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Litt bakgrunn 
Prevalens av hypertensjon (>140 eller >90 mmHg). 

Siste av tre målte blodtrykk 
HUNT 1995-97 

Alder SBT3 >140 eller DBT3 
>90 - prosent 

40-49 30.0 

50-59 49.0 

60-69 64.8 

70-79 75.5 

80-89 77.0 

90+ 81.0 

40+ 52.8 

• Systolisk blodtrykk stiger fra pubertet til 
ca. 70 års alder, og kan avta i høy alder3 
– Gjennomsnittstrykk  

• under 115 mmHg før pubertet 
• 115-125 i 20-års alder (lavest hos jenter) 
• 130-140 mmHg i 40 års alder 
• > 145 mmHg i 70 års alder 

• Risikoen er økende fra trykk > 120/70 min Hg. 
Høyt blodtrykk er derfor en definisjon ut fra en 
risikovurdering og antatt gevinst av behandling 

• Høyt blodtrykk må vurderes sammen med 
forekomsten av andre risikofaktorer, dvs. 
totalrisiko for hjerte- og karsykdom, og der 
målet er å senke totalrisikoen1 

• Sekundær hypertensjon med en underliggende, 
korrigerbar årsak, forekommer hos 5-10% av de 
med høyt blodtrykk2  Andelen er økt hos de 
yngre. 

 
 

 
 

https://dub122.mail.live.com/ol/#reference-3
https://dub122.mail.live.com/ol/#reference-1
https://dub122.mail.live.com/ol/#reference-2


Litt bakgrunn 
• Disponerende faktorer 
• Arv, overvekt, høyt inntak av salt 
• Stress?  

– Studier viser sprikende resultater når det gjelder sammenheng mellom jobbstress og 
blodtrykk (III)1 

• Siden totalrisiko er viktig for håndteringen av disse pasientene, bør man vurdere 
de risikofaktorene som inngår i det metabolske kardiovaskulære syndrom, og 
sammen med de kjente risikofaktorene røyking og høyt kolesterol:  
– Hypertensjon 
– Dyslipidemier, oftest med lav HDL-kolesterol og forhøyede triglycerider 
– Type 2-diabetes mellitus eller nedsatt glukosetoleranse 
– Abdominal fedme 

• Søvnapne syndrom2 
– Observasjonsstudier tyder på at ubehandlet søvnapne er en risikofaktor for hypertensjon 
– Studier indikerer at CPAP-behandling har en beskjeden effekt på blodtrykket, men hos noen 

pasienter er effekten stor 
– Søvnapne syndrom er særlig hyppig blant pasienter med resistent hypertensjon 

 



Sentrale spørsmål  

• Har pasienten for høyt blodtrykk ? 
• Bør blodtrykket behandles ? 
• Hvordan skal det behandles ?  
• Skal det utredes ? 
• Er det noe annet jeg burde tenke på ? 



Måling av blodtrykk 
Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer 2009 
 
Kontorblodtrykk 
• la pasienten sitte rolig i flere minutter før målingen. 
• bruk kalibrert måleapparat. 
• foreta minst to målinger med 1–2 minutters mellomrom, helst 3 målinger og ta gjennomsnitt av de to siste. 
• bruk en standardmansjett (12–13 x 35 cm) for vanlig armtykkelse og større mansjett for tykkere arm. 
• mansjetten skal være i hjertehøyde. 
• slipp luften langsomt ut av mansjetten (2 mmHg/sekund). 
• mål blodtrykket også i stående stilling (etter 1 og 5 minutter) hos eldre og personer med diabetes (obs risiko for ortostatisk hypotensjon). 
• diagnostikk er vanligvis basert på måling ved 3 uavhengige besøk og diagnoseblodtrykket er gjennomsnittet av trykket ved de to siste konsultasjonene. 
24-timers ambulatorisk blodtrykk: når bør det måles? 
• uvanlig variabilitet av kontorblodtrykk. 
• markert forskjell mellom kontor- og hjemmeblodtrykk. 
• mistenkt høyt ”white-coat”-kontorblodtrykk uten andre risikofaktorer. 
• behandlingsresistent hypertensjon. 
• mistanke om medikamentelt utløst ortostatisk hypotensjon (blodtrykksfall når man reiser seg). 
Hjemmeblodtrykk 
Fordeler: 
• gir økt informasjonsmengde før det tas beslutning om behandling. 
• øker pasientens interesse for egen situasjon. 
Ulemper: 
• kan gi økt angstnivå. 
• kan medføre selvmodifisering av behandlingen. 
Isolert kontorhypertensjon (”white coat”-hypertensjon) 
• kontorblodtrykk som er vedvarende for høyt ( 140/90 mmHg) 
• 24-timers ambulatorisk- eller hjemmeblodtrykksverdier er normale 
• (24-timers ambulatorisk blodtrykk < 125/80, hjemmeblodtrykk <135/85 mmHg). 



