
 

 

De äldre och värmen 
Vi har haft en långvarig värme i hela landet, 

med temperaturer som kan mäta sig med södra 

Europa. Det är inte ofta sommarvädret är så 

stabilt i Sverige. Många tycker det är fantastiskt 

att kunna mätta solbehovet under sin 

semester. Att vistas ute under ljumma, sköna 

sommarkvällar och nätter, ökar 

tillfredsställelsen ännu mer.  

Samtidigt innebär värmen att vi förlorar 

mycket mer vätska än normalt. Risken ökar om 

man anstränger sig i värmen och svettas 

mycket. Då måste man också se till att i högre 

grad ersätta den förlorade vätskan.  

Hos barn och äldre är risken större att bli 

dehydrerade (råka ut för vätskebrist). Barnen 

håller ofta igång och leker och glömmer helt 

enkelt bort att dricka. Då är det bra att det finns 

uppmärksamma vuxna tillhands med 

vattenbuteljen. 

Äldre människor trivs ofta bäst inne varma 

dagar. Trots det riskerar de att drabbas av 

problem på grund av värmen. Vid en 

yttertemperatur över +26 grader under mer än 

tre dagar, ökar risken för hälsoproblem 

påtagligt även inomhus. Kroppen hos äldre kan 

inte reglera temperatur och vätskebalans på 

samma sätt som hos yngre. Dessutom har 

många äldre mediciner som påverkar 

vätskebalansen, till exempel urindrivande 

medel. Generellt kan man säga att 

vätskebristen hos äldre kan leda till allvarligare 

konsekvenser än hos yngre. 

Hur kan man upptäcka att man lider av 

vätskebrist? De kanske vanligaste tecknen är 

muntorrhet samt små urinmängder. Den 

minskade mängden urin innebär ofta också att 

urinen ändrar färg. Vid normal vätskebalans 

ska urinen vara klar. Om urinen blir brunaktig 

och koncentrerad är det ofta ett tecken på för 

dåligt vätskeintag. Förhöjd kroppstemperatur, 

ökad puls och andningsfrekvens kan också vara 

signaler på dålig vätskebalans. Speciellt hos 

äldre kan rubbningar i vätskebalansen ge sig 

tillkänna genom nytillkommen yrsel, svaghet, 

och trötthet. Man kan också må illa och ha 

diarré.  

Värmeslag innebär att man förlorat så mycket 

vätska att kroppen inte längre kan svettas. 

Eftersom svettningen hjälper till att kyla ner 

kroppen, resulterar det i en hög 

kroppstemperatur (mer än +40 i temp). Andra 

symtom kan vara kräkningar, synstörningar, 

yrsel, förvirring och snabb puls. Det här 

tillståndet innebär dessutom ökad risk för 

blodpropp, eftersom blodet blir mer 

koncentrerat. Ökade krav på hjärtats 

pumpförmåga vid värmeslag, kan också leda till 

hjärtsvikt. Det är en vanlig orsak till 

värmerelaterade dödsfall hos äldre.   

Hur ska vi göra för att slippa drabbas av 

uttorkning? De följande råden gäller speciellt 

äldre personer, vilka löper störst risk. Det 

mesta kan emellertid tillämpas generellt av oss 

alla. 

Det enklaste rådet och regel nummer ett är att 

hålla koll på vätsketillförseln. Äldre känner ofta 

inte törst i samma utsträckning som yngre. I 

dessa varma tider borde man därför se till att 

det hela tiden finns vätska tillgängligt, samt 

”puffa på” så att den dricks upp! Hos äldre som 

inte själva kommer ihåg att dricka, eller inte på 

egen hand kan klara av intaget av dryck, bör 

man föra vätskelista. Då kan man snabbt se om 

vätskebalansen är bra. Vätskelista är inte bara 

för sjukhus och äldreboenden. Den är lätt att 

göra och kan föras av någon anhörig, 

hemtjänsten eller till och med av den äldre 

personen själv. 

Det är också bra att kombinera maten med 

grönsaker och frukt som innehåller mycket 

vatten, till exempel gurka, vattenmelon och 

ananas.  

Eftersom det inte bara är vätska man förlorar, 

utan också salter, så kan det vara bra att varva 

med mineralvatten. Alternativt kan man 

blanda lite mer salt i maten eller tillföra salt på 

annat sätt, till exempel genom saltgurka eller 

salt sill.  



 

 

Kaffe, te och alkohol bör intas i måttliga 

mängder, eftersom de dryckerna är 

urindrivande.  

Om man tar vätskedrivande mediciner, kan det 

hända att doserna behöver justeras under 

perioder av intensiv värme.  

Kyl gärna av kroppen genom kalla duschar då 

det är som varmast. Man kan också lägga en 

blöt handduk om nacken.  

Fäll ner persienner och vistas på den svalaste 

platsen i bostaden. Vädra under natten då det 

är svalare.  

Var uppmärksam på om någon äldre person i 

din närhet visar tecken på negativ 

värmepåverkan. Tveka inte att ta kontakt med 

sjukvården om det behövs!  
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