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Sammanfattning 
 

Då standarden för blodtrycksmätning numera gått ifrån mätning i liggande läge till mätning i 

sittande läge och då det arteriella blodtrycket varierar med kroppsläge samt muskelarbete kan 

det vara av intresse att utvärdera effekter av ändrad kroppsposition vid sittande 

blodtrycksmätning. Syftet med studien var därmed att fastställa om resultatet av sittande 

blodtrycksmätning påverkas av om armstöd används eller inte samt om användande av 

ryggstöd påverkar blodtrycksvärdet vid sittande mätning.  

 

99 friska personer ingick i den slutgiltiga testgruppen och fick genomgå en undersökning där 

fyra blodtryck mättes auskultatorisk med detektion av Korotkoff-ljuden (fas ett och fas fem). 

Två blodtryck mättes sittandes på en pall utan ryggstöd varav ett med armstöd och ett utan 

armstöd. Två tryck mättes sittandes på en stol med ryggstöd varav ett med armstöd och ett 

utan armstöd. Armen vilade på en brits i hjärthöjd under mätningarna med armstöd och under 

mätningarna utan armstöd höll testpersonen själv armen i hjärthöjd. 

 

Det föreligger inte några signifikanta skillnader i uppmätt blodtryck vid mätning i sittande 

position med/utan armstöd eller med/utan ryggstöd. Att använda ryggstöd samt armstöd vid 

blodtrycksmätning i sittande läge anses därför inte påverka blodtrycket då armen är i 

hjärthöjd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: blood pressure, blood pressure determination, reference standards 
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Bakgrund  

Blodtryckets fysiologi 

Blodtrycket, det cirkulerande blodets tryck på artärernas kärlväggar, uppstår då blodet drivs ut 

från hjärtat, ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat[1]. Blodtrycket är beroende av hur 

mycket blod som pumpas ut ur hjärtat varje minut (hjärtminutvolym) och det perifera 

motståndet i artärerna. En hög hjärtminutvolym och ett högt perifert motstånd ger ett högt 

tryck[2]. Kärlväggarna blir ofta stelare med åldern och detta ger ett högre perifert motstånd, 

och därmed även ett högre blodtryck[2]. Detta förklarar varför blodtrycket ofta stiger med 

åldern[2]. Blodtrycket benämns systoliskt och diastoliskt tryck där det systoliska blodtrycket är 

trycket som uppkommer under hjärtats arbetsfas, systole, och motsvaras av det högre trycket. 

Det diastoliska trycket är det tryck som uppstår under hjärtats vilofas, diastole, och motsvaras 

av det lägre trycket. Blodtrycket, som oftast mäts i mmHg, varierar över dygnet och normalt 

är både de systoliska och diastoliska trycken 15-25% lägre under sömn på natten[1]. Vid 

muskelarbete stiger blodtrycket och även arbete med mycket små muskelgrupper kan ge ett 

ökat blodtryck[1]. För att inte felaktiga värden ska erhållas är det därför viktigt att slappna av 

ordentligt vid blodtrycksmätning. Andra faktorer som påverkar blodtrycket är smärta och 

psykisk stress, vilka båda ger ett högre blodtryck på grund av en aktivering av det sympatiska 

nervsystemet[2]. Studier har visat att långvarig stress kan öka risken för att drabbas av 

hypertoni[3]. 

 

Blodtrycksreglering 

Blodtrycket regleras genom både snabba och långsamma mekanismer. Snabb reglering av 

blodtrycket sker från det kardiovaskulära centrumet i medulla oblongata. Denna reglering sker 

hela tiden så att blodtrycket hålls på en lämplig nivå[2]. Det kardiovaskulära centrat får sin 

information från baroreceptorer belägna i sinus caroticus och i arcus aortae. Baroreceptorerna 

skickar kontinuerligt impulser till det kardiovaskulära centrat. Dessa impulser varierar med 

artärtrycket och speglar alltså trycket i kroppens stora artärer[2]. Vid ett blodtrycksfall minskar 

impulsbildningen och det kardiovaskulära centrat svarar genast med att öka hjärtats 

kontraktionskraft och hjärtfrekvens samt med en konstriktion av arterioler och venoler. Detta 

ger ett ökat blodtryck på någon sekund[2]. Det motsatta händer vid en plötslig 

blodtrycksökning. 
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Den långsamma regleringen av blodtrycket sker genom reglering av blodvolymen. En stor 

blodvolym innebär att hjärtminutvolymen blir hög, vilket i sin tur ökar blodtrycket[2]. 

Blodvolymen är i sin tur beroende av extracellulärvätskans volym, vilken regleras med hjälp 

av reglering av kroppens totala vätskebalans. Den viktigaste jonen för detta är natrium och 

genom reabsorption och sekretion i njurarna regleras en stor mängd av kroppens vätskebalans. 

Renin är ett hormon som insöndras till blodet via njurarna då blodtrycket i njurartären faller. 

