
 
 

Hållbar läkemedelsanvändning: nu och i framtiden 
Ett seminarium om nya strategier, nyheter inom 

forskningen och praktiska exempel från sjukvården 

5 DECEMBER 2011 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel och miljö –  
ett tioårsperspektiv 

 

 

 

 

Åke Wennmalm 

 SustainPharma 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Eagle_beak_sideview_A.jpg




 

 

 

 

 

 

 

 

DNA 

Arvsmassan/”receptet” 



fokus på barns hälsa  



Cocktail- 

effekten 



Varför ett tioårsperspektiv? 

• Forskningen började ju mycket tidigare 

– Tomas Ternes, Klaus Kümmerer, Bent 

Halling-Sörensen, Joakim Larsson, Nicklas 

Paxéus, Mats Tysklind  

• Opinionsbildare började mycket tidigare 

– Christian Daughton, Läkare för miljön 

• EU stödde redan forskning 

– Rempharmawater, Poseidon 



Jo, därför att………………. 

• Den 7 maj 2001 ordnade Apoteket en 

konferens i Stockholm med titeln: 

”Läkemedel ett miljöproblem?” 

• Den 8 november 2001 ordnade Apoteket 

AB och Stockholms läns landsting en 

rundabordskonferens om ”Läkemedel i 

miljön” 



ur minnesanteckningarna…. 

• Deltagare: Svenskt Vatten, Socialdepartementet, 

Miljödepartementet, Kemikalieinspektionen, 

Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Kemi & Miljö, 

AstraZeneca, Umeå Universitet, MISTRA,  Gryab, 

Stockholms läns landsting, Socialstyrelsen, Pharmacia 

AB, Apoteket 

 
 



ur minnesanteckningarna…….. 

• Synsättet på läkemedel i miljösammanhang är att de inte längre betraktas som 
undantag från kemikalielagstiftning etc utan betraktas mer och mer som kemikalier 
generellt. (AstraZeneca) 

 

• Ca 70 läkemedelssubstanser finns identifierade i naturen. Det finns substanser med 
halveringstider över ett år. Persistens är således ett överordnat problem, kanske större 
än bioackumulerbarheten. Resistensutveckling är ett särskilt problem. (Mats Tysklind) 

 

• Läkemedelsverket har av tradition fokuserat kring läkemedlens positiva effekter och 
läkemedel i miljön har kommit i skymundan.(Gunnar Alvan) 

 

• Socialdepartementet informerade om att det skall bli en proposition som behandlas av 
Riksdagen under året för att få beslut som träder i kraft 2002-07-01. I propositionen 
föreslår regeringen att Läkemedelsverket får i uppdrag att utreda bl a läkemedels 
miljöpåverkan och hur denna påverkan kan begränsas. 

 

• Måns Lönnroth redogjorde för arbetet inom MISTRA. MISTRA är en stiftelse som syftar 
till att stödja forskning av strategisk betydelse för god livsmiljö. De projekt som stöds 
skall ha betydelse för att lösa viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad utveckling. 
För närvarande stöds inga program kring läkemedel i miljön men sådana kan mycket väl 
stödjas om MISTRAs krav i övrigt uppfylls. Läkemedel i miljön kan också tänkas 
beröras inom befintliga program som rör vatten och avlopp. 



Tre huvudspår 

• Bryssel 

• Regering och myndigheter i Sverige 

• Sjukvård, vattenverk och forskning i 

Sverige 



Bryssel 

• 2001-2004 

– lagförslaget 2001 

– 1:a läsningen 

– 2:a läsningen 

 

 





Bryssel 

• 2001-2004 

– lagförslaget 2001 

– 1:a läsningen 

– 2:a läsningen 

• 2007-2011 

– ”adverse effects” och ”information to patients” 

 

 



 



Bryssel 

• 2001-2004 

– lagförslaget 2001 

– 1:a läsningen 

– 2:a läsningen 

• 2007-2011 

– ”adverse effects” och ”information to patients” 

–  läkemedelsfrågorna flyttas 

–  EEA 

• EU-stödda forskningsprojekt 

 

 



Regering och myndigheter i 

Sverige 

• Socialdepartementet 

• Miljödepartementet 

• Läkemedelsverket 

• Naturvårdsverket 

• Kemi 

• Mistra 



Sjukvård, vattenverk och forskning i 

Sverige 

• Apoteket 

• Landstingen 

• Lif 

• LOK 

• Stockholm Vatten och Svenskt Vatten 

• MistraPharma 

 



Samlade intryck 

• Det gäller att ha lite tålamod 

• Frågan har vandrat vidare till regeringen 

• Miljöklassificeringen bör utvecklas vidare 

• Verktygen är ännu inte tillräckligt vassa 

• Läkemedelsindustrin är en nyckelaktör 



Slut!! God Jul!! 


