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Ödes-
frågan

 Klimat och hälsa.  Redan i dag blir människor i Sverige sjuka  
av klimatförändringarna. Ohälsa och död på grund av stigande 

värme blir vårdens största utmaning  
i framtiden. Är du förberedd?
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I detta tema:

H
unden Maja nosar sig 
fram längs Amnevikens 
strand. Här åkte aneste-
sisjuksköterskan Solveig 
Landén skridskor som 

barn. Hon minns vintrar med svart 
blank is och frusna nästippar. De egna 
barnen har också kunnat åka skrid-
skor här flera gånger. Hur det blir för 
barnbarnen är svårt att veta. Äldsta 
föddes för tre år sedan och sedan dess 
har mormors havsvik inte frusit till.

Förutom några år i stan har Styrsö, 
ett litet samhälle bland kobbar och 
skär i Göteborgs södra skärgård, varit 
Solveig Landéns hem. Vågornas kluck-
ande gör henne lugn. Men på senare 
år väcker horisonten och bruset också 
tankar om smältande isar och stigan-
de havsnivåer. Det som fick henne att 
verkligen förstå klimatkrisens allvar 
var när hon insåg hur uppvärmningen 
kommer att påverka människors liv 
och hälsa. I en framtid som på flera 
sätt redan är här.

Sverige blir allt varmare. Kring det 
finns inte längre någon tvekan. Kli-
matforskarna har länge varnat för ut-
vecklingen och redovisat allt säkrare 
data som sedan 5–6 år tillbaka är lika 
solid som bohusgranit. Vädret kom-
mer att fortsätta variera. Men det vi i 

Sverige generellt sett får räkna med 
är kortare vintrar, längre somrar, fler, 
längre och varmare värmeböljor och 
extrema skyfall.

I söder, som i Göteborg, är stigande 
havsnivåer ett problem som staden 
börjat rusta för. Strandkanten höjs 
runt Göta älv, men om 50 år kommer 
det att behövas större barriärer som 
skydd mot havet. I norra Sverige kom-
mer klimatet förändras mest eftersom 
temperaturökningarna blir störst 
här. En effekt av att snö smälter och 
ersätts med barmark, som värmer 
luften mer.

VAD FÅR då klimatförändringarna för 
konsekvenser för vården? Framför 
allt är det värmeböljorna som är en 
stor utmaning, men inte bara det. 
En hel del gamla sanningar, som att 
norr länningar inte får kvalsterallergi, 
kommer också att ställas på ända. 

Att Sverige behöver förbereda 
sig bättre inför värmeböljor och ett 
förändrat klimat konstaterade Klimat- 
och sårbarhetsutredningen redan 
2007. Sedan dess har bland annat 
SMHI utvecklat ett värmevarningssys-
tem. Året före den rekordvarma som-
maren 2018 kom Folkhälsomyndighe-
ten med ett vägledande dokument till 

regioner och kommuner om hur de 
kan minska negativa hälsoeffekter av 
värmeböljor. Men många lade doku-
mentet på hyllan.

”Inte prioriterat då värmebölja inte 
är så stort problem”, svarar en lokalt 
ansvarig till Folkhälsomyndigheten i 
utvärderingen av projektet.

— Det här är ett ganska typiskt 
beteende, konstaterar Bertil Forsberg, 
professor i miljömedicin vid Umeå 
universitet, en av Sveriges främsta 
experter på klimat och hälsa. 

I Europa krävdes det en värmebölja 
som tog tiotusentals liv för att de 
ansvariga skulle reagera på forskarnas 
varningar. Det här var i augusti 2003. 
Sedan dess har många europeiska 
länder klimat anpassat vården och 
omsorgen på ett sätt som fått dödsta-
len vid värmeböljor att minska, trots 
att sommartemperaturerna fortsatt 
nå nya rekordnivåer. I Sverige är det 
tvärtom. Här har dödsfallen fortsatt 
att öka för varje värmebölja. 

— Hade vi varit mer förberedda 
sommaren 2018, då hade det inte 
blivit lika många dödsfall, säger Bertil 
Forsberg.

Han tycker att Sverige har mycket 
att lära av andra länder i Europa, där 
medvetna åtgärder visat sig ha stor ef-
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fekt. I Italien ska husläkare ha koll på 
vilka patienter som är extra känsliga, 
så att vården kan kontakta dem inför 
stundande värmeböljor. I Frankrike 
finns kylda samlingslokaler dit det går 
att ta äldre och utsatta som riskerar 
att bli fast i överhettade lägenheter. 
I London delas det ut vatten på tun-
nelbanan när det är extra varmt, 
berättar Bertil Forsberg.

