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1 Sammanfattning 
I handlingsplanen för 2011 i den Nationella Läkemedelsstrategin (S2011.029) angavs under punkten 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. 

I Regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende Läkemedelsverket (S2011/11229/VS (delvis) anges att en 

slutredovisning av uppdraget att skall lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 

september 2012. 

Utredningsuppdraget utgörs av tre delar - ytterligare åtgärder för att minska kassationen; - åtgärder att på 

annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedel; samt - genomförande av gemensamma informations-

insatser för att uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna läkemedel. 

1.1.1 Åtgärdsförslag för att minska kassationen 

Den totala volymen läkemedel (inklusive förpackningsmaterial) som årligen kasseras i Sverige motsvarar 

drygt 1500 ton (inklusive förpackningsmaterial, men exklusive läkemedelsavfall/riskavfall från 

sjukvården). Cirka 80 % av kassationen sker i användarledet - 95 % av detta kommer från patienter i öppen 

vård. De viktigaste orsakerna till att läkemedel blir över i öppen vård är att behandlingen avbrutits eller att 

patienten avlidit. En liten andel, 12,5 %, av de patienter som återlämnar läkemedel till apotek för 

destruktion, svarar för 50 % av den totala mängden återlämnade läkemedel. Majoriteten av dessa patienter 

är >70 år med en omfattande läkemedelsbehandling. 

Flera av förslagen i föregående utredning har ännu inte förverkligats och kvarstår. Ytterligare åtgärder som 

kan påverka kassationen i användarledet är framför allt de som syftar till att minska mängden läkemedel 

som finns i lager i hemmet hos patienter med omfattande läkemedelsbehandling och som kasseras på grund 

av att behandlingen avbryts eller ändras eller blir över i samband med att patienten avlider. 

Läkemedelsverket föreslår att 

- Läkemedelsförmånens konstruktion bör utredas med avseende på konsekvenserna på kassationen av 

läkemedel; 

- Formerna för det generiska utbytet på apotek bör utredas med avseende på konsekvenserna på kassation 

av läkemedel; 

- Läkemedelshanteringen till patienter i öppen vård med omfattande läkemedelsbehandling bör ses över för 

att minska kassationen av läkemedel; 

- Patienterna behöver korrekt information om vad som är den aktuella ordinerade behandlingen; dvs. att 

Medicinlistan i vårdens patientjournal hålls aktuell och uppdaterad och lämnas ut till patienten i samband 

med varje ordinationsändring, samt att generiskt namn på de ordinerade läkemedlen anges i Medicinlistan;  

- Återkommande nationell kampanj för att höja medvetenheten hos allmänheten att bara köpa ut de 

receptordinerade läkemedel som kommer att användas. 
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1.1.2 Åtgärdsförslag för att begränsa miljöpåverkan av 
läkemedelsanvändningen 

Huvuddelen av de läkemedelssubstanser som kommer ut i naturen emanerar från användningen av 

läkemedlen (utsöndring i urin och faeces av systemiskt administrerade läkemedel, avtvättning av lokalt 

administrerade läkemedel mm.) som via avloppsvattnet når olika delar av vattenmiljön med risk att påverka 

vattenlevande organismer. Läkemedelsrester i form av överblivna läkemedel kan emellertid också belasta 

miljön om de slängs i avlopp eller hamnar i en osäker sophantering. 

Läkemedel är en kategori av kemiska produkter som omfattas av en EU-lagstiftning som är harmoniserad i 

stora delar. I fråga om läkemedels påverkan på miljön finns det dock ett antal brister i EU-lagstiftningen, 

brister som har behandlats i flera utredningar från Läkemedelsverket och Naturvårdsverket. 

Läkemedelsverket föreslår: 

• De miljöriskbedömningar som numera görs på läkemedel innan de godkänns måste förbättras och 

utvecklas. Även läkemedel med äldre godkännanden (före 2005) behöver miljöriskbedömas. 

• Miljöaspekter måste kunna beaktas vid den risk/nyttabedömning som görs i samband med godkännande 

av läkemedel. En sådan hänsyn kan enligt dagens regler endast tas för veterinärmedicinska läkemedel, men 

behövs även för humanläkemedel. Om miljörisker får vägas in i bedömningen kan den behöriga 

läkemedelsmyndigheten ställa miljörelaterade krav för att minska miljöpåverkan, t.ex. begränsningar som 

ska iakttas vid användningen av läkemedlet. 

• I enlighet med förslag från Läkemedelsverket bör regler införas inom EU för att motverka utsläpp av 

miljöskadliga läkemedelsubstanser vid tillverkning av läkemedel. Ett arbete bör inledas för att prioritera 

vilka ämnen som behöver regleras. Genom att anknyta dessa regler till befintliga regler om god 

tillverkningssed (GMP) kan de enligt Läkemedelsverkets bedömning få genomslag även i länder utanför 

EU. 

• Utsläpp av biologiskt aktiva läkemedelssubstanser och deras nedbrytningsprodukter av användningen bör 

reduceras. Den ekotoxiska effekten av läkemedel och läkemedelssubstanser går ofta inte att skilja från den 

önskade terapeutiska vilket i praktiken begränsar möjligheterna att ersätta många läkemedelssubstanser. 

Där det finns alternativ, bör det emellertid finnas incitament att välja medel med mindre miljöpåverkan. 

• Exponeringen bör minimeras dvs. att onödig användning undviks och att mängden läkemedel som 

behöver kasseras minskas. 

Genomförande av gemensamma informationsinsatser för att 
uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna läkemedel 

Andelen i befolkningen, som säger sig lämna tillbaka sina överblivna läkemedel till apoteken för korrekt 

hantering, hade 2011 sjunkit jämfört med tidigare undersökningar, men steg efter informationskampanjen 

2012.  

För att bibehålla den nuvarande kunskaps-/attitydnivån föreslår Läkemedelsverket att återkommande 

nationell informationskampanj riktad till allmänheten - att överblivna läkemedel bör återlämnas till apotek 

för destruktion - genomförs med korta intervall (högst ett par år). 
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2 Uppdraget 

2.1 Utredningsuppdraget 

I handlingsplanen för 2011 i den Nationella Läkemedelsstrategin (S2011.029) angavs under punkten 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.  

I Regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende Läkemedelsverket (S2011/11229/VS (delvis) anges att en 

slutredovisning av uppdraget att skall lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 

september 2012. 

2.2 Syfte och mål 

Utredningsuppdraget utgörs av tre delar  

- ytterligare åtgärder för att minska kassationen av läkemedel;  

- åtgärder att på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedel, dvs. att de läkemedelsrester som uppstår i 

läkemedelshanteringen och vid konsumtion av läkemedel omhändertas på ett miljösäkert sätt och att 

överblivna läkemedel inte skall bidra till förorening av vatten, mark eller luft, samt 

- genomförande av gemensamma informationsinsatser för att uppmuntra patienter att lämna tillbaka 

överblivna läkemedel. 

