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Abstract
In this project human pharmaceuticals has been studied and how they in the future potentially could affect 
the marine environment in the Baltic Sea.  The reason for the chosen field,  effects from drugs on the 
enviroment,  is because sales of pharmaceuticals is encreasing by 4% each year in Sweden.  Today,  the 
purification process used in swedish sewage treatment plants is not effecient for eliminating drugs from 
wastewater.

During this project a unique laboration has been implemented in cooperation with MistraPharma,  a 
research project at Stockholm University that ”works to identify human pharmaceuticals that are likely to 
be of concern to aquatic ecosystems”.  The purpose of the laboration was to study the reproduction 
preformance in Daphnia magna, a cladoceran freshwater waterflea, when affected by the active substance 
citalopram. The substance is used in antidepressants, so called SSRIs. Citalopram is found in drugs such 
as Cipramil and Citalopram.

In addition to the laboration, experts has been interviewed, a study of scientific reports and a survey has 
been made.  These methods were chosen in order to get a base of knowledge as broad as possible.  The 
study of scientific reports and interviews have shown that reasearchers have been able to see effects of 
drug residues on certain species in vivo tests around the world.  This means that in the future there is 
probably a potential risk of drug residue becoming a problem in the environment. It was revealed in the 
test that was compleated that the active ingredient citalopram has a toxic effect on Daphnia magna.  An 
impact that was over expected.  There is effecient purification processes for reducing drug residue in 
wastewater which is currently being reaserched and tested.

Keywords:  Baltic Sea,  Daphnia magna,  pharmaceuticals,  drug residue,  wastewater,  treatment 
plants, citalopram
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Förord
Projektet “Hur påverkar läkemedelsrester Östersjön?”  har pågått under hösten 2012  till våren 2013. 
Projekgruppen har bestått av Vilma Andersson,  Boel Berg Wincent,  Kamilla Khullar Eliasen,  Clara 
Littorin, Märta Samuelsson och Louise Sund. 

Projektgruppen vill rikta ett stort tack till de som på olika sätt har varit inblandade och bidragit till 
projektet. Forskningsgruppen MistraPharma har varit till stor hjälp, främst angående laborationen, då de 
hjälpt med både teori och materiel. Från MistraPharma vill vi främst tacka Magnus Breitholtz, enhetschef 
på ITM och Karin Ek, forskningsingenjör, som varit till mycket stor hjälp. 

Vi vill även tacka Bengt Mattson som gett oss god handledning och förmedlat läkemedelesföretagens 
perspektiv på läkemedelsindustrin och introducerade den globala problematiken gällande läkemedel. Han 
förklarade även EU-situationen gällande läkemedel, vilket har gett oss ett bredare samhällsvetenskapligt 
perspektiv. Detta är något vi även vill tacka Ingrid Eckerman, legitimerad läkare, för. 

Informationen angående reningsverk har vi fått från Marcus Frenzel,  miljöingenjör på Käppala,  som vi 
vill tacka. Vi vill även tacka Michael Tedengren, docent i systemekologi i zooekologiska institutet som 
hjälpte till med att de ett systemekologiskt perspektiv och förmedlade en fördjupande bild av situationen i 
Östersjön. 

Projektgruppen vill också tacka våra handledare under projektet,  Tove Johnson, samhällskunskapslärare 
på Globala gymnasiet och Lotta Jankell, biologilärare på Globala gymnasiet, som hjälpt oss med teorier, 
handledning, att lösa praktiska problem samt med stor kunskap bidragit till diskussioner och utvärdering 
av resultaten. Vi vill riktat ett stort tack till er för allt stöd under projektet. 
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1. Sammanfattning
I det här projektet har humanläkemedel studerats och hur de i framtiden eventuellt kan påverka den 
marina miljön i Östersjön.  Den valda inriktningen blev läkemedelspåverkan då försäljningen av 
läkemedel ökar med ca 4  %  varje år.  Idag tillämpas inte en tillräckligt effektiv reningsprocess av 
läkemedel i Sveriges reningsverk.

Under projektet har en unik laboration genomförts i samarbete med MistraPharma.  Syftet med denna 
laboration var att undersöka hur reproduktionsförmågan hos kräftdjursarten Daphnia Magna påverkas av 
den aktiva substansen citalopram. Citalopram finns i antidepressiva läkemedel, så kallade SSRI-preparat. 
Exempel på läkemedel som den aktiva substansen citalopram finns i är Cipramil och Citalopram.

Förutom laborationen har experter intervjuats,  en litteraturstudie och enkätundersökning genomförts. 
Dessa metoder valdes för att få en så bred kunskapsgrund som möjligt att utgå från.

Litteraturstudien och intervjuer har visat att forskare har kunnat se effekter av läkemedelsrester på vissa 
arter i laborationstester världen över.  Det betyder troligtvis att det finns en risk att det i framtiden kan 
komma att bli ett problem även ute i naturen. Det framkom av den genomförda laborationen att preparatet 
citalopram har en toxisk effekt på Daphnia Magna som var över förväntan.  Det finns effektiva 
reningsmetoder för att reducera rester av läkemedel i avloppsvatten vilket det pågår forskning om i 
nuläget.

Nyckelord:  Östersjön,  Daphnia magna,  läkemedel,  läkemedelsrester,  avloppsvatten,  reningsverk, 
citalopram

2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vad läkemedel kan ha för effekt på den marina miljön i främst 
Östersjön och vilka åtgärder som kan vidtas vid de orsakade negativa effekterna. Anledningen till att detta 
område valdes är att läkemedelsrester i miljön är ett relativt outforskat och väldigt aktuellt ämnesområde. 
Dessutom är Östersjön är ett känsligt hav med bland annat långsam omsättning av vattnet.  Det är även 
aktuellt eftersom faran med läkemedelsrester i vattenmiljö är relativt okända, man vet att vissa substanser 
kan bioackumuleras, till viss del är toxiska och har persistenta egenskaper. Hur de kan komma att påverka 
växt och djurlivet är dock på lång sikt okänt. 

3. Begreppslista
● Akuttoxiskt test - Kort exponering för potentiellt farlig substans
● Avloppsrening - Innefattar kemisk, biologisk och mekanisk rening. 
● Avrinningsområde - Områden vars grundvatten kan rinna ut i hav/sjöar
● Bioackumulation -  Anhopning av läkemedel,  halterna blir större över tid då det “rena vattnet” 

byts ut mot renat avloppsvatten.
● Biodiversitet- Artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.
● Biomagnifikation -  Vissa substanser transporteras i näringskedjan via födan.  Ökar i 

koncentration för varje länk i kedjan. 
● Citalopram - Aktiv substans i antidepressiva läkemedel (SSRI)
● Cocktaileffekten/synergieffekt - När ämnen förstärker eller försvagar varandras egenskaper.
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● DDD - Definierad dygnsdos
● Dekonjugering -  Flera konjugat släpper partikeln de bundit fast till utanför reningsverket och 

sätter ihop sig till modersubstansen
● Ekotoxikologiska egenskaper -  Läkemedlens specifika egenskaper som är skadliga för levande 

organismer.
● Elektroner - Används i viss försöksrening.
● Endokrinstörande kemikalier - Ämnen som är hormonstörande
● Exponeringstid - Hur länge något blir utsatt för t.ex. ett ämne  
● Fettlösliga läkemedel - Läkemedel som binder sig till fett 
● Generiskt utbyte - Dyrare läkemedel byts ut mot billigare icke-patentade generiker
● Homogen - Består av lika delar.
● In vitro - Utanför organismen
● In vivo - Inuti organismen
● Kausalitet - Ett visst ämne/miljögift med stor säkerhet ligger bakom en viss specifik miljöeffekt.
● Konjugat - När fettlösliga ämnen bryts ner i kroppen binder de till en vattenlöslig molekyl för att 

kunna ta sig ut genom gallan eller urinen, denna molekyl kallas för konjugat av den ursprungliga 
modersubstansen.

● Membranfiltrering -  En kemiteknisk metod att med hjälp av ett semipermeabelt 
(halvgenomträngligt) membran dela upp lösningar, suspensioner och gaser i olika beståndsdelar.

● Metaboliter - En metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne
● Näringsväv - Sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem. 
● Omsättningstid - Ett mått på hur länge ett ämne vistas i samma kretslopp.
● Oxidation - Oxidation är en kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner 
● Patogener -  Patogen betyder något som framkallar sjukdomar.  Dit räknas till exempel 

smittämnen, gifter, stress och autoimmunitet.
● Persistent - När ett ämne är persistent innebär det att det är svårnedbrytbart.
● Personekvivalenter - Personlig belastning på ett reningsverk.
● Regenerera -  Regeneration är en term inom biologi som betecknar att en organism återskapar 

förlorade vävnader eller hela kroppsdelar.
● Rötslam -  Slam från reningsverk man gör biogas av.  Kan innehålla farliga ämnen,  exv. 

läkemedel.
● Uppströmsarbete - Förhindra att oönskade ämnen tillförs avloppssystemet.   
● VA-taxa -  Vatten-  och avloppstaxa,  betalas i Sverige på olika sätt för det vatten-  och 

avloppssystem som brukas.
● Övergödning - När det finns mer näringsämnen än vad naturen kan ta tillvara på. 

Begreppen har definierats i samband med eller efter intervjuer,  rapportläsning eller studiebesök.  Har 
begrepp i efterhand stötts på som varit problematiska att definiera med hjälp av rapporter, intervjuer eller 
studiebesök så har digitala uppslagsverk så som Nationalencyklopedin använts.  Många av begreppen 
återfinns i de rapporter som hittades i litteraturstudien och redogör både för interna termer på området 
samt för olika modeller och tankefigurer.  De har operationaliserats genom redovisade siffror från 
rapporter, genom den utförda laborationen samt genom definitionerna. 
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4. Frågeställningar
4.1 Övergripande frågeställning:
“Vilka effekter har rester av läkemedel så som SSRI-preparat, östrogener och andra vanliga läkemedel på 
det marina djurlivet i Östersjön och hur kan man förhindra dessa?”

4.2 Underfrågeställningar
● Hur påverkas vattenlevande organismer såsom Daphnia Magna av SSRI-preparatet citalopram 

samt andra läkemedel med fokus på etinylestradiol och NSAID-preparat? 

● Vad finns det för möjlighet att förhindra utsläpp av läkemedel i Östersjön efter de förbrukats?

● Vad gör läkemedelsföretagen för att motverka utsläppen?  Finns det några administrativa 
styrmedel, såsom lagar och företagens miljöpolicy? Hur är de i sådana fall utformade och vilken 
problematik medför de? 

● Vad vet allmänheten om hur läkemedelsutsläpp påverkar Östersjön och de närliggande 
vattendragen och vad de kan göra för att förhindra utsläpp?

5. Bakgrund 
Östersjöns vatten har en omsättningstid på ca 20-25 år, eftersom det enbart finns ett sund som kan släppa 
in och ut vatten, det gör att koncentrationen av de läkemedel som är svårnedbrytbara kan komma att öka 
över tid. Det skulle kunna göra dem mer toxiska för djur och växtlivet. (Tedengren, M. 2012)

5.1 Information om valda läkemedel
Citalopram ingår i gruppen SSRI-preparat (selaktiva serotoninåterupptagshämmare)  vilket är 
antidepressiva läkemedel. Störningar i serotoninsystemet anses som en orsak till depressioner och SSRI-
praparat verkar genom att höja serotoninnivån i hjärnan. Citalopram används för att behandla depression, 
tvångssyndrom och panikångest. (FASS.se) 

Enligt Maria Engman, 2008 så föreligger citalopram normalt som ett racemat och det är S-formen som 
står för den farmakologiska effekten.  Substansen är fettlöslig med hög absorption.  Den orala 
biotillgängligheten är mer än 80%  och citalopram och dess huvudmetaboliter,  desmetylcitalopram och 
didesmetylcitalopram,  har en proteinbindning som är cirka 80%.  De båda huvudmetaboliterna är båda 
mindre selektiva och potenta än citalopram och anses inte bidra till den antidepressiva effekten. 
Citalopram metaboliseras till cirka 85%  via levern och resten via njurarna.  Av den dagliga dosen 
utsöndras cirka 12% i urinen i oförändrad form. 