Studier från hans forskargrupp 
ligger till grund för SMHI:s värmevar-
ningssystem. De visar att dödsfallen 
ökar vid tre dagar med 27 grader eller 
mer — med 10 procent i mellersta och 
södra Sverige och med cirka 30 pro-
cent i norra Sverige. Troligtvis beror 
utsattheten i norr på att temperatur-
skillnaderna blir större där och att 
människor är mindre vana vid värme.

För att förbättra beredskapen 
tycker Bertil Forsberg och hans 
forskarkolleger att Sveriges värmevar-
ningssystem borde ta hänsyn till mer 
än bara temperaturer. Ett ökat antal 
samtal till 1177 om svullna ben och 

fötter förutsäger en högre dödlig-
het dagarna därpå. Detsamma 

gäller höga halter av marknä-
ra ozon. Forskarna har också 
sett tecken på att dödsfallen 
under en värmebölja verkar 

bli fler när det är mycket över-
beläggningar på sjukhusen.

— Men detta är något som det 
behöver forskas mer om, säger 
Bertil Forsberg. 

VÄRMEBÖLJOR HAR många direkta 
effekter på hälsan, som oftast visar 
sig tidigt. Det beror på att krop-
pens värmeregleringssystem, alltså 
förmågan att svettas, behöver tid på 
sig att komma i gång. Hos personer 
som äter vissa typer av läkemedel, 
exempelvis psykofarmaka, rubbas 
kroppens förmåga att reglera värme. 
Vanliga läkemedel mot hjärtsvikt ökar 
risken för uttorkning eftersom de är 
vätskedrivande.  

Problem med hjärta och kärl är den 
vanligaste dödsorsaken vid värme-
böljor i Sverige men procentuellt sett 
ökar dödligheten mest bland psykiskt 
sjuka. En studie visar att antalet 

patienter som söker akut psykiatrisk 
hjälp ökar med stigande värme. Att 
människor med psykisk sjukdom 
är extra utsatta beror inte bara på 
medicinernas påverkan, utan också 
på svårig heter att ta hand om sina 
egna behov.

Det allt varmare vädret påverkar oss 
på fler sätt. TBE har blivit ett växande 
problem i takt med att fästingarna 
breder ut sig. Pollen säsongen förlängs 
och i norra Sverige, där dammkvalster 
tidigare haft svårt att överleva de kalla 
vintrarnas torra inomhusluft, kommer 
kvalsterallergi att bli ett vanligare pro-
blem i takt med uppvärmningen.

Kraftiga regnväder har också effek-
ter på hälsan. I Göteborg har studier 
visat att det blir fler fall av magsjuka 
efter rejäla regnoväder som påver-
kar vattenkvaliteten i Göta Älv, den 
huvudsakliga källan till göteborgarnas 
dricksvatten.

PASSAGERARFÄRJAN YLVA glider 
fram på ett mörkgrått hav med utsikt 
över Göteborgs inlopp. Mjukt rundade 
klippor, en vidsträckt horisont. Solveig 
Landén pustar ut på ett säte och njuter 
av naturupplevelsen utanför fönstret. 

— Jag hade hört att vi lever som om 

vi har fyra jordklot och sett bilder på 
smältande isberg, men inte förstått 
vilken påverkan det får på oss, berät-
tar hon.

Insikten om hur dramatisk och 
allvarlig klimatkrisen faktiskt är fick 
henne att göra förändringar i sitt eget 
liv. Hon har slutat flyga och köra bil. 
Till jobbet på Mölndals sjukhus tar 
hon båt och elcykel.

Hon har arbetat för att försöka 
minska operationsavdelningens 
klimatpåverkan. Vården har stora 
utsläpp. Men det är genom att sprida 
kunskap och jobba för ökad folk- 
hälsa som Solveig Landén tror att 
vårdens professioner skulle kunna 
bidra mest.

— Vi kan visa på kopplingar mellan 
klimat smarta val och ett hälsosamt 
liv. Det är en vinst både för oss och 
planeten. Men vi borde också infor-
mera om vilka sjukdomar och vilken 

ohälsa som kommer med den globala 
uppvärmningen, säger hon.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ÄR det 
största hotet mot hälsan under detta 
århundrade. Det konstaterar den 
medicinska tidskriften The Lancet i 
en stor rapport som slår fast att 50 år 
av medicinska framsteg är hotade om 
inte utvecklingen mot stigande tempe-
raturer bromsas.

