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Sammanfattning
Bakgrund
Ett normalt blodtryck visar en fysiologisk variation under dygnet och påverkas av olika
faktorer. Ett förhöjt blodtryck vid flera mättillfällen kan vara hypertoni. Hypertoni ökar risken
för hjärt-kärl komplikationer. Grunden för omhändertagande av personer med förhöjt
blodtryck är mätning med auskultatorisk teknik och aneroidmanometer eller
kvicksilvermanometer på vårdcentralen. Många gånger återspeglar inte denna
blodtrycksmätning korrekt patientens verkliga blodtrycksituation i vardagen. Ett sätt att
objektivt mäta blodtrycket under dygnet är att låta patienten genomgå en 24-timmars
noninvasiv ambulatorisk blodtrycksmätning.

Syfte
Syftet med projektarbetet var att undersöka överensstämmelsen mellan vanlig manuell
blodtryckmätning(MBTM) och 24-timmarsblodtrycksmätning (24h-BTM) då manuell
mätning uppvisat förhöjt blodtryck hos personer utan känd hypertoni eller hjärt-kärlsjukdom.

Metod
Projektet är en prospektiv kvalitetsstudie på Norrvikens vårdcentral.
Patienter 18 år och äldre utan tidigare känd hjärtkärlsjukdom och som inte hade en pågående
antihypertensiv behandling inkluderades under en femveckorsperiod. Alla genomgick MBTM
och om första MBTM visade förhöjt blodtryck (140/90 eller högre) gjordes även en 24hBTM. Resultaten av MBTM och 24h-BTM analyserades och sammanställdes m h a Excel.

Resultat
Av totalt 29 personer som inkluderades i studien var det 16 personer med förhöjt MBTM som
också genomgick 24h-BTM. 13 av de 16 personerna, dvs 81% hade också hypertoni vid 24hBTM.

