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❙ ❙ Hypertoni är ett utbrett hälsoproblem och en potentiellt far-
lig kardiovaskulär riskfaktor, som är synnerligen välstuderad
globalt i stora epidemiologiska undersökningar [1]. Från att
tidigare ha ansetts vara en riskfaktor för sig, med speciella
kännetecken, har hypertoni mer och mer kommit att betraktas
som en integrerad riskfaktor i underlaget för att bedöma ab-
solut (total) kardiovaskulär risk, något som har stora implika-
tioner för utredning, diagnostik och behandling [2]. 

I en rad nya publikationer har hypertoniproblem belysts
allsidigt – alltifrån rekommendationer om blodtrycksmätning
på mottagningen, i hemmet eller ambulatoriskt, utarbetade av
European Society of Hypertension, ESH [3], till sammanfatt-
ningar om kliniska hypertoniproblem [2]. Flera nya metaana-
lyser för att belysa behandlingseffekter har kommit. I en av de
största och mest välgjorda, av Staessen och medarbetare, kon-
kluderar man att det är blodtryckssänkningen i sig som är vik-
tigast för majoriteten av hypertonipatienterna, inte läkeme-
delsvalet [4]. För vissa nyckelgrupper av patienter, t ex njur-
sjuka, kan detta ha betydelse, vilket framgår av de nypublice-
rade europeiska riktlinjerna för hypertonibehandling som
kom i juni 2003 [5]. De har tagits fram av ESH och European
Society of Cardiology (ESC) i samarbete och stöds av Inter-
national Society of Cardiology (ISH). Där poängteras beho-
vet av bred kardiovaskulär riskbedömning och kombina-
tionsterapi för det stora flertalet hypertoniker (Figur 1 och 2). 

För behandling kan man enligt ESH/ESC primärt välja
mellan olika klasser av antihypertensiva läkemedel (diureti-
ka, betablockerare, ACE-hämmare, kalciumantagonister, an-
giotensin 2-receptorblockerare) med eventuellt tillägg av mer
sällan använda läkemedelskategorier som möjliga andra-
handsmedel (bl a alfablockerare och centralnervöst verksam-
ma medel) [5]. Man skriver mycket om vikten av kombina-
tionsterapi, där vissa medel passar väl med varandra på grund
av synergism (Figur 3). En nyhet är att dokumentet inbegri-
per några nya riskfaktorer i underlaget för att bedöma en pa-
tients indikation för hypertonibehandling. Det gäller abdomi-
nell fetma och C-reaktivt protein (CRP). Om dessa och andra
kardiovaskulära riskfaktorer är förhöjda, eller om det förelig-
ger organskada, ökar indikationen för blodtryckskontroll
starkt.

Alternativ amerikansk syn
Denna syn på terapival står i kontrast till nyligen publicerade
amerikanska riktlinjer vid hypertonibehandling, utfärdade av

Joint National Committee 7 (JNC-7), som på basen av ameri-
kanska erfarenheter förespråkar primär behandling med di-
uretika (OBS! ej beteckningen lågdosdiuretika) för majorite-
ten av patienterna [6]. Denna ståndpunkt är förståelig utifrån
den etniskt heterogena patientpopulationen i USA, något som
på ett betydande sätt kom att påverka utfallet i ALLHAT-stu-
dien [7], världens hittills största hypertonistudie, som i sin tur
starkt påverkat JNC-7. Denna studie har tidigare presenterats
och diskuterats beträffande i vad mån fynden är applicerbara
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på svenska förhållanden eller om det finns förbehåll [8-10].
Mycket talar för att starka politiska intressen i USA har lyft
fram ALLHAT-studiens fynd för att få en billigare hyperto-
nivård, i sig ett rationellt argument i en heterogen patientpo-
pulation, men studien har även kritiskt diskuterats från euro-
peisk horisont [5]. Man kan dock konstatera flera likheter
mellan ESH/ESC-dokumentet [5] och JNC-7 [6], t ex i synen

på det man kallar prehypertoniker (USA), dvs personer med
blodtryck i det höga normalintervallet (Europa), dvs 130–
140/80–90 mm Hg, och som således inte har etablerad hyper-
toni (>140/90 mm Hg) vid upprepade mätningar. Dessa indi-
vider bör få råd om en mer gynnsam livsstil och erbjudas
framtida kontroll av sitt blodtryck. 

En nyansskillnad är att den amerikanska beteckningen
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Figur 1. Riskstratifiering för bedömning av prognosen vid högt blodtryck. 
Medelrisk = risk i bakgrundspopulationen, övriga kategorier = ökad tilläggsrisk, 
SBT = systoliskt blodtryck, DBT = diastoliskt blodtryck. Efter ESH/ESC, 2003.

