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Sjukvården spelar en nyckelroll i anpassningen till 

klimatförändringarnas nya sjukdomspanorama



”Klimatförändringarna är det största hotet mot hälsan 

under detta århundrade.”  
The Lancet 2009



Temperaturökning sedan 1850

Credits: Ed Hawkins http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/05/spiral_optimized.gif

“The past four years 2015, 2016, 2017 and 2018, 

taken together are the four warmest years on record.” 

World Meteorological Organization 2018

http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/05/spiral_optimized.gif


Hur kommer klimatet påverkas i Sverige?

Enligt globala klimatscenarier kommer Sveriges årsmedeltemperatur öka 2 - 7 ºC fram till perioden 2071-2100 jämfört med 

1961-1990 (SMHI).

Intensiteten hos kraftiga regn sommartid beräknas öka med 10-15% i Sverige fram mot slutet av sekelskiftet.

Till följd av långvarig torka samt förväntad minskad vattentillgång förväntas också antalet skogbränder öka. 

.
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Hälsoeffekter av ett varmare klimat 



Värmeböljor- hälsoeffekter

Direkta effekter: Uttorkning, Värmeslag, Kognitiv försämring, Mental 

stress

Ökad dödlighet genom

– Kardiovaskulärsjukdomar

– Luftvägssjukdomar

Påverkan i Sverige? 

- Risken att dö ökade med 10% dag två under en värmebölja över 27,5 ºC, vid 

värmeböljans sjunde dag sågs en riskökning med 20-25%. (Värmeböljor och 

dödlighet bland sårbara grupper – en svensk studie,  Östersund, R 2010:12)

- Ca 9% ökning av sjukhusinläggningar (totalt, hjärt-kärl och 

andningsorganen) under värmeböljan i Skåne sommaren 2006. (Rocklöv, 

2009)



Riskgrupper

Äldre (över 65 år)

Hjärt–kärlsjukdom, Lungsjukdom, Njursjukdom, Diabetes, fetma

Allvarlig psykisk sjukdom, Demenssjukdom

Sängliggande, Socialt isolerade personer

Spädbarn och små barn

Personer som är fysiskt aktiva och/eller arbetar i utsatt miljö

Personer som intar av vissa läkemedel



Heatwaves and health: guidance on warning-system development. WMO/ WHO 2015

Mediciner och deras verkningsmekanismer i relation till ökad risk för värme 



WHO and WMO, 2012 (WMO-No. 1098)

Över 40,6 C orsakar värmeslag med risk för organskador, 

medvetandeförlust och död ökar. 80% av dem som dog var äldre än 75 år.

Exempel från Paris sommaren 2003
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WHOs rekommendationer om åtgärder vid värmeböljor

• Publicerades 2015 från WHO och 

WMO baserat på erfarenheter från 

värmeböljor 2003 och 2010 i 

Ryssland. 

• Minskad värmerelaterad mortalitet 

utan höga kostnader.

• Vissa sårbara grupper är fortfarande 

svåra att nå.



Åtgärder vid värmebölja 

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan. Läkartidningen, 2016



Förslag på åtgärder: Upprätta handlingsplaner vid värmebölja

Handlingsplan vid värmebölja/höga temperaturer, Västerås stad
Folkhälsomyndigheten: Vägledning för att hantera värmeböljor



Ökad värme ger mer luftföroreningar

Högre temperatur, utan samtidig nederbörd, ger torrare mark där 

mer partiklar kan rivas upp. 

Skogsbränder blir en källa till luftföroreningar såsom småpartiklar, 

flyktiga organiska föreningar och kväve- och svaveloxider. 

Halten av marknära ozon samt PM10 ökar, då värme gör att 

fotokemiska processer snabbas på. 

Tidigare och längre pollensäsong (T Lind, 2016)



• Längre pollensäsong drabbar barn då ca 

14 % av barn lider av pollenallergi och 

15-20% av unga vuxna (Astma och 

allergiförbundet 2015).