Renin aktiverar ytterliggare ett hormon, angiotensin II, vilken i sin tur aktiverar hormonet 

aldosteron. Denna kaskad av reaktioner är en förenklad version av renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) och är viktigt för långtidsregleringen av blodtrycket[2]. När 

aldosteron aktiveras ökar njurarna sin resorption av natrium, och när natrium tas tillbaka följer 

även vattenmolekyler med. Detta ger en ökad mängd natrium och vätska i kroppen och 

därmed även ett högre blodtryck[2]. Om blodtrycket istället stiger sker det motsatta, renin-

insöndringen minskas och RAAS-systemet hämmas, vilket ger en ökad utsöndring av 

vattenmolekyler och en minskad blodvolym. 

 

Hypertoni och hypotoni 

Hypertoni, högt blodtryck, definieras som ett systoliskt tryck > 140 mmHg och/eller 

diastoliskt tryck > 90 mmHg[4]. Förr ansågs ett högt diastoliskt tryck vara viktigast för att 

ställa diagnosen hypertoni, men nu för tiden anses båda trycken ha lika stor betydelse[5]. 

Hypertoni är en sjukdom som för det mesta upptäcks vid en läkarkontroll när patienten söker 

för något annat, dock kan vissa patienter kan uppleva yrsel och huvudvärk som symtom[6]. För 

att diagnosen skall ställas ska patienten ha haft ett högt blodtryck vid flera skilda 

blodtrycksundersökningar[6]. Det finns ingen gräns för hur många undersökningar som skall 

göras under en viss tid, men kliniskt vedertaget är att tre undersökningar skall göras inom 1-2 

månader. Detta kan dock variera mellan olika sjukhus och landsting. Hypertoni delas in i 

essentiell och sekundär hypertoni, där sekundär hypertoni är högt blodtryck på grund av en 

bakomliggande orsak, till exempel en njursjukdom. Essentiell hypertoni har ingen känd 

bakomliggande orsak och det är ännu oklart vad som orsakar detta. Ärftliga faktorer, livsstil, 

övervikt, diet och rökning har dock visats ha en betydelse för utveckling av högt blodtryck[2]. 

Det är viktigt att medicinera för hypertoni eftersom ett högt blodtryck innebär en ökad 

belastning på kärlväggar och kroppens organ. Den ökade belastningen på kroppens organ är 

en riskfaktor för ett flertal potentiellt dödliga sjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke[2]. Det 
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är även av vikt att minska riskfaktorerna för hypertoni genom en förändring av patientens 

livsstil eftersom detta kan hjälpa till att sänka trycket. 

 

Lågt blodtryck, hypotoni, är i sig ingen sjukdom, men talar ofta för en sviktande cirkulation. 

Hypotoni brukar räknas som ett systoliskt blodtryck < 100 mmHg[2] och vanliga symtom är 

yrsel, svaghetskänsla och svimning. En vanlig orsak till hypotoni är sviktande hjärtfunktion 

och stor blödning. När hjärtmuskeln inte kan upprätthålla en tillräcklig hjärtminutvolym för 

att hålla blodtrycket uppe kan en cirkulatorisk chock inträffa. Detta är ett mycket allvarligt 

och livshotande tillstånd vilket kan resultera i hjärtstillestånd[2]. 

 

Blodtrycksmätning 

Blodtrycket kan mätas på ett flertal sätt. Direkt blodtrycksmätning innebär att blodtrycket 

mäts direkt i artären med en tryckgivare och detta är golden standard för blodtrycksmätning[1]. 

Vid en indirekt mätning sker mätningen utanför kärlet, och oftast även utanför huden. En av 

de vanligaste indirekta metoderna för blodtrycksmätning är auskultatorisk blodtrycksmätning 

med hjälp av en manschett kopplad till en manometer. När manschetten pumpas upp hindras 

blodets framfart i kärlet och när luften sedan sakta släpps ut börjar blodet flöda igen och då 

detekteras de så kallade Korotkoffljuden med hjälp av ett stetoskop över arteria brachialis. 

Korotkoffljuden uppkommer sannolikt på grund av den turbulens som uppstår i kärlet när 

blodet åter börjar flöda[7]. Ljuden delas in i fem faser, varav den första och den femte fasen är 

ljuden som används för att bestämma systoliskt respektive diastoliskt tryck. Den första fasen 

motsvaras av när det första pulsljudet hörs, och det sista ljudet som hörs motsvarar den femte 

fasen[7]. Ibland kan det vara svårt att avgöra var faserna avgränsas. För att minimera risken för 

felkällor krävs därför ett tränat öra[8]. Vid svårdetekterade Korotkoffljud kan det hjälpa att 

hålla den arm som trycket skall mätas i över huvudet 30 sekunder innan blodtrycksmätning 

sker. Då hörs det systoliska Korotkoffljudet mycket bättre. Detta skall enligt studier inte 

påverka resultatet vid blodtrycksmätning[8]. 

