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Slutrapport för Beredskapsplan för 
värmeböljor/höga temperaturer 

Introduktion 

Projektet har genomförts på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne. Syftet har varit att ta fram 
beredskapsplaner och förebyggande insatser för att minska hälsokonsekvenserna av 
värmeböljor/höga temperaturer1. I arbetsgruppen har följande personer deltagit: 
 
Maria Albin  Överläkare vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Lund 
Marie-Louise Folkesson Samordnare, Staffanstorps kommun 
Peter Groth  Folkhälsostrateg Region Skåne, projektledare 
Eskil Jakobsson Distriktssjuksköterska SDF Rosengård Malmö stad 
Ingela Löfberg Vård- och omsorgschef, Staffanstorps kommun 
Birgitta Malmberg Specialistläkare AMM 
Kristoffer Mattisson Yrkes- och miljöhygieniker, AMM i Lund 
Bo Persson  Verksamhetssekreterare Kommunförbundet Skåne  
 
En delrapport till projektet har skrivits av Christofer Åström, doktorand, och professor Bertil 
Forsberg, Umeå Universitet. 
 
Projektet påbörjades under 2012, och den preliminärt framtagna beredskapsplanen, PM och 
checklistor testades i ett pilotprojekt under sommaren 2013 i Staffanstorp och Rosengård i 
Malmö. Erfarenheterna från pilotprojektet har sedan legat till grund för det slutliga förslag till 
beredskapsplan och PM med checklistor som redovisas i denna slutrapport. 
 

Bakgrund  

Den pågående klimatförändringen innebär en ökad förekomst av extrema väderhändelser, 
inklusive perioder med extremt förhöjda temperaturer. Värmeböljan i Sydeuropa 2003, med 
en mycket kraftigt förhöjd dödlighet, ledde till en rad initiativ på nationell och internationell 
nivå. WHO utfärdade 2008 en vägledning, Heat-Health Action Plans, vars syfte var att 
förbättra särskilt hälsosektorns beredskap för värmeböljor. I bl.a. Frankrike har sådana 
åtgärder vidtagits och en preliminär utvärdering (bilaga 1) talar för att man därmed lyckats 
förebygga ett stort antal dödsfall. 
 
 I Region Skånes Klimatrapport för Skåne (2009) lyfts behovet av att inkludera värmeböljor i 
det ordinarie beredskapsarbetet fram. Socialstyrelsen redovisade 2011 sitt regeringsuppdrag 
Effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder i Sverige. Där framhålls bl a att 
lokala beredskapsplaner för värmebölja väsentligen saknas, samt att det ute i kommunerna 
finns behov av 
– utbildning och information, nedskrivna vägledningar och instruktioner till både allmänhet 

och personal inom vård och omsorg 
– förbättringar av byggnaders kylning, ventilation och solavskärmning.  
                                                 
1 SMHI har fr o m 2014 ändrat benämning från värmebölja till höga temperaturer. Vi använder den nya 
benämningen i rapporten  
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Denna rapport avser att täcka det behov som beskrivs i den första punkten, med särskild 
inriktning på äldre som riskgrupp. Handlingsplanen har utarbetats i samverkan med Arbets- 
och miljömedicin i Lund, Staffanstorps kommun och Rosengårds stadsdelsförvaltning i 
Malmö. I denna rapport redovisas ett förslag till handlinsplan för höga temperaturer bestående 
av tre huvuddelar: 
 
– nedskrivna vägledningar och instruktioner till fr a personal inom vård och omsorg 
– ett varningssystem för höga temperaturer baserat på ett samarbete med Umeå universitet 

och SMHI 
– en kartläggning av förutsättningar för bildning av särskilt varma områden, s k värmeöar 

 

Pilotprojektet sommaren 2013 

För att samla in en så bred erfarenhet som möjligt valdes kommundel Rosengård i Malmö, 
som är ett tättbebyggt innerstadsområde i en storstadskommun, samt Staffanstorp, som är en 
mindre kommun med låg och glesare bebyggelse, ut för deltagande i projektet. I projektet togs 
checklistor fram med basis i tillgänglig medicinsk evidens och utformades i samråd med 
personal på deltagande äldreboenden för att få så hög användbarhet som möjligt. 
 
I planen för pilotprojektet ingick att checklistorna skulle distribueras till samtliga deltagande 
enheter inför testet sommaren 2013, samt även vara lätt åtkomliga elektroniskt när larm om 
värmebölja (numera höga temperaturer) kom.  
 
I Rosengård är hemtjänst och hemsjukvård uteslutande i kommunal regi. I Staffanstorp finns 
det däremot ett stort antal privata utförare. Detta var en fördel, då det speglar variationen 
mellan kommunerna i regionen. I Rosengård finns en befolkning, som har sitt ursprung i en 
mängd olika länder. Detta ger oss också möjlighet att testa om språkbarriärer uppstår 
avseende information. 
 
Metod 

Personlig kontakt etablerades och projektet förankrades hos respektive chefer för kommunens 
distriktssköterskor (MAS), särskilt boende, hemtjänst, och vårdcentral.  
 
Efter en genomgång av aktuell vetenskaplig evidens på området har utkast till checklistor 
utformats i samarbete mellan projektsjuksköterska (Eskil Jakobsson) och läkare (Birgitta 
Malmberg). Ett flertal informationsmöten med chefer inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilda 
boenden och vårdcentral både i Rosengård och i Staffantorp genomfördes. Även allmänna 
informationsmöten för personal på VC Törnrosen i Rosengård och i Staffantorp har ingått. 
Utkasten till checklistor har successivt modifierats utifrån de konstruktiva synpunkter vi fått 
från de kommande användarna via personliga möten och telefon/mailkontakter. Projektets 
sjuksköterska har haft det huvudsakliga ansvaret för kontakterna ute på fältet och projektets 
läkare har fokuserat på övergripande kontakter/planering och det medicinska innehållet i 
checklistorna.  
 
De personer inom kommunerna och vårdcentralerna som har deltagit i utformning av 
checklistor har trots en tung arbetsbörda varit mycket tillmötesgående och visat stort intresse 
för projektet. Man har tydligt signalerat vilka åtgärder vid värmebölja som är praktiskt 
genomförbara och vilken typ av skriftlig information som är hanterbar i det praktiska arbetet.  
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Utvärderingen av pilotprojektet visade att de verksamheter som deltagit i pilotprojektet 
uppfattat att de haft nytta av checklistorna, att de innehöll rätt information och med lagom 
omfattning. De i personalkategorin som uppgav hög grad av nytta av checklistan var 
undersköterskor vid hemtjänst och särskilt boende. Däremot uppfattades materialet 
sammantaget som stort och lite svårorienterad, och därför har paketeringen av information 
och checklistor justerats så att respektive användare lättare hittar sin del.  
 
Utvärderingen visar också att den största utmaningen är att ändra prioriteringen av insatser. I 
samband med höga temperaturer är det viktigare att t ex kunna ge en extra dusch än att göra 
en städinsats eller gå ut på promenad. Insatserna är också ofta bestämda genom biståndsbeslut 
och därför kan det vara svårt för en enskild personal att på eget initiativ göra en 
omprioritering. Det här kan framför allt vara en svårighet för privata vårdgivare som utövar 
sina insatser genom avtal. Är man i tid medveten om problemet bör det vara möjligt att 
förbereda personal och ge direktiv om omprioritering enligt checklistornas åtgärder i samband 
med att meddelande om höga temperaturer eller värmevarning utfärdats.  
 
Läs mer i kapitlet Handlingsplan för värmebölja – utvärdering av pilotprojektet 
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Checklistor för vård och omsorgspersonal angående 
åtgärder vid höga temperaturer 

Eftersom äldre personer (> 65) - i synnerhet de med kroniska sjukdomar - får betraktas som 
den viktigaste sårbara gruppen vid värmebölja har arbetet i första hand fokuserats på att 
utforma checklistor för användning inom hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och 
vårdcentraler (bilaga 2).  
 
I korthet innehåller checklistorna både råd om prevention och konkreta råd om direkta 
åtgärder i samband med värmebölja med syftet att minimera negativa hälsoeffekter. 
 
Situationen sommartid inom vård och omsorg innebär att ett större antal vikarier tjänstgör, 
vilket ställer höga krav på tydlig information. Vår ambition har därför varit att sammanställa 
så få checklistor som möjligt med en kortfattad och lättläst information. Checklistan har 
strukturerats i olika kategorier utifrån aktörernas olika kompetensområden enligt följande: 
  

• Checklista för vård- och omsorgspersonal, som kan användas av alla. 
• Checklista för läkare/sjuksköterska med mer avancerad medicinsk information  
• Checklista för äldre och deras anhöriga 
• Specifika checklistor för olika chefskategorier med förslag till mer övergripande 

åtgärder inför sommarsäsongen. 
 
 
Värdefulla synpunkter på de medicinska råden i checklistor har lämnats av Sölve Elmståhl, 
professor i Geriatrik, Lunds Universitet och distriktsläkare Annika Pahlmblad. 
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Varningssystem för höga temperaturer 

Christofer Åström och Bertil Forsberg vid Umeå Universitet har tagit fram en 
underlagsrapport angående värmevarningar i Skåne (bilaga 3). I rapporten redovisas för hur 
temperaturtrösklar har beräknats med utgångspunkt i studier från Stockholm, och hur dessa 
har översatts till de förutsättningar som råder i Skåne.  
 
Forskargruppen har föreslagit följande:  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Enligt beräkningarna från Umeå universitet (bil 3) bör alltså temperaturtrösklarna i Skåne 
vara ca 26 °C för att varna för en ökning av dödligheten på 10% och 28 °C för en ökning av 
dödligheten på 20%. SMHI har lagt sina nivåer i sitt värmevarningssystem som infördes från 
sommaren 2013, på 26 °C i tre dagar i följd för meddelande om höga temperaturer och 30 °C 
tre dagar i följd för Klass 1-varning och 30 °C 5 dagar i följd eller 33 °C 3 dagar i följd för 
Klass 2-varning. Förslaget till beredskapsplanen i Skåne anpassas till SMHI:s 
temperaturnivåer för att på ett enkelt sätt följa vädervarningssystemet. Men det är viktigt att 
notera att redan på meddelandenivån finns en sådan effekt som går att beskriva som ”en 
allvarlig störning på samhällsfunktioner” och att Klass I-varningen innebär en mycket stor 
ökning av dödligheten. 
 

 

 

 

 

• Att de temperaturnivåer för vilka värmevarningar bör utfärdas är då den dagligt uppmätta 
maxtemperaturen för tre efter varandra följande dagar överstiger 25.73˚C eller 28.17˚C . 