Måling av blodtrykk 

Metode    

• Måling på kontoret 
– Auskutatorisk  
– Oscillatorisk 

• Hjemmemåling 
• 24 t ambulatorisk BT måling 
 

Referanseverdier 
Kontormåling 140/90 

Hjemmemåling 135/85 

24 t BT 125-130/80 



Sentrale spørsmål  

• Har pasienten for høyt blodtrykk ? 
• Bør blodtrykket behandles ? 
• Hvordan skal det behandles ?  
• Skal det utredes ? 
• Er det noe annet jeg burde tenke på ? 





Blodtrykksmål 
• Nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og 

karsykdommer 2009: 
– Blodtrykket bør om mulig reduseres ned mot eller under 140/90 mmHg (systolisk/diastolisk) 

hos alle hypertensive personer. 
– Behandlingsmålet bør om mulig være <130/80 mmHg hos personer med diabetes og 

høyrisikogrupper. 
 

• Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 2010: 
– Det finnes ingen klare behandlingsgrenser, men alle slagpasienter med BT >140/90 mmHg bør 

få medikamentell behandling hvis det ikke gir plagsomme bivirkninger. 
– Behandlingsmål bør være BT <140/90 mmHg, og for yngre pasienter og pasienter med spesielt 

stor vaskulær risiko BT <130/80mmHg hvis dette kan oppnås uten bivirkninger. 
 

• Nasjonale faglige retningslinjer:  Diabetes – Forebygging, diagnostikk og 
behandling 2011: 
– Man bør tilstrebe et blodtrykk < 135/80 mmHg  





SPRINT-studien 
• SPRINT-studien , som nylig er publisert i New England Journal of Medicine (1), ble flere enn 9 300 

pasienter med systolisk blodtrykk > 130 mm Hg og økt risiko for hjerte- og karsykdom, men uten 
diabetes, randomisert til å få intensiv blodtrykksbehandling med målblodtrykk < 120 mm Hg eller 
standardbehandling med målblodtrykk < 140 mm Hg. 

• Etter ett år var gjennomsnittsblodtrykk i intervensjonsgruppen 121,4 mm Hg og 136,2 mm Hg 
i kontrollgruppen. Studien ble avbrutt før planlagt, fordi det var signifikant lavere risiko for hjerte- 
og karsykdom og død i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (hasardratio 0,75; 95 % KI 
0,64 – 0,90). Pasientene i intervensjonsgruppen hadde flest bivirkninger, bl.a. hypotensjon, 
synkope, elektrolyttforstyrrelser og nyresvikt, men ikke flere skader forårsaket av fall. 

• Denne studien har vært omtalt som banebrytende av flere hypertensjonseksperter, sier Tonje Amb 
Aksnes, overlege og ph.d. ved Seksjon for invasiv kardiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål. – 
Men det har også kommet kritiske innvendinger. Hovedfunnet var reduksjon i hjertesvikt. Ettersom 
systolisk blodtrykk ved studiestart i snitt var relativt moderat, på 140 mm Hg, kan det være at 
de gode resultatene ved intensivbehandling beror på at kontrollgruppen fikk redusert sin 
blodtrykksbehandling, særlig med diuretika, sier hun. 