 

Faktorer som påverkar mätvärdet vid blodtrycksmätning 

Blodtrycksmätning sker i stort sett överallt i vården, till exempel på vårdcentraler, i 

ambulanser och vårdavdelningar. Eftersom ett högt blodtryck, hypertoni, kan ligga som grund 

för en livslång medicinsk behandling är det viktigt att blodtrycket blir korrekt mätt. Alla 
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eventuella felkällor måste elimineras, och detta sker lättast genom att en standardiserad metod 

för blodtrycksmätning tas fram. Eftersom kroppsläget ger en påverkan på blodvolymen ger 

det även en påverkan på blodtrycket. I vissa fall kan det skilja så mycket som 10 mmHg i det 

diastoliska trycket mellan blodtryck mätt i liggande och stående ställning[9]. Denna skillnad är 

ungefär 3 mmHg för det systoliska trycket. Mellan liggande och sittande ställning, samt 

sittande och stående ställning har denna skillnad visat sig vara ungefär hälften, det vill säga 5 

mmHg i diastoliskt tryck samt 1,5 mmHg i systoliskt tryck[9]. Det är därför praktiskt att 

standardiserat mäta trycket i sittande läge eftersom detta ger ett mellanting mellan de båda 

extremvärdena[9]. Det har även visat sig att blodtrycket behöver ungefär tre minuter på sig för 

att stabilisera sig efter ändring av kroppens position[9] varför det är viktigt med vila innan 

mätning utförs då kroppsläget ändrats. Slagvolymen och den intrathorakala blodvolymen 

minskar i sittande eller stående läge jämfört med i liggande läge[10], vilket ger ett lägre 

blodtryck i sittande och stående läge. Därför speglar ett tryck mätt i stående eller sittande läge 

bättre blodtrycket över dagen, vilket är en anledning till att trycket numera oftare mäts i 

sittande läge[10]. 

 

Även patientens armposition kan påverka det uppmätta blodtrycket. Om a. brachialis befinner 

sig under hjärtnivå när trycket mäts kan blodtrycket avläsas felaktigt för högt[9], därför är det 

viktigt att armen alltid är i hjärthöjd. Detta har även påvisats vid intra-arteriella 

blodtrycksmätningar[11]. Att armpositionen spelar stor roll vid blodtrycksmätning är vida känt 

och välundersökt[5], men hur är det med sambandet mellan armstöd och blodtrycket? Då 

armstöd används vilar armen, men då armstöd inte används krävs ett visst statiskt 

muskelarbete då patienten själv måste hålla uppe armen[1]. Statiskt muskelarbete leder till 

stegring av blodtrycket, och ju större muskelgrupp som spänns, desto mer ökar blodtrycket[1]. 

Även ryggstöd skulle därför kunna ha viss påverkan på blodtrycket, då musklerna som 

ansvarar för kroppshållningen får arbeta om mätning utförs sittande utan ryggstöd[1]. Vid 

mätning med ryggstöd vilar kroppen mot ryggstödet och är därför i vila. En artikel i 

Läkartidningen[7] uppmärksammar att det är lika viktigt att patienten har ryggstöd som 

armstöd under mätningen av blodtrycket. Flera studier[12-15] påpekar dock att armstöd inte ger 

någon signifikant skillnad i uppmätt blodtryck så länge armen är i hjärthöjd (i höjd med höger 

förmak). Ytterliggare studier[9, 13] påvisar vikten av att armen under mätningen befinner sig i 

nivå med höger förmak oavsett kroppsposition. Det finns inte många artiklar som undersökt 

huruvida ryggstöd påverkar blodtrycket, varför det kan vara av intresse att undersöka detta. 
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Syfte och frågeställning 

Då metoden för mätning av blodtrycket i vila ute i verksamheten nyligen gått ifrån den gamla 

standarden med mätning i liggande position, och numera istället oftast genomförs i sittande 

position[5] är det av intresse att undersöka hur mycket olika typer av kroppspositioner 

påverkar blodtrycket. Därefter kan det diskuteras vilket värde som bäst påvisar det ”riktiga” 

blodtrycket, men detta tas inte upp i denna studie utan här undersöks enbart eventuella 

skillnader i blodtrycket. 

