
ToppHälsas expertteam svarar dig 
Fråga oss 

 Eric svarar: Blodtrycket är det 
tryck som blodet påverkar kärlens 
väggar med. Under en dag varierar 
trycket – beroende på vad vi gör 
och vad vi upplever – för 
att optimera blodför-
sörjningen till kroppen. 
Det är därför viktigt att 
innan man överhuvud-
taget börjar fundera på 
att behandla med medi-
ciner mäta blodtrycket 
vid flera tillfällen samt 
när man är avslappnad. 
Det låter dessutom som om ditt 
blodtryck inte är speciellt högt. 
Är du frisk i övrigt är det tveksamt 
om det finns någon nytta med 
att medicinera. Exakt var gränsen 
går är svårt att säga, men innan 
man börjar med mediciner, som 
man brukar behöva äta livet ut, är 
det viktigt att man väger för- och 
nackdelar mot varandra. 

Den vanligaste orsaken till högt 
blodtryck är ärftlighet. Det finns 
många som har en klander-
fri livsstil och ändå har högt 
blodtryck – och tvärtom. Har 
dina föräldrar högt blodtryck, är 
risken att du också får det hög. 
Det är förstås, som alltid, viktigt 
med motion och att äta nyttigt. 
Effekterna kan dock ibland vara 
ganska små. Det finns även andra 
bovar till högt blodtryck. Du 
nämnde stress och det är 
sannolikt en av de värsta. 

Det finns mycket som tyder på 
att regelbunden meditation eller 
avslappningsövningar påverkar 
blodtrycket lika mycket som 

medicin. Alkohol och 
tobak höjer också 
blodtrycket.

Det finns faktiskt stora 
skillnader i blodtryck 
mellan olika kultu-
rer och folkgrupper. 
Det intressanta är att 
skillnaderna upphör när 
vi byter kultur. Något i 

den västerländska livsstilen gör att 
våra blodtryck är högre än i många 
andra kulturer. Att stress har ett 
finger med i spelet är knappast en 
vågad gissning.

Varför har jag högt blodtryck?
Jag är en frisk kvinna på 39 år som just fått reda på att jag har 
högt blodtryck. Min läkare vill att jag ska börja med medi-
cin men jag är tveksam. Jag tycker att det är konstigt att mitt 
blodtryck är högt. Jag röker inte, jag rör på mig regelbundet och 
är inte överviktig. Mitt blodtryck ligger på 150/90. När ska man 
behandla tycker du?/Orolig

 FRÅGA läkARen:

Eric ryDmAn svarar på dina frågor om Hälsa 
ocH friskvård. mEjlA: Eric@tOppHAlsA.sE 

Eric Rydman är ortoped 
och forskar även om hur 
stress påverkar smärta. 
Han har också synts  
i hälsoprogrammet  
Helt sjukt  i TV4.

mät vid flera tillfällen

Den här sidan 
kan du se live!

Häng med oss på

Kom igång-resa
till portugal våren 2015

se hur vi har det i 
portugal som film! Gå 
till app-butiken i din 
mobil och ladda ned 
appen Actable. Den är 
gratis. Skanna den här 
sidan och se den som 
film. 

Läs mer om hur du 
gör på sid 12.

18/4–25/4

Glöm inte att uppge koden:
”ToppHälsa” för att få rabatt.

Du får 
ToppHälsa-

rabatt!

Läs mer om din rabatt och boka på topphalsa.se/resor

Den 18 april åker vi till Portugal. 
Den här veckan kommer du, som 
vanligt på våra resor, att få 100 % 
pepp, inspiration och glädje. Sve-
riges bästa instruktörer hjälper dig 
att komma igång med din träning. 
Njut av ett stort utbud av tränings-
pass som dans, löpning, yoga, 
styrka, x-fit och stavgång.
Det går jättebra att resa ensam, här 
får du nya vänner!

när: 18/4–25/4
Kostar: Från 12 495 kronor.
BoKa plus Mer info:  
topphalsa.se/resor

training camp 
portugal

Bli inspirerad av 
ToppHälsas 
chefredaktör 
Pamela 
Andersson. 

