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Vad är INTE ett grönt läkemedel? 

 En API med  

• hög eko-toxicitet som resulterar i ”hög miljörisk”,  

• persistens  

• potential att bioackumulera 

 Vid tillverkningen sker stora utsläpp av API 

 och även andra stora utsläpp från produktion (såsom 

lösningsmedel och växthusgaser) 

 Dåliga miljöval av förpackningslösningar och -material 

 Stor miljöpåverkan i transport- och distributionsledet 
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http://www.fof.se/tidning/2010/6/vara-billiga-mediciner-skapar-multiresistens 

 

Bild: Niklas Alm/Söderberg Agentur Retusch: Sofia Cederström/Vostro  

Våra billiga mediciner skapar multiresistens 
Av Per Snaprud ur F&F 6/2010. 

Svenska apotek byter rutinmässigt ut dyra receptbelagda läkemedel mot likvärdiga, billigare alternativ.  

Det sparar oss flera miljarder kronor per år.  Men några av medicinerna kommer från indiska fabriker som släpper ut  

stora mängder läkemedel i miljön. 
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http://www.va.se/nyheter/2010/09/09/priset-for-vara-billiga-mediciner/ 

 

 

 

 

Priset för våra billiga mediciner 
En stolt regering ser varje år till att den svenska staten sparar uppemot 7 miljarder kronor 

på billigare mediciner. Men det sker samtidigt till priset av en bortglömd miljöskandal på andra 

sidan jordklotet. 

Publicerad 2010-09-09 kl 07:00 

 
Fasansfull upptäckt. För fyra år sedan uppdagade Joakim Larsson, forskare vid 

Göteborgs universitet, en miljöskandal orsakad av läkemedelsindustrin i indiska Patancheru.  
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Eco-toxicology 

 

 Is the substance accumulated in organisms? 

 Is it degraded? 

 Is it toxic? 

Answers the question on HAZARD – the ability of the 

substance to cause harm 

Fate of chemicals in the environment and their effect on 

eco systems 
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Environmental Risk Assessment 

 Fate of the substance? 

 How much ends up in the 

environment? 

To calculate risk, exposure data is needed in 

addition to hazard: 

A HAZARD does not pose a RISK, if there is not a 

potential EXPOSURE 

 

Exposure could be 

•measured, ”occurrence in the environment” 

•estimated, e.g. by sales volumes 

•estimated, exposure assessment models 

http://www.ansvarsblogg.se/


www.ansvarsblogg.se 

9 december 

2011 7 

Basic principle used in ERA 

PEC / PNEC 

Predicted 

Environmental 

Concentration 

Predicted No 

Effect 

Concentration 

Predicted concentration of the substance in the 

environment is related to the toxicity of organisms living in 

the environment 
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Is there an Environmental Risk?  
Based on the PEC/PNEC ratio 

 

 PEC/PNEC < 1 

• No significant risk identified, no risk management 

action needed 

 

 PEC/PNEC  1   

• Potential risk identified, precautionary and safety 

measures required, e.g: 

– Restricted clinical use, e.g. hospitals only 

– Product labelling 

– E.g. return the unused medicine to the pharmacy 
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Green Chemistry 

Manufacturing of Sildenafil (“Viagra”) 

Decrease of waste (L waste / kg product) through 13 years 

Miljörisk: Användning av sildenafil har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan. 

Nedbrytning: Substansen bryts ner i miljön. 

Bioackumulering: Substansen har inte potential att lagras i vattenlevande organismer. 
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Klass Kvalificeringskriterier 

API-utsläpp från TILLVERKNING  

Kvalificeringskriterier 

API-utsläpp från ANVÄNDNING 

A - Riskutvärdering av utsläpp av aktiv substans 

till recipient görs och PEC/PNEC <1. (då PNEC 

värde saknas används triggervärdet) 

- Ej PBT eller vPvB enligt EU:s fastställda 

kriterier 

- PEC/PNEC <1, (information om 

nedbrytning och eliminering i RV 

kan användas) 

- Ej PBT eller vPvB enligt EU:s 

fastställda kriterier 

B Vatten från tillverkning av API samt formulering av 

läkemedlet är kopplat till avloppsrening. 

Redovisning av risk och fara på 

fass.se 

C Vatten från tillverkning av API samt formulering av 

läkemedlet är kopplat till avloppsrening. 

Tilläggskriterier Krav 

+ 
CSR  Uppfylla ILO:s 8 

kärnkonventioner samt FN:s 

barnkonventioner (exvs 

arbetarskydd, arbetsrätt och 

arbetsmiljölagstiftning i 

tillverkningslandet) 

+ 
Energi/Klimat  Utsläpp av växthusgaser, samt 

energiförbrukning, från 

produktion och transporter 

ska redovisas, relaterat till 

exempelvis DDD 

+ 
Övriga utsläpp till luft och vatten  Övriga utsläpp till luft och vatten 

(inklusive lösningsmedel) ska 

redovisas, relaterat till 

exempelvis DDD 

+ 
Resursanvändning Resursanvändning, inkl 

vattenanvändning, hjälpämnen, 

förpackningar och avfall ska 

redovisas, relaterat till 

exempelvis DDD 
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Vad är ett grönt läkemedel? 

 Räcker det med att vara A-klassad, eller 

ska man minst vara A+…. 

 Eller kanske är B+++ gott nog…. 

 

 CSR 
Energi/
klimat 

Övriga 
utsläpp 
till luft o 
vatten 

Resurs-
använd-

ning 

API 
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Vad är ett grönt läkemedel? 

 Diskussioner pågår som del av arbetet 

med åtgärdspunkterna under 

insatsområde 7 i Nationella 

läkemedelsstrategin 
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 Nationella Läkemedelsstrategin, insatsområde 7: ”Minska 

läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt” 

 7.1. Utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel 

(Huvudansvarig: Socialdepartementet): Översyn av förutsättningarna att inom ramen 

för nationella förmånssystemet i ökad utsträckning ta miljöhänsyn. 

 7.2. Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från läkemedelsfabriker (Huvudansvarig: 

Läkemedelsindustriföreningen): Införande av en frivillig miljömärkning av 

läkemedelsprodukter. 

 7.3. Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska 

kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av 

läkemedelsanvändning (Huvudansvarig: Läkemedelsverket) :Utredning av orsakerna 

till kassation samt förslag till åtgärder för att minska kassation av läkemedel. Genom 

förande av gemensamma informationsinsatser för att uppmuntra patienter att lämna 

tillbaka överblivna läkemedel. 

 7.4. Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid produktion och användning av 

läkemedel (Huvudansvarig: Regeringskansliet): Regeringen fattade den 9 juni 2011 

beslut om att ge miljömålsberedningen (M 2010:04) tilläggsuppdrag att ta fram en 

strategi för Sveriges arbete inom EU och internationell för en giftfri miljö. I strategin 

ska även läkemedels påverkan på miljö behandlas. 
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Gröna incitament inom förmånssystemet 

Referens: MiljöRapporten, #1, 2011, sidorna 8-9 
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