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Klimatförändring och folkhälsa

• Klimatförändringen påverkar människors hälsa och leder till betydande hälsorisker.

• De negativa hälsoeffekterna förväntas bli både allvarligare och mer omfattande under 

2000-talet.

• Påverkar främst genom att befintliga hälsoproblem förvärras. 

• Drabbar sårbara grupper och ökar hälsoklyftorna.

• Klimatanpassningsåtgärder behövs för att minska de negativa effekterna på 

befolkningen.

• Värmeböljor den största hälsorisken i Europa.



Värmeböljan 2018

• Ca 700 fler dödsfall under de varmaste veckorna
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Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Vibrio i Sminet



Att stärka förmågan att hantera negativa 
hälsoeffekter av värmeböljor
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www.folkhalsomyndigheten.se/varmebolja

http://www.folkhalsomyndigheten.se/varmebolja
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Kunskapssammanställningar: 

Värmestress i urbana utomhusmiljöer
respektive inomhusmiljöer

Sammanfattar aktuell kunskap, åtgärdsmöjligheter 
och metoder 
för identifiering av hälsoskadlig värme 
i inomhusmiljö respektive utomhusmiljö.



Kunskapsstöd:
”Värme och människa i bebyggd miljö”
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Värmeböljor, värmeöar och hälsa
• Ett allt varmare klimat påverkar liv och hälsa i 

Sverige

Riskområden och åtgärdsprioritering
• Faktorer som påverkar hur varmt det blir i en tätort
• Kartläggning utifrån marktäckning

Fysiska åtgärder för en svalare bebyggelse
• Åtgärder i utomhusmiljö
• Åtgärder för byggnader

Målgrupp: offentlig och privat fastighetsförvaltning och 
kommunal gatu- och parkförvaltning. 



Metodstöd:
Kartläggning av befintlig bebyggelse
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GIS-verktyg utifrån marktäckning
• Vegetation
• Hårdgjorda ytor
• Bebyggelsetäthet
• Vattenytor (neutral faktor)

Praktisk tillämpning, steg-för-steg
• Lättillgänglig geodata för målgrupperna
• Sammanvägning i riskområden
• Komplettera med geodata för sårbara 

grupper

Målgrupp: GIS-kunniga vid kommuner och 
länsstyrelser



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Realtidsdata som kvalitetsförbättring 
av värmevarning (2017-2019)

Projektets syfte var att bidra till utvecklingen av ett övervakningssystem 
för hälsoläget i befolkningen under pågående värmebölja.

• Information om det värmerelaterade hälsoläget kan komplettera det 
meteorologiska värmevarningssystemet - värmestressindex.

• Projektresultaten kan samtidigt stärka det lokala och regionala 
beredskapsarbetet och klimatanpassningsarbetet för värmebölja i 
Sverige.



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Samtal till 1177 kan användas som realtidsdata för att på 

nationell nivå bedöma värmepåverkan hos befolkningen. 

• På regional nivå är resultaten mer tvetydiga. Det behövs ytterligare 

analyser för att bringa klarhet i om graden av värmepåverkan även kan 

följas och kommuniceras på regional nivå. 

• Fortsatt arbete bör föregås av en behovsdialog hos regionala aktörer.

• Värmestressindex finns implementerat i nationella verktyget Hälsoläge.

Realtidsdata för sjuklighet vid värmebölja



Folkhälsomyndigheten bidrar till globala målen för hållbar utveckling.

Handlingsplan för klimatanpassning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsa-i-
ett-forandrat-klimat/?pub=88494

✓ Folkhälsomyndigheten har bidragit med 
kunskapsstöd, vägledning, övervakning och 
uppföljning för hälsorisker av värmeböljor.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsa-i-ett-forandrat-klimat/?pub=88494
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