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Kapittel 17

Hypertensjon – fra blodtrykksmåling 
til helsepolitikk
Per Lund-Johansen

Blodtrykksmåling og hypertensjonssykdom i Norge 
tidlig på 1900-tallet
Det er nå nøyaktig 100 år siden den russiske militærlegen Nicolai Korotkoff beskrev
hvordan man kunne måle det diastoliske blodtrykket ved auskultasjon av banke-
lydene distalt for trykkmansjetten. Selve sfygmomanometeret var oppfunnet av den
italienske legen Scipione Riva-Rocci i 1896. Men allerede i 1708 hadde presten
Steven Hales gjort de første intraarterielle blodtrykksmålinger på hunder og hester.
Beretningene om disse pionerene anbefales (l)! (Figur 17.1–3)

Det var nok helst spesielt interesserte leger og forsikringsselskapene som var først
ute med å ta blodtrykksapparatet i bruk – og som tidlig påviste den store overdøde-
lighet individer med høye trykk hadde. I løpet av en 5-årsperiode døde over halvpar-
ten av de med systoliske trykk på 200 mmHg eller mer – som regel av hjerneblød-
ning, hjertesvikt eller uremi.

På 1960-tallet utviklet Aoki og Okamoto i Japan de spontant hypertensive rottene
(SHR) ved innavl av rotter med høye trykk. SHR har i 40 år vært benyttet til å stu-
dere hypertensjonsmekanismer, patofysiologi og medikamenteffekter.

Det hemodynamiske mønsteret hos disse rottene lignet mye på det som var
funnet hos mennesker. I 1989 feiret japanerne 25-årsjubileet for SHR-rottene med
en stor vitenskapelig kongress i Nagoya. Da jeg selv aldri har undersøkt rotter, ble
jeg overrasket over å bli invitert som foredragsholder. I den påfølgende diskusjo-
nen hadde professor Yamori – en av de ledende på SHR-området – følgende
kommentar: «Professor Lund-Johansen, your results are very impressive. I think
man can be a very good model for the rat!»
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Her til lands tok det tid før blodtrykksmåling ble en del av legeundersøkelsen – også
på sykehus. Ved gjennomgang av et hundretalls journaler fra Medisinsk avdeling ved
Haukeland sykehus fra 1900 til 1915 fant jeg kun sporadisk opplysning om blod-
trykket og kun notert på kurven – ikke noe i selve journalen. Alle disse pasientene
hadde nefritt (nyresykdom).

Og kanskje er det ikke så rart at blodtrykket ikke ble omfattet med så stor inte-
resse – noen behandling fantes ikke.

Men allerede i 1910 publiserte den kjente bergenslegen Klaus Hanssen (Chr.
Michelsens livlege og grunnleggeren av Nasjonalforeningen mot tuberkulosen) en
artikkel om aortas og karenes elastisitet – og diskuterer der blodtrykkets rolle.

Figur 17.1. Presten 

Stephen Hales måler 

blodtrykket i halspulsår-

en på en hest. Assisten-

ten stående på en tønne 

for å registrere væske-

søylen som maksimalt 

steg 8 fot og 3 tommer.

Figur 17.2. Faksimile av 

forsiden på Riva-Roccis 

berømte beskrivelse av 

kvikksølvbarometeret. 

Henvisning til en over-

settelse av denne meget 

leseverdige artikkelen 

finnes i referanse 1.
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Muligens har interessen for blodtrykk i klinik-
ken vært større på Ullevål sykehus på den tiden.
Fra 1921 finner vi et arbeid på hele 100 sider om
blodtrykksmåling under søvn av ingen ringere enn
Carl Müller, den gang «1. Assistent an der Abtei-
lung» og senere en av våre store pionerer innenfor
norsk hjertemedisin (og i 1955 den første formann
i Nasjonalforeningen, Det Norske Råd for Hjerte-
Karsykdommer). Han var klar over den store labi-
litet blodtrykket viste – og mente at det laveste sys-
toliske trykk – målt om natten etter sovemidlet
Veronal – gav best indikasjon på prognosen (2).

Nattblodtrykksmåling (etter sovemedisin)
holdt seg i norsk sykehusmedisin i flere tiår – og
jeg husker fra min egen tid som kandidat i 1959
den sure jobben det var å ta en runde på avdelin-
gen ved midnatt for å måle blodtrykk. Fortsatt dis-
kuterer man den kliniske betydning av forskjellen mellom dagblodtrykk og natt-
blodtrykk («dippers» versus «non-dippers»). Men heldigvis har nå de moderne auto-
matiske blodtrykksapparatene skånet vakthavende lege for dette nattarbeidet.

