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Steffen Loft
Institut for Folkesundhedsvidenskab

Helbredskonsekvens af temperaturstigninger og øget CO2 udledning
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Tyskland, July 2021

Paris, August 2020: 

rekord 42.6°C

Paris, Februar 2021

Grækenland, August 2021

Ozon
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Stigende global udsættelse for hedebølger som milliarder persondage - Lancet Countdown 2021

< 1 år

> 65 år
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Ebi et al. Hot weather and heat 
extremes. Lancet 2021

Risikofaktorer og udfald:
• Hjertekarssygdom
• Luftvejssygdom
• Stroke
• Kronisk nyresygdom
• Diabetes
• Dehydrering
• Hedeslag
• Hypertension
• Mentalt helbred
• <1år eller > 65 år
• Medicin: termoregulering, sved,

diuretika, kokain
• Alkoholmisbrug

• Afhængig af hjælp/hjemmepleje
• Bor alene
• Ingen air condition
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Arbejdstab og tørke

Lancet Countdown 2021





Hedebølger er farlige med risiko for død af

især hjertekar- og lungesygdomme

Har stigende temperaturer givet anledning til

flere indlæggelser på hospital og/eller død i

Københavnsområdet i perioden 1999-2006 ?

Case-cross over design hvor temperaturen på

samme dag og fx 5 dage forud som dag for  

indlæggelse eller død sammenlignes med 

temperaturen på samme ugedage i same 

måned. 

Varmeø i byen



Overrisiko for indlæggelser og død for luftvejsygdomme i Storkøbenhavn 1999/2002-2006 i

forhold til en ændring fra nederste til øverste kvartil af maksimal oplevet temperatur

som 5-dages gennemsnit (IQR ændring på 6C i vinterhalvår og 8C isommerhalvår).

Luftvejssygdom

Indlæggelser (2002-6) 20,215

Risikoændring per IQR vinter -1% (-6% - 4%)

Risikoændring per IQR sommer 13% (4% - 23%) for hver 8C ændring

Død antal (1999-2006) 5,285

Risíkoændring per IQR vinter -4.8% (-14% - 5%) 

Risikoændring per IQR sommer 6.3% (-5% - 19%) 

Intet tegn på tærskel; Ingen hedebølger, kun varmebølger (25-28C >3 dage) hvor der heller ikke var

specifikke ændringer

Ingen tegn på interaktion med luftforurening

Wichmann et al. PLoS One 2011; Environ Health 2012 



Overrisiko for indlæggelser og død for kredsløbssygdomme i Storkøbenhavn

1999/2002-2006 i forhold til en ændring fra nederste til øverste kvartil af maksimal

oplevet temperatur som 5-dages gennemsnit (IQR ændring på 6C i vinterhalvår

og 8C i sommerhalvår).

Hjertekarsygdom AMI Stroke

Indlæggelser (2002-6) 53,783 14,456 16,826

Risiko % per IQR vinter 3.5 % (-0.1% 7%) -9% (-14% -3%) 0.8% (-6% 8%)

Risiko % per IQR sommer -8.4% (-13% -4%) -4% (-10% 2%) 0.3% (-7% 8%)

Død antal (1999-2006) 16,753 5,844

Risíko % per IQR vinter -2.7% (-8% 3%) -2.5% (-12% 2%) 

Risiko % per IQR sommer -6.9% (-13% -0.6%) 2% (-9% 14%)

Intet tegn på tærskel; Ingen hedebølger, kun varmebølger (25-28C >3 dage) hvor der 

heller ikke var specifikke ændringer. Effekter forsinket 1-5 dage.

