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Undergörare eller hormonstörare?

– Varför är läkemedel ett problem i miljön?

– Vad kan landsting och regioner göra?

– Vad behöver vi för att göra det?

Therese Olsen
Miljöchef Akademiska sjukhuset / 

Miljöstrateg Region Uppsala
therese.olsen@akademiska.se
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Läkemedels egenskaper

Biologiskt aktiva

Svårnedbrytbara

Ofta giftiga

Ibland bioackumulerande
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Vårdens ”egen” miljöfråga

▪ Regioner och landsting står för:
▪ merparten av förskrivningen av läkemedel till allmänheten

▪ Slutenvårdens inköp och användning av de mest potenta 
läkemedlen

▪ Läkemedelsavfall från vårdinrättningar

▪ Riskerar mindre effektiv vård om antibiotika inte 
fungerar



Exempel på effekter

▪ Veterinärmedicinskt 

bruk av diklofenak till 

kor påverkar gamar, 

nära utrotning

▪ Hormonpåverkan av p-

pillerhormoner

▪ Beteendeförändringar 

av lugnande medel



Antibiotikaresistens – ett av de stora 

hoten mot folkhälsan
▪ Resistens mot antibiotika 

uppstår överallt där bakterier 

har en fördel av att vara 

resistenta

▪ Avloppssystemet, t ex 

sjukhusavlopp

▪ Reningsverket

▪ Ute i miljön

▪ Kostnad: 100 triljoner USD i 

minskad BNP år 2050



Resistenta bakterier i sjukhusets 

avlopp

▪ Undersökning hösten 2015 i samband med 

reningsprojekt

▪ Resistens mot flertalet antibiotika
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Vad är gjort hittills?

▪ Upphandlingskrav som gav information till ”Miljöklassificerade 

läkemedel” => miljöinformation i FASS

▪ Krav gällande tillverkning i upphandling av läkemedel

▪ Miljöaspekter i rekommendationslistor och miljömål 

▪ Förskrivning

▪ Kassation

▪ Provtagningar

▪ Information till allmänhet och vårdpersonal



År 2025 kan regioner/landsting…

▪ Ge rätt läkemedel i minsta möjliga dos till rätt patienter

▪ Går att minska miljöbelastande läkemedel

▪ Utifrån bättre kunskap om skillnader mellan olika substanser 

ta miljöhänsyn vid förskrivning

▪ Förbättra stödet till förskrivarna

▪ Vässa kraven vid upphandling, och förbättra uppföljningen

▪ Ha fått bättre verktyg för lokal rening där så är relevant



År 2025 har vi…

▪ Ökad (och tillgänglig) kunskap om läkemedels ekotoxicitet 

▪ Utifrån förväntad effekt

▪ I kombination

▪ I känsliga miljöer (t ex Fyrisån)

▪ Generisk förskrivning där miljöhänsyn vägs in vid val av 

preparat 

▪ Ekonomiska incitament

▪ Ökad transparens och/eller trovärdig granskning

▪ Ett beslut om hantering av frågan om eventuell rening på olika 

nivåer

http://www.mpiri.org/index_new.html