Slutsats
Studien ger viss indikation för att en mätning av blodtrycket under 24 timmar ger en bättre
uppfattning om en enskild persons blodtryckssituation, än enskilda mottagningsblodtryck och
skulle därför kunna bidra till att erbjuda patienten en säkrare diagnos och bättre anpassad
behandling.
Det saknas prospektiva långtidsstudier om diagnostisering och behandling av hypertoni
baserat på 24-timmarsblodtrycksmätning. För att med högre säkerhet kunna dra slutsatser och
förbättra bedömningen av patienter som uppvisar förhöjt blodtryck utan känd hypertoni och
hjärt-kärlsjukdom föreslås prospektiva studier inom primärvården där de flesta
hypertonipatienter handläggs.
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Introduktion
En vanlig sökorsak i primärvården är högt blodtryck. De flesta patienter som söker för detta
utreds på vårdcentralen och oftast föranleder det inte vidareutredning hos annan specialist.
Problemet är dock att blodtrycket påverkas av olika faktorer och visar fysiologiska variationer
under dygnet. Detta i sin tur kan leda till under- eller överdiagnostik av patienter med högt
blodtryck.
Blodtrycket kan mätas av läkare eller annan medarbetare på en sjukvårdsenhet i vila
(mottagningsblodtryck) eller i samband med fysisk provokation (arbetsblodtryck). Det kan
mätas av anhöriga eller patienten i hemmet (hemblodtryck) eller automatiskt under 24 timmar
(ambulatorisk blodtrycksmätning). Normalt blodtryck definieras enligt aktuella internationella
och svenska riktlinjer som ett systoliskt blodtryck <140mm Hg och diastoliskt blodtryck <
90mm Hg [1].
Mätning med auskultatorisk teknik och aneroidmanometer eller kvicksilvermanometer på
mottagningen är idag grunden för blodtrycksmätning. Vid många tillfällen kan man misstänka
att blodtryck uppmätt med denna teknik inte speglar korrekt patientens allmänna
blodtryckssituation t ex när patienten själv har registrerat sitt blodtryck hemma och funnit
lägre blodtryck än på mottagningen eller när patienten fortsätter att ha högt blodtryck efter
insatt eller justerad medicinsk behandling. Ett sätt att objektivt dokumentera blodtrycket
under dygnet är att låta patienten genomgå en 24-timmars noninvasiv ambulatorisk
blodtrycksmätning.
Under senaste åren har studier visat att 24-timmarsblodtrycksmätning (24h-BTM) ger en
mycket bättre uppfattning av patientens blodtrycks nivå än mottagningsblodtrycksmätningar
(MBTM) på grund av sin reproducerbarhet. Det är endast genom dygnsmätning som man kan
få information om t ex blodtryck i speciella situationer utanför mottagningen eller om
blodtrycksnivåer nattetid. Dipping är ett begrepp för att beskriva sänkning av blodtrycket
nattetid och motsatsen non-dipping. Non-dipping anses föreligga om skilnaden i blodtryck
mellan dag och natt är mindre än 10 procent. Allt fler experter rekommenderar nu därför att
man har tillgång till ambulatorisk blodtrycksmätning som en naturlig del i utredningen vid
hypertoni [2-4].
Det ambulatoriska blodtrycksmätningsresultatet anses i studier vara betydligt mer tillförlitligt
än mottagningsblodtyck p g a de många mätningar som utförs under ett dygn [5-7], vilket gör
att medelvärdena för dag och natt blir reproducerbara [5-7]. Det är därför av yttersta vikt att
man inte minskar antalet mättillfällen per timme eftersom detta medför att fördelarna med
24h-BTM jämfört med MBTM minskar påtagligt [6]. Dygnsmätningen är blindad, dvs.
blodtrycksmätaren är inställd så att patienten inte kan se vilka värden som registreras under
dygnet. Detta för att patienten inte ska påverkas av att se resultatet av höga registreringar.
Nackdelar med 24h-BTM är att undersökningen tar längre tid än MBTM och kan ibland
upplevas som mer påfrestande för patienten. Det har diskuterats att den ambulatoriska
blodtrycksmätningen skulle kunna ge en viss stegring av det nattliga blodtrycket p.g.a.
sömnstörningar som undersökningen kan orsaka. I en svensk studie [8] har man genom
sömnregistrering kunnat visa att de blodtrycksregistreringar som var förknippade med en
mindre djup sömn inte var förknippade med ett högre blodtryck än andra registreringar
utförda strax före eller efter. Andra nackdelar kan vara att undersökningen är dyrare att utföra
än mottagningsblodtryck och att mätresultaten kan vara svårare att tolka.
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Referensvärden för ett normalt blodtryck vid 24h-BTM är medelblodtryck över dygnet
≤130/80 mm Hg, medelblodtryck dagtid ≤135/85 mm Hg och medelblodtryck nattetid
≤120/70 mm Hg [10,11]. De indikationer som anges i litteraturen för 24h-BTM [10] är
följande:


Patienter där man misstänker ”vitrocks-hypertoni”, dvs. högt mottagningsblodtryck
(140/90 mm Hg eller högre) och tecken på att patienten är stressad i samband med
blodtrycksmätningen eller om det finns information om att patienten har lågt eller
normalt blodtryck vid kontroll utanför mottagningen.



Stora variationer i mottagningsblodtryck.



Patienter där man misstänker icke optimal behandling, patienter som vid kontroller på
mottagningen har gränsvärden blodtryck och läkaren är osäker om ytterligare
blodtryckssänkande behandling krävs.



För att identifiera patienter med högt blodtryck nattetid.



Förbättra compliance hos svårbehandlade patienter. Om man kan se att en given terapi
sänker blodtrycket över dygnet kan det öka patientens motivation att fortsätta med sin
medicinering och ta den regelbundet.



Refraktär hypertoni i sådana fall där patienten tycks svara dåligt eller inte alls på given
antihypertensiv behandling.



Bättre bedömningsunderlag vid förmaksflimmer.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka överensstämmelsen mellan vanlig manuell
blodtrycksmätning och 24-timmarsblodtrycksmätning då manuell mätning uppvisat förhöjt
blodtryck hos personer utan tidigare känd hypertoni eller hjärt-kärlsjukdom.
Studien är ett kvalitetsarbete som kan användas som del i det fortsatta utvecklingsarbetet av
hypertonivårdprogrammet på Norrvikens vårdcentral.

Frågeställning
Hur många personer som uppmätt hypertoni vid blodtrycksmätning på mottagningen har
också en hypertoni vid 24-timmarsblodtrycksmätning?

