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Råd om hur du tar hand om dig själv och andra när det är varmt väder  
 
En värmebölja kan vara skadlig för din hälsa! 
 
Ljusa, varma sommardagar är något vi alla längtar efter under resten av året, speciellt när det 
varit extra kallt och vått under vinter och vår här hemma i Hylte kommun. Men under tiden 
som vi njuter av ljumma sommardagar, ska vi komma ihåg att temperaturen faktiskt kan bli för 
hög, att det kan bli obekvämt varmt och för vissa personer också farligt varmt! 
Det finns många bevis för att en värmebölja är farlig för oss och att om vi utsätts för hetta kan 
den leda till stor skada! 
 

1. Temperaturer över 27 grader under mer än 3 dagar ökar risken för dödsfall 
2. Vid en värmebölja utsätts personer med hjärtsjukdomar, lungsjukdomar och andra allvarliga 

hälsoproblem för stora risker. 
3. Spädbarn och småbarn är också in i riskzonen vid en värmebölja. 
4. Många läkemedel minskar din motståndskraft mot värme. Du ska fortsätta att ta dina 

läkemedel men också skydda dig mot värmen. Prata med din läkare för att få råd! 
5. Varningssymtom att hålla ögonen på är: kramp i armar och ben, yrsel, känna sig svimfärdig, 

svårt/tungt att andas, illamående och kräkning samt (ökad) förvirring. 
6. Omedelbara åtgärder som ska vidtas när ett eller flera varningssymtom uppträder: 

a. Svalka av dig så fort som möjligt! Ta en kall dusch! 
b. Ta inte paracetamol, (Alvedon, Pamol, Panodil m fl) eller acetylsalicylsyra (Treo, 

Magnecyl, Bamyl m fl) eftersom de kan förvärra symtomen. 
c. Gå och lägg dig i ett svalt rum! 
d. Ring 1177 eller gå in på www.1177.se för fler råd.  
e. Om någon i du eller någon i din närhet blir mycket påverkad av värmen (blir förvirrad, 

får kramper i armar och/eller ben eller mår mycket illa) och det inte blir bättre av vila 
(flera timmar), svalka och dryck – ring 112 och be om en ambulans. 

 
Vem är i riskzonen? 
Alla påverkas av hetta, men en del personer är mer utsatta för risker vid en värmebölja än 
andra. Dessa personer är: 

 Äldre personer, speciellt äldre kvinnor och personer över 75 år 
 Spädbarn och småbarn 

 Kroniskt sjuka; hjärt- och lungsjuka, diabetiker m fl 

 Personer som äter vissa läkemedel 

 Personer med psykisk sjukdom och demenssjukdom 

 Personer med feber av annan orsak än värmen 

 Personer med rörelsehinder 

 Personer som missbrukar alkohol och/eller droger 

 Personer som är fysiskt aktiva t ex kroppsarbetare av olika slag 
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Vad ska du göra? 
Använd ditt sunda förnuft! 
Lyssna på den lokala väderrapporten så att du vet om det är en värmebölja på väg. 
Planera för att minska risken för att du eller dina anhöriga blir sjuka av värmen. 

 Om väderrapporten visar att det är en värmebölja på väg, försök att planera så att du inte 
behöver gå ut så mycket i hettan! 

 Om det är möjligt - gå inte ut mellan kl. 11.00 - 15.00 när det är som varmast! 
 Undvik onödig ansträngning, skjut upp sådant som inte måste göras.  
 Vill du fortsätta med fysisk träning – planera in den när det är som svalast, tidigt på morgonen 

eller sent på kvällen 
 Om du måste gå ut – försök att hålla dig i skuggan. Använd hatt och löst sittande, tunna kläder, 

helst av bomull. Om du ska vara ute en längre stund – ta med dig rikligt med vatten  
 Vistas så mycket som möjligt i luftkonditionerade eller svala rum. Välj bostadens eller husets 

svalaste rum och vädra ut värme under natten. Gillestugor och hobbyrum i källaren kan vara 
svalast. 

 En fläkt kan ge viss svalka om det inte är extremt varmt i rummet, då kan den orsaka 
uttorkning. 

 Avbryt genast det du sysslar med om du blir yr eller känner dig trött. Sök hjälp om du känner 
dig dålig. 

 
 
 
Håll dig sval! 
Det är bäst för din hälsa att undvika att du blir för varm! Har du någon i din närhet som tillhör 
någon av riskgrupperna – Du kan behöva hjälpa denna person att hålla sig sval! 

 Håll fönster och dörrar stängda under dagen, när det är varmare ute än inne. Öppna på kvällen 
och natten när temperaturen är lägre där ute. 

 Minska värmestrålningen från solen in genom dina fönster. Fäll ner ev. markis innan solen går 
upp. Har du metall persienner – fäll inte ner dem utan dra i stället för gardinerna. Metall 
absorberar värme!  

 Drick regelbundet även om du inte känner dig törstig! Vatten, fruktjuicer, lättöl, saft och andra 
svala, inte alltför söta drycker. Undvik alkohol, kaffe/te och andra varma drycker. 

 Alltför kalla drycker kan ge kramp. Har du fått läkarråd om vätskeintag eller om du använder 
vätskedrivande läkemedel bör du fråga läkaren om lämpliga åtgärder. 

 Ersätt salt och mineraler i kroppen om du svettas kraftigt. Mineralvatten och sportdrycker 
fungerar bra. 

 Ät ”lätt” mat och mycket grönsaker! Försök att äta sallader och frukt som innehåller mycket 
vatten. 

 Duscha svalt en eller flera gånger per dag.  

 Ha löst sittande, tunna, luftiga kläder.  

 Svalka av dig med en fuktig handduk eller scarfs över nacke och hals.  

 Skölj ofta av ansiktet och nacken med kallt vatten för att kyla ner dig. 

 Håll regelbunden kontakt med anhöriga, vänner eller grannar. Om du är gammal eller sjuklig 
så be någon hålla kontakt med dig morgon och kväll. 

 
Var inte ute i hettan om det inte är absolut nödvändigt! 