2.3 Omfattning och avgränsningar 

Kassation av läkemedel förekommer i alla led - från tillverkning till efter användning. Uppskattningen av 

kassationens omfattning i utredningen avser alla led, medan åtgärdsförslagen för att minska kassationen 

begränsas till den kassation som innebär samhällsekonomiska eller miljömässiga konsekvenser. 

Ett flertal publicerade svenska undersökningar finns med uppgifter om de mängder kasserade läkemedel 

som återlämnas till apoteken för destruktion före omregleringen av försäljningen av läkemedel - total 

mängd, typ av läkemedel, hur mycket som återlämnas per patient/individ samt orsaker till att läkemedlen 

blivit över och kasseras 
1
, 

2
, 

3
, 

4
.  Till detta kommer ett stort antal kartläggningar på lokal nivå av de 

mängder läkemedel som apoteken tagit emot. Dessutom finns flera enkätundersökningar för att kartlägga 

attityderna hos allmänheten till destruktion av läkemedel 
5
. Uppgifter från andra verksamheter har varit 

begränsade.  

Det finns en svensk undersökning av kassationen av läkemedel i sluten vård, dvs. utgallring och returer av 

läkemedel som kasseras på sjukhusens avdelningar och mottagningar och returneras till sjukhusapotek 

                                                        
1 Ekedahl A. Reasons why medicines are returned to Swedish pharmacies unused. Pharm World Sci 2006; 28(6):352-8 
2 Isacson, D. and C. Olofsson. Drugs up in smoke: a study of caseated drugs in Sweden. Pharm World Sci, 1999; 21(2):96-9 
3 Ekedahl A, Wergeman L, Rydberg T: Unused drugs in Sweden measured by returns to pharmacies. J Soc Adm Pharm 2003; 20(1):26-
31 
4 Ekedahl A. Unused drugs returned to pharmacies - a few patients return a large proportion of the unused drugs. J Soc Adm Pharm 
2003; 20:257-8  
5 Persson M, Sabelström E, Gunnarsson B. Handling of unused prescription drugs--knowledge, behaviour and attitude among Swedish 

people. Environ Int. 2009 Jul;35(5):771-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19013646
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(exklusive avfall - riskavfall) för att skickas till destruktion 
6
. Generaliserbara data saknas på kassationen 

vid andra vårdinrättningar (i primärvård; tandläkarmottagningar samt i kommunal sjukvård). 

Det har inte funnits tillgång till data för Partihandel, Apotek och Dagligvaruhandel på kassation i den 

egna hanteringen och orsakerna till denna. 

Inhämtande av ny information 

I syfte att göra en kartläggning om 1) mängderna av läkemedel som kasseras i olika verksamheter; 2) 

orsakerna till kassationen; 3) beskrivning av gällande rutiner för omhändertagande av kasserade läkemedel 

och läkemedelsavfall samt 4) information riktad till allmänheten om hantering av överblivna läkemedel 

skickades enkäter till Dagligvaruhandel, Apoteksaktörer, Partihandel samt Landsting och Kommuner -

Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska (MAS) samt Avfallshantering i kommun. SCB har ansvarat för att ta 

fram enkäter, levererat texter, tabeller och diagram över kvantitativa data - se Bilaga 1. 

2.3.1 Åtgärder för att minska kassationen av läkemedel 

Den del av denna rapport, som handlar om ytterligare åtgärder för att minska kassationen, utgör en 

uppdatering och komplettering av den tidigare utredningen "Kasserade läkemedel - förslag på åtgärder för 

att minska mängden överblivna läkemedel" (Socialstyrelsen; 2004-103-12). 

När den föregående utredningen gjordes fanns endast preliminära data tillgängliga från undersökningen om 

orsakerna till varför de läkemedel, som återlämnades till apotek, hade blivit över 
1
. Endast undersökningens 

huvudfynd rapporterades i publikationen, varför fördjupad analys av originaldata om orsakerna till 

kassationen har använts för slutsatserna i denna rapport. 

2.3.2 Åtgärder att på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedel 

För uppdragets andra del - att föreslå åtgärder för att begränsa miljöpåverkan av läkemedel, dvs. att de 

läkemedelsrester som uppstår vid konsumtion av läkemedel och i läkemedelshanteringen omhändertas på 

ett miljösäkert sätt, samt att överblivna läkemedel inte skall bidra till förorening av vatten, mark eller luft - 

har samråd genomförts i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Dagligvaruhandel, 

Läkemedelsdistributörerna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening, 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Avfall Sverige. 

2.3.3 Genomförande av gemensamma informationsinsatser för att 
uppmuntra patienter att lämna tillbaka överblivna läkemedel. 

Uppdragets tredje del "Gemensam informationsinsats för att uppmuntra patienter att lämna tillbaka 

överblivna läkemedel" har genomförts i ett projekt lett av Läkemedelsindustriföreningen och har inom 

ramen för en styrgrupp med de deltagande intressenterna samrått med Läkemedelsverket, Föreningen för 

generiska läkemedel, Svensk Dagligvaruhandel, Läkemedelsdistributörsföreningen, Sveriges Kommuner 

och Landsting, Landstingens nätverk för läkemedel och miljö, Sveriges Apoteksförening, Svenskt 

Vatten/Stockholm Vatten och Håll Sverige Rent - se Bilaga 2. 

 

                                                        
6
 Marie Törnquist Kasserade läkemedel från Länssjukhuset i Halmstad Examensarbete 10 poäng, FAR010, VT-2005 Receptarieprogrammet 

vid Göteborgs Universitet 



7 

3 Bakgrund 

3.1 Åtgärder för att minska kassationen 

Läkemedelsavfall uppstår i samband med tillverkning av aktiv substans och i alla efterföljande led och skall 

hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt. Dessutom tillkommer mycket material som kan vara 

kontaminerat med läkemedelssubstans. Kasserade läkemedel skall destrueras på ett säkert sätt. Apotek har 

skyldighet att ta emot kasserade läkemedel från allmänheten och skicka till destruktion. 

3.1.1 Överblivna läkemedel hos allmänheten 

Den helt dominerande mängden läkemedel som kasseras emanerar från användare i öppen vård. Cirka 5 % 

av den samtidiga försäljningsvolymen av läkemedel i öppen vård (dygnsdoser) kasseras - >90 % utgörs av 

receptordinerade läkemedel 
3
. Under 2008 skickade Apoteket AB 1040 ton till destruktion (Lars-Åke 

Pålsson, Apoteket AB). Baserat på uppgifter från två av apotekskedjorna, kan det beräknas att cirka 1000 

ton skickades från apoteken under 2011 - dvs. samma volym som före omregleringen av apoteksväsendet. 

Huvuddelen (>95 %) utgörs av det som återlämnats från allmänheten och cirka 80 % utgörs av läkemedel 

som blivit över. Det övriga utgörs av annat avfall, inlämnade handelsvaror, kanyler, "farligt avfall" mm. I 

intervjuundersökningar uppger 75 % av de intervjuade att de lämnar sina kasserade läkemedel till 

(öppenvårds)apotek för destruktion 
5
. 

