
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En jämförelse mellan 
auskultatoriska och 
oscillometriska 
blodtrycksvärden i vila 
och efter ansträngning 

 

HUVUDOMRÅDE:  Biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi 
FÖRFATTARE: Salima Dawod & Lana Eliassi 
HANDLEDARE: Armanos Beniamin 

EXAMINATOR: Anita Hurtig Wennlöf 
JÖNKÖPING 2019 juni 



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: I hälso-och sjukvården är blodtrycksmätning en viktig och grundläggande metod 

vid korrekt diagnostik och hantering av högt blodtryck. Forskning har under flera år påvisat att 

olika komponenter påverkar noggrannheten av blodtrycksmätningen. Eftersom auskultatorisk 

och oscillometrisk blodtrycksmätning utförs på två olika sätt finns en risk att blodtrycksvärdet 

kan variera mellan metoderna. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning utfört i både vila och efter 

ansträngning. Material och metod: Studien bestod av 20 slumpmässigt utvalda studenter från 

Hälsohögskolan i Jönköping. Blodtrycksmätning utfördes med hjälp av auskultatorisk 

blodtrycksmanschett med handmanometer och stetoskop samt oscillometrisk modalitet 

(OMRON M7). Resultat: Statistisk signifikant skillnad observerades mellan auskultatorisk och 

oscillometrisk modalitet, både i vila och efter ansträngning. Skillnaden är som störst efter 

ansträngning för auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod, i både systoliskt och diastoliskt 

blodtrycksvärde. Diskussion: I vården har användning av oscillometrisk blodtrycksmodalitet 

ökat och därmed finns en risk för minskad reliabilitet och validitet av blodtrycksvärdet. 

Slutsatser: Statistisk signifikant skillnad föreligger mellan modaliteterna, både i vila och efter 

ansträngning. 

 

Nyckelord: mätfel, systole, diastole, hypertoni, OMRON M7.  

 

  

 



 

 

Summary 
 

A comparison between auscultatory and oscillometric blood pressure values performed 

in rest and after stress. 

 

Background: Blood pressure measurement is an important and fundamental method for correct 

diagnosis and management of high blood pressure, in healthcare. For several years, research 

has shown that different components affect the accuracy of blood pressure measurement. There 

is a risk that the blood pressure value may vary between auscultatory and oscillometric 

measurements because they are performed in two different ways. Purpose: The purpose was to 

investigate whether there is any difference between auscultatory and oscillometric blood 

pressure values performed in both rest and after stress. Material and method: The study 

consists of 20 randomly selected students from the School of Health and Welfare of Jönköping. 

The measurement was performed using auscultatory blood pressure cuff, sphygmomanometer 

with stethoscope and oscillometric modality (OMRON M7). Result: Statistically significant 

difference was observed between auscultatory and oscillometric values, both in rest and stress. 

The difference is greater after stress for both methods, in systolic and diastolic values. 

Discussion: In healthcare, use of oscillometric modality has increased thus there is a risk of 

reduced reliability and validity of the blood pressure value. Conclusion: Statistically significant 

difference was observed between auscultatory and oscillometric values, both in rest and after 

stress. 

 

Keywords: measurement error, systolic, diastolic, hypertension, OMRON M7. 
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Inledning 

Redan på 1700-talet utförde Stephen Hales första invasiva blodtrycksmätningen, därefter 

skapades första stetoskopet av René Laennec år 1819 och år 1896 introducerade Scipione Riva-

Rocci manschetten runt armen och indirekt skapade palpatoriska blodtrycksmetoden. 

Blodtrycksmetoden utvecklas under 1900-talet och korotkoffljuden som fastställer systolisk 

och diastolisk tryck, identifierades av Nicolai Korotkoff genom auskultatoriska 

blodtrycksmetoden. På grund av kvicksilvers påverkan på hälsan och miljön ersattes 

kvicksilverpelaren med digital och manuell sphygmomanometer efter 1980-talet. 

Oscillometriska mätmetoden uppstod på 1980-talet och sensorn som känner av tryckvågor har 

utvecklats och blivit mer trovärdig på grund av större noggrannhet (1–3). 

Idag beräknas 27 procent, motsvarande cirka 1,8 miljoner av vuxna populationen vara 

diagnostiserad med hypertoni i Sverige. Hypertoni förekommer lika mycket hos män som hos 

kvinnor och ökar med stigande ålder (4). År 2025 beräknas cirka 1,5 miljarder människor vara 

diagnostiserad med hypertoni i världen (5). I hälso-och sjukvården är blodtrycksmätning en 

viktig och grundläggande metod vid korrekt diagnostik och hantering av högt blodtryck. 

Forskning har under flera år påvisat att olika aspekter påverkar noggrannheten av 

blodtrycksmätning (6). 

Eftersom auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning utförs på två olika sätt finns en 

risk att blodtrycksvärdet kan variera mellan metoderna (7). Vinsten med studien var att få 

kunskap om metodernas likheter eller olikheter för att sedan använda kunskapen i praktiken. 

Om metoderna inte skiljer sig åt i blodtrycksvärde kan det vara fördelaktigt att registrera 

blodtrycket oscillometrisk istället för auskultatorisk som är mer krävande för undersökaren, 

eftersom det kräver mer tid, noggrannhet och speciell träning (8).  

