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Abstract 

Objectives/Background: Climate changes are supposed to increase the frequency of heat 
waves, which can have negative health effects on elderly. Therefore, it is important that 
personnel at retirement homes are aware of the negative effects that heat waves have. The 
aim of this study was to investigate if the personnel at retirement homes in Umeå kommun 
thinks that heat waves are a problem for the elderly.  

Method: The study is qualitative where four employees from four different retirement 
homes in Umeå Kommun were interviewed. All the interviews were recorded and the 
collected material was analyzed in a content analysis.  

Results: The personnel think that heat waves are a problem at elderly homes in Umeå 
kommun. During heat waves the elderly severe from several negative health effects and 
sometimes even deaths. Facility improvements and better equipment such as automatic 
curtains would help the personnel in their daily work so they can spend more time taking 
care of the elderly people during heat waves. 

Conclusion: Heat waves are a problem at elderly homes in Umeå kommun. There are 
numerous faults regarding, education, work routines and information about action plans at 
the elderly homes in Umeå kommun that needs to be looked in to. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Klimatförändringarna i världen har bidragit till stora förändringar, som också visat ha 
medfört negativa hälsoeffekter. FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) publicerade år 2007 en klimatrapport som visade på att medeltemperaturen runtom 
i världen har ökat med åren. År 2013 släpptes nästa klimatrapport av IPCC där de kommit 
fram till att läget är värre än vad de tidigare trott. I genomsnitt så har jordens temperatur 
stigit 0.85 grader sedan år 1880, men den nya klimatrapporten visar på att uppvärmningen 
har tilltagit ytterligare de senaste åren. Rapporten visar på att de tre senaste årtiondena är de 
varmaste temperaturerna som uppmätts globalt sedan år 1850 och de förväntas öka ännu 
mer i framtiden. Stigande årstemperaturer kommer i framtiden leda till mer frekvent 
förekommande värmeböljor (IPCC 2013).  

Trots att Sverige är ett relativt kallt land temperaturmässigt så drabbas det av 
klimatförändringarna som sker (Storbjörk 2006). Det är inte helt enkelt att definiera ordet 
värmebölja och därför finns det ingen allmänt vedertagen definition av vad en värmebölja är. 
Anledningen till varför det finns problem med att definiera en värmebölja är för att det kan 
vara stora temperaturskillnader på olika platser (SMHI 2011). Vad som räknas som en 
värmebölja i ett land kan vara vanliga temperaturer i ett annat land. Bara i Sverige skiljer sig 
den normala temperaturen väldigt mycket runtom i landet vilket gör det svårt att ange en 
exakt temperatur när något ska räknas som en värmebölja (Statens folkhälsoinstitut 2010). 
Till exempel kan temperaturer på 22°C vara normalt i de södra delarna av Sverige under en 
viss månad, men samtidigt kan samma temperatur räknas som ovanligt varmt i de norra 
delarna av landet (SMHI 2011). Enligt WHO (World Health Organization) inträffar en 
värmebölja då den högsta dagstemperaturen är 5°C högre än den för årstidens normala 
temperatur (Koppe et al. 2004). SMHI beskriver det istället som en sammanhängande period 
då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck (SMHI 2011). Det som 
även försvårar definieringen av värmeböljor är att det finns flera olika faktorer som har stor 
betydelse för effekterna av en värmebölja (Statens folkhälsoinstitut 2010). 
Dygnsmedeltemperaturen är någonting det kan läggas för mycket fokus på, det kan istället 
vara mer relevant att undersöka vad maxtemperaturen är under ett dygn och hur länge en 
värmebölja har varat. Faktorer som kan lindra skadorna från värmeböljor är till exempel om 
det är svala nätter under perioderna vid ovanligt höga temperaturer (SMHI 2011). 

Antalet värmeböljor har ökat i Sverige och i framtiden förväntas de inträffa allt mer ofta än 
vad det gör idag enligt olika klimatmodeller som tagits fram (SMHI 2011). Forskare har även 
beräknat att extremt varma temperaturer som hittills uppmätts vart tjugonde år i 
genomsnitt, kan inträffa vart tredje till femte år i slutet av detta århundrade. Enligt dessa 
beräkningar kan höga temperaturer som 40°C bli aktuella vart tjugonde år i landet (SMHI 
2011).  Vissa klarar av värmeböljor bättre än andra men det finns sårbara grupper som 
påverkas mer negativt än andra. Studier som gjorts visar att de som drabbas allra värst är den 
äldre befolkningen där dödligheten ökar kraftigt vid inträffande av värmeböljor (Statens 
folkhälsoinstitut 2010).  

