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 Videnskaben har behov 
for at blive taget med 
på  råd og få plads 
til at levere et mere 
komplet billede af, hvilke 
risici der knytter sig til 
klimaændringerne.

D
anmark er helt fremme i forreste 
række internationalt, når det 
gælder vores målsætning om at 
reducere vores drivhusgasudslip 
med 70 pct. i 2030 sammenlignet 
med 1990. Men hvordan går det 

egentlig med klimaforskningen i Danmark 
og dermed med selve fundamentet for vores 
beslutninger om grøn omstilling? Klimaæn-
dringerne trænger sig på allerede nu, og i 
tillæg til en massiv reduktion af drivhusgas-
ser vil vi skulle tilpasse os et nyt klima.

Er vores blyanter helt spidse, når det 
gælder detaljerede vurderinger af klimaeks-
tremer som storm� oder, skybrud, hedebøl-
ger og storme baseret på viden om disse 
hændelsers intensitet, lokalisering og 
hyppighed? Når hændelserne så indtræ� er, 
har vi så et godt videngrundlag i forhold til 
skadernes omfang og mulighederne for en 
reduktion af sårbarheder gennem bered-
skabsindsats og klimatilpasning? Desværre 
er sandheden, at vi faktisk ikke er særligt 
godt klædt på.

Vi har i Danmark excellente forsknings-
miljøer indenfor næsten alle dele af klima-
forskningen, som f.eks. klimamodeller og 
atmosfæriske processer, forståelse af 
oceanerne og Grønlands indlandsis og også 
detaljeret viden om det arktiske miljø, 
vandkredsløb, påvirkninger af landbrug og 
skovbrug og økonomiske konsekvenser af 
klimaændringer. Forskningsmiljøerne er 
dog præget af fagdisciplinær fragmentering 
og travlhed med at søge nye forskningsbe-
villinger fra forskningspuljer med lave 
succesrater.

Resultatet er, at Danmark faktisk ikke er 
klædt særligt godt på til at ruste sig på en 
omkostningse� ektiv måde mod klimaæn-
dringerne, og det kan komme til at koste os 
dyre lærepenge. Vi vil her give et par 
eksempler på konsekvenserne af en 
utilstrækkelig klimavidenskabelig basis.

Den � nansielle sektor er afgørende for den 

grønne omstilling, og en stor del af investe-
ringerne vil være sårbare over for ekstrem-
hændelser, som f.eks. når vi oplever 
oversvømmelser af infrastruktur eller 
bygninger. A� astet på investeringerne kan 
reduceres med � ere procentpoint pga. 
klimarisiko, og Finanstilsynet har da også 
meldt ud, at alle � nansielle institutioner skal 
tage højde for klimarisici, hvilket kræver en 
solidt klimavidenskabeligt grundlag.

Et andet klimasårbart område er landbru-
get, hvor tørker eller skybrud kan medføre 
store tab i høstudbytter, hvilket branchen er 
bevidst om, men ikke altid lige godt 
forberedt på, som eksempelvis ved 2018s 
våde vinter efterfulgt af en rekordtør forår 
og sommer. Det samme gælder for forsik-
ringsselskaberne, og det er tankevækkende, 
at en storm som Bodil i 2013, som blandt 
andet forårsagede store oversvømmelser i 
Roskilde Fjord, medførte bygningsskader 
med omkostninger på over 900.000 kr. per 
hus. Vi forventer, at sådanne hændelser 
bliver hyppigere, og det vil spare samfundet 
for mange omkostninger, hvis vi kan 
forberede os.

Brug af klimadata, som ikke afspejler en 
bagvedliggende høj kvalitetsviden, men i 
stedet måske bare statistik baseret på 
historiske data, kan føre til fejlagtige 
beslutninger og dyre skader. Det er på tide at 
videnskabeliggøre vores håndtering af 
fremtidens udfordringer.

Tilgængelig viden
Myndighederne har i en årrække understøt-
tet tilvejebringelsen af en række nyttige 
produkter, som kan hjælpe brugere med at 
planlægge klimatilpasning. Eksempelvis 
o� entlige databaser som Klimaatlas, 
Klimatilpasningsportalen mm. Her vises dog 
kun gennemsnitstal for, hvad der kan ske. 
Det kan give lidt overblik, men udgør slet 
ikke et tilbundsgående grundlag for 
beslutninger. Selv hvis usikkerhedsmargi-
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et er barske påstande, overlæge Rik-
ke Hein-Rasmussen og hende kolle-
ger fremkommer med i Berlingske 
28. november.

Landets apotekere beskyldes for 
at »snyde patienterne« og være 

ligeglade med patienterne. Og hele apo-
tekssektoren beskyldes for manglende etik. 
Det er helt urimelige beskyldninger baseret 
på misforståelser og på en manglende 
indsigt i lægemiddelforsyningen i primær-
sektoren.