 

Bakgrund 

Blodtryckets fysiologi  
Väggarna i de stora artärerna innehåller elastisk vävnad, vilket gör att kärlväggarna kan 

dilateras under systole och kontraheras under diastole som resulterar till att hjärtats 

tryckvariation dämpas (9). Det finns två faktorer som påverkar det arteriella blodtrycket: 

perifera resistensen och blodmängden som pumpas av hjärtat vid varje slag. Vänster kammarens 
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kontraktioner skapar systoliska blodtrycket i systemkretsloppet. I systole leds pulsvågen från 

vänster kammares kontraktion till elastiska kärlväggar, pulsvågen förändras vid styvare kärl 

och därmed minskar dilatationen av kärlen i systole. Främst är det styvheten i arteria aorta som 

ökar det systoliska blodtrycket, eftersom trycket inuti arteria aorta ökar när blod trycker mot 

kärlväggen. Vänster kammarens dilatation skapar diastoliska blodtrycket i mindre kärl och ökar 

vid hypertoni när resistensen i små kärlväggar förändras. Kärl som har mindre diameter än 

normalt har högre tryck och trycker mot kärlväggarna, på grund av att blodvolymen som 

pumpas ut stannar kvar i kärlen (10). Arteriolernas diameter regleras genom arteriella 

blodtrycket som styrs av glatta muskulaturens kontraktionsgrad (9). Vid fysisk ansträngning 

ökar det systoliska blodtrycket linjärt med stigande belastning, medan perifera resistansen 

minskar på grund av att det sker en relaxation i glatta muskulaturens kärlbädd. Totala 

kärlbädden blir större när prekapillära sfinktrar öppnas, därmed blir kapillärytan större för 

gasutbyte och diffusion av slaggprodukter och näringsämnen (11). 

 

Skillnaden mellan systoliska och diastoliska trycket skapar pulstrycket. I stigande ålder ökar 

systoliska blodtrycket och diastoliska blodtrycket minskar, därmed stiger pulstrycket. Ett ökad 

pulstryck påverkar kärlsystemet negativt genom styvare kärlväggar och minskad elasticitet, 

därmed ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar (10). 

 

Hypertoni  

Hypertoni är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och är en bidragande faktor 

för kardiovaskulära sjukdomar som stroke, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och ateroskleros. 

Kardiovaskulära sjukdomar ökar risken för mortalitet och morbiditet, därmed kan ett reducerat 

blodtryck ha en positiv inverkan på individens hälsa (5, 12–13). Hypertoni innebär ett uppmätt 

blodtryck >140/90 mmHg i sittande eller liggande läge och bör registreras fler än en gång för 

att kunna ställa diagnosen (10). Europeiska riktlinjer har klassificerat hypertoni utifrån optimal, 

normal, högre än normalt, grad 1 hypertoni, grad 2 hypertoni, grad 3 hypertoni och isolerad 

systolisk hypertoni. Samma klassificering används för både vuxna och barn (5).  

 

Det finns olika faktorer som kan påverka högt blodtryck, exempelvis body mass index (BMI), 

fysiskt aktivitet, ålder, kön, stress, kost och saltintag. Hypertoni kan delas in två undergrupper: 

primär och sekundär hypertoni. Primär hypertoni har ingen medicinsk bakomliggande orsak 

och ökar med stigande ålder, samt omfattar 90 procent av hypertoni i världen. Däremot omfattar 
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sekundär hypertoni endast 10 procent och drabbar oftast yngre människor (18–40 år). Orsaken 

till sekundär hypertoni är läkemedel, ärftlighet, njursjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar. 

Isolerad systolisk hypertoni definieras som systoliskt blodtrycksvärde >140 mmHg och 

diastoliskt blodtrycksvärde <90 mmHg (13–16).  

 

Auskultatorisk blodtrycksmätning  

Auskultatorisk blodtrycksmodalitet är baserad på ljud som kallas Korotkoff, som uppstår vid 

komprimering av arteria brachialis med hjälp av en manschett och avlyssnas med ett stetoskop. 

Korotkoff består av fem faser: fas 1 ljudet framträder, fas 2 ljudet försvagas, fas 3 ljudet 

framträder igen men svagare, fas 4 ljudet dämpas och fas 5 ljudet upphör. Fas 1 representerar 

systoliskt blodtrycksvärde och fas 5 står för diastoliskt blodtrycksvärde (17–19).  

 

Metoden består av handpump, gummiblåsa, manschett, slang och stetoskop (20). Manschetten 

placeras rakt mot lateraltrycket, alltså vinkelrätt mot blodkärlet, därefter placeras ett stetoskop 

distalt om manschetten för att höra pulsförändringen (9). Ett hårt tryck förhindrar 

korotkoffljuden från att framträda, därför bör stetoskopet placeras med ett lätt tryck på arteria 

brachialis. Sedan pumpas manschetten upp 30 mmHg över det systoliska blodtrycket efter att 

pulsvågen inte kan höras (10). Luften släpps ut jämnt och utan avbrott med en hastighet på cirka 

2–3 mmHg per pulsslag. Felaktig utsläpp av luft kan ge ett falsk högt diastolisk tryck och ett 

falskt lågt systolisk tryck. Manschetten bör även tömmas på luft om utsläppet avbryts (9–10). 

Första pulsvågen som uppstår är systolisk tryck och när pulsvågen upphör noteras diastolisk 

tryck (9). Vid hypertoni och arteriell skleros kan auskultatorisk gap (silent gap) uppstå, som 

innebär ett tyst område mellan systolisk och diastolisk pulsvåg. Om utövaren inte observerar 

detta kan det resultera till ett falsk lågt systolisk tryck (7, 21). 

