
 
 
Ortostatiskt blodtryck  
 
Har du någon gång upplevt att det ”svartnat för ögonen” när du rest dig upp för snabbt? Då 
har du fått ett ortostatiskt blodtrycksfall! Antagligen återhämtade du dig ganska snabbt, men 
de som har ett ortostatiskt blodtryck går ständigt omkring och upplever obehag. Den person 
som dessutom har en demenssjukdom kan ha svårt att uttrycka sig och kan inte berätta hur 
han mår.  
 
Ortostatiskt blodtryck definieras som att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 
mmHG eller det diastoliska med minst 10 mmHG efter att en person reser sig upp och sedan 
har stått upp i tre minuter. Hos en del personer kan det dock ta upp till 10 min. innan 
blodtrycket sjunker. 
 
Ortostatiskt blodtryck är vanligt hos äldre personer; ca 30 % av alla personer över 65 år är 
drabbade. Det är ännu vanligare vid demenssjukdom.  
 
Symtomen kan vara yrsel, dubbelseende, svimning, trötthet, sviktande tankeförmåga, 
illamående, skakningar, huvudvärk, nackvärk och synhallucinationer.  
 
Hur mäter man ett ortostatiskt blodtryck? 
Man tar ett vanligt liggande blodtryck innan frukost och efter att personen vilat i minst 10 
minuter. Därefter får personen ställa sig upp och blodtrycket tas omedelbart efter 
uppresningen, efter 1 min, efter 3 min, efter 5 min samt efter 10 min. En automatisk 
blodtrycksmanschett används.  
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Hur kan det behandlas? 

 Läkemedelsöversyn (vilka läkemedel sänker blodtrycket?) 
 Ha huvudändan på sängen höjd med 15-20 grader 
 Använda långa (upp till ljumsken) kompressionsstrumpor (för att förhindra att 

blodet rusar ner i benen vid uppstigning) 
 Små regelbundna måltider (stora måltider kan ge blodtrycksfall) 
 Dryck vid uppstigning 
 Lätt fysisk aktivitet efter förmåga (tex promenader) 

 
Tänk på att: 

 Det finns en ökad risk att falla omkull på grund av yrsel 
 Låta patienten sitta en stund på sängkanten innan uppstigning, gärna dingla med 

benen.   
 Gärna använda fotpall om personen har korta ben, så att benen inte stasar.  
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