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  Läkemedel och miljö

Läkemedel är framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och för att redan 
vid låga koncentrationer påverka fysiologiska processer i människan. Dessvärre 
innebär dessa egenskaper att många läkemedel passerar kroppen i princip oföränd-
rade och når ut i våra svenska vatten. Detta kan leda till skadliga effekter på fiskar 
och andra vattenlevande djur och växter.  

Hur hamnar läkemedelsrester i miljön?  
Läkemedel och läkemedelsrester hamnar i miljön främst via utsöndring genom 
urin och faeces, men även genom att överblivna läkemedel spolas ned i våra av-
lopp. Den främsta källan för läkemedelsutsläpp till den svenska miljön är avlopps-
vatten från hushåll, men en del kommer även från punktkällor såsom sjukhus. 
Läkemedelssubstanser kan också komma ut i miljön i samband med läkemedels-
produktion. Tillverkning av aktiva läkemedelssubstanser sker till största delen ut-
omlands och i vissa låglöneländer har extremt höga utsläpp av t ex antibiotika 
kunnat påvisas. 

Läkemedel renas dåligt i reningsverk
Dagens avloppsreningsverk är inte anpassade för att rena bort läkemedelsrester 
vilket gör att många läkemedelssubstanser och nedbrytningsprodukter återfinns 
i sjöar, hav och bottenslam. Metoder finns för att avskilja läkemedelsrester från 
avloppsvatten och ett fåtal reningsverk i Sverige har hittills utrustats för detta. Av-
skiljning av läkemedelsrester kan ske via endera ozonering eller filtrering med ak-
tivt kol, båda teknikerna möjliggör hög avskiljningsgrad, men medför också ökad 
energiförbrukning och/eller fler transporter och mer avfall. Krav på införande av 
reningsmetoder för läkemedel vid svenska reningsverk är på gång, men det kom-
mer att ta tid innan detta genomförts och det är inte heller troligt att kraven kom-
mer att omfatta mindre reningsverk. Det är därför viktigt att regionerna gör vad de 
kan för att hindra att miljöskadliga läkemedelssubstanser hamnar i avloppsvattnet 
och därmed miljön.

Läkemedel påverkar miljö och klimat
Läkemedel medför en risk för miljöpåverkan i alla led, från forskning och tillverk-
ning till försäljning, användning, avfalls- och avloppshantering. Mer forskning 
krävs för att kunna utreda vilka konsekvenser som läkemedel i miljön kan få på 
lång sikt. Nedan presenteras några exempel på läkemedel med belagd miljöstö-
rande effekt.  
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En nyligen genomförd undersökning av läkemedelsrester i vatten kring och i 
sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren påvisade förekomst av bland annat anti-
epileptiska, antidepressiva och blodtrycksreglerande läkemedel i samtliga under-
sökta sjö- och vattendragsprover. Även antibiotika och östradiol detekterades i 
flera provpunkter. Antibiotikaföroreningar bidrar till en ökad antibiotikaresistens 
hos bakterier. Könshormoner och psykofarmaka kan redan vid låga halter orsaka 
störd könsdifferentiering och beteendeförändringar hos fisk och groddjur. Andra 
läkemedel där en betydande miljörisk påvisats är NSAIDs, och då i synnerhet 
diklofenak som har uppmätts i halter överstigande gällande gränsvärden i flera 
svenska vattendrag. En källa för utsläpp av diklofenak till svenskt avloppsvatten är 
användandet av antiinflammatoriska geler och sprayer, vilka till stor del sköljs av 
vid duschning. Mycket låga halter av läkemedelsrester har även påvisats i svenskt 
dricksvatten, dock anses dessa halter i nuläget inte utgöra någon direkt hälsorisk 
för människor. 

Utöver direkt påverkan på miljön bidrar även vissa läkemedel till negativ klimat-
påverkan. Det gäller framför allt lustgas och halogenerade anestesigaser där des-
fluran representerar den mest potenta med 2 540 gånger starkare klimatpåverkan 
än koldioxid1. Även de drivgaser som ingår i inhalationssprayer och som i vissa 
fall används vid behandling av astma och KOL bidrar till förstärkt växthuseffekt. 

Halter av läkemedel övervakas i miljön
Inom EU bevakas förekomsten av ett antal läkemedel i grund- och ytvatten. De 
läkemedelssubstanser som bevakas i ytvatten är östradiol, etinylöstradiol, östron, 
ciprofloxacin, amoxicillin, klaritromycin, erytromycin och azitromycin. Substan-
serna misstänks kunna förekomma i halter som kan ge betydande miljöpåverkan. I 
Sverige betraktas även östradiol, etinylöstradiol, diklofenak och ciprofloxacin som 
särskilt förorenande ämnen avseende ytvatten. Förekomsten av dessa läkemedel 
bevakas i syfte att skydda viktiga vattenmiljöer.

