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Sambandet mellan högt blodtryck och hjärtsvikt 
 
Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som orsakas av flera faktorer, varav högt blodtryck är en av 
de vanligaste orsakerna. 75% av alla patienter med kronisk hjärtsvikt har dessförinnan fått 
diagnosen högt blodtryck.1,3,4 Högt blodtryck gör att hjärtat får arbeta hårdare, vilket leder till 
att hjärtmuskelväggen blir tjockare. Hjärtat försöker kompensera den stora belastningen 
genom att öka i storlek, vilket leder till sämre effektivitet i pumparbetet. 
 
Patienter som haft högt blodtryck en tid löper minst sex gånger högre risk att utveckla kronisk 
hjärtsvikt än andra patienter.2 Även vid en måttlig blodtrycksförhöjning ökar risken för kronisk 
hjärtsvikt.1  Orsakssambandet mellan högt blodtryck och kronisk hjärtsvikt upptäcks inte 
alltid. Patienter som tidigare har haft högt blodtryck kanske har ett ”normalt” blodtryck när de 
får kronisk hjärtsvikt, och kan på grund av detta felklassificeras vad det gäller orsak om inte 
de förhöjda blodtrycksvärdena registrerats innan den kroniska hjärtsvikten utvecklades.8   
 
Behandling av högt blodtryck och kronisk hjärtsvikt 
 
Effektiv behandling av förhöjt blodtryck minskar uppkomsten av kronisk hjärtsvikt med upp till 
50%, vilket visar på vikten av förebyggande behandling.9 Minskning av antalet fall av kronisk 
hjärtsvikt liksom av stroke, kranskärlssjukdom och njursjukdom har gjort att internationella 
riktlinjer rekommenderar att behandling av högt blodtryck bör ha som mål att få ned 
blodtrycket till under 140/90 mm Hg, och till ännu lägre hos patienter med diabetes eller 
njursjukdom.10,11 Trots dessa riktlinjer förblir många personer med högt blodtryck 
odiagnostiserade eller får otillräcklig behandling, vilket illustreras av den så kallade 
”hälftenregeln”: hälften av alla fall av förhöjt blodtryck har ännu inte upptäckts, hälften av alla 
som upptäckts får ingen behandling och hälften av alla som behandlas får otillräcklig 
behandling.12 
 
AT1-blockerare är en läkemedelsklass som omfattar medel som sänker blodtrycket genom att 
direkt blockera effekten av det naturliga blodkärlssammandragande ämnet angiotensin II. På 
senare tid har man också kunnat visat att angiotensin II kan bidra till skador som utvecklas i 
olika organ.13 Blodtryckssänkande medel som blockerar receptornerven för angiotensin II har 
nyligen visat sig ha ytterligare fördelar, utöver den rena sänkningen av blodtrycket, bland 
annat förbättrar de tillståndet för patienter med kronisk hjärtsvikt.14 
 
Belastningen av högt blodtryck och hjärtsvikt 
 
En tredjedel av alla över 16 år i fem europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige 
och Storbritannien) har ett blodtryck som ligger över de nivåer som rekommenderas, enligt 
en nyligen genomförd studie.15 Denna otillräckliga behandling av förhöjt blodtryck leder 
årligen till omkring 122 000 fall av kronisk hjärtsvikt som skulle kunna förebyggas.7 
Om de nu gällande riksvärdena för blodtryck uppnåddes skulle man göra besparingar i 
sjukvårdskostnaderna för hjärt/kärlhändelser i samband med förhöjt blodtryck (kronisk 
hjärtsvikt, stroke och akut hjärtinfarkt) på i storleksordningen 39 miljoner euro i Sverige.15 
Detta skulle även ha en positiv effekt på enskilda individers liv. 
 
 
 



Referenser 
 

1. Kannel W. Vital epidemiological clues in heart failure. J Clin Epidemiol 2000;53:229-235 
2. Underkommittén för fastställande av riktlinjer. 1999 Världshälsoorganisationen (WHO) – Riktlinjer för insatser mot 

högt blodtryck, fastställda av International Society of Hypertension. J Hypertens 1999;17:151-183 
3. AstraZeneca, egna data 
4. American Heart Association. Heart and stroke statistical update. 2001, Dallas, Texas, USA 
5. Erdmann E. Foreword. Eur Heart J 1998;19(suppl P):P1 
6. Remme W. Foreword. Eur Heart J 1998;19(suppl L):L1 
7. Hoes AW, Mosterd A, Grobbee DE. An epidemic of heart failure? Recent evidence from Europe. Eur Heart J 

1998;1(suppl L):L2-L8 
8. Cowie M, Moster A, Wood D, et al. The epidemiology of heart failure. Eur Heart J 1997;18:308-25 
9. Jessup M, Bronza S. Heart failure. N Engl J Med 2003;348:207-2018 
10. Underkommittén för riktlinjer. Världshälsoorganisationen (WHO) – Riktlinjer för insatser mot högt blodtryck, fastställda 

av International Society of Hypertension. J Hypertens 1999;17:151-183 
11. The Seventh Report of the Joint National committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High 

Blood Pressure. 2003. Tillgänglig på www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/express.pdf. 
12. Hooker R, Cowap N, Newson R, Freeman G. Better by half: hypertension in the elderly and ‘rule of halves’: a primary 

care audit of the clinical computer record as a springboard to improving care. Fam Pract 1999;16:123-8 
13. AstraZeneca, egna data 
14. AstraZeneca, egna data 
15. Hansson L, Lloyd A, Anderson P, Kopp Z. Excess morbidity and cost of failure to achieve targets for blood pressure 

control in Europe. Blood Pres 2002;11:35-45 
 