 

Oscillometrisk blodtrycksmätning  

Under senaste åren har användningen av oscillometrisk modalitet ökat, vilket har lett till större 

konkurrens mellan olika modaliteter och fabrikat (22). Automatiska blodtrycksmätningen är en 

oscillometrisk mätmetod som sker med hjälp av en elektronisk blodtrycksmätare som placeras 

runt armen där trycket ökas och sänks automatiskt. Systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde 

detekteras med hjälp av oscillationernas amplituder, som ökar när trycket i manschetten 

minskar mellan systole och medelartärtrycket, däremot minskar amplituden när manschettens 
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tryck är mindre än medelartärtrycket. Systoliska blodtrycksvärdet noteras vid cirka 50 procent 

av amplitudtoppens stigande fas, medan diastoliska blodtrycksvärdet registreras vid cirka 70 

procent av amplitudtoppens sjunkande fas. En sensor analyserar amplituden av dessa vågor med 

hjälp av algoritmer som beräknar systoliska och diastoliska blodtrycket, sedan registreras och 

visas blodtrycksvärdena på displayen (2, 23–26).  

 

Oscillometriska manschetten är skapad för att kunna detektera minsta oscillationer som uppstår 

från hjärtats kontraktioner, dock är modaliteten känslig för fysiologiska faktorer exempelvis 

artärstyvhet och pulstryck. Om oscillationernas form på amplitudvågen är slät och har tydliga 

toppar, ökar trovärdigheten för systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde. Modaliteten kan 

detektera falskt negativa blodtrycksvärden som blir problematiskt om patienter med höga 

blodtrycksnivåer inte behandlas i rätt tid, vilket kan leda till njursvikt, hjärtattack, stroke och 

blindhet (23–26).  

 

En fördel med oscillometrisk blodtrycksmätning är att undersökaren inte kan påverka 

mätningens resultat med hörsel och uppmärksamhet (20). Dock är oscillometrisk 

blodtrycksmätning mindre trovärdigt vid lågt och högt blodtryck, rytmrubbningar eller låg och 

hög puls (7). Under senaste åren har flertal fall rapporterats till Lex Maria som noterat riskerna 

med automatisk blodtrycksmodalitet, eftersom användningen har ökat inom sjukvården. För att 

öka patientsäkerheten och mätresultatets kvalité har därför flertal riktlinjer för 

blodtrycksmätning skapats (1, 5).  

 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid blodtrycksmätning  

Vid både auskultatorisk och oscillometrisk blodtrycksmätning bör rätt manschettstorlek 

användas för att öka specificitet och sensitivitet. Vuxen normal standardmanschett är cirka 

12x35 cm och för individer med större armomfång bör större manschett användas eller andra 

blodtrycksmetoder tillämpas, exempelvis handledsblodtryck (3, 11). Arteria brachialis kan inte 

komprimeras tillräckligt vid användning av en liten manschettstorlek, vilket kan leda till ett 

cirka 15 mmHg falskt högt systolisk blodtryck. En stor manschettstorlek kan resultera till 

artificiellt lågt systolisk blodtryck. Längden på blåsan i manschetten bör vara 80 procent och 

bredden minst 40 procent av överarmens omkrets. Manschettens nedre kant ska placeras 2–3 

cm över arteria brachialis auskultationspunkt och armen ska vara fri från kläder. För att minska 
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risken för felkällor och för att erhålla ett trovärdigt blodtrycksvärde hos modaliteterna bör 

kalibrering utföras regelbundet (27–29).  

 

Auskultatoriska blodtrycksmetoden är beroende av undersökarens hörsel, därmed kan en 

nedsatt hörsel påverka en korrekt notering av blodtrycket. På grund av en hörselnedsättning kan 

det systoliska blodtrycksvärdet underskattas och det diastoliska blodtrycksvärdet överskattas, 

vilket kan leda till en minskad diagnos av hjärt-och kärlsjukdomar och en utebliven behandling 

i rätt tid. Även omgivande ljud kan påverka undersökarens noggrannhet (30–31). 

 

På grund av ökad användning av oscillometrisk modalitet i sjukhus och hem, bör kunskaper 

kring armposition observeras, detta gäller även för auskultatorisk modalitet. Det är viktigt att 

armen är avslappnad på ett armstöd och är i höjd med atrium dextra vid det fjärde 

intercostalrummet, eftersom en lägre armposition kan indirekt leda till ett falskt högt systolisk 

och diastolisk blodtryck. Individens längd och kroppshållning kan också påverka 

blodtrycksvärdet. Vid högt blodtryck ökar risken för ”error” (error meddelande på displayen), 

som oftast uppstår på systoliska blodtrycksvärdet vid oscillometrisk blodtrycksmodalitet (32). 

Olika kroppspositioner vid blodtrycksmätning kan påverka blodtrycksvärdet, därför bör 

mätningen utföras på samma position vid blodtryckskontroller. I många länder mäts blodtrycket 

i sittande position, medan traditionellt sätt mäts blodtrycket i liggande position i Sverige (4). 

Stående position ger ett lägre blodtryck och liggande position jämfört med sittande position 

resulterar till högre systolisk och diastolisk blodtryck (33).  

 

Individen bör vila 5–10 minuter innan både auskultatorisk och oscillometrisk 

blodtrycksmätning, för att inte öka blodtrycket genom aktivering av sympatiska nervsystemet 

och muskelspänningar. Blodtrycksutrustningen ska uppfylla svenska riktlinjer och vara 

kontrollerad innan användning. För att kunna jämföra individens mätvärden bör metoden 

utföras på samma sätt varje gång (11, 19). 