Apotekerne kæmper hver dag sammen 
med grossisterne for at få forsyninger frem. 
Vi gør alt, hvad der er muligt – i et ekstremt 
komplekst marked – med knap 12.000 
forskellige varer, som lægerne kan ordinere. 
Kompleksiteten bliver større af, at priserne 
på lægemidler skifter hver 14. dag, så 
apotekerne i princippet skal skifte deres 
varelager ud hveranden uge for at kunne 

tilbyde den billigste variant indenfor en 
lægemiddelgruppe.

På trods af det kan patienten i 98 pct. af 
tilfældene få medicinen med det samme, og 
har apoteket lige solgt den sidste pakning, 
kan det ska� es til dagen efter.

Værre er det ved egentlige leverancesvigt. 
For selvom leverandører skal sikre medicin 
til at dække en uges forbrug for at komme 
ind på det danske marked, lever de i mange 
tilfælde ikke op til dette. Vi oplever omkring 
1.200 varer i leverancesvigt allerede på den 
første dag i hver prisperiode, uden at det har 
nogen egentlig konsekvens for de pågæl-
dende � rmaer.

Det er virkeligheden i primærsektoren. Vi 
kan ikke som regionernes Amgros forhandle 
langvarige kontrakter og give dagbøder til 
de � rmaer, der ikke lever op til deres 
forpligtelser.

Hvis et kritisk lægemiddel er i et egentligt 

Apotekerne gør alt for at 
hjælpe patienterne
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ner er vist, fortæller de ikke meget om, 
hvordan klimaforandringerne reelt folder sig 
ud, men hvad med ekstremer som hedebøl-
ger, tørke, skybrud og stormloder?

Når myndighederne tilbyder en gør-det-
selv-service, som de netop omtalte online-
portaler med klimadata, stiller man data frit 
til rådighed velvidende, at man overlader det 
til brugerne at vurdere, om det nødvendige 
beslutningsgrundlag er til stede. Men 
hvordan sikrer en myndighed sig, at den 
viden, der ligger til grund for data, er fuldt ud 
tilstrækkelig belyst og dermed har den 
nødvendige og tilstrækkelige videnskabelige 
kvalitet? Her er vi langt fra målet, for der 
indes i Danmark i dag ikke en metode eller et 
organ, hvor videnskabelige metoder baseret 

på uvildig ekspertise mødes med brugernes 
forventninger og behov. Derfor er der et 
behov for, at samspillet mellem myndigheds-
opgaven med at levere kvalitetssikrede 
klimadata på den ene side og den videnska-
belige forståelse af omstændighederne bag 
disse data styrkes. Videnskaben har behov 
for at blive taget med på råd og få plads til at 
levere et mere komplet billede af, hvilke risici 
der knytter sig til klimaændringerne.

Hvad ved vi ikke?
Traditionelt er vi som forskere opdraget til at 
fortælle, hvad vi ved, og det er, hvad 
formidling af viden går ud på. Men nu vil vi 
lige vende tingene på hovedet for at bidrage 
til gennemskuelighed om, hvad vi ikke ved. 

Dette er afgørende for, at vi kan aklare det 
ukendte eller i det mindste blive i stand til at 
se usikkerheden i øjnene og handle derefter.

Eksempler på, hvad vi ikke rigtig ved, er:
• Klima. Vi kender kun dårligt klimaføl-

somheden (et mål for hvor meget Jorden 
varmer op ved en fordobling af eksempelvis 
mængden af CO2 i atmosfæren) – dvs. vi kan 
ikke svare særligt nøjagtigt på, hvornår den 
globale temperatur vil overstige halvanden, 
to, tre eller ire grader, selv hvis vi får et 
eksplicit udslips scenario for fremtidens 
drivhusgasser stillet til rådighed. Vi kan 
heller ikke regne på ekstreme hændelser, 
som ligger udenfor en eller anden form for 
analogi, altså noget, som er sket før. Vi har 
svært ved at komme på hændelser, som vi 

endnu ikke har oplevet, og vi forstår kun i 
begrænset omfang, hvilke katastrofer vi kan 
opleve, som er vejr/klima-relaterede, som vi 
ikke allerede har set udfolde sig i et mindre 
omfang – kan vi lære fra andre nuværende 
klimazoner og de måder, som man der 
håndterer klimarisici på?

• Landbruget er i høj grad ahængig af 
klimaforholdene, og i Danmark har vi været 
begunstiget af stabile klimaforhold og et 
godt landskab til landbrug. Det har gjort 
Danmark til en stærk fødevareeksportør. Nu 
ser vi ind i et fremtidigt klima med langt 
lere ekstremer, eksempelvis i form af tørke 
eller oversvømmelser, og det er ikke kun 
den enkelte hændelse, der er afgørende, 
men også hændelsernes sekvenser. Vi har 
for nuværende intet holdbart grundlag for at 
planlægge for sådanne hændelser, og vores 
viden om, hvordan vi kan tilpasse os dette, 
er også rudimentær. Det er tænkeligt, at 
store dele af landbruget vil skulle ændre 
dyrkningsform for at sikre stabilitet, men vi 
ved reelt ikke hvordan.

