Personcentrerad behandling av patienter
med högt blodtryck med stöd av
informationsteknologi
– en randomiserad kontrollerad studie i primärvården

Att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt, att tolka det uppmätta värdet, ge evidensbaserad behandling och motivera till långvarig blodtryckskontroll är viktiga komponenter i modern blodtrycksbehandling. Universiteten i Lund, Linköping och Göteborg
samarbetar i en randomiserad studie (PERHIT – PERson-centredness in Hypertension
management using Information Technology) för att utvärdera ett system för blodtryckskontroll. Med hjälp av personcentrerad vård och ett webbaserat IT-system som
kommunicerar med den egna mobilen kan deltagarna själva följa upp sitt blodtryck i
relation till sin livsstil. PERHIT är en randomiserad studie med 12 månaders uppföljning.
Bakgrund

Enligt en studie i svensk primärvård är det
endast 37 % av patienter med hypertoni i
svensk primärvård som når målblodtryck
[1]. Användande av modern teknologi som
beslutstöd eller förbättrad monitorering är
arbetssätt som kan förbättra blodtrycksbehandlingen [2].
Det ökande behovet av sjukvård har tillsammans med ekonomiska begränsningar
lett till behov att pröva nya arbetssätt för
behandling av kroniska sjukdomar [3-5].
Det finns riktlinjer för hur högt blodtryck
ska behandlas och det finns effektiv medicinering. Trots detta når långt mindre än
hälften av de patienter som behandlas sitt
målblodtryck [6]. En mer personcentrerad vård där man använder modern informationsteknologi är en möjlighet att öka
följsamheten till ordinerad behandling och
uppnå bättre behandlingsresultat. Användande av mobiltelefon som hjälpmedel vid
behandling av hypertoni är allt vanligare [7]
och även om det finns studier med lovande
resultat [8] är det naturligtvis viktigt att
sådana nya metoder fortsatt utvärderas
vetenskapligt innan implementering i sjukvården [9].
För att uppnå en stadigvarande optimal
blodtrycksnivå är patientens medverkan i
vården helt nödvändig. Med personcentrerad vård blir behandlingen individanpassad
och patienten får individuella råd för hur
blodtrycket bäst skall behandlas. Patientens
erfarenheter ges uppmärksamhet liksom

det professionella perspektivet för den preventiva behandlingen. Att patienten blir
självständig i kontroll, behandling och uppföljning är angeläget då högt blodtryck är en
riskfaktor som skall behandlas under lång
tid för att undvika hjärt-kärlkomplikationer.
Vår projektidé bygger på en pilotstudie
med mycket goda resultat [10-15]. Såväl
patient som vårdgivare ges ett verktyg för att
bättre förstå samband mellan blodtrycksnivå
och det dagliga livet. Patienterna registrerar sitt blodtryck dagligen via sin mobiltelefon, samtidigt registrerar de exempelvis fysisk aktivitet, tablettintag och hur de
har mått under dagen. Till detta kommer
olika former av uppmuntrande meddelanden och påminnelser. Patient och läkare/
sjuksköterska får på detta sätt kunskap om
hur blodtrycket hos den enskilde individen
påverkas av olika faktorer och kan använda
uppföljningen för att motivera/bli motiverad att följa ordinerad behandling för att
nå ett bra behandlingsresultat. Vården får
också bra förutsättningar att ges med ett
personcentrerat förhållningssätt; patienten
dokumenterar genom självrapportering
i mobiltelefonen, kan beskriva sitt hälsotillstånd väl inför besök i sjukvården, och
blir därigenom en aktiv samarbetspartner.
Vårt system ger också en unik möjlighet att
registrera och ge ny kunskap om blodtrycksvariation över längre tid. Det är en fördel då
hjärt-kärlkomplikationer av högt blodtryck
inte bara beror på blodtrycksnivån per se,
utan även på blodtrycksvariationen [16, 17].

Patienterna använder sin egen mobiltelefon och verktyget (systemet) är anpassat
till såväl moderna smartphones som äldre
typer av mobiltelefoner. Det är ett interaktivt system med hög säkerhet, http://www.
cqmobil.se
Systemet består av:
1. En IT-plattform för självrapportering
2. Hemblodtrycksmätare, validerad enligt
European Society of Hypertension
(BPA6BT; Microlife USA, Inc., Clearwater, FL, USA)
3. Ett webbaserat feedbacksystem som i
grafer via internet visar insamlade självrapporterade data, se Figur 1.
Vi vill nu utvärdera effekten av detta system
på 36 olika vårdcentraler i Skåne, Västra
Götaland, Jönköping och Östergötland.
Cirka 450 patienter i aktiv grupp och lika
många i kontrollgrupp kommer att genomgå
noggranna återkommande undersökningar,
laboratorieprov och enkäter med uppföljning under ett år. Fokusgruppsintervjuer
görs för att utvärdera patienters och vårdpersonalens erfarenheter av systemet. Vi följer
läkemedelsförskrivning, sjukvårdskonsumtion, akuta besök, inläggning etc. för att
kunna göra en hälsoekonomisk utvärdering.
Syfte och specifik målsättning