En liten del kasserade läkemedel (motsvarande mindre än 10 ton per år) lämnas till återvinningscentral eller 

miljöstation. I plockanalyser av hushållssoporna ingår läkemedel i fraktionen farligt avfall. Andelen farligt 

avfall är mindre än en procent av totalvikten och läkemedel utgör en okänd bråkdel av detta. 

Orsaker till att läkemedel blivit över hos allmänheten 

En liten andel, 12,5 %, av de patienter som återlämnar läkemedel till apotek för destruktion svarar för 50 % 

av totala mängden läkemedel som återlämnas (11-140 återlämnade förpackningar per patient). Alla dessa 

patienter har en omfattande läkemedelsbehandling och majoriteten är >70 år 
1
.  

Majoriteten av de som återlämnar läkemedel till apotek returnerar bara ett fåtal (1-3) förpackningar och 

svarar bara för ca 17 % av totala mängden återlämnade läkemedel 
1
. 

Ungefär 60 % av kassationen sker på grund att kvarvarande lager i hemmet av aktuella läkemedel kasseras 

på grund av att behandlingen ändras, ordinationsändringar eller avbrytande av behandlingen (drygt 40 %), 

och att läkemedel för pågående behandling blir över i samband med att patienten avlider (ca 20 %) 
1
.  

På grund av "överutköp/lageruppbyggnad" och att behandlingen ändrats vilket medför att läkemedlen blivit 

"avställda", har ytterligare ca 20 % av läkemedlen har passerat utgångsdatum 
1
. Det är däremot ovanligt att 

kort hållbarhet är primär orsak till att läkemedel kasseras. Av återlämnade förpackningar (med både 

expeditionsdatum och utgångsdatum) hade mindre än 0,5 resp. 0,9 % "kort hållbarhetstid" (< 4 månader 

kvar till utgångsdatum) vid expeditionstillfället. Mer än 98 % av de expedierade förpackningarna hade vid 

expeditionstillfället >6 månader kvar till utgångsdatum (över 93 % mer än 1 år kvar) 
1
, 

3
. 

Problemet med bristande följsamhet hos patienterna till den ordinerade behandlingen är omfattande. 

Kunskapen om bristerna i följsamheten till den ordinerade behandlingen har emellertid ökat betydligt på 

senare år. Bernard Vrijens och medarbetare har visat i ett flertal studier (meta-analyser av individuella data 

i RCTs där MEMS använts) att gruppen patienter som är "non-adherent" består av flera olika grupper - 
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framför allt 3 olika företeelser. Databasen utgörs f.n. av 17625 patienter, drygt 1/3-del är patienter som fått 

behandling mot hypertoni.  

Non-persistence. Den ojämförligt största gruppen "non-adherence" utgörs av patienter som påbörjar 

behandlingen men avbryter den (non-persistence), medan en grupp patienter aldrig påbörjar behandlingen 

överhuvudtaget. Patienter som har svårigheter att genomföra medicineringen, och missar att ta doser 

och/eller tar doser vid fel tidpunkt utgör en begränsad grupp, men det är denna grupp patienter, som de 

flesta tidigare studier varit inriktade på vid undersökningar av non-adherence. Det finns inte skäl att anta, 

att dessa patientens svårigheter att genomföra medicineringen, i sig skulle medföra någon nämnvärd 

kassation. Det har heller inte kunnat bekräftas att denna grupps bristande följsamhet till ordinerad 

behandling skulle ha någon signifikant betydelse för att läkemedel blir över eller kasseras 
1
.  

Konsekvenserna för kassationen av läkemedel på grund av non-persistence, dvs. när patienten själv tagit 

beslutet att avbryta behandlingen, är samma som när beslutet att avbryta eller ändra behandlingen tas av 

förskrivaren eller förskrivare och patient gemensamt - kvarvarande lager i hemmet blir över av det/de 

utsatta läkemedlen (se - http://www.iadherence.org/pkc.adx) 
7
. Det ligger nära till hands att anta att 

patientens beslut att avbryta (inte fortsätta) behandlingen i större utsträckning tas när det är aktuellt att göra 

ett förnyat uttag av läkemedlen på recept eller att förnya recepten. Såvitt känt finns det emellertid inte några 

studier som undersökt detta. 

Vid nyinsatt behandling rekommenderas expedition av s.k. startförpackningar, dvs. läkemedel för högst 1 

månads förbrukning. Om patienter avbryter behandlingen den första månaden, t.ex. på grund av 

biverkningar eller utebliven effekt, är det en mindre mängd läkemedel som kasseras än om läkemedel för 3 

månaders förbrukning expedierats. I intervjuundersökningen om orsakerna till att läkemedel hade blivit 

över fanns inte några hållpunkter för att "tidigt avbrytande" av behandlingen skulle vara någon påtaglig 

orsak till att läkemedlen blivit över 
1
. Av de 6444 patienterna med behandling mot hypertoni avbröt 55 % 

behandlingen inom 1 år, men bara 15 % avbröt behandlingen under den första månaden 
7
.  

Mer än 80 % av alla nyutskrivna recept i Sverige är e-recept och den helt övervägande delen av 

befolkningen sparar sina recept på läkemedel elektroniskt i den Nationella ReceptDepån (NRD). Utöver 

patientens recept för den aktuella pågående behandlingen finns i NRD också inaktuella recept för 

behandling som avbrutits eller ändrats samt receptdubbletter (flera recept för samma ordination). För 

patienter med omfattande läkemedelsbehandling var 10 % av recepten i NRD inaktuella - dvs. recept för en 

behandling som avbrutits/avslutats, men fortfarande giltiga recept som inte annullerats - och ytterligare 10 

% var receptdubbletter 
8, 9

.  

Patienter >70 år med omfattande läkemedelsbehandling svarar för mer än 40 % av den återlämnade 

mängden kasserade läkemedel till apotek. Mer än hälften av dessa patienter besöker inte apotek själva utan 

(recept)läkemedlen hämtas av ett ombud, ofta hemtjänstpersonal, som inte har någon information om vad 

som är patientens aktuella ordinerade läkemedelsbehandling. Om information saknas om vad som är 

patientens aktuella pågående medicinering, innebär det att risken är påtaglig att både patienternas aktuella 

och "inaktuella" recept expedieras och antingen leder till felmedicinering eller till kassation. 

