
Klædt på til 

Blodtryksmåling



Kort om blodtryksmåling  
som aktivitet
Formålet, med at Hjerteforeningens lokalforeninger tilbyder vejledende blod- 
tryksmålinger, er at øge danskernes kendskab til eget blodtryk. På den måde 
er I med til at opspore hidtil ukendt høje blodtryk hos danskerne, som herefter 
bliver opfordret til at opsøge egen læge.  I er også med til at sætte fokus på 
vigtigheden ved at kende sit blodtryk. 
 Som frivillig blodtryksmåler er I ude til lokale arrangementer for at måle 
blodtryk. Fx ved messer, på torvedage og i Matas i forbindelse med kam-
pagnen Elsk Hjertet.
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Før I beslutter jer
  Hvad indebærer aktiviteten?

Der skal være frivillige i lokalforeningen, som vil gennemføre det obligato-
riske kursus samt efterfølgende obligatoriske genopfriskningskurser, så I 
kan udføre blodtryksmåling i henhold til Hjerteforeningens retningslinjer. I 
udgangspunktet kan 4-6 personer fra hver lokalforening uddannes – dog 
kan der i kommuner med særlig stor efterspørgsel på blodtryksmålinger 
eller store geografiske afstande uddannes yderligere frivillige.  
 I sørger for at lokalforeningens blodtryksapparater fungerer og er kalibreret 
efter Hjerteforeningens retningslinjer.
  I koordinerer og gennemfører aktiviteter med blodtryksmåling, dvs. hvor
og hvornår I samarbejder med hvem og annoncerer det.

  Hvilken støtte kan I regne med?
I kan få faglig støtte fra den ansvarlige sygeplejerske i Hjerteforeningens 
rådgivninger i hhv. København, Odense og Aarhus. Frivilligafdelingen yder 
praktisk støtte i forhold til udførelse af aktiviteten. 
Fx:

•  Planlægning og koordinering af blodtryksmålingsaktiviteter.
•  Administration i forhold til kalibrering og udskiftning af apparater. 
•  Administration i forhold til registreringsskemaer og blodtrykskort.

Kontaktoplysninger finder I bagerst i pjecen.

 

Sådan forbereder I jer 
  Udpeg en tovholder

Udpeg en tovholder, som har det overordnede overblik og koordinerer aktiviteter 
med blodtryksmåling. Tovholderen har gerne en sundhedsfaglig uddannel-
se (fx sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller læge) eller relevant 
erhvervserfaring. To kan også deles om tovholderfunktionen, hvor den ene har 
ansvar for den faglige del og den anden for det praktiske ift. koordinering mv.
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  Nedsæt en aktivitetsgruppe 
Det kan være en god ide at nedsætte en aktivitetsgruppe, som står for or-
ganiseringen af aktiviteter med blodtryksmåling. Det er rart at være flere om 
opgaven. Aktivitetsgruppen er en del af lokalforeningen, men medlemmerne 
af gruppen sidder ikke nødvendigvis i bestyrelsen. 

  Rekruttering af frivillige til aktiviteten
Der er her tale om rekruttering af frivillige, som skal varetage opgaven med 
at udføre blodtryksmålinger og som sådan er et fast korps, idet de skal gen-
nemføre den obligatoriske uddannelse. Men der kan også være andre typer 
af frivillige tilknyttet – frivillige, som gerne vil være med til at organisere akti-
viteten ved fx annoncering af blodtryksmåling, hjælpe med praktiske ting på 
selve dagen og lignende.

  Obligatorisk uddannelse i blodtryksmåling
Alle frivillige, som skal foretage blodtryksmålinger i Hjerteforeningens regi, 
skal gennemgå et obligatorisk uddannelsesforløb inden start, samt årlige 
genopfriskningskurser. Fra 2018 foregår det som E-learnings-kursus.
Undervisningen bliver varetaget af Hjerteforeningens sygeplejersker. 

Dispensation
Frivillige, der har lært at måle blodtryk gennem en sundhedsfaglig uddannelse, 
og som måler blodtryk i deres erhverv, kan få dispensation for at deltage i 
uddannelsesforløbet. I givet fald skal de demonstrere tilstrækkeligt kend-
skab til blodtryksmåling og formidling af resultater efter Hjerteforeningens 
standarder ved en personlig samtale med en sygeplejerske fra Hjerte- 
foreningen. Dette kan foregå pr. telefon eller online. Herefter vil de modtage 
Hjerteforeningens skriftlige materiale og blodtryksnålen, som bæres synligt, 
når der foretages blodtryksmålinger. 
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  Vedligeholdelse af blodtryksapparaterne
I skal sikre jer, at lokalforeningens blodtryksapparater er up to date og  
kalibrerede.

•  Hvis apparatet falder på gulvet, skal det kalibreres. 
•  Alle blodtryksapparater skal kalibreres en gang årligt. Frivilligafdelingen 

udsender en dato for hvornår og hvordan kalibreringen foretages. Dette 
foregår til efterårets regionsmøder.

•  Såfremt et apparat ikke er kalibreret på den planlagte dato, er det lokal- 
foreningens ansvar at sende apparatet til kalibrering. Kontakt frivilligaf-
delingen for nærmere instruktion.