 

Studier har påvisat att det finns en skillnad i blodtrycksvärde mellan höger och vänster arm. 

Höger arm har generellt högre blodtrycksvärde med några mmHg. Om det systoliska 

blodtrycket mellan höger och vänster arm är mer skiljer mer än 10 mmHg kan det indikera för 

kardiovaskulär sjukdom, exempelvis vid aortadissektion och subclaviastenos. Vid första 

blodtryckskontrollen bör blodtryck registreras i båda armarna och armen med högst blodtryck 

ska användas för framtida mätningar (34–35). Blodtrycket är högre i dominerande armen på 
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grund av starkare och mer utvecklade muskler, därmed är blodtrycket lägre i vänster arm hos 

individer som är högerhänta. En annan möjlig förklaring är anatomiska skillnader i arcus aorta. 

Trycket blir högre på höger sida eftersom truncus brachiocephalicus är närmare aorta 

ascendens, där blodet pumpas ut från hjärtat (36). 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad mellan auskultatoriska och 

oscillometriska blodtrycksvärden utfört i både vila och efter ansträngning.  
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Material och metod 

I studien inhämtades fakta från högskolans bibliotek och relevanta webbplatser. Vetenskapliga 

artiklar hämtades från sökmotorn Pubmed för att erhålla fakta kring området blodtryck. Alla 

artiklar var filtrerade med Peer review och hade en begränsad publicering på 20 år (2003–2019). 

I sökningen valdes artiklarna utifrån ”abstract” och om informationen var relevant för studien, 

lästes hela artikeln och utifrån detta användes relevant fakta. 

 

Undersökningsplan  

Studiens forskningsmetodik var kvantitativ och bestod av 20 slumpmässiga studenter från 

hälsohögskolan i Jönköping. Deltagarna var 4 män och 16 kvinnor i åldersgruppen 21–38 år 

och BMI mellan 18–32. I studien används kön, vikt, längd och BMI som karaktäristik av 

deltagare. Ålder användes vid beräkning av maxpuls hos enskilde deltagaren. 

Exklusionskriterierna var att deltagarna inte ska ha någon hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och 

inklusionskriterierna var att kunna cykla och anstränga sig. Exklusionskriterierna var fastställda 

för att minska risken för skada, därför valdes endast friska individer till studien. Att anstränga 

individer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom kräver ansvar och närvaro av läkare (37). 

 

Utrustning och mätmetodik  

Material som användes till studien var ergometercykel, stetoskop, auskultatorisk modalitet, 

oscillometrisk modalitet, brits samt 4 EKG-avledningar. Ergometercykeln (Ergoselect 200, 

Ergoline GmbH i Bitz, Tyskland) användes för att uppnå maximal hjärtfrekvens och med hjälp 

av programvaran (CASE V6.73, GE Healthcare i Helsingfors, Finland) ökades belastningen 

automatiskt vid ansträngning. Stetoskopet (Litmann stethoscope classice dual head, 3M Health 

Care i Saint Paul, USA) användes tillsammans med en blodtrycksmätare med en 

handmanometer (DS-65, AB Henry Eriksson i Bandhagen, Sverige) som var kopplad till en 

manschett. Manschetten var anpassad för vuxen normal arm med storlek 12x35 cm och omfång 

25–35 cm samt kan mäta tryck upp till 270 mmHg (se figur 1).  

 

Oscillometriska modaliteten var en automatisk blodtrycksmätare (HEM-780-E OMRON M7 av 

Omron Corporation i Kyoto, Japan). Manschetten var anpassad för normal och stor armomfång 

(22–42 cm) och kan mäta systoliska och diastoliska blodtrycket samt pulsfrekvens. Modaliteten 

kan även mäta tryck upp till 299 mmHg och puls mellan 40–180 slag/min (22), (se figur 2). 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Auskultatorisk blodtrycksmanschett med handmanometer och stetoskop. (Foto. Salima 

Dawod). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Oscillometrisk blodtrycksmodalitet. (Foto. Salima Dawod). 
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Upplägg 

Undersökningen utfördes på Hälsohögskolans studentklinik i Jönköping. En inledande kontroll 

med 3 upprepande mätningar gjordes på båda modaliteterna. Vid datainsamlingen delades 

deltagarna in i två grupper och olika tider. Grupp 1 bestod av deltagare 1–10 där auskultatorisk 

blodtrycksmätning registrerades på höger arm och oscillometrisk på vänster arm. Grupp 2 

bestod av deltagare 11–20 där auskultatorisk blodtrycksmätning registrerades på vänster arm 

och oscillometrisk på höger arm. Gruppindelningen infördes för att en felkälla ska kompenseras 

mellan metoderna, eftersom blodtrycket kan skilja sig mellan höger och vänster arm (34–36). 

