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KÄNN DIN PULS
FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

Känn din puls
– förhindra en hjärninfarkt
Vet du om ditt hjärta slår så som det borde?
Slår ditt hjärta regelbundet,
är pulsen jämn eller ojämn?
En ojämn puls kan bero på förmaksflimmer.
Förmaksflimmer är den vanligaste sortens
rytmstörning i hjärtat.
I värsta fall kan det leda till hjärninfarkt,
som också kallas stroke.

Förmaksflimmer är vanligt
bland personer över 60 år
Förmaksflimmer är en vanlig rytmstörning hos äldre.
Det kan leda till att man mår dåligt och blir sjuk.
Risken för förmaksflimmer blir större ju äldre man blir.
Det är ovanligt att personer under 60 år har
förmaksflimmer.

Förmaksflimmer
kan leda till hjärninfarkt
Förmaksflimmer betyder att hjärtats kammare
inte drar ihop sig så effektivt som de borde,
i stället darrar de nästan bara.

Det här gör att blodet i hjärtat inte rör sig som det ska,
och då kan det bildas klumpar.
Blodklumparna kan föras med blodet
från hjärtat till blodkärlen i hjärnan,
och där bli en blodpropp.
Då kan man få en svår hjärninfarkt.

Så upptäcker du förmaksflimmer i tid
Du kan lida av förmaksflimmer
om du har ojämn puls, mår illa,
är ovanligt trött och kraftlös.
Om du upptäcker symptomen i tid
kan du få hjälp mot sjukdomen.
Om du får hjälp börjar du må bättre
och man kan förhindra en hjärninfarkt.
Två av tre hjärninfarkter som orsakas av förmaksflimmer
kan förhindras med mediciner.
Förmaksflimmer kan vara oregelbundet.
Därför kan det vara svårt för din läkare att upptäcka det,
då du kanske inte har förmaksflimmer
just under ett läkarbesök.
Det är också möjligt att ha förmaksflimmer
utan symptom, men det är ändå farligt för hjärnan.
Det bästa sättet att upptäcka förmaksflimmer
är att du själv mäter din puls regelbundet.

Enkla regler för hur du mäter din puls
Du kan upptäcka förmaksflimmer
genom att mäta din puls.
Vi rekommenderar att alla som är över 60 år
mäter sin puls varje dag.

A) Så här mäter du din puls
• Sitt ner i lugn och ro.
Känn efter var du känner din puls allra bäst.
Ofta känner man pulsen bra
när man trycker med två fingrar
på handleden under tummen.
Andra ställen där pulsen brukar kännas bra
är i armvecket och på halsen.
• Känn först efter om pulsen slår regelbundet
eller oregelbundet.
Det kan vara lättare att avgöra
om du räknar slagen högt
eller säger till exempel ”nu” vid varje slag.
• Sedan ska du räkna pulsslagen.
Ta tid med en klocka och
räkna slagen under 30 sekunder.
Sedan tar du antalet slag gånger två,
och då får du antalet pulsslag i minuten.
En normal vilopuls ligger på
mellan 50 och 110 slag i minuten.

Tryck lätt med ett eller två finger på ett ställe
där du lätt kan känna pulsen.

30

sekunder

Ta tid med en klocka och räkna slagen under 30 sekunder.
Sedan tar du antalet slag gånger två.

B) Gör det till en vana att räkna pulsslagen
• Ta din puls på morgonen när du har vaknat
och på kvällen när du går och lägger dig.
• Fortsätt att ta pulsen varje morgon och kväll,
även om den alltid är regelbunden.
För även om din puls är regelbunden nu,
kan du få förmaksflimmer någon gång i framtiden.
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C) Ta vid behov kontakt med en läkare
Ta kontakt med en läkare:
• Om din puls tidigare har varit regelbunden
men plötsligt känns oregelbunden flera gånger.
• Om din puls är så oregelbunden eller snabb
att du inte kan räkna pulsslagen.
• Om din vilopuls är betydligt snabbare
än den brukar vara.
Det kan finnas olika orsaker till en snabbare puls,
till exempel feber och förkylning, mediciner,
eller att du har motionerat mera.
• Om din puls är under 50 slag i minuten,
utan att du vet orsaken.
• Om din puls är oregelbunden, snabb eller långsam
och du plötsligt börjar må illa
ska du genast ta dig till en läkarmottagning
eller ringa nödnumret 112.
• Ta alltid kontakt med en läkare
om din vilopuls är över 110 slag i minuten.

112
Om din puls är oregelbunden, snabb eller långsam
och du plötsligt börjar må illa
ska du genast ta dig till en läkarmottagning
eller ringa nödnumret 112.

Även om läkaren inte kan hitta något fel med din puls,
kan du ha helt rätt i att den tidigare varit oregelbunden.
Rytmstörningen kan ha gått om
innan du kom till läkaren.
Det är viktigt att läkaren skriver in i din journal
att du har märkt att din puls har varit oregelbunden.

Bra att veta om pulsen
• En normal vilopuls ska ligga
mellan 50 och 110 slag i minuten,
men det är inte farligt om den avviker litet från det.
• Pulsen kan bli snabbare bland annat av motion,
stress, nervositet, smärta, rökning, kaffe,
då du har vakat eller efter att du har ätit.
• Hjärtat kan ibland slå oregelbundet
(”missa ett slag”, ” ta ett skutt”).
Oftast beror det på att hjärtat slår extra slag,
och det är ofarligt.
• Om du har mycket snabb puls
kan det vara svårt att upptäcka
om den är oregelbunden.

Tabell för att följa med pulsen
När du har mätt pulsen,
skriv in den i tabellen.
Fortsätt att skriva in pulsen
tills du tycker att du har lärt känna hur den slår.
Gör det till en vana att mäta din puls.
Datum

Slag/min
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Regelbunden

Oregelbunden

Du kan läsa mera på adressen:
www.tunnepulssisi.fi (på finska)