• Prognostiserade temperaturer ligger i regel lägre än de som faktiskt uppmäts vilket gör att de 
trösklar som man skall använda bör nerjusteras för att få större precision i varningarna. För att 
kunna bestämma hur dessa bör justeras måste man väga antalet falska varningar gentemot 
antalet missade skadliga episoder.  

• Dagar då prognoserna säger att temperaturen kommer att överstiga 25.73°C i ett område bör 
meteorologerna sätta detta områdes prognosvärden under närmare uppsikt de närmaste dygnen 
för att risken då är stor att en värmebölja inträffar. 

• En varning kopplad till den övre av risknivåerna bör endast utfärdas med en dags varsel då 
precisionen för att prognostisera temperaturer över 28.17˚C är otillräcklig när man tittar på 
dagar som ligger längre än en dag framåt i tiden. 

• En varning kopplad till den lägre av risknivåerna kan med relativt stor säkerhet utfärdas med 2 
till 3 dagars varsel beroende på den prognostiserade temperaturen. 
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Värmeplan - larmkedja 

Befintliga varningssystem vid andra vädervarningar 
Det är Länsstyrelsen som ansvarar för samordningen av kris- och beredskapsarbetet i Skåne, 
och det finns en särskild strategi vid allvarliga väderhändelser. De väderhändelser som man 
utgår från i strategin är stormbyar, storm eller orkanbyar, men delar av strategin är giltig för 
olika typer av väderhändelser. Region Skåne har också en fastställd krishanteringsplan där 
hantering av kriser och larm är fastlagd.  
 
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap, TiB, har varje fredag ”Operativt samverkansmöte” där 
följande medverkar (RCB är Räddningschef i beredskap): 
– Länsstyrelsens TiB 
– Region Skånes TiB 
– RCB Skåne NV 
– RCB Skåne NO 
– RCB Skåne Syd 
– Polisen Skåne 
– MRS Försvarsmakten 
– Med flera  

 
Denna grupp kan vid behov kallas samman till extramöten. De 3 RCB:erna har ett ansvar att 
vidarebefordra informationen till kommunerna i sitt område.  
 
Enligt de förutbestämda rutinerna innebär en vädervarning att: 
 

Före/Proaktivt: 

Länsstyrelsen är sammanhållande för planerade informationsmöten om väderläge.  
- Länsstyrelsen anordnar inför varje vinter ” Väg och väder information” om snöläge 

etc.  
- Liknande informationstillfälle planeras inför varje sommar om vägläge, reparationer 

etc. 
 
Vid prognos för allvarlig väderhändelse 

– SMHI lägger ut varningen på sin hemsida, och skickar också ut information till 
förutbestämda mottagare 

– SOS (som ständigt skannar av ex. SMHI) larmar Länsstyrelsen och även Region 
Skånes tjänsteman i beredskap, RSTiB.  

– Länsstyrelsen sammankallar till telefonkonferens och är sammanhållande i 
informationen. RSTiB ingår här 

– RSTiB deltar i telefonkonferensen och informerar internt Region Skåne enligt 
Krishanteringsplan för Region Skåne 

 
Larmkedja vid värmebölja 

En väderhändelse med höga temperaturer kan beskrivas som en väderhändelse som utgör ett 
hot mot människors hälsa, och påverkar samhällets verksamheter bl a inom kommuners äldre- 
och handikappomsorg och Region Skånes hälso- och sjukvård. Beredskapsplanen bygger på 
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att SMHI skickar ut ett meddelande eller en varning för höga temperaturer i Skåne när 
prognosen visar att tröskeltemperaturen kommer att överskridas.  
Det ska inte skapas några särskilda rutiner för höga temperaturer utan istället ska befintliga 
rutiner användas och kompletteras eftersom det ger en säkrare hantering. 
 
Enligt Område ambulans, krisberedskap och säkerhet, Region Skåne kommer följande rutiner 
tillämpas: 
Larmkedjan för vädermeddelanden och vädervarningar ska möjliggöra att RS TiB kan nås på 
två vägar, såväl från SMHI (som vanligen inte är i direktkontakt med RS TiB) som från 
Länsstyrelsen.  Region Skåne och Länsstyrelsen säkerställer i år att det i Länsstyrelsens TiB 
rutiner tydliggörs att kontakt ska tas med RSTiB via telefon och ej genom E-
postmeddelanden. Vad gäller larmkedjan inom Region Skåne bör aktuella meddelanden och 
varningar användas för att sprida informationen till samtliga verksamheter som kan tänkas bli 
berörda av höga temperaturer. Meddelanden kommer att spridas till den kontaktpunkt som 
finns dygnet runt vid våra sjukvårdsförvaltningar/sjukhus där dessa sedan sprider 
informationen till sin slutenvårds-, öppenvårds inkluderande primärvårdsverksamhet på 
samma sätt som vid andra händelser och vädervarningar. Den kontakt som finns vid 
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning ska se till att aktuella vädermeddelanden når 
framförallt de privata vårdcentralerna. Varningar kommer förutom till ovan nämnda skickas 
till IT-chef, respektive Ingenjör i beredskap så att dessa kan varna vidare inom Medicinsk 
service och Regionservice. Dessa höga temperaturer kan sannolikt negativt påverka 
labprocesser och tekniska system. Det vi inte kan säkerställa är att lämpliga åtgärder vid höga 
temperaturer vidtas på alla berörda enheter. Information kring sådana bör i förväg sändas ut i 
linjeorganisationen. 
 
SMHI:s fastställda temperaturnivåer för varningssystemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

Meddelande om höga temperaturer: Prognos på dygnsmax minst 26°C tre 
dagar i följd med minst 50 % sannolikhet. 
• Information via krishanteringssystemets befintliga rutiner för 
väderinformation och till registrerade e-postmottagare. 
• Upp till 48 timmars förvarning. 
Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: Prognos på dygnsmax 
minst 30°C 
tre dagar i följd med minst 50 % sannolikhet. 
• Varning läggs ut på SMHIs hemsida och distribueras via 
media. 
• Distribution via krishanteringssystemets befintliga rutiner för 
vädervarning och till registrerade e-postmottagare. 
• 24 timmars förvarning. 
Klass 2-varning för extremt höga temperaturer: Klass 1-varning utfärdad 
och 
prognos på att perioden med dygnsmax minst 30°C kan bli längre än 5 
dygn och/eller dygnsmax minst 33°C tre dagar i följd med minst 50 % 
sannolikhet. 
• Varning läggs ut på SMHIs hemsida och distribueras via 
media. 
• Distribution via krishanteringssystemets befintliga rutiner för 
vädervarning och till registrerade e-postmottagare. 
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Skillnaden mellan Meddelande och Varning är alltså: 
Klass I och Klass II-varning:  
Varning läggs upp på SMHI:s hemsida och distribueras via media.  
Distribution via krishanteringssystemet befintliga rutiner för vädervarning och till registrerade 
e-postmottagare 
24 timmars förvarning 
Meddelandenivå:  
Information via krishanteringssystemet för väderinformation och till registrerade e-
postmottagare 
48 timmars förvarning 
 
Schematisk bild över larmvägar i Skåne  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 1. Larmkedja för varning 
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Fig 2: Larmkedja för meddelande 
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Riskidentifiering av urbana värmeöar 

Kristoffer Mattisson, yrkes- och miljöhygieniker, Arbets- och miljömedicin i Lund 

 

Områden där människor bor tätt kan uppleva förhöjda temperaturer i jämförelse med 
närliggande områden, detta fenomen kallas urbana värmeöar. Genom att vegetation och öppna 
ytor ersätts med asfalt och byggnader ändras värmebalansen för ett område (WHO 2008). 
Lokala skillnader i temperatur som ger upphov till värmeöar bestäms av ett flertal faktorer 
som årstid, marktäckning, byggnadsgeometri och befolkningstäthet (Thorsson 2012).  
 
Urbana värmeöar kan uppstå både under dagen och på natten. För att mäta värmeöar används 
oftast fjärranalys i att forma av satellitbilder där marktemperaturen mäts (WHO 2008). Ett 
annat sätt att undersöka potentialen för bildandet av värmeöar är att undersöka 
markanvändning eller marktäckningen för ett område (Thorsson 2012). Albedo (reflektion av 
solstrålar) och permeabilitet (genomsläpplighet av vatten) av en markyta påverkar 
temperaturen ovanför marken för ett område. Olika typer av marktäckning har olika albedo 
och permeabilitet och på så sätt olika potential att höja temperaturen ovanför området.   
 
En riskidentifiering av värmeöar har inom ramarna för detta projekt genomfört för Malmö och 
Staffanstorp (Bilaga 4)  

 
Metod för riskidentifiering av urbana värmeöar 
 
Genom att använda sig av data insamlat från satelliter går det att klassa in markanvändningen 
av olika geografiska områden. Egenskaper som påverkar temperaturen i luften ovanför ett 
område med en viss markanvändning går sedan att koppla till och undersöka potential för 
utvecklandet av högre lufttemperaturer än i närliggande områden. Studier har visat att 
områden upptill 1 km från grönområden kan påverkas av dess kylande effekt. (Barradas 1991, 
Upmanis 1998). Andra studier har visat att mindre grönområden (<200m2) påverkar ett tiotal 
meter från platsen (Saito 1991, Upmanis 1998).  Till och med enskilda träd kan påverka, men 
deras effekt är begränsad (Mayer 2009, Shashua-Bar 2009).  
 
Baserat på en klassificering av Thorsson (2013) modifierad efter Katzscher (2011) har vi gjort 
en riskidentifiering av potentialen för bildandet av värmeöar över Malmö och Staffanstorp 
kommun. Thorsson beskriver potentialen för ett område att bilda en värmeö i fyra nivåer: 
obefintlig, liten, medel och stor. I vår riskidentifiering slog vi samman medel och stor så att vi 
hade tre olika kategorier av potential för bildande av värmeöar. 
 
Då vi har bedömt äldre personer som en känslig grupp togs en karta med befolkningstätheten 
för personer äldre än 65 år fram över Malmö och Staffanstorp kommun (bil 3). Denna karta 
överlagrade vi med kartorna på potentialen att bilda värmeöar, för att få fram områden där det 
både är en hög potential för bildandet av värmeöar och där det bor många äldre. 
 