Syftet är att genom en randomiserad
kontrollerad studie utvärdera effekten av
personcentrerad vård med hjälp av informationsteknologi tillsammans med patienter som behandlas med högt blodtryck i
primärvården.
Specifik målsättning är att testa hypotesen att fler patienter uppnår målblodtryck
≤140/90 mmHg vid användning av uppföljningsverktyget (aktiv grupp) jämfört med
kontrollgrupp.
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Figur 1. Översikt av systemet, beskriven i (10).
Systemet består av: (a) mobiltelefon (patientens egen) för självrapportering av blodtryck, symtom, följsamhet till läkemedel, biverkningar,
livsstil och välmående tillsammans med individuella påminnelser och uppmuntrande meddelanden för bättre livsstil; (b) blodtrycksmätare;
(c) databas för realtidsregistrering av självrapporterade data inmatade i mobiltelefon (d) webbaserat feedbacksystem som i grafer via internet
visar insamlade självrapporterade data tillgängligt för patient och läkare/sjuksköterska.

Arbetsplan

Studien genomförs som en randomiserad,
kontrollerad multicenterstudie. Randomisering görs efter baslinjemätning, se nedan.
För standardisering av genomförandet av
studien ges information om tillvägagångssätt
via Web-sida för support. ”The CONSORT‐
EHEALTH checklist” som har utarbetats för
att förbättra rapportering av web-baserade
och mobila randomiserade kontrollerade
studier kommer att följas [18].

Baslinjemätning
Ålder, kön, utbildning, blodtryck, tid sedan
diagnostiserad hypertoni, rökning, BMI,
diabetes, läkemedel, hjärtkärlsjukdomar i
släkten.
Standardiserade enkäter: Patients' perceived risk of hypertension, Physician’s
perceived risk of hypertension, General
Self-Efficacy Scale (GSE), Quality of life
– RAND36, the Beliefs about Medicines

Questionnaire (BMQ), Medication Adherence Rating Scale (MARS), and Patients
Preferences for Patient Participation (4P).
Blodprover: kolesterol, kreatinin, cystatin
C, HbA1c.
Uppföljning efter 8 veckor och ett år med
standardiserade enkäter och blodprover
enligt ovan.

Deltagare i studien

Inklusionkriterier

Exklusionskriterier

18 år eller äldre

Sekundär hypertoni

Diagnostiserad hypertoni före inklusion i studien

Terminal sjukdom

Minst ett läkemedel mot högt blodtryck

Graviditet

Förstå svenska i tal och skrift

Nedsatta kognitiva funktioner

Tillgång till mobiltelefon

Nedsatt syn (så att text på mobiltelefon ej kan läsas)

Patient vid någon vårdcentral i någon av de tre deltagande
regionerna (Skåne, Västra Götaland, Jönköping eller Östergötland)

Psykotisk sjukdom

12
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"Efter att interventionen har avslutats kommer vi
att utvärdera erfarenheter hos såväl
patienter som läkare och sjuksköterskor."
Vi kommer att studera blodtrycksvariabilitet men även blodtryck kopplat till läkemedelsbehandling och följsamhet.
Efter att interventionen har avslutats
kommer vi att utvärdera erfarenheter hos
såväl patienter som läkare och sjuksköterskor. Dessa kommer slumpvis att tillfrågas
om att vara med i fokusgruppsintervjuer
med ca 4-8 deltagare i varje fokusgrupp.
Preliminära resultat

Hittills är 620 patienter inkluderade från 34
vårdcentraler och rekrytering pågår alltjämt.
Utvärdering med intervjuer av såväl
patienter som läkare och sjuksköterskor
pågår parallellt med övrig datainsamling.
Patientröst från pilotstudien om systemet:
”Helt klart har det varit till nytta för det är
ju den här uppföljningen jag saknat. Det
har gjort att jag ser vad som händer när jag
tar min medicin eller om man gör något
fysiskt. Detta har gett mig ny kunskap och
motivation.”
Finansiellt stöd

Studien uppbär forskningsstöd från Familjen
Kamprads Stiftelse (10 MSEK), Vetenskapsrådet (1,6 MSEK) samt Hjärt-Lungfonden
(0,5 MSEK).
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