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Sammanfattning 

Det finns tillfällen då kliniskt uppmätta blodtryck inte återger patientens allmänna 

blodtryckssituation och kardiovaskulära belastning, vid dessa tillfällen är det möjligt att låta 

patienten genomgå noninvasiv blodtrycksmätning under till exempel ett dygn. 

Reproducerbarheten för denna metod har visat sig vara överlägsen blodtrycksmätningen som 

utförs på klinik. Syftet med denna studie var att undersöka metodens reproducerbarhet genom 

att se om det fanns någon systematisk skillnad i resultatet första gången undersökningen 

jämförs med andra gången, samt om det fanns någon systematisk skillnad mellan en helgdag 

och en vardag. 20 stycken försökspersoner genomförde två stycken randomiserade 

ambulatoriska blodtrycksmätningar, en på en vardag och en på en helgdag. Resultatet visar en 

god överensstämmelse mellan 24 timmars blodtrycksmätning utfört vid två olika tillfällen. 

Diastoliskt blodtryck under en helgdag är sannolikt lägre än under en vardag. En eventuell 

skillnad i blodtryck mellan det första och andra mättillfället är dock så liten att den ej kan 

påvisas i denna studie, detta gäller även eventuell skillnad i systoliskt blodtryck mellan en 

vardag och en helgdag. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Cirkulationssystemet 

Cirkulationssystemet i kroppen består av hjärtat, lungkretsloppet och systemkretsloppet. 

Systemkretsloppet förser alla kroppens vävnader utom lungorna med blod medan lungorna får 

sitt blod ifrån lungkretsloppet. I cirkulationssystemet finns blodkärl i olika storlek och med 

olika funktioner. Artärerna transporterar ut blod från hjärtat till resterande vävnader i kroppen. 

Blodet transporteras här under högt tryck och hög hastighet och därför är dess kärlväggar 

kraftiga och starka. Arteriolerna är de minsta förgreningarna som tillhör artärsystemet och de 

fungerar som ledningskärl från vilka blodet leds in i kapillärerna. Arteriolerna har en stark 

muskelvägg som vid kontraktion kan sluta sig helt eller vid dilatation dilatera sig flerfaldigt, 

allt beroende på vävnadernas behov av blodflöde. Arteriolerna åtföljs av kapillärerna, där 

utbyte av vätska, näringsämnen, elektrolyter, hormoner och andra substanser sker. För att 

klara dessa uppgifter är kapillärerna uppbyggda av en väldigt tunn kärlvägg med många porer 

som är permeabla för vatten och andra små molekyler. Venolerna samlar upp blod från 

kapillärerna och de växer allteftersom till större vener. Vener har som funktion att 

transportera tillbaka blodet till hjärtat samt fungera som en stor blodreservoar. Eftersom 

trycket i venerna är lågt är dess väggar tunna. Detta systems uppgift är alltså att upprätthålla 

behovet hos kroppens vävnader; att transportera näringsämnen till vävnaderna, att transportera 

bort slaggprodukter, att leda hormon från ett ställe till ett annat och att i största allmänhet se 

till så att rätt miljö bevaras i kroppens vävnadsvätskor för att åstadkomma en optimal 

överlevnad och funktion av cellerna. Blodflödet till de flesta vävnaderna styrs efter dess 

näringsbehov. För att hjärtat och cirkulationen skall kunna uppfylla sin uppgift krävs en 

tillräcklig hjärtminutvolym och ett tillräckligt högt arteriellt tryck så att det behövda 

blodflödet kan uppstå (1,2). 

1.2 Blodtrycksreglering 

Blodtrycket påverkas av förändringar av hjärtminutvolymen och/eller det perifera motståndet. 

När hjärtats vänsterkammare kontraheras (systole) kommer slagvolymen att kastas ut i aorta 

och därmed höja trycket där. När vänsterkammaren börjar relaxera (diastole) stängs 

aortaklaffarna. Aorta och de stora artärerna som utvidgats under systole kommer att fjädra 

tillbaka och på så sätt hålla trycket uppe under diastole medan blodet fortsätter att strömma i 

perifer riktning. Detta betyder att de stora artärerna dämpar tryckstegringen i systole och 
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tryckfallet i diastole. För att blodet skall kunna färdas till högt belägna platser i kroppen bör 

trycket uppnå en viss nivå. Är inte trycket tillräckligt högt kommer varken den lokala 

regleringen eller kapillärfunktionen att kunna fungera. Kontrollen av blodtrycksregleringen är 

en komplex blandning av lång- och korttidsreglerande influenser av hormon, lokala vaskulära 

faktorer och neuronala mekanismer (1,3-4).   

1.2.1  Korttidsreglerande mekanism 

Samordningen av blodtryck, hjärtminutvolym och flödesmotståndet vid korttidsregleringen 

sköts av det kardiovaskulära centrumet som finns i förlängda märgen. Detta system styrs av 

det autonoma nervsystemet och har till uppgift att vid behov snabbt kunna höja blodtrycket. 

Vid kroppsansträngning höjs blodtrycket samtidigt som hjärtfrekvensen ökar tillsammans med 

kontraktionskraften i hjärtat. Regleringen sker under varje ögonblick så att blodtrycket hålls 

på en lämplig nivå och främst genom att tre stora förändringar uppträder samtidigt; 1) nästan 

alla arterioler i systemkretsloppet kontraheras 2) venerna i synnerhet, men även andra stora 

kärl i cirkulationen, kontraheras starkt 3) direkt stimulering av det autonoma nervsystemet till 

hjärtat som gör att pumpförmågan höjs ytterligare (mycket av detta beror på en ökad 

hjärtfrekvens). Förutom att blodtrycket snabbt höjs vid t.ex. kroppsansträngning finns det en 

reflexmekanism för att upprätthålla det normala blodtrycket. Detta sker nästan uteslutande av 

den så kallade negativa feed-back mekanismen. Den mest kända hithörande mekanismen är 

baroreceptorreflexen som initieras av sträckreceptorer som finns vid specifika punkter i 

kärlväggen hos flera stora artärer i bröst- och halsnivå. Baroreceptorerna har en kontinuerlig 

impulsbildning som varierar med artärtrycket. Ett ökat arteriellt tryck sträcker dessa 

receptorer och skapar en ökad impulstäthet under det systoliska trycket och en minskad under 

det diastoliska trycket, detta får signaler att sändas till det centrala nervsystemet. ”Feedback-

signaler” skickas sedan tillbaka genom det autonoma nervsystemet till cirkulationen för att 

sänka det arteriella trycket till en normal nivå (1-3). 