 

1.1 Värmeböljor nu och då  
Värmeböljor var ett hälsoproblem även förr i tiden, däremot har det blivit ett större problem 
idag till följd av att frekvensen och längden av värmeböljor har ökat (Della-Marta et al. 
2007). I en studie från år 2007 analyserades data från 1880–2005 i västra Europa, den visar 
på att värmeböljors längd har fördubblats sedan år 1880 och att de inträffade tre gånger så 
ofta år 2005 i jämförelse med år 1880 (Della-Marta et al. 2007). År 2003 drabbades Europa 
av den varmaste sommaren sedan år 1500, och Frankrike var det land som drabbades allra 
värst av de extrema temperaturerna (Poumadere et al. 2005; Robine et al. 2008). 
Beräkningar som gjorts visar att det dog över 70 000 människor i Europa varav 15 000 i 
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Frankrike, vilket är höga siffror jämfört med en normal sommar (Robine et al. 2008; Fouillet 
et al. 2006). 

 

1.1.1 Värmeböljor i framtiden och den åldrande befolkningen i Sverige 
Värmeböljor är svåra att förutse eftersom det beror på hur framtidens utsläppsnivåer av 
växthusgaser i samhället ser ut och hur de kommer att påverka vårat klimat på sikt 
(Nakicenovic et al. 2000). Trots svårigheterna har olika framtidsscenarion tagits fram av 
forskare runtom i världen. År 2009 togs ett scenario fram för hur det kan se ut år 2030 i 
Umeå (Carlsen et al. 2009). I framtidsscenariot för Umeå togs det hänsyn till en rad olika 
förändringar som till exempel befolkningsökning och ålder hos befolkningen. Om en 
värmebölja inträffade i Umeå år 2009 så ökade antalet döda med 17 personer per dag. 
Jämförs de siffrorna med framtidsscenariot för år 2030 så skulle 32 personer dö varje dag 
om en värmebölja inträffade. Även antalet inläggningar på Norrlands Universitetssjukhus 
skulle öka med 22 inlagda personer per dag (Carlsen et al. 2009).  

Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos förväntas en fjärdedel av Sveriges 
befolkning vara 65 år eller äldre vid år 2060 (Statistiska centralbyrån 2015). Anledningen till 
att den äldre befolkningen i Sverige antas öka i framtiden är att dödligheten bland äldre har 
minskat gradvis (Ahlbom, Drefahl och Lundström 2010). Utgår man från att minskningen av 
dödligheten hos äldre följer samma mönster som det gjort de senaste 250 åren och 
sänkningen är likformig över alla åldrar, så kommer hälften av alla nyfödda barn idag att leva 
tills de är 100 år gamla (Ahlbom, Drefahl och Lundström 2010). Detta leder till att fler 
personer kommer att behöva äldreomsorg i framtiden. Det kommer därför vara viktigt att 
äldreboenden i Sverige är förberedda och anpassade till detta framtida scenario 
(Socialstyrelsen 2005).  

 

1.1.2 Värmeböljors effekt hos den äldre befolkningen  
Hur värmeböljor påverkar olika grupper i samhället skiljer sig då vissa grupper är betydligt 
mer utsatta än andra (Statens folkhälsoinstitut 2010). Flera olika studier har kommit fram 
till att faktorer som ålder, psykiskt och fysiskt tillstånd samt personers sociala situation har 
en stor effekt på hur personer påverkas av värmeböljor (Kovats och Hajat 2008; Basu 2009). 
Därför gäller det att ta hand om personer som till exempel har problem med 
andningsorganen, diabetes eller någon psykisk sjukdom då de löper större risk att drabbas 
negativt vid en värmebölja (Statens folkhälsoinstitut 2010). Även om de med fysiska eller 
psykiska sjukdomar räknas till sårbara grupp vid inträffande av värmeböljor, så är det ändå 
den äldre befolkningen som drabbas allra värst (Åström Oudin, Forsberg och Rocklöv 2011). 