Ingen tegn på interaktion med luftforurening
Wichmann et al. PLoS One 2011, Environ Health 2012 

Int J Environ Res Public Health 2011



Temperaturer i København 1993-2018

Middeltemperatur Maximum temperatur

Hedebølge: gennemsnit af højeste temperatur over 3 dage > 28 ºC

Varmebølge: gennemsnit af højeste temperatur over 3 dage > 25 ºC

2003
2018



Daglig total mortalitet og temperatur i København (2001-2017)

GAM model med ugedag og tids-trend
med tids-lag fra 0-6 dage Effektestimat:

+0.6% per 1ºC > 15 ºC

+2.0% per 1ºC > 19 ºC

(Lim et al. preliminary data)



Ugentlig dødelighed >65 år 2016-2020

Uge 30, 2018

Z-score 3.64

Uge 33, 2020

Z-score -0.17
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Varme

75->99 percentil af 

sommertemperatur

svarer til

23% øget 

dødelighed



Heat island storby effekt kan imødegås:

 Mindre varmegenerering – trafik, industri, air condition

 Grønne og blå områder

 Fri passage af vind

 Reflekterende (hvide) overflader – tage, parkering, mm

 Monitorering og handleplaner

Heat island i større byer
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Evidens for effekt af lokal køling

Capon et al. Reducing the health effects of 
hot weather and heat extremes. 
Lancet 2021

Monitorering
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+1,5 °C:

7% 
stigning
i malaria 
globalt

Trends i
betingelser
for klima-
afhængige
infektions-
sygdomme

HDI:
Human 
develop-
ment index

Lancet 
Countdown
2021



Klimaforandringer og spredning af vektorbårne vira

Gul feber myg

Vestnil virus

Dengue

Zica

Usutu

Asiatisk tigermyg

Anders Fomsgård, SSI, i Dagens Medicin 2022



TBE i Danmark

Anders Fomsgård, SSI,  Dagens Medicin 2022



Andre infektioner der kan øges med klimaforandringer i Europa: 

• Hantavirus spredt med gnavere i Sydeuropa

• Yearsinia pestis i Centralasien

• Leishmanias via spredning af sandfluevektoren fra Syd- til Mellemeuropa

I Danmark:

• Havbakterier som Vibrio vulnificus i sommerperioder

• Leptospirose ved oversvømmelser

• Legionella i brugsvand og air condition-anlæg

• Fødevarebårne bakterieinfektioner: Salmonella, Campylobakter, E. coli
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Millioner af mennesker i risiko ved havstigning (0-141 efter farvekode)

Stigning 1902-2015: 0.12-0.21 m Projektion: 2 m i 2100

1 m stigning

5 m stigning

1 million i Danmark

Lancet Countdown 2021

Havstigning



Effekt af mulig tilpasning - IPCC 6. Assessment Report 2022
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THE HEALTH BENEFITS OF THE RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

Tackling climate change could be the greatest global health opportunity of the 21st 

century. Many of the interventions required to mitigate and adapt bring enormous 

benefits for human health and wellbeing in the form of cleaner air, healthier diets, 

and more liveable cities. 

Co-benefits af afbødningsstrategier – Lancet Countdown 2021



CH4 CO2

NO2

CH4

O3

O3

Drivhusgasser

N2O

Forbrændingsprocesser til energi, transport, varme, produktion etc
• Vigtigste årsag til klimaforandring og forværres af dem
• Luftforurening som forårsager 7 millioner dødsfald i verden og
• 4000 dødsfald i DK
• Trafikforurening koster 1 års middellevetid i Kbh.

Hjertekarsygdom 
Stroke
Lungesygdom
Cancer
Diabetes
mmm

Ultrafine – fine partikler (PM2.5)

NOx, NO2, VOCs, O3
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Lancet Countdown fordeling af årlige dødsfald på grund af ude PM2.5 per 100.000 (totalt ca. 4 millioner)
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Ingen 
tærskel

Mortality
Mortality

Brunekreef et al. 2021 
ELAPSE Final Report, 
HEI report 208

EU 
Limit 
Value

EU Limit 
Value
WHO 

guideline
2005

2005
WHO Guideline

WHO Guideline og EU grænseværdier for PM2.5 og NO2

2021  
WHO Guideline

2021 

Hidtidige GBD, EEA, WHO og danske estimater for impact af PM2.5 baseret på 6% stigning i død per 10 µg/m3

PM2.5
NO2
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Global Estimate vs. Danish Studies PM2.5 HR (95% CI) 
per 10 µg/m3

Hoek et al. 2013, Meta-analyses, Environ Health 1.06 

Chen & Hoek 2020 Meta-analyses, Environ Int 1.08 (1.06-1.09)