1.2.2 Långtidsreglerande mekanism 

Eftersom sträckreceptorerna har en förmåga att ställa in sig inom ett till två dygn till det tryck 

de utsatts för under en tid har denna mekanism inte tidigare ansetts ha någon betydande roll 

för långtidsregleringen av blodtrycket. På senare tid har dock detta börjat ifrågasatts och det 

finns forskning som tyder på att baroreceptorerna inte helt ställer in sig på den nya 

blodtrycksnivån utan efter några dagar återställs till kontroll nivå. Detta skulle i sådant fall 

betyda att baroreceptorreflexen även har en inverkan på den långtidsreglerande 

blodtrycksmekanismen och då genom en inverkan på aktiveringen av njurarnas 
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sympatiskanerver genom att ett förlängt högt artärtryck förmedlar en sänkning av den 

sympatiska nervaktivteten till njurarna som i sin tur gör att njurarna utsöndrar natrium och 

vatten. Förutom denna möjliga långtidsreglerande mekanism har kroppen i huvudsak två 

ytterligare mekanismer som hjälper till att reglera blodtryck som varit förhöjda under en viss 

tid. Dessa mekanismer är den hormonella kontrollen och det renala systemet i form av renin-

angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). RAAS aktiveras både av sänkt tryck i njurartärerna, 

sympatikusaktivering och av minskad natriumhalt i njurtubuli. Receptorer i hjärtats 

förmaksväggar kan också utlösa hormonella mekanismer som påverkar vätskeomsättningen 

och blodvolymen. Förenklat kan den huvudsakliga långtidsmekanismen beskrivas på följande 

sätt: när kroppen innehåller för mycket extracellulärvätska kommer blodvolymen och 

artärtrycket att stiga. Detta kommer i sin tur leda till att njurarna utsöndrar överskottet av den 

extracellulära vätskan för att få blodtrycket att återgå till det normala. Eftersom friska 

njurarna reagerar på detta sätt kommer inte blodtrycket heller att höjas/förbli högt under en 

längre tid när den perifera resistensen ökar (1,3). 

1.3 Variabilitet av blodtryck 

Blodtrycket är en hemodynamisk variabel som normalt förändras under ett dygn oavsett om 

individen har högt eller normalt blodtryck (4-7). Vanligtvis är blodtrycket som högst framåt 

morgonen och som lägst under natten, med en skillnad på 10-20 procent mellan 

medelblodtrycket på natten och morgonen. Denna dagliga blodtryckscykel har rapporterats ha 

en topp runt klockan tio på morgonen, därefter sjunker trycket allteftersom dygnet fortskrider 

och omkring klockan tre på natten är trycket som lägst. En långsam med stadig höjning av 

trycket kommer sedan ske under de tidiga morgontimmarna fram tills att ett uppvaknande 

sker, då trycket stiger snabbt och abrupt. Vid en ”vanlig” dygnsrytm sker detta vid omkring 

klockan sex på morgonen i samband med uppstigandet från nattens sömn. 

Blodtrycksökningen, från det låga nattrycket till det högre dagtidstrycket, fortsätter i ungefär 

fyra till sex timmar efter uppvaknandet (8).  Den fysiologiska förklaringen till denna rytm är 

att RAAS-systemet aktiveras tidigt på morgonen innan uppvaknandet med en ökad produktion 

av renin och angiotensin II som ett resultat av det sympatiska nervsystemets aktivering. Hos 

friska fungerar detta som en fysiologisk anpassning för att kompensera för 

positionsförändringen från liggande till stående, vilket ökar det kardiovaskulära kravet. Skulle 

RAAS-systemet däremot vara dygnsreglerat skulle den stora ökningen av angiotensin II- 

koncentrationen som sker på morgonen kunna få allvarliga patologiska konsekvenser. 

Förutom vasokonstriktion skulle den stora mängden angiotensin II  medföra vaskulär 
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inflammation och därmed en ökad risk för tromboser. I dagsläget tyder mycket på att det finns 

en länk emellan högt tryck på morgonen (”morning surge”) och en ökad kardiovaskulär risk 

(4,8). Förutom att det finns en blodtrycksskillnad mellan natt och dag så varierar trycket även 

under resterande dygn hos alla individer, dock har det visats att äldre personer har ett mer 

varierat blodtryck, även under standardiserade former (9-10). Faktorer som kan påverka 

blodtrycksvariabiliteten är känslor, fysisk aktivitet, full urinblåsa och smärta. Blodtrycket 

påverkas även av ålder och ras, liksom måltider, tobak, alkohol, temperatur och andning (5-

6,9, 11-12). Detta medför alltså att blodtrycket spontant varierar mycket, både under en dag 

och olika dagar. Tidigare forskning har även visat att blodtrycket varierar beroende på månad 

och säsong, vid varmare temperaturer är blodtrycket oftast lägre och under kallare 

förhållanden är blodtrycket högre (6,11,12).  

1.3.1 Nattblodtryck 

År 1969 var en av de första gångerna som kardiovaskulära och respiratoriska förändringar 

under sömn hos personer med normalt och förhöjt blodtryck beskrevs (7). Genom att utföra en 

mängd olika mätningar fick författarna fram viktiga resultat om förändringar i intra-arteriellt 

blodtryck, hjärtminutvolym, artärblodgaser och baroreceptorernas känslighet mellan vakenhet 

och sömn hos normala och personer med hypertoni. Resultatet visade bland annat att sömnen 

karakteriseras av parasympatisk dominans, vilket får till följd att hjärtfrekvensen och 

blodtrycket sjunker oavsett om det sker någon signifikant förändring av baroreceptorreflexen. 

Under sömn såg även författarna att hjärtminutvolymen inte förändrades något signifikant hos 

någon av grupperna, vilket innebar att det arteriella trycket reducerades genom en sänkt total 

perifer resistens. Av alla dessa upptäckter ansågs fyndet att barorreceptoreflexens 

sensitiviteten var mycket lägre hos personer med hypertoni, både under dagen och natten, som 

det främsta resultatet. Detta resultat har hjälpt till med förståelsen för varför det är viktigt att 

blodtrycket sänks under natten. Slutsatsen av denna forskning kan utifrån dessa resultat 

sammanfattas som följande: ”det verkar inte finnas några kvalitativa skillnader mellan 

personer med normalt och förhöjt blodtryck gällande deras hemodynamiska 

anpassningsförmåga under sömn förutom att de senare nästan har en fem gånger så stor 

reduktion i baroreceptor sensitivitet både i vaket och sovande tillstånd” (7). Efter att ha tagit 

del av ovannämnda resultat är det förståligt varför blodtrycket skall sänkas under sömn, både 

hos personer med hypertension och hos individer med normalt blodtryck. Sjunker blodtrycket 

mindre än tio procent mellan dag och natt benämns personen som ”non-dipper” och sjunker 

blodtrycket mer än tio procent benämns individen som ”dipper”. Uppträder ”non-dipper” 
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fenomenet hos hypertensiva anses detta innebära en ökad risk för organskada och/eller ökad 

mängd kardiovaskulära händelser, speciellt hos kvinnor (6-8,13-14). Ett problem som kan 

uppstå när en person skall klassas som en ”dipper” och ”non-dipper” är hur dygnet definierats. 

I nuläget finns inga precisa definitioner på vad dag- och nattblodtryck motsvarar. Olika 

forskningsprotokoll ser olika ut, antingen kan protokollen använda sig av tidsbestämda eller 

icke-tidsbestämda metoder. Vid de förstnämnda protokollen används fasta tidpunkter för 

dygnet, oberoende av den undersökta individens rutiner och där den andra protokolltypen har 

en dagbok där personen får anteckna när han eller hon gick och lade sig respektive steg upp 

(14-15). 