Att äldre personer drabbas extra hårt vid värmeböljor kan bero på sjukdomstillstånd och 
intag av olika läkemedel, vilket är vanligt förekommande hos de äldre (Statens 
folkhälsoinstitut 2010). Läkemedel av olika slag kan påverka kroppens nerv- och 
regleringssystem, som i sin tur kan leda till att de får svårt att känna av kroppens signaler 
(Statens folkhälsoinstitut 2010). Läkemedel som är vanligt förekommande hos de äldre 
människorna är ofta vätskedrivande, risken ökar därför särskilt mycket för vätskebrist vid 
varmare temperaturer. (Statens folkhälsoinstitut 2010; Hajat, O'Connor och Kosatsky 2010). 
Vid hög värme så vidgas våra ytliga blodkärl och svettproduktionen ökar. Om man inte får i 
sig tillräckligt med vätska för att kompensera vätskeförlusten vid svettning så blir blodet mer 
koncentrerat, och det blir svårt att reglera temperaturen i kroppen. När blodet blir 
koncentrerat så ökar risken för blodpropp i hjärta och hjärna, vilket utgör en större risk för 
de personer med hjärtproblem när höga temperaturer förekommer (Karolinska 
Universitetssjukhuset 2017). Hjärtat får vid hög värme ökade krav på sig att pumpa ut blod i 
högre takt, och är hjärtat försvagat kan det resultera i allvarlig hjärtsvikt. Dödsfall hos den 
äldre befolkningen vid värmeböljor beror oftast på att de har någon form av 
cirkulationsrubbning i grunden. Många äldre personer har även fysiska begränsningar, vilket 
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kan göra att enkla saker som att öppna ett fönster eller ta av sig en tröja blir svårt att klara av 
själv (Karolinska Universitetssjukhuset 2017). 

 

1.2 Handlingsplan vid värmeböljor  
Enligt paragraf 2c (1982:763) framkommer att hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa (SFS 2016:1298) och enligt en rapport från Socialstyrelsen (2011), så 
saknades beredskapsplaner att arbeta efter när värmeböljor inträffar generellt i landet. Det är 
viktigt att vara uppmärksam på inomhustemperatur hos vårdtagare, då det finns starkt 
samband mellan en negativ hälsoeffekt hos de äldre och en hög inomhustemperatur. 
(Socialstyrelsen 2005). På grund av Socialstyrelsens rapport (2011) så har Västerbottens Läns 
Landsting (VLL) tagit fram en handlingsplan för personal för hur de ska arbeta om en 
värmebölja inträffar (Brändström, Englund och Widman 2013). Handlingsplanen hänvisar 
till ett ökat vätskeintag, bibehålla en sval miljö, ordna svalkande åtgärder vid behov, 
uppmana till minskad fysisk aktivitet och inte minst vara extremt uppmärksam på hur 
vårdtagarna mår. Handlingsplanen tar även upp vilka sjukdomstillstånd som är extra viktiga 
att rikta uppmärksamhet till vid ökad värme (Brändström, Englund och Widman 2013).  

Enligt handlingsplanen är det enhetschefens eller arbetsledarens uppgift att se till så att 
information har gått ut till samtliga anställda om värmeböljors påverkan och var de kan finna 
information om vilka riktlinjer de ska följa. Det är arbetsledarnas uppgift att identifiera 
särskilt känsliga individer med hjälp av boendets ansvariga läkare eller sjuksköterska. 
Dessutom framgår det i handlingsplanen att det ska finnas en kontaktperson som ansvarar 
för att ta emot larm från personalen vid en värmebölja, även under helger och semestertid. 
Denna persons uppgifter är att veta var information finns att ta del av samt föra vidare 
informationen till berörd personal (Brändström, Englund och Widman 2013).  

 

1.3 Syfte  
Studien syftar till att undersöka om personal vid fyra äldreboenden i Umeå kommun 

upplever värmeböljor som ett problem för vårdtagarna, samt om de är informerade om 

konsekvenserna av och har arbetsrutiner för inträffandet av värmeböljor. Studien ska vidare 

undersöka om personalen har egna förslag på förbättringar för att undvika negativa 

hälsoeffekter hos vårdtagarna vid varma temperaturer.  

 

1.4 Avgränsning 
Studien avser inte värmeböljor som sker under andra årstider än sommaren. 

 

1.5 Frågeställningar 
• Upplevs värmeböljor vara ett problem på äldreboenden i Umeå kommun? 

• Hur arbetar personalen på äldreboenden i Umeå Kommun för att motverka ohälsa hos 
äldre vid värmeböljor?  

• Får personalen på äldreboenden utbildning om hur vårdtagare påverkas av värmeböljor? 

• Finns det några åtgärder enligt personalen som kan vidtas för att undvika de negativa 
effekterna av värmeböljor hos vårdtagare i framtiden? 
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2 Metod 
 

En kvalitativ intervjustudie med fyra intervjuer på lika många slumpmässigt utvalda 
äldreboenden gjordes i Umeå Kommun. En förfrågan om medgivande skickades ut till 
respektive enhetschefer. Efter chefernas medgivande skickades en intresseanmälan ut till de 
anställda vid respektive äldreboende där de blev ombedda att ta kontakt om de uppfyllde 
inklusionskriterierna och var intresserade av att delta i studien. Inklusionskriterier för att 
delta som informant i studien var att vara anställd 75 % eller mer vid ett äldreboende i Umeå 
kommun och ha arbetat där i minst fem år. Informanten blev både muntligt och skriftligt 
informerad vid intervjutillfället om studien, och de fick även fylla i en samtyckesblankett om 
att uppgifterna som lämnats vid intervjun får användas i studien. De informerades även om 
att de närsomhelst och utan närmare förklaring kan avbryta sitt deltagande i studien.  