Metod och material
Projektarbetet är en prospektiv studie genomförd på Norrvikens Vårdcentral som ligger norr
om Stockholm. Det är en landstingsdriven vårdcentral med 8500 listade patienter. På
vårdcentralen arbetar sex specialister i allmänmedicin och två ST-läkare i allmänmedicin.
Vid utredning av patienter med förhöjt blodtryck på Norrvikens VC ingår det två-tre
blodtrycksmätningar på mottagningen. Ofta kompletteras utredningen med 24h-BTM med det
avgörs av respektive läkare. Sedan ett år tillbaka har vårdcentralen en egen 24-timmars
blodtrycksmätare.
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Inklusionskriterier
I studien inkluderades alla kvinnor och män 18 år och äldre som önskade kontrollera
blodtrycket på vårdcentralen och delta i studien under en period av 5 veckor i oktobernovember 2011.
Exklusionskriterier
Pågående antihypertensiv behandling eller känd hjärt-kärlsjukdom.
Studiens upplägg
Information om studien sattes upp på vårdcentralen och vårdcentralens hemsida (Bilaga 1).
De personer som varit intresserade av att mäta sitt blodtryck och delta i studien anmälde sig
via receptionen. De fick ett inledande besök hos författaren samma dag då de erhöll både
muntlig och skriftlig information om studien (bilaga2) och genomgick den första
blodtrycksmätningen på mottagningen. Om mätningen påvisade ett normalt blodtryck
(<140/90) avslutades personens deltagande i studien. De personer som uppvisade ett
blodtryck på 140/90 eller högre fortsatte vidare i studien (bild 1).
Blodtrycksnivåerna för definition av hypertoni och normalt blodtryck vid MBTM följde de
aktuella internationella och svenska riktlinjerna. De personer som hade lätt (140-159/90-99
mm Hg) till måttligt (160-179/100-109 mm Hg) förhöjt blodtryck genomgick två MBTM till
och därefter 24h-BTM. Om någon person uppvisade ett normalt blodtryck vid andra eller
tredje eller vid både andra och tredje MBTM gick den person ändå vidare till 24h-BTM. Det
är första MBTM som varit avgörande om man ska fortsätta i studien. De personer som
uppmätte kraftig förhöjt blodtryck, (>180/110) vid första MBTM prioriterades direkt till 24hBTM.
Vid sammanställningen av resultaten och bedömningen om eventuell medicininsättning var
det 24h-BTM-resultatet, anamnesen och rekommendationer för blodtrycksbehandling som
avgjorde hur patienten har omhändertagits och följts upp.
Undersökningssätt och material
Undersökningsbetingelserna var standardiserade. Samtliga blodtrycksmätningar, 24h-BTM
och MBTM, utfördes av författaren.
Vid MBTM används auskultatorisk teknik och aneroidmanometer och manschettens storlek
anpassas efter armomfång. Aneroidmanometrarna kalibreras en gång om året på Norrvikens
vårdcentral. Det systoliska och diastoliska trycket avläses vid Korotkoff fas I och fas V.
Blodtrycket mäts efter 5 min vila med personen i liggande, och mätarmen bekvämt vilande i
hjärthöjd.
På Norrvikens VC finns en 24-timmarsblodtrycksmätare av modellen Welch Allyn 6100.
Undersökningen utförs under en vanlig arbetsdag. Blodtrycket mäts med regelbundna
intervall under dygnet med oscillometrisk registrering. Apparaten är inställd på tre
mätningar/timme på dagtid och två mätningar/timme på natten. Dygnsmätningen är blindad
dvs. personen kan inte se vilka värden registreras. Detta för att undvika risken att individen
påverkas av att se resultatet, höga eller låga, vilket medför att dygnet inte blir representativt.
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I vanliga fall får patienterna på Norrvikens vårdcentral ett läkarbesök, för svar och åtgärder,
inbokat efter 24h-BTM. Under studien har deltagarna fått svar på undersökningens resultatet
samt eventuella åtgärder i samband med att 24-timmarsblodtrycksmätaren kopplades bort.
För referensvärden för normalt blodtryck vid ambulatorisk blodtrycksmätning användes
Europeiska rekommendationer [3], dvs. dygnsmedelvärde <130/80 mm Hg, medelvärde under
natten <120/70 mm Hg och medelvärde under dagen <135/85 mm Hg.
De personer som hade kraftig förhöjt blodtryck, >180/110, vid första MBTM prioriteras vid
bokningen för 24h-BTM. I de fall det inte fanns möjligheter att utföra undersökningen
närmaste dagarna eller att det fanns andra orsaker till snabbt omhändertagande exkluderades
personerna från studien och övertogs för fortsatt handläggning av kollega på vårdcentralen.
De personer som påvisat hypertoni efter genomförd 24h-BTM handlades avseende behandling
och uppföljning av författaren i mån av tid eller alternativt av sin husläkare.
Instruktioner till patienten
Det rekommenderas att man ska föra dagbok och registrera sina aktiviteter under dagen. På
Norrvikens vårdcentral har vi ingen sådan praxis, utan personen som genomgår
undersökningen får anteckna bara när man går till sängs och när man går upp på morgonen.
Vi har även valt att rekommendera att man ska avstå ifrån att duscha under detta dygn för att
minimera riskerna för fel registreringar. Hittills har alla som genomgått undersökningen
accepterat detta. Muntlig och skriftlig information och instruktioner om dygnsregistreringen
lämnas till patienterna, (bilaga 3). Studieprocessen visas i figur 1.
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Figur 1. Studieprocess
Analys
Databas Excel användes för analys av blodtrycksmätvärdena.

