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Vädret förändras mitt framför 
våra ögon, vetenskaplig kon-
sensus knyter mänskliga ut-

släpp av växthusgaser till störningar i 
klimatet1 och Parisavtalet visar vägen 
mot ett nytt och hållbart samhälle2. 
Detta är ingången till pilotprojektet 
”tåg till ESMO för klimatet” där målet 
är att personer från sjukvården, akade-
min och industrin ska resa tillsammans 
till Barcelona i september 2019. Akade-
min orsakar stora utsläpp genom tjäns-
teresor med flyg. Den årliga ESMO-
kongressen med 25 000 besökare är ett 
relevant exempel. Ett rimligt antagan-
de är att en stor majoritet av besökare 
reser med flyg varför kongressens to-
tala utsläpp uppskattas motsvara en år-
lig koldioxidbudget för upp emot 10 000 
människor. Detta upprop riktas till 
kollegor inom sjukvården, akademin 
och läkemedelsindustrin som utmanas 
att ta tåget tillsammans till ESMO 
2019. Varje enkelresa (Skandinavien-
Barcelona) som förs över från flyg till 
tåg bedöms leda till besparingar i växt-
husgasutsläpp motsvarande cirka 500 
kg CO2 (medräknat höghöjdseffekter).

Projektets huvudsakliga syfte är att 
minska på utsläpp av växthusgaser ge-
nom att organisera en gruppresa med 
tåg och båt till ESMO 2019. Genom att 
gå före visar vi på ett genuint ledarskap 
som kan leda till ringar på vattnet och 
bidra till att accelerera en förändring 
mot ett hållbart samhälle. Framförallt 
siktar vi på ett trevligt event med goda 

möjligheter till att nätverka och därige-
nom bidra till vårt gemensamma mål: 
Att hjälpa patienter med cancer.

– Planeten är vår gemensamma pa-
tient och sjukdomen är nu diagnostise-
rad och tillräckligt kartlagd – låt oss 
göra en ansträngning för botande be-
handling och undvika att fönstret 
stängs och övergår till ett palliativt sce-
nario, uppmanar docent Joakim Crona, 
som är initiativtagare till uppropet.
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Nytt klimatinitiativ 

– TA TÅGET TILL ESMO!

Joakim Crona i Uppsala vill få kollegor i vården, 
akademin och läkemedelsindustrin att tänka 
på klimatet och ta tåget till ESMO i Barcelona i 
september.