• Økonomi. Hvordan rammer hændelser-
ne sårbar infrastruktur og sårbare samfunds-
grupper? Hvordan reagerer mennesker på 
usikkerhed? Bliver vi handlingslammede? 
Hvordan kan samfund samarbejde om 
indsatser i stedet for at sætte tilpasning på 
stop, når regningen skal fordeles?

Hvad sker der, hvis vi ikke ser uvidenhe-
den i øjnene? I værste fald betyder uviden-
heden, at vi øger vores sårbarhed over for 
klimaændringer og må bære store omkost-
ninger i byerne, erhvervene og i landbruget.

I fremtiden må vi samle klimavidenska-
ben på tværs af discipliner. Vores spredte 
forskningsindsats stritter i mange retninger, 
mens politiske beslutninger, erhvervene og 
borgere har brug for en mere sammenhæn-
gende viden.

Vores bud på, hvordan vi i Danmark 
kunne gøre dette bedre, er at sikre en 
samlet, uahængig klimaforskning som basis 
for en tiltrængt videnskabelig kvalitetssik-
ring af vores beslutningsgrundlag.
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forsyningssvigt fra leverandørens side og 
ikke kan skafes, vil apoteket hjælpe med at 
tage kontakt til lægen, som må inde et 
tilsvarende præparat med samme virkning. 
Hvis det ikke lykkes at få fat i lægen, må 
borgerne selv gøre det med henblik på 
behandlingsskift. Og desværre er omfanget 
af denne type forsyningssvigt steget i de 
senere år, det gælder i hele Europa.

Det er oplagt besværligt for alle. Derfor 
har vi foreslået myndighederne, at apoteket 
får udvidede substitutionsmuligheder efter 
udenlandsk forbillede, så patienten kan få 
et tilsvarende præparat med samme 
virkning, når det ordinerede præparat ikke 
kan skafes. Er der tale om en ny ordination, 
vil det være en stor fordel, at lægen i 
ordinationsøjeblikket kan få opdaterede 
oplysninger i FMK (Fælles Medicinkort) om 
eventuelle forsyningssvigt. Så kan lægen fra 
starten ordinere et præparat, der er tilgæn-

geligt, og patienten slipper for problemer og 
frustrationer. Dette har vi foreslået sund-
hedsmyndighederne - men indtil videre 
forgæves.

Vi har også adresseret det problem, som 
der ganske rigtigt peges på i kronikken: Der 
mangler overblik over, hvilke apoteker der 
ligger inde med det pågældende præparat. 
For det er klart, at grossisterne og alle 
apoteker ikke løber tør præcis samtidig. Et 
præparat i forsyningssvigt er i en kort 
periode at inde på nogle apoteker, men ikke 
andre.

Derfor foreslog Apotekerforeningen i 
efteråret 2019 Sundhedsministeriet at gå 
sammen om at lave et system, så apotekerne 
får det nødvendige overblik over lægemid-
lernes tilgængelighed og kan hjælpe 
patienten med at inde et apotek, der ligger 
inde med lægemidlet. Men det var ministe-
riet ikke interessereset i. Derfor har apote-

kerne nu selv udviklet et system i form af en 
app, som rulles ud i starten af det nye år. Her 
kan borgeren selv se hjemmefra, hvilket 
apotek i nærheden der ligger inde med det 
præparat, som recepten lyder på.

Vi ser frem til at præsentere vores app 
meget snart. Den løser ikke problemet med 
egentlige forsyningssvigt, men den giver et 
overblik og kan hjælpe i den konkrete 
situation.

I kronikken indgår der også en række 
påstande om svindel med de såkaldte 
tryghedskasser til døende, og det udløser en 
kaskade af beskyldninger om manglende 
apotekeretik. Det er jeg mildt sagt oprørt 
over at høre. Sagen er for mig totalt ukendt, 
og jeg nægter at tro, at et apotek ville svindle 
med noget sådant. En tryghedskasse har et 
forudbestemt indhold og har til formål at 
undgå medicinspild. Der må være tale om en 
UTH (utilsigtet hændelse, der skal anmeldes 

til myndighederne) eller misforståelse, som 
vi gerne dykker ned i, når vi modtager 
dokumentationen. For det forventer vi 
selvfølgelig at få på baggrund af sådanne 
voldsomme, ofentlige udokumenterede 
beskyldninger.

Jeg vil også meget gerne invitere Rikke 
Hein-Rasmussen og hendes kollegaer på 
besøg på et apotek en dag, så jeg kan 
forklare, hvordan lægemiddelforsyning i pri-
mærsektoren fungerer. Vi kan også tale om, 
hvordan de komplicerede regler for ordina-
tion af tryghedskasser kan smidiggøres. Det, 
tænker jeg, er en bedre dialogform end den 
ofentlige mudderkastning, som jeg synes, 
at kronikken er udtryk for.
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»Landbruget er i høj grad ahængig af 

klimaforholdene, og i Danmark har vi været 

begunstiget af stabile klimaforhold og et 

godt landskab til landbrug,erhvervene og i 

landbruget,« skriver  Jens Hesselbjerg 

Christensen, Jørgen E. Olesen og Kirsten 

Halsnæs. Foto: Henning Bagger