Etik
Tillstånd till studien har inhämtats av verksamhetschefen på Norrvikens vårdcentral.
Projektarbetet har också diskuterats med och godkänts av läkargruppen. Samtliga medarbetare
på Norrvikens vårdcentral fick skriftlig och muntlig information om projektarbetet innan
starten.
Någon etikansökan bedömdes ej vara nödvändig då studien är ett kvalitetsprojekt på
vårdcentralen. Möjligheten för alla patienter som önskar kontrollera sitt blodtryck om så
önskas ingår redan i den vård som vårdcentralen erbjuder sina patienter. Blodtrycksmätning
ingår också i undersökningen vid de flesta läkarbesök på vårdcentralen. Det är också vanligt
att MBTM leder till att 24h-BTM används som ett komplement vid diagnossättningen av
hypertoni. Det finns dock inte etablerade rutiner eller rekommendationer för hur man ska
använda sig av olika blodtrycksmätningar på vårdcentralen utan den enskilda läkaren väljer
själv hur han eller hon vill göra.
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Då det på vårdcentralen redan är vanligt förekommande att blodtrycket först mäts manuellt
och att man därefter också gör en 24-timmarsblodtrycksmätning bedömdes patienterna inte bli
utsatta för någon onödig behandling som inte redan används. Det eventuella obehag som kan
uppstå vid själva mätningen genom att armen utsätts för ett tryck är en nödvändighet för att
över huvud taget kunna mäta blodtrycket och förekommer både då man mäter blodtrycket
manuellt som vid 24-timmarsblodtrycksmätning.
Deltagandet i studien var helt frivilligt och kostnadsfritt. Alla deltagande patienter
avidentifieras vid sammanställningen av resultaten och inga individer kunde därför
identifieras .

Resultat
Till studien anmälde sig totalt 33 personer, varav 14 män och 19 kvinnor. Efter att 29
deltagare genomgått ett första MBTM var det 11 som hade ett normalt blodtryck och de
exkluderades från fortsatt deltagande i studien.
Efter att ytterligare 2 personer föll bort från studien p g a tidsbrist fullföljde totalt 16
personer (11 kvinnor och 7 män) studien och genomgick ytterligare två MBTM och därefter
24h-BTM.
13 av de 16 personer (81%) som hade uppmätt förhöjt mottagnings blodtryck hade också
hypertoni på 24-timmarsblodtrycksmätningen

De uppmätta blodtrycken redovisas i tabell 1.
Tabell 1.
Mottagnings- och 24- timmarsblodtrycksresultat i mm Hg för alla studiedeltagare som
genomgick en 24-timmars blodtrycksmättning på grund av förhöjt mottagningsblodtryck.
Siffrorna som anges i tabellen är medelvärde för patienternas medelvärden.
MSBT – mottagnings systoliskt medelblodtryck
MDBT – mottagnings diastoliskt medelblodtryck
24h-SBT – 24-timmars systoliskt medelblodtryck, dag
24h-DBT – 24-timmars diastoliskt medelblodtryck, dag