Vid äldreboenden där flera informanter anmält sitt intresse gjordes ett strukturerat urval 
baserat på erfarenhet inom yrket. Detta för att få informanter med olika mycket erfarenhet 
inom yrket. Därefter togs det kontakt med respektive informant för att bestämma datum, tid 
och plats för intervjun. 

Alla intervjuer utfördes i ett ostört rum som informanten själv fick välja ut för att de skulle 
känna sig trygga i intervjusituationen. Innan intervjuerna påbörjades gavs information om 
intervjuns uppbyggnad till informanten och därefter spelades alla intervjuer in med hjälp av 
en mobiltelefon. Eftersom att informanterna var konfidentiella så tilldelades varje informant 
ett kodnamn för att kunna skilja dem åt vid bearbetning av det insamlade materialet.   

Efter att alla intervjuer var utförda så skrevs de ned ordagrant utifrån ljudinspelningarna, 
detta för att göra det möjligt att läsa intervjuerna flera gånger och på så sätt få en bättre 
översikt och djupare förståelse av vad informanterna berättat (Graneheim och Lundman 
2004). För att analysera de sammanställda intervjuerna användes en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Efter att intervjuerna lästs flera 
gånger plockades viktiga meningar och fraser ut i form av meningsbärande enheter. Dessa 
innehåller information som är relevanta för frågeställningarna. Anledningen till att 
meningsbärande enheter tas ut är att texten ska kortas ner och bli lättare att få en översikt 
över utan att innehållet förändras (Graneheim och Lundman 2004). Dessa kodas sedan och 
blev därefter grupperade och indelade i kategorier som då ska återspegla det centrala 
budskapet i intervjuerna. När intervjun har kodats och delats in i kategorier så skapas teman 
för kategorierna som är den röda tråden för varje kategori som ingår i temat (Graneheim och 
Lundman 2004). 

Resultaten redovisas i tabell 1 i resultatdelen efter de fyra teman, de åtta tillhörande 
kategorierna och dess subkategorier. Varje tema, kategori och subkategori förklaras i löpande 
text där subkategorierna kursiveras i texten.  
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3 Resultat 
 

De fyra intervjuerna resulterade i åtta olika kategorier med subkategorier. Dessa åtta 
kategorier med tillhörande subkategorier utformades sedan till fyra teman: ”Personalen om 
hälsopåverkan”, ”Personalen om nuvarande rutiner”, ”Personalen om brister i verksamheten” 
och ”Personalen om förbättringar” (Tabell 1). 

 

Tabell1. Teman, kategorier och subkategorier. 

 

Tema 

 

Kategori 

 

Subkategori 

 

 

 

Personalen om hälsopåverkan 

 

 

De flesta påverkas 

Påverkas negativt 

Trötthet 

Tappar aptiten 

Huvudvärk och illamående 

 

Dödsfall förekommer 

Inte hänt alltför ofta 

Varmt under en lång period 

Varma nätter 

 

 

Personalen om rutiner 

 

 

Vårdtagares behov 

Olika behov  

Psykisk eller fysisk sjukdom 

Uppsikt 

 

Personalens arbete 

Påminna varandra   

Kommunicera 

Informerat 

 

 

Personal om brister i verksamheten 

 

Avsaknad av utbildning 

Problem 

Rutin 

Påminna varandra  

 

Avsaknad av handlingsplan 

Handlingsplan 

Egna kunskaper  

Trygghet 

 

 

 

Personalen om förbättringar 

 

 

 

Teoretiska åtgärder 

 

Mer utbildning  

Kostnadsfråga 

 

Praktiska åtgärder 

Ventilation  

Äldreboendenas skick  

Automatiska åtgärder 

Påminnelse  
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3.1 Personalen om hälsopåverkan 
Värmeböljans effekt på vårdtagaren är individuell utifrån deras fysiska och psykiska hälsa 
enligt personal på de fyra olika äldreboendena. Detta tema belyser hur personalen på 
äldreboenden upplever att vårdtagarna påverkas vid inträffande av värmeböljor. 

 

3.1.1 De flesta påverkas 

När en värmebölja inträffar så anser samtliga informanter att de flesta vårdtagarna påverkas 
väldigt negativt. Informanterna har registrerat att trötthet är ett tydligt symptom under 
värmeböljor, som visar sig i större sömnbehov och minskad ork till aktiviteter hos 
vårdtagarna. Ökad törst och minskad aptit har också registrerats hos många vårdtagare 
under värmeböljor. 