Citalopram metaboliseras huvudsakligen av enzymerna CYP2C19 och CYP3A4 vilket främst sker genom 
N-demetylation,  deamination och N-oxidation.  Metaboliterna är desmetylcitalopram (första metabolit), 
didesmetylcitalopram och citalopram-N-oxid samt proponsyrametabolit.  De första tre metaboliterna är 
aktiva som 5-HT reuptake inhibitors,  återupptagshämmare men är inte lika selektiva och potenta som 
modersubstansen.  In vitro-studier har visat att citalopram hämmar enzymet CYP2D6  men är mindre 
potent jämfört med andra SSRI-preparat.  Halveringstiden för citalopram är 33 timmar och är eliminerat 
till 85%  genom levern.  Ungefär 12-23%  av en daglig dos är oförändrat efter elimination och 20%  är 
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exkreterat som metaboliter där 12% är desmetylcitalopram. Resultatet har visat att citalopram visade på 
potential att absorberas till sediment, att det är hydrolytiskt stabilt och relativt persistent. (Ahlford, K. Nr 
116)

Kombinerade p-piller är ett hormonellt preventivmedel som innehåller två kvinnliga hormon, en östrogen 
och en gestragen. P-piller stoppar ägglossningen och förhindrar därmed att kvinnan blir gravid. (FASS - 
neovletta, UMO.se - p-piller båda hämtad 29-01-2013) Konjugerade metaboliter av östrogener har också 
visat tendens att dekonjugera när de når miljön i ett avloppsreningsverk vilken ofta resulterar i ökad 
koncentration av ämnet. (Ahlford,  K.  Nr 116)  Även om de inte dekonjugerar är deras miljöpåverkan 
fortfarande okänd och många av metaboliterna passerar reningsverken utan att ha brutits ned. 
Metaboliterna kan i sin tur ändra form även dem,  när de genom enzymers påverkan hydroxyleras och 
karboxyleras vilket ytterligare försvårar detektionen av dem. (Ahlsberg, T, et al. 2009)

5.2 Hur läkemedel kommer ut i miljön
När läkemedel säljs och distribueras går 90% av alla läkemedel till hushåll och 10% till vårdinrättningar 
så som sjukhus och vårdcentraler etc. Läkemedlen går sedan via medicinering alltså som urin, galla eller 
fekalier till avloppsreningsverken.  De går även som oanvända läkemedel ut i avloppsreningsverken.  En 
del av de oanvända läkemedlen går även till deponi förbränning för att sedan gå ut till recipienten som i 
det här fallet är vattendrag.  De andra läkemedlen som har hamnat i avloppsreningsverket går antingen 
direkt till recipienten eller hamnar först i reningsverksslammet som läggs ut på marken för att sedan 
hamna i recipienten. (Engman, M.  2008) 

5.3 Regler om godkännande och miljöriskbedömning av läkemedel  
När Läkemedelsverket utreder om ett läkemedel ska godkännas för försäljning i Sverige, utreder de även 
hur läkemedlet påverkar miljön.  Men enligt gällande EU-regler får miljöutredningen inte påverka om 
Läkemedelsverket godkänner läkemedlet eller inte.  Det läkemedelsföretag som ansöker om att få sitt 
läkemedel godkänt för försäljning ska göra den bedömning av läkemedlets eventuella miljörisker som 
Läkemedelsverket sen granskar.  I EU-direktiven sägs att läkemedelsföretaget dels ska studera 
läkemedlets eventuella miljöpåverkan vid identifierade miljörisker genomföra åtgärder för att minska 
läkemedlets påverkan på miljön, bedömningen vägs även in när beslut ska tas för läkarnas “kloka-lista” 
för rekommenderade läkemedel samt att läkarna själva kan läsa på fass.se om miljöriskerna och skriva ut 
recept med den informationen i åtanke.  Läkemedelsverket utvärderar läkemedlets positiva effekter i 
förhållande till riskerna. (Läkemedelsverket.se, Mattson, B. 2013, Läkare för miljön 2012) 

5.4 Reningsprocessen bristfällig 
Avloppsreningsverk är byggda för att förhindra nedskräpning,  smittspridning samt övergödning av 
vattendrag. Dagens reningsverk är alltså inte byggda för att bryta ner läkemedel utan de är inriktade på att 
bryta ner andra viktiga ämnen.  Det har dock bevisats att med en komplettering till den nuvarande 
reningen av vatten kan en stor mängd läkemedelsrester tas bort. Exempel på dessa metoder är aktivt kol, 
ozonrening samt sandfilter. (Naturvårdsverket 2008)

Eftersom läkemedel i pillerform är designade för att utstå den tuffa miljön i mag- och tarmkanalen så är 
de ofta väldigt stabila,  och därmed svårnedbrytbara.  De är designade för att ha en biologisk effekt på 
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människan (eller djur,  när det kommer till veterinärmedicin),  vilket gör att den effekten är möjlig att 
påverka även andra organismer (Mattsson, B. 2013).

I Indien har vissa gamarter nästan utrotats på grund av bristande läkemedelshantering på boskapsgårdar. 
När gamarna åt av boskapskadaver så fick de i sig den aktiva substansen i Diklofenak,  vilket ledde till 
njursvikt, gikt och senare död (Stockholm vatten, 2009). Även Etinylöstradiol som ofta är den viktigaste 
aktiva substansen i kombinerade p-piller kan ha haft effekt på bland annat fiskar.  Forskarna tror att det 
har lett till en feminisering av vissa arter, att hanar bytt kön till honor. Man har dock bara kunnat bevisa 
att läkemedelsresterna påverkar fiskar och groddjur genom studier i laboratorium, och det finns inga bevis 
på att svenska vatten ska ha blivit påverkade av avloppsvatten från kommunala reningsverk idag. 
(Naturvårdsverket 2008)

Tyvärr kan det inte uteslutas att det kan bli problem i framtiden, med tanke på problemen som uppstod 
med gamarna i Indien. Det gör att detta är ett så aktuellt ämnesområde, man vet inte när ekosystemen kan 
komma att nå en tippingpoint och det är något som i allra högsta grad bör undvikas då det kan leda till 
irreversibla förändringar. (Mattsson, B. 2013)

5.5 EU- och svensk lagstiftning 
Idag krävs ett godkännande av EU eller den behöriga myndigheten i landet för att få saluföra ett 
läkemedel i ett EU land.  När ett läkemedel går genom processen tittar myndigheten främst på några 
utvalda kriterier,  bland annat tillverkningsmetod,  biverkningar,  bortskaffande av avfallsprodukter och 
miljörisker.  Detta behöver dock inte läkemedel som varit på marknaden mer än tio år ta hänsyn till. 
Myndigheten har rätt att granska tillverkningsprocessen. Ett godkännande för försäljning gäller i fem år 
och kan förnyas i femårsperioder. Sedan godkännandet utfördats ska innehavaren ta hänsyn till utveckling 
inom vetenskap och teknik och se till att läkemedlet tillverkas och kontrolleras enligt allmänt vedertagna 
vetenskapliga metoder. Myndigheten måste godkänna alla ändringar som görs. (  EU  -  lagstiftningen   2013)    

Innan Sverige gick med i EU var det ett av de länder som hunnit längst inom miljöarbete. Sedan landet 
gick med har Sverige varit tvungna att backa eftersom det tar längre tid att genomföra beslut och få lagar 
eller regler stadgade. Kemikalieinspektionen och läkemedelsverket har granskat EUs regelverk angående 
kemikalier och läkemedel på uppdrag av regeringen och har kommit fram till dessa förbättringsförslag: 

-  Väg in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt.
-Att utveckla EU-reglerna om läkemedel så att miljöaspekter som antibiotikaresistens och 
hormonpåverkan beaktas på ett bättre sätt vid prövning och tillverkning av läkemedel.
- Att förbättra miljötillsyn och miljöövervakning inom EU
- Genomför regelbundna nationella informationskampanjer.
(Läkare för miljön, 2012)

5.6 Insamling och hantering av läkemedel och avfallet på apoteken  
Insamling av överblivna läkemedel är ett nödvändigt moment i riksdagens miljömål Giftfri miljö som 
Kemikalieinspektionen ansvarar för. (kemi.se) År 2006 hade därför Apoteket som miljömål att minst 75% 
av alla sålda läkemedel skulle återinlämnas till apoteket för riktig hantering av avfallet. Varje år beräknas 
70-80% av överblivna läkemedel återinsamlas till apoteken. (Naturvårdsverket, 2008) Problematiskt är att 
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salvtuber,  inhalatorer och medicinska plåster av olika slag är avfall vilket många inte betraktar som 
speciellt avfall som ska återlämnas till apoteken efter bruk,  då läkemedel finns kvar i dessa produkter 
även efter fullföljd kur. (Lundin,  A. 2006)  En studie har visat att kunskapen om huruvida hormoniella 
fentanylplåster ska återinlämnas överhuvudtaget är bristfällig bland apotekspersonalen och därmed når 
inte denna information ut till patienten heller. Trots detta är medvetenheten om överladdningen i plåstret 
stor bland personalen. (Kero S. 2005)

Avfallshanteringen i hemmet är inte miljövänlig när det kommer till läkemedel, då det antagligen hälls ut 
i avloppet och därmed kommer ut i vattenrecipienter och dricksvatten,  eller slängs i soporna och 
förbränns i kommunala förbränningsstationer vilket innebär att skadliga gaser släpps ut och läkemedlet 
inte förstörs fullständigt.  Därför bör läkemedel för miljöns skull återinlämnas till apotek som sedan 
skickar dem till någon av de tre speciella förbränningsstationer i Göteborg, Umeå och Uppsala med extra 
effektiv rökgasrening och förbränning vid högre temperaturer än normalt så att beståndsdelarna faller 
sönder. Eventuella rester läggs på deponier. Även förpackningarna och emballaget tillhörande läkemedlen 
måste förbrännas och får inte återvinnas eller slängas i hushållssopor. (Lundin, A. 2006)

6. Teorier och modeller
6.1 PBT och miljöriskbedömning 
För att göra en miljöfarlighetsbedömning använder sig Stockholms läns landsting och Apoteket av det så 
kallade PBT-indexet. Läkemedlen klassificeras efter substansens persistens, förmåga till bioackumulation 
och om den är toxisk för exempelvis vattenlevande organismer.  Varje egenskap ges ett värde mellan 0 
och 3  där låga siffror betyder mindre miljöfara.  Alltså är index 0  att föredra och 9  mest miljöskadlig 
(Lundin, A  2006). Miljöriskbedömning är när miljöfarligheten vägs mot exponeringen av substansen för 
miljön.  Klassificeringen återfinns i FASS och används av LIF,  Läkemedelsverket, Sll och Stockholms 
kommuner och landsting (Helmfrid,  I.  m.fl.  2010).  I PBT-modellen används den så kallade 
försiktighetsprincipen. Vet man inte om ämnets persistens, bioackumulation samt toxicitet utgår man från 
det värsta tänkbara scenariot. Alltså att man antar det högsta värdet för att man inte vet. Då tillkommer en 
*  vid angivningen av PBT-värdet.  När det talas om olika typer av toxiciteter menas att akut toxicitet 
uppträder efter en kort exponeringstid av en dos av ett ämne och kan medföra en dödlig utgång. Kronisk 
toxicitet, å andra sidan, uppträder efter en lång tids exponering och kan också leda till död, men kan också 
ge allvarliga symtom som störd fortplantning. (janusinfo.se)

6.2 Evolutionsteorin - inducerad mutation
Evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna som en konsekvens av genetisk variation och 
anpassning till miljön hos en population av växter,  djur eller andra organismer.  Charles Darwin,  som 
levde under 1800-talet, skrev flera böcker där han beskrev hur evolutionen fungerar, han blev berömd för 
sina tankar om hur arterna uppkommit genom naturligt urval.  En del i evolutionsteorin är evolutionens 
drivkrafter. En drivkraft är mutationer. Det finns två olika mutationstyper. Mutationer som sker naturligt i 
kroppen som kallas spontana mutationer och inducerade mutationer framkallas av yttre faktorer,  till 
exempel av joniserande strålning eller vissa kemikalier.

