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Läkare för Miljön, Sjukhusläkarnas klimat och hälsagrupp

Klimatutmaningen ur medicinsk synvinkel



Varför ska vi engagera oss i klimatfrågan?



Klimatet är inte allt

Rockström et al. 2009 Nature, 461 (24): 472-475

Steffen et al. Science. 2015 13;347(6223):1259855.



”Klimatförändringarna är det största hotet mot hälsan 

under detta århundrade.”  
The Lancet 2009



Koldioxidhalten i atmosfären



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?

Sveriges årsmedeltemperatur öka 2 - 7 ºC fram till perioden 2071-2100 jämfört med 1961-1990 (SMHI).

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

Ökat antal skogbränder. 

.
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Bild: EN.com Info:Rainforestalliance

Amazonerna skapar 20% av jordens syre
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Hundratals barn på sjukhus med andningssvårigheter

https://www.dn.se/nyheter/varlden/


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

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

värmeböljan i Skåne sommaren 2006. 

, (Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper – en svensk studie, 

Östersund, R 2010:12)



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



Upprätta handlingsplaner vid värmebölja

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



Ökad värme ger mer luftföroreningar

Torr mark

Skogsbränder

Marknära ozon samt PM10 ökar

Tidigare och längre pollensäsong (T Lind, 2016)



Hälsoeffekter av luftföroreningar 

Ökad förekomst av astma- och bronkitsymtom, 

symtom från nedre luftvägar hos barn, hjärtinfarkter, 

sjukhusinläggningar och död. 

Förhöjd dödlighet genom sjukdomar i hjärta, kärl och 

luftvägar. 

Studier visar påverkan på barn.

Luftföroreningar och hälsa, rapport 

AMM + CAM, 2018. 



Infektionssjukdomar- ökad smittspridning

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

1990 2008 • Risken för en ökning av 

TBE och borrelia (SOU 

2007:60.)

• Ökad nederbörd kan leda 

till att smittämnen förs in i 

rena vattenkällor

• 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



“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



www.thelancet.com Published online July 16, 2015

Vi kan spela en nyckelroll i klimatarbetet



www.thelancet.com Published online July 16, 2015





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.

Infektionssjukdomar,

mödra och

barnadödlighet

Personskador

Välfärdssjukdomar 52 %



Global Burden of Disease: 

Viktigaste riskfaktorer för dödlig sjukdom 

The Lancet,  Volyme 386, 5–11 December 2015, 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00129-4



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.

Parisavtalet- Vårt viktigaste folkhälsoavtal?



Vi kan spela en nyckelroll i klimatarbetet

Att leva hållbart, win-win för hälsan



Läkare kan göra stor skillnad- Exempel Frankrike:

News 24, 2016-12-09 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4tLyiJLTAhVDjCwKHaHOCNcQjRwIBw&url=http://www.salon.com/2015/04/07/paris_bold_plan_for_solving_its_air_pollution_woes_start_a_biking_revolution/&bvm=bv.152174688,d.bGg&psig=AFQjCNGLD7ANu1fjycnjkVfmFxl-N_CQsQ&ust=1491645019210991


Impacts on air pollution and health by changing commuting from carto bicycle, Christer Johansson et al. Science of the Total Environment 584–585 (2017) 55–63

Exempel: Cykling i städer

Fördelar med aktiv transport



Källa: Bryngelsson et al 2013

Ge råd om mer vegetabilier, både till patienter och kollegor



Så vad kan vi göra? Ökat engagemang senaste åren!
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Tack!

Frågor? Hör gärna av er!

sofia.hammarstrand@amm.gu.se