ELAPSE Project

Strak et al. 2021 Pooled-cohort, BMJ 1.28 (1.22-1.33)c

Stafoggia et al. 2021 6 Nationwide HEI report 208 1.10 (1.04-1.17)c

MAPLE (Canada)

Pappin et al. 2019 CanCHEC Nationwide analyses 1.05 (1.04-1.06)c

Christidis et al. 2019 CCHS 1.11 (1.04-1.18)c

USA

Di et al. 2017 Medicare Study 1.073 (1.071-1.075)  

DANISH STUDIES

So et al. 2020 Danish Nurse Cohort, local 1.14 (1.02-1.27)c

Hvidtfeldt et al. 2109 Diet Cancer and Health, local 1.28 (1.10-1.46) 

So & Mehta et al. 2022 Nationwide, ELAPSE model, UR 1.23 (1.19-1.28)c

Raaschou-Nielsen et al. 2020, Nationwide, local 1.13 (1.10-1.17)

10 20
PM2.5

PM2.5 og total dødelighed eksponering-respons
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BF2019: Basisfremskrivning
COMETS-CCS: 70% reduktion af drivhusgasemission
COMETS-CCS-Bio: som COMET-CSS + biomasse reduktion til 0 i 2050

Sparede helbredsomkostninger gør grøn omstilling af energisektor rentabel
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Vurdering af gavnlige/skadelige
effekter af cycling/gang i forhold
til luftforurening

København

København ca.12 ug/m3



Zorana Andersen

Kohorte studier af fysisk aktivitet og luftforurening sammen

Gavnlig effekt af motion i form cykling, gang, havearbejde og sport på
• Dødelighed totalt, af hjertekarsygdom og diabetes
• AMI
• Astma og KOL første indlæggelse og genindlæggelse
Til stede uanset om man bor i mere eller mindre forurenet område i Danmark
Baseret på 57.000 deltagere I Kost, Kræft og Helbredundersøgelsen
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Danskernes indtag af fødevarer ekskl. drikkevarer (fx let-, sød- og minimælk, kaffe, te, alkohol, vand, juice og sodavand)
samt søde sager og snacks (fx slik, kager og chips) udtrykt som a) Den relative mængde i forhold til det totale daglige
indtag (tilberedt mængde) og b) den relative klimabelastning (% CO2-ækv.) i forhold til den totale klimabelastning fra fødevarerne.
Kød inkluderer okse-, grise-, og lammekød samt fjerkræ, stivelse inkluderer brød, morgenmadsprodukter, ris, pasta og
kartofler, og mejeriprodukter inkluderer yoghurt, fløde, ost o. lign. (Lassen et al. 2019b; DTU Råd om Bæredygtig Sund Kost 2020)

Klimaaftryk af kost i Danmark (ca. 25% af total)
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Lancet Countdown 2021
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Co-benefits – win-win-(win) for afbødning af klimaaftryk

• Forbrændingsfri energiproduktion – ingen emission af CO2 eller luftforurening

• Aktiv transport – ingen emission af CO2 eller luftforurening eller støj – sundhedsgevinst ved motion

• Planterig kost – mindre metan/CO2/N2O-emission – sundere kost

Bæredygtigt sundhedsvæsen – kan vel også italesættes med co-benefits – win-win-win tankegang

Mindre emission – mere sundhed fx

• Bedre nært sundhedsvæsen

• Mindre defensiv medicin

• Undgå overdiagnostik – og overbehandling

• Vælg klogt

• …..



Varmere vejr

• Synlige effekter i Danmark nu, og ca. 1000 liv i 2050

• Tilpasning halter

Vektorbårne og andre infektionssygdomme kan øges

Partikler, NO2 og Ozon forurening i luften

• Følgesvende til drivhusgasser med win-win-(win-win) muligheder

• Globalt 9 mio, DK 4000 dødsfald, transportforurening 1 års middelevetid i Kbh.

• Aktiv transport giver trods eksponering stadig sundhedsgevinst

Planterig (og Nordisk) kost kan bidrage til bæredygtighed og sundhed

Afbødning af Sundhedsvæsenet klimaaftryk kan italesættes som win-win-win

Opsamling på klima og sundhedskonsekvenser