 

Syftet med studien var att fastställa om resultatet av sittande blodtrycksmätning påverkas av 

om armstöd används eller inte samt om användande av ryggstöd påverkar det uppmätta 

blodtrycksvärdet. Studiens frågeställningar var därav följande: Föreligger skillnader i 

uppmätt blodtryck i sittande position beroende på om armstöd används eller ej? Föreligger 

skillnad i uppmätt blodtryck i sittande position beroende på om ryggstöd används eller ej? 
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Metod 

Testgrupp 

102 personer deltog i studien, varav tre testpersoner (2,9 %) exkluderades efter 

blodtrycksmätningen på grund av systoliskt blodtryck > 140 mmHg och/eller diastoliskt 

blodtryck > 90 mmHg. Den slutgiltiga testgruppen bestod av 99 personer (44 % män och 56 

% kvinnor) i medianåldern 24 år (22-43,5 år). BodyMassIndex (BMI) hos testgruppen 

varierade mellan 16,8-34,9 kg/m2 och medelvärdet var 22,2 kg/m2. Alla blev tillfrågade om de 

var fullt friska samt att de inte medicinerade för högt blodtryck. Alla testpersoner rekryterades 

inom testledarens bekantskapskrets. Innan undersökningen startade undertecknades ett 

samtyckesformulär av testpersonen. Inklusionskriterierna för projektet var att testpersonen var 

fullt frisk och inte medicinerade för hypertoni, inte motionerat samma dag som 

undersökningen, inte använt nikotin eller koffein fyra timmar före undersökningen samt att de 

var i åldersgruppen 18-50 år. Exklusionskriterier vid undersökningstillfället var systoliskt 

blodtryck > 140mmHg samt diastoliskt tryck > 90mmHg, vilket definieras som högt 

blodtryck enligt SBU’s rapport[4].  

 

Material 

Vid samtliga undersökningar användes en blodtrycksmanschett med tillhörande manometer 

(Pressostabil, Welch Allyn AB, Sverige) samt ett stetoskop. Manschetten var av typ 

trippelmanschett (TriCuff, AJ medical AB, Sverige) som ska passa alla armstorlekar. Armen 

vilade på en höj- och sänkbar brits som justerades så att armen var i hjärthöjd vid mätningarna 

då armstöd användes. En pall med justerbar höjd och en vanlig trästol med ryggstöd användes 

till undersökningarna. En tejpbit användes för att markera hjärthöjden. Blodtrycksmätningarna 

utfördes i ett lugnt rum med stängd dörr på Örebro universitet. 

 

Metodutförande 

Efter undertecknande av samtyckesformulär (bilaga 1) fick testpersonen vila fem minuter med 

blodtrycksmanschett placerad runt höger arm. Testpersonen vilade på den stol som först 

skulle användas vid undersökningen. Blodtrycksmätningarna utfördes i olik ordning för att 

inte samma mätning skulle vara först varje gång. Denna ordning fastställdes systematiskt, där 

testperson nummer ett fick börja med mätning nummer ett enligt arbetsformuläret (bilaga 2), 
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testperson två fick börja med mätning nummer två, testperson tre med mätning nummer tre, 

testperson fyra med mätning nummer fyra, testperson fem med mätning nummer ett etc. och 

efter första mätningen gjordes resterande mätningar efter nästkommande mätning enligt 

arbetsformuläret (bilaga 2). Mellan varje mätning fick testpersonen vila tre minuter[10]. 

Blodtrycksmätningen utfördes auskultatoriskt med detektion av Korotkoff-ljuden där 

systoliskt blodtryck motsvarades av fas I och diastoliskt tryck motsvarades av fas V[7]. Fyra 

blodtrycksmätningar utfördes, en sittandes på pallen med armen vilande på britsen, en 

sittandes på pallen med armen utan stöd samt två undersökningar sittande på stolen med 

ryggstöd, varav en mätning med armen vilande på britsen samt en mätning utan stöd för 

armen. Vid mätningarna med armstöd vilade armen i hjärthöjd på den justerbara britsen och 

vid mätning utan armstöd höll testpersonen själv armen i hjärthöjd. Hjärthöjd bestämdes till 

mitten av sternum[16]. Testpersonen fick inte sitta med korsade ben under undersökningen då 

detta kan ge ett falskt för högt värde[17]. Om testpersonen hade en tjock tröja togs denna bort 

innan undersökningen[18]. Testpersonen tillfrågades om längd och vikt och därefter 

beräknades BMI för samtliga deltagare. 

 

Statistisk analys 

En variansanalys (ANOVA) av repeated measurement design genomfördes för att undersöka 

eventuella statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra olika mätningarna då detta test 

anses som mer softistikerat vid jämförelse av fler än två variabler än t.ex. upprepade t-test[19]. 

Variansanalysen genomfördes med programmet Statistix® 8 (Analytic Software, Tallahassee, 

Florida, USA). Signifikansnivå sattes till 5 % (p<0,05)[19]. Diastoliskt och systoliskt blodtryck 

jämfördes separat både i hela gruppen och för enbart män och för enbart kvinnor. Enklare 

beräkningar, såsom medelvärde etc. samt diagram gjordes med hjälp av Microsoft Excel 2003 

(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA). Normalfördelade variabler anges som 

medelvärde±1,96 standardavvikelser (SD) och icke normalfördelade variabler anges som 

median (q1-q3) i denna rapport[19]. 

 

Etiska överväganden 

Blodtrycksmätningarna medförde inga kända risker eller något obehag för testdeltagarna[5]. 