• Koncentrationssvårigheter, trötthet, 

hyperaktivitet, sömnsvårigheter (64% av 

12-åringar vaknar flera gånger per natt 

pga slemhinnor som svullnar (Astma och 

allergiförbundet 2015).

• Viktigt med information från primärvård 

för justering av mediciner. 

Exempel där sjukvården kan spela en viktig roll: 

Ökad temperatur påverkar pollensäsongen



Förslag på åtgärder för att minska halten luftföroreningar

Minskad användning av fossila bränslen i trafiken

Informationsmaterial kring värmeböljor och luftkvalitet

Utbildning av vårdpersonal

Undvika pollenallergiframkallande växter i stadsmiljön

Information från primärvård till astmatiker och pollenallergiker



Infektionssjukdomar- ökad smittspridning

JAENSON ET AL. PARASITES & VECTORS 2012, 5:8

1990 2008

• Ett varmare klimat skapar 

förutsättningar för 

infektioner med redan exi-

sterande samt nya arter i 

Sverige sprids.

• Risken för en ökning av 

TBE och borrelia bedöms 

ha ett starkt samband med 

klimatförändringarna och 

kunna ge allvarliga 

konsekvenser för 

hälsoläget (SOU 2007:60.)

• Ökad nederbörd kan leda 

till att smittämnen förs in i 

rena vattenkällor

• Svårare att hålla mat kyld, 

generellt ökad risk för mag-

och tarminfektioner.



Monitoring EU Emerging Infectious Disease Risk Due to Climate Change, 

Lindgren et al. Science 27 Apr 2012: Vol. 336, Issue 6080, pp. 418-419. 

Förväntad påverkan på infektionssjukdomar i Europa



Ökad övervakning samt uppdatering 

av riskinformation och 

vaccinationsrekommendationer.

Riskinformation till allmänheten

Ökad information till konsumenter 

om hur mat ska tillredas, 

transporteras och förvaras under 

varma sommardagar.

Sjukvården kommer att spela en viktig roll både preventivt och terapeutiskt.



“Tackling climate change could be the greatest global health opportunity 

of the 21st century”

The Lancet 2015

“Tackling climate change could be the greatest global 

health opportunity of the 21st century”

The Lancet 2015



Vi kan spela en nyckelroll i klimatarbetet

Att leva hållbart, win-win för hälsan



Under 2000-talet förändras fördelningen av dödsorsaker och 
välfärdssjukdomar är nu den största orsaken till global död

Global Health Estimates:  Key figures and tables WHO 2014.

Infectious diseases, 

maternal and child 

mortality

Person damages 

Non-communicable

diseases 52 %



Produktion av energi och varor orsakar utsläpp och avfall 
och påverkar vår livsstil

Wikimedia Commons, File:Trafficjamdelhi.jpg



COP24 Special Report  / Health and Climate Change

Att uppfylla målen i klimatavtalet i Paris skulle 
förväntas spara mer än 1 miljon liv / år från 

luftföroreningar år 2050. 

Värdet av hälsovinsterna skulle vara ungefär dubbelt så 
mycket som kostnaden för politiken. 

De klimatåtgärder som krävs innebär flera positiva 
effekter på hälsan, här spelar sjukvårdspersonal en 

viktig roll.

Parisavtalet- Vårt viktigaste folkhälsoavtal?



Huvudbudskap

Klimatförändringarna medför ett förändrat sjukdomspanorama och 

är en utmaning för hälso- och sjukvården.

Ökad värme påverkar den globala folkhälsan via direkta effekter 

(särskilt i tropikerna) och indirekta effekter som försämrad luftkvalitet 

och ändrat infektionspanorama.

Handlingsplaner med fokus på sårbara individer som sjuka äldre och 

barn minskar skadeverkningarna vid värmeböljor.

Sjukvården har också en viktig roll i klimatanpassningsarbetet i Sverige 

och som samverkanspartner i samhällsplanering och förebyggande 

hälsoarbete.

Kunskapen hos sjukvårdspersonal och studenter om 

klimatförändringarnas påverkan på hälsan behöver kontinuerligt 

uppdateras.



#Doctorsforfuture



Tack!


