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Bakgrund
SMHI utfärdar särskilda vädervarningar då väderprognoserna börjar visa att det finns risk för
värmeböljor. Syftet är att minska risken för skador hos befolkningen.
Med upp till 48 timmars förvarning går meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas
bli minst 26 grader under 3 dygn i följd.
Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: prognosen visar att maxtemperaturen ligger på
minst 30 grader tre dagar i följd.
Klass 2-varning för mycket höga temperaturer: prognos som visar en maxtemperatur på minst
30 grader under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad
dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När
nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned
temperaturen inomhus.
Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektra från relativt milda symtom
såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och
hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en
till två dagar efter att höga temperaturer noterats. ( Källa : Folkhälsomyndigheten.se)

Syfte
Syftet med beredskapsplanen är att snabbt få ut information till alla berörda verksamheter för att
förebygga risker för sårbara grupper av patienter, minska behov av inläggning samt förebygga
problem i våra lokaler gällande värme och fukt.

Mål
Förebygga, tidigt upptäcka och minska konsekvenserna för påverkan på patienter,
personal, lokaler och teknisk utrustning vid en värmebölja.
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Arbetet med Värmebölja ska innefattas av följande process över året.

Förebygga

Förbereda

Hantera

Återställa
och lära

Återställa

Lära

Förbereda

Hantera

Påbörja arbetet med att förbereda i april, hantera under juli samt återställa och lära under
hösten.
(Källa: Folkhälsomyndigheten ”Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor”)

Larmvägar
1. SMHI varnar för höga temperaturer via Tjänsteman i beredskaps
(TiB) funktionsbrevlåda.
2. SMHI varningen tas upp samverkansmöte via Länsstyrelsen som
TiB deltar på. Även kommunerna i länet deltar i detta möte.

TiB informerar:
• Kommunikatör i beredskap ( KiB ) för ev. information externt och internt via webben
• Ambulanschef i beredskap (ACIB) kontaktas för att informera ambulanspersonalen
• Hälso- och sjukvårdsledningen informeras om nuläget via verksamhetschefen för
patientsäkerhetsenheten
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•
•
•
•

Verksamhetschef i beredskap (VCIB) via telefon
Hälsovalschef via mail som informerar division primärvård
1177 via verksamhetschef
Fastighetsservice via Kontaktcenter, jourtid till driftjouren för information och ev. ge
uppdrag för specifika åtgärder

Om TiB bedömer varningen som en särskild händelse kan beslut om Stabsläge tas och
regionala staben för särskild sjukvårdsledning kallas in.
Ex på funktioner i staben: Sjukvårdsledare, Mediciniskt ansvarig (chefsläkare), KiB alt
kommunikationsdirektör, verksamhetsområdeschef Regionsservice, Vårdhygien/smittskydd,
Medicinsk teknik och fysik.

Kommunikation/information
Kommunikationsstaben lägger ut information gällande åtgärder till offentliga och privata
aktörer. Information och råd via TV -skärmar på akutmottagningarna och i primärvården.
Kommunikationsstaben använder dessutom Regionens övriga kanaler för att sprida
information internt och externt, även media kontaktas.

Särskilda råd finns framtagna för sjuksköterska och läkare gällande värmebölja se bilaga 2.
samt information om läkemedel i bilaga 3.
Informationstext till befolkningen finns se bilaga 4.
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Värme och Fukt
Verksamheter som märker av bekymren med höga temperaturer och fuktighet i sina
lokaler ska informera Fastighetsservice via Kontaktcenter. Driftjouren kontaktar TiB när
den får signaler från verksamheten att temperaturen och luftfuktigheten ute i
verksamheten är höga ( se nedan).
Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) för värmebölja prioriterar utifrån
rekommendationer av medicinskt ansvarig/chefsläkare vilka verksamheter med
bekymmer som ska få de stödresurser som finns gällande kylaggregat, luftavfuktare
samt mätinstrument. Om RSSL inte är aktiverade gör TiB en bedömning tillsammans
med Verksamhetschefen för Patientsäkerhetsenheten.
Sterilcentral och operation har högsta prioritet för insatser. Fukt på emballage av sterilt
gods kan leda till mikrobiell tillväxt och framförallt av luftburna sporer från svampar.