Blodtrykksforskning og blodtrykkssykdom 
i tiden 1920 til 1940
I dette tidsrommet påkalte ikke blodtrykket den helt store interesse. Det var infek-
sjonssykdommene – og fremfor alt tuberkulosen – som tok de fleste liv, særlig blant
de unge. Men likevel er det i dette tidsrommet en økende erkjennelse av at høyt
blodtrykk forringer sjansen til normal levealder. I Peter F. Holsts lærebokskapittel
om kretsløpssykdommer fra 1927 fremheves dette – og videre at det høye trykket
fører til hypertrofi av venstre hjertekammer og ofte til albuminuri. Når det gjelder
etiologi og patogense, «står man endnu paa meget usikker grund».

Om behandling anføres det: «Hvorvidt man medikamentelt skal forsøke at faa
blodtrykket nedsat, derom er meningene delt.» Når vi vet at det ikke fantes noen
brukbare blodtrykkssenkende midler i det hele tatt, var dette en rent akademisk pro-
blemstilling.

Men mange mente den gang at det høye trykket var en kompensasjonsmeka-
nisme for å drive blodet gjennom for trange arterioler. Mange år senere uttalte selv-
este Paul Dudley White – en av verdens mest kjente kardiologer: «Hypertension
may be an important compensatory mechanism which should not be tampered
with, even were it certain we could do it.»

Og i 1931 finner vi følgende i British Medical Journal: «The greatest danger to a
man with high blood pressure lies in its discovery, because then some fool is certain
to try to reduce it.»

Denne oppfatningen kan vi finne helt frem til 1965, da to ledende nevrologer i
New York, Goldring og Chasis, uttaler seg meget negativt om forsøk på blodtrykks-

Figur 17.3. Blodtrykks-

måling med Riva-Roccis 

apparat. Inntil Korotkoff 

beskrev hvordan det 

diastoliske trykk kunne 

måles, ble det systoliske 

trykk målt palpatorisk 

slik figuren viser.
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reduksjon hos hypertonikere. Deres oppfatning var medvirkende til at de første kon-
trollerte forsøk på blodtrykksbehandling ble igangsatt – den første Veterans Admi-
nistration-studien publisert i 1967 (se senere).

De håpløse forholdene som pasienter med hypertoni erfarte, finner vi bl.a.
beskrevet i et større arbeid av H.F. Høst fra 1932: «Investigations of blood pressure
in hypertonia disease».

Høst undersøkte blodtrykksdata fra 4000 pasienter fra Bærum sykehus i tiden
1925 til 1931. I alt 119 hadde essensiell hypertoni. Diagnosen var stilt på basis av sys-
tolisk trykk alene – alle hadde verdier på 180 mm Hg eller mer målt flere ganger. Etter
få års oppfølging var 40 % døde! Den eneste behandling som hadde effekt på blod-
trykket, var sengeleie og vektreduksjon hos overvektige. I noen tilfeller ble blodtapping
(fra 500 til 900 ml) forsøkt. Om medisiner heter det at «ingen av dem syntes å ha noen
som helst effekt». Noe overraskende er det å lese at begrunnelsen for at det diastoliske
trykket ikke var tatt med, var at det ofte ikke kunne måles og var for komplisert! Resul-
tatene var nesten like nedslående som i en tidligere publikasjon fra Finseninstituttet i
Danmark, hvor 83 % av 164 pasienter med høye trykk døde innen få år.

Hvor tidlig blodtrykksmåling ble en fast del av status presens, har nok variert på
norske sykehus. Men vi vet at i tiden 1929 til 1933 ble blodtrykket i hvert fall målt
på alle pasienter innlagt på VIII avd. ved Ullevål sykehus. Målingene ble gjort lig-
gende, dagen etter innkomst.

I 1933 holdt Olaf Rømke (senere i mange år sjef for Medisinsk avdeling på
Drammen sykehus) prøveforelesning for den medisinske doktorgrad over emnet
«Om patologiske avvikelser fra det normale blodtrykk og deres kliniske betydning»
(3). På bakgrunn av datidens litteratur og egne observasjoner konkluderer han med
140/90 som øvre grense for det normale trykk hos voksne – en verdi som har vært
benyttet helt frem til i dag. Han fremhever at flertallet av pasientene med essensiell
hypertoni (høyt blodtrykk uten kjent årsak) kun hadde forhøyet blodtrykk som
eneste funn, men påpeker at ved stigende trykk så man ofte hjertehypertrofi (øket
hjertevekt ved obduksjon) og i EKG «venstrepreponderens». Han omtaler også hjer-
neblødning og nefrosklerose som senkomplikasjoner.