I Sverige är det kommuner och 
regioner som ansvarar för att klimat-
anpassa vården och omsorgen. De 
har också ett ansvar för att förebygga 
ohälsa.

Kanske blev sommaren 2018 den 
väckarklocka som behövdes. Förutom 
de onormalt många dödsfallen — och 
både unga och gamla som sökte vård 
på grund av uttorkning — fick 
rekordvärmen andra märk-
bara konsekvenser. Opera-
tioner ställdes in på flera 
håll eftersom det inte gick 
att garantera sterila material 
på grund av hög luftfuktig-
het. Många verksam heter hade 
problem med mediciner som 
smälte i värmen. 

Det går inte att säga exakt 
vilka temperaturer vi behöver börja 
förbereda oss för, bara att det kommer 
att bli varmare, säger Gustav Strand-
berg, klimatforskare på SMHI.

— Sommaren 2018 är en del av 
det klimat vi har i dag. Om man inte 
klarade av den sommaren på ett 
bra sätt är man inte förberedd inför 
framtiden. 

 "Klimatkri
sen kommer att 
ställa väldigt 
stora krav på 
sjukvården", 
säger Solveig 
Landén.

 Hemma på 
Styrsö har 
anestesisjuk
sköterska Sol
veig Landén, 
och hunden 
Maja, havet 
runt knuten.

MINST  
600 DOG  
AV VÄRMEN

Sommaren 2018 
blev Sveriges 
varmaste sommar 
i modern tid, med 
tropiska nätter och 
temperaturer runt 
30 grader flera da-
gar i rad på många 
håll i landet. Det blev 
också en sommar 
med ovanligt många 
dödsfall. Under hög-
sommaren dog 750 
fler än förväntat. 
Drygt 600 dödsfall 
går att koppla direkt 
till värmen.

 Bertil 
Forsberg.

 Gustav 
Strandberg.
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GLOBAL OHÄLSA
Skogsbränder, översvämningar, orkaner. 
Torka och brist på mat och dricks vatten. 

Extremväder och naturkatastrofer. Klimat-
förändringarna riskerar att leda till utslagna 
samhällen, våld, krig, konflikter 
och människor på flykt på 
ett sätt som vi bara 
sett början på.

Diagnos: Jordens medeltem-
peratur har ökat och närmar 
sig plus 1,5 grader jämfört med 
för industriell tid. I samma takt 
har havsnivåerna höjts, Arktis 
havsis smält och haven försurats. Uppvärmningen beror på höga 
halter av koldioxid i atmosfären. De började stiga under 1800-talet, accelererade efter andra världs-

kriget och har ökat dramatiskt de senaste 20 åren. Jordens naturliga kretslopp för kol räcker inte till på långa vägar. Det mesta av den kol-dioxid som släpps ut stannar kvar i atmosfären. Koldioxidutsläppen kommer framför allt från förbrän-ning av kol, olja och gas.

Symptom: Vi får ett varmare 
klimat som leder till torka, vatten-brist, värmeböljor och extrem-
väder. Förändrade temperaturer 

förändrar förutsättningarna för 
allt liv på jorden, växter, djur och människor.

Behandling: Att minska 
utsläppen av koldioxid är det 
som kan bromsa utvecklingen, 
men just nu fortsätter utsläp-
pen att öka. Ju mer koldioxid vi 
fyller atmosfären med, desto 
varmare kommer det att bli. Att kylande is och snö försvinner och ersätts av barmark och öppet 

hav, som inte reflekterar lika 
mycket solstrålning, bidrar också till uppvärmningen och förklarar varför temperaturökningen går 

snabbast närmast polerna.

Jorden har  
stigande feber

LÄKEMEDEL
Vanliga mediciner som är vätskedrivande 
är viktiga att se upp med vid värme-

böljor, exempelvis diuretika mot hjärtsvikt 
och högt blodtryck. De kan behöva 
sättas ut tillfälligt. Andra läkemedel för-
sämrar kroppens förmåga att reglera 
värme, exempelvis psykofarmaka. 
Mediciner kan också bli förstörda 
om de förvaras i fel temperatur.