Kylaggregat och mätning av luftfuktigheten
För att hantera värme och fukt så har Region Sörmland mätare för att kunna läsa av
luftfuktigheten i lokaler samt mobila avfuktare. Även mobila kylaggregat finns att tillgå.
Mätgränser
Temperatur och fuktighetsintervaller:
• Lokaler för lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter 22 ± 3
grader och den relativa luftfuktigheten (RF) mellan 30-70% (SIS-TR 57:2020).
• Operationsavdelning mellan 22 ± 4 grader och den relativa luftfuktigheten (RF) ska
inte mer än i undantagsfall överstiga 70% RH (SIS-TS 39:2015).
Se vidare information i bilaga 5.
Avläsning av värden för temperatur och luftfuktighet ska ske dagligen från maj till augusti.
Avläsningen sker av personalen i de verksamheter som har problem med temperaturen och
luftfuktigheten.
•
•
•
•

Vårdenhetschef eller av den utsedd person ansvara för att mätningar genomförs
Mätning ska ske där sterilt gods hanteras och lagerhålls.
För att få tillgång till mätare kontaktas fastighetsservice via TIB.
Vilka mätvärden ska göra att man agerar, se bilaga 1 -Checklista för mätning

Då luftfuktigheten och /eller temperaturen är utanför gränsvärdena anmäler
verksamheten detta till Kontaktcenter på telefonnummer 016-103200 som
omedelbart kontaktar driftjouren.
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Egenkontroll av luftfuktighetsmätare och temperaturmätare utförs då utrustningen tas i bruk.
Mätvärden kontrolleras mot varandra på flera uppstartade instrument.
Vid eventuella avvikelser lämnas instrument till MFT som ombesörjer kalibrering via sitt
ordinarie system för medicintekniska produkter.

Vårdhygien
Luftfuktighet och steril materiel
Vårdhygieniskt är rådet, för planering och hantering av perioder av förhöjd luftfuktighet, att
följa Svensk Förening för Vårdhygiens dokument ”Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt
gods och förslag till åtgärder”. Beträffande konkreta åtgärder för att motverka luftfuktighet
och kondensbildning, tillrådes i första hand möjlighet att centralt reglera luftfuktigheten. Detta
är viktigt att beakta, särskilt vid ny- och ombyggnation. För att hantera en akut situation med
andra medel kan man reglera upp temperaturen, i enlighet med dokumentet, så att luften
därmed härbärgerar större mängd vatten. Förslår inte det, får man aktivera en plan för
evakuering av materielen till en lokal där man kan hålla luftfuktigheten. Generellt avrådes
från fristående luftavfuktare i verksamheter som rör sterilt materiel och operationsverksamhet.
Om man ändå tvingas använda luftavfuktare förordas tekniska lösningar som inte samlar
vatten, med den risk för mikrobiologisk växt, som det i så fall leder till, utan istället aggregat
där fukten förs till utomhusluften eller till ventilationens frånluft om den har kapacitet att ta
emot.

Luftfuktighet i patientvård
För patienter på till exempel vårdavdelningar kan man å andra sidan överväga att använda
fristående luftavfuktare för komfort. Tillämpa alltid leverantörens instruktioner för
handhavande av apparatur. Har en sådan avfuktare kärl som samlar vatten behöver det
tömmas flera gånger per dygn. Använd schema som innebär tömning minst två gånger per
dygn och därutöver när det behövs för att det är fullt.
• Töm behållarna i handfat utanför rummen.
• Häll i ytdesinfektion ca 0,5 dl i tanken och vänd den så det rinner på alla ytor i tanken.
• Låt desinfektionen vara kvar.
• Torka av behållaren med torrt papper.
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Vägledning vid hög temperatur i läkemedelsförråd
Förebygga problem
För att förebygga risk för höga temperaturer i läkemedelsförråd kan vissa åtgärder vidtas t ex:
• Att försök stänga ute värmen från läkemedelsförrådet genom att ha neddragna
persienner/solskydd och stängt fönster
• Att se över rummets placering så att det inte ligger i direkt solljus
• Att använda kylanläggning om möjligt
I andra hand kan läkemedlen flyttas till rum med lägre temperatur (rummet måste uppfylla övriga
krav på läkemedelsrum).