För tre speciella boenden i Malmö och ett i Staffanstorp har en detaljanalys gjorts (bil 3). 
Dessa boenden har ritats in i ovan nämnda områden för bildandet av värmeöar. Vidare har 
1000 m buffrar ritats upp kring boendena för att se tillgång till vegetation och vattenkroppar i 
närmiljön. Detta för att dessa sänker den lokala temperaturen och kan fungerar som 
rekreationsområden för svalka. 
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Då vi bedömer potentialen för bildandet av värmeöar utifrån marktäckning och inte tar hänsyn 
till övriga faktorer som kan påverka som väder, befolkningstäthet, byggnadsgeometri med 
flera. Så gör vi en förenkling av verkligheten, vilket är viktig att ha i åtanke då man tolkar 
resultaten.  
 
Riskidentifiering av urbana värmeöar 
Enligt vår klassificering så har Malmö större områden som klassas med medel/hög potential 
för bildande av värmeöar än Staffanstorp. I Malmö kommun är det också större områden där 
befolkningstätheten är lika hög eller högre än 50 personer/ha. Riskområden för bildandet av 
värmeöar och områden med hög befolkningstäthet för personer äldre än 65år sammanfaller 
också i större utsträckning i Malmö än i Staffanstorp.  
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Handlingsplan för Värmebölja – utvärdering av 
pilotprojektet 

Eskil Jakobsson, distriktsköterska Malmö stad, stadsdel Rosengård 

Under sommaren 2013 genomfördes ett pilotprojekt för att testa en handlingsplan för 
värmeböljor som utarbetats i ett projekt som initierats av klimatsamverkan Skåne. 
 
Här sammanfattas svaren på den enkät som skickats ut till personer som arbetar på de 
deltagande enheterna. Chefen för respektive verksamhet ombads utse två personer från 
respektive enhet som kunde delta i utvärderingen. Cheferna för respektive verksamhet 
ombads även att besvara enkäten. För att förtydliga enkätsvaren genomfördes även 
telefonintervjuer med personal på de olika enheterna. 
 
Enkätdeltagare 
Deltagande enheter anges nedan, med antal inbjudna deltagare inom parentes. 
 
 

Primärvård Hemsjukvård Särskilt boende Hemtjänst 

 

VC Törnrosen (3) Rosengård (4) Apelrosens 

gruppboende (5) 

Örtagård hemtjänst (3) 

VC Staffanstorp 

(2) 

Staffanstorp 

(3) 

Kryddgårdens 

vårdboende 1 och 2. (3) 

Persborg hemtjänst (3) 

  Riddargården 

Gruppboende (3) 

Riddargården hemtjänst 

(3) 

  Pilegården / Humana 

omsorg (3) 

Attendo Care, kundval 

Staffanstorp (6) 
 
 
37 av 41 inbjudna svarade på enkäten. I figur nr 3 ses fördelningen på yrkeskategorier som 
svarat på enkäten. 

 

Fig 3 
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Ungefär en tredjedel av de svarande hade semester samtidigt som värmeböljan inträffade 
under veckoslutet i vecka 30. Svaren skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de som hade semester 
och inte hade det, och vid intervjuer har flera som haft semester under värmeböljan uppgett att 
de svarat på frågorna för hela arbetsplatsens räkning. Svaren skiljer sig inte heller mellan 
Rosengård och Staffanstorp. 
 

Förberedelser inför sommaren 
 
Alla svarande utom en chef och en undersköterska uppgav att de hade tillgång till checklistan 
för värmebölja under sommaren. 
 
Nio tiondelar av personalen som besvarade enkäten uppgav att de haft en diskussion om hur 
man kan förbereda sig inför en värmebölja under sommaren, och två tredjedelar av cheferna 
uppgav att man haft en sådan diskussion på arbetsplatsen. 
 
I figur 4 anges hur många som haft nytta av checklistan vid förberedelser inför sommaren. 
 
 

 
 

Figur 4, Har du eller din arbetsgrupp haft nytta av checklistan vid förberedelse 

inför eventuell värmebölja under sommaren? 

 

 
All personal som svarat på frågan tycker att råden är lagom omfattande och lättbegripliga, och 
ingen uppger heller att de saknar något. En av cheferna uppgav att råden är för omfattande. 
 
Tre fjärdedelar av de svarande uppgav att råden i handlingsplanen i hög grad är relevant för 
sin verksamhet. Det var ingen skillnad mellan chefer och personal, ej heller mellan olika 
tjänsteställen och personalkategorier. 
 
Flera chefer uppgav innan sommaren att det var oklart vilka förberedelser de förväntades 
genomföra, och att de blev förvirrade av att det fanns förberedelser för flera typer av 
verksamheter i den handlingsplan som de fått. I stadsdel Rosengård tog förvaltningen fram en 
sammanfattning av förslagen till förberedelser som cheferna kunde använda istället (se sid 
24). 
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Under värmeböljan 
 
Larmkedjan 
De flesta svarande fick meddelande om värmebölja via sin arbetsledare, vilket kan utläsas i 
figur 5.  
 
Larmkedjan i Staffanstorp och Primärvården fungerade inte initialt på grund av missförstånd 
om hur larmen skulle vidarebefordras mellan länsstyrelsen och Region Skåne, 
samt inom Staffanstorps kommun. Vårdcentralerna fick sitt larm via personal som arbetar i 
detta projekt.   
 
Svaren bland chefer på hur de fick larmet är mer varierande än bland personalen, vilket kan 
spegla problemen med larmkedjan. Personal på vårdcentralerna fick antingen besked om 
värmeböljan via media, eller inte alls. De chefer som inte fick något besked var på semester 
under värmeböljan. 
 

 
 

Figur 5.  Hur fick du meddelande om värmebölja? 

 

 

Checklistan under värmeböljan 
 
Majoriteten av personalen uppgav att de i viss mån haft nytta av checklistan under 
värmeböljan.  
 
De i personalkategorin som uppgav hög grad av nytta av checklistan var undersköterskor vid 
hemtjänst och särskilt boende.  
 
I figur 6 visas fördelningen vilken nytta man uppgivit av checklistan under själva 
värmeböljan.  
 
En av cheferna som uppgav att de inte hade nytta av checklistan under värmeböljan 
vidareutvecklade sitt svar under en intervju med att checklistan är till nytta för arbetsledning 
och administrativ personal under värmeböljan, men att vårdpersonal redan är överbelastad 
med skriftlig information och rutiner, och värdet av checklistan är främst som redskap för att 
arbetsledningen kan stötta sin personal i att prioritera bland sina arbetsuppgifter. 
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Figur 6. Hade du nytta av checklistan under värmeböljan? 

 

 

Kunde åtgärderna genomföras? 
 

Av enkätsvaren framgår att de åtgärder som handlingsplanen föreslagit genomförts i störst 
utsträckning på särskilda boenden, och i mindre utsträckning inom hemsjukvård och 
hemtjänst, vilket kan utläsas i figur 7.  
 

 
 

Fig 7. Under värmeböljan, genomfördes de åtgärder som handlingsplanen föreslår 

 
Vid intervjuer med personal i hemtjänsten uppger de svarande ofta att tiden för hemtjänsten 
med varje vårdtagare är begränsad, och tillgängligheten till vårdtagarna är mindre än på 
särskilt boende.  
 
Personal på vårdcentral uppger liknande hinder för att genomföra åtgärderna fullt ut, att tiden 
med varje patient är begränsad. En sjuksköterska vid vårdcentral uppger vid intervjun att 
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vårdcentralen används bäst som informationskanal till allmänheten, t.ex. genom broschyrer 
och information i väntrum. 
 
Flera olika hemtjänstpersonal uppger att extra arbete som t.ex. dusch är svårt att genomföra då 
det är en insats som skall beslutats av biståndshandläggare, och att personalstyrkan är 
anpassad efter det bistånd som bedömts som nödvändigt. En hemtjänstpersonal uppger att 
man efter biståndsbeslut genomfört extra dusch åt en vårdtagare. Alternativa sätt att hålla nere 
temperaturen uppges, alltifrån att föreslå åtgärder för att sänka temperaturen hos vårdtagarna, 
till att lägga blöta handdukar och vattenflaskor i frysen för vårdtagarna att svalka sig med. Det 
är dock inte alltid som vårdtagarna accepterar de åtgärder man föreslagit, och alla vårdtagare 
accepterar inte heller förslag på att byta aktivitet, t.ex. städning, mot svalkande aktiviteter, 
som t.ex. dusch.  
 
Flera personer som besvarat enkäten uppger att det varit svårt att få vårdtagare att dricka mer 
trots att de inte är törstiga, vilket är en av åtgärderna som föreslås i handlingsplanen. Förslag 
på strategier för att komma runt detta är vätskerika livsmedel som t.ex. vattenmelon och 
isglass. En av cheferna uppger även att identifiering av extra känsliga vårdtagare är mer 
tidskrävande än vad som var möjligt med kort varsel inför sommaren, och att det arbetet hade 
behövt inledas tidigare på våren än som var möjligt utifrån när pilotprojektet inleddes i slutet 
av maj. 
 
De deltagande sjuksköterskorna från hemsjukvården uppger att insatser delvis kunnat utföras. 
Tidsbrist anges i flera fall, t.ex. daglig vägning av personer med vätskedrivande är svårt att 
genomföra, då det innebär daglig vägning av en stor del av hemsjukvårdens patienter. Om 
personen har hemtjänst blir det lättare då man kan be hemtjänsten att väga. Ökad frekvens av 
dusch hos känsliga patienter kan även vara svårt om de t.ex. har stora omläggningar som 
måste göras om ifall patienten duschar. 
 
Flera sjuksköterskor i hemsjukvården poängterar att deras största insats är som påminnelse 
och bollplank till omvårdnadspersonal om att genomföra de föreslagna åtgärderna. En 
hemsjukvårdspersonal påpekar att det kan vara problematiskt att stötta omvårdnadspersonal 
när man arbetar i olika organisationer med både offentliga och privata aktörer, vilket gör att 
man inte träffas så ofta som när allt ryms i samma organisation.  
 
”Man har gått ut med information, men p.g.a. personalbrist har vi inte haft personal att 

genomföra råden.”- Hemtjänst 

 

”Det fanns ovanligt få patienter på min arbetsplats under perioden värmeböljan pågick, få 

äldre och sjuka patienter” - Primärvård 

 

”Vårdtagare som avstår från viss hjälp”- Hemtjänst 

 

”Svalkande åtgärder som duscha ofta är svårt omsättbar för patienter som behöver hjälp av 

hemtjänst.” – Hemsjukvård 

 

”Vårdtagarna gör inte som vi rekommenderar eller den tagit bara undan den 

handlingsplanen och druckit för lite” – Hemtjänst 

 

”Att identifiera enskilda, särskilt känsliga individer är ett omfattande arbete. Kräver 

ordentlig framförhållning.”- Chef primärvård/hemsjukvård 
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”[Svårt] att hålla sval temperatur i de boendes lägenheter. Alla hade inte fläktar och eller 

markiser. Det är svårt i hemtjänsten när man bara är i hemmet korta stunder” – Chef 

hemtjänst. 