Vid värmeböljor är 
spädbarn och små barn 

extra utsatta eftersom de har 
svårare att reglera kroppstem-
peraturen. Värme, framför allt 
i kombination med luftföro-
reningar, kopplas också ihop 
med för tidig födsel. Bakterier 
i vatten, infektionssjukdomar 
och katastrofer drabbar barn 
extra hårt. Årets Lancetrap-
port om hälsa och klimat hand-
lar om barnens framtid. Den 
slår fast att de som är unga  
i dag kommer att få uppleva 
svåra konsekvenser av klimat-
förändringarna när de växer 
upp, om inget görs nu.

Äldre över 65 år känner 
inte törst lika lätt och har en 
nedsatt förmåga att reglera 
kroppstemperaturen. De äter 
ofta mediciner som ökar risken 
för uttorkning och värme slag. 
Många har sjukdomar som gör 
värmens belastning på krop-
pen farligare. För dementa är 
det särskilt svårt att ta hand 
om sina egna behov. Värme-
relaterade dödsfall bland äldre 
beror oftast på cirkulations-
rubbningar.

 ... människor i Sverige dör i förtid varje år på 
grund av luftföroreningar. Värme och 

torka förvärrar luftföroreningar i städerna, bland 
annat ökar det marknära ozonet. Astmatiker 
drabbas akut, men luftföroreningar har också lång-
siktiga hälsoeffekter på hjärta, kärl och lungor.

PSYKISK OHÄLSA  
OCH SJUKDOM

Ovanlig värme är stres-
sande. En grupp som är 

särskilt utsatt under värmeböljor 
är människor med psykisk ohälsa 
och sjukdom. Det beror på medi-
cinernas inverkan på kroppen, 
men också på svårigheter att ta 
hand om sina egna behov.

I takt med att Sverige blir allt 
varmare förlängs pollen

säsongen, vilket drabbar de 
25–30 procent som är allergiska 
mot pollen. Nya arter kan ge nya 
och fler besvär.

Häftiga skyfall kan smitta ner dricksvat-
ten och badvatten. Badsårs feber ökar när 

yttemperaturerna stiger över 20 grader. Varmare 
vatten gynnar också bakterier 

som ger magsjuka. Risken 
för mag- och tarminfektio-
ner ökar när det blir svårare 

att hålla mat kall.

SMITTSPRIDARE
I slutet av detta sekel 
väntas fästingar finnas i 

hela Sverige, förutom i vissa delar 
av fjällkedjan. I södra Europa 
har myggor som sprider farliga 
infektioner redan 
börjat etablera sig 
och risken ökar ju 
varmare det blir. Om 
klimatförändringarna 
fortsätter kan denguefeber fin-
nas i hela Sydeuropa inom 50 år.

Så hotar

vår hälsa
VÄRMEN

7 600 ...

I Sverige och Europa är värme-
böljor det hälsohot som kommer att 
leda till flest dödsfall. Men klimat-

förändringarna påverkar hur vi 
mår på fler sätt.

När vi blir varma vidgas de ytliga blodkärlen och 
vi svettas mer. Om det inte kom-

penseras med vätska blir blodet mer 
koncentrerat och risken för blodpropp 
ökar. Hjärta och lungor, de organ som 
behövs för att reglera kroppens 
temperatur, får arbeta hårdare. Hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjuk-
dom och diabetes ökar hälsoriskerna vid 
hög värme.

HJÄRTA, KÄRL,  
LUNGOR, NJURAR

BAKTERIER I MAT OCH VATTEN

BARN OCH GRAVIDA, 
GAMLA OCH  
KRONISKT SJUKA

25%
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I 
mitten av september i år drog syd-
liga vindar från Europa in pollen från 
malörts ambrosia över mer än halva Sve-
rige. Växten, som orsakar stora problem 
i bland annat Frankrike och Ungern, 

är ett åkerogräs som är väldigt allergiframkal-
lande. Särskilt gråboallergiker reagerar, men 
växten skapar också egna allergiker.

Malörtsambrosia som lyckats slå rot i Sverige 
har hittills hållits tillbaka av tidiga frostnätter. I 
dagsläget är det framför allt inblåst pollen som 
ger besvär. Men det kan ändras med ett varmare 

klimat. 

NYA ARTER, längre pollensäsonger 
och större mängder pollen. Föränd-
ringar i naturen gör att tiden utan 
symptom och behandling krymper 

för den som är allergisk. 
— Det här behöver både vården och 

patienterna mer kunskap om, säger 
Benita Björk, sjuksköterska på Kun-
skapscentrum allergi, astma och KOL 

på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Runt förra sekelskiftet började 

björken blomma först i mitten av maj. 
Nu drar pollensäsongen för björk i gång 

ningar nästan sedan starten på 1970-talet. 
— Mätningarna är inte bara till nytta för aller-

giker. Vår pollendata i långa tidsserier är också 
ett mått på vad klimatförändringarna gör med 
naturen, säger hon.