Nuvarande utformning av läkemedelsförmånen - att förnyad expedition av recept med flera uttag/läkemedel 

för kontinuerlig behandling kan göras efter 2/3-delar av den beräknade förbrukningstiden för föregående 

expedition - innebär att patienter kan köpa ut ett års konsumtion inom 6 månader (2.a expeditionen 2 

                                                        

7 OBS! Begreppen och definitionerna av persistens/non-persistence finns i denna utredning i två olika sammanhang - dels är non-persistence 

(ovan) en definition av patienters följsamhet att fortsätta den ordinerade läkemedelsbehandlingen; dels är persistens en definition av 
substansegenskaper att motstå nedbrytning i naturen. 
8 Ekedahl A, Brosius H, Jönsson J, Karlsson H, Yngvesson M. Discrepancies between the electronic medical record, the prescriptions in the 

Swedish national prescription repository and the current medication reported by patients. PharmacoEpidemiology and Drug Safety 2011; 
20:1177-83. 
9 Ekedahl A, Tärning E, Rutberg H, Yngvesson M, Hoffman M. Mycket vanligt med fel i läkemedels- och receptlistorna Patientuppgifter om 

ordinationer jämförda med journaler och receptdatabas. Läkartidningen 2012; 109(20-21): 1024-7 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.2226/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.2226/abstract
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månader efter 1.a expedition; 3.e expeditionen 4 månader efter samt 4.e uttag 6 månader efter 1.a uttag). 

Utköpsbegränsningarna i förmånssystemet gäller den enskilda receptposten. Har patienten flera recept för 

samma ordination innebär det att patienten kan köpa ut hela den förskrivna mängden inom samma 

tidsrymd. 

Förhoppningar har knutits till att den Nationella OrdinationsDatabasen (NOD) kommer att innebära att 

endast patienternas recept för aktuella ordinationer finns i NOD och att bara ett recept finns för varje 

aktuell ordination. Om man kan komma överens om ansvaret för att hålla NOD uppdaterad och korrekt 

finns förutsättningarna för detta. Samma förhoppningar knöts emellertid också till införande av ett 

gemensamt journalsystem för öppen och sluten vård - erfarenheterna hittills är emellertid att 

förhoppningarna inte infriats. 

Patientens information om den ordinerade behandlingen 

En förutsättning för att den ordinerade behandlingen skall genomföras på avsett sätt är att patienten har en 

korrekt och otvetydig information om vilka läkemedel som hon/han ordinerats och varför. Tidigare, när 

ordinationerna skrevs ut på pappersrecept utgjorde receptet både ett underlag för dialogen om, ett kvitto på 

den överenskomna behandlingen och en instruktion om hur behandlingen skulle genomföras (dosering) och 

hur länge den skulle pågå. Mer än 80 procent av alla nyutskrivna recept i Sverige är e-recept, och drygt 70 

procent av befolkningen sparar sina recept elektroniskt i den nationella receptdepån. I och med övergången 

till elektroniska recept får patienterna inte några pappersrecept på ordinationerna.  

Medicinlistan i vårdens elektroniska patientjournal har förutsättningar att vara både vårdens och 

patienternas information om den aktuella läkemedelsbehandlingen (vilka läkemedel som ordinerats och hur 

behandlingen skall genomföras) förutsatt att Medicinlistan hålls aktuell och uppdaterad.  

Det är emellertid mycket vanligt med avvikelser mellan ordinationerna i Medicinlistan och patientens 

aktuella medicinering. I studier har mer än 80 % av patienterna med en omfattande läkemedelsbehandling 

en eller flera avvikelser i Medicinlistan; i genomsnitt är det avvikelser för cirka 30 % av ordinationerna - 10 

% av patienternas aktuella ordinationer saknas; 10 % är inaktuella ordinationer (avslutad/avbruten eller 

ändrad behandling) och 10 % utgörs av ordinationsdubbletter 
7
, 

8
.  

Av patienter med en omfattande läkemedelsbehandling (≥ 5 ordinerade läkemedel) är det bara cirka 10 % 

av patienterna som uppger att de erhållit Medicinlistan regelbundet (eller någon gång under det senaste 

året) och använder den för att hålla reda på vilka läkemedel de är ordinerade 
10

. Patienterna är istället 

hänvisade till andra informationskällor och underlag för läkemedelshanteringen. De flesta patienterna 

använder Receptlistan (förteckningen över vilka recept patienten har sparade i NRD) - som har en ändå 

högre andel avvikelser än Medicinlistan jämfört med patientens aktuella ordinerade behandling.  

Till detta kommer att i Medicinlistan står oftast bara varumärket på det ordinerade läkemedel förskrivaren 

valde i förskrivningsögonblicket. I Receptlistan med sparade recept i NRD står däremot både varumärket 

och läkemedlets generiska namn (aktiv läkemedelssubstans). På grund av det generiska utbytet på apoteken 

har många gånger läkemedel med andra varumärkesnamn expedierats än vad som anges i Medicinlistan 

eller Receptlistan. Olika utbytespreparat kan ha expedierats vid olika tillfällen för en och samma 

ordination. Dessutom ser förpackningarna olika ut, och beredningarna kan avvika i både färg och form. 

En nyligen avslutad, ännu opublicerad studie visade att om patienter med bokat återbesök till läkare på 

Vårdcentral får möjlighet att före besöket hemma gå igenom Läkemedelslistan och tar med den till besöket 

ger det en dramatisk förbättring av överensstämmelsen mellan listan och den ordinerade behandlingen och 

                                                        
10 Ekedahl A, Hoffmann M. Patients' information on their prescribed current treatment. Journal of Pharmaceutical Health Services Research 

2012; 3(2): 79-84 
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patienterna fick en utskrift vid besöket av den uppdaterade läkemedelslistan 
11

. Patienterna blir kunnigare 

om sin aktuella läkemedelsbehandling; eventuella missförstånd och förväxlingar kan undanröjas och både 

patienter och sjukvården har en mera korrekt information om den aktuella ordinerade behandlingen. Om 

patienterna behöver söka en annan vårdgivare har vården dessutom tillgång till en läkemedelslista med en 

bättre överensstämmelse med patientens aktuella behandling än tidigare - dvs. risken för fel i vårdens 

övergångar kan reduceras. 

3.1.2 Kassation inom vården 

Kommunal sjukvård 

Svarsfrekvensen var mycket låg (14 %) på de enkäter som distribuerades till Medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor, varför resultaten måste tolkas försiktigt - se Bilaga 2, Tabell 5. Inga data finns på mängden 

läkemedel som kasseras. Som de viktigaste orsakerna till kassationen anges att läkemedel som blir över när 

patienten avlider och vid ordinationsändringar; potentiell överförskrivning samt överskriden hållbarhet. 

Orsakerna överensstämmer med varför läkemedel blivit över hos allmänheten (ovan).  

Landsting - Sluten vård 

Av de läkemedel som levererats till sjukhusens avdelningar kasseras ca 6 % 
6
. Leveranser till sjukhusens 

avdelningar utgör 2-3 % av den totala försäljningen (doser) av läkemedel i Sverige. Kassationen av 

läkemedel i sluten vård motsvarar därför mindre än 0,2 % av den totala samtidiga försäljningsvolymen av 

läkemedel. 