Yoga och dansa 
med Lena 
Järpsten.

Pär Johansson, 
från Glada 
Hudik-teatern, 
föreläser.

Närings fysiologen 
Kristina 
Andersson  
pratar mat.

Träna med 
topp-PT:n Erika 
Kits Gölevik.

Gör funktionell 
och rolig träning 
med José 
Nuñez.   

Låt PT:n, 
författaren och 
terapeuten Oscar 
Jöback ge dig lust 
att träna. 
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Vanligaste 
orsaken till 
högt blod-
tryck är 
ärftlighet
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M ed appen Actable, som är gratis att ladda 
ned, kan läsarna scanna såväl redaktionella 
sidor som annonssidor och få rörligt material 
i sin smartphone eller Ipad.

•  Läsaren placerar sin smartphone eller Ipad på 
tidningssidan och ”scannar” den med appen Actable 
för att få rörligt material (film) direkt i mobilen/
paddan.

•  På detta sätt kan magasinen levandegöras och 
ge mer content än den ”platta” sidan i tidningen. 
Läsarna behöver inte lämna sitt magasin för att få 
mer innehåll.  

•  Varje scanningsbar sida, oavsett om den är redak-
tionell eller en annons, bör ha en ”call-to action” 
på sidan (tex: ”Scanna och vinn...”) Det bör tydligt 
framgå att sidan är scanningsbar och varför man ska 
scanna den. 

Ex på användning redaktionellt/annonsörer:  
Uppföljning från våra event, matlagning/köksskola, 
makeup- och hårtutorials, träningstips, biltester,  
flmtrailers, möjlighet att läsa delar av böcker som 
lanseras mm.

Pris för tjänsten: från 30 000 kr för en ”vanlig film” i 
mp4-format (exklusive printannonsen). I priset ingår 
programmering av textsidan som ska scannas, hosting 
av filmen på vår server och statistisk uppföljning.

•  Det går att länka en film vidare, till exempel direkt 
till ett beställningsformulär om man vill att läsarna 
ska köpa något.

•  För matkunder med recept kan man låta läsarna 
scanna sidan och få en inköpslista till butiken.

 •  Material: mp4-format, 10 mb internet compression 
(de flesta filmer funkar dock). Rekommenderad 
filmlängd ca 30 sek.

Bonnier Tidskrifters nya tjänst 

ger läsarna rörligt content utan 

att de behöver lämna magasinet.
I n t e rv j u n
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2c

2SkorpIonen 
Gör en armhävning 
med sidvrid som en 

skorpiontagg: I nedre läget läg-
ger du över höger ben på vän-
ster sida och tillbaka. Upp i ny 
armhävning, vrid vänster ben. 
Du får en armhävning, core-
träning och sidvrid. Upprepa  
5 gånger åt vardera hållet.

Den här sidan 
kan du se live!

Se Paolos bonusövning live!
1. Gå till app-butiken i din mobil 
och ladda ned appen Actable. 
Den är gratis.   
2. Skanna den här sidan 
och se den som film. 

Läs mer om hur du gör på sid 12.

Du får 
extraövning 
i mobilen!

4A

Hemmaträna med Paolo
Har du inte tid att träna? Med Paolo 
Robertos enkla och effektiva hem-
maträning behöver du bara lägga 15 
minuter för att ge kroppen en rejäl 
genomkörare.

– Eftersom de går snabbt att göra 
så hinner du med dem rätt ofta. Men 
glöm inte att variera träningspassen 
och att vila ibland, säger Paolo.

I det här programmet kopplar du 
in fler muskler än om du till exempel 
tränar i maskiner på gymmet.

