för genomförande 1 år.  

 

Patienterna får skriftlig information (se bilaga 1) och ger informerat samtycke att 

delta. Patienten mäter själv med egen apparat hemma med överarmsmanschett 

eller den befintliga väntrumsapparaten vid GHC, vid tre eller fler tillfällen. 

Alternativt kan dygnsblodtrycksmätning där medelvärdet för dagblodtryck 

användas. 

 

Interventionsgrupp: 

Vid första besöket ordineras en antihypertensiv medicin i en dos lägre än den som 

är rekommenderad i FASS, exempelvis 4mg candesartan, 1,25mg 

bendroflumethiazid, 2,5mg amlodipine, 25mg metoprolol o.s.v. Patienten får 

instruktioner att kontrollera blodtrycket själv efter 3-4 veckor och återkomma 

med minst tre blodtrycksmätningar. Därefter trappas upp dosen vid behov via 

telefonkontakt med intervall 3-4 veckor eller längre. De som inte återkommer 

påminnas med brev. Patienter som redan har blodtrycksmedicin kan behålla den 

enligt individuell bedömning. Metoden tillämpas då för nyinsatta mediciner. 

Kontroll sker efter tre månader vid läkarbesök. Vid behov dosökning eller tillägg 

av andra läkemedel, också då med halva rekommenderade dosen. 

 

Kontrollgrupp: 

Patienterna får standardbehandling. Standardbehandling definieras som en 

inledning av behandlingen med en medicin i dos rekommenderad i FASS eller två 

mediciner vid BT >180/120 (1). Patienten får instruktioner att kontrollera 

blodtrycket själv efter 1-2 veckor och återkomma med minst 3 

blodtrycksmätningar. Därefter trappas dosen upp samt/eller tillsätts andra/tredje 

läkemedel vid behov med intervall 1-2 veckor.  

 

Båda grupper kallas för läkarbesök 3 och 6 månader efter start. Patienterna fyller i 

ett frågeformulär angående följsamhet och biverkningar som är modifierat efter 

Morisky adherence test som är validerat och ofta använt (se bilaga 2) (9). 

 

Plan för analys 

Databas upprättas med följande uppgifter: 

 Blodtrycksvärde/medelvärde systolisk, diastolisk. 

 För varje patient kommer förutom bakgrundsvariabler (ålder, kön, 

blodtryck) även uppgifter om medicinering, dvs. preparat, om de slutat ta 

medicineringen, hur patienten bedömer sin egen följsamhet till tidigare 
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medicinering genom (Morisky-skattning), hur länge tidigare 

läkemedelsbehandling pågått, år för hypertonidiagnos, typ av biverkningar 

grad av biverkningar (lätta, medel, svåra) och följsamhet (Morisky-

skattning) att samlas in. 

 Bakgrundsvariabler i kontrollgrupp och interventionsgrupp kommer att 

jämföras liksom utfallet av Morsiky-skattningen, diastoliskt och systolisk 

blodtryck samt typ och grad av biverkningar. 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt rekommendationerna av Läkemedelsverket:  

”Vid hög eller mycket hög kardiovaskulär risk är det angeläget att blodtrycket 

snabbt blir välkontrollerat då en betydande behandlingsvinst ses under de första 

månaderna av behandling (blodtrycket anses som surrogatvariabel för 

behandlingsvinst)” (1).  

 

Studien motsäger inte rekommendationerna då det inte är specificerat exakt hur 

många månader och i vår studie syftar vi på en rimlig sex månaders period för 

båda grupper. Exklusionskriterierna minskar risken för att patienter med hög 

kardiovaskulär risk ingår i verksamhetsuppföljningen. 

 

Informerat samtycke inhämtas från patienterna. Etiksprovning behövs inte då 

studien är en verksamhetsuppföljning. Ingen av behandlingarna innebär några 

risker för patienterna. Diskussion har förts med docent Herbert Sandström, 

Allmänmedicin, Umeå Universitet som hävdar att etisk prövning ej är nödvändig 

i detta fall och hänvisar till en personlig diskussion med ordföranden för 

etikprövningsnämnden kring dessa frågor på ett principiellt plan. Patientdata 

behandlas enligt Personuppgiftslagen och Patientdatalagen. 

 

Tidsplan 

Beräknat tid för genomförande och databearbetning är 12 månader. 
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