1.4 Blodtryck och hypertoni 

WHO (world health organisation) har i en av sina rapporter listat kroniskt högt blodtryck, 

hypertoni, som den främsta dödsorsaken världen över (11). Referensvärdena för ett normalt 

blodtryck varierar beroende på litteratur men anses befinna sig kring 140/90 vid kliniskt 

uppmätt blodtryck och <125-130/80 under ett dygn uppmätt med ambulatorisk 

blodtrycksmätare (4,10-11,16).  Hypertoni förknippas med ökad morbiditet och mortalitet, 

vilket gör det viktigt att upptäcka och behandla det förhöjda blodtrycket i tid för att förebygga 

cerebrovaskulära och kardiovaskulära komplikationer (1-2,16). Hypertoni kan leda till 

allvarliga komplikationer som stroke, hjärtinfarkt eller njurinsufficiens. Men även mindre 

allvarliga tillstånd som målorganskador i form av proteinuri och vänsterkammarförstoring kan 

uppstå som resultat av hypertoni (1,11,17). Tidigare har mer betoning lagts på det diastoliska 

blodtrycket än det systoliska vid syfte att förutse kardiovaskulära sjukliga och dödliga 

händelser. Detta har förändrats på senare tid då flera observationsstudier har visat att 

kardiovaskulär sjuklighet och död har ett samband med både systoliskt och diastoliskt förhöjt 

blodtryck (11). 

1.5 Blodtrycksmätning 

Blodtrycket mäts antingen genom en direkt- eller en indirekt metod . Vid direkt mätning 

förbinds kärlets inre med ett mätinstrument via en kateter (6). Vid den indirekta metoden 

komprimeras kärlet med ett känt tryck. När blodflödet upphör anses det komprimerade trycket 

vara lika med blodtrycket. Tekniken till den indirekta metoden introducerades kliniskt redan 

1896 och fram tills att kvicksilver började förbjudas runt om i världen var metoden sig lik, 

detta har gjort att blodtrycket nästan uteslutande mäts i enheten millimeter kvicksilver 

(mmHg). Eftersom kvicksilver är förbjudet i Sverige används aneroidmanometrar istället för 

kvicksilvermanometrar, vilket innebär att trycket mäts utan inblandning av vätska (18). 
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Indirekt auskultatorisk blodtryckmätning i arteria brachialis är den teknik som ligger till grund 

för all riskbedömning och behandlig av hypertoni (5,13,16,17).  Vid denna metod används en 

manschett som omsluter en extremitet över det aktuella kärlet. Vanligtvis sätts alltså 

manschetten på överarmen och trycket över arteria brachialis undersöks genom att luft först 

pumpas upp i manschetten tills att pulsationerna upphör och därefter omkring 20mmHg 

ytterligare. Luften släpps sedan ut ur manschetten med en hastighet av ungefär 2-3mmHg per 

sekund. Trycket avläses på en manometer när den första pulsationen uppträder (systoliskt 

tryck) och när pulsationerna upphör helt (diastoliskt tryck) (5,11,19) . Indirekt 

blodtrycksmätning kan göras både manuellt och automatiskt, antingen auskultatoriskt 

(lyssnande), palpatoriskt (kännande) eller genom att registrera volympulsationerna under 

manschetten (oscillometrisk metod). Oscillometriska mätningar bygger på att variationer i 

trycket, oscillationer, registreras av mätenheten via den luftslang till vilken manschetten är 

kopplad. De systoliska och diastoliska värdena räknas sedan ut genom matematiska modeller. 

Den auskultatoriska mätningen som används vid automatisk blodtrycksmätning fungerar på 

samma sätt som den manuella metoden. En pump i mätdosan fyller manschettens gummiblåsa 

med luft och en liten mikrofon som är inbyggd i manschetten registrerar pulsljudet (13,16). 

Ljuden som kan detekteras vid auskultatorisk mätning beskrevs först av Nicolai Korotkoff 

och utvecklades sedan av Witold Ettinger och kan delas in i fem olika faser, där den första (I) 

motsvarar det systoliska värdet och den femte (V) fasen motsvarar det diastoliska värdet (19). 

1.5.1 Jämförelse direkt och indirekt blodtrycksmätning 

Vid jämförelser mellan den indirekta och den direkta metoden har det visats att den indirekta 

metoden i regel uppmäter något för låga systoliska blodtryck och något för höga diastoliska 

tryck, detta anses bero på att undersökaren inte hör de första pulsationerna förrän ljudet 

uppnått en viss styrka och likaså upplever den som tar blodtrycket att ljuden försvinner något 

tidigare än vad de egentligen gör. Teoretiskt sett skulle det kunna vara möjligt att uppfatta de 

mycket svaga pulsljuden, om människans hörsel vore bättre (13). 

1.6 Ambulatorisk blodtrycksmätning 

Ibland tycks inte enskilt uppmätta blodtryck återge patientens allmänna blodtryckssituation 

och kardiovaskulära belastning. Detta kan till exempel inträffa vid tillfällen då ett högt 

mottagningsblodtryck (över 140/90) men lågt eller normalt blodtryck vid kontroll i annan 

miljö ses (vitrockhypertoni), eller då stora variationer i mottagningsblodtryck samt högt 

mottagningsblodtryck (över 140/90) och tecken på att patienten är stressad i samband med 

den kliniska blodtrycksmätningen ses (4,8,13,16). Vid dessa tillfällen är det då istället för de 
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vanliga mottagningsmätningarna möjligt att låta patienten genomgå en noninvasiv 

ambulatorisk blodtrycksmätning. Ytterligare indikationer för att genomgå en noninvasiv 

ambulatorisk blodtrycksmätning kan vara då det finns ett intresse att kontrollera aktuell 

blodtrycksmedicin för att se så medicineringen sänker blodtrycket under hela dygnet och 

speciellt på morgonen. Metoden innebär att patienten under till exempel ett dygn (24 timmar) 

bär en automatisk blodtrycksmanschett som med antingen auskultatorisk eller oscillometrisk 

teknik registrerar trycket två till tre gånger per timme, natt som dag, i a brachialis (16). 

Fördelen med den auskultatoriska tekniken är att armrörelser inte stör registreringen, 

nackdelen är att denna teknik känslig mot bakgrundsljud. För den oscillometriska metoden är 

förhållande precis omvända då fördelen med denna metod är att den inte påverkas av 

bakgrundsljud, men dock är utrustningen rörelsekänslig och mindre armrörelser kan störa 

registreringen (13,16). De två olika teknikerna har alltså både för- och nackdelar, dock är båda 

validerade av ”the british hypertension society” (16). Genom noninvasiv ambulatorisk 

blodtrycksmätning kan olika sorters information alltså utvinnas. Det är möjligt att göra en 

bedömning av den verkliga, eller medel blodtrycksnivån, det är möjligt att se den nattliga 

variationen samt att åskådliggöra blodtrycksvariabiliteten (16). Den ambulatoriska 

blodtrycksmetoden anses dessutom vara tillräckligt bekväm att bära (dvs. apparaturen) för 

patienten och generellt noggrann i sina mätningar för att metoden skall anses trovärdig (4,20). 