 

”Svårt ibland att övertyga vårdtagare att dricka även om man inte är törstig.” – Chef 

hemtjänst 

 

 

Ökad arbetsbelastning? 
 
En dryg tiondel av de som svarat på enkäten uppgav att värmeböljan inneburit extraarbete. 
Flera av de intervjuade uppger att de föreslagna åtgärderna delvis ingår i det arbete man 
normalt utför.  

Ingen av de intervjuade uppger att man under värmeböljan avstod att genomföra insatser till 
förmån för de insatser som handlingsplanen rekommenderar. Flera av de intervjuade 
återkommer till att man inte kan avstå att göra de beslutade insatserna, och att det därmed inte 
finns tid att genomföra de förslag som handlingsplanen för värmeböljor anger, eftersom att 
personalstyrkan är begränsad. Flera deltagare uppger också att det inte är rimligt att prioritera 
bort flertalet av de planerade insatserna. 

Endast en av cheferna uppgav att handlingsplanen innebar extraarbete, då i form av 
informationsspridning. Samma chef påpekar också att identifiering av känsliga individer är ett 
omfattande arbete. 

De som uppgav extraarbete gav följande exempel: 

”Jag fick påminna mina arbetskollegor lite extra och kände att jag hade huvudansvaret för 

att se till så att alla punkter utfördes.” 

”Viktkontroller som inte kan utföras via hjälp av hemtjänsten betyder extra insatser för 

sjuksköterska. I fall att patient duschar ofta och har behov av hjälp med omläggningar 

betyder det extra besök av sjuksköterska för göra nya omläggningar (om hemtjänsten inte kan 

utföra det). Nästan alla av våra vårdtagare ingår i riskgruppen och/eller behandlas med 

riskmediciner. Det är svårt att ha koll på alla. Det tar tid att kontakta ansvarig läkare, justera 

läkemedel, osv. ” 

I tabell nr 1 uppges antalet svaranden som uppgett att behövt ordna extra kontakter för 
vårdtagare med antingen sjukvård eller närstående med anledning av värmeböljan. 
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Kategori Antal 

 

Sjuksköterska 6 

 

Närstående 6 

 

Sjukhusmottagning 1 

 

Läkare 1 

 

Tabell nr 1 

En svarande uppgav att man behövt skicka vårdtagare till sjukhus p.g.a. misstänkt 
värmerelaterade problem. 

 
Andra informationskällor 
 

Tre personer uppgav andra informationskällor utöver checklistan som kan rekommenderas: 
 
”Egna erfarenheter som kan användas i åtgärdsplanen som tex: "tips för egenvård/ huskur 

tex blöta handduk och lägga i frysen som användas för att kyla ner kroppen; kylspray; 

sprayflaska till blommor :); osv. ” 

 

”Sunda förnuftet, media, nyheter mm..” 

 

”Media” 

 

Övriga Kommentarer 
 

Nedan anges övriga kommentarer som kunde anges i slutet på enkäten. 

”Ett bra projekt som jag tycker fortjener att blive fulgt op i de enkelte hemtjänst grupper och 

gerne infor hver semester periode. Med dette mener jag undervisning i grupperne. E.v.t att 

man gör informations blads till de enkelte vårdtagere med let tilgängelig information. " typ 

gode råd" som kan sättas på kylen !!! Og evt på forskellige sprok.” - Hemsjukvård 

”Ett väldigt intressant projekt med syfte att helt fokusera på att hjälpa de gamla och sjuka att 

klara av den kommande värmen. Extra viktigt att all personal vet vad som gäller och 

checklistor sitter upptejpade. Hoppas att projektet ska vara inspiration för andra 

förvaltningar som kan och vill komma igång med klimatanpassningsarbete när det gäller 

värmeböljor. Det finns nu prognoser som visar att klimatförändringarna kommer att ge oss 

ett successivt varmare klimat och värmeböljor kan komma att drabba oss oftare och mer 

intensivt. Därför måste beredskapen och hanteringen inom vård och omsorg förbättras - 

tycker jag.” - Särskilt Boende 
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”Tycker att vi har bra kontakt med våra ssk . som stöttar oss i detta. Innan denna handlings 

plan har kommit ut , har vi diskuterat detta inom gruppen. Det är viktigt att ta upp denna 

handlingsplan inför varje sommar och med vikarier som kommer. Det är viktigt att gå igenom 

vem som skall ha ansvaret!! Det som står på handlingsplanen. Lite förtydligande inför nästa 

sommar. ” -Särskilt boende 

”Tycker det är bra och mycket viktigt att vi förebygga vid värmebölja. Inga Synpunkter i 

nuläget :)!” - Hemtjänst 

”Det här med värmeböljan är helt ok, men jag tror att det viktigaste är att man använder sitt 

sunda förnuft och att man har lite x-tra koll på sina vårdtagare. Man kan även ha lite x-tra 

kontakt med anhöriga, (om vad som ska köpas hem: fläkt, glass, dricka, kräm o.s.v.) Vi har 

även ett gott samarbete med våra sjuksköterskor och det gör så att man känner sig trygg.” - 

Hemtjänst 

”Projektet verkar väldigt intressant. Syftet med detta är att våra vårdtagare har fått känsla av 

trygghet vid högre sommarvärme. Allmänna råd ang. extremt värme har varit lätt tillgängliga 

för all personal. Hoppas att det projekt kommer att gälla andra stadsdelar i hela Skåne.” – 

Särskilt boende 

”Jag tycker att projektet i sin helhet har varit bra och nyttigt.” - Chef 

”Vi kom igång sent med arbetet med checklistorna. I början på sommaren konkurrerar det 

med arbetet inför semester med introduktioner, semesterplanering etc. Nog viktigt att börja 

med detta tidigare på våren.” – Chef 
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Lathund för chefer skapad av SDF Rosengård 
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Resultatanalys 
 

Väsentligen tycks handlingsplanerna ha upplevts som relevanta för verksamheterna. 
Värmeböljan inföll under en helg då inte vårdcentralerna var öppna, vilket gör det viktigt att 
följa upp handlingsplanernas relevans i primärvården under framtida värmeböljor. 

 

Förberedelser inför sommaren: 

De flesta ur personalgrupperna uppgav att man hade en hel del nytta av checklistan vid 
förberedelser under sommaren, och att råden är relevanta för verksamheten. Chefer uppgav 
mindre nytta än övrig personal. 

Tiden för identifiering av extra känsliga vårdtagare tycks vara begränsad i flera verksamheter. 
Sannolikt kan arbetet bli mer effektivt om man istället använder tiden till att förbereda 
personal, informationsspridning vid en värmebölja och lokaler på särskilt boende. Om 
handlingsplanen innehåller för många saker som är svåra att genomföra kan den upplevas 
mindre lämplig för verksamheterna, framförallt då redan en stor del av vårdtagarna ingår i 
riskgrupper. 

Flera chefer upplevde det oklart vilka delar av materialet de förväntades använda. Att ha ett 
dokument där man skall leta upp den del som är tillämplig för sig själv kan upplevas som 
förvirrande, och ökar känslan av överbelastning, även om informationen i sig är densamma. 
Därmed kan materialet få större genomslag om det är tydligt vilken verksamhet materialet 
riktar sig till. 

 

Larmkedjan 

Vikten av att grundligt förbereda och testa larmkedjorna framgår av att larmkedjan brast inom 
såväl Staffanstorps kommun och mellan länsstyrelsen och Region Skåne, trots att larmkedjan 
var planerad, och såg ut att fungera innan sommarens början. Sannolikt kommer inte samma 
problem att återuppstå, men de svårigheter som fanns under sommaren understryker att 
larmkedjor behöver testas för att man skall vara säker på att de fungerar. 

 

Åtgärder under värmeböljan. 

De i handlingsplanen föreslagna insatserna genomfördes i störst utsträckning i särskilt boende 
och hemtjänst, vilket arbetsgruppen förväntat sig, utifrån att man i de verksamheterna har 
mest frekvent kontakt med vårdtagarna. 

Vikten av att inkludera primärvård och hemsjukvård i handlingsplanerna skall därmed inte 
förringas. Hemsjukvård och primärvård är viktiga aktörer dels för att stötta 
omvårdnadspersonal i kommunerna, dels i direkt patientkontakt. Vårdcentralen utgör en 
betrodd informationskanal till allmänheten. Att stötta och uppmuntra vårdcentralerna i det 
informationsarbetet vore en viktig del i handlingsplanen. Färdiga förslag till 
informationsmaterial kan vara ett sätt att stötta vårdcentralerna i det arbetet. 
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Vikten av att arbetsledare på olika nivåer stöttar omvårdnadspersonal understryks av 
kommentarer framförallt från hemtjänst. I hemtjänsten är verksamheten styrd utifrån 
förutbestämda insatser, och personalens möjlighet att göra avsteg från planeringen är 
begränsad. För att underlätta en situationsanpassad verksamhet under värmeböljan är det 
därför viktigt att arbetsledare på olika nivåer stöttar personalen i att göra nödvändiga 
prioriteringar. Handlingsplanerna bör även utökas med information till biståndshandläggare 
som behöver ha kännedom om att värmeböljor kan innebära behov av snabb omfördelning av 
planerade insatser. Flera deltagare påpekar att det kan vara svårt att genomföra dagliga 
vägningar av vårdtagare. Ytterligare förslag på hur man kan observera vårdtagares 
vätskebalans kan vara av värde utifrån medicinsk bedömning, t.ex. genom vara observant på 
mörk urin och små urinmängder. Syftet med checklistan är att verksamheterna skall få koncis 
information om åtgärder som har effekt och är möjliga att genomföra, så att tid inte spills på 
åtgärder som har mindre effekt. Det framstår därmed som extra viktigt att checklistorna inte 
enbart lämnas ut för vårdnadspersonalen att använda efter vad de upplever sig ha möjlighet 
till utöver ordinarie arbete, utan att organisationer och arbetsledning visar att de föreslagna 
åtgärderna är en viktig del av verksamheten, och att vårdpersonalen stöttas i genomförandet. 
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Utbildningar och information till berörda aktörer 

För att sprida information om beredskapsplan för värmebölja har projektet informerat om 
arbetet vid ett flertal tillfällen: 
 
17/4 2013 Länsstyrelsen Östergötland, gemensamt SMHI i Linköping 
16/5 2013 Kommunförbundet Skåne, för räddningschefer i Skåne 
20/9 2013 Kommunledningskonferens gemensamt Region Skåne och Kommunförbundet 
Skåne  
6/12 2013 information till HSN 
 
För att informera kommunerna om beredskapsplanen har det genomförts utbildningar riktade 
till kommunernas MAS och äldreomsorgschefer vid tre tillfällen 
 
11/2 2014 Helsingborg 
13/2 2014 Kristianstad 
25/2 2014 Lund 
 
Vid dessa tillfällen har 13 kommuner i Skåne fått information om beredskapsplanen. 
 