De mutationer som sker i alla celler förutom könsceller berör enbart just den individ som mutationen 
uppkommit i. Sker däremot mutationen i könsceller när de delas vid meiosen så kommer nästa generation 
även den påverkas av mutationen och detta är då särskilt relevant för denna studie då vissa läkemedel ger 
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upphov till just förändringar hos könscellerna och vilka typer av celler som produceras.  Det naturliga 
urvalet kommer sedan bevara de mutationer som gynnar artens förmåga till reproduktion, vilket är en av 
förutsättningarna för evolution. Det är teorin om inducerade mutationer i evolutionsteorin som delvis är 
central för undersökningen då detta är vad exempelvis endokrinstörande läkemedel kan ge upphov till. 
Även överlevnaden inom populationen när de exponeras för läkemedelssubstanser är en central del vi kan 
koppla till evolutionsteorin.  (Nationalencyklopedin -  Evolution,  Nationalencyklopedin -  mutation, 
Nationalencyklopedin - Charles Darwin)
 
6.3 Första ordningens kinetik  
Mängden läkemedel som avlägsnas per tidsenhet är normalt proportionell mot koncentrationen i 
systemkretsloppet. Är koncentrationen dubbelt så hög så är eliminationshastigheten, eller tiden det tar för 
ämnet att brytas ned till andra föreningar, dubbelt så hög. Det vill säga dubbelt så många molekyler 
avlägsnas per tidsenhet. Detta är ett exempel på ett logaritmiskt förlopp kallat första ordningens kinetik. 
Sammanfattat med att ju högre koncentration av ett ämne i nedbrytningsmiljö som finns, i ju snabbare 
hastighet bryts det ned. (Wikipedia, Farmakokinetik) 

Denna teori är användbar när det kommer till metoder för att minska läkemedelutsläpp. Vid exempelvis 
urinsortering är denna teori central.

6.4 PEC/PNEC 
PEC/PNEC är kvoten mellan den förväntade koncentrationen av läkemedlet (PEC,  Predicted 
Environmental Concentration) och den koncentration som förväntas vara säker för organismerna 
(PNEC, Predicted No Effect Concentration). Alltså kvoten mellan den koncentration som är farligast för 
naturen och när det inte blir någon effekt alls.  PEC-beräkningar grundas på försäljning av WHO-
definierade DDD (dagliga dygnsdoser). För att bestämma PNEC används QSAR (Quantitative structure-
acticity relationship) där man använder de kända egenskaperna om ett ämne för att beräkna egenskaper 
för ett icke-karaktäriserat ämne. Detta räknas i sin tur ut genom att dela NOEC-värdet med 1000. 

PEC/PNEC<0,1, användningen av läkemedlet medför försumbar miljöpåverkan 
0,1<PEC/PNEC<1, användningen av läkemedlet medför låg miljöpåverkan
1<PEC/PNEC<10, användningern av läkemedlet medför medelhög miljöpåverkan
PEC/PNEC>10, användningen av läkemedlet med för hög miljöpåverkan

Det är självklart den aktuella koncentrationen i vattendragen som avgör om det blir någon effekt.  Den 
betecknas MEC (Measured Environmental Concentration) (Naturvårdsverket 2008) 

6.5 NOEC/LOEC
No Observed Effect Concentration.  Den högsta koncentrationen av en kemikalie eller substans där 
effekten av substansen uteblir. 

Lowest Observed Effect Concentration.  Den lägsta koncentrationen av en kemikalie eller substans som 
ger uppvisad effekt på organismer. 
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6.6 Globalisering
Globalisering är en process som innebär att länder i världen skapar ett stort nätverk och knyter kontakter 
med varandra. Detta kan vara både ekonomiska, sociala och politiska kontakter världen över. Politiskt sett 
så innebär begreppet att man förskjutit makten från en nationell nivå till över- och mellanstatliga organ, 
men generellt syftar man oftast på hur de nationella ekonomierna kontinuerligt tvinnas samman. Regler 
och lagar för läkemedel kan kopplas till globalisering. (NE, Globalisering)

6.7 Ekosystem
Alla djur, växter och den miljö som finns inom ett visst område bildar ett ekosystem. Ekosystem består av 
både biotiska (levande) och abiotiska (icke levande) faktorer. Ekosystemets levande delar är uppbyggda i 
tre nivåer, ett samhälle vari det finns flera populationer av olika sorters växt och djurarter där varje art är 
en individ som gör så att ekosystemet fungerar. Ekosystemet är bland det mest komplexa som finns, det 
har inte ändrats på miljoner år, bara omvandlats i och med de miljöförändringar som jorden genomgått. 
(NE, Ekosystem)

I denna undersökning är det framförallt marina system som står i fokus och risken för att läkemedel ska 
sättas i omlopp i dessa system.  De ekologiska systemen är öppna mot omvärlden,  och genom 
biomagnifiering så kan farliga ämnen spridas uppåt i näringskedjorna.  Det gäller dock oftast bara om 
substansen kan bioackumuleras. 

6.8 Konkurrenskraft 
Konkurrens är en situation som uppstår när flera aktörer inom samma område  tävlar med varandra på ett 
eller annat vis.  Konkurrens kan vara en form av ”urvalsförfarande”,  där de aktörer som är 
snabbast/rikast/mest anpassningsbara har de bästa förutsättningarna.

Den ekonomiska konkurrensen innebär oftast säljkonkurrens, där konkurrens är gynnsamt för aktörernas 
motpart. Priset kommer nämligen hamna på gränsen för ekonomisk lönsamhet för aktörerna. Företag vill 
alltid maximera sina inkomster/vinster.  Utan konkurrens har producenterna inte incitament att förbättra 
sina varor. (Eklund, K. 2010, Nationalencyklopedin - Konkurrens)

Konkurrenskraft är kopplat till undersökningen då EU har stränga konkurrenslagar och att ett miljöarbete 
för att motverka läkemedelsutsläpp kan strida mot dessa lagar.  Systemet som omger “månadens vara”, 
alltså den omvända auktionen, sätter konkurrenskraften ur spel. 

6.9 Miljöpsykologi
Inom miljöpsykologin definieras en attityd vanligtvis som en positiv alternativt negativ inställning till 
något eller någon.  Attityden är oftast uppbyggd av tre komponenter.  Kunskap om företeelsen eller 
personen (kognition),  känsla för företeelsen (affektion),  en beredskap att agera gentemot företeelsen. 
Attityder bygger också på föreställningar om företeelsen samt på de konsekvenser som individen tror att 
ett givet beteende kan få.  En handling grundas på sambandet mellan attityder och beteende.  Det finns 
olika faktorer som påverkar sambandet mellan attityder och beteende. Hur tillgängliga attityderna är för 
individen,  hur viktiga de är,  vilken kontakt man har med objektet och hur effektivt det egna beteendet 
upplevs vara för att ett önskvärt resultat ska uppnås.
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Schulz och Oskamp ställde upp en hypotes att sambandet mellan attityder och beteende är som starkast 
när beteendet är svårt att utföra.  Deras resultat pekar på att externa barriärer (dvs sådana faktorer som 
beror på situationen eller kontexten)  sätter gränser för handlandet.  Ju högre barriärer -  att det är dyrt, 
obekvämt, svårt rent tekniskt att utföra miljöhandlingen - desto mindre effekt har positiva miljöattityder 
på beteendet.  En annan studie om källsortering har kommit fram till liknande resultat,  att attityder 
påverkar beteendet mest då externa barriärer är låga. Till övervägande del tyder dock forskningen på att 
positiva miljöattityder kan hjälpa människor att agera miljövänligt i första hand när handlingarna är 
relativt lätta att utföra.  När situationen eller omgivningen skapar barriärer mister attityderna sin 
förklarande kraft. 

Subjektiv kunskap är den kunskap respondenten anser att han eller hon har, medan objektiv kunskap är en 
faktiskt kunskap som individen har.  Subjektiv kunskap kan också kallas uppfattad kunskap.  En person 
kan ha den nödvändiga kunskapen för att agera på ett miljövänligt sätt, men  kanske inte upplever att han 
eller hon inte känner sig tillräckligt välinformerad.  Denna osäkerhet kan bli en ursäkt för att inte agera 
miljövänligt och lämna över ansvaret till andra som antas vara mer välunderrättade.

För att göra informationskampanjer effektiva handlar det om att fånga publikens uppmärksamhet snarare 
än att de är detaljerade och fullständiga. De måste vinna deras engangemang och få dem att komma över 
den misstro de kan känna. Man har funnit att beteenden som bäst låter sig förändras är de som är lätta att 
utföra, beteende som inte är påverkade av externa barriärer. Något som är också är effektivt är incitament, 
exempelvis få något tillbaka när man genomför en miljövänlig handling. 
(Von Borgstede, C. 2002)

I den här undersökningen är teorin relevant för att kunna tolka människors attityder till läkemedel, 
konsumtion och avfallshantering.

6.10 Gesellschaft
Gesellschaft - kapitalism, individen går före det kollektiva, det primära intresset är riktat mot den aspekt 
av en person som är lönsam, såsom egenskapen att vara lönearbetare, konsument.
(NE, Gemeinschaft–Gesellschaft)

6.11 Hållbar utveckling 
Människor bör endast nyttja naturresurser och ekosystemtjänster så pass långt att dessa räcker för att ge 
framtida generationer samma möjlighet att nyttja dem till lika stor del. Det finns en social, en ekonomisk 
och en ekologisk synvinkel när man pratar om hållbar utveckling. Den ekonomiska delen handlar om att 
hushålla med olika typer av resurser. Den ekonomiska är därmed ganska snarlik den ekologiska och kan 
tillämpas på lagarna som omger försäljningen och den omvända auktionen av läkemedel.  Den sociala 
aspekten går att applicera på människors hälsa,  demokratin och andra mänskliga rättigheter vilket 
självklart är direktkopplat till läkemedel. Den ekologiskt hållbara utvecklingen är mest central för denna 
rapport och behandlar problematiken kring läkemedelsutsläpp i de biologiska kretsloppen och hur detta 
kan hämma den ekologiskt hållbara utvecklingen.  Den ekologiska aspekten i denna teori kommer alltså 
vara i fokus för hela rapporten då problematiken och åtgärderna på området analyseras och undersöks ur 
ett framförallt ekologiskt hållbarhetsperpektiv. 
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Anledningarna till att dessa ovanstående teorier valdes var enkelt förklarat för att de var relevanta för att 
besvara de formulerade frågeställningarna. För att få kunskap om människors beteende och handling har 
de huvudsakliga miljöpsykologiska teorierna valt för att förklara, samt den socialpsykologiska teorin om 
gesellschaft som komplettering för mindre stycken. Tankefigurer och uträkningsmodeller har tillämpats i 
rapporten när det kommer till beräkningar av toxicitet, miljörisk, exponering och så vidare. För att förstå 
hur de administrativa och ekonomiska styrmedlen uppkommit och fungerar har väletablerade teorier 
såsom de om globalisering, konkurrenskraft och hållbar utveckling tillämpats i rapporten. Det är trots allt 
i dessa styrmedel man finner makten att förändra. 

 
7. Metod
7.1 Val av metoder
För att besvara frågeställningarna har en laboration på Daphnia Magna utförts. Även litteraturstudie har 
använts som metod som kunskapskälla för generell fakta samt teorier till viss mån.  Det har även 
genomförts en enkätundersökning för att ta reda på vad allmänheten vet om läkemedelsrester i den marina 
miljön. Flera intervjuer av experter har även genomförts för att få djupare kunskap kring detta ämne. 

De olika metoderna har valts för att de kompletterar varandra.  Intervjuer och studiebesök ger 
expertkunskap och kunskap som är relevant för just denna specifika studie:  istället för att läsa flera 
rapporter i hopp om att hitta rätt svar kan kan man ställa en konkret fråga under intervjun och få svar 
direkt.  Detta ger därför hög validitet samt är tidseffektivt. Dock baseras då denna kunskap på vad ett fåtal 
personer säger och därför måste informationen kontrolleras och eventuellt kompletteras med 
litteraturstudie av olika rapporter och se om de återger samma information,  för att öka reliabiliteten för 
metoden. Intervjuer och studiebesök ger även kunskap om hur man praktiskt kan arbeta med det aktuella 
ämnet och därmed ger infallsvinklar om åtgärder. 

Enkätundersökningen valdes som metod för att besvara frågeställningen om hur mycket allmänheten vet 
om ämnet studien behandlar samt hur de i hemsfären tillämpar dessa kunskaper eller okunskaper i 
praktiken.  Detta är relevant att undersöka eftersom trots att det finns statistik är det intressant att se 
huruvida den stämmer i verkligheten vilket ökar reliabiliteten, samt att svaren som erhålles från enkäten 
är svar på just specifika frågor för denna studie vilken i sin tur ökar validiteten. 

7.2 Litteraturstudie 
Med hjälp av rapporter,  studiebesök och intervjuer har kunskap samlats in för att kunna skriva denna 
rapport.  Kunskapen har funnits genom olika sökmotorer såsom Stockholms universitetbiblioteks 
sökmotor, Google Scholar och även Google där relevanta rapporter och artiklar använts som kunskapsbas 
för undersökningen.  Nationalencyklopedin har spelat en stor roll för att formulera begrepp,  teorier och 
andra fakta samt som kontroll för källors pålitlighet. Källor såsom rapporter har vägts mot varandra och i 
vissa fall blivit kritiskt granskade vid påträffande av uppgifter som säger emot påståenden från andra 
rapporter. 

