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Klimakrise er sundhedskrise
Klimakrisen er den største trussel mod den globale folkesundhed1. Hvis vi vil forebygge en lang række af
sygdomme og sørge for en sund og rask befolkning, er det altafgørende, at vi tager hånd om klimakrisen.
Klimakrisens påvirkning af sundhed
Klimakrisens negative virkninger på sundheden er komplekse og dynamiske. Samtidig er sammenhængen
mellem klimakrise og sundhed et forskningsområde i rivende udvikling, og der tilkommer stadigt ny viden om,
hvordan klimakrisen allerede nu leder til forringelser i folkesundheden verden over.
Den fortsat stigende temperatur vil føre til mere ekstremt vejr, såsom: stærkere storme, hyppigere hedebølger
og voldsommere oversvømmelser2. Ekstremt vejr kan påvirke vores sundhed direkte via naturkatastrofer eller
ved sygdomme som hedeslag og væskemangel. Det kan også påvirke sundheden indirekte ved at beskadige
essentiel infrastruktur3 og bringe adgangen til fødevarer, medicin og sundhedsfaglig assistance i fare. Et
varmere klima vil give kortere perioder, hvor man kan dyrke afgrøder, og en større risiko for at høsten slår fejl
særligt i udsatte områder i verden3. Dette kan påvirke fødevaresikkerheden og føre til fejlernæring og
hungersnød.
Højere temperaturer vil få antallet af infektionssygdomme til at stige. Sygdomme, som tidligere har været
begrænset til tropiske områder, er nu begyndt sprede sig til koldere verdensdele. Smitteområdet for
sygdomme som skyldes smittebærende insekter mm. såsom malaria, zika-virus, denguefeber og borrelia vil
sprede sig i takt med et varmere og fugtigere klima3,4.
Klimakrisens konsekvenser påvirker ikke kun mennesker fysisk. Udsigten til en
væsentlig reduktion i livskvalitet er en stærk stressfaktor hos mange og er med
til at forværre det mentale helbred bl.a. i form af angsttilstande. Klimakrisens
konsekvenser, såsom truet fødevaresikkerhed og naturkatastrofer kan ud over
de fysiske konsekvenser også påføre psykisk lidelse som depression eller
posttraumatisk stresssyndrom5.
I Danmark har vi allerede et problem med ulighed i sundhed. Borgere med lav
socioøkonomisk position har flere risikofaktorer og en kortere levetid end
borgere med høj socioøkonomisk position6. Klimakrisens sundhedsmæssige
konsekvenser vil i højere grad ramme personer, der allerede er udsat, og derfor
kan klimakrisen forværre den allerede eksisterende ulighed i sundhed.
Forværringen af folkesundheden grundet klimaforandringerne vil øge behovet for behandling og belastningen
på sundhedsvæsenet

Klimatiltag gavner sundheden
Mange af løsningerne på klimakrisen vil også forbedre vores generelle sundhed. Hvis vi mindsker vores CO 2udslip ved at reducere afbrændingen af fossile brændstoffer, vil luftforureningen også falde. Luftforurening
forårsager omkring 4.600 for tidlige dødsfald årligt i Danmark7. Samtidig lever vi et stillesiddende liv præget af
livsstilssygdomme, og årligt møder 6.000 danskere en for tidlig død på grund af inaktivitet 8. Hvis flere cykler
eller går for at få dækket deres primære transportbehov, vil motionen gavne folkesundheden yderligere9.
Dette gælder også ved satsning på kollektiv trafik, da denne ikke går fra dør til dør og derfor må kombineres
med cykling eller gang.
De sygdomme som luftforurening og inaktivitet bringer med sig, såsom visse luftvejssygdomme,
hjertekarsygdom og bestemte cancerformer, er associeret med lav socioøkonomisk position6. Dermed vil
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mindsket luftforurening og mere aktiv transport kunne bidrage til at mindske uligheden i sundhed10.
Plantebaseret kost har både et markant lavere CO2-aftryk og er sundere end en kost med stor andel af
animalske fødevarer. Et stort indtag af rødt kød er associeret med en stigende rate af: cancer,
hjertekarsygdom, fedme og diabetes. Der er store sundhedsøkonomiske effekter ved at spise en langt mere
plantebaseret kost og markant mindske indtaget af kød11, som anbefalet i de nye kostråd - godt for sundhed
og klima12. Hvis alle danskere går all-in og efterlever kostrådene fuldt ud, vil omlægningen af kosten kunne
medføre en samfundsgevinst på op mod 38 milliarder kroner13 og skære mindst 31 pct. af CO2-udslippet fra
danskernes kost.14