Skriftlig samt muntlig information delgavs testdeltagarna innan undersökningen (bilaga 1). 

Deltagarna informerades om att de när som helst kunde välja att avbryta undersökningen utan 
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vidare förklaring samt att de i studien var helt anonyma. Alla deltagare undertecknade ett 

samtyckesformulär om frivilligt deltagande samt att de var medvetna om att de när som helst 

fick avbryta mätningen. 
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Resultat 

 
Medelblodtrycket för hela testgruppen sittandes med ryggstöd och armstöd var 122/74 ± 

21/18 mmHg. Sittandes med ryggstöd utan armstöd var medelblodtrycket 121/74 ± 21/18 

mmHg. Sittandes utan ryggstöd med armstöd var medelblodtrycket 122/74 ± 20/17 och 

sittandes utan ryggstöd utan armstöd var medelblodtrycket 121/75 ± 29/18 (fig 1 och 2). I 

grupperna män och kvinnor syntes i stort sett samma resultat, det vill säga inga skillnader. 

Dock observerades något lägre systoliskt medelblodtryck för kvinnor än för män, se tabell 1. I 

figur 3 ses systoliskt blodtryck vid mätning med ryggstöd och med/utan armstöd i gruppen 

män då tendenser till skillnader ses i just denna grupp. Figur 4 åskådliggör systoliskt 

blodtryck vid samma mätningar för gruppen kvinnor och där ses ingen skillnad i systoliskt 

blodtryck mellan de två mätningarna. 

 

Inga signifikanta skillnader i vare sig systoliskt eller diastoliskt blodtryck förelåg mellan de 

fyra olika mätningarna i någon av de tre grupperna (hela testgruppen p-värde systoliskt 0,37 

och diastoliskt p-värde 0,11, kvinnor systoliskt p-värde 0,49 och diastoliskt p-värde 0,51, män 

systoliskt p-värde 0,06 och diastoliskt p-värde 0,91).  

 

Tabell 1: Medelblodtryck och 1,96 ± SD för grupperna män och kvinnor. 

 

 

 

  Sittande med ryggstöd  Sittande utan ryggstöd 

  Med armstöd 

(mmHg) 

 Utan armstöd 

(mmHg) 

 Med armstöd 

(mmHg) 

 Utan armstöd 

(mmHg) 

Män  127/78 ± 19/15  125/78 ± 20/17  126/78 ± 18/15  126/78 ± 18/17 

Kvinnor  118/71 ± 19/17  118/71 ± 19/19  119/72 ± 18/16  118/72 ± 19/16 
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Figur 1: Stapeldiagram över medelvärdet för systoliskt blodtryck för hela testgruppen vid de olika fyra 

mätningarna med 1,96 x SD markerat. Denna figur åskådliggör att det inte finns några statistiskt signifikanta 

skillnader i systoliskt blodtryck mellan de fyra mätningarna. n=99. 

 

 
Figur 2: Stapeldiagram över medelvärdet för diastoliskt blodtryck för hela testgruppen vid de fyra olika 

mätningarna med 1,96 x SD. Denna figur åskådliggör att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader i 

diastoliskt blodtryck mellan de fyra mätningarna. n=99. 
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Figur 3: Punktdiagram vilket visar systoliskt blodtryck vid mätning med ryggstöd och armstöd (x-axeln) samt 

mätning med ryggstöd men utan armstöd (y-axeln) i gruppen män med en ekvivalenslinje markerad. Då inte alla 

punkter följer denna linje kan det avläsas att mätning med ryggstöd och armstöd tenderar att ge ett något högre 

systoliskt blodtryck än mätning med ryggstöd och utan armstöd. n=44. 

 

 

 

Figur 4: Punktdiagram vilket visar systoliskt blodtryck vid mätning med ryggstöd och armstöd (x-

axeln) samt mätning med ryggstöd men utan armstöd (y-axeln) i gruppen kvinnor med en 

ekvivalenslinje markerad. Då ungefär lika många punkter hamnar såväl ovanför som nedanför 

ekvivalenslinjen avläses att mätning med ryggstöd och med/utan armstöd tenderar att ge likvärdigt 

resultat. n=55. 
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Diskussion 

Användande av armstöd vid blodtrycksmätning 

Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de olika blodtrycksmätningarna, 

vilket indikerar att inga skillnader i uppmätt blodtryck föreligger mellan mätning med/utan 

armstöd. I denna studie undersöktes även eventuella skillnader i blodtryck vid de fyra 

mätningarna både hos män och kvinnor, och ingen av dessa två grupper visade signifikanta 

skillnader i blodtryck vid användning armstöd. I gruppen män sågs tendenser till skillnad i 

systoliskt blodtryck mellan de fyra olika mätningarna (p-värde 0,06). Störst skillnad hos män 