 
Pågående och fortsatt arbete i Region Skåne  
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 31 maj 2013 bl a att inom ramen för 
uppdragsstyrningen utveckla kraven kring arbete med klimatanpassning rent generellt och 
mot nyckelaktörer i vården i synnerhet, samt att Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag 
att under hösten 2013 i samverkan med Klimatsamverkan Skåne och andra berörda aktörer 
ta fram projektplan för utbildning av vårdpersonal under 2014 kring klimatförändringarnas 
effekter på hälsan och sjukvårdens beredskap. Inom ramen för det uppdraget pågår ett arbete 
att i samverkan med Lärcentrum i Region Skåne ta fram ett utbildningsmaterial om höga 
temperaturer och hur detta kan påverka såväl vården som vårdtagare. 
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Bilaga 1. Hälsoeffekter av värmeböljan 
augusti 2012 i Frankrike  
Nedanstående är en sammanfattning av en rapport från Institut de Veille Sanitaire (InVS) det 
franska statliga institutet för övervakning av folkhälsan, som rapporterar till hälsoministeriet. 

Bakgrund 

Till följd av värmeböljan 2003 som orsakade omkring 15 000 extra dödsfall i Frankrike under 
augusti månad, finns ett system för att mildra effekter av värmeböljor och utvärdera 
hälsoeffekterna av dem. 

Under 2012 drabbades halva Frankrike av en värmebölja under perioden 18-22 augusti. En 
värmevarning utfärdades för 33 departement kl 16.00 den 16 augusti, baserat på 
väderprognosen, 26 av dem fick också en värmebölja eller tangerade larmnivån (13 över 
varningströskeln, 13 inom en halv grad från tröskeln). Två departement för vilka 
värmevarning inte utfärdats fick ändå en värmebölja. Värmevarningen hävdes 22 augusti. 

Utvärdering 

En utvärdering av hälsoeffekterna gjordes som baserades på tiden för värmeböljan och de 
följande tre dagarna, dvs 18-25 augusti.  Beräkningarna baserades på data som täckte 65 % av 
akutbesök och akuta sjukhusinläggningar, samt 70 % av dödsfallen. 

Hälsoeffekter 

En ökning av akutbesöken med diagnoser relaterade till hettan noterades, med maximum på 
tredje dagen av värmeböljan, varav drygt hälften bland personer över 75 år. Ökningen sågs 
framför allt i de departement som haft de högsta temperaturerna. Generellt svarade dock 
värmerelaterade diagnoser bara för 0,5 % av akutbesöken (2,5 % bland äldre). Diagnoserna 
var huvudsakligen dehydrering (52 %) eller hypertermi/värmeslag (24 %), bland äldre var 
också hyponatremi vanligt (30 %).  
 
Ökningen av akutbesöken resulterade inte i motsvarande ökning av antalet 
sjukhusinläggningar.  
 
Baserat på jämförelse med motsvarande period under föregående år (2007-2011) sågs inte 
heller någon säkerställd ökning av dödligheten: 7300 dödsfall inträffade i hela Frankrike, 
vilket är 10-180 fler än förväntat (beroende på vilken referensperiod man använder). 
Variationen bedömdes ligga inom det normala. En särskild analys av de 13 departement som 
haft de högsta temperaturerna visade inte heller någon ökad dödlighet (950 observerade 
dödsfall, motsvarande 20-50 färre dödsfall än förväntat). Det sågs inte heller för de 13 som 
tangerade larmnivån (1000 observerade dödsfall, motsvarande ett intervall på -50 till + 20 
jämför med förväntat). 
 
Bedömning 

Utifrån de observerade temperaturerna och värmeböljans varaktighet skulle man, baserat på 
observationer gjorda år 2000-2003, ha förväntat sig 1100 extra dödsfall i hela Frankrike på 
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grund av värmeböljan, varav 260 extra dödsfall i de 26 departement som omfattades av 
värmevarningen. Följaktligen observerades färre dödsfall under och strax efter värmeböljan 
än man skulle ha förväntat sig utifrån de temperaturer som registrerats och effekterna som 
observerats 2000-2003. 
 
Sammanfattningsvis bedömer man att hälsoeffekterna är svaga av denna värmebölja och att 
ett likartat mönster observerades redan under värmeböljorna 2010 och 2011, som också var av 
måttlig omfattning och intensitet. Däremot observerades 2000 extra dödsfall under 
värmeböljan 2006, som var långvarigare och mer intensiv.  
 
Avsaknaden av en ökad dödlighet till följd av värmeböljan 2012 tolkar man som en effekt av 
vidtagna preventiva åtgärder genom värmevarningssystemet och en beteendeförändring hos 
specifika riskgrupper i befolkningen under perioder av stark värme. Samtidigt varnar man för 
att åtgärderna kan vara otillräckliga för att skydda befolkningen mot effekterna av en mer 
intensiv och långvarig värmebölja och betonar, mot bakgrund av klimatförändringen och en 
åldrande befolkning, vikten av långsiktiga förebyggande insatser.  
 
 Källa 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-
sante/Chaleur-et-sante/Actualites (accessed 2013-01-15) 
 
 
 
 
  



 

32 
 

Bilaga 2. Information och checklistor 

 

Information och Checklistor vid 
värmebölja/höga temperaturer 
för kommunens vård- och omsorg 
samt primärvården i Region Skåne 
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Information och checklistor angående åtgärder vid värmebölja för 
användare inom kommunens vård- och omsorg, samt hälso- och 
sjukvårdspersonal inom primärvården i Region Skåne 
 

Innehåll: 

• Bakgrund 
• Råd för implementering 
• Värmevarning från SMHI 
• Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal 
• Särskilda råd till läkare/sjuksköterskor 
• Information till chef för hemtjänst 
• Information till chef för särskilda boenden 
• Information till chef för primärvård eller hemsjukvård 
• Allmänna råd till äldre och deras anhöriga 

  

Bakgrund  

Aktuellt material är framtaget på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne, som har identifierat ett 
behov av lokal handlingsplan för värmebölja, med speciellt fokus på äldre som sårbar grupp. 
Checklistorna har utarbetats i samråd med ett flertal vård- och omsorgs-enheter, samt två 
vårdcentraler i Skåne. De råd som ges utgår från WHO´s riktlinjer, samt aktuell vetenskaplig 
litteratur på området. Larmkedja och checklistor är testade vid pilotundersökning i två 
kommuner och två vårdcentraler i Skåne under sommaren 2013. 

Checklistorna är del av ett större projekt som redovisas i Rapport från Arbets- och 
miljömedicin 2014-06-10, och kan laddas ned från www.ammlund.se 
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Råd för implementering 

Följande punkter har vid pilotprojekt befunnits vara viktiga vid det praktiska arbetet. 

Förankra beredskapsplanen i organisationen 

• Informera om värmeböljors negativa effekt på hälsan hos vårdtagare och den sårbara 
delen av befolkningen. Använd gärna tillgängligt informationsmaterial från 
klimatsamverkan Skåne.  

• Exempel på instanser att informera: Tjänsteman i beredskap, Ledningsgrupper för vård 
och omsorg, Medicinskt ansvariga sjuksköterskor/läkare, hemsjukvård samt enhets- 
och sektionschefer. 

Förbered larmkedjan 

• Mottagare av information om höga temperaturer (värmebölja) från SMHI, via 
länsstyrelsen, bör så långt möjligt vara samma mottagare som för andra väder- 
varningar inom kommun och landsting, t.ex. tjänsteman i Beredskap. 

• Spridning av larmet i organisationen behöver vara väl förberett. När larmet mottagits 
måste det spridas så att samtlig personal inom vård- och omsorgsverksamheter får del 
av informationen. Det är viktigt att varningen från SMHI inte ”fastnar” utan snarast 
kommer till den personal som har direkt kontakt med vårdtagarna.  

• Värmeböljor inträffar under semesterperioden, och det är viktigt att informationen kan 
nå fram även om enskilda befattningshavare inte är i tjänst. Larmmottagare bör helst 
vara en funktion och inte en person. 

Förbered informationsspridning 

• Se till att berörda chefer har elektronisk tillgång till checklistor, så att den kan tryckas 
upp efter behov 

• Skriv gärna ut planscherna i större format och med färg så att den under en värmebölja 
kan sättas upp där personal befinner sig. 

• Använd gärna ”träffpunkter” för äldre, pensionärsorganisationer och vårdcentralens 
väntrum för att sprida information till den äldre befolkningen.  

• Stötta personal i prioritering av arbetsuppgifter under en värmebölja  
• Omprioritering av beslutat bistånd är svårt för den enskilde vårdpersonalen att göra. 

Det är viktigt att chefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor har mandat att vb 
göra omprioriteringar bland arbetsuppgifterna under en värmebölja. 

• Särskilda direktiv kan behövas till entreprenörer som genomför vård- och omsorg 
enligt avtal. På sikt kan även upphandlingar behöva beakta beredskapsplaner för 
värmebölja. 

• Var beredd på att förklara för vårdtagarna att en värmebölja kan vara en särskild 
händelse som kräver omprioritering av arbetet, och att vissa planerade insatser därför 
kan behöva senareläggas.  
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Beredskapsplan vid  

 värmebölja  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allmänna råd till vård- och 
omsorgspersonal inom hemtjänst, 
hemsjukvård, särskilt boende och 

primärvård 
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Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja 
 
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den 
äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande 
medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor blir 
vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa 
hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i t ex Sydeuropa.  
 
Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka 
personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, 
eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna 
törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar. 
 
Värmen i sig medför att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om 
man inte hinner få i sig tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning 
blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp (i hjärta och hjärna) ökar. 
Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det resultera i en 
allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar. 
 
Förekomst av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning kan ytterligare öka 
risken för hälsoproblem vid värmebölja. Vanliga hälsoproblem såsom hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, demens, diabetes och allvarlig psykisk 
sjukdom ökar risken. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge 
allvarligare biverkningar vid höga temperaturer. 
 

