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SLS Kandidat- och Underläkarföreningens Klimatpolicy 
 
Bakgrund 
Klimatförändringar 
Från år 1980 till år 2012 ökade medeltemperaturen på jorden med 0,82 grader. När 
Parisavtalet undertecknades år 2015 enades de undertecknande länderna om att begränsa 
den globala uppvärmningen till 2 - eller i första hand 1.5 grader (1). 2018 släppte IPCC (FNs 
expertpanel på klimatfrågor) en rapport som beskrev hur många effekter av klimatförändringar, 
inklusive negativ påverkan på hälsa, kan undvikas eller förmildras avsevärt om den globala 
uppvärmningen begränsas till 1.5 grader. Samtidigt underströk rapporten att för att begränsa 
uppvärmningen till 1.5 grader krävs stora insatser från alla delar av samhället (2). 
 
Klimat och hälsa 
Klimatförändringar är vårt århundrades största hot mot folkhälsan (3,4). Luftföroreningar och 
klimatförändringar är två sidor av samma mynt - det är samma utsläpp som är roten till de 
båda hälsohoten (5). Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att enbart luftföroreningar 
orsakar 7 miljoner dödsfall årligen (3,6). Klimatförändringar beräknas ligga bakom 2-4 
miljarder US dollar i sjukvårdskostnader årligen. Klimatförändringars påverkan på den 
mänskliga hälsan sker på olika sätt (7,8). De viktigaste mekanismerna är:  

● Luftföroreningar som ökar risken för kardiovaskulära tillstånd och luftvägssjukdomar 
● Ökad spridning av infektionssjukdomar till följd av förändrade temperaturer och 

årstider 
● Undernäring till följd av minskade möjligheter till livsmedelsproduktion  
● Värmeslag till följd av värmeböljor 

 
Förutom ovannämnda direkta konsekvenser på den mänskliga hälsan, drabbas folkhälsan 
även genom indirekta effekter som exempelvis ökad migration och växande samhällsklyftor 
(9). 
 
Sjukvårdens roll 
Hälso- och sjukvården står för 21% av Sveriges utsläpp i den offentliga sektorn, vilket 
motsvarar cirka 3% av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp (10). En artikel skriven 
av Teghammar et al visar att drygt 20 procent av Västra Götalandsregionens utsläpp av 
klimatpåverkande gaser härstammar från från inköp och konsumtion av hälso-och 
sjukvårdsmaterial (9). Att svensk sjukvård är resurskrävande har förklarliga anledningar, men 
det kan diskuteras om det borde finns en etisk gräns för hur stor klimatpåverkan vi i sjukvården 
kan ha. Överkonsumtion av vård i form av CT-undersökningar eller provtagning vid otillräcklig 
indikation är varken gynnsamt för våra patienter eller för klimatet.  
 
Sommaren 2018 pressades svensk sjukvård av värmeböljor vilket ledde till att sjukhuslokaler 
blev överhettade och operationer behövde ställas in på grund av förhöjd luftfuktighet (7,10). 
Det blev uppenbart att sjukvården inte är rustad för ett klimat i förändring och att en mer 
resilient sjukvård måste utvecklas för att kunna möta liknande utmaningar framöver. 
 
Divestera  
Att divestera betyder att sälja av aktier, fonder eller andra investeringar som är oetiska eller 
moraliskt tvivelaktiga, vilket är ett sätt att skapa politiskt tryck (18). Detta inkluderar 
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investeringar i klimatskadliga aktiviteter som exempelvis skogsskövling eller oljeproduktion 
(19). I historien finns framgångsrika exempel som divesteringskampanjen mot Sydafrika under 
Apartheid där 26 stater, 22 län och 90 städer divesterade från bolag som handlade med 
Sydafrika.   
 
SLS Kandidat- och underläkarförenings ståndpunkt 
Klimatförändringarna medför även möjligheter. Ur ett hälsoperspektiv innebär den nödvändiga 
omställningen en möjlighet att förbättra folkhälsan. Gröna investeringar, som exempelvis 
utbyggnad av cykelbanor istället för bilvägar, leder ofta till “co-benefits” - effekter som är 
gynnsamma både för klimatet och för vår hälsa. Hälsoperspektivet är ett kraftfullt och 
inspirerande narrativ som har potentialen att bredda klimatrörelsen och skapa politisk 
handlingsvilja. Det tror vi att Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Kandidat- och 
underläkarföreningen (KUF) kan bidra med. 
 
Sjukvårdens roll 
Som läkare har vi ett ansvar att värna samhällets hälsa i stort. Genom historien har läkarkåren 
lyckats driva igenom förändringar för en bättre folkhälsa genom att sätta press på makthavare, 
exempelvis tobaksindustrin. Den unga generationen spelar en nyckelroll i klimatdebatten (11). 
Som läkarstudenter och unga läkare har vi möjligheten och ansvaret att driva debatten framåt 
inom läkarkåren och sjukvården i stort. 
 