Vid värmebölja
Vid risk för höga temperaturer i läkemedelsförrådet rekommenderas att avläsa och dokumentera
rumstemperaturen dagligen så att åtgärder kan vidtas i tid. Om temperaturen riskerar att överstiga
25°C behöver enheten ta ställning till vilka eventuella åtgärder som ska vidtas, exempelvis
införskaffande av portabel kylanläggning. Ta i förekommande fall kontakt med Fastighetsservice
via Kontaktcenter . I andra hand kan läkemedlen flyttas till rum med lägre temperatur (rummet
måste uppfylla övriga krav på läkemedelsrum).
Bedömning
För att avgöra om läkemedel kan anses hålla tillräckligt god kvalitet för fortsatt användning trots
förvaring i hög temperatur måste en bedömning göras från fall till fall. Hur hög temperaturen
varit, hur länge temperaturen varit hög och läkemedlets egenskaper styr agerandet. Aktuellt
läkemedelsföretag kan hjälpa till i bedömningen. Den allmänna rekommendationen är att praktiskt
taget alla läkemedel som har anvisning om förvaring vid 25 grader klarar en kortare tid vid en
högre temperatur (till exempel ett par varma sommarveckor). Förvaringsanvisningarna är
fastställda med tanke på läkemedlets hela hållbarhetstid (t.ex. 3 år). De läkemedel som är särskilt
känsliga har i princip alltid anvisning om kylförvaring.
(Källa: Magnus Rörby enheten för farmaci och bioteknologi på Läkemedelsverket.)
Allmänt om olika läkemedelsformer
Överväg vilka läkemedel som kan förvaras i kyla, och flyttas tillfälligt till kylskåp
• Konventionella tabletter är generellt hållbara och klarar av både värme och kyla
• Brustabletter, munsönderfallande och buckala tabletter är känsliga för fukt och värme
och det är extra viktigt att dessa förvaras i väl försluten originalförpackning i
rumstemperatur
• Kapslar är generellt mer fuktkänsliga än tabletter
• Lösningar, såsom orala lösningar och injektionslösningar är mest känsliga för värme.
Man bör vara extra noga med att kontrollera dessa före administrering om de förvarats i
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•
•
•

höga temperaturer och kassera vid missfärgning eller kristallbildning. All form av
nedbrytning syns dock inte.
Plåster innehållande läkemedelssubstans kan påverkas av värme. Se bipackssedel.
Suppositorier är känsliga för värme, men stelnar och kan användas när temperaturen
normaliserats. Formen kan ha förändrats.
Salvor är hållbara medan krämer, lotion, droppar och lösningar är känsliga för
bakteriell och annan mikrobiologisk tillväxt, vilken kan öka vid högre temperaturer.
Salvor och krämer kan få mer lättflytande konsistens vid värme, vilken återgår när
temperaturen normaliseras.

Läkemedelspåverkan vid hög luftfuktighet
- Läkemedel är väl förpackade. Så länge som man bibehåller läkemedel i
originalförpackningen och tillsluter noggrant förpackningen efter öppnande, klarar sig
de flesta läkemedlen under ett par veckor med ökad luftfuktighet (samma resonemang
som vid ökad rumstemperatur).
- Extra uppmärksamhet rekommenderas för de läkemedel där det på förpackningen står
”Fuktkänsligt” (t.ex. brustabletter, munsönderfallande tabletter m.fl.). Har läkemedlet
ändrat form, färg eller att tabletterna smält samman så kasseras läkemedlet.
(Källa: Magnus Rörby enheten för farmaci och bioteknologi på Läkemedelsverket.)

Medicinsk teknik känslig för värme och fukt

Denna lista visar apparatur/utrustning som kan påverkas av höga temperaturer och
fukt och bör kontrolleras enlig lista.
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Bilagor
Bilaga 1. Checklista för mätning

(Källa: Svensk föreningen för vårdhygien, Hög luftfuktighet- påverkan på
sterilt gods och förslag på åtgärder)
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 10(19)
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Bilaga 2. Särskilda råd till läkare/sjuksköterska
Allvarliga hälsoeffekter av värmebölja
Extrem värme är farligt för alla, men äldre 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.
Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på cirkulationsrubbningar.
Exempel på specifika reaktioner på värme
• 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.
• Värmesynkope: Yrsel och svimning pga. dehydrering, vasodilatation
(ofta vid samtidig hjärtkärlsjukdom 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.
Riskgrupper:
Äldre och personer med hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom löper
störst risk, men även personer med diabetes, funktionsnedsättning,
neurologisk sjukdom, allvarlig psykisk sjukdom och demens har en ökad
risk har för hälsoproblem vid värmebölja.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 11(19)
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Riskläkemedel:
Diuretika (ex furosemid), NSAID, metformin, sulfonylurea, antikolinergika,
vissa psykofarmaka (ex neuroleptika, SSRI). Läkemedel med smalt
terapeutisk bredd (ex litium, digoxin, även vissa läkemedel mot epilepsi och
parkinsons sjukdom).
Flera av preparaten kan ge svår njursvikt hos äldre vid
intorkning/vätskebrist i samband med värmebölja.
Se lathund - bilaga 3 ” Exempel på läkemedel där tillfälligt uppehåll kan bli
aktuellt vid risk för intorkning vid värmebölja”.
Förebyggande åtgärder:
• Ökat vätskeintag- vänta inte på törstkänslan
• Sval miljö- vistas i det svalaste rummet, vädra nattetid
• Svalkande åtgärder-duscha ofta och ha löst sittande kläder
• Minskad fysisk aktivitet- under dygnets varmaste timmar
• Kännedom om riskläkemedel och åtgärder att vidta vid
dehydrering såsom medicinjustering, kontroll av vätskebalans,
njurfunktion och elektrolytbalans
Tillägg till de allmänna råden vid värmebölja som du som läkare eller
sjuksköterska bör tänka på:
• Personer med hjärtsvikt och/eller riskläkemedel 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.