På flera håll i landet finns fällor som samlar in 
pollen och sporer från luften. Tillsammans med 
prognoser av vindriktning, temperaturer och 
nederbörd fungerar mätningarna som underlag 
för pollenrapporter. 

För fem år sedan bestämde sig Region Skåne 

Nu krymper
allergikernas
pollenpaus

För sjuksköterskan Benita Björk är 
klimat förändringarna uppen bara. 
Hon ser hur ormhasseln i träd gården 
blommar allt tidigare och möter 
allergi patienter med nya och  
värre besvär.

för att börja samla in pollen tidigare. Här finns 
nu pollenrapporter tillgängliga från februari. 

PÅ VÅRDCENTRALEN i Ängelholm råder Benita 
Björk sina patienter att börja föra allergidagbok 
redan i januari, för att kartlägga och lära sig att 
känna igen sina symptom. 

Kliande ögon, snuva och nysningar. Huvud-
värk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Att 
använda rätt medicin i rätt tid är viktigt för att 
må bättre. Allergitabletter får inte full effekt för-
rän efter två veckor och om de tas för sent blir 
de mindre effektiva.

Benita Björk känner särskilt för alla skolbarn 
och studenter, som ofta har intensiva perioder 
av prov och tentor när allergisäsongen är som 
värst. För vissa patienter är det som att gå om-
kring med konstant influensa, berättar hon. Det 
påverkar förmågan att prestera och kan få stora 
konsekvenser. 

— Med hjälp av pollenprognoserna får patien-
terna en säkrare behandling. De vet när de ska 
börja ta sina mediciner och börjar inte för tidigt 
för säkerhets skull, säger Benita Björk.

Det är inte bara på patienterna som hon 
märker att våren kommer allt tidigare till Skåne. 
Det räcker att titta ut genom köksfönstret där 
hemma, så ser hon ormhasselns blommor lysa i 
februari. 

TEXT JENNY KALLIN 

FOTO ANDRÉ DE LOISTED

3 tips från  
Benita Björk:

 Långvariga förkylningar i 
januari, februari. Kan det vara 
allergi? Oftast inte, men ha 
tanken i bakhuvudet eftersom 
pollensäsongen har förlängts. 
Fråga patienten hur det var förra 
året.

 Genom att föra allergidagbok 
och följa pollenprognoser kan 
patienter förstå vad de reagerar på, 
styra sin medicinering, planera sina 
utomhusaktiviteter – och må bättre.

 Tänk på att patienter som är upp-
vuxna i ett annat land har lättare att utveckla 
pollenallergi för svenska arter i vuxen ålder.

under april i södra och mellersta Sverige och 
några veckor senare i resten av landet.  

Björkallergiker besväras också av hassel. 
Milda vintrar kan det redan i november, decem-
ber lysa gula hängen på kala hasselbuskar, som 
sprider pollen när det blir plusgrader. 

Björk och ask är exempel på träd som bildar 
mer pollen när det är varmare. Gräs kan sprida 
pollen långt in på hösten om våren varit varm 
och gräset lyckats anlägga många strån.

I Skåne är det i stort sett bara november och 
december som ger en paus från pollen i dag, 
berättar Benita Björk. På vårdcentralen i Ängel-
holm, där hon också jobbar, möter hon patien-
ter med nya och växande besvär. 

— Patienter som tidigare haft kortare perioder 
av problem får längre perioder. Och när du 
är inflammatorisk en längre tid kan det 
göra att det triggar i gång allergi mot 
exempelvis gräs, fast du egentligen 
är björkallergiker, säger hon.

JU MER pollen det är i luften, desto 
mer symptom. För botanisten och 
forskaren Åslög Dahl vid Göteborgs 
universitet är utvecklingen tydlig. Hon 
har arbetat med Sveriges pollenmät-

 Förändring
arna i naturen 
påverkar livet 
för Benita Björks 
patienter.

Ökande 
hälsoproblem

 Sedan mitten av 1900-talet 
har antalet pollenallergiker ökat 

markant. Den största föränd-
ringen har skett de senaste 
årtiondena. I dag är 25–30 

procent av alla vuxna och barn 
allergiska mot pollen, med olika 

grader av symptom. 

 Åslög 
Dahl.
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Sommaren 2018 var 
Uppsala varmast i landet. 
Här räddades liv med hjälp 
av genomtänkta förbere
delser, kalla duschar och 
vatten melon.

