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Till Svenska Läkaresällskapet 
Att. Anna Borgström 
 
 
 
Yttrande beträffande Åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska 
kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedel. Remissversion, 
Läkemedelsverket 30.7.2012 
 
 
INLEDNING 
 
Läkare för Miljön har sedan 1997 verkat för att minska läkemedels effekter i miljön. Vi har då 
talat inte bara om utsläpp, utan också om minskad användning av läkemedel. Följande text 
beskriver läkarens ansvar. 
 
Som läkare har vi möjlighet att bidra till minskat läkemedelsflödet till reningsverk och miljö.  
Varje enskild läkare har möjlighet att sträva mot en mer adekvat läkemedelsförskrivning ur 
den enskilde patientens synvinkel, ur miljösynvinkel och ur samhällsekonomisk synvinkel. 
Genom att på ett övervägt sätt förskriva mindre mängder läkemedel och välja rätt läkemedel 
visar läkaren sitt engagemang inte bara för dagens generationer utan även för de kommande.  
 

Inte förskriva läkemedel som ej behövs 
För varje enskild patient kan övervägas om icke-farmakologiska metoder kan användas som 
ersättning för eller komplement till läkemedel. Exempel är fysisk aktivitet som har en positiv 
effekt vid många sjukdomstillstånd. Rådgivning och behandling beträffande kost, tobak och 
alkohol är andra viktiga komponenter. Samtalsstöd kan omfatta allt från förtroendefulla 
samtal om livet till långvarig psykoterapi, enskild eller i grupp. God omvårdnad där den 
positiva effekten av beröring utnyttjas, grön rehabilitering och en hälsofrämjande yttre miljö 
är andra faktorer. Gamla behandlingar som noggrann sårvård och nasal koksaltlösning kan 
förebygga antibiotikabehandling. Nya metoder som prövas är bl.a. musik som smärtlindring 
och hypnos vid tarmsjukdom.  
 
Glidning på indikationerna måste undvikas. Varje läkare bör vara medveten om att de utsätts 
för direkt och indirekt påverkan av läkemedelsföretagens marknadsföring. I sin strävan att 
göra sitt bästa för patienter, som ibland har dålig effekt av ”gamla läkemedel, är det lätt att ta 
till de lovande nya medicinerna. 
 
Ordinationer måste regelbundet omprövas. Detta gäller alla långvariga ordinationer. 
Förändringar i arbetssituationen, t.ex. pensionering eller byte till mindre stressande 
arbetsplats, kan minska behovet av läkemedel. Viktnedgång, åldrande och andra sjukdomar 
kan medföra att dosen bör justeras ned eller läkemedel sättas ut.  
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Inte förskriva läkemedel som ej tas 
Samsyn i stället för följsamhet. Följsamheten (compliance) till läkarens ordinationer är dålig. 
Vi vet att cirka 50 procent av läkemedlen tas som det var tänkt. Anledningar kan vara att 
patienter kan ha sin egen syn på läkemedelsanvändning, biverkningar eller rädsla för 
biverkningar, ekonomi och svårigheter att ta läkemedlet. Läkaren kan i ett förtroligt samtal nå 
en samsyn (concordance) med patienten om att förskriva färre läkemedel som patienten 
faktiskt kommer att ta. Likaså bör provförpackningar skrivas ut när det gäller nya läkemedel.  
 
Välja bästa preparat 
Enskilda läkare har begränsade men dock vissa möjligheter att välja preparat och form som 
har mindre miljöpåverkan. Främst gäller detta val av antibiotikum och alternativet plåster. 
Stockholms läns landsting har tagit fram en sammanställning över substansers miljöeffekter. 
Numera finns miljöinformation i Fass.se.  
 
Läkemedelskommittéerna har ansvar för att dels lyfta fram icke-farmakologiska metoder, dels 
att föra in miljöaspekter i sina rekommendationer.  
 
De som möter läkemedelskonsulenter kan fråga om vilka miljökrav som ställs på leverantörer 
och underleverantörer, hur dessa krav kontrolleras och om man köper in aktiva substanser 
från andra producenter.  
 
Informera patienten   
Antibiotika Att få med sig patienten på expektans vid lindriga infektioner innebär att åtskilliga 
recept inte skrivs. Noggrann sårvård kan förebygga behov av antibiotika.  
 
”Läkemedel för säkerhets skull” Framför allt när tillgängligheten till sjukvården är dålig kan 
det finnas en tendens att hamstra läkemedel i hemmet. Patienterna bör uppmuntras till att inte 
ha privata läkemedelsförråd i hemmet. 
 
Lämna överblivna läkemedel till apoteket Varken fasta läkemedel, flytande läkemedel eller 
använda läkemedelsplåster ska följa med i soporna eller avloppet. Alla apotek har skyldighet 
att ta emot alla läkemedel liksom detaljhandeln har skyldighet att ta emot receptfria 
läkemedel. Distriktssköterskor, hemtjänstpersonal m.fl. bör stödja och underlätta detta.  
 
