
Baseline skjema 
Original Baseline-skjema og samtykke oppbevares ved studiesenteret 
Send eller fax kopi til: Dag Olav Dahle, Nyrefysiologisk laboratorium, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo, 
merk konvolutten «Hjemme-BT». Fax 23 07 38 65. Tlf 23 07 35 44 
 
Deltaker-nummer i studien (studie-ID): 
Pasient-ID (Ved fax skrives kun initialer og fødselsår, ring oss da om full ID): 
 
Dato (ddmmåå): 
 
Sykehus: 
 
Lege (blokkbokstaver og signatur): 
 
Generelt (sett kryss) 
Fyller inklusjons og ikke eksklusjons-kriterier  □ 
Skriftlig samtykke     □ 
 
Registreringer 
Kontortrykk (standardiserte betingelser, se baksiden) 

Først ett BT på begge armer, ikke-dominante arm foretrekkes (dominante hvis > 10 mmHg 
høyere): Pasienten skal måle BT på:  Venstre  □ Høyre □ 
Fra den valgte arm gjøres så tre BT: 
BT nr 1 __________ 
BT nr 2 __________ 
BT nr 3 __________ 
Snitt av måling 2 og 3  __________  
(≥130 mmHg systolisk og/eller ≥80 mmHg diastolisk for inklusjon) 

 
Eventuelt hjemme-målt blodtrykk i løpet av siste 4 uker (snitt av dag 2-7, se baksiden) ________ 

(≥125 mmHg systolisk og/eller ≥80 mmHg diastolisk for inklusjon) 
 

Eventuelt dagtids ambulatorisk blodtrykk i løpet av siste 4 uker __________ 
(≥125 mmHg systolisk og/eller ≥80 mmHg diastolisk for inklusjon) 
 

Stående blodtrykk etter 1 minutt __________ 
 (<110 mmHg er eksklusjonskriterium) 
 
Regelmessig puls og ingen kjent atrieflimmer □  (sett kryss hvis OK) 
 
Randomisering (sett kryss) 
Hjemme-måling av blodtrykk  □ 
Standard oppfølging   □ 
 
Registrer pasienten i studiesenterets loggbok for deltakere  □  
 
Gi alle pasienter en studieperm, og BT-apparat inkl opplæring til de som skal måle BT hjemme 
 
Medisinliste: (evt legg ved eller fax notat med samme Pasient-ID) 
  



Blodtrykks-måling (jmf studieprotokollens Appendix 1) 

 

Standardiserte betingelser (både for målinger på legekontoret og hjemme) 

 Unngå koffein (kaffe/te), røyking, trening de siste 30 minutter før blodtrykks-måling 

 Sitt på en stol 

 Hvil ryggen mot stolryggen 

 Kle av armen (tynt plagg tillates) og hvil armen på armlene eller bord 

 Bruk riktig mansjett for armens omkrets (stor mansjett for omkrets >32 cm; liten for ≤ 26 cm) 

 Mål på ikke-dominant arm (f.eks høyrehendte måler på venstre arm), men hvis BT er >10 mmHg høyere 
i den dominante armen brukes den, dette avgjøres hos legen ved studiestart. 

 Midten av mansjetten skal være i hjerte-nivå (nedre kant av mansjett ca 3 cm over albue-bøyen) 

 Bena ikke krysset og føttene flatt på gulvet 

 Ikke snakk eller beveg deg under målingen. 

 Flere retningslinjer anbefaler 5 minutters hvile før måling, men dette er trolig unødvendig lang tid for 
mange. Slapp av så godt du kan før og under målingen, vanligvis vil 1-2 minutters hvile være nok. 

 

Kontortrykk (hos legen) 

 Oscillometrisk apparat anbefales (dvs. ikke auskultatorisk) 

 Tre BT målinger, med 1-2 minutters intervall 

 Flere målinger bare hvis de to første skiller >10mmHg 

 Kontortrykk registreres som gjennomsnittet av de to siste BT målingene 

 Mål for kontortrykk er <130/80 mmHg 

 

Hjemme-måling av blodtrykk 

 BT måles to ganger om morgenen og to ganger om kvelden i 7 dager før planlagt legekontroll 

 Gjennomsnittet av alle BT målingene fra dag 2-7 brukes. Et regneark er tilgjengelig på 
nephro.no/kliniske_studier 

 Ved uteglemte målinger kreves minst 3 dager med registreringer for å gi gyldig gjennomsnitt 

 Hvis et sett på to målinger (f.eks. de to morgen-målingene en dag) skiller >10 mmHg tar man ikke flere 
målinger på det tidspunktet, men man bør ved neste tidspunkt (f.eks. den påfølgende kveld) øke tiden 
man sitter og hviler før man starter måling, opp mot 5 minutter. 

 Mål er <125/80 mmHg (for gjennomsnittlig BT, jmf over) 

 Husk at på legekontoret skal det også måles kontortrykk, fordi det skal brukes i studien senere 

 
 
 
 