Träden som kantar Fyrisån i 
Uppsala ger väl behövlig skug-
ga. Solen skiner och luften 
står still. Det är sommaren 
2018 och drygt två veckor in 
i juli visar termometern 34,4 
grader.

Det är den högsta tempe-
raturen i staden på 71 år, 
men det som framför allt 
påverkar är den ihållande 
värmen. Värmeböljan 2018 
gav Uppsala 20 dagar i rad 

med temperaturer på 
eller över 30 grader 
och gjorde staden, 
tillsammans med 
Målilla, till Sveriges 
varmaste plats den 
här rekordsomma-
ren. 

EVA ANDERSSON, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska i 
Uppsala kommun, är tacksam 
för att hon var förberedd. 
Åren innan hade hon deltagit 
i Folkhälsomyndighetens ar-
bete med att ta fram råd och 
riktlinjer till Sveriges kommu-
ner och regioner kring hur 
värmeböljor ska hanteras för 
att rädda liv.

Därför fanns strukturer för 
hur kommunens tjänsteman 
i beredskap skulle larma 
vidare till ansvariga i vården 
när SMHI skickade ut var-
ningar om ihållande varmt 
väder. Värmevarningen syns 
i journalsystemet med hän-

 Eva  
Andersson.

HÄR VAR VÅRDEN
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Det som är bra för klimatet är också 
bra för hälsan. Vården har en viktig 
uppgift att motivera till bättre 
miljö val, säger Sofia Hammar
strand från Läkare för miljön.
 
Hon är inte ensam om att se kopplingen mellan 
minskad klimatpåverkan och bättre hälsa. 
Samma sak förs fram av bland annat WHO och 
de stora Lancetrapporterna om hälsa och kli-
mat, som pekar på vården som en viktig aktör 
i klimatfrågan. Det handlar om förebyggande 
folkhälsa. Allt från att äta mer baljväxter, frukt, 
grönsaker och nötter till att röra på sig mer.

— Välfärdssjukdomar är största orsaken till 
död i dag och åtgärderna som krävs för klima-
tet kommer med enorma hälsofördelar, säger 
Sofia Hammarstrand.

JENNY KALLIN 

BRA FÖR HÄLSAN  
— BRA FÖR KLIMATET
Livsstilsförändring: Du har 7,5 kilo-
meter till jobbet, dit du varje arbetsdag 
tar dig med en bensindriven bil. I stället 
börjar du arbetspendla med cykel.
Vinst: Hälsofördelen med att röra på 
dig mer minskar din dödsrisk med 
cirka 20 procent. Samtidigt minskar 
du dina årliga 
koldioxidutsläpp 
med 540 kilo. 

Så många liv skulle skulle kunna sparas 
varje år om en tredjedel av Stockholms 

bilpendlare, som enligt beräkningar 
kan cykla till jobbet på mindre än 30 

minuter, tar cykeln i stället. Hälsovinsten 
kommer av bättre luft och mer motion. 
Det visar forskning från Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. 

visningar till informations-
sidor riktade till sjuksköter-
skor och annan personal.

— Vi har många multi-
sjuka äldre och vi lyckades 
klara de flesta i hemmet 
med svalkande extra du-
schar, vätska och meloner 
och vädring på natten, 
säger Eva Andersson.

På särskilda boenden 
fanns flyttbar luftkonditio-
nering. God kommunika-
tion och bra förberedelser 
var A och O, berättar Eva 
Andersson. Sedan gällde 
basal omvårdnad för att 
brukarna skulle få svalka 
och vätska. 

— Det jag har lärt mig, det 
är att vara ute i god tid och 
förvarna. Det går inte att 
vänta tills värmen kom-
mer. Inför nästa sommar 
kommer jag att skicka ut 
information redan i april 
om vad som gäller vid en 
värmebölja och påminna i 
maj, säger hon.

INSPIRERAD AV ett gäng 
äldre damer och herrar i 
Uppsala uppmanar Eva An-
dersson också till kreativa 
lösningar, som kanske bara 
finns en färdtjänstresa bort. 
Att åka till ett svalt köp-
centrum och dricka kaffe 
kan vara ett smart sätt att 
fördriva dygnets varmaste 
timmar. 

JENNY KALLIN

           Läs mer på vardfokus.se!
           Här hittar du fler artiklar om 
klimatet och länkar till forskning: 
vardfokus/samlingssidor/klimatet.


