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Riktlinje vid värmebölja och höga väderlekstemperaturer
Se även
•
•

När temperaturen stiger – Åtgärder inom äldreomsorgen under värmeböljan
2014, https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/nar-temperaturen-stiger--atgarder-inom-aldreomsorgen-under-varmeboljan-2014/
Beredskapsplan vid värmebölja, https://samverkan.dll.se/forvardgivare/lakemedel/beredskapsplan-vid-varmebolja/

Allmänt
År 2014 genomförde Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) en granskning av
vilka åtgärder inom äldreomsorgen som utfördes under pågående värmebölja.
Granskningsrapporten tar upp att extrem värme är farlig för alla men viss grupper av
människor är mer utsatta bl. a äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning. Under samma år införde SMHI en typ av vädervarning dvs., varning för
värmebölja. Vädervarningen skickas till ansvariga för vård och omsorg via länsstyrelsen och kommunen. Förhandsvarningen ska skickas när temperaturen når 26 grader C
eller mer, tre dagar i följd. När den maximala temperaturen förväntas bli minst 30
grader C under tre dygn i följs, informeras även allmänheten via massmedia, en så
kallad klass 1-varning och vid minst 30 grader C mer än fem dygn eller minst 33
grader C under tre dygn, en klass 2-varning.
I rapporten beskriver man att värmen i sig kan öka risken för ytterligare hälsoproblem
vid förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, demens, njursjukdomar,
diabetes och allvarlig psykotisk sjukdom. Vissa läkemedel som är vanliga bland äldre
kan också ge allvarliga biverkningar vid höga temperaturer.
Det är viktigt at identifiera olika riskgrupper för att säkra kvaliteten i omsorgen av
äldre och personer med funktionsnedsättning under värmebölja. Det gäller i allmänhet
men särskilt viktigt i särskilt boende och i ordinärt boende för brukare/patienter som
har insatser av vård- och omsorg.
I Katrineholm gäller
•

Verksamhetschef/enhetschef ansvarar för att upprättade styrdokument gällande
en eventuell värmebölja finns inom verksamheten/enheten samt att de är kända
av personalen.

•

Verksamhetschef enhetschef ansvarar för att personal, inklusive vikarier har och
tillräcklig kompetens om risker vid en eventuell värmebölja och vilka åtgärder
som behöver vidtas för att motverka att äldre och personer med funktionsnedsättning blir sjuka och eller försämras av värmen.
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Verksamhetschef/ enhetschef har ansvar för att information om åtgärder vid en
eventuell värmebölja har delgetts personalen inom såväl särskilda boenden,
ordinärt boende samt hälso- och sjukvårdsverksamheten.
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