Sundhedsvæsenets CO2-aftryk
Sundhedsvæsenet bidrager i sig selv også til klimakrisen. Eksempelvis bruges der energi på sygehusene,
ambulancer og der bliver brugt store mængder engangsudstyr og medicin. Aktuelt kender vi ikke det præcise
CO2-aftryk i sundhedssektoren, men der regnes på dette i
alle regioner og mange kommuner15. Selvom CO2-aftrykket
ikke er fuldt kortlagt, er der stadig nogle tydelige
problemstillinger, vi kan tage fat i.
Medarbejderne i sundhedssektoren har ofte stor viden om,
hvor man kan gøre arbejdsgangene smartere eller skære
unødvendigt spild væk, og derfor kan deres viden bidrage til
at mindske CO2-aftrykket i sundhedsvæsenet.

Handlepunkter i folkesundheden
Broen til fremtiden arbejder bl.a. for at forbedre menneskers vilkår og for at begrænse de konsekvenser
klimakrisen kommer til at have på os og vores sundhed. Derfor er det altafgørende, at vi tager handling for at
bekæmpe klimakrisen.
For at fremme sundhed og forebygge sygdomme i relation til klimakrisen vil Broen til fremtiden:



Arbejde for at al transport i 2040 skal kunne ske til fods, på cykel eller være el-båren. Postionspapir Transport
Arbejde for at klimavenlig og sund kost gøres tilgængelig i befolkningen, virksomheder og offentlige institutioner.

Postionspapir

Fødevarer & Landbrug





Udbrede kendskab og viden om klimakrisens konsekvenser på folkesundheden.
Fremhæve behovet for en national rapport som sammenfatter klimakrisens påvirkning på den danske folkesundhed nu og i
fremtiden.
Tydeliggøre koblingen mellem klimaindsatsen og de gevinster klimatiltagene har for folkesundheden. Sundhedsgevinsterne
skal indgå i de samfundsøkonomiske beregninger af, hvad klimatiltagene koster samfundet.

Vi skal fokusere på, at de gavnlige helbredsmæssige effekter af den grønne omstilling kommer alle i Danmark
til gavn og virke for at fjerne økonomiske forhindringer for dette. Det er afgørende, at den grønne omstilling
gennemføres så retfærdigt som muligt, da fattigdom er blandt de stærkeste risikofaktorer for ulighed i
sundhed.

Handlepunkter i sundhedsvæsenet
Det er paradoksalt at sundhedsvæsenet bidrager til klimakrisen, da klimakrisen kommer til at have store
konsekvenser på vores sundhed. Derfor giver det mening at sundhedsvæsnet som sundhedsfremmende
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instans gør en ekstra indsats for at bekæmpe klimakrisen.
Broen til fremtiden vil arbejde for:





En ambitiøs national handleplan der gør det danske sundhedsvæsen CO2-neutralt i 2040 baseret på vedvarende energi.
Herunder bør der være særligt fokus på en klimavenlig indkøbspolitik i sundhedssektoren, med nationalt og internationalt
samarbejde med henblik på, at skabe tilstrækkelig efterspørgsel efter klimavenlige lægemidler, kliniske redskaber, teknisk
udstyr mv. til, at de multinationale medicinalfirmaer vil agere på det.
Oprettelsen af et nationalt videncenter for et bæredygtigt sundhedsvæsen, som:
i. kortlægger det danske sundhedsvæsens CO2-aftryk for at prioritere indsatsen af klimavenlige tiltag.
ii. udbreder kendskabet til de gode løsninger for at samle allerede igangværende initiativer - forebyggelsesinitiativer,
ændrede forbrugsvaner, nye forretningsmodeller mv.

Den grønne omstilling af sundhedsvæsenet må ikke sænke behandlingskvaliteten eller gå på kompromis med
patientsikkerheden. Vi går ind for den grønne omstilling af sundhedsvæsenet for at fremme sundhed, og for
at forebygge sygdom.
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