I en oversiktsartikkel i T. Norske Lægeforening fra 1940 fremhever Hans Jacob
Ustvedt tuberkulosens tilbakegang i Norge og den økende betydning av hjerte- og
karsykdommene. Han fremhever at hypertoni er en sentral årsak til hjertesvikt.
Basert på retningslinjer fra USA og England gir han en grundig beskrivelse av kor-
rekt blodtrykksmåling – fullstendig gyldig den dag i dag.

Tidlige studier over årsaker til høyt blodtrykk – 
«sekundær hypertensjon».
I første halvdel av 1900-tallet ble en rekke årsaker til såkalt sekundær hypertoni
beskrevet. Ofte førte kirurgisk korreksjon eller ekstirpasjon til normalisering av
blodtrykket. Slike eksempler er forsnevring av hovedpulsåren (coarctatio aortae),
ensidig nyresykdom, binyresvulster (feokromocytom) og i 1955 Conns syndrom.

Diagnostikken av mange av disse formene for sekundær hypertensjon er ofte vans-
kelig, og kan kreve nitide studier med komplisert metodikk.
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Når de forskjellige diagnostiske metoder og operasjoner ble innført i Norge, er
ikke undersøkt, men det anses som sannsynlig at internasjonalt aksepterte prosedy-
rer nokså raskt ble tatt i bruk her til lands med den stadig raskere utbredelse av medi-
sinske fremskritt mellom de enkelte land.

En studie fra 1938 skal likevel fremheves – så vidt vites den første norske doktor-
avhandling om den arterielle hypertensjons patogenese – av Roald Opsahl (4).
Arbeidet dreier seg om en obduksjonsundersøkelse av i alt 476 pasienter hvorav 74
hadde hjerneblødning som dødsårsak. Hos 48 uten nyresykdom, men med sikker
hypertoni, fantes en klart øket binyrevekt. At dette kan ha bidradd til økt aldoste-
ronproduksjon og derigjennom høyt trykk, kan tenkes – men aldosteronet var ikke
oppdaget på den tid. Etter at det ble oppdaget, ble det forsket mye på dets rolle i
patogenesen av essensiell hypertensjon, og dette diskuteres fortsatt.

Tiden 1940 til 1960 – diagnostikk og kirurgisk 
blodtrykksbehandling
I den første delen av denne perioden opplever vi en økende erkjennelse av at også
moderat forhøyet blodtrykk er uheldig for så vel pulsårer som for hjerte. Og etter
utvikling av hjertekateteriseringen påvises det at individer med langvarig og betyde-
lig hypertensjon har redusert pumpefunksjon, og at det høye trykket beror på for-
øket karmotstand.

EKG får en økende rolle i vurdering av hjertets tilstand, og Håkon Rasmussen
beskriver typiske EKG-forandringer ved varierende grader av venstre ventrikkel-
hypertrofi.

I 1945 publiserer han sammen med Johs. Bøe et større arbeid om prognosen ved
essensiell hypertensjon og – noe overraskende – «indikasjoner for operativ behand-
ling». I en oppfølgingsstudie av 100 pasienter fremkom det at innen 6 år var 52 døde
– de fleste av hjerneblødning. Verst gikk det med den tredjedelen av pasientene som
hadde trykk over 200/125. Ifølge forfatterne burde slike pasienter tilbys operasjon (5).

Den operasjonen det siktes til, er sympatektomi – innført av Smithwick i 1938.
Man skar over sympatiske nervebaner til innvollsorganer, nyrene og underekstremi-
tetene for å fremkalle reduksjon av den perifere karmotstand gjennom dilatatasjon
av arteriolene. Dette drastiske inngrepet medførte ofte betydelig fall i blodtrykket,
men store ortostatiske trykkfall hos mange.