• I alle studier blir pasientene fulgt tettere enn det som er mulig i normal klinisk praksis. I denne 
studien ble det brukt helautomatisk blodtrykksmåling etter fem minutters hvile i et stille rom. Dette 
gjør at resultatene ikke nødvendigvis er overførbare til klinisk praksis. Denne studien vil bli mye 
diskutert, ettersom høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for kardiovaskulær sykdom og 
død, sier Aksnes 

 

http://tidsskriftet.no/article/3450177#reference-1


SPRINT-studien 
• Svakheter ved SPRINT-studien 
• Selve blodtrykksmålingen. Blodtrykket er labilt og lett påvirkelig av ytre forhold. I vanlig legepraksis foregår målingen på 

legekontoret etter en kort hvilepause. Selv om målemetodikken er teknisk korrekt, kan samtale med pasienten under 
målingen føre til at systolisk blodtrykk stiger 10 mm Hg eller mer. I SPRINT-studien ble målingene utført med et automatisk 
apparat – i et stille rom der pasienten satt alene i minst 5 minutter. Gjennomsnitt av tre målinger ble benyttet. Det er 
overveiende sannsynlig at mange av pasientene i studien med systolisk blodtrykk under 120 mm Hg sittende alene i stille 
rom under vanlige målinger på legekontor ville ha hatt trykk på 130 – 140 mm Hg. I vanlig praksis vil man ikke kunne benytte 
SPRINT-verdiene som rettesnor for blodtrykksmål. Videre ble pasientene kontrollert og medikasjonen justert mye oftere enn 
det som er vanlig i praksis. 
 

• Det primære endepunkt. Hjertesvikt, som inngikk i det primære endepunkt, er et ganske «bløtt» endepunkt i 
hypertensjonsstudier. Intensiteten av diuretikabehandling kan lett påvirke hydreringstilstanden til blodtrykkspasienter. Hvis 
de har høy risiko for hjertesvikt, f.eks. tidligere hjerteinfarkt, venstre ventrikkel-hypertrofi eller høy alder, kan latent 
hjertesvikt demaskeres og bli rapportert som endepunkt. Hjertesvikt innebærer høy risiko for dødelig utgang, slik at forskjell 
i hjertesvikt kan forklare forskjellen i dødelighet. Omvendt kan en hypertensjonstilstand på grensen til utvikling av hjertesvikt 
maskeres med mer intens behandling med diuretika. Mer enn 90 % av SPRINT-pasientene var under behandling for høyt 
blodtrykk ved randomisering. Flere tusen ble randomisert med systolisk blodtrykk 130 – 132 mm Hg. Det betyr at mange av 
disse fikk trappet ned sine blodtrykksmedisiner for å nå målblodtrykk < 135 – 139 mm Hg, og andre fikk intensivert 
medisineringen for å nå målblodtrykk < 120 mm Hg. Dette er spesielt relevant i SPRINT-studien fordi det ble lagt sterke 
føringer på justering av blodtrykksmedisinene basert på tiazider, klortalidon og kaliumsparende diuretika. 
 

• Hjertesviktfunnet er spesielt relevant, siden det ga forskjellen i det primære endepunktet. Det var ingen forskjell i 
hjerteinfarkt og hjerneslag til fordel for målgruppe < 120 mm Hg. 
 

• Epidemiologiske studier har vist at optimalt blodtrykk er omtrent 115/70 mm Hg eller lavere. Randomiserte 
behandlingsstudier har imidlertid ikke kunnet vise sikker forebyggende effekt på insidens av hjerte- og karsykdommer og 
død ved å behandle blodtrykk særlig lavere enn 140/90 mm Hg. Dette anbefales derfor i alle retningslinjer som mål for 
blodtrykksbehandling. Unntaket er gruppen over 80 år, der man anbefaler systolisk målblodtrykk 140 – 150 mm Hg. Vi 
kan ikke se at SPRINT-studien gir grunnlag for å endre retningslinjene 

 



Lancet:Volume 387, No. 10017, p435–443, 30 January 2016 
Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal 

outcomes: updated systematic review and meta-analysis 

• ..patients in the more intensive blood pressure-lowering treatment group had mean blood pressure levels of 
133/76 mm Hg, compared with 140/81 mm Hg in the less intensive treatment group. 
 

