Blodtryck
Vad är blodtryck?
Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen
när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och
senare tillbaka till hjärtat. Blodtrycket anges i
två siffror, till exempel 120 över 80. Den första
siffran är övertrycket som uppstår när hjärtat
drar ihop sig och pumpar ut blodet. Den andra är
undertrycket som visar när hjärtat slappar av och
fylls med nytt blod.

På vilken nivå ska mitt blodtryck ligga?
Ett blodtryck som ligger runt 120/80 mmHg sägs
vara optimalt. Samtidigt är det viktigt att komma
ihåg att ett optimalt blodtryck också kan skilja
sig åt och vara svårare att uppnå beroende på
vem du är. Faktorer så som ålder, underliggande
sjukdomar och ärftliga anlag har alla en påverkan
i både vad som anses optimalt och också
möjligheterna att nå dessa nivåer.

När ska jag mäta mitt blodtryck?
Alla vuxna bör regelbundet kontrollera sitt
blodtryck. Är ditt blodtryck på optimal nivå räcker
det att göra en ny mätning inom 5 år. Är ditt
blodtryck på normal nivå rekommenderas en
mätning inom 3 år. Är ditt blodtryck däremot kring
140/90 mmHg eller högre bör du kontrollera det
någon gång per år.

•
•
•

Stress
Hög alkoholkonsumtion
Högt saltintag

Är det vanligt med högt blodtryck?
Upp till så många som var tredje vuxen person i
Sverige uppskattas ha ett förhöjt medelblodtryck
som ligger över 140/90 mmHg. Här ser
fördelningen mellan kvinnor och män olika
ut i olika åldrar. Bland yngre människor och i
medelåldern är högt blodtryck vanligare hos män.
Hos äldre är det tvärtom, högt blodtryck är då
något vanligare hos kvinnor.

Kan mitt blodtryck vara för lågt?
Om du har ett alltför lågt blodtryck kan det ge
upphov till yrsel, trötthet eller svimfärdighet. Ett
lågt blodtryck innebär sällan någon fara även om
det kan upplevas som obehagligt. Ett enkelt första
steg till att motverka detta kan vara att komma
igång med regelbunden motion.

Är ett avvikande blodtryck farligt?

Varför får man högt blodtryck?

Generellt sett är högt blodtryck (vanligen över
140/90 mmHg) ett tillstånd som innebär en ökad
risk, ungefär som att röka eller att köra bil för
fort. Blodtrycket i sig behöver dock inte innebära
en fara. Om det höga blodtrycket däremot börjat
påverka hjärta, hjärna eller njure är det att anse
som en del av en sjukdomsprocess.

För de allra flesta med högt blodtryck går det inte
att hitta en enskild orsak. Flera omständigheter
kan påverka, exempelvis:

Prata med oss på Apoteksgruppen så hjälper vi dig
att mäta och få bättre koll på ditt blodtryck.

•
•

Ärftliga anlag för högt blodtryck
Övervikt eller fetma