•

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, i hemsjukvård 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.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 12(19)
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Rekommendera boende och vårdtagare att förvara mediciner på lämpligt
sätt.
Mer information, se Folkhälsomyndighetens hemsida:
www.folkhalsomyndigheten.se/varmebolja

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 13(19)
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Bilaga 3 Exempel på läkemedel där tillfälligt uppehåll kan bli aktuellt
vid risk för intorkning vid värmebölja
Flera av preparaten nedan kan hos äldre ge akut njursvikt vid
intorkning/vätskebrist, vilket kan leda till överdosering och allvarliga
biverkningar. När behov uppstår, exempelvis vid symtom som tyder på
intorkning, ger sjuksköterskan rådet att inte ta läkemedlet enligt
nedanstående lista upp till 3 dygn vid risk för intorkning. Om kvarstående
risk efter 3 dygn ombeds patient att kontakta sin vårdcentral för fortsatt
handläggning. Om patienten ringer 1177 ges samma råd men om patienten
är oförmögen att kontakta vårdcentral enligt ovan kontaktar sjuksköterskan
primärvårdens beredskapsjour via Kontaktcenter för hantering/handläggning
av ärendet.
Exempel på läkemedelsgrupper
ATC – koder enl www.fass.se

Exempel på preparat
(alla namn räknas inte upp
→ se www.fass.se)

Förslag till uppföljning

Enalapril, Ramipril,
Enalapril Comp, Ramipril Comp

Blodtryck, ev.
elektrolyter och eGFR

Läkemedel vid hjärta-kärlsjukdomar
ACE-hämmare (C09A) och
ACE-hämmare i kombination med
diuretika (C09B)

Angiotensin II-antagonister (C09C), samt i Candesartan, Losartan
kombination med diuretika (C09D)
Candesartan/hydroklortiazid
Losartan/hydroklortiazid

Puls, P-kreatinin, eGFR
Ev. P-digoxin

Digitalis (C01AA)

Digoxin

Diuretika
C03C
C03A
C03D
C03E

Furosemid, Impugan,
Lasix Retard, Furix Retard,
Hydroklortiazid, Esidrex,
Bendroflumetiazid, Salures
Amiloferm, Normorix, Sparkal
Spironolakton

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

Blodtryck, ev.
elektrolyter och eGFR

Blodtryck, ev.
elektrolyter och eGFR

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 14(19)
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Exempel på läkemedelsgrupper
ATC – koder enl www.fass.se

Exempel på preparat
(alla namn räknas inte upp
→ se www.fass.se)

Förslag till uppföljning

Blodsockersänkande läkemedel vid diabetes
Sulfonylurea (A10BA)

Metformin (A10BA02)
Kombinationspreparat där metformin
ingår (A10BD)

GLP-1-receptoragonister (A10BJ)

SGLT2-hämmare (A10BX)

Glibenklamid, Glipizid, Mindiab,
Glimepirid

Blodsocker och
urinketoner

Metformin,
Kombinationspreparat:
Janumet, Jentadueto,
Komboglyze, Synjardy, Xigduo

Blodsocker,
urinketoner och eGFR

Victoza, Lyxumia, Trulicity,
Ozempic, Bydureon, Byetta

Blodsocker och
urinketoner

Forxiga, Jardiance, Invokana,
Steglatro

Blodsocker,
urinketoner och eGFR

Ibuprofen, Brufen, Ipren,
Ibumetin, Diklofenak, Voltaren,
Naproxen, Pronaxen, Orudis,
Celecoxib, Celebra, Arcoxia

Smärtbedömning och
eGFR

Antiinflammatoriska läkemedel vid smärta
NSAID = COX-hämmare
(M01A)
(även receptfria preparat)
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Bilaga 4 Informationstext till befolkningen
Allmänna råd till äldre och deras anhöriga ges muntligt vid besök och via
TV-skärm i väntrummet:

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. Kaffe och te i stora
mängder kan också vara vätskedrivande. 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.
Följ din läkares rekommendationer
Kontakta sjukvården för råd vid nytillkomna eller förvärrade besvär enligt
ovan.
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Information som publiceras på alla väntrumsskärmar via
kommunikationsstaben.
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Bilaga 5, Sterilt gods
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