
Mät ditt blodtryck 
enkelt hos oss.
En tjänst för dig som är mån om din hälsa.



Många som har högt blodtryck  
märker ingenting. 
Just därför är det så viktigt att mäta det. Här på  
Apotek Hjärtat kan vi hjälpa dig med blodtrycks-
mätning på några minuter. Det är en värdefull  
investering för din hälsa. Ungefär en fjärdedel av  
alla vuxna i Sverige har högt blodtryck och riskerar 
därför att bli sjuka i olika hjärt-kärlsjukdomar.

Här berättar vi lite mer om blodtryckets betydelse 
för hälsan, vad som kan orsaka högt blodtryck och 
vad du kan göra åt saken.



Innan du mäter, tänk på det här
För att mätningen ska bli så rättvisande som möjligt bör kroppen 
vara i vila. Sitt bara ner och ta det lugnt i ungefär 10 minuter.  
Röker eller dricker du kaffe bör du vänta minst en halvtimme 
efter senaste cigaretten eller koppen innan vi mäter.

Varför ska jag mäta blodtrycket?
Ungefär var fjärde vuxen person i Sverige har högt blodtryck. 
Det gör att hjärtat måste arbeta hårdare än normalt. Det höga 
blodtrycket ökar risken för att drabbas av stroke. Det kan med 
tiden också leda till hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdomar, sämre 
blodcirkulation i benen och demenssjukdomar.

Många som har högt blodtryck märker ingenting alls. Vissa får 
lite ont i huvudet eller känner sig trötta. Oftast upptäcks det 
höga blodtrycket först när man gör en kontroll. Alla vuxna bör 
därför göra en blodtrycksmätning någon gång.

Hur ofta behöver man mäta?
Om du aldrig har mätt ditt blodtryck, eller om det var många år 
sedan, kan det vara en god idé att göra det nu. Om värdena är 
bra kan du vänta fem år till nästa gång. Ligger du på gränsen till 
högt blodtryck bör du mäta en gång om året.

Om du redan idag behandlas för högt blodtryck bör du göra 
mätningar regelbundet för att vara säker på att behandlingen 
fungerar på rätt sätt.

Vad betyder siffrorna?
En blodtrycksmätning ger två värden, exempelvis 120 över 80 
(skrivs 120/80 mmHg). Det första värdet är övertrycket, alltså det 
tryck som hjärtat åstadkommer när det drar ihop sig och pumpar 
ut blodet i kroppen. Övertrycket kallas också ”systoliskt tryck”.

Det andra värdet visar undertrycket, alltså det tryck som råder 
när hjärtat slappnar av mellan sammandragningarna. Ett annat 
namn för detta är ”diastoliskt tryck”.



Hur högt blodtryck är lagom?
Ett optimalt blodtryck ligger under 120/80 mmHg. Samtidigt är 
det viktigt att veta att gränsen för ett alltför högt blodtryck är 
olika för olika människor. Riskerna för följdsjuk domar kan också 
vara större för den som är äldre, diabetiker, har höga blod fett-
nivåer eller röker.

I vanliga fall kan ett värde under 140/90 mmHg minska riskerna 
för hjärtsvikt, stroke och hjärtinfarkt. Det är också ett värde som 
läkarna siktar på vid behandling av högt blodtryck. Hos äldre 
kan det dock vara svårt att få ned övertrycket så långt. Då måste 
man ibland nöja sig med ett blodtryck omkring 160/90 mmHg.

Är du diabetiker, har en njursjukdom eller löper mycket stor risk 
att drabbas av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas att blodtrycket 
sänks till omkring 140/85 mmHg.

Varför får man högt blodtryck?
Ofta går det inte att peka ut en enskild anledning till att en  
person har högt blodtryck. Orsakerna kan vara flera. Det kan 
handla om att man rör sig för lite, men även ärftlighet, övervikt, 
stress, fel mat och för mycket alkohol kan ge för högt blodtryck.

Blodtrycket ökar dessutom ju äldre man blir, särskilt övertrycket.

• Övervikt

• Rökning

• Sitta still för mycket

• Stress

• Äta mycket salt

• Dricka mycket alkohol

Det här kan ge för högt blodtryck:



Motion och bättre vanor är en bra början
Om du har lätt förhöjt blodtryck kan det räcka med att göra  
några livsstilsförändringar, som att börja motionera, stressa  
mindre, gå ner i vikt och dricka mindre alkohol. Du bör också  
se över vad du äter, och välja en sundare kost; exempelvis  
minska på saltet och äta mindre av rött kött. Ät mer av fisk,  
frukt, nötter och grönsaker.

Lyckas du ändra dina vanor kan blodtrycket sjunka. Dessutom 
minskar det risken för att du ska få hjärt-kärlsjukdomar.

Läkemedel kan också behövas
Även om du gör flera livsstilsförändringar så sänks inte alltid 
blodtrycket tillräckligt. De flesta behöver även läkemedel för 
att lyckas. För att veta vad just du bör göra måste man titta på 
helheten. Det finns ingen tydlig blodtrycksgräns för när det är 
dags att ta läkemedel. Har man andra riskfaktorer som till exem-
pel diabetes, höga blodfetter eller om man röker får man oftast 
börja med läkemedel även om blodtrycket inte är jättehögt. Det 
är den samlade risken för hjärt-kärlsjukdomar som är avgörande.

Läkemedel mot högt blodtryck
Det finns flera olika grupper av blodtryckssänkande läkemedel. 
De fungerar på olika sätt och det är vanligt att man kombinerar 
två eller flera olika sorter för att de ska fungera på bästa sätt.

Om du får biverkningar går det ofta att byta till ett läkemedel ur 
en annan grupp. Prata gärna med din läkare eller någon av våra 
farmaceuter, så får du veta mer om vilka alternativ som finns.

När du börjar med läkemedel, byter sort eller ändrar dos bör 
blodtrycket kontrolleras med ungefär 4–6 veckors mellanrum. 
Det fortsätter du med till målet är nått, exempelvis ett blodtryck 
som är lägre än 140/90. Därefter ändras ibland behandlingen, för 
att blodtrycket ska stanna på en jämn och bra nivå.

Läkemedlen påverkar bara blodtrycket så länge du tar dem.  
Det vanliga är att den som har haft högt blodtryck får fortsätta 
med läkemedel under lång tid, ofta resten av livet.



Kan man ha för lågt blodtryck?
Om du har lågt blodtryck löper du mindre risk att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdomar. Om blodtrycket blir alltför lågt kan det  
dock ge yrsel, trötthet eller göra dig svimfärdig. Dessa symtom 
kan ofta bli bättre om du börjar röra på dig mer och kanske  
sätter igång att motionera regelbundet.

Det finns också läkemedel som höjer blodtrycket, men de  
används sällan.

Vad gör jag om blodtrycket ligger för högt?
Vid måttligt förhöjt blodtryck där det systoliska värdet ligger 
mellan 140–180 mmHg eller om det diastoliska värdet ligger  
mellan 90–110 mmHg, bör du göra en ny mätning efter  
ca en månad.

Om övertrycket ligger över 180 mmHg eller undertrycket över  
110 mmHg bör värdet bekräftas genom en andra mätning efter 
en stunds vila. Om värdet ligger lika högt då bör du kontakta 
sjuk vården för blodtrycksmätning.

• Sitt ner och vila ca 10 minuter

• Mät inte om du är stressad 
eller har bråttom

• Inget kaffe eller rökning  
30 minuter före

Innan du mäter blodtrycket



Plats för dina och Apotek Hjärtats anteckningar



0771-405 405
apotekhjartat.se
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