7.3 Expertintervjuer: 

● Bengt Mattson - Har jobbat inom läkemedelsindustrin sedan 1994  med fokus på miljöfrågor 
under en stor del av den tiden.  Hans utbildningsbakgrund är en civilingenjörsexamen inom 
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Kemiteknik från KTH i Stockholm och en doktorsexamen,  också från KTH,  i Polymerkemi. 
Bengt Mattson är idag CSR-  och miljöchef för Pfizers svenska verksamheter.  Ordförande i 
läkemedelsindustrinföreningens miljökommitté.  Intervjun genomfördes på Pfizer den 16  januari 
2013  i samband med en genomgång om Pfizers miljöarbete.  Mattson förmedlade 
läkemedelsföretagens perspektiv på läkemedelsindustrin och introducerade den globala 
problematiken samt EU-situationen kring gällande läkemedel för denna undersökningen. 

● Christina Rudén - Professor i toxikologisk riskbedömning och ekotoxikologi samt 
verksamhetschef för MistraPharma.  Christina var den första kontakten med MistraPharma och 
intervjun gjordes den 16  november 2012  på Stockholms Universitet.  Christina introducerade 
Magnus Breitholtz till undersökningen och gav även en första inblick i MistraPharmas arbete och 
forskning.

● Magnus Breitholtz - Filosofie doktor och docent i tillämpad miljövetenskap. Enhetschef på ITM. 
Intervjuer och handledning har skett löpande under projektets gång med start den 16 november 
2012.  Breitholtz utformade laborationen och gav information gällande laborativt arbete.  Han 
hjälpte även till att tolka laborationens resultat och hjälpte även till att svara på många av de 
frågor som uppkom under laborationens gång. 

● Karin Ek - Forskningsingenjör. Karin har jobbat med analyser av olika slag i 44 år.  Hon utför 
diverse akuttoxiska,  subletala och biokemiska tester på små kräftdjur och mikroalger,  vägleder 
forskare,  doktorander och studenter och sköter om odlingar av kräftdjur och mikroalger på 
MistraPharma i Stockholm.  Karin har gett handledning gällande laborationen med start 6 
december 2012  och löpande under projektets gång.  Hon hjälpte till med beredning av 
läkemedelssubstansen,  hanteringen av Daphnia Magna och hjälpte till med tolkningen av 
laborationens resultat.

● Michael Tedengren -  Docent i systemekologi.  Erhöll sin doktorsexamen i zooekologi vid 
Zoologiska institutionen,  Stockholms universitet 1990.  Tedengren forskar om mänskliga 
störningar i kustnära marina ekosystem i Sverige såväl som i tropikerna.  Konflikten mellan 
naturresurser användning och havsföroreningar är i fokus. Tedengren ansvarar för Sidas "Minor 
Field Study"  programmet på avdelningen.  Tedengren hjälpte till med ge ett systemekologiskt 
perspektiv och förmedlade en fördjupad bild av situationen i Östersjön. Intervju genomfördes den 
30 november 2012 på Systemekologiska instutionen på Stockholms Universitet.

● Marcus Frenzel -   Miljöingenjör på Käppala,  filosofie magister i kemi vid Stockholms 
universitet.  Examensarbete på Stockholm Vatten 2010  där han studerade källor till vismut och 
volfram i slam.  Intervju och studiebesök ägde rum den 28  november 2012  på Käppalaverket. 
Marcus gav undersökningen en grund att stå på när det kom till reningsverkens verksamheter och 
förordningar. 

● Ingrid Eckerman -  Legitimerad läkare,  specialist i allmänmedicin,  ordförande för Läkare för 
miljön, redaktör för tidningen AllmänMedicin, magisterexamen i folkhälsovetenskap samt kurser 
i miljö och hållbar utveckling.  Intervjun genomfördes den 16  november 2012.  Ingrid gav en 
inblick i de sociala problem som finns kring läkemedelsanvändning.  Hon skapade även 
möjligheten att göra åldersspektrumet för enkätundersökningen större och mer varierat. 

● Sture Hansson - systemekolog SU. En kort intervju gjordes i samband med en föreläsning Sture 
höll i miljöpolitik 21 mars 2013 på Globala Gymnasiet. Hansson förstärkte det systemekologiska 
perspektivet samt problematiken kring situationen i Östersjön.
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Först och främst har kontakten med dessa människor skett via djupintervjuer.  Kontakten med 
MistraPharma har inte endast varit vid ett tillfälle utan flera och där har kontakten även skett via mail om 
frågor uppstod vid laborationen eller annat.  Kontakten med Sture Hansson har inte skett genom en 
djupintervju utan endast en stor föreläsning då möjligheter fanns att ställa frågor som gynnade 
undersökningen. 

7.4 Urvalsgrupp för enkät
Den urvalsgrupp som valts att fokusera på är inte så avgränsad eftersom i princip alla äter läkemedel. 
Äldre människor konsumerar en fjärdedel av alla sålda läkemedel (Eriksson, C m.fl. 2010), därav besöket 
på ett seniorboende. En stor spridning var eftertraktad och därför delades det ut enkäter på föräldrars jobb, 
via hemsidan Facebook och på seniorboendet. Enkäten bestod av både stängda frågor samt flervalsfrågor. 

Vuxna mellan 30-50  var en relevant urvalsgrupp för enkätundersökningen eftersom deras 
läkemedelsanvändning kommer att öka i framtiden om den inte redan gjort det.  Det är även den 
åldersgruppen som har hand om ett hushåll och därför oftast har ansvar för hushållets avfallshantering. 
Åldersgruppen har även en livserfarenhet som kan påverka deras kunskapsnivå.

Åldersgruppen <15-30 har valts som urvalsgrupp på grund av att de representerar de yngre generationerna 
och därmed är samhällets framtida skattebetalare vilket betyder att de kommer sätta en prägel på 
samhället.  Det är då därför intressant att veta hur deras uppfattningar och vanor ser ut för att eventuellt 
kunna dra slutsatser hur framtiden kommer se ut.  Genom att ha med denna åldersgrupp så finns 
möjligheten att vidtaga åtgärder direkt i stället för att göra det när konsekvenserna redan visats sig. 

Se bilaga 1 för enkätfrågor.

7.5 Laborationen
Material har erhållits och införskaffats från MistraPharma och Arken Zoo för att genomföra en laboration 
med citalopram på Daphnia Magna. 

Laborationen var från början ett reproduktivt försök.  Det har utformats från OECD-guidelinen som 
forskargruppen MistraPharma utgår från i deras liknande försök. Se bilaga 2. Denna OECD-guideline 
innehöll riktlinjer så som att vattnet skulle bytas två gånger per vecka och djuren skulle matas varje dag 
under försökets gång och att de inte fick vara äldre än 24 h vid försökets början. Mediet som bestod av 
specialvatten kallat M7-vatten skulle ha ett pH-värde på 6-9 under testets gång. När M7-vattnet hämtades 
från Mistra Pharma då det hade pH 7,48. 

Försöket gjordes i två omgångar. Den första försöksomgången avslutades efter 4 dagar, då djuren avled. 
Försök två avslutades efter 14  dagar.  Mellan försöken förvarades de vuxna djuren i stora 2-3  liters 
behållare. Innan försökets början så flyttades djuren som bar på ägg över till en mindre behållare för att 
vara säkra på att försöksdjuren var yngre än 24 timmar gamla i början av försöket. Det användes pipetter 
och små håvar för att fånga upp och flytta Daphnia mellan olika behållare.

Längden på laborationen var utformad efter tre grupper med olika läkemedelskoncentrationer och en 
kontrollgrupp.  Koncentrationerna döptes till A (25  mg/l),  B (5  mg/l),  C (1  mg/l)  samt D (ingen 
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koncentration) och de placerades en och en i försöksbrunnar. Där fick de även en var sin siffra så att alla 
Daphnia i försöket fick ett arbetsnamn. Till varje koncentration användes 12 försöksbrunnar á 2 ml med 
ett djur i varje vilket gav totalt 48 försöksdjur per försök. 

Vid varje vattenbyte byttes vattnet helt och försöksbrunnarna byttes ut.  Försöksbrunnarna behövde stå 
med avjoniserat vatten i 24 h innan de skulle användas,  för att reducera ytspänningen.  Annars kunde 
Daphnia fastna i ytspänningen och på så vis dö. Djuren matades varje dag, med tillhörande kontroll av hur 
många som avlidit under natten.  Detta fördes in i tabeller med datum.  Eventuell avkomma fördes även 
den in i tabeller. 

8. Resultat
8.1 Laboration 
Första försöket startades den 24 januari men avslutades den 28 januari på grund av att alla försöksdjuren 
dött. Den 29 januari startades ett nytt test som pågick fram till den 14 februari. 

Koncentration av citalopram
A - 25 mg/l
B - 5 mg/l
C - 1 mg/l
D - Kontrollgrupp (0 mg/l)
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8.1.1 Diagram

Figur 1. Cirkeldiagram över laborationens första försök.  Diagrammen visa hur många individer 
Daphnia Magna, uttryckt i procent, som dog i varje koncentration dag 1, 2 och 3.

I koncentration A dog flest replikat efter första dagen. I koncentration B och C dog flest replikat dag 2-3. 
Överlevande försöksdjur fanns endast i koncentrationerna C och D, 25- respektive 75% av replikaten i de 
koncentrationerna överlevde. 
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8.1.2 Diagram för försök 2

Figur 2.  Cirkeldiagram över laborationens andra försök.  Diagrammen visa hur många individer 
Daphnia Magna, uttryckt i procent, som dog i varje koncentration under en 14 dagarsperiod.
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Som synes i figur 2  så fanns det inga överlevande i koncentration A,  B och C.  I koncentration D 
överlevde 36% av djuren. I försök 2 så dog djuren som fick leva i den högsta koncentrationen (25 mg/l) 
efter 1-2 dagar. Djuren som levde i den näst högsta koncentrationen (5 mg/l)  dog mellan dag 4-9 och de i 
den svagaste koncentrationen (1  mg/l)  dog mellan dag 8-14.  Majoriteten i kontrollgruppen dog aldrig, 
men de som avled gjorde det mellan dag 10-14.

Färgerna på cirkeldiagrammen i försök 1  och 2  är inte samma för de olika dagarna.  Detta beror på att 
försöken startades olika dagar vilket gjorde att helgerna inte var samma period under försöken. Eftersom 
det inte fanns en möjlighet att kontrollera daphniorna under helgerna sattes den tidsperioden som en dag. 
Därför är färgerna olika i diagrammen. 

8.1.3 Jämförelsediagram för överlevnad hos Daphnia Magna

Figur 3.  Bilden visar ett jämförelsediagram över hur många Daphnia som överlevde i varje 
koncentration per dag. Y-axeln visar antalet djur som levde beroende på fortlöpande dagar som återfinns 
på x-axeln. Ju skarpare negativ lutning ju större toxicitet har den angivna koncentrationen. Vilket visar 
att djuren i koncentration C och D överlevde längre än djuren i koncentration A och B.

8.2 Östrogener
Enligt Systemekologen Michael Tedengren så har man idag inte kunnat bevisa några effekter av 
läkemedelsrester i den marina miljön i Östersjön.  De effekter som har uppmärksammats,  så som vissa 
fiskarters feminisering skulle enligt honom snarare bero på andra hormonstörande ämnen från exempelvis 
pappersverk. 
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Enligt tester gjorda av Stockholms läns landsting år 2007  och ett antal andra forskare så har man sett 
tendenser till att etinylöstradiol, som är en vanlig hormonsubstans i p-piller, bioackumuleras i bland annat 
lax och karp.  I både viltfångad samt odlad lax från Östersjön så har koncentrationen legat på 1  ng/g 
färskvikt fisk.  Dessa mätvärden ger att 30  kg lax ger en dagsdos av preventivmedel innehållande 
etinylöstradiol. I karp som levt i en damm nedströms ett reningverk så har koncentrationer så höga som 
16 ng/g färskvikt av samma preparat uppmätts. (Naturvårdsverket 2008) 

Dessa effekter nedan har observerats i utländska laboratorium där koncentrationen har varit i närheten av 
eller lägre än de verkliga koncentrationerna som uppmätts i avloppsvatten och sjöar.  Så höga 
koncentrationer har dock aldrig uppmätts i svenska recipienter. (Naturvårdsverket 2008)

I Naturvårdsverkets rapport från 2008  så kan det läsas att mörtar som fångades vid ett reningsverk i 
England i början av 1990-talet början hade bildat både testikel- och äggstocksliknande vävnader. Denna 
missbildning som kallas intersex,  kan uppstå om fiskynglena i tidigt livsstadium blir utsatta för 
östrogener.  Även regnbågar som exponerades nedströms från reningsverk blev påverkade.  De började 
producera vitellogenin som är ett protein vars produktion påverkas av mängden Östrogen som finns i den 
omgivande miljön. (Naturvårdsverket 2008). 

