
Them Lægepraksis 

Patientvejledning 

Hjemmeblodtryksmåling  

 

Hvornår skal blodtryksmålingerne foretages?  

3 på hinanden følgende dage gøre følgende på den samme arm.  

2 gange om dagen udføres 3 blodtryksmålinger. 

 

Målingerne foretages:   Morgen inden morgenmaden 

   Aften inden aftensmaden 

 

Hvad skal der ske inden målingerne påbegyndes? 

1. Slap af siddende i 5 minutter før målingerne foretages.  

2. Du må ikke ryge i de sidste 30 minutter, før du måler blodtrykket.  

3. Du skal sidde  bekvemt tilbagelænet mod rygstøtte i en stol uden korslagte ben 

ved siden af et bord.  

4. Du må ikke tale eller bevæge dig under målingen. 

5. Rul ærmet på trøjen eller skjorten op på den arm, hvor målingen skal foretages. 

Ærmerne må ikke stramme, da det kan medføre forkerte målinger. 

6. Placer manchetten på overarmen, og undgå at spænde i overarmsmusklerne – 

forsøg at slappe af. Manchetten må ikke sidde stramt på overarmen. Man skal 

kunne få en finger ind mellem manchet og arm.  

 

Notering af resultaterne 

Resultatet for den systoliske (det høje) og det diastoliske (det lave) samt pulsen noteres på 

skemaet. 

 

 



Hjemmeblodtryksmåling 

Navn:    CPR: 

Dato Morgen 

Systolisk/diastolisk 

Puls Aften 

Systolisk/diastolisk 

Puls 

1.     
2.     
3.     
 

Dato Morgen 

Systolisk/diastolisk 

Puls Aften 

Systolisk/diastolisk 

Puls 

1.     
2.     
3.     
 

Dato Morgen 

Systolisk/diastolisk 

Puls Aften 

Systolisk/diastolisk 

Puls 

1.     
2.     
3.     
 

Forbeholdt klinikken:  Morgen   Aften 



Spørgeskema i forbindelse med årskontrol     Dato:  

Navn:    CPR: 

I forbindelse med årskontrollen for kroniske sygdomme vil vi bede dig om at udfylde nedenstående spørgsmål om dit helbred og psykiske 

velbefindende, samt udfylde medicinlisten forud for samtalen med lægen. 

Sæt kryds ved det svar, der passer bedst til hvordan du har haft det de sidste 2 uger. 

De sidste to uger har jeg … Hele tiden Det meste  
af tiden 

Over halvdelen  
af tiden 

Under halvdelen  
af tiden 

Lidt af tiden På intet 
tidspunkt 

…følt mig glad og i godt humør…       

…følt mig rolig og afslappet…       

…har jeg følt mig aktiv og energisk…       

…er jeg vågnet frisk og udhvilet…       

…har min dagligdag været fyldt med ting, 
der interesserer mig… 

      

…har jeg opfattet mit helbred som godt…       

 

Medicinliste: 

Præparat Styrke Morgen Middag Aften Nat 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


