
Folkhälsan i ett förändrat klimat
Handlingsplan för klimatanpassning
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Folkhälsomyndigheten

Nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa, 

genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja 

hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. 

• Den 1 januari 2014 bildades Folkhälsomyndigheten genom en 
sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens 
folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens 
arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering.

• Statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet, och 
verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund, 490 anställda.

• Har det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare 
hanterats av Socialstyrelsen (1 juli 2015).

• Nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors 
hälsa.
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Klimatanpassning på 
Folkhälsomyndigheten

• Inget klimatanpassningsuppdrag är tydligt uttryckt i myndighetens 
instruktion, inget ramanslag.

• Förutom arbetet med miljömålen så har myndigheten ett klimatuppdrag i 
regleringsbrevet just nu ”Redovisa befintliga övervakningssystem för 
klimatförändringarnas påverkan på hälsa”

• Några regeringsuppdrag innan sammanslagning (värmebölja 2009, 
smittsamma sjukdomar 2011)

• Men, klimatförändringar är en påverkansfaktor som bör beaktas i många 
av myndighetens uppdrag, och bör tolkas in i övergripande uppdraget att 
”…främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot”. 
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Klimatförändringarnas effekter på hälsa
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Transnationella effekter – folkomflyttning
Psykisk ohälsa
- Oro för risker med klimatförändring
- Stress av faktiska förändringar/konsekv.

Vad saknas?
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Handlingsplan klimatanpassning

• Projektorganisation

• Målsättningen med projektet är att tydliggöra Folkhälsomyndighetens roll 

och ansvar i klimatanpassningsarbetet och vägleda myndigheten i det 

fortsatta arbetet.

– Identifiera, komplettera, fördjupa kunskaperna om klimatförändringarnas 

hälsoeffekter.

– Forma ett arbetssätt för löpande integrering av klimataspekter i 

Folkhälsomyndighetens verksamhet.

– Synergier, målkonflikter, gränsdragningar med andra myndigheter.

– Plattformar för samverkan med andra myndigheter, forskning, näringsliv.

• Beslutad handlingsplan 5/12-16.
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Handlingsplan klimatanpassning

Projektet innefattar 

– övergripande målsättningar och åtgärder

– fördelning av ansvar

– behov av kunskapshöjning

– prioritera och förbättra samverkan nationellt och internationellt

– övervakningssystem för hälsopåverkan av klimatförändringar (komplettera 

eller skapa nya)

– uppföljning av 1) hälsoeffekter och 2) handlingsplanen 

(processuppföljning och effektuppföljning) 

– utvärdering och förbättring

Handlingsplanen utgör ett ramverk och sen prioriteras aktiviteterna årligen 

inom myndighetens verksamhetsplan, med start 2017.
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Koppling till djur och areella näringar

• Värme – påverkan (via vektorer och sjukdomsalstrande 
mikroorganismer) leder till infektionssjukdomar, men också till 
värmestress hos människor t.ex i areella näringar.

• Nederbörd – översvämmade avloppsystem, läckage 
betesmarker, ras och skred, ger läckage av infektiösa 
substanser till dricksvatten och andra livsmedel.

• Psykisk hälsa i areella näringar?

• Transnationella effekter – gränsöverskridande miljöpåverkan 
(även sociala effekter, finanssystem, handel)

• Mer?
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Kontakt

Elin Andersson
utredare klimatanpassning (projektsamordnare)

010-205 2118
elin.andersson@folkhalsomyndigheten.se
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