Värmevarningar från SMHI 
 
SMHI skickar ut ett meddelande om höga temperaturer när man kan förvänta 
ökad risk för hälsoeffekter av värmen. Med upp till 48 timmars förvarning går 
meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader 
under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt skall sätta in åtgärder i tid för 
sårbara grupper i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 
30 grader under 3 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till 
allmänheten via massmedia (klass-1 varning). Vid temperatur på minst 30 grader 
under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn skickas en klass-2 
varning.  
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Enkla åtgärder vid värmebölja sparar liv och förebygger negativa hälsoeffekter.  
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Särskilda råd till läkare/sjuksköterska 
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Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja 
 
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den 
äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande 
medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor blir 
vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa 
hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i t ex Sydeuropa.  
 
Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka 
personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, 
eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna 
törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar. 
 
Värmen i sig medför att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om 
man inte hinner få i sig tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning 
blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp (i hjärta och hjärna) ökar. 
Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det resultera i en 
allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar. 
 
Förekomst av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning kan ytterligare öka 
risken för hälsoproblem vid värmebölja. Vanliga hälsoproblem såsom hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, demens, diabetes och allvarlig psykisk 
sjukdom ökar risken. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge 
allvarligare biverkningar vid höga temperaturer. 
 
Värmevarningar från SMHI 
 
SMHI skickar ut ett meddelande om höga temperaturer när man kan förvänta 
ökad risk för hälsoeffekter av värmen. Med upp till 48 timmars förvarning går 
meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader 
under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt skall sätta in åtgärder i tid för 
sårbara grupper i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 
30 grader under 3 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till 
allmänheten via massmedia (klass-1 varning). Vid temperatur på minst 30 grader 
under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn skickas en klass-2 
varning.  
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Enkla åtgärder vid värmebölja sparar liv och förebygger negativa hälsoeffekter. 
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I tillägg till de allmänna råden vid värmebölja bör du som läkare eller 
sjuksköterska tänka på följande: 
Kronisk sjukdom och medicinering: Vissa sjukdomar och mediciner innebär ökad risk för 
komplikationer och dödsfall vid värmebölja Patienter med hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom 
och njursjukdom löper störst risk, men även personer med diabetes, kraftig övervikt, 
funktionsnedsättning, neurologisk sjukdom, allvarlig psykisk sjukdom och demens har en 
ökad risk. 
 

• De medicingrupper som oftast kan ge problem vid värmebölja är:  
Diuretika, kan ge elektrolytrubbning och minskad vätskevolym. Även ACE-hämmare 
kan ge dehydrering, men loop-diuretika verkar vara mest problematiska i detta 
avseende.  
Antikolinergika, kan ge torra slemhinnor och minskad svettning.  
Psykofarmaka (ffa neuroleptika), som genom att störa kroppens temperaturreglering 
kan minska svettproduktionen, men även medel mot depression kan ge ökad risk för 
komplikationer. Detta beror dels på en antikolinerg effekt, men även SSRI-preparat i 
kombination med diuretika (tiazid eller furosemid) ökar risken för hyponatremi. 
Antihypertensiva (bla betablockerare) kan liksom diuretika i samband med värmebölja 
bidra till en otillräcklig hjärtminutvolym Dessutom ger antihypertensiva och anti-

angina-preparat ett minskat artärtryck vilket kan orsaka bristfällig värmereglering via 
försämrad svettkörtelfunktion. 
Litium, digoxin, anti-epileptika och preparat mot Parkinsons sjukdom har en smal 
terapeutisk bredd och uttorkning kan därför ge allvarliga biverkningar 
NSAID-preparat kan ge svår njursvikt hos äldre med nedsatt njurfunktion och 
vätskebrist. 
 

• Personer med hjärtsvikt och/eller diuretikabehandling kan behöva följas med 
vätskelista och tätare vägning än vanligt, samt eventuellt kontroll av elektrolyter. Både 
uttorkning, övervätskning och elektrolytrubbning kan ge allvarlig försämring. 
 

• Funktionsnedsättning kan medföra att man har svårare att uppfatta eller adekvat 
hantera kroppens varningssignaler vid värme. Därför kan det behövas praktisk hjälp 
med åtgärder som att dricka och ta sig till en sval plats. 

 
• De boende/vårdtagarna bör rekommenderas att förvara mediciner på ett lämpligt sätt. 

Många läkemedel bör förvaras i kylskåp när temperaturen går över 25 grader!  
 

• Vid planerade vårdkontakter inför sommaren kan det finnas skäl att ge extra 
information till vårdtagare som tillhör någon av riskgrupperna. De bör under en 
eventuell värmebölja vara speciellt observanta på försämring av sin grundsjukdom och 
tecken på allvarlig värmereaktion. 

 
• Om du är ansvarig för särskilt boende eller hemtjänst kan det vara klokt att gå igenom 

listan över vårdtagare och ta ställning till vilka personer som kan behöva individuella 
råd eller extra insatser i samband med värmebölja. Detta underlättar för den personal 
som sedan arbetar under semesterperioden. 
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Specifika reaktioner på värme 
Huvuddelen av ökad sjuklighet/dödlighet under värmebölja beror på hjärt-kärlsjukdom och 
lungsjukdom, samt medicineffekter. Dock bör man känna till att det finns ett antal specifikt 
värmerelaterade symptom/sjukdomstillstånd, vilka även kan drabba yngre och friska 
individer: 
 

•  Värmekramper (pga dehydrering och elektrolytförlust). Ses framförallt vid intensiv 
sportutövning i värme. 

 
• Värmeutslag: små kliande röda knottror (urtikaria). Detta är ofarligt och går över 

spontant. 
 

• Värmeödem – yttrar sig vanligen som svullna anklar. 
 

• Värme-synkope: Yrsel och svimning pga dehydrering, vasodilatation (ofta vid 
samtidig hjärt-kärlssjukdom och medicinering).  

 
• Värmeutmattning: illamående, kräkningar och cirkulationskollaps. Kan uppträda vid 

kroppstemp på 37-40 grader. Detta beror på vatten-/eller natriumbrist och kräver 
snabb insats med nedkylning och uppvätskning, ev elektrolyttillförsel (som dryck eller 
via dropp, i enlighet med lokala vårdrutiner).  

 
• Värmeslag kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och är ett urakut tillstånd med 

konfusion, kramper, ev medvetandeförlust, het o torr hud och en kroppstemperatur 
>40.6 grader. Detta kan obehandlat ge organsvikt, hjärnskada och leda till döden. 

 
• Det saknas ännu kontrollerade studier av vilken typ av vätskebehandling (med eller 

utan elektrolyter) som är bäst för att lindra hälsoeffekterna av värme för äldre, varför 
specifik rekommendation ej kan ges i denna checklista. I de fall där specifik 
uppvätskande behandling behöver övervägas skall en individuell bedömning göras 
med hänsyn till ev grundsjukdom och medicinering och lokala vårdrutiner tillämpas. 
Generellt gäller dock att vid värmeutmattning och värmeslag skall ej febernedsättande 
ges, då det kan förvärra tillståndet. Tag tempen, kyl ned och ge att dricka om personen 
är vid medvetande, sätt annars dropp, ring ambulans.  
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Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja 
 
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den 
äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande 
medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor blir 
vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa 
hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i t ex Sydeuropa.  
 
Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka 
personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, 
eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna 
törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar. 
 
Värmen i sig medför att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om 
man inte hinner få i sig tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning 
blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp (i hjärta och hjärna) ökar. 
Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det resultera i en 
allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar. 
 
Förekomst av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning kan ytterligare öka 
risken för hälsoproblem vid värmebölja. Vanliga hälsoproblem såsom hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, demens, diabetes och allvarlig psykisk 
sjukdom ökar risken. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge 
allvarligare biverkningar vid höga temperaturer. 
 

Värmevarningar från SMHI 
 
SMHI skickar ut ett meddelande om höga temperaturer när man kan förvänta 
ökad risk för hälsoeffekter av värmen. Med upp till 48 timmars förvarning går 
meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader 
under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt skall sätta in åtgärder i tid för 
sårbara grupper i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 
30 grader under 3 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till 
allmänheten via massmedia (klass-1 varning). Vid temperatur på minst 30 grader 
under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn skickas en klass-2 
varning.  
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 Enkla åtgärder vid värmebölja sparar liv och förebygger negativa hälsoeffekter.  
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Till dig som är chef/arbetsledare för hemtjänst: 

 

Inför sommarsäsongen bör du tänka på följande: 

 

Informera. Sprid checklistor om värmebölja till alla anställda och gå igenom 
tillsammans med personalen. Checklistorna skall vara lättillgängliga både i 
pappersform och elektroniskt. Personalen skall ha läst igenom checklistorna 
inför sommaren och materialet skall vara tillgängligt för alla medarbetare vid en 
värmebölja. Det är viktigt att poängtera för personalen vilken negativ effekt 
kraftig värme kan ha på äldre personer. Diskutera med de anställda hur ni inom 
er verksamhet bäst kan förbereda er på värmeböljor. 

 
Identifiera extra känsliga individer, eventuellt med hjälp av ansvarig 
sjuksköterska i hemsjukvården. Förutom hög ålder kan ett flertal olika kroniska 
sjukdomar, samt viss medicinering göra en individ extra sårbar vid värmebölja. 
Rekommendera vårdtagare att skaffa en inomhustermometer. Vissa bostäder kan 
bli mycket varma sommartid. Diskutera tillsammans med personalen om det 
finns bostäder i ert område som är särskilt utsatta, och de åtgärder man bör vidta 
för att sänka temperaturen.  
 
Planera. Ha en beredskap för att vid en värmebölja omprioritera insatser och 
lägga fokus på omvårdnad istället för mindre akuta serviceinsatser (t.ex. 
tvätt/städ). Vid en värmebölja är det viktigt att stötta personalen i att prioritera 
bland arbetsuppgifterna, utifrån hur situationen ser ut. 
 
Vid en extrem och långvarig värmebölja kan det bli aktuellt att kalla in extra 
personal. Se till så att det finns en ansvarig person för att ta emot larm om 
värmebölja - även under helger och semestertid. 
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Beredskapsplan vid  
 värmebölja  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Information till chef för 
särskilt boende 
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Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja 
 
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den 
äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande 
medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor blir 
vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa 
hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i t ex Sydeuropa.  
 
Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka 
personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, 
eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna 
törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar. 
 
Värmen i sig medför att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om 
man inte hinner få i sig tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning 
blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp (i hjärta och hjärna) ökar. 
Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det resultera i en 
allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar. 
 
Förekomst av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning kan ytterligare öka 
risken för hälsoproblem vid värmebölja. Vanliga hälsoproblem såsom hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, demens, diabetes och allvarlig psykisk 
sjukdom ökar risken. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge 
allvarligare biverkningar vid höga temperaturer. 
 

