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Vision 
 
 

Rätt läkemedelsanvändning till nytta 

för patient och samhälle. 



5 Mål 

- Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass 

- Jämlik vård 

- Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning 

- Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster 

- Minimal miljöpåverkan 

 

 

7 insatsområden 



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 
(miljöbedömning) 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. 

 

- Genomförande av gemensamma informationsinsatser för 
att uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna 
läkemedel. (LIF) 

 



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

 Huvudansvarig: Regeringskansliet 

 

 Tilläggsuppdrag till Miljömålsberedningen 
(M 2010:04) 

 

  



Generationsmålet 

 Att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 



 1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

 

Miljökvalitetsmål 

 
- Läkemedels miljöpåverkan 

- Farliga ämnen i livsmedel 

- Farliga ämnen i varor och 

produkter 

7.4 Verka för möjliggörande av 

miljöhänsyn vid produktion och 

användning av läkemedel  
(Huvudansvar: Regeringskansliet) 



Miljömålsberedningen… 

 

… ska föreslå strategier för hur generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen ska nås. 

 

… ska föreslå prioriteringar och områden där Sverige kan 
lansera nya initiativ på EU-nivå och internationellt. 

 

… ska föreslå vilka pågående existerande processer som 
bör prioriteras. 
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Kontakt 
 

Nina Viberg 

08-452 7451 

nina.viberg@skl.se 