Enkäter skickades till alla 21 landsting/regioner, och 15 har besvarat enkäten - se Bilaga 1, Tabell 4. Alla 

anger att rutiner finns och följs upp för att hantera och förvara kasserade läkemedel som uppstått i den egna 

verksamheten och 14 av 15 också för verksamhet som upphandlats. Två tredjedelar av landstingen anger att 

uppgifter på mängden kasserade läkemedel finns. Totala mängden kasserade läkemedel inom sluten vård i 

Sverige uppskattas vara ca 100 ton per år. De viktigaste orsaker som anges för kassationen är utgången 

hållbarhet, sällanläkemedel, bristande förrådsstyrning, påbörjad förpackning, för stor/olämplig förpackning, ej 

använt förberett läkemedel. 

 

3.1.3 Kassation i distributionsledet 

Partihandeln 

Se Bilaga 1, Punkt 1.6.2. Partihandeln accepterar returer av läkemedel från apotek enligt särskilda avtal 

mellan apoteken och läkemedelsföretagen. Cirka 250 ton (inklusive förpackningsmaterial) kasseras i 

partihandeln per år (2011). I denna siffra ingår 11 ton prövningsläkemedel och 1 ton läkemedelsprover. 

Cirka 80 % kasseras på grund av kort hållbarhetstid; övriga skäl är kross c:a 10 % samt indragna/ 

avregistrerade produkter c:a 10 %. Personalen utbildas att hantera varor med försiktighet och det arbetas 

också aktivt med att minska intern kross och kross vid transport. 

Detaljhandeln 

Apotek 

Det distribuerades enkäter till 14 av apoteksaktörerna och 13 besvarades. Två av tre aktörer har riktlinjer 

eller rutiner för att minska kassationen samt för att ta emot, hantera och förvara kasserade läkemedel. Ett 

                                                        
11 Ekedahl et al. Randomiserad, kontrollerad undersökning - Egenavstämning av Läkemedelslistan jämfört med Verifiering med farmacevt 

omedelbart före läkarbesök.Under sammanställning. 
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fåtal har data på kvantitet och/eller värde av kasserade läkemedel. Cirka 50 ton läkemedel (inkl. 

förpackningsmaterial) kasseras i den egna verksamheten per år. Som viktigaste orsak till kassationen anges 

kort hållbarhetstid samt kross och andra skador respektive returregelverket - se Bilaga 1, Tabell 2. 

Dagligvaruhandel 

Enkäten distribuerades till 4 medlemsföretag i Svensk Dagligvaruhandel och 3 besvarade enkäten. 

Försäljning i dagligvaruhandeln utgörs enbart av receptfria läkemedel. Samtliga uppger att de har riktlinjer 

eller rutiner för att minska kassationen, för att hantera och förvara kasserade läkemedel i verksamheten 

samt ta emot kasserade läkemedel från allmänheten. Samtliga uppger att de har data på hur mycket 

läkemedel (inkl. förpackningsmaterial) som kasseras per år - inga uppgifter har dock redovisats.  Som 

orsaker till kassation anges felleveranser, kross och andra skador och överskriden hållbarhetstid - se Bilaga 

1, Tabell 3. 

Förslagen i den föregående utredningen - "Kasserade läkemedel - förslag 
på åtgärder för att minska mängden överblivna läkemedel; 
Socialstyrelsen 2004-103-12"?  

I utredningen 2004 föreslogs 7 åtgärder för att minska kassationen, som kommenteras nedan: 

1. Information om problemet med bristande följsamhet gentemot läkemedelsordinationer, och hur detta kan 

förebyggas, bör ingå i hälso- och sjukvårdspersonalens grund- och fortbildning. Vidare bör strategier för att 

sprida kunskap till patienter och allmänhet, om konsekvenserna av att inte följa läkemedelsordinationen 

utvecklas. 

LVs kommentar: Problemet med bristande följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling är omfattande. 

Landstingsförbundet avsatte 3 miljoner SKr per år under 3 år (2002-2005) för ABLA III - ett fortbildnings- 

projekt med syftet att skapa insikt om bristerna i patienternas användning av läkemedel hos professionerna 

och öka deras medvetenhet om sin egen roll i och betydelse för patentens läkemedelsanvändning. Målet var 

ett förändrat arbetssätt inom hälso- och sjukvården för en bättre läkemedelsanvändning och i 

förlängningen en bättre hälsa hos patienterna. Satsningen per år motsvarar cirka 0,2 % av värdet på de 

läkemedel som återlämnas till apotek varje år för destruktion. Utvärdering av projektet gjordes med 

attitydmätning (enkät) till läkare och farmaceuter efter projektet samt patienters utköpsbeteende av 

receptordinerade läkemedel. Ingen effekt kunde avläsas map på patienternas utköpsbeteende. Någon 

utvärdering av att projektet skulle påverkat arbetssätt har inte redovisats.  

2. Läkemedel bör förskrivas med generiskt (det verksamma ämnets) namn. Det ökar förutsättningarna för 

följsamhet gentemot ordinationerna och minskar sannolikt risken för kassation p.g.a. uttag av olika 

produkter som innehåller samma läkemedelssubstans. En förutsättning för detta är dock att märkningen av 

förpackningarna blir tydlig. 

LVs kommentar:  Förslaget har inte förverkligats ännu. Läkemedelsverket fick emellertid 2011-09-22 att 

utreda "Nödvändiga förutsättningar för att införa frivillig generisk förskrivning". Utredningen skall 

slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2012.  

Det är oklart på vilket sätt frivillig generisk förskrivning skulle bidra till minskad kassation. De brister som 

finns i patientens information om den aktuella ordinerade behandlingen behöver först åtgärdast. Förslaget 

med frivillig generisk förskrivning riskerar annars att vara kontraproduktivt map risken för 

felmedicinering, följsamhet och kassation av läkemedel. 

3. I ett eventuellt kommande förslag om tillgång till en patients läkemedelsanvändning via en 

läkemedelsförteckning, bör det framgå att förteckningen skal vara tillgänglig för både förskrivare och 

expedierande farmacevt. 
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LVs kommentar: Förslaget är åtgärdat. Tillgången till Läkemedelsförteckning med uppgifter om en 

patients köp av förskrivna läkemedel regleras i Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning. Förskrivare av 

läkemedel, legitimerad sjuksköterska och farmaceut på apotek har möjlighet att få tillgång till 

Läkemedelsförteckningen för de ändamål som finns specificerade i lagen. Patienten har tillgång till 

Läkemedelsförteckningen via Internet- inloggning eller att få den utskriven på apotek.  

4. En patients läkemedelsanvändning måste följas upp kontinuerligt så att man säkerställer att den avsedda 

effekten med behandlingen uppnås. Läkemedelsgenomgångar är en beprövad metod, med dokumenterad 

kvalitetshöjande effekt på läkemedelsanvändningen. Förmodligen bidrar de samtidigt till att minska 

kassationen. 

LVs kommentar: I förslaget om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården anges i §§ 2, 3 och 6a " enkel läkemedelsgenomgång" resp." 

fördjupad läkemedelsgenomgång". Den läkemedelsgenomgång som angavs i förslag 4 ovan motsvarar det 

som i SOSFS 2000:1 betecknas som "fördjupad läkemedelsgenomgång".  