Värmevarningar från SMHI 
  
SMHI skickar ut ett meddelande om höga temperaturer när man kan förvänta 
ökad risk för hälsoeffekter av värmen. Med upp till 48 timmars förvarning går 
meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader 
under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt skall sätta in åtgärder i tid för 
sårbara grupper i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 
30 grader under 3 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till 
allmänheten via massmedia (klass-1 varning). Vid temperatur på minst 30 grader 
under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn skickas en klass-2 
varning.  
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Enkla åtgärder vid värmebölja sparar liv och förebygger negativa hälsoeffekter. 
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Till dig som är chef/arbetsledare för särskilda boenden 

 

Inför sommarsäsongen bör du tänka på följande: 
 
Informera. Sprid checklistor om värmebölja till alla anställda och gå igenom på gemensam 
arbetsplatsträff. De skall vara lättillgängliga både i pappersform och elektroniskt. Personalen 
skall ha läst igenom checklistan inför sommaren och det skall snabbt kunna göras tillgängligt 
för alla medarbetare vid en värmebölja. Det är viktigt att poängtera för personalen vilken 
negativ effekt kraftig värme kan ha på äldre personer.  
 
Identifiera extra känsliga individer med hjälp av ansvarig sjuksköterska. Förutom hög ålder 
kan ett flertal olika kroniska sjukdomar, samt viss medicinering göra en individ extra sårbar 
vid värmebölja. Mer detaljerad info om detta finns i de särskilda råden för 
sjuksköterska/läkare.  
 
Planera. Om det ej går att hålla normal rumstemperatur i hela boendet bör man ordna så att 
det finns tillgång till minst en lokal på varje enhet/avdelning där temperaturen är mindre än 25 
grader, så att extra känsliga personer kan vistas där under de varmaste timmarna. 
 
Temperaturen kan skilja mycket mellan olika rum. En termometer bör därför finnas uppsatt 
hos alla boende, samt i allmänna utrymmen. Om temperaturen i en boendes lägenhet är över 
25 grader bör de uppmanas att vara på en svalare plats tills temperaturen sjunkit. 
 
Se till att det finns möjlighet att minska värmen genom välfungerande luftkonditionering, och 
åtgärder som minskar värmeinstrålningen såsom ljusa gardiner, persienner och markiser. 
Kontrollera att fönster går att öppna för vädring under dygnets svala timmar. En mer 
långsiktig planering är att plantera träd för skugga.  
 
Ha en beredskap för att vid en värmebölja omprioritera insatser och lägga fokus på 
omvårdnad istället för mindre akuta serviceinsatser (tex tvätt/städ). Vid en värmebölja är det 
viktigt att stötta personalen i att prioritera bland arbetsuppgifterna, utifrån hur situationen ser 
ut. 
 
Vid en extrem och långvarig värmebölja kan det bli aktuellt att kalla in extra personal.  
 
Se till så att det finns ansvarig personal för att ta emot larm om värmebölja - även under 
helger och semestertid, och att denna personal vet var informationen finns och hur den skall 
distribueras.  
 
Checklistor: Förutom allmänna råd för vård- och omsorgspersonal finns det även särskilda 
råd som kan användas för ansvarig läkare/sjuksköterska, samt information till äldre och deras 
anhöriga.  
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Beredskapsplan vid  
 värmebölja  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Information till chef för 
primärvård eller 

hemsjukvård 
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Till dig som är chef/arbetsledare i primärvården 
 

Inför sommarsäsongen bör du tänka på följande: 

 

Informera. Sprid checklistor om värmebölja till alla anställda och gå igenom på 
gemensam arbetsplatsträff. De skall vara lättillgängliga både i pappersform och 
elektroniskt. Personalen skall ha läst igenom checklistorna inför sommaren och 
det skall snabbt kunna göras tillgängligt för alla medarbetare vid en värmebölja. 
Det är viktigt att poängtera för personalen vilken negativ effekt kraftig värme 
kan ha på äldre personer.  

Fundera även över vilka möjligheter ni har att informera patienter och 
närstående som besöker er om vilka åtgärder som bör vidtas. Förutom muntlig 
information från de olika yrkeskategorierna kan broschyrer och information i 
väntrum och entré vara lämpliga åtgärder. Primärvården är en viktig 
informationskanal till den sårbara delen av befolkningen, och det är avgörande 
att all personal kommunicerar samordnat under en värmebölja. 

 

Identifiera. Det är en fördel om man inför sommarsäsongen kan erbjuda 
rådgivning för särskilt sårbara patienter avseende hantering av 
värmebölja/prevention. Detta kan med fördel ske i samband med redan 
planeradebesök/vårdinsatser för sjuksköterska/läkare. 

 

Planera. Se till så att det finns ansvarig personal för att ta emot larm om 
värmebölja – under all tid som verksamhet bedrivs, både under semestrar och 
helger, och att denna personal vet var informationen finns och hur den skall 
distribueras. 

 

Checklistor: För fullständiga medicinska råd vg se separat checklista för 
läkare/sjuksköterska. För övrig personal kan checklista med ”allmänna råd för 
vård- och omsorgspersonal” användas. För äldre och deras anhöriga finns också 
särskild information utarbetad, som med fördel kan användas för spridning i 
väntrum etc. 
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Allmänna råd till äldre och 
deras anhöriga 
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Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja 
 
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den 
äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande 
medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor blir 
vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa 
hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i t ex Sydeuropa.  
 
Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka 
personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, 
eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna 
törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar. 
 
Värmen i sig medför att de ytliga blodkärlen vidgas och svettningen ökar. Om 
man inte hinner få i sig tillräckligt med vätska för att kompensera ökad svettning 
blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp (i hjärta och hjärna) ökar. 
Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pumpförmåga kan det resultera i en 
allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på 
cirkulationsrubbningar. 
 
Förekomst av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning kan ytterligare öka 
risken för hälsoproblem vid värmebölja. Vanliga hälsoproblem såsom hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, demens, diabetes och allvarlig psykisk 
sjukdom ökar risken. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge 
allvarligare biverkningar vid höga temperaturer. 
 

Värmevarningar från SMHI  
 
SMHI skickar ut ett meddelande om höga temperaturer när man kan förvänta 
ökad risk för hälsoeffekter av värmen. Med upp till 48 timmars förvarning går 
meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader 
under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt skall sätta in åtgärder i tid för 
sårbara grupper i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 
30 grader under 3 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till 
allmänheten via massmedia (klass-1 varning). Vid temperatur på minst 30 grader 
under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn skickas en klass-2 
varning.  
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! ! VÄRMEBÖLJA 
Allmänna råd till äldre och deras anhöriga 

 
 

 Extrem värme är farlig för alla, men den som är äldre, kroniskt sjuk eller har en 
funktionsnedsättning är särskilt utsatt. En värmebölja kan innebära en allvarlig 
hälsorisk i dessa grupper.  
 
 

Var uppmärksam på inomhustemperaturen  
Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 
grader eller mer under tre dagar i följd. 
 
Öka vätskeintaget – Vänta inte på törstkänsla 
Undvik dock stora mängder söta drycker och alkohol. Servera gärna 
vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt. Personer med funktionsnedsättning 
kan behöva hjälp med att dricka 
 
Försök ordna en sval miljö  
Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Försök att vistas på bostadens 
svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt. 
 
 
Ordna svalkande åtgärder 
En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. 
Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder. 
 
 
Minska den fysiska aktiviteten 
Framförallt under dygnets varmaste timmar. 
 
Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan  
Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, och 
andningsfrekvens, samt nytillkommen yrsel och onormal trötthet.  Muntorrhet 
och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Vissa läkemedel, 
som t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid värmebölja. Kontakta 
sjukvården för råd vid nytillkomna eller förvärrade besvär enligt ovan. 
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Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 

Enheten för Yrkes- och Miljömedicin 

 

  

Bilaga 3 Underlagsrapport angående 
värmevarningar i Skåne   
  
Umeå universitet 
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin              
Yrkes- och miljömedicin 
Christofer Åström 
Bertil Forsberg 
 

 
Introduktion 
Region Skåne har beslutat sig för att utforma och implementera ett åtgärdsprogram som skall 
tillämpas då temperaturen når en så pass hög nivå att fara för liv och hälsa infinner sig. Ett 
nationellt varningssystem som signalerar då sådana temperaturer uppnås utformas just nu på 
SMHI i samarbete oss på uppdrag från MSB. Detta varningssystem sträcker sig i dagsläget till 
att varna för höga temperaturer men ger inte några förslag till åtgärder när dessa varningar 
utfärdas.  
Det varningssystem som SMHI utvecklat grundas till del på de epidemiologiska studier som 
utförts vid Umeå Universitet i tidigare projekt och speciellt för varningssystemet. Dessa 
senare studier undersökte för vilka temperaturer daglig dödlighet påverkas så till den grad att 
en varning bör utfärdas när de förhållandena väntas. 
Principerna för Europeiska värmevarningssystem har nyligen beskrivits i en översiktsartikel 
från vår grupp(Lowe et al. 2011). Den typiska uppläggningen är att man har ett par (2-3) 
nivåer på varningarna efter allvarlighetsgrad, och att man har några dagars förvarningstid. 
Ibland kan den högsta varningsnivån inte utfärdas direkt av prognosinstituten utan först efter 
att en lägre varningsnivå inträffat och/eller efter ett särskilt beslut som inbegriper 
hälsovårdsmyndigheter. 
 