 

Genomförande 

Inför datainsamlingen fick deltagaren en muntlig information om metoden och fick även 

möjligheten att ställa eventuella frågor. Sedan skrevs längd, vikt, ålder och kön in i datorn för 

att kunna räkna ut 85 procent av maximal hjärtfrekvens. Dessutom valdes belastningen 50/15 

Watt för alla deltagare, som innebär att belastningen startar på 50 Watt och ökar med 15 Watt 

per minut. Därefter fick deltagaren lägga sig på en brits för att vila i 5 minuter, samt instruktion 

att inte prata och ligga stilla under vila och mätningarna. Efter 5 minuter togs viloblodtrycket 

samtidigt i respektive arm. Under hela datainsamlingen utfördes auskultatoriska 

blodtrycksmätningen av ena författaren och oscillometriska blodtrycksmätningen av andra 

författaren. Beroende på deltagarens personliga siffra mättes blodtrycksmetoderna i höger eller 

vänster arm. Exempelvis utfördes auskultatorisk mätmetod på höger överarm för deltagare 1, 

där manschetten placerades 2 cm över armvecket på arteria brachialis med hjälp av en 

artärmarkering som finns på manschetten (se figur 1). Stetoskopet placerades med ett lätt tryck 

på arteria brachialis och en kudde lades under armen för att hamna i hjärtnivå. Sedan pumpades 

manschetten upp 30 mmHg över det systoliska blodtrycket efter att korotkoffljudet inte kan 

höras och luften släpptes ut med en hastighet på 2–3 mmHg per pulsslag. Det systoliska 

blodtrycket noterades när första korotkoffljudet uppstod och det diastoliska blodtrycket 

noterades när ljudet upphörde (9–10).  

 

Oscillometriska mätmetoden utfördes på vänster sida och manschetten placerades på överarmen 

med hjälp av en artärmarkering (se figur 2). Med en startknapp pumpades manschetten upp 

automatisk och sedan noterades både systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde. Därefter 

kopplades 4 EKG-avledningar (överarm och höftbenskam) på för att följa pulsen och 

sadelhöjden anpassades för att deltagaren ska kunna börja cykla på ergometercykeln. Efter att 
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deltagaren uppnått 85 procent av maximal hjärtfrekvens får personen lägga sig ned på britsen 

igen för att registrera ansträngningsblodtryck i respektive arm på samma sätt som i vila. 

Deltagarna ansträngdes för att kunna skapa ett artificiellt högt blodtryck. Undersökningen tog 

sammanlagt cirka 20–30 minuter per deltagare.   

 

Statistisk analys  

Studien var en kvantitativ metod och rådata matades in i Excelprogrammet (Microsoft Office 

Excel 2016) med åtta kolumner. Exceldokumentet importerades till SPSS (IBM Statistical 

Package for Social Science, Released 2017. Version 25.0. Armonk, New York, USA). 

Blodtrycksvärdena från datainsamlingen testades för normalfördelning med Kolmogorov-

Smirnov test och resultaten visade att normalfördelning kan antas, därmed kunde parametriskt 

test användas. Parvis jämförelse gjordes mellan auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod 

(systolisk och diastolisk blodtrycksvärde separat), i både vila och efter ansträngning. Parat t-

test användes eftersom det är ett upprepat test på deltagaren själv och p-värde <0,05 antas vara 

gränsen för en statistiskt signifikant skillnad. Pearson correlation användes för att beräkna 

korrelationskoefficienten mellan respektive mätmetod. Medelvärde, p-värde och tvåsidigt parat 

t-test beräknades med hjälp av SPSS och används för att presentera resultatet (38). Tabeller 

gjordes i Wordprogrammet (Microsoft Office Word 2016) (se tabell 1–2) och stapeldiagram 

skapades i Excelprogrammet, dessa användes för att presentera resultatet för datainsamlingen 

(se figur 3–4).  

 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning har gjorts för att granska etiska frågeställningar och identifiera 

eventuella problem som var kopplade till examensarbetet (se bilaga 1). Informationen gavs 

muntligt, som ökade deltagarens förståelse och möjligheten att ställa frågor. Insamling av data 

inleddes med ett skriftligt informerat samtyckte. Det skriftliga intyget innehöll information om 

studiens syfte samt hur undersökningen kommer gå till på ett enkelt och begripligt sätt. 

Deltagarna fick ange namn, kön, ålder, vikt och längd. Blanketten innehöll även en personlig 

siffra som identifierar varje enskilde deltagare (se bilaga 2). Intyget innehöll även information 

om att medverkan i studien var frivillig, vilket innebär att deltagarens självbestämmande 

kommer respekteras och att individen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (39). 

Även Patientlagen betonar att deltagaren, när som helst, kan ta tillbaka medgivandet (40).  
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Som framtida biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi ska professionen bevara och 

respektera deltagarnas värdighet och integritet, exempelvis vid placering av EKG-avledningar 

ska deltagarna inte behöva blottas i onödan (41). Insamlad data behandlades med 

konfidentialitet som innebär att personliga uppgifter inte kan återkopplas till enskilde deltagare 

och att uppgifter endast tilldelas till författarna och inte till obehöriga (39). I studien 

identifierades deltagarna med siffror och blodtrycksvärdet tilldelades vid förfrågan. 

 

Författarna ska ta ansvar för deltagarna och hela datainsamlingen, exempelvis skydda 

deltagarnas identitet genom konfidentialitet. Även hantering av personlig och känslig 

information, som vikt, BMI och blodtryck, ska behandlas jämlikt och rättvist oavsett kön, 

bakgrund och personliga åsikter. Det är viktigt att deltagaren och författarna har en dialog 

mellan varandra och att deltagaren känner sig delaktig och bekväm med att ställa frågor, för att 

uppnå bästa möjliga resultat (42).  
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Resultat 

Figur 3 visar medelvärdet för systoliska och diastoliska blodtrycksvärden med både 

auskultatorisk och oscillometrisk modalitet, utfört i vila. Det föreligger en större skillnad i 

systoliskt blodtrycksvärde mellan auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod, skillnaden är 8 

mmHg jämfört med diastoliskt blodtrycksvärde som skiljer sig med 2 mmHg. 
 