• Intensive blood pressure-lowering treatment achieved RR reductions for  
– major cardiovascular events (14% [95% CI 4–22]) 
– myocardial infarction (13% [0–24]) 
– stroke (22% [10–32]) 
– albuminuria (10% [3–16]) 
– retinopathy progression (19% [0–34]). 

•  However, more intensive treatment had no clear effects on 
– heart failure (15% [95% CI −11 to 34]) 
– cardiovascular death (9% [–11 to 26]) 
– total mortality (9% [–3 to 19]) 
– end-stage kidney disease (10% [–6 to 23]).  

 
• The reduction in major cardiovascular events was consistent across patient groups, and additional blood pressure 

lowering had a clear benefit even in patients with systolic blood pressure lower than 140 mm Hg. The absolute 
benefits were greatest in trials in which all enrolled patients had vascular disease, renal disease, or diabetes. 
Serious adverse events associated with blood pressure lowering were only reported by six trials and had an event 
rate of 1·2% per year in intensive blood pressure-lowering group participants, compared with 0·9% in the less 
intensive treatment group (RR 1·35 [95% CI 0·93–1·97]). Severe hypotension was more frequent in the more 
intensive treatment regimen (RR 2·68 [1·21–5·89], p=0·015), but the absolute excess was small (0·3% vs 0·1% per 
person-year for the duration of follow-up). 



 
Visit-to-Visit Variability of Blood Pressure and Coronary Heart Disease, 

Stroke, Heart Failure, and Mortality: A Cohort Study 

 
• I en amerikansk studie fikk flere enn 25 000 pasienter målt blodtrykket syv ganger over en 

toårsperiode (1). Dataene fra disse blodtrykksmålingene ble i ettertid tatt ut og brukt for å se 
om pasienter med store svingninger i blodtrykket hadde økt risiko for hjerte- og 
karsykdommer og økt dødelighet.  
 

• Pasienter med stor variasjon i gjennomsnittlig systolisk blodtrykk hadde 1,6 ganger 
økt total dødelighet, 1,5 ganger økt risiko for hjerneslag og 1,3 ganger økt risiko for 
iskemisk hjertesykdom enn dem med liten variasjon – alle funn med statistisk 
signifikans. 
 

• Denne studien indikerer at det går dårligst med dem som har størst variabilitet 
i blodtrykk, spesielt med henblikk på hjerneslag og død, sier Jan Erik Nordrehaug, 
professor i kardiologi ved Universitetet i Bergen. – Det er også interessant at diuretikum 
som monoterapi gir høyere forekomst av hjerneslag, sier han. 
 

• En styrke ved studien er at man har selektert pasienter som behandles i samsvar med 
norske retningslinjer, dvs. med diuretikum, kalsiumantagonist og/eller ACE-
hemmer. Resultatene skyldes neppe slurv med å ta medikamentene. En svakhet er at 
studien ikke er randomisert spesifikt med henblikk på blodtrykksvariabilitet. Studien kan 
derfor bare si noe om assosiasjoner og ikke om årsaksforhold, sier Nordrehaug. 

 

http://tidsskriftet.no/article/3450145/#reference-1


Så hva skal vi mene ? 

•140/90 
• Høyere hos de eldste og ved bivirkninger 
• 5-10 mmHg lavere hos de med endeorganskade 

– Diabetes (?) 
– Proteinuri 
– Hjerneslag 



Blodtrykk og gamle 
• Nytten av antihypertensiv behandling er dokumentert 

også for gamle 
• Isolert systolisk hypertensjon er vanlig på grunn av 

stive blodkar og indikerer økt kardiovaskulær risiko 
• Det er ikke dokumentasjon for en nedre grense for 

diastolisk BT men >60-65 er anbefalt 
• Eldre bør undersøkes for ortostatisk blodtrykksfall 
• Individuell vurdering 

– Forventet nytte 
– Risiko for interaksjoner og bivirkninger  
– Komorbiditet 



Sentrale spørsmål  

• Har pasienten for høyt blodtrykk ? 
• Bør blodtrykket behandles ? 
• Hvordan skal det behandles ?  
• Skal det utredes ? 
• Er det noe annet jeg burde tenke på ? 