Metoden ble benyttet en del her i landet, og på et møte i Norsk Selskap for indre
Medisin i Oslo i 1949 la vår fremste hjertekirurg L. Efskind frem resultater fra 52
opererte pasienter, fulgt fra 1 til 5 år. Alle hadde v.ventrikkel-hypertrofi. I alt 33
oppnådde et trykkfall på 60 mmHg systolisk og 20 mmHg diastolisk. Best resultater
fikk de yngste, og «virkningen på pasientens subjektive besvær var ofte påfallende
god og står ikke sjelden i et tydelig misforhold til det postoperative fall i blodtryk-
ket». Og Efskind sier videre: «Hvor behandlende kirurg føler seg skuffet fagmessig
sett, kan det derfor være sunt å erindre at hypertensjonssykdommen sett fra pasien-
tens side ikke alltid kan vurderes i mmHg» (6).

På det samme møtet redegjør den kjente professor i indremedisin H.A. Salvesen
for den indremedisinske behandling (7). Han må medgi at det ikke fantes noen
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brukbare trykknedsettende medikamenter. Det man kunne prøve, var svært saltfat-
tig kost, Kempners risdiett eller såkalt Karellkur, basert på kjernemelk. Salvesen
omtaler også forsøk med medikamenter som skulle gi en kjemisk sympatektomi,
men resultatene var så langt usikre og dårlige. Det var nok kirurgen som hadde mest
å fare med den gang når det gjaldt å få trykket ned!

I 1954 publiserte han som ble vår nasjonale talsmann for hypertonibehandling i
de følgende år, H. Storm Mathisen, sitt doktorarbeid om prognosen ved essensiell
hypertensjon. Dette er et grundig arbeid over ca. 300 sykehusinnlagte pasienter med
nærmest ubehandlet hypertoni. Hovedfunn var at prognosen var dårligst hos menn,
og best hos dem med labil hypertensjon. Når organkomplikasjoner forelå, var prog-
nosen alvorlig. Noe overraskende fant han at hypertensjon per se neppe var en etio-
logisk faktor i utviklingen av koronarsykdom. Avhandlingen innholder en verdifull
gjennomgang av blodtrykksarbeider fra første halvdel av 1900-tallet med fullsten-
dige litteraturreferanser (8).

Den terapeutiske revolusjon
Omkring 1950 hadde noen medikamenter som kunne senke blodtrykket, blitt for-
søkt i klinikken – de såkalte kjemiske ganglieblokkere som hexametonium og meka-
mylamin, og også karutvidende veratrumalkaloider som hydralazin. Rauwolfia ser-
pentina og reserpin ble også benyttet. Disse virket på den sentrale blodtrykksregule-
ringen, men hadde en uttalt sedativ effekt og gav ofte depresjoner. Andre
bivirkninger var uklart syn, tørr munn, obstipasjon og impotens.

Noe mer lovende var den perifert virkende sympatikushemmeren guanetidin,
men også denne forbindelsen var vanskelig å benytte i terapien. Den måtte gis fire
ganger daglig; dosen titreres nøye, og hypotensjonsproblemer oppstod ofte.

Det store gjennombruddet skjedde da tiazid-diuretika ble oppdaget i 1956, først
klorotiazid, og senere hydroklorotiazid. Allerede i 1958 kom de første meddelelser
om at disse medikamentene, gitt peroralt 1 til 2 ganger daglig, senket blodtrykket
effektivt hos en stor del av pasientene med essensiell hypertoni og som regel uten
store bivirkningsproblemer. Dette åpnet helt nye muligheter for den vanlige lege og
gav blodtrykkspasientene et helt nytt liv! (figur 17.4)
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Hypertensjonens hemodynamikk
Forhøyet trykk i det store kretsløps arteriesystem avslører et misforhold mellom de
to viktigste faktorer som bestemmer trykket: hjertets minuttvolum og den totale
perifere karmotstand.

De tidligste studiene av blodstrøm, trykk og åremotstand ble gjort hos eldre
pasienter med alvorlig hypertensjon – undersøkt med hjertekateterisering, der hjer-
tets minuttvolum ble undersøkt med Ficks metode. Resultatene viste at den totale
åremotstanden var sterkt forhøyet, mens hjertets minuttvolum og slagvolum var
redusert.

Men på 1960-tallet var det omstridt hvordan forholdene var i starten av blod-
trykkssykdommen. Mange mente at en øket sympatikusaktivitet i ung alder kunne
føre til essensiell hypertensjon.

Ved Haukeland sykehus hadde man lenge vært interessert i blodtrykk, og større
undersøkelser av befolkningens blodtrykk var utført flere ganger bl.a. av Rasmussen,
Bøe, Humerfelt, Eilertsen og Wedervang. Disse undersøkelsene hadde blant annet
til hensikt å finne ut om det var en eller to typer trykkprofiler i befolkningen, et pro-
blem som hadde opptatt særlig de kjente britiske forskerne Pickering og Platt. Ber-
gensdataene talte for at trykket fordelte seg etter en gausslignende kurve med ett
toppunkt – slik Pickering mente, og ikke to, som var Platts oppfatning (9).