– Nästan alla rörelser på gym går 
bara upp och ner. Men för att bygga 
ett riktigt rörelsemönster måste du 
röra dig i alla riktningar. Här får du ef-
fektiva hemmaövningar som även går  
i sidled, säger Paolo. 1 

knäböj med 
Spark! 
Gå ut till sidan och 

sedan djupt ner med rak 
rygg. Armarna framåt. Upp 
igen, sparka med höger ben, 
titta mot foten, gå ner igen, 
sparka med vänster ben. Upp-
repa 5 gånger på varje ben.

Tränar benen!

Tränar magen!

3 
Sned  
fällknIv
Ligg på höger skinka,  

luta kroppen mot höger hand, vänster 
hand i luften. Lyft benen lätt från golvet, 
lyft sedan explosivt benen högre upp 
och möt vänster hand. Upprepa liggan-
de på vänster skinka. 5 gånger på varje 
sida. Den här övningen bygger stabilitet, 
är explosiv och tränar magmusklerna  
i vinkel. Tränar dessutom balansen.

Tränar armar och bål!

1b

1a

2b

2a

3a

3b
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4 x 2 min/30 sek 
vila. 3 min vila. 6 
x 1 min/
30 sek vila

3:30 min, 3 min,
2:30 min, 2 
min, 1:30 min, 1 
min/30 sek vila 

4 x 4 min/4 min 
joggvila 

4 x 90 sek/45 
sek vila. 3 min 
vila. Totalt 2 ggr

6 x 1 min/1 min 
joggvila

2 min gång, 
6 min i  
6:30 min/km, 
totalt 4 ggr

5 min i  
7 min/km, 3 min 
i 6:30 min/km,
totalt 4 ggr

4 min i  
7 min/km, 4 min 
i 6:30 min/km,
totalt 4 ggr

2 min i  
7 min/km, 6 min 
i 6:30 min/km,
totalt 4 ggr

3 km i 7 min/km

30 min, gå 10 
min, 20 min

30 min, gå 5 
min, 30 min 

70 min 60 min Spring 10 km

35 min i 6  
min/km 

10 min i 5:30 
min/km 

20 min i 5:30 
min/km 

Jogga 20 min i  
6 min/km 

3 km i  
6 min/km

4 x 2 min/30 sek 
vila. 3 min vila.  
8 x 1 min/
30 sek vila

4 min,  3:30 min 
3 min, 2:30,
2 min, 1:30 min, 
1 min, 30 sek/30 
sek vila mellan

5 x 4 min/4 min 
joggvila 

5 x 90 sek/45 
sek vila, 3 min 
vila, totalt 2 ggr

8 x 1 min/1 min 
joggvila

60 min 30 min i  
7 min/km,
10 min i 5:30 
min/km, 30 min 
i 7 min/km

20 min i 7 min/
km, 20 min i  
5:30 min/km,
30 min i  
7 min/km

60 min Spring 10 km

6 x 2 min/ 30 
sek vila.
3 min vila.
8 x 60 sek/30 
sek vila

4 min, 3:30 min,
3 min, 2:30 min,
2 min, 1:30 min, 
1 min, 30 sek/30 
sek vila mellan

4 min, 4 min 
joggvila,
totalt 5 ggr

5 x 90 sek/45 
sek vila.
3 min vila. Totalt 
2 ggr

10 x 1 min/1 min 
joggvila

5 min i 6  
min/km,
5 min i 5:40
5 min i 5:30,
5 min i 5:20  
5 min i 5:10  
5 min i 5  
5 min i 4:50 

4 x 6 min i  
4:50 min/km,
2 min vila 
mellan

4 x 4 min i 4:50 
min/km,
4 min joggvila 
mellan

40 min i 5:30 
min/km 

Spring 4 km

30 min i 6 min/
km, 10 min i 5:30 
min/km, 30 min 
i 6 min/km

30 min i 5:40 
min/km, 20 min 
i 5:20 min/km 
20 min i 6 m/km

80 min i 5:40 
min/km 

60 min i 5:40 
min/km 

Spring 10 km

Den här sidan 
kan du se live!