Det är oklart på vilket sätt läkemedelsgenomgångarna i förslaget till de nya föreskrifterna bidrar till 

minskad kassation.  

 5. För att stimulera till en bättre läkemedelsanvändning är det angeläget att det finns startförpackningar 

som alltid förskrivs vid inledningen av en längre läkemedelsbehandling. 

LVs kommentar: 2003 var tillgången på startförpackningar god för tre stora diagnoser (högt blodtryck, 

förhöjda blodfetter samt depression). Det finns såvitt känt inga uppgifter på om tillgången på 

startförpackningar har förändrats.  

Det är oklart om användningen av startförpackningar har mer än marginell effekt på kassationen av 

läkemedel. Användning av startförpackningar är emellertid en signal till uppföljning av patientens 

läkemedelsanvändning för att säkerställa att den avsedda effekten med behandlingen uppnås - se punkten 4 

ovan. Tillgången på och användningen av startförpackningar bör följas. 

6. Dosförpackning av läkemedel (Apodos) från Apoteket AB bör bli en läkemedelsförmånsgrundande 

tjänst. Kostnaderna för en sådan tjänst bör utredas närmare. 

LVs kommentar: Antalet patienter med dosexpedierade läkemedel från apotek har ökat med ca 20 % sedan 

föregående utredning. Då konstaterades att syftet med tjänsten - att de som har svårigheter att sköta sin 

läkemedelshantering ska få hjälp, inte kan uppfyllas helt ut. Bedömningen har inte förändrats.   

Regeringen tillsatte under 2011 en utredning - Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och 

marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet (2011:55) där det anges att " Syftet med 

översynen är att utforma ett förslag till regelsystem och andra åtgärder som åstadkommer god 

tillgänglighet till dosdispenserade läkemedel..." 

Läkemedelsverket fick 2011-06-16 i uppdrag att utvärdera om dostjänsten bidrar till ökad följsamhet och 

förbättrad patientsäkerhet för äldre och för personer med komplexa sjukdomstillstånd (S2011/5886/FST). 

Uppdraget skall slutredovisas till regeringskansliet 1 december 2012.  

Det är emellertid oklart om dosdispenserade läkemedel från apotek minskar kassationen då relevanta 

studier saknas. 

 
 7. För att förhindra att en patient tar ut felaktigt eller "dubbelt" förskrivna läkemedel på apoteket, bör man i 

första hand använda elektronisk recepthantering.      

LVs kommentar: Vid utfärdande av recept är elektronisk recepthantering helt dominerande - utfärdande 

av recept i vårdens elektroniska patientjournal som förs över elektroniskt till Apotekens Service. Den helt 

övervägande delen av befolkningen sparar sina giltiga recept i den Nationella Receptdepån. Den 

elektroniska recepthanteringen medför emellertid inte med automatik någon minskning av förekomsten av 
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receptdubbletter. Tvärtom pekar många data på att antalet dubbletter är stort 
7
 ,

8
 . Den elektroniska 

recepthanteringen medför emellertid att recept på inaktuella ordinationer - behandling som avbrutits, 

avslutats eller ändrats - inte/inte kan/ annulleras och utgör en betydande del av recepten i NRD. 

Förhoppningarna är att det planerade införandet av en Nationell OrdinationsDatabas (NOD)kommer att 

medföra att andelen inaktuella recept och receptdubbletter reduceras.  

Det är emellertid inte visat att de förhoppningar som ställts skulle ha infriats - dvs. att övergången från 

pappersbaserade ordinationer till elektronisk recepthantering ger en reduktion av risken för 

felmedicinering, 
12

,
13

. 

3.1.4 Förslag till åtgärder för att minska kassationen 

Den helt dominerade orsaken till att läkemedel kasseras hos patienter i öppen vård är att läkemedel blir 

över på grund av behandling avslutas eller ändras och att läkemedlen inte längre utgör patientens aktuella 

behandling. En liten andel av patienterna, patienter >70 år med omfattande läkemedelsbehandling, svarar 

för en mycket stor del av kassationen. För att reducera kassationen krävs åtgärder som reducerar lagret av 

läkemedel i hemmet hos patienter med omfattande läkemedelsbehandling - dvs. en översyn av både 

förmånssystemet och läkemedelshanteringen. 

- Läkemedelsförmånens konstruktion bör utredas med avseende på konsekvenserna på kassationen av 

läkemedel; 

- Formerna för det generiska utbytet på apotek bör utredas med avseende på konsekvenserna på kassation 

av läkemedel; 

- Läkemedelshanteringen till patienter i öppen vård med omfattande läkemedelsbehandling bör ses över för 

att minska kassationen av läkemedel; 

- Patienterna behöver korrekt information om vad som är den aktuella ordinerade behandlingen; dvs. att 

Medicinlistan i vårdens patientjournal hålls aktuell och uppdaterad och lämnas ut till patienten i samband 

med varje ordinationsändring, samt att generiskt namn på de ordinerade läkemedlen anges i Medicinlistan. 

- Återkommande nationell kampanj för att höja medvetenheten hos allmänheten att bara köpa ut de 

receptordinerade läkemedel som kommer att användas (se det tidigare förslaget - att undvika att en patient 

tar ut inaktuella eller "dubbelt" förskrivna läkemedel på apoteket). 

Några förslag från föregående utredning och som ännu inte förverkligats kvarstår, dvs. - 

- att det finns startförpackningar som alltid förskrivs vid inledningen av en längre läkemedelsbehandling för 

att stimulera till en bättre läkemedelsanvändning; 

att en patients läkemedelsanvändning måste följas upp kontinuerligt så att man säkerställer att den avsedda 

effekten med behandlingen uppnås; samt 

att de, som har svårigheter att sköta sin läkemedelshantering, ska få hjälp t.ex. med dosexpedierade 

läkemedel från apotek.  

 

 

                                                        
12 Åstrand B, Montelius E, Petersson E, Ekedahl A. Assessment of ePrescription quality: an observational study at three mail-order 
pharmacies. BMC Medical Informatics and Decision Making 2009, 9:8  
13 Ekedahl A. Problem prescriptions in Sweden necessitating contact with the prescriber before dispensing. Res Soc Adm Pharm 2010; 6(3): 

174-84. 
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3.2 Åtgärder att på annat sätt begränsa miljöpåverkan 
av läkemedel 

I all hantering av läkemedel - produktion, lagerhållning, distribution, försäljning och användning - 

uppkommer läkemedelsavfall på grund av att produkten inte längre kan eller bör användas. 

Denna del av utredningen syftar till att bidra till att de läkemedelsrester som uppstår vid konsumtion av 

läkemedel omhändertas på ett miljösäkert sätt. 