Takket være en av disse befolkningsundersøkelsene lyktes det å få undersøkt med
invasiv metodikk et relativt stort materiale av menn i alderen 17–60 år med ube-
handlet essensiell hypertensjon og aldersmatchede kontroller med normale trykk.
Undersøkelsene ble gjort i hvile og under arbeidsbelastninger. Trykket ble målt kon-
tinuerlig intraarterielt, og hjertets minuttvolum med fargestoffet Cardiogreen, og
ved hjelp av et meget nøyaktig densitometer utviklet ved Christian Michelsens Insti-
tutt (figur 17.5).

Resultatene viste at i yngste gruppe var hjerteminuttvolumet i hvile forøket sam-
menlignet med aldersmatchede normotensive kontroller, mens åremotstanden ikke
var signifikant øket. Både puls og oksygenopptaket var høyere enn normalt. Samlet
kunne disse funnene være forenlige med
en økt sympatikusaktivitet, noe mange
resultater fra andre laboratorier med
annen metodikk har vist senere hos denne
gruppen hypertonikere.

Men ved arbeidsbelastning fremkom
det at evnen til vasodilatasjon var redu-
sert, og svært overraskende at økningen
av slagvolumet var nedsatt hos disse unge
symptomfrie mennene med mild hyper-
tensjon. Både hjertet og motstandskarene
var således påvirket tidlig! Hos de eldre
gruppene var alltid åremotstanden forø-
ket og minuttvolumet nedsatt, mest
uttalt under muskelarbeid (10).
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Gjennom regelmessig oppfølging lyktes det å få undersøkt de yngste gruppene
med nøyaktig samme metodikk etter 10 og 20 år. Resultatene viste at den yngste
gruppen endret kretsløpet, med øking av åremotstanden og fall i minuttvolumet
som hovedfunn. Blodtrykket økte moderat i alle gruppene (1, 11).

Ved Haukeland sykehus har man videre, under ledelse av Jarle Ofstad og Bjarne
Iversen, studert renale hypertensjonsmekanismer i en egnet dyremodell, nemlig
spontant hypertensive rotter (jf. introduksjonen til dette kapitlet). Slike rotter har et
hemodynamisk mønster som ligner mye på forholdene hos mennesker.

Hypertensjon, det sympatiske nervesystem og karskade
Gjennom mange år har forskere ved Ullevål sykehus under ledelse av Erik Enger,
Ivar Eide og senere Sverre Kjeldsen utført en rekke studier over blodtrykkssykdom-
mens patofysiologi, bl.a. over katekolaminenes rolle, insulinresistens, blodplate-
funksjon, vasopressinets rolle, saltsensitivitet og hjemmeblodtrykksmåling. En spe-
siell serie gjelder unge menn rekruttert fra sesjonsundersøkelse. Ett interessant funn
var at de med lett forhøyet trykk og som ble innkalt til etterundersøkelse med
beskjed om at trykket var høyt, hadde høyere trykk ved etterundersøkelsen enn de
som fikk et nøytralt brev uten blodtrykksopplysningen. En økt sympatikusaktivitet
som følge av nervøsitet kunne være en forklaring. Kjeldsen viste i sin doktoravhand-
ling i 1984 og i flere senere undersøkelser at innholdet av adrenalin i arterieblod er
forhøyet ved mild hypertensjon (12). Andre indikasjoner på økt sympatikusaktivitet
hos slike individer er nedsatt insulinfølsomhet. En lang rekke doktorarbeider fra
Kjeldsens gruppe fra årene 1980 til i dag har belyst også andre aspekter ved den
essensielle hypertensjonens patogenese. Kjeldsen har også spilt en sentral rolle i
mange store internasjonale studier over medikamenteffekter. Et uttrykk for stor
internasjonal anerkjennelse er at han som den første nordmann nettopp er valgt til
president for European Society of Hypertension.