Huvudvärk och illamående är två symptom som informanterna upplever ökar hos 
vårdtagarna vid värmeböljor. En av informanterna betonade skillnaden på hur mycket 
vårdtagarna påverkas beror till stor del på hur länge en värmebölja håller i sig. En av 
informanterna ansåg inte att vårdtagarna påverkades speciellt mycket av värmeböljor 
förutom att de blir lite tröttare och törstigare. Det trodde informanten berodde på att de 
hade väldigt fräscha lokaler som var relativt nybyggda och klarade av att kyla ner boendet 
inomhus när det blir varmt om somrarna. 

Något som är väldigt tydligt på alla fyra äldreboenden är att vårdtagare med hjärt- och 
kärlsjukdomar samt andningssvårigheter oftast påverkas mycket mer än de andra på 
boendet. Dessa personer upplever de flesta informanterna klagar betydligt mer när det är 
varmt ute, och det är lätt att förstå då även många anställda på boendena brukar klaga om 
det är varmt.  

”Eeeh det är ju väldigt olika mellan brukarna beroende hur gamla och hur 

friska i övrigt dem är…umm det märks ju kanske mest av på de som har 

svaga hjärtan just för att det blir sådana problem att andas”. 

 

3.1.2 Dödsfall förekommer 
Tre av de fyra informanterna har varit med om att vissa vårdtagare inte har klarat av värmen 
vilket då har resulterat i dödsfall. En informant berättar att vid de tillfällen som det har 
inträffat så har det oftast berott på att det har varit väldigt varmt under en lång period. 
Informanten berättade vidare och beskriver värmen som ett större problem då även nätterna 
är varma.  

” …då är det en del av brukarna som inte klarar av att överleva. Men det 

har väl inte hänt jätte ofta utan det har varit de somrarna när det varit 

extremt varmt flera dagar i följd och även nätterna har varit varma”. 

 

3.2 Personalen om nuvarande rutiner 
Temat belyser vårdtagares olika behov och personalens rutiner vid inträffande av värmebölja. 

 

3.2.1 Vårdtagares behov 
Vårdtagare har olika behov av hjälp från personalen när det är varmt ute. Samtliga 
informanter betonar skillnaden mellan vårdtagare med en god fysisk och psykisk hälsa och 
de som har någon form av psykisk eller fysisk sjukdom. Informanterna var enhälliga om att 
det viktigaste vid en värmebölja är att se till att brukarna får i sig tillräckligt mycket vätska. 
Två av informanterna berättade att det ibland kan vara svårt med en del av brukarna då de 
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kan vara så pass sjuka att de inte kan tala om själva att de är törstiga. De flesta vårdtagarna 
känner av kroppens signaler om de behöver dricka och säger då till, men det finns en del 
vårdtagare som har problem att prata eller har någon psykisk sjukdom som gör att de inte 
kan förmedla om de är törstiga. De personerna är det extra viktigt att hålla under uppsikt och 
se till att de verkligen får i sig tillräckligt mycket vatten så de inte blir uttorkade.  

”Eeeh ja men vi ser ju till att försöka hålla koll på alla vårdtagare så att 

de får i sig mycket vatten och att de inte sitter i solen…umm men sen 

kräver ju alla vårdtagare olika mycket koll på sig eftersom vi har ju vissa 

som har en del problem att röra sig så de kan ju som inte ta hand om sig 

själva så bra och då krävs det att vi håller koll på dem när det är 

jättevarmt”. 

 

3.2.2 Personalens arbete 
Informanterna berättar vid intervjutillfällena att det är viktigt att ha alla vårdtagare under 
uppsikt och se till att de får i sig tillräckligt med vätska och att de inte sitter i solen. Om de 
ändå vill sitta ute ska de smörjas in med solskyddsfaktor och ha på sig en hatt eller en keps 
för att försöka minska de skadliga effekterna från solen. När det gäller personalens arbete vid 
en värmebölja, så är det ingen av de fyra informanterna som har någon vetskap om det finns 
några nedskrivna rutiner. Det är istället sjuksköterskor på plats på alla fyra äldreboendena 
som berättar vad personalen ska tänka på när det är höga temperaturer utomhus.  

”Jadu vi påminner väl mest varandra när det är jättevarmt att kolla till 

alla vårdtagare och se till så att de dricker mycket vatten och inte sitter i 

solen”. 

En av de fyra informanterna berättar att chefen kommit ut till äldreboendet och informerat 
de ordinarie anställda om vad de ska tänka på, sen får de ordinarie hjälpa till att berätta för 
vikarier vad de måste tänka på då vissa saknar undersköterskeutbildning och erfarenhet. En 
annan informant berättar att det är viktigt att hålla ett extra öga på vikarierna som jobbar 
framförallt under sommaren och hela tiden påminna dem vad de ska tänka på för att ta hand 
om vårdtagarna på bästa sätt. Informanterna betonar vikten av att de anställda påminner 
varandra och kommunicerar med varandra om vad som måste göras vid en värmebölja.  