Huvuddelen av de läkemedelssubstanser som kommer ut i naturen emanerar emellertid från användningen 

av läkemedlen - utsöndring i urin och faeces av systemiskt administrerade läkemedel, avtvättning av lokalt 

administrerade läkemedel mm. - som via avloppsvattnet når olika delar av vattenmiljön med risk att 

påverka vattenlevande organismer. Läkemedelsrester i form av överblivna läkemedel kan emellertid också 

belasta miljön om de slängs i avlopp eller hamnar i en osäker sophantering.  

Utsläpp av biologiskt aktiva läkemedelssubstanser och deras nedbrytningsprodukter av användningen bör 

reduceras. Den ekotoxiska effekten av läkemedel och läkemedelssubstanser går ofta inte att skilja från den 

önskade terapeutiska vilket i praktiken begränsar möjligheterna att ersätta många läkemedelssubstanser. 

Där det finns alternativ, bör det emellertid finnas incitament att välja av medel med mindre miljöpåverkan 

enligt de förslag till "klok läkemedelsanvändning" som ges i Läkemedelsboken 
14

 

Exponeringen bör minimeras dvs. att onödig användning undviks och att mängden läkemedel, som blir 

över och kasseras, minskas. 

3.2.1 Läkemedels roll för giftfri miljö 

Läkemedel är en kategori av kemiska produkter som omfattas av en EU-lagstiftning som är harmoniserad i 

stora delar. Den allmänna kemikalielagstiftningen (Reach osv.) gäller i huvudsak inte för läkemedel. Det 

finns en stor oro för effekterna av läkemedelssubstanser som kommer ut i miljön, t.ex. vad gäller 

utvecklingen av antibiotikaresistens och påverkan från hormonstörande ämnen. I fråga om läkemedels 

påverkan på miljön finns det dock ett antal brister i EU-lagstiftningen, brister som har behandlats i flera 

utredningar från Läkemedelsverket och Naturvårdsverket. Dessa brister kan sammanfattas enligt följande: 

• De miljöriskbedömningar som numera görs på läkemedel innan de godkänns måste förbättras och 

utvecklas. Även läkemedel med äldre godkännanden (före 2005) behöver miljöriskbedömas. 

• Miljöaspekter måste kunna beaktas vid den risk/nyttabedömning som görs i samband med godkännande 

av läkemedel. En sådan hänsyn kan enligt dagens regler endast tas för veterinärmedicinska läkemedel, men 

behövs även för humanläkemedel. Om miljörisker får vägas in i bedömningen kan den behöriga 

läkemedelsmyndigheten ställa miljörelaterade krav för att minska miljöpåverkan, t.ex. begränsningar som 

ska iakttas vid användningen av läkemedlet. 

• I enlighet med förslag från Läkemedelsverket bör regler införas inom EU för att motverka utsläpp av 

miljöskadliga läkemedelsubstanser vid tillverkning av läkemedel. Ett arbete bör inledas för att prioritera 

vilka ämnen som behöver regleras. Genom att anknyta dessa regler till befintliga regler om god 

tillverkningssed (GMP) kan de enligt Läkemedelsverkets bedömning få genomslag även i länder utanför 

EU.
15

 

I ”Handlingsplan för giftfri vardag. Skydda barnen bättre”
16

 föreslås att regeringen ger Kemikalie-

inspektionen i uppdrag att göra en bred genomgång av EU:s lagstiftning och identifiera en strategi för hur 

                                                        
14

 Larsson J Lööf L. Läkemedel i miljön. Läkemedelsboken 2011-2012. 
15

 Underlag för att möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP, med syfte att lagstiftningen även 
ska omfatta miljöhänsyn, Läkemedelsverket 2011 

16
 Handlingsplan för giftfri vardag. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen, Sundbyberg mars 2011. Best.nr. 511 003  
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reglerna på sikt kan utvecklas och förbättras för att bidra till en giftfri miljö och att lämna övergripande 

förslag till hur lagstiftningen på EU-nivå kan ändras och effektiviseras. Översynen bör omfatta alla 

lagstiftningsområden med betydelse för kemikaliehantering, dvs. kemikalieregler som Reach och 

klassificeringsförordningen men även regler om bekämpningsmedel, läkemedel, regler för särskilda 

produkttyper såsom elektronik, avfallsregler och produktsäkerhetsregler. 

Destruktion av läkemedel 

Läkemedel är ofta mycket potenta produkter, där både innehav och användning kan medföra risker för både 

användaren och dennes omgivning. Risken för felaktigt bruk inklusive missbruk kan vara större med 

överblivna läkemedel än under själva användningen, eftersom förvaring och tillsyn många gånger blir 

sämre. Barn och äldre kan utsättas för risker som misstag eller förgiftning. Dessutom kan vissa överblivna 

läkemedel vara stöldbegärliga. För de allra mest potenta och riskfyllda produkterna, som t.ex. narkotika, 

anabola steroider och tillväxthormon, gäller en särskild samhällskontroll. 

Överblivna läkemedel och läkemedelsavfall skall betraktas som ett kemikaliavfall, som medför både 

miljörisk och arbetsmiljörisk i hanteringen. Dessutom innehåller vissa beredningsformer (t.ex. plåster) 

betydande restmängder läkemedel efter användning. Slutenvården genererar stora mängder 

läkemedelsavfall (cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall). Till detta kommer 

läkemedelsavfall från primärvården. Med dagens regler skall läkemedel som klassas som farligt avfall 

(cytostatika eller smittförande) hållas särskiljt från övrigt läkemedelsavfall. 

Termisk destruktion av kasserade läkemedel anses idag vara den mest ändamålsenliga och genomförs i 

Sverige i förbränningsanläggningar som följer gällande EU-direktiv (Incineration of waste 2000/76/EC). 

Anläggningarna tillämpar processteknik som destruerar även kemiskt stabila föreningar och ger begränsade 

utsläpp. 

Avloppsreningsverk är inte konstruerade för att avlägsna låga koncentrationer av syntetiska föroreningar 

som läkemedelssubstanser. 

Enligt förordningen om deponering av avfall (2001:512) finns ett generellt förbud mot deponering av 

organiskt avfall. Huvudregel är att det är förbjudet att lägga kasserade läkemedel på deponi. Om så ändå 

sker skall lakvattnet fångas upp för särskild behandling för att hålla ner emissionen av miljöfarliga 

kemikalier till ett minimum
17

. Sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller 

veterinärmedicinska verksamheter som är smittfarligt får inte deponeras. 

Allmänheten har inom ramen för den apoteksverksamheten kunnat lämna sina överblivna läkemedel på 

apotek sedan slutet 1970-talet.  

Förordningen om producentansvar för läkemedel (SFS 2009:1031) anger 

§ 2 Med producent avses i enligt förordningen den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd 

enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 

§ 4 En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som utgörs av läkemedel, uppkommit hos hushåll, 

och lämnas av allmänheten till producenten. Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt avfall.  

§ 5 En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom att ta emot avfallet på de försäljningsställen 

som omfattas av producentens verksamhet. Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket gäller 

endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig proportion till den mängd läkemedel som producenten 

tillhandahåller.  