fanns mellan mätning i sittande med ryggstöd och med/utan armstöd där mätning med 

armstöd gav ett högre systoliskt tryck än mätning utan armstöd. Denna skillnad är dock så 

liten att den inte är av klinisk betydelse. Mätning i denna position med armstöd ger ett 

medelblodtryck på 127/78 ± 18,6/15,3 mmHg mot 125/78 ± 20,2/16,5 mmHg vid mätning i 

samma position utan armstöd. I figur 3 åskådliggörs denna skillnad och där avläses att 

mätning med ryggstöd och armstöd tenderar att ge ett högre resultat än mätning med ryggstöd 

utan armstöd då fler av plottarna hamnar under den röda linjen som symboliserar ett 

eventuellt linjärt samband. I figur 4 åskådliggörs systoliskt blodtryck vid samma mätningar i 

gruppen kvinnor och då lika många plottar ligger ovanför ekvivalenslinjen som nedanför den 

innebär det att mätning i sittande med ryggstöd och med/utan armstöd tenderar att ge 

likvärdigt resultat. Resultatet som ses i gruppen män tros bero på att flertal av männen som 

ingick i studien var ovana vid blodtrycksmätning och upplevde att de blev nervösa vid 

blodtrycksmätningen. Varje mätt blodtryck tycktes därför variera mer i uppmätt värde än hos 

de testpersoner som inte upplevde nervositet vid mätningen. En större testgrupp hade 

sannolikt gett ett högre p-värde då användande av armstöd vid sittande blodtrycksmätning inte 

verkar påverka blodtrycket nämnvärt, varken efter resultat i denna studie eller vid tidigare 

studier[12-13]. Det är inte heller sannolikt att användande av armstöd skulle påverka enbart 

blodtrycket hos män då det inte finns några vetenskapliga belägg för att det skulle vara 

skillnad i blodtrycksreaktion beroende på kön[20].  

 

Användande av ryggstöd vid blodtrycksmätning 

Denna studie har inte påvisat några signifikanta skillnader i sittande blodtrycksmätning med 

eller utan ryggstöd. Det ses inte heller några tendenser till skillnader i blodtryck vid mätning 

med eller utan ryggstöd. Troligtvis påverkar därför inte ryggstöd blodtrycket i sittande läge. 
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Ryggstöd kan dock hjälpa patienten att slappna av vid undersökningen samt kan vara mer 

bekvämt för patienten. Framförallt äldre patienter kan uppleva det vara jobbigt att sitta de fem 

minuter som krävs för normalisering av blodtrycket innan mätning[10] utan ryggstöd. 

Tidigare studier inom frågeställningarna 

Att användande av armstöd inte påverkar blodtrycket bekräftas även av två andra studier, en 

från Storbritannien[13] (publicerad 1984) och en från Australien[12] (publicerad 2003) som inte 

detekterade några skillnader vid blodtrycksmätning med armstöd respektive utan armstöd. Ett 

observandum är att i båda dessa studier ingick endast 20 testpersoner i gruppen för personer 

med normalt blodtryck vid mätningarna med/utan armstöd vilket kan anses som ett litet antal 

för att kunna dra några slutsatser. Båda dessa studier anser dock att armstöd ändå skall 

användas vid blodtrycksmätning, om inte annat för att säkerställa att armen är i hjärthöjd 

under hela mätningen. Vid blodtrycksmätning i sittande läge hos en lång patient är detta extra 

viktigt eftersom att armvecket kommer längre från hjärthöjd om armen bara hänger fritt längs 

sidan[14]. Det finns även studier som undersökt armstödets påverkan i stående position och 

inte heller då erhölls signifikanta skillnader. En studie publicerad 2003[14] undersökte både 

armpositionens och armstödets inverkan på blodtrycket i stående position. Författarna kunde 

registrera en viss skillnad när blodtryck med/utan armstöd mättes. Blodtrycksmätning utan 

armstöd gav ett systoliskt blodtryck som var 7 mmHg högre än vid mätning med armstöd. 

Diastoliska trycket var 2,83 mmHg högre vid mätning utan armstöd. Dessa skillnader var 

dock inte statistiskt signifikanta. Inga tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

användande av ryggstöd eller inte vid blodtrycksmätning har gjorts. Dock rekommenderar 

Läkartidningen att ryggstöd används vid blodtrycksmätning[7]. 

 

Testgruppen 

Testgruppen i denna studie var till viss del homogen, det ingick ungefär lika många män som 

kvinnor samt alla var enligt dem själva fullt friska. Dock var åldersfördelningen inte 

normalfördelad vilket hade varit önskvärt. Det var många personer som var i 20-års åldern 

och många i 40-50-årsåldern, men inte många där emellan. En bättre spridning på åldern hade 

troligtvis inte påverkat resultatet, men det hade gjort testgruppen mer homogen. Det 

systematiska valet av vilken mätning som skulle göras först fungerade bra, då detta utesluter 

risken med att en viss mätning skulle utföras först fler gånger än någon annan. Detta är 

speciellt viktigt då vissa testpersoner upplevde nervositet vid undersökningen och eftersom 
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nervositet vid mätning av blodtrycket kan det ge felvärden[21]. Ofta lugnar nervositeten ner sig 

efter första mätningen och därför kan den första mätningen ibland bli felaktig. Detta 

diskuteras dessutom under rubriken ”Potentiella felkällor”. 

