
Välkommen till Föreläsning Kallt Vatten 
Säker och trygg roddträning 

För att öka kunskapen och kompetensen kring säkerhet vid rodd i kallt vatten så genomför Svenska Roddförbundet i 
samarbete med Östra Roddistriktet en kvällsföreläsning i ämnet. Då vi ser att föreningarna har börjat ro längre tid av 
året vilket innebär träning på sen höst/vinter och tidigt vår då vattentemperaturen är låg så ser vi ett behov av att 
förstärka kunskapen om kallt vatten. 

Till det fortsatta arbete finns det numera ett reviderat säkerhetsdokument som fungerar som ett stöd för 
föreningarnas arbete med säkra och trygga idrottsmiljöer

Målgrupp: aktiva, ledare, tränare i landets roddföreningar som har användning av kunskapen

Tid: 11 februari 2021 kl 18:00-20:30

Innehåll: 

➢ Hypotermi

➢ Risker vid kallt vatten (förebyggandearbete) 

➢ Omhändertagande av nedkylda personer

➢ Information om SR:s säkerhetsdokument

Välkomna SR:s Utbildningsgrupp ÖSTRA RODDISTRIKTSFÖRBUNDET 



Brandman 14år 

Sjukvårdsansvarig



Risker vid kallt vatten

Hypotermi

Omhändertagande

Prevention

Särskilt utsatta
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://www.flickr.com/photos/woolamaloo_gazette/50334619842/in/pool-streetlevel
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Svårt att kontrollera 
andningen.

Panik Förvirrad

En normalt klädd person 
som hamnar i 0 gradigt 
vatten har ca 10min på 

sig. Sedan är händer och 
fingrar helt obrukbara och 
tankeförmågan grumlas.

Efter 30min så är man 
medvetslös.

nedkyld flicka

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKQrgg/stella-10-lurade-doden-i-det-iskalla-vattnet


Nedkylning vid låg omgivningstemperatur <35`C

▪ Mild- 35-32`C Huttrar, hjärtat slår snabbare (Takykardi), kissnödig (köld 
diures), kärlen drar ihop sig, svårt med motoriken.

▪ Måttlig 32-28`C- Kroppen går in i överlevnads läge. Slutar huttra, hjärtat slår 
långsammare (bradykardi), kroppen blir sur, apatisk, svårt att röra sig 
(muskelrigid) och halucinationer. Kroppen shuntar, dvs trycker ut det kalla 
blodet i armar och ben. 

▪ Svår <28`C- medvetslöshet, extremt låg puls ( under 30slag/min), långsam 
andning ca 1-2 andetag/ min, ljustela pupiller (areflexi)



Lätt nedkyld 35-32`C

▪ Kom i skydd. 

▪ Är personen talför och kan röra på 
sig kan man ge varmt att dricka. 

▪ Be personen röra på sig för att få 
upp värmen.

▪ Byt blöta kläder 

▪ Lämna inte personen ensam.

Måttlig till svårt nedkyld 32>

▪ Ska hanteras varsamt och ska inte 
röra på sig.

▪ Ta av blöta kläder och linda in 
kroppsdelar för sig. Glöm inte 
mössan 75% strålar ut från 
huvudet.

▪ Lägg i framstupa sidoläge

▪ Kontrollera andningen ofta.

▪ Lämna inte!



▪ Ta upp ur vattnet vågrät och hantera personen i liggande läge.

▪ Klipp eller ta av kläder och linda in i filtar, jackor och dyl.

▪ Har personen ingen andning påbörjas HLR. 30 kompressioner och 2 
inblåsningar som upprepas.

▪ Ge inte upp. En person kan verka död men kan vara vid liv.

▪ https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3Emqe/leo-15-overlevde-
sex-timmars-hjartstopp

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3Emqe/leo-15-overlevde-sex-timmars-hjartstopp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_080707-N-8968M-206_Navy_Diver_3rd_Class_Kyle_Duncan,_assigned_to_Explosive_Ordnance_Disposal,_Expeditionary_Support_Unit_(EODESU)_2,_acts_as_an_unconscious_diver.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


UNDVIK ATT SIMMA 
I ONÖDAN

HÅLL IHOP 
KROPPSDELAR. 

VAR FÖRBERED –
ÄT INNAN, UNDER 

OCH EFTER. 
KALORIER ÄR 

KROPPENS 
ENERGIKÄLLA.

HA MED EXTRA 
KLÄDER, MÖSSA, 

MAT OCH 
VARMDRYCK.

TRÄNA PÅ ATT 
KOMMA UPP I 

KANOTEN FRÅN 
VATTNET. BÅDE I 

KALLT OCH VARMT 
VÄDER.

LÄR DIG 
KONTROLLERA 
ANDNINGEN. 

DUSCHA KALLT 
OCH DELTA I 

KONTROLLERADE 
ISBADSKURSER.



Fler lager principen. 

1. Underställ (gärna marin ull) 
transporterar bort svett och
fukt.

2. Värmelager

3. Skalskydd mot vind och
vatten.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://superaalifragilistic.wordpress.com/2013/09/09/paralysed-by-greatness/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


▪ Barn- stora värmeförluster, de har stor hudyta i förhållande till sin kroppsvikt

▪ Gamla lider av värmeförluster då de har svårt att reglera sin kroppstemperatur

▪ Alkohol – försämrar omdömet, ökar värmeförlusten då det vidgar blodkärlen och 
tar bort huttringsförmågan.

▪ Diabetes-ökad känslighet för kyla genom en försämrad blodcirkulation.

▪ Psoriasis och eksem ger en ökad värmeförlust.

▪ Ryggmärgsskadade, alzheimers och parkinson har alla en sämre temperatur 
reglering.

▪ Antidepressiva och beta blockare- försämrar förmågan mot kyla.



Föreläsning via Teams
Jens Nordqvist

• Kanotist och fd OS-deltagare

• Jens berättar en egen upplevelse när han 
hamnat i vattnet. 

• Beteende och upplevelser kring detta



Tobias Wallerius
Föreningsutvecklare 

Svenska Roddförbundet



Säkerhet och trygghet i din roddverksamhet 

Omarbetat och lanserat 2020

Tidigare SR säkerhetsreglemente 2010

Finns på hemsidan 
https://www.rodd.se/forbundet/forforeningar

https://www.rodd.se/forbundet/forforeningar


Utgångspunkt

Stöd till roddklubbar för att ta fram skapa egna 
säkerhetsplaner



Vad ingår i säkerhetsdokumentet?

Roddare och ledare

Båthus/träningslokalen

Klubbresor 

Skapa trygga idrottsmiljöer - RF 



Rubriker att jobba igenom
• Farvatten
• Sjövägsregler
• Material
• Roddare
• Flytväst
• Vad innebär hårt väder? 
• Vinterträning
• Ledare



Resor i klubbens regi

• Transport/bilar

• Krav chaufförer 

• Ansvarsområden 

• Om någon blir sjuk eller skadar sig

• Om olyckan är framme



Support? 
Tobias.wallerius@rodd.rf.se

Lycka till!  

mailto:Tobias.wallerius@rodd.rf.se