 

3.3 Personalen om brister i verksamheten 
Detta tema tar upp vilka brister som finns inom verksamheterna enligt informanterna.  

 

3.3.1 Avsaknad av utbildning 
Ett problem de fyra informanterna upplever på äldreboendena är bristen av utbildningar om 
värmeböljors effekter på vårdtagare. Den ordinarie personalen har ofta mycket rutin och vet 
hur de ska arbeta då en värmebölja inträffar. Problemet är att det oftast är sommarvikarier 
som jobbar under somrarna då den ordinarie personalen är på semester, och de saknar ofta 
undersköterskeutbildning eller tidigare erfarenhet inom yrket. Ingen av informanterna har 
fått någon särskild utbildning om värmeböljor utan det handlar mest om att påminna 
varandra. Detta upplever alla informanter som en brist i verksamheten då det är lätt att 
glömma bort.  

 

”…jag har väl mer märkt av en osäkerhet hos vikarier och de som inte 

jobbat så länge på äldreboendet och det kan vara lite jobbigt ibland att 
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man måste som påminna dem hela tiden vad de ska göra för de har inte 

så bra koll”. 

 

3.3.2 Avsaknad av handlingsplan 
Tre av fyra informanter uppgav att de inte vet av någon nedskriven handlingsplan om vad 
som ska göras när en värmebölja inträffar. Det vara alltså bara en av informanterna som 
trodde att det fanns något dokument med skriftliga rutiner nedskrivna någonstans, men den 
personen visste inte vart det fanns. Det gäller istället att förlita sig på sina egna kunskaper 
och den information som ges av sjuksköterskorna på varje avdelning.  

”Eeh vi har inga skriftliga rutiner utan det är vi som har jobbat här 

tidigare och även sjuksköterskorna som får lära upp de nya som jobbar 

här…”. 

Att inte ha någon skriftlig handlingsplan vid inträffande av värmeböljor anser de flesta 
informanterna som en brist i verksamheten. Både för att de är lätt hänt att glömma bort att 
påminna varandra då det oftast är mycket att göra vid en värmebölja, men även just för 
tryggheten för alla anställda, vikarier och framförallt vårdtagare.  

 

3.4 Personalen om förbättringar 
Detta tema handlar om vilka teoretiska och praktiska åtgärder informanterna själva anser 
skulle kunna införas på äldreboendena.  

 

3.4.1 Teoretiska åtgärder 
Alla fyra informanter betonar vikten av att mer utbildning måste införas på äldreboendena. 
Detta gäller främst för vikarier som ska jobba under sommaren, men även den ordinarie 
personalen skulle kunna gå en kortare utbildning. En av informanterna förklarade att även 
om det borde införas mer utbildning så är det en kostnadsfråga för kommunen, detta 
eftersom utbildningen måste ske varje gång någon ny person anställs.  

”Men jag vet inte, det kanske är ganska dyrt och svårt att ordna för vi har 

väldigt mycket olika vikarier och mycket sjukskrivningar så det kanske 

blir svårt att ge alla nya en sådan utbildning…”. 

 

3.4.2 Praktiska åtgärder 
Praktiska åtgärder som att installera markiser skulle minska temperaturen inomhus och 
reducera hälsoeffekterna hos vårdtagarna enligt två av informanterna. Förbättrad ventilation 
för att reducera värmen föreslog tre av informanterna. En annan informant ansåg att det ska 
tas hänsyn till äldreboendenas skick, och utifrån det besluta vilka åtgärder som behöver 
utföras. En del äldreboenden med gamla lokaler kan behöva åtgärder som air condition eller 
fjärrkyla och andra nya byggnader skulle kunna klara sig med mindre och billigare åtgärder. 

Andra praktiska åtgärder som tre av informanterna anser skulle underlätta arbetet är att 
installera mer automatisk utrustning. Till exempel markiser och persienner som aktiveras då 
det är soligt och varmt ute. En av informanterna skulle vilja installera ett larm eller 
påminnelse som indikerar när det är varmt utomhus. Det kan till exempel vara en tv-skärm 
som ger information om rutiner och vad alla anställda ska tänka på om en värmebölja 
inträffar så att vårdtagarna inte ska drabbas negativt av värmen.  
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”Eeeh sen kanske nån typ av påminnelse till oss som jobbar när det är 

jättevarmt….kanske nån skärm eller nåt som påminner oss om vad vi ska göra ifall 

det är jättevarmt”. 

