
Mat 
Matbrist medför:
Sämre omdöme • Du fryser lättare • Huvudvärk • Apati • Reaktionsförsämring 

Ha alltid ett reservförråd av mat hemma, men använd maten hela tiden så att varorna omsätts och inte är 
äldre än ett halvt år. I reservförrådet passar torra livsmedel och helkonserver bra, för de kan lagras länge.

Vatten
Vatten är ett livsnödvändigt grundbehov som vi människor måste ha tillgång till för att må bra och 
överleva. Dagsbehovet för en vuxen person är cirka 2-3 liter vatten per dag. 

Brist på vatten gör att du:
Inte tänker klart • Arbetar sämre • Blir förvirrad 

Rent vatten kan sparas i rena kärl i minst en vecka om det förvaras mörkt och svalt. Rena vatten genom att 
låta det koka upp om du är osäker på kvalitén. 

Information
Inhämta information och var uppmärksam på var informationen kommer ifrån då det vid en allvarlig 
händelse är lätt att rykten och fel information sprids. 113 13 Sveriges nationella informationsnummer, 
Sveriges radio P4, krisinformation.se, tv.
Viktigt meddelande (VMA) signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad. Om dessa 
ljuder gå inomhus och lyssna på radio eller tv. Ha en vevradio eller batteridriven radio hemma.

Värme
Använda mössa! Stor del av kroppsvärmen går ut via huvudet. Klä dig i lager och se till att ha torra kläder. 
Vistas i ett rum och täta fönstren för att behålla värmen. Få extra värme genom att tända stearinljus eller 
fotogenlampa med veke. Använd sprit-, fotogen- eller gasolkamin men tänk på koldioxidfaran!

Sömn
För lite sömn gör att vi fungerar sämre. En vuxen person behöver 6-8 timmars sömn.

Hygien
I en krissituation är det särskilt viktigt att tänka på hygienen. Smuts och dålig hygien är grogrund för 
smitta och sjukdomar. Se till att ha våtservetter, handsprit, tvål och toalettpapper hemma.

Belysning
En ficklampa bör finnas i alla bostäder. Även bra att ha ljus och oljelampor hemma.
Lämna inte ljusen utan tillsyn och tänk på brandfaran!


