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Projektets delar

• Temperaturtrösklar (Umeå universitet)

• Riskgrupper – äldre (+65) största riskgruppen

• PM till  Primärvård och kommunernas äldrevård

• Larmkedja

• Utbildning till professionen 

• Riskidentifiering av urbana värmeöar



Projektets målsättning

• Minska dödlighet och sjukdomsfall vid värmeböljor

• Ta fram ett underlag tillämpbart för Skåne 

• Se till att värmevarningar hamnar rätt, ute i verksamheterna

• Att föreslå effektiva åtgärder som är praktiskt genomförbara 



• Värmeböljor

– Oftare

– Längre 

– Orsakar betydlig ökning av dödsfall, men även vårdkostnader

• Äldre i hemmet

– Fler äldre i samhället

– De som bor hemma är allt äldre

– De som bor hemma är allt sjukare

• Samhällsstöd sårbart under sommaren

– Neddragen bemanning

– Färre ordinarie i tjänst

– Svag prevention mot värmestress ökar ytterligare belastningen på vård och 
omsorgssektorn

Varför blir värmeböljor en utmaning för vård och 

omsorg ?
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• Vätska
– Äldre – ej vänta på törstkänsla
– Uppmärksamhet hos vårdare

• Sval eller luftkonditionerad omgivning
– Lösa kläder
– Duscha kallt
– Sänka inomhustemperaturen

• Undvik kroppsansträngning

• Extra uppmärksamhet vid kronisk sjukdom och viss 
läkemedelsbehandling

Vilka råd finns det vetenskapligt stöd för ?



• Framtagna och kvalitetssäkrade av läkare

• Ledning av WHO guidelines och  internationella förebilder -

anpassade checklistor med enkla råd och förslag på 

förebyggande åtgärder vid värmeböljor. 

• Utformade för att användas inom kommunal vård- och 

äldreomsorg, samt inom primärvården

Checklistor för vård- och omsorg







Erfarenheter och utmaningar

Från pilotprojektet 2013 som bekräftats under hand

● Utvärderingen visade att råden var till hjälp och var rätt utformade

● Larmkedjan inom organisationen – information innan sommaren. 

Funktionsadresser, inte personliga mailadresser

● Förankring i organisationen

● Semesterpersonal med mindre erfarenhet och lokal kännedom –

information och utbildning

● Stötta personal i prioritering av arbetsuppgifter



• Behov av personalförstärkning vid varning-

undvikas om beredskapsåtgärder sätts in?

• Ackrediteringsvillkor vid upphandlad vård



Uppföljning och utvärdering

• Enkätundersökning 2017 – visade god kännedom om behov av 

beredskap, mindre kännedom om befintlig plan

• Värmeövning juni 2017 gms Länsstyrelsen  – kommuner och 

vårdcentraler. Lågt intresse och deltagande. 

• Utvärdering sommaren 2018 pågår



Reflektioner och utveckling

• Hur når man äldre utan vårdkontakter?

• Andra riskgrupper? 

– Barn (önskemål från förskoleverksamhet)

– Vissa kroniska sjukdomar/läkemedel (Läkarinformation)

– Personer med  (vissa) funktionsvariationer

• Utveckling av värmevarningssystemet

- Meddelandenivån problematisk – status? 

(SMHI varningssidan – fel färg karta för varning klass 2?)

- Geografiska skillnader?

- Nattemperatur (återhämtning)?

• Arbetsmiljö



Kampanj sommaren -18 – Klimattips för värmebölja. För att nå äldre 

utan vårdkontakt – direkt eller via anhöriga -

http://www.klimatsamverkanskane.se/klimattips-vid-varmebolja

Länk till projektrapporten

https://sodrasjukvardsregionen.se/download/beredskapsplan-och-varningssystem-for-varmeboljorhoga-temperaturer-i-

skane/

Den var modell för Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer. Finns här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

http://www.klimatsamverkanskane.se/klimattips-vid-varmebolja
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/beredskapsplan-och-varningssystem-for-varmeboljorhoga-temperaturer-i-skane/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/


Tack för att jag fick berätta ☺

Peter Groth
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Peter.groth@skane.se