Figur 3. Stapeldiagram som jämför medelvärdet mellan auskultatoriska och oscillometriska 

blodtrycksvärden registrerat i vila.  

 

Figur 4 visar medelvärdet för systoliska och diastoliska blodtrycksvärden med både 

auskultatorisk och oscillometrisk modalitet, utfört efter ansträngning. Det föreligger en större 

skillnad i systoliskt blodtrycksvärde mellan auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod, 

skillnaden är 9 mmHg, jämfört med diastoliskt blodtrycksvärde som skiljer sig med 5 mmHg. 

Dock observerades ett högre diastoliskt blodtrycksvärde utfört med oscillometrisk mätmetod. 
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Figur 4. Stapeldiagram som jämför medelvärdet mellan auskultatoriska och oscillometriska 

blodtrycksvärden registrerat efter ansträngning.  

 

Systoliska blodtrycksvärden visar starkare korrelationskoefficient efter ansträngning, däremot 

visar diastoliska blodtrycksvärden starkare korrelationskoefficient i vila (se tabell 1). Statistisk 

signifikant skillnad observerades mellan auskultatorisk och oscillometrisk modalitet efter 

ansträngning, både i systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde. Däremot föreligger endast 

statistisk signifikant skillnad i systolisk blodtrycksvärde under vila. I systole är 

medelvärdesskillnaden större efter ansträngning. Diastoliska medelvärdesskillnaden är högre 

efter ansträngning (se tabell 2).  

 
Tabell 1. Sambandet mellan auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod för systoliska och diastoliska 

blodtrycksvärden, utfört i vila och efter ansträngning.  

 
Korrelation p-värde 

Vila   

Systole 

Diastole  

 

0,574 

0,686 

 

0,008 

0,001 

Efter ansträngning  

Systole 

Diastole 

 

0,724 

0,609 

 

<0,001 

0,004 
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Tabell 2. Parvis jämförelse mellan auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod för systoliska och 

diastoliska blodtrycksvärden, i vila och efter ansträngning. 
 

Medelvärdesskillnad 

(mmHg) 

p-värde 

Vila 

Systole 

Diastole 

 

8,5 

1,9 

 

0,005 

0,188 

Efter ansträngning 
Systole 

Diastole 

 

9,3 

-4,9 

 

0,007 

0,007 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad mellan auskultatorisk och 

oscillometrisk blodtrycksmätning utfört i både vila och ansträngning. Ämnet valdes utifrån 

intresset för blodtryck och den ökade användningen av olika blodtrycksmodaliteter som 

används i sjukvården, hemmamiljöer och forskning (34). Författarna ville därför undersöka 

tillförlitligheten hos dessa blodtrycksmodaliteter för att sedan använda kunskapen som framtida 

biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi, exempelvis blodtrycksmätning vid arbetsprov, 

långtidsregistrering och ekokardiografi samt andra berörda professioner som jobbar med 

blodtrycksmätning (11). I vården har användning av oscillometrisk blodtrycksmodalitet ökat 

och därmed finns en risk för minskad reliabilitet och validitet av blodtrycksvärdet. För patienter 

som utreds för hypertoni och vid hälsokontroller är det betydelsefullt att få ett så trovärdigt 

blodtryck som möjligt för eventuell åtgärd. Författarna anser att detta är ett problem i 

sjukvården eftersom alla patienter har rätt till en korrekt diagnostik och behandling (1).  

 

Fakta har erhållits från böcker och vetenskapliga artiklar som var noggrant utvalda för ämnet 

blodtryck. Sökmotorn Pubmed innehöll tillräckligt med evidensbaserade vetenskapliga artiklar 

för att kunna sammanställa fakta inför studien, som beror på att forskning ständigt ökar runt om 

i världen, däremot innehöll böcker mindre information om blodtryck. Alla artiklar var Peer 

review som innebär att artiklarna har blivit kvalitetsgranskade av ämnesexperter och har därmed 

en hög standard (39, 42). Fakta om båda blodtrycksmetoderna har en hög validitet eftersom 

informationen har jämförts och sammanställts från flera böcker och vetenskapliga artiklar. 

Författarna valde att artiklarna skulle vara maximalt 20 år gamla gällande artikelpublicering, 

eftersom adekvat information kan finnas i äldre artiklar. Som framtida biomedicinska analytiker 

ska professionen vara uppdaterad inom senaste forskningen som finns tillgänglig. Även 

blodtrycksvärdena som matades in i Excel kontrollerades ett flertal gånger innan överföring till 

SPSS gjordes, för att säkerställa att inmatningen var korrekt. 

 

Inför studien gjordes en etisk egengranskning för att kunna påbörja datainsamlingen och följa 

forskningsetiska principer. Om hjärt-, kärl- och lungsjukdom hade inkluderats skulle det 

innebära en prövning av Etikprövningsmyndigheten samt skulle det kräva närvaro och ansvar 

av läkare (37, 39). Detta skulle kunna medföra en begränsad metod eftersom maximal 
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ansträngning inte kan utföras och därmed kan inte ansträngningsblodtryck erhållas, därför 

valdes endast friska individer till studien.    

 

Undersökningen utfördes på Hälsohögskolans studentklinik för att öka tillgängligheten för 

utrustning och öka möjligheten för deltagarna att medverka. Om datainsamlingen hade utförts 

exempelvis på Länssjukhuset Ryhov eller annan plats längre bort från universitetet, hade 

intresset för deltagandet minskat på grund av resekostnad och längre avstånd. Endast 20 

deltagare valdes till studien på grund av tidsbegränsning och svårigheter med att samla in 

deltagare. Ett jämt antal deltagare valdes för att undvika en felkälla vid blodtrycksmätning på 

grund av att blodtrycket skiljer sig åt beroende på om mätningen utförs på vänster eller höger 

arm, därmed gjordes en jämn fördelning av blodtrycksmodaliteterna mellan armarna (34–35). 