Figur 2. Start av antihypertensiv behandling. Beslut om behandlingsstart baseras på 
initial blodtrycksnivå (A, B, C) och total (absolut) risknivå. 
SBT = systoliskt blodtryck, DBT = diastoliskt blodtryck. Efter ESH/ESC, 2003. 
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»prehypertoniker« kan tänkas få en del personer att uppleva
mer sjukdomskänsla av diagnosen än om beteckningen »högt
normalintervall« används. En ökad precisering av synpunk-
terna i JNC-7 kan väntas till hösten, då en uppföljande artikel
med ett mer omfattande vetenskapligt underlag till rekom-
mendationerna har påannonserats [6]. En annan likhet mellan
dokumenten är att man betonar att den behandlande läkaren
bäst känner sin patient och bör anpassa rekommendationerna
individuellt.

Metaanalys med ny teknik väcker frågor
I samband med presentationen av JNC-7 [6] publicerades en
amerikansk metaanalys av Psaty och medarbetare [11]. På ba-
sen av en rad stora hypertonistudier, inklusive ALLHAT [7]
och ANBP2 [12], konkluderar man att tiaziddiuretika utfaller
lika bra eller bättre än andra hypertoniläkemedel [11]. Detta
har även nyligen skildrats och kommenterats i Läkartidning-
en [13]. 

Problemen med denna amerikanska metaanalys, som
kommer till ett annat resultat än den europeiska metaanalysen
av Staessen och medarbetare [4], är att den dels selekterat bort
en del tidiga studier med högdosdiuretika från analysen, dels
drivits starkt av fynden i ALLHAT [7], utan att alls diskutera
den etniska heterogeniteten i patientunderlaget, och, slutli-
gen, att den använder sig av en hittills tämligen oprövad vari-
ant av metaanalys, »nätverksmetaanalys«. Enkelt uttryckt in-
nebär denna teknik – vars skapare, statistikern Lumley, själv
är en av medförfattarna [11] – att man extrapolerar data mel-
lan olika studier. Ett exempel är att om man i en randomise-
rad studie jämför läkemedel A med B och i en annan läkeme-
del B med C extrapolerar man, enligt denna teknik, till att ut-
tala sig om en jämförelse mellan A och C utan att dessa läke-
medel formellt testats mot varandra. Fortsatt debatt får rimli-
gen ange i vad mån denna nya teknik för metaanalyser är
trovärdig eller inte.

Nytt riskbedömningssystem för Europa
Något som är av största betydelse för svenskt vidkommande,
och som sätter in hypertonibehandling i sitt rätta samman-
hang, är presentationen i juni 2003 av det nya europeiska
SCORE-systemet för att skatta absolut risk för kardiovasku-
lär mortalitet [14]. Detta är ett sätt att lämna tidigare synsätt,
baserade på Framingham-studiens riskalgoritmer, som dels är
föråldrade, dels baserar sig på små grupper av vid start selek-
terade personer, dels överskattar risken i europeiska popula-

tioner, bl a i en dansk jämförande studie [15]. SCORE bygger
på en sammanställning av tolv europeiska observationella
epidemiologiska studier och konkluderar med en samman-
ställning i form av riskkartor, vilka delas upp i sådana för be-
folkningar i dels högriskländer (däribland Sverige), dels låg-
riskländer i Europa (t ex medelhavsländer). När Fra-
mingham-formeln identifierar personer med en tioårig risk på
20–30 procent att insjukna eller dö i kardiovaskulär sjukdom
innebär detta 5–8 procent i SCORE för motsvarande mortali-
tetsrisk [14], som kallas »hög«. Detta kommer att bli ett rikt-
märke för olika länders nationella riktlinjer, eftersom man
även kan omräkna SCORE till varje land utifrån nationell sta-
tistik på kardiovaskulär mortalitet (via en justeringsfaktor). 

Med SCORE [14] har vi således för första gången fått ett
europeiskt kardiovaskulärt riskinstrument för att kunna iden-
tifiera rätt individ och erbjuda insatser för kardiovaskulär pre-
vention. Hur detta sedan bäst skall gå till beskrivs i doku-
mentet av ESH/ESC för hypertoni [5], i de nyligen revidera-
de riktlinjerna för behandling av lipidrubbningar från svens-
ka Läkemedelsverket [16] samt i de reviderade europeiska
allmänna riktlinjerna från ESC/EHS/EAS som är under pub-
licering i European Heart Journal och som bygger på äldre
riktlinjer från 1998 [17]. 