MSBT

24h-SBT, dag

Skillnad MSBT/
24h-SBT

Gruppen med 24-

156

167

11
9

timmars hypertoni/

(134-184)

(151-188)

Gruppen med 24-

151

133

timmars normotoni/

(141-166)

(132-135)

MDBT

24h-DBT,dag

(n=13)
18

(n-3)
Skillnad MDBT/
24h-DBT
Gruppen med 24timmars hypertoni/

91

92

(80-103)

(73-112)

90

80

(86-93)

(71-90)

1

(n=13)
Gruppen med 24timmars normotoni/

10

(n=3

Av de 13 personer som både hade förhöjt mottagnings blodtryck och hade hypertoni på 24timmarsblodtrycksmätningen var det en som hade ett måttligt förhöjt medel mottagnings
blodtryck, en med svårt förhöjt medel mottagnings blodtryck och 11 personer som hade ett
lätt förhöjt medel mottagnings blodtryck (figur 2).
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2
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Figur 2. Fördelningen av studiedeltagare beroende på medelmottagningsblodtryck
I den gruppen av 11 personer som hade lätt förhöjt mottagningsblodtryck var det 4 personer
(36 %) som hade ett mycket högre medelblodtryck på både dag- och dygns 24-timmars
blodtrycksmätningen (figur 3).
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Figur 3. Fördelningen alla personer med lätt förhöjt MBT efter hypertonisvårighetsgrad
uppmätt med 24-timmarsblodtrycksmätning.

Diskussion
Resultatet från denna studie påvisade att i 13 av 16 (81%) fall överensstämde manuell
blodtrycksmättning och 24-timmars blodtrycksmätning. Detta resultat överensstämmer ganska
bra med tidigare studie [12].
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Referensvärdet för 24-timmars dagblodtryck ligger 5 mm Hg systoliskt och diastoliskt lägre
än referensvärdet för mottagnings blodtryck. Skillnaden mellan 24-timmarsdagblodtryck och
mottagningsblodtryck i gruppen med 24-timmars normotoni var 18mm Hg systoliskt och 10
mm Hg diastoliskt. Mottagningsblodtrycket låg således högre vilket skulle kunna förklaras av
vitrockseffekten.
Gruppen med hypertoni uppmätt genom 24-timmarsblodtrycksmätning visade en skillnad på
11mm Hg systoliskt och 1 mm Hg diastoliskt i jämförelse med mottagningsblodtrycken.
Denna skillnad är lägre än skillnaden i gruppen med 24-timmars normotoni och man skulle
kunna dra slutsatsen att blodtrycket inte påverkades av vitrockeffekten.
Hypertoni är en betydelsefull riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom. Risken ökar med
blodtrycksnivån. I gruppen med 24-timmars hypertoni var det 11 av 13 personer som hade lätt
förhöjt mottagningsblodtryck. Skulle man sätta diagnos utifrån detta resultat och avstå ifrån
24-timmars blodtrycksmätning så skulle dessa 11 personer få diagnosen hypertoni gard 1,
enligt dem Europeiska riktlinjer.
Efter genomgången 24-timmarsblodtrycksmätning var det 4 av 11 (36 %) personer som hade
ett mycket högre blodtryck vid 24-timmarsblodtrycksmätningen. Detta skulle kunna förklaras
av liknande mekanismer som ligger bakom maskerad hypertoni. Detta resultat belyser tydligt,
även om studien är väldig liten, betydelsen av användningen av 24-timmars
blodtrycksmätning som ger mer korrekt information om patientens allmänna
blodtryckssituation.
24-timmarsblodtrycksmätning ger information om såväl dag- och nattligt blodtryck och därför
är en undersöknings metod med unika möjligheter att kunna studera dygnsvariationerna samt
kunna bedöma dipping/non-dipping status som påvisar sänkningen av blodtrycket nattetid.
Denna information analyseras dock inte i studien p g a att studien var begränsad tidsmässigt
och antalet studiedeltagare var lågt.
Styrkan i denna studie är att den genomförts standardiserat och av en enda person
Svagheten med denna studie ligger i att antalet inkluderade personer var lågt pga att tiden var
för kort och att det därför inte går att generalisera resultaten.