 

Potentiella felkällor 

Felkällor vid denna studie kan exempelvis vara ett dåligt metodutförande. Det är viktigt att 

avrundningen till närmsta 5-tal från det avlästa värdet på nanometern blir rätt och ibland kan 

det bli fel med detta. En fördel med denna studie är att alla mätningar utförts av samma 

testledare, vilket innebär att blodtrycksmätningarna utförts av ”samma öra” varje gång. Ibland 

kan det råda delade meningar om när Korotkoff-ljuden hörs om mätningen utförs av olika 

personer[7]. 

 

Om testledaren släpper ut luften ur manschetten för snabbt kan även detta orsaka felvärden då 

det blir svårt att avläsa rätt värde. Manometern som användes i detta projekt var inte heller 

kalibrerad, och om manometern visar fel kommer även det uppmätta blodtrycket att bli 

felaktigt. Detta anses dock inte ha så stor betydelse för denna studie eftersom samma 

manometer används till alla tester och blodtrycket endast används för att detektera eventuella 

skillnader mellan mätningarna. Således borde ett eventuellt felvärde på grund av en 

manometer som inte är kalibrerad uppkomma på samma sätt vid varje mätning och därmed 

inte påverka resultatet.  

 

Faktorer som skulle ha kunnat påverkat resultatet 

En studie[22] har visat att tidpunkten under det vakna dygnet påverkar blodtrycket. Det 

systoliska trycket påverkas inte alls, medan det diastoliska trycket ökar med 0,24-0,27 

mmHg/timme mellan klockan 08.00-21.00. Detta ger dock inte en stor ökning av det 

diastoliska trycket under dygnet då det uppmätta värdet avrundas till närmaste 5-tal vid 

auskultatorisk mätning[22]. Studien[22] anser att skillnaden i diastoliskt tryck inte har klinisk 

betydelse för screening av hypertoni och även i detta projekt har tidpunkten på dygnet inte 

ansetts vara av intresse då inga blodtryck emellan individerna jämförs, utan enbart eventuella 

skillnader mellan de fyra mätningarna. 
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Andra yttre faktorer som kan påverka resultatet vid en blodtrycksmätning är bland annat stress 

och nervositet, och där ses en trend hos ett par deltagare. Både det systoliska och det 

diastoliska blodtrycket tycktes variera hos testpersoner ovana vid blodtrycksmätning, dessa 

deltagare uttryckte det som ”oj, vad nervös jag blev nu”. Hos dessa deltagare kunde en större 

variation i blodtryck skönjas vid upprepade mätningar än hos testpersoner som inte uttryckte 

sig vara nervösa. Detta kan vara en viss felkälla då det mest optimala är att eliminera alla 

faktorer som kan påverka blodtrycket vid denna undersökning. Värden hos nervösa 

testpersoner ger skillnader i blodtryck mellan de olika mätningarna, vilket troligtvis inte beror 

på användandet av armstöd/ryggstöd eller ej utan endast beror på nervositeten. Denna felkälla 

elimineras till en viss del genom att mätningarna systematiskt utfördes i olik ordning varje 

gång, men givetvis finns sannolikheten att denna faktor ändå kunnat påverka resultatet. 

 

Då det uppmätta värdet avrundas till närmsta 5:e-tal vid auskultatorisk blodtrycksmätning 

skulle eventuella mindre skillnader i blodtryck mellan de fyra mätningarna kunna 

åskådliggöras bättre med hjälp av en automatisk blodtrycksmätare som inte avrundar det 

uppmätta värdet. Det krävs då att denna automatiska mätare är kalibrerad samt har en 

kontrollerad noggrannhet. Då inga skillnader i blodtryck mellan de fyra olika mätningarna 

upptäckts med auskultatorisk blodtrycksmätning bör det inte finnas några skillnader av klinisk 

betydelse, och därför anses det inte nödvändigt att även undersöka detta med en automatisk 

mätare. 

 

Fysiologisk förklaring till resultatet 

När armen hålls still i en viss höjd sker ett statiskt muskelarbete och detta borde även påverka 

blodtrycket. En förklaring till att blodtrycket inte höjs nämnvärt under blodtryckstagning då 

armen eller kroppen inte har något stöd skulle kunna vara att muskelarbetet blir så minimalt 

att det inte påverkar blodtrycket. En Japansk studie[23], dock utförd på patienter med 

förmaksflimmer, har mätt blodtrycket under tre minuters statiskt arbete där testpersonen fick 

pressa ihop en så kallad ”handgrip” med 50 % av deras styrka. Mätning vid minut två och tre 

under arbete gav statistiskt signifikanta skillnader i systoliskt blodtryck jämfört med i vila. 