1.6.1 Reliabilitet och ambulatorisk blodtrycksmätning  

Utrustningen som behövs för ambulatorisk blodtrycksmätning utvecklades under 1980-talet 

och sedan dess har utvecklingen gått mycket snabbt (4,8,21,22).  Den snabba utvecklingen har 

resulterat i att små kompakta dosor, med minimal påverkan av patienternas vardagliga liv, nu 

finns att tillgå (4,21). För att patienten inte skall påverkas av de registrerade blodtrycken 

utförs mätningen så att han eller hon inte kan ta del av resultaten förrän efter 

registreringsperiodens slut (13). Flera tidigare studier har visat att 24 timmars blodtryck ger 

en bättre uppfattning av riskerna med hypertoni än vad mottagningsblodtryck gör (4,13,16-

18,20,23). Orsaken till detta är inte helt klarlagd, men en möjlighet är att det stora antalet 

mätningarna gör att metodens trovärdighet är större. I och med att antalet mätningar ökar med 

denna metod kommer således resultatet (som baseras på mätningarna) även det att öka i 

trovärdighet (24). Dock har tidigare studier visat att tre slumpvisvalda värden under en 

dygnsregistrering av blodtryck bättre relaterade till organskada än tre standardiserade 

mottagningsblodtryck på samma patienter. Detta betyder alltså att den ambulatoriska 

blodtrycksmätningen är en bättre metod än metoden där blodtrycken uppmäts på mottagning, 
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detta oavsett om lika många mätningar utförs (23). Eftersom blodtrycket mäts flera gånger 

under ett helt dygn har speciella ”övre normalområden” tagits fram (11). För att befinna sig 

inom denna gräns skall det genomsnittliga blodtrycket under dagtid vara lägre än 135/85, 

under natten skall blodtrycket vara under 120/70 och över hela dygnet skall blodtrycket 

befinna sig på en nivå som ej överstiger 130/80 (4,11). 

  

1.6.2 Reproducerbarhet och ambulatorisk blodtrycksmätning 

Reproducerbarheten för ambulatorisk blodtrycksmätning har visats sig vara överlägsen 

blodtrycksmätning utförd på klinik (21). För att få så god reproducerbarhet som möjligt bör 

dygnsvariationen beräknas utifrån de faktiska tider den undersökta individen spenderar 

uppgående eller liggande till sängs (13). Om förutbestämda tidsintervall används för 

beräkning av dag- och nattblodtryck ökar risken för att felklassificera individens skillnad 

mellan dag och natt. En stor andel, cirka 30 procent, av de som klassificerades som non-

dippers vid en första registrering av dygnsblodtrycket har en dygnsvariation på tio procent 

eller mer vid en andra mätning av dygnsblodtrycket, vilket även påverkar reproducerbarheten 

av blodtrycket (13). Blodtryckets dygnsvariation har en dålig reproducerbarhet, denna blir 

större om personen är mycket aktiv dagtid och mindre om personen inte är så aktiv under 

dagen, för att begränsa denna faktor har tidigare artikelförfattare används sig av 

standardiserade miljöer, där de som undersöks får leva under standardiserade former. Något 

som ytterligare kan påverka reproducerbarheten av ambulatoriskblodtrycksmätning är 

ovana/vaneeffekten med att bära blodtrycksmätaren. Seppä et al (9) har visat att blodtrycket är 

högre under den första dagen med en ambulatorisk blodtrycksmätare, jämfört med påföljande 

dagar. Trycken under den första dagen jämfördes sedan med de tre påföljande dagarna för att 

eliminera ”vaneeffekten” av att bära blodtrycksmätaren. Vid denna jämförelse kunde 

artikelförfattarna se att under den första dagen som blodtrycket mättes så var såväl det 

systoliska som diastoliska värdet högre än under de andra dagarna på dagtid, dock var 

hjärtfrekvensen den samma vid det första tillfället som vid de andra tillfällena. Under nattetid 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan trycken som togs under det första tillfället jämfört 

med vid de andra påföljande tillfällena då både de systoliska och diastoliska höll sig på en 

stabil nivå. Detta betyder att en så kallad vaneeffekt verkar finnas vid ambulatorisk 

blodtrycksmätning (22). Seppä et al har dessutom kunna visa att blodtrycksvärdena höll sig 

stabila även efter helgen, något som tyder på att reproducerbarheten av blodtrycket främst 

påverkas av en första och andra mätning och inte av en arbetsdag eller icke-arbetsdag (9). 



 

 

13 

 

Andra studier som gjorts angående noninvasiv ambulatorisk blodtrycksmätning och dess 

reproducerbarhet har dock visat att blodtrycket har en tendens att vara högre under en 

arbetsdag än under en ”icke-arbetsdag” (22,24). 

2 Syfte 

Titta på metodens reproducerbarhet, det vill säga fås ungefär lika resultat varje gång 

apparaturen används? 

Frågeställning 

1. Finns någon systematisk skillnad i resultatet första gången undersökningen utförs 

jämfört med andra gången? (Det vill säga blir man van med apparaturen och därför får 

ett lägre blodtryck andra gången) 

2.  Finns någon systematisk skillnad mellan undersökningar som utförs på vardagar 

respektive på helgdagar (det vill säga påverkar "livsstilen" på helgen resultatet.) 
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3 Metod 
 

3.1  Försökspersoner 

Tjugoen stycken försökspersoner (sju män, fjorton kvinnor) i åldrarna (medel) 20-63 år (34,8) 

med såväl högt som normalt blodtryck samt behandlad och obehandlad hypertoni tillfrågades 

att delta i studien. Individerna som behandlades för hypertension hade tagit sin aktuella 

medicin under en längre tid innan studien startade och fortsatte med samma läkemedelsterapi 

genom de båda mätningarna. Deltagarna blev slumpvist tillfrågade att starta 

blodtrycksmätningen antingen på en vardag eller helgdag. Samma dosa användes för samma 

individ vid de båda mätningarna. Beroende på tillgänglighet till dosor, undersökningsrum och 

försökspersoner monterades dosan på vid olika tidpunkter, testet igenom. Helgdag 

definierades som en icke-arbetsdag och vardag som en arbetsdag. Inklusionskriterier för 

deltagandet var att försökspersonerna skulle ha ett arbete med normaldygnsrytm. En av 

deltagarna genomförde endast en ambulatorisk blodtrycksmätning och exkluderades därför 

från studien. I slutänden genomförde tjugo personer(sex män och fjorton kvinnor) med en 

medelålder av 35.6 år (21-63) två stycken ambulatoriska blodtrycksmätningar. Åtta personer 

började mätningen en helgdag och 12 personer en vardag. 

3.2 Etiska överväganden 

Inga kända risker förelåg vid deltagande i denna studie. I samband med tillfrågningen delades 

ett informationsblad ut till de aktuella personerna (bilaga 1), där de bland annat informerades 

om att deltagandet var helt frivilligt och att medverkan kunde avbrytas närsomhelst under 

arbetets gång. Innan studien påbörjades erhölls även ett godkännande för utnyttjande av 

apparatur och lokal från områdeschefen på fysiologiska kliniken på Örebro 

universitetssjukhus. 

3.3  Procedur 

Alla deltagare utförde ambulatorisk blodtrycksmätning under 24 timmar vid två tillfällen 

inom fyra veckor. Försökspersonerna informerades att leva som vanligt och deras dagliga 

aktivitet standardiserades därför inte. Blodtrycket mättes tre gånger i timmen såväl dag som 

natt under cirka 24 timmar genom oscillometrisk metod. Hjärtfrekvensen registrerades också. 

Vid misslyckad mätning gjorde apparaten ytterligare mätningsförsök, efter tre misslyckade 

försök i följd väntade apparaten 20 minuter innan nästa ordinarie mätning genomfördes. 

Apparaturen pumpade som maximalt upp till 270mmHg. Försökspersonerna informerades att 
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möjlighet att ta manuella mätningar fanns, men de fick ingen speciell uppmaning att göra 

detta.  Alla värden var ”blindade” så att inte detta skulle kunna påverka blodtrycket. Dagtid 

definierades som tiden från uppvaknandet till sänggående och nattetid definierades som tiden 

försökspersonen låg till sängs. Vid ankomst till kliniken för montering av apparaturen fick 

försökspersonerna först lägga sig ner och vila i cirka fem minuter innan ett viloblodtryck togs. 