Slutsats
Studien ger viss indikation för att en mätning av blodtrycket under 24 timmar ger en bättre
uppfattning om en enskild persons blodtryckssituation, än enskilda mottagningsblodtryck och
skulle därför kunna bidra till att erbjuda patienten en säkrare diagnos och bättre anpassad
behandling.
Det saknas prospektiva långtidsstudier om diagnostisering och behandling av hypertoni
baserat på 24-timmarsblodtrycksmätning. För att med högre säkerhet kunna dra slutsatser och
förbättra bedömningen av patienter som uppvisar förhöjt blodtryck utan känd hypertoni och
hjärt-kärlsjukdom föreslås prospektiva studier inom primärvården där de flesta
hypertonipatienter handläggs.
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Hej!
Mitt namn är Nadja Spasova och jag gör min
specialist tjänstgöring i allmänmedicin här på
Norrvikens VC.
Under oktober-november månad ska jag arbeta
med ett vetenskapligt projektarbete som ska
handla om blodtryck.
Vill Du kontrollera ditt blodtryck och eventuellt fortsätta i studien,
anmäl Dig i receptionen!
Du kommer att få noggrann information från mig vid första besöket.
Det enda som krävs för att man ska kunna vara med i studien är att
man är minst 18 år och inte har känd hjärt- kärl sjukdom eller
pågående behandling mot högt blodtryck.
Deltagandet i studien är kostnadsfritt och frivilligt!

Välkommen!
Nadja Spassova
ST-läkare ,Norrvikens VC
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Information till Dig som deltar i studien om blodtryck
Vid ditt första besök görs det en blodtrycksmätning.
 Om blodtrycket är normalt (under 139/89) avslutas ditt deltagande i studien.
 Om blodtrycket är förhöjt (över 139/89) görs det två blodtrycksmätningar till
vid två olika tillfällen.
 Därefter ska Du få göra en s.k. 24h-blodtrycksmätning.

Det innebär att Du kommer att ha på Dig en
blodtrycksmanchett i 24h och blodtrycket mätts med jämna mellanrum under
hela dygnet.
Undersökningsresultatet visar hur Ditt blodtryck ligger under dag- och nattetid
samt genomsnitt under dygnet. Visar undersökningen att Du har förhöjt
blodtryck bokas en vanlig läkartid för vidare utredning och ställningstagande till
medicinering.
Syftet med studien är att undersöka hur många patienter med förhöjt blodtryck
vid vanlig blodtrycksmätning har även ett förhöjt blodtryck på 24hblodtrycksmätningen.
Studien är en del av vårdcentralens kvalitetsarbete.
Deltagandet är kostnadsfritt och frivilligt.
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Information om dygnsregistrering av blodtrycket
Det är vanligt förekommande att blodtryck som mätts av sköterska eller läkare
på mottagningen inte alltid stämmer överens med det blodtryck man har utanför
sjukhuset eller mottagningen. Ofta har man ett högre blodtryck på mottagningen
än vad man har hemma.
Den utrustning du nu får monterad består av en manschett runt armen som
kommer att pumpas upp med regelbundna intervall, i regel tre gånger i timmen
under dagen och två gånger i timme på natten, av en dosa. Om apparaten av
någon anledning inte lyckas med mätningen görs ett nytt försök automatisk efter
några minuter.
Apparaten kan ta miste på pulsationerna i armens blodkärl och muskelaktivitet
och det är bland annat därför viktigt att Du försöker 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 mätresultat lagras i dosan.
Du ska leva som vanligt (det enda Du behöver tänka på är att det
rekommenderas att Du får avstå ifrån att duscha) så att blodtrycksvärdena skall
bli så informativa som möjligt. Nattliga blodtryck har ett särskilt värde vid
bedömning 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. Om mätningarna ger upphov till
obehag eller smärta bör Du ta av manschetten och stänga av den.
Resultaten av registreringarna får Du när mätaren läses av sedan Du lämnat den
åter till mottagningen.
Det är viktigt att Du skriver upp när Du gick till sängs och när Du steg upp på
morgonen, så att vi kan bedöma blodtryckets dygnsvariation på ett korrekt sätt.
Nadja Spasova
ST-läkare Norrvikens VC

16

17