Metod 
Det finns ett antal studier av temperatur och mortalitet i Stockholmsområdet, publicerade 
under senare år (Rocklöv & Forsberg 2007; Rocklöv et al. 2009; Rocklöv et al. 2011). En 
ytterligare studie inkluderade tre olika regioner: Stockholm, Göteborg och Malmö, och fann 
överallt likartade samband för värme (Rocklöv & Forsberg 2010), varför det känns 
acceptabelt att åtminstone initialt basera ett varningssystem på slutsatser från 
Stockholmsområdet. Temperaturvariablerna i dessa studier och beaktade tidsförlopp har dock 
varierat något, varför en analys för varningssystemets utformning var motiverad. 
För att kunna hitta de tröskelnivåer för temperatur på vilka ett varningssystem skall baseras, 
har dygnsvisa antalet dödsfall i Storstockholm undersökts för åren 1998-2008. För att försöka 
beskriva den betydelse temperaturen har på variationen i dagliga antal dödsfall har vi använt 
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oss av olika typer av temperaturvariabler och kontrollerat även för år, månad samt veckodag. 
Temperaturvariabeln har provats med olika tidsförskjutning (lagstrukturer) för att försöka 
hitta vilka av de föregående dagarna vars temperatur främst tycks påverka antalet dödsfall den 
aktuella dagen. 
Eftersom precision är av så stor vikt i ett värmevarningssystem, ville vi kunna utvärdera de 
olika modellernas prediktionsförmåga. De flesta modeller utvärderas genom att jämföra de 
skattningar modellen ger med det faktiska antalet dödsfall för varje dag. Detta är ett mått på 
hur väl modellen beskriver verkligheten. Vi är dock intresserade av att se hur modellen 
prognostiskt kan användas för att skatta hur temperaturen förväntas påverka dödligheten de 
kommande dygnen. För att kunna göra detta har vi använt oss av prognosdata för den 
studerade perioden för att i efterhand kunna utvärdera vilka modeller och temperaturvariabler 
som prognoserna har högst överensstämmelse med. För varje dag har vi den uppmätta 
temperaturen samt SMHI:s prognos för 3 dygn framåt.  
Den modell som presterade bäst i avseendet att beskriva variation i dagligt antal dödsfall var 
en modell där vi använde medelvärdet av maxtemperaturen för den aktuella samt de två 
tidigare dagarna som temperaturmått. Denna modell kontrollerade för veckodag samt använde 
sig av en mjuk trend för att hantera skillnaden mellan olika månader och olika år. Denna 
modell förklarade 16.7% av variansen i den dagliga dödligheten.  
Vi fann att tröskelnivåerna som innebär ökad dödlighet med cirka 10 % respektive cirka 20 % 
(21.1) var när medelvärdet för den dagliga maxtemperaturen för tre på varandra följande 

dagar översteg 27°C samt 30°C. Dessa temperaturer motsvarar den 98:e samt den 99.8:e 

percentilen för exponeringsvariabeln. 

Analysen av dödsfall i alla åldrar visade alltså att när dygnets maximala temperatur som 
medelvärde över tre dygn gått över 27°C blev dödligheten cirka 10 % förhöjd (den sista av 
dessa tre dygn), och vid 30°C blev dödligheten drygt 20 % förhöjd. 
De ålderspecifika analyser som gjordes visade att effekterna av höga temperaturer framförallt 
framträder hos personer över 65 år. Vid de temperaturnivåer som fastställts genom att 
analysera all data finner vi en signifikant ökning av mortaliteten för personer över 80 år vid 
båda nivåerna, med 11.5% respektive 22.7%. För gruppen mellan 65-79 år finns en på 
gränsen signifikant (p-värde = 0.07) ökad dödlighet, med 20.2%, när temperaturen överstiger 
den övre tröskeln.  
 
Applicering på region Skåne 
För att kunna överföra denna kunskap på de förhållanden som råder i Skåne har vi antagit att 
hälsoeffekter till följd av höga temperaturer infaller percentiler av temperaturen som i 
Stockholm. Vi använde oss av temperaturserier från mätstationerna Jägersro samt 
Heleneholm. Dessa två skiljer sig åt på så sätt att Heleneholm ligger i en mer urban 
omgivning jämfört med Jägersro. Dessa temperaturserier har analyserats samt jämförts med 
temperaturprognoser från SMHI för att se hur väl dessa stämde överens med de uppmätta 
temperaturerna.  
För Jägersro finner vi att den 98:e samt 99.8:e percentilen ligger på 25.7˚C samt 28.2˚C och 
för Heleneholm på 25.8˚C samt 28˚C. Båda dessa ligger lägre än temperaturerna för 
Stockholm vilket vid en första anblick kan tyckas märkligt. Anledningen till detta kan vara att 
mätstationen Observatorielunden i Stockholm ligger väldigt urbant. Ett fenomen som kallas 
för ”urban heat island” gör att temperaturen i urbana miljöer är högre än miljöer med hög 
andel grönområden till exempel.  
I regel ligger prognoserna för en viss plats lägre än de temperaturer som faktiskt observeras. 
Vi använder oss av två metoder för att se hur tröskelnivåerna bör justeras för de olika 
prognoslängderna. Dels modellerar vi tröskelnivåerna med hjälp av en linjär modell av de 
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observerade samt att vi optimerar tröskelnivåerna utifrån sensitivitet, specificitet och andel 
positivt predikterade.  
Tittar man på hur väl 1-dygnsprognoserna stämmer överens med de två olika 
temperaturserierna ser man att prognoserna stämmer bättre överens med temperaturen på 
Jägersro än Heleneholm för den lägre tröskeln. Detta gör att vi anser att det är percentilerna 
för Jägersro som bör användas som tröskelnivåer i varningssystemet.  
Vi undersöker därefter hur väl väderprognoserna kan förutse de dagar över trösklarna för 
såväl justerade som ojusterade trösklar. 
 
Tabell 1. Beskriver hur väl prognoserna överensstämmer med observerade temperaturer vid 

den lägre tröskeln vilket motsvarar en ökning av dödligheten med cirka 10 %. 

  Tröskel Tröskeltemp Sens Spec Pred 
   
SP 

  
FN 

   
FP 

1-
dy

gn
s 

pr
og

no
s  Observerad 25.73 0.68 ~1 0.98 50 23 1 

Linjär approx. 25.26 0.94 ~1 0.92 69 4 6 
Optimerad 25.30 0.90 ~1 0.94 66 7 4 

2-
dy

gn
s 

pr
og

no
s Observerad 25.73 0.33 ~1 0.96 26 47 1 

Linjär approx. 24.72 0.86 0.99 0.87 62 11 9 
Optimerad 24.9 0.83 0.99 0.95 60 13 3 

3-
dy

gn
s 

pr
og

no
s  Observerad 25.73 0.25 ~1 0.95 19 54 1 

Linjär approx. 24.18 0.76 0.99 0.75 56 17 17 
Optimerad 23.65 0.93 0.98 0.66 68 5 33 

 
För den lägre tröskeln visar det sig att prognoserna även vid den längsta prognoslängden 
lyckas väl med att identifiera dagar med temperaturnivåer som kan vara skadliga för liv och 
hälsa. Vid den högre nivån blev resultatet sämre. 
 
Tabell 2. Beskriver hur väl prognoserna överensstämmer med observerade temperaturer vid 

den högre tröskeln vilket motsvarar en ökning av dödligheten med cirka 20 %. 
 

  Tröskel Tröskeltemp Sens Spec Pred SP FN FP 

1-
dy

gn
s 

pr
og

no
s  Observerad 28.17 0.125 ~1 0.5 1 7 1 

Linjär approx. 27.6 0.5 ~1 0.57 4 4 3 
Optimerad 27.3 0.75 ~1 0.54 6 2 5 

2-
dy

gn
s 

pr
og

no
s Observerad 28.17 0 1 NA NA 8 NA 

Linjär approx. 26.97 0.5 ~1 0.5 4 4 4 
Optimerad 26.35 0.875 0.99 0.39 7 1 11 

3-
dy

gn
s 

pr
og

no
s  Observerad 28.17 0 1 NA NA 8 NA 

Linjär approx. 26.34 0.375 ~1 0.25 3 5 9 
Optimerad 26.65 0.375 ~1 0.42 3 5 4 

 
Tittar man närmare på de dagar då prognoserna inte lyckas identifiera en dag med 
temperaturer över den lägre tröskeln så inträffade dessa i regel i början av en 
värmeböljeepisod. Falska varningar som skulle utfärdats inträffade i början eller i slutet av en 
värmeböljeepisod. 
För den högre tröskeln är felen mer slumpmässiga men de dagar då den högre tröskeln 
överstegs ligger alltid i samband men en period av temperaturer över den lägre tröskeln. 
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Diskussion 
Effektskattningarna för de två nivåerna är baserade på 70 observationer i temperaturintervallet 
27-30°C samt 9 observationer med temperaturnivåer över 30°C. Dessa är fördelade på 22 
respektive 4 olika kortare perioder över 10-årsperioden för de två nivåerna. Att antalet 
observationer är relativt lågt gör att skattningarna för dessa effekter kan uppfattas som relativt 
svaga. Detta till trots så är effektskattningarna för dessa nivåer statistiskt signifikanta i 
modellen. 
För data från Jägersro finner vi att 65 av dagarna ligger mellan de två trösklarna samt 8 dagar 
över den högre tröskeln. Dessa är fördelade på 18 respektive 5 kortare perioder.   
 

Slutsats 
Utifrån det underlag som redovisats ovan så föreslår vi följande: 
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• Att de temperaturnivåer för vilka värmevarningar bör utfärdas är då den dagligt uppmätta 
maxtemperaturen för tre efter varandra följande dagar överstiger 25.73˚C eller 28.17˚C . 

• Prognostiserade temperaturer ligger i regel lägre än de som faktiskt uppmäts vilket gör att de 
trösklar som man skall använda bör nerjusteras för att få större precision i varningarna. För att 
kunna bestämma hur dessa bör justeras måste man väga antalet falska varningar gentemot antalet 
missade skadliga episoder.  

• Dagar då prognoserna säger att temperaturen kommer att överstiga 25.73°C i ett område bör 
meteorologerna sätta detta områdes prognosvärden under närmare uppsikt de närmaste dygnen för 
att risken då är stor att en värmebölja inträffar. 

• En varning kopplad till den övre av risknivåerna bör endast utfärdas med en dags varsel då 
precisionen för att prognostisera temperaturer över 28.17˚C är otillräcklig när man tittar på dagar 
som ligger längre än en dag framåt i tiden. 

• En varning kopplad till den lägre av risknivåerna kan med relativt stor säkerhet utfärdas med 2 till 3 
dagars varsel beroende på den prognostiserade temperaturen. 

 



 

61 
 

Bilaga 4. Kartbilder GIS 
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Värmeböljor utgör en påtaglig risk för liv och hälsa, särskilt för äldre och kroniskt sjuka. I 
ett pilotprojekt har en beredskapsplan för värmebölja utformats med fokus på äldre som 
den mest sårbara gruppen. Planen har testats under sommaren 2013 i två kommuner. 
Rapporten redovisar projektet, som genomförts på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne i 
samarbete med Kommunförbundet, Länsstyrelsen i Skåne, Umeå universitet och de två 
kommunerna. Den innehåller förslag på checklistor för vård- och omsorg med praktiska 
råd till personalen. 
  
Lämpliga temperaturgränser för utskick av meddelande/larm om höga temperaturer från 
SMHI har utretts inom projektet och i rapporten finns förslag till utformning av lokala 
larmkedjor vid sådana larm från SMHI. Vidare ges exempel på hur riskområden för 
”värmeöar” (särskild varma områden) kan identifieras i kommunerna, som underlag för att 
med fysisk planering begränsa denna risk. 

 


