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Basert på data for daglig dødelighet og 
temperatur fra 43 land:

• Globalt ~500.000 heterelaterte dødsfall 
per år (2000-2019)

• 37% (21% –76%) av heterelaterte dødsfall
om sommeren tilskrives klimaendringer 
(1991-2018)

• Økt dødelighet observeres på alle 
kontinenter – men mangler data mange 
steder

Økte temperaturer – økt dødelighet

Vicedo-Cabrera et al., 2021 i Nature Climate Change og Zhao et al., 2021 i Lancet Planetary Health

Relative risk at the 99th percentile of the location-specific 
warm-season temperature distribution using the 
temperature of minimum mortality as reference. 



Ekstremhete - den mest dødelige klimarisikofaktoren i Europa
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- 60% av dødsfall i øst-Europa
- 52% i sentral-Europa
- 34% i vest-Europa



EXHAUSTION – et tverrfaglig prosjekt om klimaendringer og helse

Framtidig helsebyrde - scenarier

Modellering av klima og luftkvalitet

Sosio-økonomiske konsekvenser

Epidemiologi: ‘Dose-respons’ Kommunikasjon – DEC aktiviter



Sammenhengen mellom uteluft-temperatur og daglig dødelighet i Europa 

«Optimal temperatur» - temperatur ved minimum dødelighet (MMT)



Hetebølger, tørke, skogbranner  - luftforurensning!

Spania, 19 juli, 2022

Hetebølge London, 2020



Økende bidrag fra skogbranner til luftforurensning over Europa

Kilde: EXHAUSTION/FMI
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Samspillseffekter hete – luftkvalitet for helse

Daily average summer temperature 
during the study period

Daily average summer (May-September) concentration of PM2.5 and O3  during the study period
WHO Air Quality Guideline PM2.5 (24 h): 15 µg/m3

WHO Air Quality Guideline ozone (summer season): 60 µg/m3



Hete-effekt ved ulike nivåer av PM2.5 og bakkenært ozon 

Low air pollution

Medium air pollution

High air pollution

 % økning i dødelighet 
når Temp øker fra den 
lokale 75 percentilen til 
99 percentilen gitt  lav, 
middels og høy ozon-
konsentrasjon (5, 50, 95 
prctl)
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Oppsummering

• Vi observerer en klar sammenheng mellom temperatur og dødelighet/sykelighet for hjerte- og 
karsykdommer og luftveissykdommer. Effekten forsterkes ved samtidig dårlig luftkvalitet

• Norge og Norden er neppe forskånet for effekter knyttet til hetebølger framover

• Klimaendringer kan gjøre det vanskeligere å oppnå god luftkvalitet
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Takk for oppmerksomheten!
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