Viloblodtrycket togs manuellt i liggande med auskultatorisk metod i båda armarna så att en 

jämförelse av blodtrycket armarna emellan skulle kunna göras. Viloblodtrycket mättes med en 

precision av två mmHg. Eftersom blodtrycket inte skiljde mer än tio mmHg mellan någon av 

försökspersonernas armar sattes den ambulatoriska blodtrycksmanschetten på den icke-

dominanta armen (om inget annat önskades), apparaturen sattes på samma arm vid de två 

olika tillfällena. Den ambulatoriska blodtrycksmätningsutrustningen som användes var 

WelchAllyn® ABPM 6100 (Welch Allyn, Inc., Skaneateles Falls, NY, USA) vilken 

illustreras i figur 1. Till apparaturen hörde en ärmmanschett som monterades på genom att 

försökspersonens arm träddes in i manschettärmen (figur 2). För att blodtrycksvärdena skulle 

bli riktiga kontrollerades det att ARTERY-indikatorn satt över personens arteria brachialis. 

När detta var gjort tejpades manschettens kanter fast som en ytterligare försäkran om att den 

skulle sitta på plats, därefter lindades manschetten tätt intill personens överarm. Innan 

monteringen av manschetten utfördes bestämdes manschettstorleken genom att 

försökspersonens arm mättes med ett måttband. Utifrån detta mått togs sedan en lämplig 

manschett fram. För att se så att storleken stämde bra lindades manschetten runt 

försökspersonen överarm utan att armen fördes genom ärmen. Genom RANGE-indikatorn på 

manschettens insida samt den tjocka INDEX-markeringen kontrollerades det att armens 

omkrets föll inom manschettens värden. När manschetten satt på plats, mittemellan armbågen 

och axeln, och luftslangen skruvats fast ordenligt till manschetten kontrollerades apparaturens 

tillförlitlighet genom att auskultatoriskt mäta blodtrycket i den ena armen samtidigt som 

apparaturen mätte blodtrycket i den andra armen. Detta upprepades ytterligare en gång. Då 

apparaturens värden stämde väl överrens med det manuellt tagna hos alla försökspersoner 

ombads personerna därefter att ställa sig upp och stå stilla i två minuter så att ännu en mätning 

skulle kunna utföras, men nu i stående. Alla uppmätta värden togs under tystnad och 

antecknades i ett dagboksblad som försökspersonen sedan fick ta med hem och fylla i (bilaga 

2). Innan försökspersonen fick gå hem med apparaturen instruerades de bland annat i att 

slappna av i hela armen vid mätning och att vara noga med att anteckna när de gick och lade 

sig och när de steg upp morgonen/natten då de bar mätaren. Försökspersonerna uppmuntrades 

även att fylla i dagboksbladen och skriva upp sysslor och aktiviteter som de utför när 
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apparaturen pumpade upp samt skatta nattens sömnkvalité. När apparaten lämnats tillbaka 

analyserades mätningarna och inga godkända mätningar exkluderades, vilket betyder att även 

de manuellt tagna ingick. 

 

 

 

Figur 1. Apparaturen som användes vid denna studie var av modell Welch Allyn ABPM 6100 

(25). 

 

 

Figur 2. Vid montering av den tillhörande manschetten träddes armen först igenom en 

ärmmanschett (1), ARTERY-indikatorns placering justerades och den yttre manschetten 

fästes runt armen (2-3) (25). 
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3.4  Statistisk metod 

Beroende (parvisa) observationer där varje individ jämfördes med sig själv utfördes. 

Reproducerbarheten bearbetades statistiskt genom att standardavvikelsen (SD) av skillnaderna 

mellan mätning ett och två samt mellan mätningen under helgdag och vardag räknades ut och 

presenterades i en Bland-Altman-plot. Ett t-test svarade på om det fanns en systematisk 

skillnad mellan mätningarna. För jämförelsen mellan en första och en andra mätning användes 

ett ensidigt t-test och för jämförelsen mellan vardag och helgdag användes ett tvåsidigt t-test. 

Signifikansnivån sattes till p<0.05.  
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4 Resultat 
 

4.1 Mätningar 

Av ett maximalt antal av 79 mätningar under registreringstiden var medelantalet (SD) av 

mätningarna 70 (6) under vardagen och 72 (4) under helgdagen. Alla försökspersoner, utom 

en, hade mindre än 15% skillnad gällande antalet lyckade mätningar mellan de två olika 

mätningsperioderna. Mediantiden (tidigast - senast) för uppstigande var 06:52 (04:15-09:15) 

under vardagen och 08:55 (06:15-12:30) under helgdagen. Motsvarande tider för sänggående 

var 23:00 (22:00-00:30) under vardagen och 23:45 (22:30-06:15) under helgdagen. I figur 3 

och 4 visas en typisk 24 timmars mätning för vardag respektive helgdag hos en försöksperson 

med normalt blodtryck. Varje mätning illustrerades av lodräta streck och vid felmätning 

uppstod en lucka mellan dessa streck. 

 

 

Figur 3. Exempel på 24-timmars blodtrycksregistrering under en vardag. Det gråmarkerade 

området anger nattiden. De röda markeringarna visar normalvärden för natt- och 

dagblodtryck. Det övre blå strecket anger försökspersonens systoliska blodtryck medan det 

undre anger det diastoliska blodtrycket. 
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Figur 4. Exempel på 24-timmars blodtrycksregistrering under en helgdag. Det gråmarkerade 

området anger nattiden. De röda markeringarna visar normalvärden för natt- och 

dagblodtryck. Det övre blå strecket anger försökspersonens systoliska blodtryck medan det 

undre anger det diastoliska blodtrycket. 

4.2 Skillnader mellan första och andra mätningen 

Ingen signifikant skillnad mellan den första och andra mätningen gick att se, p>0.05 (tabell I). 

Skillnaden i det systoliska/diastoliska stickprovsmedelblodtrycket (SD) över hela dygnet var 

0,9/0,2 (5/4) mmHg mellan första och andra mätningen (figur 5 och 6). Vid en jämförelse 

mellan hjärtfrekvensen (slag/minut) vid de båda tillfällen uppmättes stickprovsmedelvärdet 

(SD) till 0,25 (9) slag/minut lägre under det första tillfället jämfört med det andra. Jämförelser 

av nattmätning 1 respektive nattmätning 2 och dagmätning 1 respektive dagmätning 2 

utfördes också. Det systoliska/diastoliska stickprovsmedelblodtrycket (SD) var där 0,1/-0,1 

(4/4) mmHg för dagen, och 1,7/0,8 (5/4) mmHg för natten. 
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Figur 5. Systolisk blodtrycksskillnad vid jämförelse mellan mätning 1 och mätning 2. 

 

 

Figur 6. Diastolisk blodtrycksskillnad vid jämförelse mellan mätning 1 och mätning 2. 

