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Vejledning til blodtryksmåling 
 

Du skal måle dit blodtryk i forbindelse med din deltagelse i ”Effekten af konditionering ved 

svangerskabsforgiftning”.  

 

Denne vejledning viser, hvordan du skal måle dit blodtryk hjemme. For at få en brugbar 

blodtryksmåling er det vigtig at følge og overholde nedenstående vejledning. 

 

Blodtrykket SKAL måles hver morgen og aften på alle 7 undersøgelsesdage.  

Første dag skal du KUN måle blodtryk 

 

HUSK 

 DU SKAL måle 3 blodtryk hver gang, med 1 minuts pause mellem hver måling.  

 Du SKAL sidde behageligt tilbagelænet mod rygstøtten i en stol/sofa 

 Du SKAL hvile dig i 5 minutter før blodtryksmålingen.  

 Du MÅ IKKE have korslagte ben  

 Du MÅ IKKE ryge eller drikke kaffe 30 minutter før målingerne.  

 Du MÅ IKKE tale eller bevæge dig under målingen. 

Blodtryksmåling 

 Blodtrykket måles på højre arm 

 Armen skal være blottet. Der må ikke være 

tøj, der strammer på armen 

 Manchetten placeres løst på højre overarm 

et par centimeter over albuebøjningen med 

luftslangen i midten og ned ad. En finger skal 

kunne være mellem manchet og armen 

 Hvil højre arm på armlænet  

 Apparatet tændes og målingen foretages 

 Når blodtryksmålingen er færdig, står der tre 

tal på skærmen 

o Det høje blodtryk (systoliske)  

o Det lave blodtryk (diastoliske) 

o Pulsen 

 Disse tal skal du skriv ind via det udleverede link. 

 Efter 1 minuts pause genstarter du apparatet og måler igen. I alt 3 målinger 

 

Dage med konditionerings behandling: Dag 2 til dag 7 

 På dag 2 til dag 7 skal du efter blodtryksmålingerne udføre konditioneringsbe-

handling (jævnfører særskilt vejledning) og skriv resultaterne ind via det udlevere-

de link. 

 Efterfulgt af 5 minutters hvile og 3 nye blodtryksmålinger, som er beskrevet oven-

for. Husk at skriv resultaterne ind via det udleverede link. 

 

 

Oplever du, at der er noget som driller, så kontakt os på telefon: 2874 8771 