 
 
UPPDRAGET 
 
Uppdraget till Läkemedelsverket bestod av tre delar: 

- ytterligare åtgärder för att minska kassationen; 
- åtgärder att på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedel; 
- genomförande av gemensamma informationsinsatser för att uppmuntra patienter att 

lämna tillbaka överblivna läkemedel. 
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Att minska kassationen, inklusive onödig förskrivning, är en av flera åtgärder för att minska 
läkemedels miljöpåverkan. Förskrivning av läkemedel som inte kommer att användas utgör 
dessutom en onödig kostnad för samhället.  
 
Enligt rapporten visar studier att de stora mängderna kasserade läkemedel kommer från 
patienter äldre än 70 år och som står på många olika preparat vilka ordinerats från 
öppenvården. Man konstaterar att följsamheten har stora brister, och att ändringar av 
ordinationer och preparatnamn bidrar till detta liksom till att förhållandevis stora mängder 
läkemedel blir över. ”Brister i patientens information om den aktuella ordinerade 
behandlingen” framhålls som en viktig faktor. 
 
Dosdispenserade läkemedel är tänkta för dem som långa perioder står på oförändrad 
ordination. Men många av de multisjuka behöver täta ändringar. Då kräv ofta komplettering 
med läkemedel i förpackning. När ändringen i doserna genomförts blir läkemedlen i 
förpackningen över. Systemet är mycket oflexibelt. 
 
Alltför ofta förlängs ordinationer slentrianmässigt år efter år. Det är också vanligt 
förekommande att patienten inte aktivt berättar att han/hon slutat ta en medicin, eller tar den i 
lägre dos.  
 
Enligt rapporten kasseras läkemedel från detaljhandeln framför allt på grund av för snävt 
hållbarhetsdatum. 
 
Förpackningar berörs inte i förslaget. 
 
 
 
FÖRSLAG 
 
LfM lämnar följande förslag. 
 
1. Kommunikationen mellan öppen och sluten vård måste förbättras. Parallella ordinationer 
bidrar till oklarhet och att patienten tar ut för mycket läkemedel från apoteket. Det måste vara 
den sist anlitade vårdgivaren som skriver en uppdaterad och fullständig medicinlista som 
patienten får i handen. Sjukhusläkaren bör skriva ut recept enbart på ”nya” läkemedel, och 
utan iteration, för att lämna över ansvaret till ordinarie öppenvårdsläkare. Öppenvårdsläkaren, 
med sin större kännedom om patienten, måste aktivt överpröva sjukhusläkarens ordinationer. 
 
2. Den aktuella medicinlistan ska vara den som finns hos patienten. Patienten (eller dennas 
ställföreträdare) är den enda som vet vad som faktiskt gäller. Medicinlistan ska naturligtvis tas 
med vid besök i vården. Detta möjliggör också för hemtjänst och hemsjukvården att diskutera 
medicinering med patienten och, liksom patienten eller anhöriga, göra eventuella 
anteckningar direkt på listan. Det borde vara ganska lätt att införa en sådan rutin. Olika 
modeller för patientburen journal i pappersform eller på nätet finns redan. Den hittills rådande 
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svenska uppfattningen, att patienter inte kan handha sin egen information, är förlegad och 
rester av ett otidsenligt överförmynderi.  
 
3. Ökad möjlighet till små förpackningar vid tillfällighets medicinering kan minska 
kassationen. Apoteket borde ha möjlighet att packa om större förpackningar till mindre, 
alternativt lämna ut provmedicin. 
 
4. Vid dosdispenserade läkemedel bör rutiner byggas upp för att undvika att påbörjade 
förpackningar med nyordinerade läkemedel blir stående. 
 
5. I de återkommande nationella kampanjerna för att höja medvetenheten hos allmänheten bör 
receptfria läkemedel ingå.  
 
6. Under 3.1.4 bör följande tillägg göras:  
Återkommande nationell kampanj för att höja medvetenheten hos läkarkåren och övriga 
förskrivare att inte förskriva läkemedel som inte kommer att användas. Likaså bör 
förskrivaren vid varje ny ordination/receptskrivning ta aktiv ställning till medicineringen och 
pröva om det finns läkemedel som kan sättas ut. Förskrivaren måste i ett lugnt och förtroligt 
samtal kunna diskutera medicineringen med sin patient så att concordance, överenskommelse, 
uppstår.  
 
7. Hållbarhetsdatumet har tillkommit ad hoc – det finns inga studier som visar att läkemedel 
blir mindre aktiva efter denna relativt korta period. Hållbarhetsdatum bör omprövas. 
 
8. Blisterförpackningar består idag vanligen av aluminium-plast, vilket gör källsortering svårt. 
Utbyte mot papper-papper borde krävas.  
 
9. Vissa förpackningar, t.ex. plåster, innehåll stora mängder aktiva läkemedelssubstanser när 
de kasseras. Både förskrivare och allmänhet bör upplysas om att det finns mer miljövänliga 
alternativ. 
 
10. Möjlighet att följa kassationsmängderna borde finnas från alla apotek. 
 
 
 
Skarpnäck 2012-08-15 
 
Ingrid Eckerman  
Ordförande 
 


