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Hur står det till med Dina blodkärl? 
    

 
Den överbelastade vården fungerar hos 
oss så här: man tar främst hand om 
individer som har drabbats av något 
konkret: fraktur, hjärnblödning, hjärt-
infarkt, etc. Resurserna tillåter inte att 
man undersöker dem som är i riskzonen 
för att i tid upptäcka dem som löper risk 
att bli sjuka. Vården fokuserar för det 
mesta helt på redan sjuka; att övervaka 
hälsotillståndet hos friska och icke-sjuka 
för att förebygga hjärtinfarkter, hjärn-
blödningar och proppar är inte vanligt. 
Och ändå är c:a vartannat dödsfall 
orsakat av någon typ av hjärt-kärl 
problem.  Det är obegripligt att resurser 
inte satsas på att förebygga sådana 
tragedier.  
Ett exempel för att åskådliggöra 
resonemanget: när det gäller skelettet - 
långt innan en individ har råkat ut för en 
lårbenshalsfraktur eller kotkompression 
kan man skanna skelettet för att 
konstatera om urkalkning pågår. Idealet 
vore att upptäcka urkalkning i god tid, 
innan den har gått för långt, och med 
hjälp av bl.a. kost och kosttillskott 
korrigera felet. Man kan förebygga 
frakturer av det slaget. Det går.  
Hjärt-kärlproblematik lyder under samma 
lagar. Den tekniska utvecklingen har 
kommit en bra bit på vägen här också. 
Numera kan man på ett objektivt sätt 
mäta hur det står till med artärerna.  

Har du hört talas om ateroskleros 
(åderförkalkning)? Det är ett tillstånd 
där artärväggarnas elasticitet gradvis 
har minskat så mycket att det finns en 
ökad risk för att något av blodkärlen 
någonstans i kroppen inte kommer att 
klara en kraftig ökning av blodtrycket, 
utan kan komma att sprängas vid en 
viss belastning (det kan ske av en 
hastig blodtrycksökning p.g.a. plötslig 
ilska, fysisk ansträngning, hopp i isvak 
eller liknande). När detta kan ske går 
inte att förutsäga. Det är som att gå på 
tunn is: man vet att man när som helst 
kan braka igenom, men man vet inte 
när det kommer att ske. Det kommer 
inga varningssignaler eftersom kärl-
väggarna hårdnar gradvis, i smyg. Den 
här processen tar år.  
Att kontrollera om ens artärväggar har 
stelnat är en enkel och billig procedur 
som kan rädda liv. En sådan under-
sökning kan närmast liknas en 
blodtrycksmätning.  
Mätningar utförs här på mottagningen, 
alltid efter överenskommelse.  
Det fina är att det numera är möjligt att 
’reparera’ aterosklerotiska kärl. Man 
kan med andra ord föryngra blodkärlen. 
Desto större anledning är det att göra 
en sådan mätning om man är över 45.  
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Hellre förebygga än bota. Eller?