                                                        
17

 Metzger JW. Drugs in municipal landfills and landfill leachates. In: Kümmerer K, ed. Pharmaceuticals in the Environment. Sources, Fate, Effects 
and Risks. 2nd ed. Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 2004; pp. 133-137 
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§ 8 En producent ska informera dem som köper läkemedel av producenten om möjligheten att lämna avfall 

som utgörs av läkemedel till producenten och om varför avfallet bör hanteras på särskilt sätt. 

Den 1 november 2009 (prop. 2008/09:190) blev det tillåtet för andra aktörer än öppenvårdsapotek att sälja 

vissa receptfria läkemedel. Läkemedel som ska kasseras, destrueras eller returneras i detaljistledet ska 

dokumenteras och hållas åtskilda från andra läkemedel (LVFS 2009:9, LVFS 2010:6, LVFS 2009:20) så att 

det inte finns risk att några redan kasserade produkter används av misstag. De skall vara skyddade från 

stöld och inte heller åtkomliga för obehöriga personer. Särskilda krav på redovisning gäller 

kontrollsubstanser. 

Frågor om i vilken utsträckning och vilka rutiner som finns hos olika aktörer i detaljistledet om 

informationen (§ 8) och omhändertagandet (§ 4 och 5) av kasserade läkemedel och läkemedelsavfall samt 

information riktad till allmänheten om hantering av överblivna läkemedel inkluderades i de enkäter som 

distribuerades till Dagligvaruhandel, Apoteksaktörer, Partihandel samt Landsting och Kommuner - 

Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska (MAS) samt Avfallshantering i kommun - se Bilaga 1.. SCB har 

ansvarat för att ta fram enkäter, levererat texter, tabeller och diagram över kvantitativa data. 

3.2.2 Vårdens läkemedelsavfall 

Vårdverksamhet för människor och djur lämnar ifrån sig en rad läkemedelsrelaterade avfallsslag: 

läkemedel, farligt avfall, smittförande, skärande och stickande, lågradioaktivt. Spill, kross, delvis använda 

flaskor, avbrutna behandlingar och oanvända beredningar liksom utgånget datum är alla situationer där det 

genereras läkemedelsavfall. Till detta kommer alla anordningar som krävs för läkemedelsadministrationen 

och det avfall som genereras i beredning av läkemedel. Information och vägledning till olika lokala 

anvisningar för läkemedelsavfall i form av kasserade läkemedel och annat avfall knutet till användning i 

vården finns på t.ex. www.vardhandboken.se. 

 

3.3 Genomförande av gemensamma 
informationsinsatser för att uppmuntra patienter 
att lämna tillbaka överblivna läkemedel 

I förordningen om producentansvar för läkemedel (SFS 2009:1031) anges i § 8 att en producent ska 

informera dem som köper läkemedel av producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av 

läkemedel till producenten och om varför avfallet bör hanteras på särskilt sätt. Med producent avses den 

som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med 

läkemedel. 

Allmänhetens destruktion av kasserade läkemedel 

Det som återlämnas till apoteken motsvarar 2,4-4 % av den samtidigt försålda volymen 
1
,
 2
, 

3
. Den lägre 

siffran avser endast läkemedel som återlämnats i emballage (burk, vikkapsel el. motsv. - alla 3 studier) 

medan den högre siffran också inkluderar alla "lösa doser" utan emballage - drygt 1/3-del av alla 

återlämnade doser) 
1
. 

http://www.vardhandboken.se/
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Allmänhetens kunskap och attityder till destruktion av överblivna 
läkemedel 

Apoteket AB hade i samarbete med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) upprepade informationskampanjer 

under perioden 2001-2007 till allmänheten i media, på apotek och sjukvårdsinrättningar för att öka 

medvetenheten om att överblivna läkemedel bör återlämnas till apotek för en säker destruktion 
5
. 

För att undersöka läkemedelskonsumenters medvetenhet i frågan samt i vilken grad de säger sig återlämna 

överblivna läkemedel genomförde Läkemedelsindustriföreningen (LIF) under samma period (2001, 2004 

samt 2007) upprepade undersökningar om allmänhetens inställning 
5
. På frågan om Hur man tror att 

överblivna läkemedel bör hanteras svarade 85-86 % att de bör lämnas till apotek. På frågan om hur man gör 

var det vanligaste att överblivna läkemedel sparas i hemmet (48-55 %), medan något färre (41-43 %) 

uppgav att de lämnar överblivna läkemedel till apotek för destruktion. Av de läkemedel som ställts 

undan/sparats i hemmet kan det beräknas att huvuddelen lämnas till apotek (70-73 % angav att de skulle 

lämna överblivna läkemedel till apotek). Omräknat innebär det att mellan 2001 och 2007 uppgav 75 % av 

befolkningen att de lämnar överblivna läkemedel till apotek. 

På initiativ av LIF genomfördes under 2012 en ny informationskampanj på i stort sett alla Sveriges apotek 

under en månads tid, 19 mars -16 april, kring hanteringen av överblivna läkemedel - se Bilaga 2. 

Huvudbudskapet för kampanjen var att oberoende av var ett läkemedel är inköpt så kan överblivna 

läkemedel lämnas tillbaka till vilket apotek som helst. Målgruppen för denna kampanj var i huvudsak 

apotekens kunder.  

Två ytterligare SIFO-undersökningar, maj 2011 respektive april 2012, visade  

- andelen som säger sig lämna tillbaka sina överblivna läkemedel till apoteken 2011 (drygt 4 år efter 

tidigare informationskampanj) var lägre än i de tidigare undersökningarna, samt 

-.att det 2012 hade andelen ökat till totalt ca 75 % av de intervjuade, som sade sig lämna tillbaka sina 

överblivna läkemedel till apoteken för korrekt hantering. Resultatet ger stöd åt att informationskampanjer 

riktade till allmänheten behöver genomföras återkommande med korta intervall (högst ett par år) för att 

bibehålla den nuvarande kunskaps-/attitydnivån. 

Det går emellertid inte att från de gjorda attitydundersökningarna dra några slutsatser om hur stor del av de 

överblivna läkemedlen som återlämnas till apotek för destruktion och hur mycket som destrueras på annat 

sätt, eftersom undersökningarna inte har med någon uppgift om hur omfattande respondenternas 

läkemedelsbehandling är. En liten andel (12,5 %) av patienterna lämnar tillbaka 50 % av totala mängden 

återlämnade läkemedel till apotek. Dessa patienter har en omfattande läkemedelsbehandling och 

majoriteten av dem är över 70 år. De flesta (57 %) av de som återlämnar läkemedel till apotek returnerar 

emellertid bara ett fåtal (1-3) förpackningar och svarar tillsammans bara för 17 % av den totala volymen 

återlämnade läkemedel 
1
.  
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4 Bilagor 

4.1 Bilaga 1 - Läkemedelsverket - sammanställning av 
enkätsvar 2012-07-30 

4.2 Bilaga 2 - LIF-rapport 2012-06-27  
Informationskampanj kring överblivna läkemedel 

 

 

 

 