Det finns relativt mycket data samlat från laboratoriestudier av olika könshormoner.  Forskarna har 
bedömt att det är troligt att levande fisk blir påverkade om de exponeras för olika typer av könshormoner. 
Det finns exempelvis studier som har visat på att koncentrationer under 1ng/liter av östrogen från p-piller 
(17-alfa-etinylöstradiol,  EE2)  ger effekter på levande fisk.  Det sker främst genom att fiskarnas 
“messenger RNA”  och olika hormonstyrda proteiner påverkas.  Denna påverkan kan ske så tidigt som 
enbart efter någon eller några dagar efter att arten exponerats för substansen. Det visar enligt forskare på 
en farmakologisk effekt. (Naturvårdsverket 2008) 

Det är inte bara mRNA och vissa proteiner som kan störas, utan även könsutvecklingen kan påverkas om 
fiskarna utsätts för koncentrationer på 1  ng/liter etinylöstradiol precis vid kläckningen.  Forskarna har 
kunnat se könspåverkan vid koncentrationer på 0,32 ng/liter av 17-alfa-etinylöstradiol. Även effekter på 
befrunktningsgraden gick att se vid den låga koncentrationen. (Naturvårdsverket 2008)

En studie i Kanada har visat sid vara mycket intressant för forskningen. Forskare tillsatte under en period 
på flera år substansen EE2 till ett vattendrag. Tillslut så låg den genomsnittliga koncentrationen på kring 5 
ng/liter.  Effekterna av detta blev att en hel fiskpopulation kollapsade,  möjligtvis på grund av 
feminiseringen. (Naturvårdsverket 2008). 

Naturliga östrogener, som kommer ut via urin från kvinnor (även om de inte äter hormonpreparat) verkar 
enligt forskarna vara mycket mindre potenta för fisk in vivo. (Naturvårdsverket 2008)

8.3 NSAID
Det kan finnas effekter av NSAID-preparat på fisk. Det finns resultat från laborationsförsök som visar på 
vävnadsförändringar i arten regnbågslax. Förändringarna har främst varit i artens njurar, lever och gälar. 
De koncentrationer av Diklofenak som fiskarna då blev utsatta för ligger på ungefär samma nivå som de 
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högsta nivåerna som uppmäts i kommunalt avloppsvatten.  Även fiskarten Öring har uppvisat liknande 
histologiska förändringar när de blivit utsatta för liknande försök. (Naturvårdsverket 2008)

En svensk studie har visat att ibuprofen kan bioakumuleras i vävnader hos fisk. Det finns även effekter av 
ibuprofen på leverstorlek vid 1 mikgrogram/liter. Vid höre koncentrationer såg forskarna att det fanns en 
risk att reproduktionen påverkades. (Naturvårdsverket 2008)

8.4 Övriga läkemedel
Vissa betablockerare har haft visad effekt i laboratorium. Bland annat så har betablockeraren Propranolol 
påverkat reproduktionen genom att minska äggproduktionen hos vissa fiskarter.  De koncentrationer av 
Propranolol som fiskarnade blivit utsatta för i försöket ligger på samma nivåer som som uppmätts i 
avloppsvatten (0,5 mikrogram/liter). Försöket har dock inte kunnat replikeras i andra laboratorium än, och 
de försök som har gjorts har inte fått samma resultat. (Naturvårdsverket 2008)

Metoprolol har gett upphov till olika förändringar i celler i ett flertal organ i fisk enligt en studie från 
Tyskland.  Koncentrationer i försöket har legat på 1  mikrogram/liter som minst.  Den koncentrationen 
ligger strax under de högst uppmätta nivåerna i avloppsvatten. (Naturvårdsverket 2008)

Reproduktionen hos snäckor störs vid en koncentration på 3,2  mikrogram/liter av SSRI-preparatet 
Fluoxetin. SSRI-preparat sänker seratoninnivåerna i fisk, men den akuta toxiciteten är låg. Det har visats 
att fluoxetin biokoncentreras  fisk nedströms avloppsreningsverk. (Natuvårdsverket 2008)

Oxazepam som finns i exempelvis den ångestdämpande läkemedelsprodukten Sobril och tillhör klassen 
bensodiazepiner. En studie har gjorts av Tomas Brodin m.fl. vid Umeå Universitet som visat att abborrars 
beteende har ändrats avsevärt på de individer där höga halter av oxazepam i blodet uppmätts. Abborrarna 
visade tendenser på våghalsighet,  asocialitet,  glupskhet,  förhöjd aktivitet och riskbenägenhet. (Bojs,  K. 
2013)

Antibiotika kan vara problematiskt på minst tre sätt.  Det finns risker att de biologiska processerna i 
avloppsreningsverket påverkas,  risken att bakteriesamhällen nedströms påverkas och risken att 
antibiotiskarester i avloppsvattnet accelererar utvecklingen av resistensta bakterier,  speciellt patogener. 
(Naturvårdsverket 2008)

I Indien har det visar sig att mycket höga utsläpp,  ibland terapeutiska doser,  av vissa läkemedel går att 
finna i floder där renat vatten från produktionsanläggningar rinner ut.  Man har bland annat uppmätt 
utsläpp upp till 31  mg/liter av olika bredspektrumantibiotika i själva avloppsvattnet.  Dessa nivåer 
överstiger de nivåer som är toxiska för bakterier och andra mikroorganismer med flera tiopotenser. Detta 
kan leda till antibiotikaresistens. (Naturvårdsverket 2008)
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Läkemedelssubst
ans

Persistens Bioackumulation Toxicitet

Diklofenak NSAID 3 0 1

Acetylsalicylsyra NSAID 3* 0 1

Ibuprofen NSAID 0 0 2

Citalopram SSRI 3* 3 3*

Sertralin SSRI 3 0 3

Tabell 1.  Visar på PBT-värden för några relativt välkända läkemedel.  *  Innebär att man inte vet 
persistensen, bioackumulationen eller toxiciteten för ett specifikt ämne. Eftersom man inte vet väljer man 
att sätta ett så högt värde som möjligt eftersom man inte vet. (Janusinfo.se)

8.5 Åtgärder för att förhindra utsläpp av läkemedel i svenska recipienter
90-95% av alla läkemedel som transporteras in i avloppsnätet, släpps ut i Östersjön som konsekvens av att 
de är vattenlösliga.  De flesta läkemedel som finns i avloppsvattnet kommer från mänskliga fekalier. 
(Marcus Frenzel, 2012-11-28) Problematiken kring läkemedelsrester i avloppsvatten är att reningsverken 
inte är byggda för att rena vatten från läkemedel. (Naturvårdsverket 2008)

Det finns flera metoder som bedöms vara effektiva för att rena avloppsvatten från läkemedel.  Dessa 
metoder används för nuvarande inte i dagens reningsverk men tester av dem har pågått under längre tid. 
Vissa reningsmetoder är mer effektiva än andra på vissa specifika punkter.  Ozonrening samt UV-ljus 
kombinerat med väteperoxid har visat sig vara en av de (kostnads)effektivaste reningsmetoderna för 
läkemedel och dessutom bakterier,  virus och parasiter medan aktivt kol,  som också har visat sig vara 
mycket effektiv vid läkemedelsrening, inte hade någon effekt på bakterier.

Även ett kompletterande biofilter,  nanofiltrering samt omvänd osmos har testats.  Det finns dock vissa 
läkemedel som renas effektivt utan en kompletterande reningsmetod,  exempelvis paracetamol och 
ibuprofen.  (Stockholm vatten rapport 2010,  Hallqvist E 2010)  I nuläget utvärderas även en ny 
reningsmetod, en s.k. membrandestillationsteknik, av forskare från KTH och miljöinstitutet IVL. Den går 
ut på att det inkommande vattnet hettas upp till runt 80°C då det förångas och bidrar till ett ångtryck som 
gör att vattenmolekylerna kan passerar medan läkemedelsmolekylerna stannar kvar. ( Karlsson-Ottosson, 
U. 2012) Ozonrening är dock relativt dyrt. (Naturvårdsverket 2008) 

Ett flertal studier har visat att kväverening i högre grad, hög slamålder samt ökad uppehållstid reducerar 
läkemedelssubstanser i större utsträckning.  (Eriksson,  C et al.,  2010:1) Låg slambelastning är också 
fördelaktigt för reningen av vissa föreningar. (Naturvårdsverket, 2008) 

Ozonrening gör att det blir en hög andel ozon i vattnet vilket gör att det bildas nya, ibland mer, toxiska 
ämnen. Ozonrening eliminerar läkemedels farmakologiska effekt, men det finns risk att det bildas nya och 
farligare ämnen.  Vid ozonrening uppstår nämligen en oxidativ stress vid reaktionen med syre vilket 
innebär att giftiga produkter såsom syreradikaler bildas.  Det är därför viktigt att aktivt kol är med i 
processen, då det eliminerar metaboliter som bildas vid ozonrening. Dessutom krävs det att man hittar ett 
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intervall, specifika gränsvärden mellan vilka halterna av ozon måste hållas inom. Det undre gränsvärdet 
är den minsta möjliga mängden som krävs för att reningsmetoden ska anses verka effektivt.  Det högre 
gränsvärdet är där mängden ozon blir så pass stor att för många giftiga ämnen bildas så att nackdelarna 
med metoden börjar överväga fördelarna. (Rudén, C. 2012)

Installering av de effektivare kompletterande reningsteknikerna skulle innebära en höjning av VA-taxan 
på 10-40%  (Stockholm vatten, 2010). 

Urinsortering är en åtgärd som diskuterats.  Den största mängden läkemedel som kroppen utsöndrar är 
nämligen genom urinen.  Denna metod går ut på att man ansamlar utsöndrad urin från människor som 
sedan leds till avloppsreningsverk som är utformade på så sätt att de renar bort läkemedel mer effektivt. 
(Naturvårdsverket, 2008). 

Det har bevisats att läkemedel bryts ned bättre om det är en högre koncentration av ämnet 
(Naturvårdsverket 2008).  I dagens inkommande avloppsvatten består vattnet till 60% av spillvatten och 
till 40% av tillskottsvatten. Innebörden av detta är att spillvattnet späds ut med vatten som inte behöver 
renas vilket gör att koncentrationerna av läkemedel i inkommande avloppsvatten sjunker. Detta leder i sin 
tur till att nedbrytningen försämras eftersom att koncentrationerna blir lägre. Att tillskottsvatten kommer 
in i reningsverken beror på att dricks-  och avloppsvattensledningar ofta installeras samtidigt. 
Dricksvattenledningarna överst och avloppsvattenledningarna underst.  Olika tryck i ledningarna gör att 
dricksvatten i vissa fall tränger ut ur ledningarna och rinner nedåt för att sedan hamna i 
avloppsledningarna som i sin tur leder till reningsverken. Rören kan även gå sönder vilket också bidrar till 
att vatten som inte behöver behandlas hamnar i reningsverken.  Det existerar även felkopplingar,  att 
dagvatten av misstag kopplas till spillvattennätet.  Ytterligare en orsak till att tillskottsvatten hamnar i 
avloppsvatten är att avloppsledningarna inte är täta vilket gör att dagvatten kan tränga in. (Frenzel,  M., 
2013)

Något som även är relevant är att minska exponeringen av läkemedel, det vill säga minska förbrukningen 
och  försäljningen  av  läkemedel.  Minskad  exponering  av  läkemedel  leder  till  minskade  halter  av  
läkemedel i avloppsvatten. Stockholm vatten och Käppala genomför insatser för att minska utsläppen av 
läkemedel och andra toxiska ämnen i avloppen från hushållen genom bland annat informationskampanjer 
(Frenzel, M., 2013)

Den vanligaste administreringsvägen att inta läkemedel är genom tablett- och flytande form, det vill säga 
peroralt.  Många anser att det är bekvämare att ta mediciner peroralt och väljer därför den intagsformen 
över andra så som exempelvis intravenöst eller rektalt.  Läkemedel som intas peroralt behöver passera 
magsäcken för att kunna tas upp i blodet senare i tarmarna. Detta gör att läkemedlen måste vara väldigt 
stabila när de intas i tablettform.  På grund av läkemedlens stabilitet så blir de svårare att rena i 
reningsverken eftersom att de tillverkas för att inte brytas ner i magsäcken.  De läkemedel som inte 
behöver passera matsmältningssystemet tillverkas inte i lika stabila strukturer vilket gör de lättare att 
bryta ner senare i avloppsvatten.  (Mattson,  B.,  2013).  Läkemedel är inte byggda för att renas i 
reningsverken. (Naturvårdsverket, 2008)
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Ytterligare uppströmsarbete som kan göras för att förhindra exponeringen är att även tillämpa juridiska 
styrmedel gällande tillverkningsprocessen och utskrivningen av läkemedel.  Mer om detta återfinns i 
följande stycke. 