 

4.3 Skillnader mellan vardag och helgdag 

Det systoliska/diastoliska stickprovsmedelblodtrycket (SD) över hela dygnet var 1,9/2,6 (4/4) 

mellan vardag och helgdag. Detta gav en signifikant skillnad av det diastoliska blodtrycket 

vid jämförelse vardag och helgdag, men ingen signifikant skillnad mellan det systoliska 

blodtrycket vid de två olika tillfällena (p>0,05) (tabell I). Det fanns individuella skillnader i 

systoliskt blodtryck från 10mmHg högre till 5mmHg lägre mellan vardagen och helgdagen 

medan det diastoliska blodtrycket varierade från 9mmHg högre till 10mmHg lägre (figur 7 
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och 8). Vid jämförelse under natt och dag sågs ingen signifikant skillnad i nattblodtryck 

(varken systoliskt eller diastoliskt), dock fanns en signifikant skillnad i diastoliskt 

dagblodtryck men inte i systoliskt blodtryck under dagen (tabell I).  Vid jämförelse av 

hjärtfrekvensen mellan vardag och helgdag uppmättes medelstickprovsvärdet (SD) till 1,45 

(9) slag/minut högre under vardagen, detta visade dock ingen signifikant skillnad då p>0.05. 
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Figur 7. Systolisk blodtrycksskillnad vid jämförelse av vardag och helgdag. 
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Figur 8. Diastolisk blodtrycksskillnad vid jämförelse av vardag och helgdag. 
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Tabell I. Medel±SD för blodtrycksskillnaden mellan de två olika mätningstillfällena; 

jämförelse mellan första och andra mätningen samt mellan vardag och helgdag. P<0.05 anses 

som statistiskt signifikant. Positiv medeldifferens indikerar på ett högre blodtryck under första 

mätningen/vardagen.  

 
Första - andra mätningen  Vardag – helgdag 

  Differens 

(mmHg)   P   

Differens 

(mmHg)   P 

Dygn systoliskt  0,9 ±4,6  0,1956  1,9±4,1  0,0603 

Dygn diastoliskt 0,2±4,0  0,4209  2,6±3,9  0,0038 

Dagtid systoliskt 0,1±4,3  0,4795  1,4±4,1  0,1543 

Dagtid diastoliskt -0,1±4,4  0,4799  2,8±3,3  0,0016 

Nattid systoliskt 1,7±5,4  0,0881  1,2±5,5  0,3457 

Nattid diastoliskt 0,8±3,7   0,1860   1,1±3,6   0,2065 

SD: standardavvikelse 
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5 Diskussion 

5.1 En första och andra mätning. 

En jämförelse av 24 timmars blodtrycksregistrering mellan en första och en andra mätning 

samt mellan en vardag och helgdag har utförts på 20 stycken individer med blandade 

blodtrycksprofiler. Resultatet visar god överrensstämmelse mellan en första och andra 

mätning, inga signifikanta skillnader för någon specifik parameter sågs. Detta indikerar att 

apparaturen har en hög reproducerbarhet, dock är antalet försökspersoner för få för att med 

säkerhet kunna säga att blodtrycksvärdena inte har någon signifikant skillnad om studien 

skulle ha en större population. Genom att låta samma försöksperson bära samma apparatur 

undveks eventuella felkällor i form av felkalibrerad utrustning och resultatet från denna studie 

stärktes således.  

5.1.1 Tidigare jämförelser mellan en första och andra mätning 

Trots att alltså ingen signifikant skillnad gällande vaneeffekt av att bära apparaturen erhölls 

här så har tidigare resultat visat att blodtrycket är högre vid en första mätning jämfört med en 

andra (9). Det systoliska respektive diastoliska stickprovsmedelblodtrycket var i föreliggande 

studie 0.9mmHg respektive 0.2mmHg lägre vid den andra mätningen, skillnaden var inte 

statistiskt signifikant. Det är möjligt att en större population i nuvarande studie hade kunnat 

visa på ett lägre blodtryck dag två. Skillnaderna i absoluta tal, någon enstaka mmHg, bedöms 

ej ha någon relevans vid klinisk undersökning av patienter.  En annan orsak till att dessa 

aktuella värden skiljer sig från tidigare resultat är troligtvis skilda upplägg i metoden. I den 

nyss nämnda studien kopplade undersökarna på en ambulatorisk blodtrycksmätare på en 

fredag och tog bort den på tisdag förmiddag. Genom att gå till väga på det sättet kunde dessa 

artikelförfattare se att blodtrycket var signifikant högre under fredagen för att sedan sjunka på 

lördag och därefter hålla en stabil och jämn nivå fram till bortkopplandet av apparaturen, 

vilket fick författarna att dra slutsatsen att det inte finns någon skillnad mellan en vardag och 

helgdag utan bara mellan en första och andra mätning. Detta upplägg, eller att i alla fall bära 

dosan två dagar i rad (fredag till söndag eller söndag till tisdag) hade möjligtvis kunnat bidra 

med ett annorlunda resultat även hos dessa aktuella försökspersoner. Nu fick 

försökspersonerna i stället bära apparaturen under cirka 24 timmar vid helt skilda dagar, det 

kunde gå mellan två dagar till uppemot fyra veckor mellan de båda mätningarna, vilket så 

klart kan ha påverkat resultatet. Valet att ha detta upplägg berodde först och främst på den 

begränsade tid som undersökaren hade på sig att utföra testerna, men mättillfällena styrdes 

även av när de två blodtrycksapparaterna som användes fanns tillgängliga samt när rummet 
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där påkopplingen och inskrivningen av försökspersonen var ledigt. Något som vidare är värt 

att belysa är att studien av Seppä et al (9) inte angav om deras försökspersoner jobbade under 

vardagarna eller om de var lediga, en faktor som har avgörande betydelse vid jämförelse av de 

båda resultaten. 

5.2 Vardag och helgdag 

Resultatet visar en signifikant skillnad i diastoliskt blodtryck under hela dygnet samt under 

dagen vid jämförelse mellan vardag och helgdag. Alla andra parametrar som undersöktes 

visade sig vara icke-signifikanta, p-värdet för systoliskt blodtryck var dock nära att nå 

signifikans (p=0.06). En orsak till att det diastoliska trycket är signifikant lägre under 

helgdagen jämfört med vardagen skulle kunna bero på att försökspersonerna levde mer 

stillsamt under denna mätperiod jämfört mot vardagen, samt att sömnperioden var längre.  

Då blodtrycket inte skiljde sig signifikant åt mellan en första och en andra mätning så kan 

vaneeffekten uteslutas som en orsak till det signifikant lägre diastoliska blodtrycket under 

helgen. Denna möjliga felkälla förhindrades dessutom av att detta var en randomiserad studie 

där cirka hälften av deltagarna bar mätaren på en vardag vid det första tillfället och hälften på 

en helg.  

5.2.1 Tidigare jämförelser mellan vardag och helgdag 

I en studie av Enström et al (22) sågs liknande resultat, men där kunde även en signifikant 

skillnad i systoliskt blodtryck urskiljas i en av försöksgrupperna. Studieupplägget var där 

liknande föreliggande studie då det ambulatoriska blodtrycket jämfördes under 24 timmar vid 

två randomiserade tillfällen; en arbetsdag och en icke-arbetsdag. Men en väsentlig skillnad 

mellan dessa båda studier är dock att deras studie även undersökte skillnaden mellan individer 

med hypertension och individer med normalt blodtryck medan denna studie hade en blandad 

populationsgrupp. I nuvarande studie togs ingen speciell hänsyn åt försökspersonernas 

blodtrycksnivå, något som skulle kunna förklara olikheten i resultatet gällande en icke 

signifikant skillnad i systoliskt blodtryck. Den här aktuella studiens upplägg berodde på att 

författaren ansåg att resultatet inte skulle påverkas av en mixad populationsgrupp eftersom 

individerna endast jämfördes mot sig själva. Hypertensiva och normotensiva individer kan ha 

olika blodtrycksmönster under dagen, vilket kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie, 

populationen är dock för liten för att subgruppering skulle vara meningsfullt.  
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5.3  Hjärtfrekvensvariationen och blodtryck 