Auskultatorisk blodtrycksmodalitet utfördes av ena författaren och oscillometrisk 

blodtrycksmodalitet utfördes av andra författaren under hela datainsamlingen, eftersom 

auskultatorisk metod är beroende av undersökarens hörsel och kan därmed påverka 

blodtrycksvärdet negativt genom att felaktigt värde kan noteras (31).  

 

Författarna identifierade inte något etisk dilemma, förutom att enstaka deltagare hade ett högt 

blodtryck under vila som väckte oro hos deltagaren, därmed rekommenderades deltagaren att 

söka vårdcentral för kontroll. Författarna upplevde att enstaka deltagare som hade högre BMI 

uppgav falsk vikt. Detta kan vara en etisk dilemma eftersom författarna inte ville påpeka detta 

på grund av deltagarens sårbarhet och känslighet gällande övervikt. Vikten var inte 

betydelsefull för resultatet eftersom samma manschettstorlek användes för alla deltagare, dock 

ingår det i karaktäristik av deltagare. Om möjligheten finns rekommenderas att vikt tas på plats 

i framtida forskning, då det är viktigt att deltagarna medger sann information vid medgivandet 

av samtycke eftersom det i andra fall kan påverka resultatet.  

 

Ergometercykelns belastning var 50/15 Watt, vilket är en hög belastning, eftersom deltagarna 

var unga friska individer och kunde därmed ansträngas maximalt för att snabbt kunna uppnå 85 

procent av maximal hjärtfrekvens. Författarna valde 85 procent eftersom gränsen används 

vanligen för att anstränga patienter vid arbetsprov. Enstaka deltagare med högre BMI uppvisade 

en negativ skillnad i blodtryck som kan bero på att metoderna kan vara känsliga till armomfång.  

Trots att enstaka deltagare hade större armomfång användes samma manschettstorlek för båda 

modaliteterna, därmed kan risken öka för ett falskt högt systoliskt blodtryck. Dessutom var 

oscillometriska modaliteten inte av senaste versionen inom märket OMRON, vilket kan vara en 
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brist i metoden (27–29). Andra märken och företag kan vara mer eller mindre trovärdiga och 

därför kan dessa jämföras vid framtida forskning. I samband med oscillometrisk 

blodtrycksmätning har ”error” uppstått tre gånger på systoliska blodtrycksvärdet vid 

blodtrycksmätning under ansträngning, trots att författarna hade kontrollerat 

blodtrycksmodaliteterna fick mätningen upprepas för att kunna erhålla ett blodtrycksvärde. 

Detta kan även bero på andra orsaker som exempelvis muskelspänning, rörelse och dålig 

kontakt (29, 32). Enligt anvisningar för OMRON M7 kan manschetten mäta tryck upp till 299 

mmHg, trots detta har ”error” uppstått vid blodtrycksvärden under denna gräns (22).  

 

För att undvika eventuella felkällor har samma kroppsposition använts under hela 

datainsamlingen, för att erhålla ett tillförlitligt och trovärdigt blodtrycksvärde. I vården kan 

olika kroppspositioner påverka blodtrycksvärdet och därför bör blodtrycksmätning alltid 

utföras på samma sätt (33). En annan styrka i metoden var att deltagarna fick vila innan 

viloblodtrycket togs, detta för att säkerställa att pulsen inte var hög (11, 19). Vid 

undersökningen utfördes även alla mätningar i hjärtnivå med armstöd, för att minimera risken 

för falskt högt blodtryck (32). 

 

Resultatdiskussion  

I figur 3 och 4 ses en statistisk signifikant skillnad mellan modaliteterna i både vila och efter 

ansträngning. Medelvärdet i vila visade att auskultatorisk blodtrycksmodalitet hade ett högre 

systolisk blodtrycksvärde med 8 mmHg och diastoliskt med 2 mmHg jämfört med 

oscillometrisk blodtrycksmodalitet. Dock var skillnaden större mellan modaliteterna efter 

ansträngning eftersom auskultatorisk visade ett högre systoliskt blodtrycksvärde med 9 mmHg 

medan oscillometrisk visade ett högre diastolisk värde med 5 mmHg jämfört med auskultatorisk 

blodtrycksmodalitet. Detta indikerar att modaliteterna inte visar samma systoliskt eller 

diastoliskt blodtrycksvärde varken i vila eller efter ansträngning. En orsak kan vara att 

oscillometrisk blodtrycksmätning är mindre trovärdigt vid höga blodtrycksvärden och bör 

därmed användas med varsamhet hos patienter med högt blodtryck (7). Författarna anser att 

endast auskultatoriska blodtrycksmätning ska användas inom vården, eftersom att modaliteten 

är mer tillförlitligt jämfört med oscillometrisk blodtrycksmodalitet. En annan artikel av Scher 

et al, har erhållit liknande resultat som visade att det fanns skillnad i diastolisk blodtryck mellan 

auskultatorisk och oscillometrisk modalitet. Under vila var diastoliska blodtrycksvärdet högre 

jämfört med ansträngning, vilket stödjer resultatet i föreliggande studie. Däremot använder 
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studien kvicksilvermanometer vid auskultatorisk mätmetod, som idag inte används på grund av 

påverkan på hälsan och miljön (1, 34). 