8.6 Regler om godkännande och miljöriskbedömning av läkemedel
När Läkemedelsverket utreder om ett läkemedel ska godkännas för försäljning i Sverige utreder de även 
hur läkemedlet påverkar miljön.  Enligt gällande EU-regler får dock miljöutredningen inte påverka om 
Läkemedelsverket godkänner läkemedlet eller inte.  Det läkemedelsföretag som ansöker om att få sitt 
läkemedel godkänt för försäljning ska göra den bedömning av läkemedlets eventuella miljörisker som 
Läkemedelsverket sedan granskar.  I EU-direktiven skrivs det att läkemedelsföretag dels ska studera det 
nyframställda läkemedlets eventuella miljöpåverkan och vid identifierade miljörisker genomföra åtgärder 
för att minska läkemedlets påverkan på miljön. 

Bedömningen vägs även in när beslut ska tas för läkarnas “kloka lista” för rekommenderade läkemedel 
samt att läkarna själva kan läsa på LIFs hemsida Fass.se om miljöriskerna och skriva ut recept med denna 
information i åtanke. Läkemedelsverket utvärderar läkemedlets medicinska positiva effekter i förhållande 
till risker såsom medicinska bieffekter och miljöfarlighet men denna jämförelse får alltså inte påverka 
godkännandeprocessen. (Läkemedelsverket.se 2013, Mattson, B. 2013, Läkare för miljön, 2012) 

Innan Sverige gick med i EU var Sverige ett av de länder som hunnit längst inom miljöarbete.  Sedan 
landet gick med har Sverige varit tvungna att backa eftersom det blivit försvårat och tar längre tid att 
genomföra beslut och få lagar eller regler stadgade.  Kemikalieinspektionen och läkemedelsverket har 
granskat EUs regelverk angående kemikalier och läkemedel på uppdrag av regeringen och har kommit 
fram till dessa förbättringsförslag:

● Väg in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt.
● Att utveckla EU-reglerna om läkemedel så att miljöaspekter som antibiotikaresistens och 

hormonpåverkan beaktas på ett bättre sätt vid prövning och tillverkning av läkemedel.
● Att förbättra miljötillsyn och miljöövervakning inom EU.
● Genomför regelbundna nationella informationskampanjer.

(Läkare för miljön, 2012)

8.7 EU-regler för humanläkemedel
För att ett läkemedel ska få saluföras i ett EU-land måste den godkännas av den behöriga myndigheten i 
landet eller så måste den Europeiska läkemedelsmyndigheten givit ett godkännande.  En ansökan om 
godkännande för försäljning ska åtföljas av noggrann dokumentation,  i synnerhet:  beståndsdelar som 
ingår i läkemedlet,  tillverkningsmetod,  terapeutiska indikationer,  kontraindikationer och biverkningar, 
dosering,  administreringssätt-  och väg,  förväntad hållbarhet,  försiktighets-  och säkerhetsåtgärder för 
lagring och administration, bortskaffande av avfallsprodukter,  miljörisker, tillverkarens kontrollmetoder, 
resultat av farmaceutiska,  prekliniska och kliniska undersökningar,  en sammanfattning av sökandens 
säkerhetsövervakningssystem samt en kopia av godkännande för försäljning i ett annat medlemsland eller 
ett land utanför EU.  Detta gäller endast om läkemedlet har en ny generisk substans som inte varit 
godkänd de senaste 8  åren eller en aktiv substans som inte varit till försäljning de senaste 10  åren.  Ett 
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godkännande gäller i fem år och måste sedan förnyas igen. Innehavaren av godkännandet måste ta hänsyn 
till utveckling inom teknik och vetenskap och se till att läkemedlet tillverkas och kontrolleras enligt 
allmänna vedertagna vetenskapliga metoder.  Myndigheter måste godkänna att ändringar görs.  Ett 
läkemedel får inte godkännas om:

● Förhållandet mellan nytta och risk inte är tillfredsställande (säkerhetskriterium, miljörisker vägs 
ej in)

● Terapeutisk effekt inte har dokumenterats tillfredsställande (detta effektkriterium gäller inte 
homeopatika-naturläkemedel)

● Läkemedlets sammansättning till art och mängd inte överensstämmer med deklarationen 
(kvalitetskriterium)

● Uppgifterna och dokumentationen i ansökan inte överensstämmer med direktivet.

(EU: EU-regler för humanläkemedel, 2013)

Det kan även vara viktigt att ha i sinnet att de flesta läkemedel som skrivs ut i Europa är tillverkade av 
just europeiska företag.  Detta beror på att sedan EU:s tidiga tullunion gick i kraft är Europa i princip 
tullfritt medlemsländer emellan vilket medför att importvaror från ett EU-land blir för ett annat EU-land 
mycket billigare än om landet skulle importera från en utomeuropeisk stat. Något annat viktigt att notera 
är att underleverantörer som till exempel tillverkare av aktiva läkemedelssubstanser kan vara beläget i 
eller ägt av vilket land som helst. (EU: Tullar, 2013) 

I intervjun med Bengt Mattson från Pfizer uppdagades det utöver många relevanta svar för denna 
undersökning också mycket problematik kring läkemedelsföretagens juridiska ansvar bland andra 
komplikationer.  Han förklarade hur läkemedlens persistens går att minska vilket alltså skulle innebära 
lägre miljörisk för dessa enligt PBT-modellen om fler läkemedel intas på andra vägar än den orala. 
Exempel på dessa vägar skulle vara intravenöst, rektalt eller intravaginalt. Läkemedelsföretagen svarar på 
den högre efterfrågan av läkemedel som tas oralt, framförallt i tablettform, och därför är tabletter en av de 
allra vanligaste formerna av läkemedel som produceras idag - dessutom är tabletter billigare att producera 
än andra former. 

Enligt Mattson finns även EU-direktiv om att alla företag ska skapa möjlighet för återsamling av 
läkemedel, huruvida det efterföljs och får konsekvenser vid ignorans av direktivet är upp till EU. Vidare 
tillåter EU inga nationella tvingande miljöklassificeringar när det kommer till läkemedel,  dock har 
Sverige ett eget frivilligt miljöklassificeringssystem i FASS som det är upp till läkarna att kolla i vid 
utskrivning av läkemedel -  faktan Mattson uppger stöder alltså den genomförda littaraturstudien. 
Problematiken i detta system enligt Matsson är att bara akuttoxiciteten är angiven, koncentrationsvärden 
vilka oftast inte överensstämmer med verkligheten.  Hänsyn behöver istället tas till kronisk toxicitet i 
systemet. Mattson redogjorde under intervjun vidare för hur miljöriskbedömning måste dokumenteras och 
inkluderas inför godkännandeprocessen av ett nytt läkemedel men att denna dokumentation inte får vägas 
in när det kommer till själva godkännandet.  När det gäller djurläkemedel är miljöriskernas invägning i 
godkännandet obligatorisk. 

Vidare kan läkare ta hänsyn till miljöriskbedömning och skriva ut eller rekommendera bättre läkemedel 
efter en titt i FASS miljöklassificering, sade Mattson liksom EUs hemsida skrivit. När patienten kommer 
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med det utskrivna receptet till apoteket kommer läkemedlet dock bytas ut mot ett annat läkemedel med 
samma farmakologiska effekt fast med lägre kostnad. Dessa läkemedel är vad som kallas ‘månadens vara’ 
som förhandlats fram genom omvänd auktion och är alltså de läkemedel som Apoteket ger patienten för 
att denne ska få ett så billigt läkemedel som möjligt. Dessa specifika varor subventioneras av staten. Vill 
patienten ha det utskrivna,  i detta hypotetiska fall dyrare,  läkemedlet kanske på grund av 
miljömedvetenhet eller andra tänkbarheter får denne betala mellanskillnaden själv.  Vill patienten ha ett 
annat liknande läkemedel som denne inte fått recept på, läggs hela kostnaden på patienten. Läkaren har 
ingen makt över detta såvida inte denne väljer att markera ett utskrivet läkemedel så att detta inte är 
tillgängligt för utbyte mot månadens vara. Denna metod får bara tillämpas när läkaren finner medicinska 
skäl för just det läkemedlet. 

Andra sätt läkemedelsföretagen tar ansvar för miljön på som bland andra Bengt Mattson redogjorde för är 
att alla läkemedelsföretag har egna reningsverk med speciella bakterier som är anpassade efter just 
läkemedel.  Detta på grund av en gällande förordning som lyder att om en industri involverar en 
tillverkningsprocess som släpper ut speciellt avfall, till exempel miljöfarligt, som en myndighet bedömer 
olämpligt för vanliga kommunala reningsverk är företaget självt ansvarigt till att rena sitt avloppsvatten, 
annars får verksamheten inte utövas. 

Att förhindra exponeringen av läkemedel till avloppsreningsverken är även att minska förbrukningen på 
andra nivåer än betänksam utskrivning och sätten läkemedel intas på är att begränsa konsumtionen samt 
påverka folks vanor när det gäller kassering.  Försök till detta är de informationskampanjer som både 
Stockholm Vatten och Käppala reningsverk gjort.  (Läkare för miljön,  Läkemedel kemikalier och EU 
2013, Eriksson, C. et al. 2010) 

8.8 Enkät

Fig 4. Diagrammet visar hur många per åldersgrupp som har hört talas om att läkemedelsrester kommer 
ut i miljön. 

I åldersgruppen <15-30 år svarade 79% JA medan 21% svarade NEJ.
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I åldersgruppen 31-60 år svarade 92% JA medan 8% svarade NEJ. 
I åldersgruppen 61->80 år svarade 100% JA. 

Fig 5.  Diagrammet visar vilken sorts problem och/eller effekter läkemedelsrester i miljön som de 
svarande tror kan finnas. 
I åldersgruppen <15-30  år svarade 26%  “vet ej”,  26%  “hormoniell påverkan”,  8% 
“antibiotikaresistens”,  32%  “förorening i allmänhet”,  3%  “finns i dricks-  och grundvatten”,  5% 
“försurning”. 
I åldersgruppen 31-60  år svarade 21%  “vet ej”,  34%  “hormoniell påverkan”,  8% 
“antibiotikaresistens”,  28%  “förorening i allmänhet”,  4%  “finns i dricks-  och grundvatten”,  4% 
“försurning”. 
I åldersgruppen 61->80  år svarade 26%  “vet ej”,  61%  “hormoniell påverkan”,  0% 
“antibiotikaresistens”,  3%  “förorening i allmänhet”,  6%  “finns i dricks-  och grundvatten”,  3% 
“försurning”. 
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Fig 6. Diagrammet visar hur de svarande tror att läkemedelsrester hamnar i miljön. 

I åldersgruppen <15-30  år svarade 16% “felhantering i sopor”, 40% “nedspolning i avloppet”, 23% 
“urin och/eller fekalier”, 9% “genom reningsverken”, 7% “vet ej”, 5% “spill från läkemedelsföretag”. 
I åldersgruppen 31-60 år år svarade 12% “felhantering i sopor”, 46% “nedspolning i avloppet”, 24% 
“urin och/eller fekalier”,  11%  “genom reningsverken”,  3%  “vet ej”,  0,5%  “spill från 
läkemedelsföretag”. 
I åldersgruppen 61->80  år svarade 13% “felhantering i sopor”, 36% “nedspolning i avloppet”, 23% 
“genom reningsverken”,  15%  “urin och/eller fekalier”,  11%  “vet ej”,  0%  “spill från 
läkemedelsföretag”. 

Fig 7. Diagrammet visar hur många per åldersgrupp som slänger sina överblivna läkemedel.
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I åldersgruppen <15-30 år svarade 41% “apoteket”, 36% “soporna” och 11% “vet ej”. 
I åldersgruppen 31-60 år svarade 84% “apoteket”, 11% “soporna” och 2%  “vet ej”. 
I åldersgruppen 61->80 år svarade 88% “apoteket”, 0% “soporna” och 9% “vet ej”. 