För att till viss mån kunna avgöra om försökspersonernas levnadsintensitet varierat mellan de 

två olika mättillfällen genomfördes en statistisk beräkning över skillnaden i hjärtfrekvens 

mellan de olika dagarna. Vid denna beräkning erhölls inte någon signifikant skillnad, vilket 

betyder att variationerna i hjärtfrekvens (och därmed i viss grad i arbetsintensitet) inte skiljde 

sig speciellt mycket åt mellan de båda mätningarna i undersökningspopulationen i stort. Dock 

fanns stora variationsskillnader inom populationen, vilka berodde på olika grad av aktivitet 

vid de olika mättillfällena. En faktor som kan ha påverkat intrycket av att blodtrycket sjönk 

signifikant, eller hade tendens till att göra detta, under helgdagen medan hjärtfrekvensen inte 

visade några sådana tendenser kan bero på att tre av försökspersonerna intog alkohol i 

varierande grad under helgen. Ett alkoholintag under en kväll har visat sig resultera i en ökad 

hjärtfrekvens, och i ett ökat blodtryck (både diastoliskt och systoliskt) (9). Då dessa 

försökspersoner inte varierade något eller endast lite i blodtryck vid samma tidpunkt som 

hjärtfrekvensen ökade är det möjligt att spekulera i att blodtrycket möjligtvis hade varit lägre 

hos dessa personer om de inte intagit alkohol. Två av försökspersonerna som intagit alkohol 

gick dessutom och lade sig mycket senare på helgen (06:15 respektive 04:05) jämfört med 

vardagen (23:30 respektive 23:00) och för dem blev den sammanlagda sömntiden under 

helgen kortare än sömnen under vardagen. Då blodtrycket är som lägst under natten kommer 

alltså en förkortad sömnperiod medföra fler antal vakna timmar, och således fler högre 

blodtryck.  

5.4 Individuella blodtrycksvariationer 

 Att blodtrycket varierade olika mycket mellan de olika försökspersonerna kan bero på flera 

faktorer; en del försökspersoner rörde mer på sig (och således höjde sitt blodtryck) under 

antingen det ena eller det andra mätningstillfället medan andra försökspersoner hade en mer 

standardiserad levnadsintensitet, de levde alltså ungefär lika vid de båda tillfällena. Vidare var 

det, som det nämnts här ovan, några försökspersoner som drack alkohol under helgen men 

inte under vardagen. Det är även möjligt att vissa individer upplever en högre stress under 

helgen på grund av många hushållssysslor som måste utföras. Något som även kan ha bidragit 

till en ökande variation i blodtrycket hos försökspersonerna kan vara de många olika yrken 

som respresenteras i denna studie. Eftersom inget speciellt yrke krävdes för att delta in denna 

studie så är det mycket varierande grader av kroppsarbete/arbetsintensitet som utförts under 

vardagen. Dessutom reagerar alla individer olika på stressade situationer, vilket kan betyda att 
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en försöksperson med ett tillsynes stillasittande jobb lättare kan få blodtrycksökning än en 

försöksperson med ett mer kroppsligt krävande yrke.  

5.5 Sömn och blodtryck 

De flesta försökspersonerna sov under en längre tid på heldagen, något som gör att det 

genomsnittliga blodtrycket blir lägre. Vissa försökspersoner upplevde dessutom att de sov 

bättre vid det andra tillfället, eftersom de då tyckte sig ha blivit mer familjära med 

utrustningen. Detta skulle möjligtvis ytterligare kunna tyckas ha en inverkan på 

blodtrycksprofilen, men eftersom det inte gick att se någon signifikant skillnad i blodtryck 

under natten är det rimligt att anta att det är själva kroppspositionen som har störst påverkan 

på trycket och inte sömnen i sig. Detta stöder även beslutet att endast be försökspersonerna 

anteckna tidpunkt för sänggående och uppstigande och inte de exakta tidpunkterna för sömn. 

Något som ytterligare är värdefullt att belysa, är valet att använda sig av icke-tidsbestämda 

sömnperioder. Detta förstärker enligt min mening det erhållna resultatet. Hade ett tidsbestämt 

protokoll använts hade hela denna studies resultat kunnat ifrågasättas på grund av de 

varierande sömntiderna mellan vardag och helgdag.      

5.6 Felkällor  

 Denna studie kan ha påverkats av ett flertal olika faktorer, såsom icke standardiserad livsstil, 

rörelsekänslig apparatur samt olika tidpunkter då mätningarna startade. 

5.6.1 Standardisering av livsstil  

Eftersom försökspersonernas aktiviteter inte standardiserades vid de två olika mätningarna är 

det möjligt att en eventuell skillnad i arbetsintensitet kan ha påverkat slutresultatet i denna 

studie. Men då non-invasiv 24 timmars blodtrycksmätning görs i kliniskt syfte för att 

kontrollera en individs blodtryck under normal levnadsstandard ansåg inte författaren att en 

standardisering av arbetsintensiteten behövdes göras. Ytterligare skäl till att en sådan 

standardisering ej utfördes var att syftet med denna undersökning var just att jämföra om det 

uppstod en signifikant skillnad mellan en vardag och helgdag eller om det möjligtvis endast 

var en eventuell vana vid apparaturen som skapade en signifikant skillnad mellan de båda 

mätningarna. Genom att låta ungefär hälften av försökspersonerna börja med att bära 

apparaturen på en vardag och resterande försökspersoner på en helgdag undersöktes studiens 

syfte.  
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5.6.2 Rörelsekänslig apparatur 

Utvecklingen av non-invasiva ambulatoriska blodtrycksdosor har gått mycket snabbt sedan de 

först kom ut på marknaden på 80-talet, nu förtiden är de små och patientvänliga. Trots detta 

finns fortfarande en del faktorer som begränsar patienternas vardag, och som kan påverka 

resultatets utfall. Eftersom apparaturen som användes vid denna studie är av oscillometrisk 

metod fick detta till följd att försökspersonerna var tvungna att vara helt stilla med den arm 

där manschett satt vid uppumpning. I och med detta kan försökspersonernas liv till viss del 

anses bli begränsat och det är möjligt att vissa aktiviteter som de normalt skulle utfört ej 

gjordes. Detta kommer naturligtvis att påverka resultatet, t.ex. genom att blodtrycket under 

dagen blir falskt för lågt mot en vanlig dag då dosan inte bärs. Med tanke på detta tillfrågade 

undersökaren främst personer som hon visste inte sysselsatte sig med högintensivt arbete eller 

som inte skulle göra det vid just de dagarna som mätaren skulle bäras. Genom att ta det 

beslutet är det inte möjligt att säga att försökspersonerna respresenterar ett genomsnittligt 

urval ur befolkningen i stort. Något som däremot kan tyckas vara en styrka med denna studie 

är att de deltagande försökspersonerna är i mycket varierande åldrar, något som även sker rent 

kliniskt, trots att merparten av patienterna ändå är äldre än denna genomsnittliga 

försökspersonsålder. Det är dock bra att ha i åtanke att äldre individer har ett mer varierat 

blodtryck än yngre vilket alltså kan vara något som kan ha bidragit till denna studies resultat. 

5.6.3 Tidpunkt då mätningarna startade 

I tidigare studier har artikelförfattarna varit noga med att båda mätningstillfällena påbörjats 

vid ungefär samma tidpunkt. Detta har inte gjorts i denna studie, utan försökspersonerna fick 

apparaturen påkopplad när tillfälle fanns för både den som blev undersökt och undersökaren. 