Ikke medikamentelle tiltak 

• Livsstil og totalrisiko 
• Kostråd 
• Salt 
• Røyking 
• Fysisk aktivitet 



Hvordan velge riktig medikament 

• Ukomplisert primær hypertensjon 
• 1. valg 

– Kalsiumblokker 
– Ace-hemmer /Angiotensin II blokker 
– Tiazid diuretikum 

• 2. valg 
– Betablokker 



Anbefalinger/forslag fra NICE (2011) 

Alder < 55 år  Alder > 55 år  

Trinn 1 A C 

Trinn 2 A + C 

Trinn 3 A + C + D  

Trinn 4 Resistent hypertensjon A + C+ D + vurder ytterliggere 
diuretikum (spironolakton)  

eller alfa-blokker eller betablokker 

A - ACE-hemmer eller angiotensin-II-blokker 
B - Betablokker 
C - Kalsiumblokker 
D - Diuretika (tiazider) 
 
Ta et av midlene om kvelden for å redusere 
døgnvariasjon 



Kombinasjoner 
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Komorbiditet 

• Hypertensjon ved samtidig angina 
• Hypertensjon ved samtidig hjertesvikt 
• Hypertensjon ved samtidig diabetes 
• Hypertensjon ved samtidig arytmi 
• Hypertensjon ved samtidig astma 
• Hypertensjon ved samtidig hyperurikemi 
• Hypertensjon ved samtidig redusert 

nyrefunksjon 



Hypertensjon ved samtidig diabetes 
• Uten nefropati  

– Ingen holdepunkter for spesielle preferanser  
– Ofte nødvendig med kombinasjonsterapi. Tiazider kan brukes i kombinasjonspreparat hos 

eldre diabetikere  
– Stort sett fritt valg, men kombinasjon tiazid og betablokker kan virke uheldig på reguleringen 

av blodsukker 
• Med nefropati  

– ACE-I-hemmer er førstevalg, men må som regel kombineres med sløyfediuretika eller som 
kombinasjonspreparat med lavdose tiazid  

• Gir dokumentert reduksjon av albumin-utskillelse hos diabetikere.  
• Anbefales av noen også til normotensive type 1-diabetikere med nefropati 

– Angiotensin-II-antagonist kan brukes dersom ACE-I-hemmer ikke kan benyttes, eller som 
likeverdig alternativ til ACE-hemmer  

– Kalsiumblokker, alfablokker, betablokker er aktuelle terapivalg deretter  
• Kalsiumblokkere har få bivirkninger, lipidnøytralt  
• Betablokker kan brukes, men de kan maskere symptomer på hypoglykemi 

• Unngå kombinasjon av legemidler som virker på renin-angiotensinsystemet på 
grunn av risiko for hyperkalemi, hypotensjon og nedsatt nyrefunksjon. Gjelder 
spesielt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller diabetes 
 



Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in 
patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses 

BMJ 2016; 352 (Published 25 February 2016) 

• Conclusions Antihypertensive treatment reduces the risk of mortality and 
cardiovascular morbidity in people with diabetes mellitus and a systolic 
blood pressure more than 140 mm Hg* If systolic blood pressure is less 
than 140 mm Hg, however, further treatment is associated with an 
increased risk of cardiovascular death, with no observed benefit 

• * før behandling 



Blodtrykk og nyresykdom 

• Nyresykdom gir høyt blodtrykk og høyt 
blodtrykk gir nyresykdom 

• Det er dokumentert at ACE-hemmer bedrer 
prognosen ved proteinuri 

• Fall i GFR og hyperkalemi (>5,5) kan begrense 
medikamentvalg og dosering. 