I figur 4  går det att avläsa att personerna i åldrarna 15-30  svarade 79%  att de var medvetena om att 
läkemedel kommer ut i vattenmiljön, bland åldrarna 31-60 år var den siffran 92 % och i åldrarna 61-80< 
svarade 100 % att de var medvetna om det. 

De som hade svarat att de var medvetna om att läkemedel kommer ut i miljön fick svara på vilka effekter 
och problem läkemedelsrester i miljön kunde orsaka. Många svarade att det orsakade generell förorening. 
Det var det vanligaste svaret bland åldrarna 15-30  år,  där 32  %  svarade generell förorening.  Bland 
åldrarna 31-60  år uppgav majoriteten (26%)  av de tillfrågade att de trodde att hormonell påverkan på 
vattenlevande organismer.  I åldersgruppen 61-80<  år var var även där det vanligaste svaret hormonell 
påverkan på vattenlevande organismer. Där låg siffran på 34 %. Se figur 5.

Medvetenheten om att läkemedel kommer ut var hög, men hur de kommer ut var inte lika känt bland dem 
som svarade på enkäten. Det vanligaste svaret var att läkemedel spolas ned i toaletten, vilket 36-46 % i de 
olika åldersgrupperna svarade. Det näst vanligaste svaret var via fekalier/urin. Se figur 6.

I enkätundersökningen undersöktes även hur människor kasserar sina läkemedel. Åldrarna 31-60 år hade 
relativt höga kunskaper rörande att överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket. Hela 84% visste om 
hur man bör kassera sina läkemedel. Bland åldrarna <15-30 år svarade enbart 41% att de visste att man 
bör  lämna  sina  läkemedel  till  apoteket.  Den  åldersgrupp  som  verkade  ha  bäst  kännedom  om  hur  
överblivna läkemedel ska kasseras var de i åldersgruppen 61->80, 88% svarade nämligen Apoteket. Se  
figur 7.

Märk väl att de totala procentsatserna för varje fråga kan överstiga 100% då de svarande gavs möjlighet 
att ange flera alternativ för varje fråga.  På frågorna med flera alternativ har de svarande formulerat sig 
olika och svaren inom citationstecken är alltså ungefärliga och får tas dessvärre med en nypa salt. 

9. Diskussion
9.1 Läkemedels påverkan på vattenlevande organismer 

9.1.1 Laboration
Utgången på laborationen blev inte riktigt som förväntat.  Enligt OECD-guidelinen så är inte de utförda 
försöken giltiga då över 20%  av djuren dog i båda omgångarna av försöket.  De fick inte heller någon 
avkomma i stor utsträckning alls.  Själva hypotesen kring själva laborationen var trots allt att 
reproduktionsförmågan hos försöksdjuren skulle öka om de utsattes för exponering av ett SSRI-preparat 
från dag 1. I det reproduktionstest som MistraPharma gjort så fick djuren avkomma på dag 7-8 eller 14, 
beroende på djurens hälsa. 

Som det går att se i figur 1 och 2 så finns det vissa likheter mellan försök 1 och försök 2. I båda försöken 
fanns en mer eller mindre stark tendens till att djuren dog under dag 1-2  i gruppen som levde i 
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koncentration A (25 mg/liter) samt B (15mg/l). Ett stort antal av djuren dog alltså inom ca 48 timmar efter 
de blivit exponerade för substansen citalopram. 

Det är dock tvivelaktigt att försök 1 är något som kan ha varit av någon större nytta eftersom alla djuren 
dog så snart efter försökets start. Föräldradjuren till avkomman i försök 1 hade levt i vanligt kranvatten i 
princip fram till de fick barn.  Avkomman föddes visserligen i M7-vatten eftersom djuren som flyttats 
över bar på ägg till en egen behållare dagarna innan de kläcktes.  Att de äggbärande djuren levt i 
kranvatten kan ha påverkat försöksdjurens hälsa negativt,  eller miljöombytet i sig.  Kranvatten kan 
innehålla bland annat koppar som är giftigt för många levande organismer och det skulle i sin tur kunnat 
påverka försöksdjuren.

Även om försök 1 var tvivelaktigt så är försök 2 möjligtvis lite mer pålitligt. Där var kranvatten inte ett 
medium som användes under uppfödandet av Daphnia och det är mycket möjligt att de djuren mådde 
bättre än försöksdjuren i försök 1. 

I försök 2  kunde det ses en tendens till samma mönster som i försök 1,  främst inom koncentration A. 
Försöksdjuren i koncentration A dog under dag 1  eller dag 2,  medan djuren i koncentration B främst 
avled någon gång mellan dag 7-9. Majoriteten av dem dog under helgen (dag 8-9). Det kan vara så att de 
under helgen påverkats av för lite mat och för mycket ljus i samband med för hög 
läkemedelskoncentration och det har bidragit till en för tidig död. 

Något som kan ses som problematiskt i försöket är det faktum att så pass många från kontrollgruppen 
dog. Det är inget som borde ha skett under perfekta förhållanden, eftersom de levt i vanligt M7-vatten och 
inte blivit exponerade för någon substans. Det finns flera möjliga orsaker till detta faktum. 

Enligt normalfördelningsprincipen så finns det alltid några individer som kommer vara extra känsliga och 
extra tåliga, även om majoriteten av djuren i populationen kommer ligga inom ett så kallat normalspann. 
Det är alltså statistiskt sett några individer som kommer att dö av låg påverkan och några som kommer 
klara sig längre i höga koncentrationer eller dåliga förhållanden detta går även att koppla till 
eveolutionsteorin och hur den är utformad.  Eftersom att de som är bäst anpassade till miljön överlever 
längre.  

Den omkringliggande miljön kan helt klart ha påverkat försöken. De små volymerna i försöksbrunnarna 
påverkas mer av temperaturen i rummet än exempelvis stora volymer vatten. Detta kan ha bidragit till att 
temperaturen i vattnet hos försöksdjuren inte höll rätt temperatur det vill säga runt 20 grader. Att timern 
till lampan inte fungerade som den skulle kan även vara en orsak till att försöksdjuren dog.  Lampan 
behövde ställas om manuellt vilket även det var ett problem. Under helgerna sattes lampan på på fredag 
eftermiddag och stängdes av måndag morgon. Då fick djuren lite mer än 48 h ljus. Detta stressar djuren 
onödigt mycket, berättade Mistra Pharma i efterhand. OECD-guiden hade tolkats så att det var bättre med 
för mycket ljus än för lite. Det var alltså ett felaktigt antagande.

Även maten Daphnia fick är en viktig felkälla.  Maten blandas till av laxpellets och jästsvampar,  alltså 
encelliga organismer.  Dessa jästsvampar är mycket mer nedbrytbara än de alger som MistraPharma 
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matade sina Daphnia med.  Nedbrytningen tär på syrehalten i försöksbrunnarna,  vilket gör miljön för 
Daphnia mer ogästvänlig.

Vissa misstag gjordes när det kom till hanteringen av djuren.  Exempelvis användes aldrig labbrockar, 
vilket gör att fibrer från kläder och omgivning kan hamna i vattnet i försöksbrunnarna. Detta skulle kunna 
störa försöket. Ventilationen i korridoren där laborationen utfördes kan även ha påverkat. Daphnia Magna 
är en relativt känslig art, och även MistraPharma har haft problem med sina försök efter exempelvis byte 
av lokaler.

Dessutom har det inte funnits möjlighet att använda riktiga labbsalar och lokaler som är anpassade efter 
liknande försök. Försöket har varit stående så att alla har kunnat se, och tyvärr även röra. Det kan därför 
inte vara säkert att försöket fått stå för sig självt.  Det finns alltså därför en risk att det funnits extern 
inblanding som har kunnat störa försöket och djuren.

Eftersom den avkomma som inte användes i försöket verkade må fortsatt bra i den stora behållaren så är 
det mer troligt att det var faktorer kring själva försöket och platsen försöket utfördes på som påverkade 
primärt. Möjligtvis i kombination med något försämrad hälsostatus hos försöksdjuren.

De koncentrationer som användes var betydligt högre än de som MistraPharma tidigare använt sig av, 
vilket möjligtvis gör försöket till ett högriskexperiment. Det eftersom ingen tidigare gjort ett försök med 
så pass höga koncentrationer. Resultatet är möjligtvis nu i efterhand inte överraskande, när all nödvändig 
information faktiskt finns till hands.

När man gör försök i laboratorium utgår man för det mesta från att djuren ska ha så bra hälsa som möjligt. 
Det är dock inte alltid fallet ute i naturen där man är orolig för läkemedelsubstansernas påverkan. Där kan 
det vara syrebrist,  stress för predatorer,  väderförhållanden eller ont om mat vilket kan påverka djurens 
hälsa och på så vis även deras motståndskraft mot exempelvis gifter. 

Det högre antalet felkällor indikerar att laborationen bör granskas kritiskt innan den används som 
faktaunderlag. Trots det har den ändå ett värde då den uppenbart visat att exponering av citalopram ger 
högre dödlighet.  Toxiciteten kan fortfarande betraktas som högre än väntat vilket också pekar på att 
området, och just citaloprams biologiska påverkan bör undersökas mer. 

9.1.2 Läkemedel i miljön
De  resultat  som  har  kunnat  sammanställas  från  litteraturstudien  visar  på  en  viss  påverkan  i  
laboratorietester med läkemedel. Koncentrationerna i testerna har ungefär motsvarat de som uppmätts i  
avloppsvatten,  men  det  är  inte  riktigt  applicerbart  på  de  verkliga  koncentrationerna  ute  i  Östersjön 
eftersom spädningen  blir  mycket  större.  Den  problematik  som har  tagits  upp  av  bland annat  Bengt  
Mattson från Pfizer är hur stor andel av de läkemedel som släpps ut är väldigt persistenta, vilket skulle 
kunna bidra till att koncentrationerna ökar över tid. Tidsspannet skulle dock troligtvis vara relativt långt 
och det är möjligt att mer effektiva reningsmetoder har hunnits sättas i bruk innan detta scenario skulle  
kunna bli verklighet.
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I försöket sågs en tydlig effekt på Daphnia Magna,  vilket gör att läkemedelssubstanser kan finnas kvar 
och öka i systemet genom biomagnifiering. En ökad koncentration av läkemedelsubstanser i vattnet kan 
leda till att populationer slås ut och ge en ännu högre koncentration i individerna då ett flertal olika 
läkemedel har bioackumulerande effekter.

Bioackumulation kan ske både inom individer och inom hela system.  Har de läkemedel som släpps ut 
bioackumulerande effekter finns det risk för biomagnifiering i näringskedjan. Om populationer slås ut av 
exempelvis läkemedelssubstanser,  så som Daphnia Magna populationen gjorde,  kan de substanser som 
påverkat individerna stanna kvar i systemet och koncentrationerna av substanserna kan öka. Det kan ske 
genom biomagnifiering om läkemedelssubstansen kan fortsätta att bioackumuleras i exempelvis 
predatorerna. Detta är ett problem som det forskas mycket om i dagsläget.  

Flera av de effekter forskare har kunnat se ute i naturen är även de problematiska. Forskare kan inte veta 
säkert om det är läkemedel som påverkat eller om det är andra faktorer som har bidragit till upptäckten. 
Feminiseringen av fiskar är ett vanligt exempel i sammanhang där man tar upp utsläpp av läkemedel. 
Forskare så som Michael Tedengren och menar att hormonutsläpp från avloppsvatten ej har någon direkt 
påverkan,  utan att det snarare är hormonlika substanser från pappersbruk som har effekt.  Det som 
möjligtvis stärker hans tes är att det med all sannolikhet släpps ut högre volymer av dessa hormonlika 
substanser än vad det släpps ut syntetiska hormoner från preventivmedel med tanke på volymen papper 
som tillverkas jämfört med mängden P-piller.

Det är möjligt att Michael Tedengren och Sture Hansson har rätt,  att det är så pass låg risk att 
koncentrationerna ute i öppet vatten ska bli tillräckligt höga för att påverka den marina miljön. Dock vet 
man inte än vad läkemedel har för effekt på naturen vilket talar emot deras argument att 
koncentrationerna inte är tillräckligt höga. För har läkemedlen en hög toxisk effekt spelar det egentligen 
ingen roll huruvida koncentrationerna är tillräckligt höga eller ej. 