Se Jessicas motivationspepp live!
1. Gå till app-butiken i din mobil  
och ladda ned appen Actable.  
Den är gratis.  
2. Skanna den här sidan 
och se den som film. 

Läs mer om hur du gör på sid 12.

Du får 
mer pepp i 
mobilen!A
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• Anmäl dig till lopp. Det behö-
ver såklart inte vara maraton!
• VArierA löppASSen, spring  
i backe eller intervallträna.
• KännS det bara tungt att springa – 
simma eller gör något annat istället. 
Bara du rör på dig.

• tänK: ”klarar jag att springa när det 
är tungt så kommer det att kännas 
mycket enklare sen när det lättar”.
• AnVänd en App eller teknisk pryl. 
Jag har appen Runmeeter.

Jessicas motivationstips:

   niVÅ 1: För dig Som i dAg Springer 2 Km pÅ öVer 11 min  mÅl: 10 Km pÅ 65 min 

Kläder: Sportbehå, Reebook, 
jacka, Soc/Stadium, shorts 
& skor, Under Armour.

   niVÅ 3: För dig Som i dAg Springer 2 Km pÅ  8–10 min  mÅl: 10 Km pÅ 47 minUter

 Här springer du intervaller som 
du minskar med 30 sek varje 
gång och vilar 30 sek mellan.

VECKA 6 VECKA 7 VECKA 8 VECKA 9 VECKA 10
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print + mobil=

RÖRLIGT

Med appen Actable 
kan läsaren scanna 
tidningssidan och 
få rörligt material 
i sin smartphone 
eller  Ipad. 

Bjud läsaren på rörligt 
innehåll - filmade trä-
ningstips till exempel!

I n t e rv j u n
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2c

2SkorpIonen 
Gör en armhävning 
med sidvrid som en 

skorpiontagg: I nedre läget läg-
ger du över höger ben på vän-
ster sida och tillbaka. Upp i ny 
armhävning, vrid vänster ben. 
Du får en armhävning, core-
träning och sidvrid. Upprepa  
5 gånger åt vardera hållet.

Den här sidan 
kan du se live!

Se Paolos bonusövning live!
1. Gå till app-butiken i din mobil 
och ladda ned appen Actable. 
Den är gratis.   
2. Skanna den här sidan 
och se den som film. 

Läs mer om hur du gör på sid 12.

Du får 
extraövning 
i mobilen!

4A

Hemmaträna med Paolo
Har du inte tid att träna? Med Paolo 
Robertos enkla och effektiva hem-
maträning behöver du bara lägga 15 
minuter för att ge kroppen en rejäl 
genomkörare.

– Eftersom de går snabbt att göra 
så hinner du med dem rätt ofta. Men 
glöm inte att variera träningspassen 
och att vila ibland, säger Paolo.

I det här programmet kopplar du 
in fler muskler än om du till exempel 
tränar i maskiner på gymmet.

– Nästan alla rörelser på gym går 
bara upp och ner. Men för att bygga 
ett riktigt rörelsemönster måste du 
röra dig i alla riktningar. Här får du ef-
fektiva hemmaövningar som även går  
i sidled, säger Paolo. 1 

knäböj med 
Spark! 
Gå ut till sidan och 

sedan djupt ner med rak 
rygg. Armarna framåt. Upp 
igen, sparka med höger ben, 
titta mot foten, gå ner igen, 
sparka med vänster ben. Upp-
repa 5 gånger på varje ben.

Tränar benen!

Tränar magen!

3 
Sned  
fällknIv
Ligg på höger skinka,  

luta kroppen mot höger hand, vänster 
hand i luften. Lyft benen lätt från golvet, 
lyft sedan explosivt benen högre upp 
och möt vänster hand. Upprepa liggan-
de på vänster skinka. 5 gånger på varje 
sida. Den här övningen bygger stabilitet, 
är explosiv och tränar magmusklerna  
i vinkel. Tränar dessutom balansen.

Tränar armar och bål!

1b

1a

2b

2a

3a

3b

04 intervjun.indd   43 2015-02-26   08:47