En möjlig svaghet i SCORE är att man inte har separata
riskkartor för diabetiker, något som fanns i det tidigare doku-
mentet [17]. Man menar att detta beror på att man saknar va-
riabler i de tolv underlagsstudierna som speglar graden av dia-
beteskontroll och att endast en kategoriindelning kan bli ett
för grovt mått. Det behövs således grunddata för diabetiker av
det slag som det svenska Nationella Diabetesregistret kunnat
presentera, först i världen i sitt slag [18], och som i framtida
analyser skulle kunna kopplas till kliniska utfall i olika natio-
nella register.

Svensk väg för nya riktlinjer
Hur skall då svenska forskare och kliniker förhålla sig till alla
dessa nya dokument och riktlinjer? Detta behöver sättas un-
der debatt, men ingen kan förneka vår europeiska samhörig-
het och att såväl SCORE [4] som de nya ESH/ESC-riktlinjer-
na för hypertoni [5] och allmän kardiovaskulär riskfaktor-
kontroll (som kommer att publiceras i European Heart Jour-
nal, se Ruta) medför en ökad europeisk samsyn i den kardio-
vaskulära preventionen. 

Under 2004 väntas den reviderade SBU-rapporten om be-
handling av måttlig hypertoni, som baseras på en då tio år
gammal rapport från 1994 och som utgör en vetenskaplig
sammanställning av all tillgänglig evidens fram till ett visst
datum. Därefter kommer, enligt vad som aviserats, Läkeme-
delsverket att utarbeta svenska riktlinjer för antihypertensiv
behandling, vilket naturligtvis är denna statliga myndighets
mandat. Problem kan uppstå om man väljer att inte invänta
ASCOT-studiens resultat i sin hypertonidel [19], eftersom
detta är den hittills största europeiska hypertonistudien. Vi-
dare kommer det att bli en debatt om huruvida man skall luta
sig mera åt det europeiska synsättet [5], med en mindre kate-
gorisk skrivning om behandlingsval, eller mot den ameri-
kanska synen i JNC-7 [6] att tiaziddiuretika utgör första-
handsval för i stort sett alla hypertoniker. 

För att travestera Carl Jonas Love Almqvists (1793–1866)
»Blott Sverige svenska krusbär har«: Sverige behöver riktlin-
jer anpassade till vår egen befolkning, vårt eget hälso- och
sjukvårdssystem och våra egna erfarenheter av kardiovasku-
lär prevention, t ex inslag av livsstilsåtgärder med bl a värl-
dens idag lägsta förekomst av rökning bland vuxna. Dock lig-
ger Sverige i Europa och både bör och måste finna en väg för
samverkan med det europeiska vetenskapssamhället på det så
viktiga hjärt–kärlområdet. Hypertoniproblemet är dessutom
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Figur 3. Läkemedel för kombinationsbehandling vid hypertoni.
De mest väldokumenterade kombinationerna representeras av
heldragna linjer. »Boxarna« representerar klasser av antihyper-
tensiva läkemedel som har visats vara av värde i kontrollerade
interventionsstudier. AT = angiotensin, ACE = angiotensin con-
verting enzyme. Efter ESH/ESC, 2003.
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ca 60 procent vanligare i Europa än i USA [20], vilket ytter-
ligare understryker behovet av en europeisk samsyn.

*
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Reviderade europeiska riktlinjer 
för kardiovaskulär prevention
– nu publicerade

Vid Läkartidningens pressläggning publicerades de reviderade
europeiska riktlinjerna för allmän kardiovaskulär prevention [1],
som komplement till riktlinjerna på hypertoniområdet. 
Ett stort antal organisationer har ställt sig bakom detta dokument
och har också haft representanter i programkommittén, vilket ger
dokumentet en stark tyngd i den europeiska kliniska medicinen.
Bland de nytillkomna organisationerna märks bl a European Asso-
ciation for the Study of Diabetes (EASD), International Society of
Behavioural Medicine (ISBM) och European Society of General
Practice/Family Medicine (ESGP/FM).
Dokumentet bygger på SCORE för att identifiera riskpatienter och
anger medicinsk behandling och prioritering. På hypertoniområ-
det lägger man sig nära ESH–ESC-riktlinjerna från juni 2003 samt
anger att av de fem klasserna av antihypertensiva läkemedel (di-
uretika, betablockerare, ACE-hämmare, kalciumantagonister och
angiotensin II-receptorblockerare) uppfyller samtliga kriterierna
för god säkerhet och användbarhet med syfte att minska kardio-
vaskulär morbiditet och mortalitet. Särskilda rekommendationer
och målvärden gäller för diabetespatienter, bl a ett målblodtryck
på <130/80 mm Hg.
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