Ekkodopplerstudier – ny viten om blodtrykkseffekt på 
hjertet
Etter at ultralyd- og dopplerteknikken ble utviklet, ble det mulig å studere detaljer i
hjertefunksjonen non-invasivt. Metoden kunne også anvendes på barn, og gjentas
ofte. Tallrike slike studier har avslørt at den diastoliske delen av hjertesyklusen påvir-
kes tidlig ved hypertensjon, ofte før den systoliske, og er uttrykk for nedsatt elastisi-
tet i venstre hjertekammer – igjen beroende på en forøket mengde kollagen i forhold
til myocytter i ventrikkelveggen. Når venstre ventrikkel er blitt hypertrofisk, er dette
uttrykk for en klar risikoøkning.

Fra norsk side er det kommet flere viktige bidrag til denne forskningen, bl.a. fra
Bergen ved Eva Gerdts, og også gjennom deltagelse i store internasjonale studier
over virkningen av forskjellige typer blodtrykksmedikamenter, bl.a. LIFE-studien.
Denne viste at angiotensinreseptorblokkeren losartan var mer effektiv mot venstre
ventrikkel-hypertrofien og gav bedre resultat også når det gjaldt pasientenes prog-
nose, enn behandling basert på betablokkeren atenolol.
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De moderne blodtrykksmedisinene
Hemodynamiske studier, bl.a. fra Bergen i 1970, viste at hydroklorotiazid ved lang-
tidsbruk senket trykket gjennom reduksjon av åremotstanden og bibehold av hjertets
pumpefunksjon – med andre ord en normalisering av de kardinale hemodynamiske
forstyrrelsene. Men fall i serum K og økning av urinsyre var uønskede bieffekter.

I 1958 ble sentralt virkende stoffer – alfa-metyldopa og senere klonidin – tatt i
bruk i blodtrykksterapien. De resulterte som regel i akseptable blodtrykksfall, men
førte ofte til plagsomme bivirkninger som munntørrhet og tretthet og var derfor
langt fra ideelle.

Derimot kom en annen medikamentklasse – betablokkerne – i utstrakt bruk i
blodtrykksbehandlingen. Hovedeffekten var blodtrykksfall sammen med reduksjon
av puls og hjerteminuttvolum, men uten tydelig reduksjon av den forhøyede åremot-
standen – selve kardinalfeilen. Man kan si at betablokkerne erstattet ett patologisk
kretsløpsystem med et annet. Vi kunne vise at betablokkere selv ved fem års behand-
ling ikke reduserte åremotstanden. Med en helt annen metode – nitide mikroskopi-
undersøkelser av arteriolvegg i biopsier fra hypertonikere – er det av danske forskere
vist at betablokkere ikke normaliserer åreveggen, i motsetning til medikamenter som
fremkaller vasodilatasjon. I disse dager diskuteres det om betablokkere fortsatt bør
benyttes som eneste medikament til behandling av ukomplisert hypertensjon.

Men betablokkere er velegnet ved koronarsykdom – med eller uten hypertoni,
noe bl.a. en stor norsk studie over betablokkeren timolol viste (reduksjon i risiko for
utvikling av hjertestans og hjertesvikt ble påvist).

I tiden 1970 til 1990 ble det utviklet andre nye typer blodtrykksmedisiner, som
alle via ulike mekanismer viste seg å senke trykket gjennom motstandsreduksjon og
bibehold eller forbedring av hjertets pumpefunksjon: kalsiumblokkere, alfablokkere,
ACE-hemmere og ARB (angiotensinreseptorblokkere). Deres akutte og kroniske
effekter i hvile og under arbeid er undersøkt gjennom en lang rekke studier ved Per
Omvik og Per Lund-Johansen i Bergen (13).

Fordelene og ulempene ved de forskjellige medikamentklassene, når de er spesielt
nyttige, eller hvordan de best kan kombineres, er det viktig å kjenne til for dagens
leger.

Kontrollerte medikamentstudier og metaanalyser 
av effekter
Det var et gjennombrudd da Freis på 1960-tallet gjennomførte de første dobbelt
blind-studier med aktive medikamenter (tiazider, hydralazin og reserpin) mot pla-
cebo hos to grupper blodtrykkspasienter. Så vel i gruppen med de høyeste trykkene
(diastolisk 114–127) som i gruppen med lavere trykk (90–114) var det langt færre
dødsfall og alvorlige komplikasjoner blant dem som hadde oppnådd trykksenkning
gjennom aktiv behandling. Den siste studien ble publisert i 1970 (11).

