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Några axplock av nytt eller kontroversiellt

• Diabetes

• Äldre

• Behandlingstrappa, läkemedelsval

• Individualisering

• Kommentarer och Treatment gaps







Förändringar 2013-2018



Är diabetes en patientgrupp med hög risk?



Why focus on a lower taget blood pressure in 
patients with Diabetes Mellitus Type 2 when 50 
% of patients with hypertension in general do 
not reach target < 140/90 mm Hg?

Depends on how we evaluate the 
risk in patients with DM 2. 

Do patients with DM2 have an 
increased risk?



Mortality and Cardiovascular Disease 
in Type 2 Diabetes The Swedish National Diabetes Register

Rawshani A NEJM 2017



Men vad är blodtrycksmålet vid DM typ 2 ?



Diabetes Mellitus typ 1 och 2

Blodtrycksmål <130/80 mm Hg



SBP 140-159 mm Hg

Behandling skall initieras efter en period med livsstilsintervention



Äldre och blodtrycksnivåer

Äldre individer skall 
bedömmas individuellt, alla 
”gamla ”är inte sköra



Icke fatal hjärtinfarkt 
och stroke >75 åå

Figure 4. Kaplan-Meier estimate displaying the rate of cardiovascular disease (CVD) in different 

systolic blood pressure groups for patients aged 76-90 years. 

 Bager JE et al, in manuscript



Ickefatal hjärtinfarkt 
och stroke >75 åå

Figure 5. Hazard ratios for cardiovascular disease in different systolic blood pressure groups in 

patients aged 76-90 years. CI, confidence interval. Bager JE et al, in manuscript



Behandlingsstrategi





Läkemedelsbehandling

• Börja alltid med ACEi/ARB, fortsätt med CCB och därefter 
Diuretika

• Används kaliumsparande diuretika när K ligger lågt

• Spironolakton (aldosteronhämmare) är första 
behandlingstillägget efter ACEi+CCB+D

• Screena för hyperaldosteronism hos individer < 40 år med lågt K
(Aldosteron/Fritt renin)



Hypertoni är vanligt
Behandlingen är billig (och ganska biverkningsfri)
Konsekvenserna av hypertoni kan vara  förödande
BEHANDLA



Nyheter ESH Guidelines 2018
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