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Temperatur och värme
Årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan början 
av 1900-talet. Under perioden 2000–2017 varierade den 
mellan 6 och knappt under 9 grader Celsius (figur 1). 2014 
var det varmaste året som uppmätts med en årsmedel-
temperatur på 8,8°C. 

Det finns ett tydligt samband mellan värme och hälsa.  
Äldre personer och personer med kronisk sjukdom är käns-
ligare för extrema temperaturer än övriga befolkningen. 
Forskning visar att dödlighet hos dem som är äldre än 75 år  
ökar med 1,8% per grad då maximal upplevd temperatur 
överstiger ett tröskelvärde av ca. 23℃. Dessutom stiger 
antalet förtida dödfall med 8–11,5% per dag vid två eller flera 
sammanhängande dagar med maximala temperaturer över 
27,5 ℃.

Värme kan utgöra ett problem både vid kortvariga och 
långvariga perioder med extremt förhöjda temperaturer. 

Det finns studier som visar att varningssystem och därtill 
kopplade interventioner kan skydda mot negativa hälso

effekter av temperaturvariation. Det saknas dock i många 
fall handlingsprogram för vad som ska göras när varningar 
för höga temperaturer utfärdas, i Sveriges fall av SMHI.

Figur 1. Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden  
(Stockholm), 2000–2017

Källa: Miljöbarometern.stockholm.se

Miljö och hälsa
Sambandet mellan värme och allvarliga hälsoeffekter är tydligt. Luftkvaliteten  
har förbättrats men många hälsosamma livsår förloras på grund av buller. Allt fler  
hudcancerfall registreras, majoriteten orsakade av ultraviolett strålning.
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Luftföroreningar
Luftkvaliteten i Sverige och Stockholm har förbättrats under 
de senaste decennierna. Årsmedelvärden av PM10-halterna 
i luften, dvs luftburna partiklarna mindre än 10 mikrometer, 
minskade på olika ställen i Stockholm mellan 2000 och 2017 
(figur 2). Luftföroreningar som tidigare varit stora problem, 
t.ex. bly eller kolmonoxid, understiger numera överens-
komna gränsvärden. Trots det förväntas inte det regionala 
miljömålet för frisk luft att uppnås. 

Det finns ingen identifierad tröskelnivå under vilken häl-
soeffekter helt saknas. Det är i dagsläget framförallt inand-
ningsbara små partiklar som bidrar till olika hälsoproblem i 
Sverige. Totalt så är det luftföroreningars påverkan på hjärta 
och kärl som har störst inverkan på folkhälsan.

Figur 2. Målnivån för årsmedelvärde är 15 µg/m3 för PM10

Källa: Miljöbarometern.stockholm.se

 

Kemikalier
Antal kemiska ämnen i omlopp har ökat och exponeringen 
sker mer allmänt i samhället än tidigare. Exempel på en del 
mer omtalade ämnen som finns på olika sätt i omgivnings-
miljön är PFAS, olika mjukgörare, bisfenoler och bromerade 
flamskyddsmedel.

Olika kemikalier har olika inneboende egenskaper som 
kan ge olika hälsoeffekter i form av exempelvis ökad risk för 
cancer, diabetes, allergier, påverkan på immunförsvaret, 
lever, hormonsystemet samt effekter på reproduktion och 
olika former av påverkan på fostrets utveckling. Det finns 
indikationer på att det kan finnas samband mellan ftalat 
exponering och samlingsdiagnoser för beteende- och moto-
riska funktionsnedsättningar. 

För en del kemikalier finns det god kunskap om effek-
ten av exponering som kan ske genom arbete eller privat, 

exempelvis allergier kopplade till kosmetiska produkter 
som innehåller allergiframkallande ämnen. Men för många 
kemikalier och kombinationer av kemikalier finns det liten 
eller ingen kunskap om effekten av de exponeringsnivåer 
som förekommer allmänt i Sverige.

 

Buller
Mycket starka ljud kan leda till hörselskador och tinnitus. 
Även lägre omgivningsbuller kan ge hälsoeffekter i form av 
sömnstörning, försämrad inlärning och fysiologiska stress-
reaktioner. Det finns även forskning som visar på samband 
mellan buller och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Nationella testberäkningar (för år 2011) utifrån expone-
ring visade att totala antalet DALY som kan tillskrivas trafik-
buller i Sverige då uppgick till 41 000. Det betyder att 41 000 
hälsosamma livsår förlorades i befolkningen på grund av 
trafikbuller. Beräkningarna visar bland annat att buller från 
väg och spårtrafik varje år orsakar ca 48 000 fall av högt 
blodtryck, ca 950 fall av hjärtinfarkt och drygt 1 000 fall av 
stroke. 

 

Ultraviolett (UV)-strålning
I Sverige insjuknar omkring 10 000 personer årligen i hud-
cancer. Antalet nya hudcancerfall i Sverige ökade kraftigt 
2000–2014. Ultraviolett strålning beräknas orsaka ca. 90% 
av hudcancerfall. Incidensen har också ökat i regionen mel-
lan 2005 och 2015 (figur 4). 
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Figur 3. Antal nya fall av malignt melanom i huden, 
Stockholm–Gotland. 2000–2015. Alla åldersgrupper
Antal nya fall

Kvinnor Källa: NORDCAN

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