Noen år etter ble diuretika og betablokkere testet mot placebo hos pasienter med
mild hypertensjon. En slik studie ble utført av Anders Helgeland og medarbeidere
på et utvalg av pasienter fra den kjente store Osloundersøkelsen som ble planlagt av
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Paul Leren. Stort sett gikk det best med de pasientene som fikk aktiv behandling,
men bivirkningene var mange og resultatene mindre gunstige enn antatt, spesielt når
det gjaldt koronarsykdom. En viktig oppdagelse var at betablokkeren propranolol
syntes å øke serumkolesterol.

På 1990-tallet viste en metaanalyse av et titall store placebokontrollerte blod-
trykksstudier hos i alt 52 000 pasienter at aktiv behandling reduserte risikoen for
hjerneslag med ca. 42 % og for hjerteinfarkt med ca. 14 % (figur 17.7).

I de 15 påfølgende år er det gjennomført en lang rekke store multisenterstudier,
hvor forskjellige typer blodtrykksmedisiner er testet mot hverandre. Norske blod-
trykksforskere og leger har deltatt i mange av disse, som har vært skandinaviske eller
multinasjonale. De skandinaviske har fått betydelig anerkjennelse på grunn av god
oppfølging og svært lite frafall.

Med få unntak har disse vist at effekten på total mortalitet og samlet antall pri-
mære endepunkter har vært lik, og uavhengig av medikamenttypen. Selve blod-
trykksreduksjonen har vært ansett som avgjørende for resultatet. Det har imidlertid
vært noen forskjeller i typen endepunkter, idet kalsiumblokkere har vært mest effek-
tive til å hindre hjerneslag og betablokkere til å motvirke koronarsykdom (1).

Men i løpet av det siste året har den såkalte ASCOT-studien, hvor norske forsk-
ere og leger deltok, vist at pasienter som startet med kalsiumblokkeren amlodipin
med eventuelt senere tillegg av ACE-hemmeren perindopril, hadde lavere mortalitet
og færre alvorlige hendelser enn de som startet med betablokkeren atenolol og even-
tuelt tillegg av hydroklorotiazid.

Hypertonibehandling – fra spesialistens råd til 
internasjonale og nasjonale retningslinjer
Frem til Freis publiserte behandlingsresultatene fra Veterans Administration-studi-
ene, var det nokså liten interesse for blodtrykksbehandling i Norge. På Hjerte-kar-
rådets årsmøte i 1970, der en stor del av landets ledende indremedisinere var til
stede, holdt jeg et foredrag med tittelen «Bør den profylaktiske behandling av høyt
blodtrykk intensiveres?» (14). Siden blodtrykkssykdommen ofte er uten symptomer
i mange år, slo jeg til lyd for å prøve å oppspore hypertonikere, for å få igangsatt
terapi. Foredraget møtte atskillig motbør fra eldre professorer, som mente at noe
slikt ville være altfor kostbart.

Samtidig skrev jeg en artikkel om «Behandling av hypertensjon i allmennprak-
sis». Mine forslag ble ikke møtt med protester, men vurdert 34 år senere var jeg svært
konservativ i forslag til grenser for start av medikamentell terapi!

Statens helseundersøkelser, som tidligere vesentlig hadde drevet med landsomfat-
tende skjermbildeundersøkelser på jakt etter tuberkulose, startet på 1970-tallet fyl-
kesvise undersøkelser over bl.a. blodtrykk, kolesterol, vekt og høyde hos middelald-
rende menn. Det ble også gjort forsøk på å studere effekten av forskjellige medika-
mentopplegg hos dem med høyt blodtrykk, men dette lyktes det dessverre ikke å
fullføre.

På slutten av 1970-tallet ønsket Norges allmennvitenskapelige forskningsråds
gruppe for helsetjenesteforskning å utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling
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av høyt blodtrykk. Et arbeidsutvalg ble nedsatt med Peter
Hjort som leder og Hans Waaler som ekspert på helseøko-
nomi; resten av medlemmene hadde stor erfaring i blod-
trykksbehandling (figur 17.6).

Arbeidet resulterte i rapporten Høyt blodtrykk, behand-
lingsprogram, utbytte, kostnader (15).

I de følgende årene ble gruppen utvidet med stadig flere
fra allmennmedisinen, og «ekspertene» falt gradvis ut. I 1986
utgav Norsk Selskap for Almenmedisin retningslinjer for
blodtrykksbehandling (NSAM-reglene).

I verden ellers ble det stadig utarbeidet guidelines for blod-
trykksbehandling, bl.a. fra International Society of Hyper-
tension, WHO, European Society of Cardiology og mange
andre (1, 11).