Det är hög tid för sjukvården att minska sina utsläpp, men även för att anpassa sig till ett klimat 
i förändring. Alla sjukvårdsinstanser bör utvärdera sin kapacitet att bedriva kvalitativ vård 
under perioder av värmeböljor (exempelvis genom utbyggnad av fläktsystem i 
sjukvårdslokaler eller operationssalar), utveckla kompetens att handlägga sjukdomstillstånd 
som förväntas bli mer vanliga (exempelvis värmeslag eller vibrio-infektioner) och utvärdera sin 
klimatpåverkan och strategier för att minska det.  
 
Klimatsmart mat 
En klimatomställning vi kan göra inom SLS/KUF är att lägga om vår kost och uppmuntra till ett 
förändrat förhållningssätt till mat i vår yrkesroll i möten med patienter. Som läkare ger vi ofta 
kostråd och det är av stor vikt att dessa är uppdaterade och evidensbaserade. Det 
sammanlagda forskningsläget visar tydligt att mycket av det som är bra för vår hälsa även är 
bra för planeten.  
 
Den enskilt största koständringen för att minska klimatpåverkan är att minska vår 
köttkonsumtion (12–14). Kött kan ha hälsofördelar då det exempelvis är rikt på protein, men 
höggradig konsumtion av chark och rött kött har även visats öka risken för vissa 
välfärdssjukdomar, som exempelvis tjock- och ändtarmscancer (12,15). Det är fullt möjligt att 
tillförse sig samtliga näringsämnen med en diet som är helt eller delvis plantbaserad. Då vi 
ser över vår köttkonsumtion är det viktigt att förstå att det stor skillnad i klimatpåverkan när 
man jämför olika typer av kött. Exempelvis uppskattar Livsmedelsverket att 1 kg nötkött (utan 
ben) orsakar 23-39 kg växthusgaser, cirka tio gånger så mycket som motsvarande mängd 
kyckling (16). Anledningen är huvudsakligen kornas fodersmältning som producerar metangas 
vilket är en potent växthusgas. Vidare, betyder en omställning av odling till mer växtbaserad 
kost ett mer effektiv lantbruk då marken räcker till mer - både mat, bioenergi och natur.  
 
Möten och transporter 



3 

Möten och evenemang är viktiga för SLS och KUFs verksamhet, men det är även en av våra 
största utsläppskällor. Klimatpåverkan i samband med möten sker huvudsakligen i form av 
transporter till och från möten, förbrukning av engångsmaterial och matservering. SLS och 
KUF bör ta i beaktande dessa aspekter vid planeringen av möten och sträva efter hållbara 
möten med minimal klimatpåverkan.  
 
Naturskyddsföreningen uppskattar att inrikes flygresor har ett 74 000 gånger större 
klimatavtryck än motsvarande resor med tåg (17). Vi i KUF tycker således att det i yttersta få 
fall är försvarbart med inrikes flygresor inom vår verksamhet. I de fall då flyg är det alternativ 
som väljs är klimatkompensation en möjlighet. Det innebär att man betalar en extra avgift som 
går till projekt (främst i låg- eller medelinkomstländer) som syftar till att minska utsläppen av 
koldioxid (eller andra växthusgaser) motsvarande den bokade flygresans utsläpp (18). 
 
Kandidat- och Underläkarföreningen ska…  

● Sprida kunskap om kopplingar mellan klimat och hälsa, och om hållbarhet i sjukvården 
genom anordnande av minst ett klimatrelaterat event eller kampanj årligen 

● Vara en aktiv röst för klimat och hälsa samt hållbar sjukvård genom debattartiklar och 
engagemang inom SLS och svensk sjukvård  

● Verka för att svensk sjukvård ska bli resilient och anpassad till ett förändrat klimat 
● Verka för att SLS ska subventionera/ersätta enbart tågresor eller resor med 

kollektivtrafik vid ärenden inrikes. Uthyrning av bil kan vara ett undantag vid transport 
av mat för större event.  

● Verka för att SLS ska klimatkompensera samtliga flygresor (exempelvis till 
internationella möten)  

● Arrangera möten/evenemang vid tider som möjliggör tågresa från andra orter 
● Överväga vilka som förväntas delta på möten/event vid och följaktligen överväga andra 

orter än Stockholm som lokal  
● Servera vegetarisk, klimatsmart mat som norm på alla SLS/KUF event. 
● Ha som norm att ha digitala kopior på möteshandlingar och pappersfria möten  
● Undvika engångsmaterial vid samtliga SLS/KUF möten. Kaffekoppar från SLS kansli 

bör användas vid möte i Stockholm. Om möte i annan lokal där koppar och liknande 
material ej finns tillgängliga bör medlemmar uppmuntras att ta med sig egna koppar 

● Verka för att SLS ska divestera fullständigt från investeringar i fossila bränslen eller 
klimatskadlig verksamhet snarast möjligt  

● Verka för ett klimatmedvetet förhållningssätt till konsumtion av sjukvårdens resurser  
 
Policyn bör revideras med två års mellanrum.  
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