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 
Personalen vi Umeå Kommuns äldreboenden har likt andra studier sett att äldre människor 
påverkas negativt vid värmeböljor (Statens folkhälsoinstitut 2010; Hajat, O'Connor och 
Kosatsky 2010). Det märktes vid intervjuerna att informanter var eniga om att hälsan hos 
vårdtagarna påverkas när det är varmt ute. Trötthet och törst var de symptomen som 
uppmärksammades mest enligt informanterna, vilket är relativt vanliga symtom för alla 
människor då det är varmt ute. Det är viktigt att vara extra uppmärksam på de äldres hälsa 
vid en värmebölja. Förutom hög ålder så kan ett flertal olika kroniska sjukdomar, samt viss 
medicinering göra en individ extra sårbar vid höga temperaturer (Brändström, Englund och 
Widman 2013). Drabbas äldre personer av vätskebrist så kan de bli förvirrade och få 
koncentrationssvårigheter. De äldres njurar förlorar med åren en del av sin funktion att 
reglera saltbalansen i kroppen och även det gör att de äldre är extra sårbara vid en 
värmebölja (Davies et al. 1995). En av informanterna upplevde inte att vårdtagarna 
påverkades speciellt mycket överlag vid värmeböljor men det kunde ändå märkas av att de 
blir extra trötta och orkeslösa. Detta kan troligen förklaras med att informanten arbetade på 
ett nyare äldreboende med bättre reglering av temperaturen inomhus.  

Forskning visar tydligt att även om Umeå inte alltid är staden med de högsta temperaturerna 
i landet så är ändå värmeböljor en hälsorisk i Umeå kommun som ska tas på allvar (Carlsen 
et al. 2009). Studien visar att äldre människors hälsa påverkas negativt vid en värmebölja 
och att även dödsfall inträffar. Därför är det viktigt att äldreboenden i Umeå kommun är väl 
förberedda om en värmebölja inträffar så att vårdtagarna påverkas så lite som möjligt. Med 
tanke på att frekvensen av värmeböljor förväntas öka i framtiden så kan det leda till att 
värmeböljor blir ett allt större hälsoproblem, även i Umeå kommun (Carlsen et al. 2009). 

Informanterna i studien efterfrågade en handlingsplan med tydliga riktlinjer om hur arbetet 
ska utföras vid värmeböljor. Det är anmärkningsvärt då det redan finns en handlingsplan 
som tydligt beskriver vilka åtgärder personalen ska vidta vid en värmebölja, och 
kontaktuppgifter till de personer som ansvarar för detta område. Detta påvisar att det finns 
brister i Umeå Kommuns äldreomsorg vad gäller distribuering av information/utbildning till 
personal vid äldreboenden, ett problem som uppmärksammats även i andra kommuner 
(Andersson et al. 2012).  Förslagsvis skulle det behövas ett skriftligt intyg av samtliga 
anställda/vikarierande att de har tagit del av informationen i handlingsplanen, samt att de 
vet vart informationen går att återfinna. Rimligt skulle också vara att de anställda får avlägga 
ett kunskapstest om hur de ska arbeta och vilka riktlinjer de ska följa. Att mer utbildning till 
personal behövs inför sommarmånaderna är även något som socialstyrelsen yrkar för i sin 
rapport om åtgärder som bör införas på äldreboenden (Socialstyrelsen 2011). Under 
semestertider är det många semestervikarier som arbetar, och om de inte känner att det 
klarar av att hantera situationer som kan uppstå under värmeböljor så har de, enligt 
handlingsplanen, rätt till att kalla in extrapersonal (Brändström, Englund och Widman 2013). 
Detta var ingenting som framkom i intervjuerna med informanterna.  

Samtliga informanter hade många förslag på förbättringar som skulle kunna införas på 
äldreboendena i Umeå kommun. Personalen hade idéer om fjärrkyla samt persienner och 
markiser som aktiveras automatiskt då solen lyser. Utrustning som sköter sig automatiskt var 
något som de flesta informanterna hade uppskattat. Det hade underlättat det dagliga arbetet 
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om saker sköter sig själv då många ansåg att de ordinarie arbetsuppgifterna kan vara väldigt 
krävande. En informant nämnde i en av intervjuerna att en teveskärm med information om 
värmen både inomhus och utomhus skulle vara till hjälp. På skärmen ska det även 
framkomma information om när det är värmebölja, och på så vis går informationen ut till alla 
på boendet, båda personal och vårdtagare. Detta är ett enkelt sätt för alla att ta del av 
informationen istället för att påminna varandra. Kommunens boenden bör kunna införskaffa 
detta och ta tillvara på den teknik som finns i dagens samhälle.  