Detta anses ändå inte ha påverkat resultatet i någon speciell utsträckning eftersom trycken 

närmast efter påkoppling inte skiljde sig nämnvärt från resterande tryck under dygnet. Något 

som ytterligare är värt att notera är att de tre första manuella mätningarna som utfördes vid 

fastmonterandet av dosen ej exkluderas från resterande mätningar, men genom att 

standardisera tillvägagångssättet vid mätning av viloblodtrycket anses inte heller detta ha 

påverkat resultatet nämnvärt. Vidare har en del extramätningar utförts av några 

försökspersoner, både oavsiktligt och medvetet, dessa värden exkluderades inte heller utan 

alla värden ingick i resultatet. Dessa extramätningar förklarar varför vissa försökspersoner 

kom upp i fler antal värden än vad som matematiskt var möjligt (79st istället för 72 

mätningar). 
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5.7 Konklusion 

Det finns en god överensstämmelse mellan 24 timmars blodtrycksmätning utfört vid två olika 

tillfällen. Diastoliskt blodtryck under en helgdag är sannolikt lägre än under en vardag. En 

eventuell skillnad i blodtryck mellan det första och andra mättillfället är så liten att den ej kan 

påvisas i denna studie, detta gäller även eventuell skillnad i systoliskt blodtryck mellan en 

vardag och en helgdag.  
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Information om 24 timmars blodtrycksregistrering. 

Hej, jag heter Jenny Olsson och läser sista terminen på Biomedicinska analytikerprogrammet, 
med inriktning fysiologi på Örebro universitet. Nu till våren skall vi göra en C-uppsats och 
syftet med mitt arbete är att jämföra skillnader i blodtrycksnivå vid två olika mättillfällen och 
samtidigt undersöka om det uppstår någon skillnad i blodtryck mellan dessa två dagar (en 
vardag och en helgdag).  Jag söker deltagare till mitt arbete, deltagandet är helt frivilligt och 
du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Eftersom deltagarna kommer att jämföras mot sig själva gör det inget om du har högt, normalt 
eller lågt blodtryck, din ålder har inte heller någon betydelse. Blodtrycken kommer att mätas 
under 24 timmar med en automatisk blodtrycksmanschett, som du som deltagare kommer att 
bära med dig hemma (den kommer att vara påkopplad på den ena överarmen) vid två olika 
tillfällen. Nedan följer lite information om 24-timmars blodtrycksmätning. 

Den utrustning som monteras på består av en manschett runt armen som pumpas upp med 
regelbundna intervall, tre gånger i timmen på dagen och tre gånger i timmen på natten, och en 
dosa som sitter monterad vid midjan eller bärs som en handväska. Det tar cirka 30-40min att 
koppla på den. Om apparaturen av någon anledning inte lyckas med en mätning görs ett nytt 
försök automatiskt efter några minuter.  Apparaturen kan ta miste på pulsationerna i armen 
och muskelaktivitet och det är bland annat därför viktigt att försöka slappna av i hela armen 
vid mätningen. Det är också bra om manschetten är i hjärthöjd vid mätningen. Luften bör gå 
ur manschetten helt mellan varje mätning, så att armen får vila. Samtliga mätningsresultat 
lagras i dosan. Helst skall du inte tänka särskilt mycket på att du bär blodtrycksmätaren - du 
bör leva som vanligt för att blodtrycksvärdena skall bli så informativa som möjligt. Det enda 
som begränsar dig i din vardag är att du inte får duscha eller bada under registreringstiden. 

Nattliga blodtryck har ett särskilt värde vid bedömningen av blodtrycket. Det är därför viktigt 
för bedömningen att du accepterar att ha mätaren monterad också när du sover. Det går bra att 
lägga dosan under en kudde så att den stör mindre. 

Det är bra om du har löst sittande kläder den dag som blodtrycksmätaren monteras på. 
Monteringen av dosan kommer att ske på Fysiologiska kliniken, L-huset 2tr på 
universitetssjukhuset i Örebro. 

För att lättare kunna bedöma blodtrycksvärdena i efterhand är det bra om du skriver ned vad 
du gör under dagen (till exempel ”satt i soffan och tittade på TV”, ” tog en promenad”) samt 
antecknar eventuella symtom. Det är framförallt viktigt att du skriver när du gi ck till 
sängs och när du steg upp på morgonen så att blodtrycksvariationen kan bedömas på ett 
korrekt sätt.   

Efter 24 timmar ska utrustningen stängas av med en knapptryckning och lämnas tillbaka till 
mig efter överenskommelse. 

Vid frågor får du gärna kontakta mig: 

Jenny Olsson – 073-952 97 19, jenny.olssonh042@student.oru.se
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24-timmars blodtrycksmätning 

Dagboksblad 
Jenny Olsson                                         
Tel: 073-9529719                                                   
E-mail:   
jenny.olssonh042@student.oru.se 

Personnr:                                                                                                                                              

Namn:                                                           

Startdatum: Starttid: Manschettstorlek: Dosnr: 

Vilo-BT  hö arm:                                                  
Stetoskop 

Med ABP-Modul: Mätarm: 

Vilo-BT  vä arm:                                              
Stetoskop 

Med ABP-Modul: 

  

Aktuella blodtrycksmediciner Styrka (mg) Antal tabletter 
Tid för 

tablettintag 

  
      

  
      

  
      

  
      

Bra att veta om 24-timmars blodtrycksmätning 

• Manschetten pumpas upp var 20:e minut, dagtid som nattetid.    
                                                                                                                                                                      
• Dagtid förvarnas blodtrycksmätningen genom ett pip, sträck då ut armen 
och slappna av. Nattetid är pipljudet bortkopplat. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Om något oförutsett inträffarkan du göra en extra blodtrycksmätning genom 
att trycka på startknappen. Tänk då på att anteckna orsaken i protokollet. 
                                                                                                                                                                                      
• Vid felmätning, om du inte slappnar av med armen ordentligt sker en ny 
mätning inom någon minut. 
 

Avstängning av apparaten 
Datum: Tid: 

Håll den blå knappen intryckt under ca 5-6 sekunder tills du hör 3 pip i 
följd och informationen i fönstret slocknar.                                                                        
Utrustningen och dagboksblad återlämnas till Jenny Olsson efter 
överenskommelse 
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Jenny Olsson                                                 
Tel: 073-9529719                                               
E-mail:   jenny.olssonh042@student.oru.se 

Personnr:                                                                                                                                               

Namn:                                                           

Datum: 
     

Dagboksblad 24-timmars blodtrycksmätning 
Jag gick till sängs klockan:………………. (Det dygn jag bar blodtrycksmätaren) 

Jag steg upp klockan:……………………. (Det dygn jag bar blodtrycksmätaren) 
         
 
Hur har sömnen varit under natten?             Normal/bra                   Orolig/störd sömn 
 

   

 
         Endast lite störd              Inte sovit en blund under 
……...                                       natten 

 
 

Kommentarer:                                                                                                                  

Ange här ev. aktiviteter och obehagskänslor vid varje mätning dagtid 

Klockslag Aktivitet, särskilda symtom 
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Jenny Olsson                                               
Tel: 073-9529719                                         
E-mail: jenny.olssonh042@student.oru.se 

Personnr:                                                                                                               

Namn:                                                           

Klockslag Aktivitet, särskilda symtom 
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