 

Resultatet i tabell 1 visar en stark korrelation för systoliskt blodtrycksvärde utfört med 

auskultatorisk och oscillometrisk mätmetod, i både vila och efter ansträngning. Korrelationen 

är starkare för systoliska blodtrycksvärden efter ansträngning, jämfört med i vila. En likvärdig 

korrelation observerades för diastoliska blodtrycksvärden i vila och efter ansträngning 

tillsammans med en statistisk signifikant skillnad, vilket bekräftar att skillnaden mellan 

modaliteterna var likvärdiga vid högt och normalt blodtryck.  

 

I tabell 2 ses en statistisk signifikant skillnad för systoliska medelvärdesskillnaden i vila och 

efter ansträngning, dock är medelvärdesskillnaden likvärdig och skiljer endast 0,8 mmHg. 

Under vila visar diastoliska medelvärdesskillnaden för auskultatoriska och oscillometriska 

värden ingen statistisk signifikant skillnad. I praktiken innebär det att ingen skillnad föreligger 

mellan mätmetoderna vid normala blodtrycksnivåer för diastoliska blodtrycksvärden. Dock 

föreligger en statistisk signifikant skillnad med en negativ medelvärdesskillnad efter 

ansträngning för diastoliska blodtrycksvärden. En förklaring kan vara att diastoliska 

blodtrycksvärden är svårare att notera vid höga blodtrycksnivåer utfört med auskultatorisk 

blodtrycksmodalitet.  

 

Tabell 2 indikerar på att oscillometrisk mätmetod är mindre trovärdigt vid både normala och 

höga blodtrycksvärden. Kliniskt kan det vara ett problem för patienter som utreds för hypertoni 

samt blodtrycksmätning vid ekokardiografi, eftersom många vårdgivare idag väljer att använda 

oscillometrisk mätmetod istället för auskultatorisk (5). Signifikansnivån är samma för systoliskt 

och diastoliskt blodtrycksvärde efter ansträngning. Detta kan bero på att spridningen mellan 

diastoliska blodtrycksvärden är mindre jämfört med systoliskt blodtrycksvärden. Artikeln av 

Landgraf et al. visade att blodtryck som mättes med auskultatorisk blodtrycksmodalitet hade 

högre systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde jämfört med oscillometrisk 

blodtrycksmodalitet. Detta stödjer och ökar validiteten hos föreliggande studie genom att 

liknande resultat har erhållits, vilket bekräftar att oscillometrisk modalitet är mindre trovärdig 

jämfört med auskultatorisk modalitet (43).  
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Förslag till framtida forskning  

Förslag till fortsatt forskning är att jämföra modaliteterna på en större population eftersom det 

skulle kunna bidra till att slumpen minskas och därmed kan resultatets trovärdighet öka. P-

värdet påverkas av slumpen vilket skulle kunna minskas med en större population (38). Även 

inkludera andra blodtrycksmodaliteter exempelvis blodtrycksmätning med dopplerteknik eller 

jämföra olika oscillometriska fabrikat och dess reliabilitet. Ett ytterligare förslag är att mäta 

armomfång vid datainsamlingen och ha tillgång till olika manschettstorlekar.  
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Slutsatser 

Studien visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan auskultatoriska och 

oscillometriska blodtrycksvärden registrerade både i vila och efter ansträngning. 
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Ett tack till vår vetenskapliga handledare Armanos Beniamin som stöttat och väglett oss under 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett om deltagande i examensarbete 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Salima Dawod och Lana Eliassi. Vi läser biomedicinska 

analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi ska skriva ett 

examensarbete som handlar om att undersöka skillnaden mellan auskultatorisk och oscillometrisk 

blodtrycksvärden i vila och efter ansträngning. Detta betyder att två olika mätmetoder ska jämföras 

mellan varandra. Undersökningen kommer ske på studentkliniken i Hälsohögskolan (plan 2). 

Deltagandet i studien innebär att du får vila 5 min innan blodtrycket tas, därefter kopplas 4 EKG-

avledningar för att följa pulsen. Ergometercykel (träningscykel) kommer användas för att uppnå 85% 

av din maximala hjärtfrekvens. Efter att du har ansträngt dig maximalt, får du lägga dig på en brits och 

därmed kan mätning av ansträngningsblodtrycket registreras i respektive arm. Mer detaljer om metoden 

informeras muntligt. Du kommer även bli tilldelad en personlig siffra som används under studien och 

motsvarar din identitet.  

 

Tack för din medverkan! 
 
 

Medgivande  
 

• Jag har tagit del av informationen skriftligt samt muntligt. Jag har även fått möjligheten att ställa 
mina frågor. 

• Jag deltar frivilligt och är medveten om att jag när som helst kan avbryta medgivandet. 
• Materialet kommer behandlas konfidentiellt som betyder att mitt namn aldrig kommer användas 

i studien dock kommer jag behöva delge min ålder, kön, vikt och längd. 
• Jag har INTE hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. 
• Jag kan cykla och anstränga mig. 

 

Din personliga siffra:_______ 

Namn:___________________________ 

Kön (Man/Kvinna)________________ 

Ålder: _____________________ 

Vikt_____________________ 
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Längd: ___________________ 

Datum: ___________________ 

Underskrift: _______________ 

 

Vid frågor eller funderingar maila gärna oss! 

Salima Dawod  

dasa1696@student.ju.se 

 

Lana Eliassi 

ella16l2@student.ju.se  
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