 Något som bör tas tillvara på är den erfarenhet många i personalen på äldreboendena har. 
Att underlätta för både personal och vårdtagare med att se till så att lokalerna är utrustade 
med en bra luftkonditionering och andra åtgärder. Det är en kostnadsfråga att renovera 
många äldreboenden, men kan det minska de negativa hälsoeffekterna från värmeböljor hos 
vårdtagare så kan det vara värt att investera i en renovering, eller åtminstone se till att 
äldreboenden med äldre lokaler har ny utrustning. 

Jämförs informanternas förslag på förbättringar med de förslag som Socialstyrelsens tagit 
fram som till exempel automatisk utrustning, så stämmer de väldigt bra överens med 
varandra (Socialstyrelsen 2011). Det visar ändå på att de anställda på äldreboendena besitter 
väldigt mycket kunskap och idéer om vad som måste åtgärdas i framtiden för att minimera de 
skadliga effekterna på vårdtagarna. Därför borde de som fattar besluten i Umeå kommun 
lyssna på personalen på äldreboendena och ta till sig om vilka förbättringar som kan göras på 
de olika äldreboendena.  

 

4.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie användes för att få ingående svar från informanterna. Då det 
ställdes öppna frågor kunde informanterna berätta fritt om till exempel hur rutinerna 
verkligen ser ut och inte bli styrda av svarsalternativ. Inklusionskriterierna för att delta i 
denna studie var att ha varit anställd 75 % eller mer vid ett äldreboende i Umeå kommun och 
jobbat där i minst 5 år. Det var för att informanterna då mest troligt skulle varit med om 
minst en värmebölja under sin tid på äldreboendet. Informanterna fick själva välja ut 
rummet där intervjun skulle göras då det gör att de lättare slappnar av och känner sig trygga. 
Informanterna fick begränsad information innan intervjun för att inte bli påverkade av något 
som sagts utan att det helt och hållet är deras åsikter och upplevelser som förmedlas i 
intervjuerna. För att uppnå en större trovärdighet i studien hade fler informanter kunnat 
intervjuas, men på grund av arbetets storlek och tid som fanns tillgänglig ansågs fyra 
intervjupersoner vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte. Det hade varit intressant att 
fördjupa sig ytterligare i ämnet och göra en större intervjustudie med ökat antal informanter. 
Om en kvantitativ enkätstudie istället hade använts som metod i den här studien så hade 
antalet deltagare i studien ökat, vilket kanske hade lett till en större säkerhet i resultatet. 
Däremot hade det varit svårare att i den här studien redovisa viktiga fakta i detalj, det vill 
säga vilka exakta brister personalen upplever och olika förslag från personalen på 
förbättringar som kan göras inom verksamheten.   

Skulle man fördjupa sig i den här studien ytterligare hade det varit intressant att intervjua en 
sommarvikarie vid ett äldreboende för att ta reda på hur medvetna de är om den befintliga 
handlingsplanen, samt om de har koll på vilka rättigheter de har i yrket, som till exempel att 
få kalla in extrapersonal vid behov. Att intervjua någon enhetschef vid ett äldreboende hade 
även varit bra för att få en bredare inblick i kommunens arbete och rutiner. 
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5 Slutsats 
Värmeböljor är ett problem på äldreboenden i Umeå kommun då ohälsa och även dödsfall 
kan förekomma hos vårdtagarna. Det är en hälsorisk som måste tas på allvar inför framtiden 
då värmeböljor förväntas öka enligt forskning. I dagsläget finns det flertalet brister gällande 
utbildning, arbetsrutiner och information om befintlig handlingsplan vid äldreboenden i 
Umeå Kommun. Detta är något som måste ses över för att personalen ska få bättre 
möjligheter att ge vårdtagare en god vård och omsorg vid värmeböljor.  
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Bilaga 1  

 

 

Intervjufrågor: 

• Hur upplever du att brukarna på äldreboendet påverkas vid en värmebölja? 

• Berätta hur rutinerna ser ut på äldreboendet om en värmebölja inträffar? 

• Hur har information och/eller utbildning delgivits till er anställda på 
äldreboendet? 

• Vilka förebyggande åtgärder skulle kunna införas på äldreboendet för att 
minska risken att brukarna inte påverkas negativt vid en värmebölja? 
 

 

Följdfrågor som använts: 

• Kan du utveckla det? 

• Berätta lite mer om just det? 

• Vad tycker du om det? 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 
 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien 

SAMTYCKE  

Jag har muntligen informerats om studien. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande.  

☐Ja, jag vill delta i studien ☐Nej, jag vill inte delta i studien 

  

Datum  

Deltagarens underskrift  

  

 Namnförtydligande 

 