• Ikke overdoser diuretika 

• Seponer ACE/ARB ved fare for dehydrering 
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Sekundær hypertensjon 

• Hos ca 5% kan man påvise en årsak til 
hypertensjonen 
– Renal hypertensjon (nyresykdom eller 

nyrearteriestenose): Reninmediert hypertensjon 

– Aldosteronmediert hypertensjon  

– Feokromocytom 
– Coarktatio aorta 

 



Nyrearteriestenose (RAS) 
• De fleste (RAS) er en manifestasjon av generell 

arteriosklerose 
• Primærbehandling 

– Antihypertensiv behandling 
– Platehemmer og statin 
– Invasiv behandling, ikke dokumentert bedre enn konservativ 

behandling 
– Utredning: CT/MR-angiografi 
– Vurder henvisning ved: 

• Raskt fallende nyrefunksjon 
• Singel nyre 
• Raskt økende blodtrykk 
• Høyt blodtrykk på tross av 3-4 medikamenter 
• «Ung» pasient 



Primær hyperaldosteronisme (PHA)  





Behandling PHA 
• Adrenalektomi er anbefalt ved sykdom i den ene binyren (APA).  
 
• Ved BAH, eller ved APA der kirurgi ikke er mulig eller ønskelig, 

anbefales livslang medikamentell behandling med MR-
antagonistene spironolakton eller eplerenon.  

 
• Spironolakton er førstevalg, med anbefalt startdose 12,5-25 mg x 1 

daglig, som deretter titreres opp til laveste effektive dose. 
Spironolakton kan gi bivirkninger i form av redusert libido, 
gynekomasti og potensplager hos menn, og 
menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner.  

 
• Eplerenon er alternativ ved uakseptable bivirkninger av 

spironolakton, men er mindre potent. Anbefalt startdose for 
eplerenon er 25 mg x 2 daglig. 



Oppsummering PHA 

• Vanligste årsak til sekundær hypertensjon  
• Sannsynlig undervurdert årsak 
• Hyperplasi 
• Adenom 
• Kirurgi kan være aktuelt ved adenom 
• Medikamentell behandling er et effektivt 

alternativ 
• Screening: aldosteron/renin ratio, ARR 



Behandlingsresistent hypertensjon 

• Tar pasienten medisinene ? 
• Vekt / fysisk aktivitet 
• Salt 
• NSAID ? 
• Alkohol ? 
• Søvnapnoe? 
 
 



Medikamenter ved 
behandlingsresistent hypertensjon 

• Diuretikum (tiazid hvis GFR>30/ loop-diuretikum hvis GFR<30) 
• Forsøk aldosteronantagonist 
• Andre antihypertensiva 

– Betablokker 
– Alfa- og betablokkere  

• Labetalol , Trandate  
• Karvedilol  

–  Imidazolinreseptoragonister  
• Guanfacin , Intuniv   
• Moksonidin, Physiotens 

– Alfablokkere  
• Doksazosin, Carduran CR 

– Reninhemmere  
• Aliskiren, Rasilez 

– (Metyldopa, Aldomet) 
 
 
 



Renal sympatikusdenervasjon 
• Sympatikus-denervasjon er i studier av lav kvalitet (ikke blindet, 

små studier) vist å redusere systolisk blodtrykk med 10-15 mmHg 
hos behandlingsresistente pasienter 

• 3 års oppfølging etter perkutan denervasjon viste signifikant 
reduksjon av systolisk blodtrykk (-32 mmHg) og diastolisk blodtrykk 
(-14 mmHg) hos en gruppe pasienter med behandlingsresistent 
hypertensjon 

• En ny studie hvor renal denervasjon sammenlignes med sham-
inngrep (kun angiografi) viser et fall i systolisk blodtrykk på 14 
mmHg seks måneder etter denervasjon og 12 mmHg etter sham-
inngrep, forskjellen er ikke signifikant 
– Dette betyr at denne behandlingsformen fortsatt ikke er dokumentert  
– Det anbefales nå at denne behandlingen ikke brukes i rutinemessig 

klinikk, men ev. kun som ledd i studier av god kvalitet 
 



Når henvise ? 

• Relativt unge med nyoppstått alvorlig 
hypertensjon 

• Ved raskt aksellererende hypertensjon 
• Ved dårlig behandlingseffekt, etter å ha 

kombinert tre til fire legemidler i adekvate 
doser  

• Ved mistanke om nyresykdom (proteinuri 
(alb/kreat ratio >30-100) og/eller raskt fallende GFR) 

• Gravide 
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