Det skiljde ungefär 10 mmHg vid de båda mätningarna jämfört vid vila. Det diastoliska 

blodtrycket gav inga signifikanta skillnader då vila och arbete jämfördes. Detta resultat utfört 

på patienter med förmaksflimmer skulle säkerligen även kunna vara applicerbart även för 

friska individer, dock krävs en undersökning för att helt klart bekräfta detta, men detta kan 
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alltså ge en möjlig förklaring till resultatet i denna studie. Eftersom ingen skillnad sågs efter 

den första minuten vid ett stort arbete kan eventuellt förklaringen till resultatet i denna studie 

vara att hålla armen i hjärthöjd under tiden det tar för att mäta ett blodtryck inte genererar ett 

tillräckligt stort muskelarbete för att ge en påverkan på blodtrycket. 

 

Blodtrycksmätning i framtiden 

Blodtrycksmätning är en undersökning som ligger till grund för att ställa diagnosen 

hypertoni[6] och därför är det viktigt att undersökningen utförs på ett korrekt och 

standardiserat[1]. Det krävs därför kunskap och utbildning inom ämnet för att varje 

undersökning skall vara tillförlitlig. Det rekommenderas att ett ryggstöd skall användas för att 

fastställa kroppspositionen samt att armen ska vila på ett armstöd så att armen hamnar i 

hjärthöjd under blodtrycksmätningen[7,12—14]. På detta sätt kan felkällor minimeras eftersom 

armen är i hjärthöjd under hela mätningen samt att patienten sitter avslappnat med rak rygg. 

Alla patienter kommer dessutom att sitta på i stort sett samma sätt under varje 

blodtrycksmätning som görs och detta kan vara av fördel då flera mätningar skall jämföras. 

För att kunna jämföra olika undersökningar och för att en likadan undersökning ska kunna 

upprepas är det viktigt att anteckna om patienten sitter, ligger eller står samt vilken arm som 

används under mätningen. 
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Slutsats 

 

Det föreligger inte några signifikanta skillnader i uppmätt blodtryck vid mätning i sittande 

position med eller utan armstöd samt med eller utan ryggstöd. Att använda ryggstöd samt 

armstöd vid blodtrycksmätning i sittande läge anses därför inte påverka blodtrycket då armen 

är i hjärthöjd.  

 

Trots att detta rekommenderas det att både ryggstöd och armstöd skall användas vid 

blodtrycksmätning då detta dels hjälper patienten att slappna av, men även för att fastställa en 

standard som skall användas vid varje blodtrycksmätning. Armstöd hjälper dessutom till att 

hålla armen i hjärthöjd så att den felkällan motverkas. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsblad 

Undersökningen tar cirka 15 minuter och går till så att du först kommer få vila fem minuter 
sittande på en stol. Därefter kommer fyra blodtrycksmätningar göras där du kommer få sitta 
på en stol med ryggstöd vid två mätningar och en stol utan ryggstöd vid två mätningar. Du 
kommer ha stöd för armen vid två av dessa mätningar. Din längd och vikt kommer användas 
till statistiska beräkningar. Du kommer vara helt anonym i projektet, vid mätning får du ett 
testpersons-nummer. 
 
Innan undersökning är det viktigt att inte dricka drycker innehållande koffein fyra timmar 
undersökning. Under denna tid får du inte heller använda nikotin. Du bör inte heller ha 
motionerat samma dag som undersökningen genomförs. 
 
Syftet med projektet är att undersöka eventuella skillnader i uppmätt blodtryck mellan dessa 
fyra mätningar. 
 
Kontakta mig gärna om du har någon mer information: 
sara.wahlstromh081@student.oru.se  
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Bilaga 2: Arbetsformulär 

 
Testperson nr. : ___________        Datum: _________ 
 
 
 
Informerad om frivilligt deltagande? 
 
Mediciner som påverkar blodtryck? 
 
Fullt frisk? 
       
      Sjukdom: _________________________________ 
 
Motionerat samma dag som undersökning? 
 
Använt nikotin eller kaffe inom 4 timmar? 
 
Vilat 5 min innan undersökning? 
 
Undersökning utförd enligt bestämd standardisering? 
 
 
Längd: __________ 
 
 
Vikt: ____________ 
 
 
Ålder: ___________ 
 
 
Kön: ____________ 
 
 
 

Blodtrycksmätning 
 
 
1. Sittande, med ryggstöd och armstöd: __________________ 
 
2. Sittande, med ryggstöd, utan armstöd: _________________ 
 
3. Sittande utan ryggstöd, med armstöd: __________________ 
 
4. Sittande utan ryggstöd, utan armstöd: __________________ 
 