Felles for alle disse guidelines er at ikke bare blodtrykket,
men individets totale risiko skal avgjøre terapivalget. De fleste
graderer risikoen etter kjønn, røykevaner, alder, blodtrykk og
lipidverdier (totalkolesterol, LDL eller forholdet HDL/
totalkolesterol). Egne tabeller er laget for diabetikere. Alle
disse retningslinjene blir stadig revidert.

Hvis ikke livsstilstiltak fører individet under en viss risikogrense, skal medika-
menter brukes – for å redusere blodtrykk, kolesterol eller begge deler. Jo lavere man
setter grensene, desto flere vil trenge medikamenter – og helsebudsjettet sprekker.
Utgiftene til medikamenter og legekontroller er det nokså enkelt å beregne, men
pengeverdien av gevinsten i form av flere leveår med god helse er det vanskeligere å
bli enig om.

De økende medikamentutgiftene har her i landet ført til at legene ikke lenger står
fritt i valg av det medikamentet de mener er det beste for pasienten. Skal pasienten
ha medikament på «blå resept», er det innført regler for hva som kan brukes. Det
første påbudet var at såfremt ikke tungtveiende grunnlag for noe annet forelå, skulle
alle blodtrykkspasienter begynne behandling med et tiazid (som var billigst). Dette
er en helt ny situasjon i norsk medisin, og bestemmelsene har vært møtt med pro-
tester fra legehold. Men en tilsvarende utvikling foregår også i andre land, og det er
fra statlige myndigheter varslet at slike kontrolltiltak vil øke også i Norge.

Avsluttende kommentar
I løpet av det tyvende århundre har vi gjort store fremskritt i den medikamentelle
behandlingen av høyt blodtrykk og også av høyt blodkolesterol. Det er blitt mulig å
redde selv pasienter med livsfarlig hypertensjon, holde trykket under kontroll og gi
pasientene et lengre og bedre liv. I siste halvdel av 1900-tallet er dødeligheten av
hjerte- og karsykdom i Norge mer enn halvert. Spesielt har nedgangen i dødsfall på
grunn av hjerneslag vært dramatisk. Mange forhold har nok ført til denne utvik-
lingen, men det er overveiende sannsynlig at moderne behandling av høyt blodtrykk
har vært et vesentlig bidrag (figur 17.7).

Figur 17.6. Det første 

norske behandlingspro-

gram for høyt blodtrykk.
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Men vi er ennå langt fra målet når det gjelder vår forståelse av hvorfor hypertoni opp-
står. Alt tyder på at feilen ikke skyldes noe enkelt gen, men trolig forskjellige feil i en
lang rekke gener som koder for mekanismer som deltar i blodtrykksreguleringen.

Undersøkelser bl.a. fra Bergen hos rene normotensive versus rene hypertensive
familier talte for dette, og påviste klart høyere trykk gjennom hele døgnet hos avkom
fra hypertoniforeldrene (16). Det synes lite sannsynlig at eventuell genkorreksjon vil
kunne spille noen rolle for hypertoniforebygging i overskuelig fremtid. Men gjen-
nom sunn livsstil og korrekt bruk av antihypertensiver, eventuelt kombinert med
lipidsenkere, kan vi hindre farlig blodtrykksstiging og alvorlig organskade hos de
fleste pasienter som får påvist forhøyet blodtrykk.

I øyeblikket er den største utfordringen i Norge som ellers i verden at altfor
mange med hypertensjon ikke behandles godt nok med de mulighetene som finnes
i dag.
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Summary

Hypertension – from measuring blood pressure to health policy
From the 1930s, blood pressure has been recorded in most patients in Norwegian
departments of internal medicine. A few follow up studies on subjects with severe hy-
pertension demonstrated a 5 year mortality of close to 50 %. In the 1950s, several
large epidemiological studies including blood pressure were started. Partly based on
subjects from these, different centers became engaged in studies of pathophysiology
such as hemodynamic aspects, the role of the sympathetic nervous system, changes in
vasopressin and blood platelets, cathecholamines, and the mode of action of antihy-
pertensive agents. More recently, several large scale multinational drug effect studies
have been conducted.

During the two last decades, The Norwegian Society of Hypertension and the
General Practitioners Organization have published guidelines for diagnosis and treat-
ment showing disagreement on several issues – in particular with respect to indica-
tions for drug treatment and the use of the most modern (and expensive) drugs. For
economical reasons the Norwegian state health authorities in 2004 introduced for the
first time a system ensuring that the inexpensive thiazides are used as the first drug –
against the protests from treatment experts.
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