
 
 

Ägare: Kvalitets och hållbarhetschef  Utfärdare: Hälso-och sjukvårdschef 
/MAS 

Version: 1.0 

Godkänd av: Koncern VD  Giltig från: 15 juni 2020  Ersätter dokument: version 

 

 

Rutin vid värmebölja, för att minska riskerna för både värmestress 
och smittspridning  covid-19 
 
 
Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam 
på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska 
smittspridning. 
 
Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och 
covid-19. 
 
Risken för ohälsa ökar stort om temperaturen når upp till 26 grader C eller mer under tre 
dagar i följd. 
 
Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som 
kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och 
anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där 
sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma 
utrymmen. 
 
 
Försök ordna en sval miljö 
Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Det är viktigt att känsliga personer vistas på 
bostadens/boendets svalaste plats. Om möjligt vädra nattetid när det är svalt. 
 
Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt 
varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid 
efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus. 
 
Undvik fysisk ansträngning, framförallt under dygnets varmaste timmar. 
 
Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 
2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver 
råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen. 
 
Ordna svalkande åtgärder  
Ge en sval dusch, eller lägg en blöt handduk runt nacken. En vetekudde som legat i kylen 
kan också användas. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande 
syntetkläder. Skydda mot solen utomhus, var i skuggan och bär t.ex. hatt. 
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Ge mer att dricka  
Öka vätskeintaget, vänta inte på törstkänslan. Servera gärna vätskerik mat t.ex. grönsaker 
och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Hjälp personer med 
funktionsnedsättning att dricka. 
 
 
Var extra uppmärksam på hälsotillståndet  
Kontakta sjuksköterska om någon visar tecken på att må dåligt av värmen – varningstecken 
kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. 
Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Var uppmärksam på 
läkemedel som kan ge biverkningar vid höga temperaturer. 
 
Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att personen som uppvisar 
sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög 
efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår 
bättre är orsaken troligen värmestress. 
 
 
Handlingsplan 
Brukare/klienter i sämre kondition, ska efter bedömning av sjuksköterska få en individuell 
handlingsplan/riskanalys. 
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