Ved bestilling af nye blodtryksapparater og blodtryksmanchetter, skal I
sende en mail til blodtryk@hjerteforeningen.dk

  Materialer
Når I er ude for at måle blodtryk, har I brug for følgende materialer:

•  Blodtrykskort som udfyldes og udleveres til borgeren. Rekvireres i  
webshoppen.

  Elsk Hjertet/ Matas samarbejde
Hjerteforeningen har siden 2006 haft et samarbejde med Matas om kam-
pagnen Elsk Hjertet, som sætter fokus på og samler ind til forskning i kvinders 
hjertesygdom. Hvert år i august gennemføres kampagnen, og i den forbindelse 
opfordres lokalforeninger med uddannede blodtryksmålere til at udføre blod-
tryksmålinger i lokale Matas-butikker.
 Der er særlige skemaer i forbindelse med de blodtryksmålinger der gen-
nemføres i Matas under kampagnen Elsk Hjertet. Blodtryksskemaerne kan 
rekvireres på Frivillignet. 
Inden I skal ud og måle blodtryk, kan det være en god ide at tage kontakt 
til den pågældende Matas-butik for at sikre de fysiske rammer er i orden. 
Hvis I alligevel på dagen oplever, at rammerne ikke er i orden eller der opstår 
andre problemer, kan I kontakte administrativ koordinator Anne Willeberg 
på awilleberg@hjerteforeningen.dk  

  Annoncering og presse
Synliggør kommende blodtryksmålinger i lokalpressen, på kommunale  
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aktivitetsplatforme, på biblioteket, på apoteker, i butikker, hos læger, i sund-
hedscentre mv.

•  Anvend jeres egen hjemmeside og Facebook.
•  Reklamér for blodtryksmålingerne, når I afholder andre af lokalforeningens 

aktiviteter.
•  Afslut altid aktiviteten med at reklamere for næste gang.

For inspiration til pressemeddelelse kan I læse ”Guide til den gode presse-
meddelelse” på Frivillignet.

Gennemførelse af aktiviteten
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   Krav til korrekt blodtryksmåling
På selve dagen er det vigtigt at følge disse retningslinjer:

•  Det er vigtigt at blodtryksmålingen foregår i rolige og trygge omgivelser 
– helst i et lukket eller afskærmet rum. 

•  Lad borgeren sidde på en rar stol og hvile i minimum fem minutter før 
målingen.

•  Husk at anvende den korrekte manchetstørrelse, da forkert manchet- 
størrelse giver fejlmålinger.

•  Målingen foretages på bar overarm, og det er vigtigt, at en evt. trøje ikke 
strammer.

•  Armen skal hvile på et bord eller et armlæn, og manchetten skal være 
i hjertehøjde.

•  Borgeren skal sidde uden korslagte ben, og der må ikke snakkes under 
målingen.

•  Såfremt blodtryksmålingen ligger over 140/90, skal målingen gentages 
to gange med et minuts mellemrum. Den mindste værdi skrives på 
blodtrykskortet.

•  Ligger målingen uden for normalområdet, husk da at præcisere over for 
personen, at målingen kun er vejledende. Det vil sige, at såfremt blodtryk-
ket er forhøjet ved målingen, er dette ikke nødvendigvis ensbetydende 
med diagnosen forhøjet blodtryk. Dette vil være op til borgerens egen 
læge at afgøre. Anbefalingen vil derfor altid være, at borgeren skal få 
målt sit blodtryk ved egen læge, såfremt det er forhøjet ved målingen. 

•  Husk at du som frivillig blodtryksmåler i Hjerteforeningen ikke vejleder 
i medicin eller behandling.

•  Husk at målingen ikke foretages under optimale betingelser. Brug tid til 
at snakke med borgeren og ikke skabe unødvendig bekymring om en 
måling som måske er forhøjet pga. de ydre rammer, eller hvis borgeren 
har været nervøs undervejs.

  God Håndhygiejne
Vi anbefaler, at I har en håndsprit med og benytter denne mellem hver måling.
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  Registrering af målinger
I er velkomne til at registrere de blodtryksmålinger, som I gennemfører i 
lokalforeningen. I skal dog ikke længere sende skema til frivilligafdelingen. 

   Blodtrykskort 
Udlever Hjerteforeningens blodtrykskort til borgeren. Her har I noteret blod-
tryksværdien og der sættes kryds i det rigtige felt med anvisning af, om 
blodtrykket er normalt, mildt forhøjet, moderat forhøjet eller svært forhøjet.  
Dette kan borgeren tage med til lægen for at få målt det.

  Mind om generel opmærksomhed på blodtryk 
Det er en god ide at slutte blodtryksmålingen af med at minde om, de skal 
huske at være opmærksomme på deres blodtryk, og at de kan gå til deres 
egen læge. 

Kontakt 
Frivilligafdelingen kan kontaktes på 7025 0000 eller skriv til  
blodtryk@hjerteforeningen.dk 

Rådgivningerne kan kontaktes på 7025 0000 eller pr. mail til:
Rådgivning Aarhus: raadgivningaarhus@hjerteforeningen.dk
Rådgivning København: raadgivningkoebenhavn@hjerteforeningen.dk
Rådgivning Odense: raadgivningodense@hjerteforeningen.dk
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