Miljöklassning av läkemedel 
Databasen Läkemedel och miljö på Janusinfo.se samlar bedömningar och klas-
sificeringar av läkemedelsubstansers miljöpåverkan. Databasen används inom 
regionens Läkemedelskommittéarbete med att ta fram läkemedelsrekommenda-
tioner i de fall då medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet samt säkerhet är 
jämförbara. 

Databasen grundar sig på en modell för klassificering av läkemedels miljöpåverkan 
och innehåller två delar: miljöfara (fara) och miljörisk (risk). Vid miljöbedömning 
av läkemedel tas hänsyn till båda begreppen. Med fara avses en substans miljö-
skadliga egenskaper som förmåga att stå emot nedbrytning, förmåga att ansamlas 
i fettvävnad och dess giftighet för vattenlevande organismer. Med risk avses san-
1) Baserat på global uppvärmningspotential över en tidshorisont på 100 år (GWP100).

https://www.janusinfo.se/beslutsstod/lakemedelochmiljo.4.72866553160e98a7ddf1d01.html
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nolikheten för toxiska effekter på vattenlevande organismer vid användning. Ris-
ken är alltså beroende av hur mycket läkemedel som används i samhället och som 
slutligen når ut i miljön. Vid miljöriskbedömningar av läkemedel kan även annan 
information vägas in när så är möjligt, till exempel reningsgrad i avloppsrenings-
verk, förekomst i vatten och fisk, risk för påverkan på vattenlevande organismer 
och risk för antimikrobiell resistens.

Du kan göra skillnad
Vi kan inte neka våra patienter bästa möjliga behandling, trots kända risker för 
miljöpåverkan från vissa läkemedelssubstanser. I de fall när det finns ett val mel-
lan likvärdiga läkemedel ska miljöriskerna alltid beaktas. Det finns dock generella 
åtgärder som du som förskrivare kan vidta för att minska läkemedels påverkan på 
miljö och klimat. 

Åtgärder för minskad miljöpåverkan från läkemedel:
• Välj icke farmakologiska metoder när så är möjligt. Förändrade levnadsvanor,  

fysisk aktivitet och samtalsmetoder kan vid vissa diagnoser utgöra effektiva alter-
nativ/komplement till farmakologisk behandling.

• Använd i första hand de preparat som Läkemedelskommittén rekommenderar. 
Vid val av rekommenderade preparat vägs även risken för negativ miljöpåverkan in.

• Följ Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning. 
• Be patienten att hämta ut den minsta förpackningen som går vid första uttaget 

på apoteket.
• Gör en läkemedelsgenomgång vid behov. Det är vanligen lättare att sätta in än 

att sätta ut läkemedel. Genom att uppdatera patientens läkemedelslista regel-
bundet kan vi minska onödig läkemedelsanvändning, vilket är positivt både ur 
patient- och miljöperspektiv.  

• Uppmana patienten att lämna överblivna läkemedel till apotek. Detta gäl-
ler även förbrukade läkemedelsplåster, inhalatorer, hormonringar mm, eftersom 
dessa efter användning fortfarande innehåller läkemedelsrester

• Följ gällande rutin för säker kassation av läkemedel inom den egna verksam-
heten.

• Överväg begränsad giltighetstid för vissa typer av recept, såsom exspektansre-
cept på antibiotika. Detta för att förhindra att patienten på eget initiativ använ-
der antibiotika utanför indikation.

Mer information om läkemedels miljöpåverkan
• Janusinfo (Region Stockholm) – www.janusinfo.se/Läkemedel och miljö 
• FASS – www.fass.se/Information på Fass/Miljöinformation
• Läkemedelsverket – Kunskapscentrum för läkemedel i miljön www.lakemedels-

verket.se/Miljöarbete/Kunskapscentrum för läkemedel i miljön
• Handlingsplan för läkemedel och miljö (Region Örebro län) – Intranätet

https://www.janusinfo.se/beslutsstod/lakemedelochmiljo.4.72866553160e98a7ddf1d01.html
https://www.fass.se/LIF/menydokument?userType=0&menyrubrikId=2432
https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/kunskapscentrum-for-lakemedel-i-miljon#hmainbody1
https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/kunskapscentrum-for-lakemedel-i-miljon#hmainbody1