9.2 Åtgärder för att förhindra utsläpp i Östersjön

9.2.1 Vattenlösliga läkemedel 
Som tidigare nämnts i resultatdelen av rapporten släpps 90-95%  av alla till avloppsnätet inkommande 
läkemedel ut i Östersjön på grund av deras vattenlöslighet.  Det är bland annat lösligheten som gör 
läkemedel så svåra att rena, eftersom de då är bundna till vattnet pga polaritet. Även fettlösliga substanser 
binder i kroppens katabolistiska process till vattenlösliga molekyler och kallas då vattenlösliga komplex 
eller metaboliter,  citalopram är exempelvis en av dessa.  Dessa små metaboliter lämnar sedan kroppen 
genom främst urin och når avloppsreningsverket där mycket lite sållas bort,  men några redan nämnda 
undantag. Forskning om minskad löslighet där man undviker att förlora den biologiska effektiviteten kan 
vara ett möjligt steg i rätt riktning. Membrandestillation  är en reningsteknik som nu testas och om den 
visar sig vara lönsam kan den vara värd att investera i.  Det som kan vara problematiskt vid den typ av 
rening är att forskarnas hypotetiska bild är att vattenmolekylerna rinner igenom membranet medan 
läkemedelsrester stannar kvar. Är läkemedelsresterna i form av vattenlösliga komplex finns det möjlighet 
att de också rinner igenom tillsammans med vattnet. 
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9.2.2  Avloppsreningstekniker 
Ozonrening är en av de två mest effektiva reningsmetoderna när det gäller läkemedelsrester. Till skillnad 
från metoden där man använder aktivt kol är ozonrening även effektivt när det kommer till bekämpning 
av bakterier. Problematiken ligger just i de giftiga produkter som bildas vid oxidationen vid de höga doser 
som är de ultimata för en effektiv rening.  Att hitta ett acceptabelt intervall blir ett dilemma mellan vad 
som kan godtas som en effektiv rening och vilka mängder andra giftiga ämnen som kan släppas ut utan att 
påverka recipienten. En annan nackdel med metoden är att den är dyr och ekonomi är alltid ett kraftigt 
motargument vid invigning av något nytt.  Den är dock fortfarande en av de billigare kompletterande 
reningsmetoderna vilket bör tas i beaktande.  Eftersom aktivt kols deltagande i processen eliminerar 
många av de skadliga metaboliterna gäller det att även här finna en dosering samt eventuellt en 
kompletterande komponent för att minska mängden giftiga produkter.  UV-ljus kombinerat med 
väteperoxid har också visat sig vara en kostnadseffektiv reningsmetod och även den ju effektiv mot 
bakterier samt vissa virus och parasiter. 

Den ekonomiska aspekten på reningstekniken är viktig då både den sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekten är grunden för en hållbar utveckling. Är något inte ekonomiskt hållbart kommer det i slutändan 
leda till att utvecklingen inte är hållbar vilket är något som eftersträvas och är nödvändigt. 

Installation av dessa nya tekniker innebär även ökad resurs- och energianvändning. Kemikalier går åt som 
materiel och energi krävs för att processerna ska drivas och hållas igång. Detta är något som miljön också 
skulle kunna ta skada av och det kan alltså bli svårt att väga kemikalieframställning och 
energiförbrukning mot de akvatiska ekosystemens skada och potentiella minskade biologiska mångfald. 
Uträkningar måste göras och publiceras, därefter behöver värderingar av olika ekosystemtjänster vägas in. 

Olika ekosystem i havet och på land erbjuder olika ekosystemtjänster och det optimala vore att bevara 
allesammans men är tyvärr inte en realistisk tanke med de reningsmetoder den moderna tekniken har att 
erbjuda idag.  Något annat en ny installation av kompletterande reningstekniker skulle innebära är en 
höjning av VA-taxan på 10-40%,  en procentsats med stora marginaler där den övre marginalen är en 
gansa markant höjning. Dock får det inte glömmas bort att VA-taxan idag är mycket låg i Sverige och att 
en markant procentuell höjning är i egentliga pengar en mer eller mindre försumbar siffra.

9.2.3 Koncentration av läkemedelsrester i inkommande vatten
Det finns problematik när det gäller rening av läkemedelsrester men även avloppsrening i allmänhet som 
angår koncentrationen av ämnena som skall renas bort.  Det är nämligen så att enligt första ordningens 
kinetik inträffar de kemiska reaktioner som involverar ämnet i allt högre grad om koncentrationerna av 
ämnet är högre.  Det bryts därmed ned snabbare.  Dagens koncentrationer av läkemedelsrester i 
inkommande vatten till avloppsreningsverk är låga vilket medför att nedbrytningen sker långsammare. 
Det i sin tur kanske kan innebära att nedbrytningen inte hinner ske tillräckligt snabbt.  En viss del av 
läkemedelsinflödet hinner inte brytas ned alls och släpps ut i den akvatiska miljön i oförändrad form eller 
som den modersubstans den var från början om det vill sig illa. 

Vad kan man då göra för att öka koncentrationen av läkemedelsrester i det inkommande vattnet till 
avloppsreningsverket? Att minska dagvattentillflödet till reningsverken är en ganska vital del,  även om 
detta problem idag inte är lika stort som det var förut.  Ett tillflöde av dagvatten,  även kallat 
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tillskottsvatten, är att regnvatten från dag- och dränvattenbrunnar har letts fel in till reningsverken. Detta 
fel har åtgärdats och är numer inte ett lika stort problem,  om än dock fortfarande existerande. 
Tillskottsvatten kommer även in på grund av läckage (Frenzel,  M. 2012).  Dessa två inflödeskällor är 
fortfarande problem eftersom de antagligen inte ses över tillräckligt mycket och tillsynen samt 
upprustning är i sin ordning ifall de ska åtgärdas. 

En annan orsak till de låga halterna av läkemedelsrester är kopplade till att det är många personer 
kopplade till samma reningsverk,  och det är troligt att det är en minoritet som äter höga doser av 
läkemedel.  Det fördelaktiga vore att placera ett reningsverk där koncentrationen av läkemedelsrester i 
vattnet är hög,  såsom redan görs intill läkemedelsföretag som uppenbarligen har höga doser av 
läkemedelssubstanser och andra specifika ämnen i sitt avloppsvatten. De självklara institutionerna utöver 
läkemedelsföretagen är förstås sjukhus och även ålderdomshem, med tanke på att äldre människor i snitt 
äter mer läkemedel än yngre. 

Det kan vara svårt att finna ekonomin till ett eget avloppsreningsverk till varje sådan institution. Sådana  
skattefinansierade resurser finns det antagligen inte, till skillnad från läkemedelsföretag som ju är privata 
och inte har hinder att lägga vinsten på realkapital. Dessutom finns det även administrativa styrmedel som 
kräver att läkemedelsföretagen har reningsverk som renar deras läkemedelsutsläpp. Det man kan göra i  
stället för att installera ett nytt reningsverk är då att tillämpa så kallad urinsortering. Som ordet antyder 
går denna metod ut på att man samlar urinen från exempelvis patienter på ett sjukhus, kanske begränsar  
man sig till patienter med ovanligt höga halter av läkemedelsrester i urinen eller patienter som äter för  
miljön särskilt giftiga läkemedel såsom cytostatika. 

Insamlingen kan till exempel ske genom en installerad urinsorterande vattenklosett, vilken är betydligt  
billigare än ett  avloppsreningsverk. Innehållet kan sedan transporteras med hjälp av en tankbil till  ett 
reningsverk speciellt utformat för att sortera bort läkemedelsrester, som kanske ett läkemedelsföretags 
reningsverk,  alternativt  till  ett  liknande sådant  reningsverk som är byggt  specifikt  för  detta ändamål.  
Denna metod medför  dock en uppenbar ökad arbetsbörda och andra extra  insatser  vilket  naturligtvis  
kostar pengar men vilket fås igen på den ekologiska vinsten. Märk väl att det är lag på att industrier med  
speciellt avloppsvatten inte får vara anslutna till kommunala reningsverk utan måste själva ta ansvar för  
att rena sitt avloppsvatten och detta borde kanske även vara ett argument för att statliga insitutioner ska ha 
liknande ansvar. 

Ytterligare en utmaning för reningstekniken är rening av läkemedelssubstansernas metaboliter,  som 
fortfarande återfinns i de mest effektivt renade vatten. 

9.2.4 Minska halten läkemedelsrester i inkommande vatten 
Marcus Frenzel från Käppala reningsverk menar att det skulle vara relevant att minska exponeringen av 
läkemedel,  det vill säga minska förbrukningen och försäljningen av läkemedel.  Detta skulle på så sätt 
minska halterna av läkemedel i avloppsvattnet. Dock så skapar dessa åsikter och uppmaningar ett ganska 
kontroversiellt dilemma eftersom det för väldigt många människor är livsnödvändigt med läkemedel. Då 
uppstår frågan vad gränsen går mellan livsnödvändigt och bekvämlighet.  Diklofenak som exempelvis 
finns i Voltaren är ett recepfritt läkemedel som lindrar mildare smärta och feber.  Den generiska 
substansen har det högsta möjliga värdet på persistensen enligt PBT-skalan och är delvis toxisk. 

36



Globala Gymnasiet
Rapport: Hur påverkar läkemedelsrester Östersjön?

Hur nödvändigt är egentligen detta läkemedel för människor överlevnad?  Så länge det inte rör sig om 
livshotande hög feber så kanske dessa typer av läkemedel inte är särskilt nödvändiga för människans 
överlevnad.  Ändå så ökar försäljningen av receptfria läkemedel.  Ska det vara möjligt att införa 
restriktioner för läkemedel som innehåller diklofenak eftersom de har så hög persistens och därför 
möjligtvis kan vara skadliga för miljön eller ska läkemedel alltid vara tillåtna då de fyller en funktion i 
människans vardag.  Enligt den socialpsykologiska teorin om Gesellschaft så utvecklas samhället åt det 
mer egoistiska och kapitalistiska hållet vilket gör att människors strävan mot att att vara lönarbetare och 
konsumenter gör att de inte låter sig själva gå och vila. Istället för att sjukanmäla sig en dag eller två för 
att bli friska tar man istället smärtstillande eller febernedsättande för att kunna jobba.  Det kanske helt 
enkelt inte hinns med i dagens tidseffektiva samhälle.

9.3 Analysmetoder
Vid mätningar av halter i avloppsvatten finns det en hel del som går att ifrågasätta.  Till att börja med 
brukar många analyser inledas först i klarfasen som är efter partikelfasen där läkemedelsrester redan 
brytits ned till metaboliter eller bundits till andra partiklar. Detta medför att halterna i inkommande vatten 
blir för låga i proportion mot utgående vatten vilket i sin tur innebär att det inte går att dra slutsatsen att 
modersubstansen av ett läkemedel återbildats bara för att mätvärdena är högre i en studie. Det kan istället 
bero på analysfel. 

Analysmetoderna har även en mätosäkerhet som kan ligga på 10-20%. Läkemedlen kan dessutom brytas 
ned i det obehandlade avloppsvattnet redan innan de når reningsverken och på grund av detta blir det 
givetvis problematiskt att mäta halterna av det inkommande vattnet i de fallen.  När man mäter 
läkemedelssubstanser är det så i de flesta fall att man endast kan söka efter modersubstansen. Dock är det 
ju som bekant så att vid nedbrytning av läkemedel bildas metaboliter, både inuti människokroppen och i 
avloppsreningsverken.  Dessa metaboliter är inte studerade tillräckligt och därför finns det inte många 
tekniker att mäta halterna av dem. 
(Eriksson, C et al. 2010:1) 

Ytterligare forskning krävs för att kunna detektera metaboliter och avgöra deras farlighet i miljön, något 
som i nuläget fortfarande är ytterst okänt och outforskat. 

9.4 Diskussion kring enkätundersökningen
Enkätundersökningen handlade främst om allmänhetens medvetenhet om att läkemedlesrester kommer ut 
i miljön och vad det ger för effekt. Huvudfrågan i enkäten var hurvida de tillfrågade var medvetna om att 
läkemedel kommer ut i miljön och orsakar problem,  och därmed motverkar en ekologisk hållbar 
utveckling.  Det var tydligt att medvetenheten i frågan steg med åldrarna.  Äldre personer har mer 
livserfarenhet och har under en längre tid kunnat samla in information om ämnet och kunnat göra sin egen 
bedömning. Äldre personer har även skött ett hushåll längre samt troligtvis ätit större mängd läkemedel 
vilket har lett till att de blivit medvetna om hur och varför mediciner ska kasseras på rätt sätt.  De kan 
därmed ha fått information om mediciners effekt på miljön. 

Anledningen till att  det vanligaste svaret var “avloppet”  på frågan om hur läkemedel kommer ut i 
vattenmiljön kan bero på att det är enkelt sätt att bli av med läkemedel och kan betraktas som ett problem 

37



Globala Gymnasiet
Rapport: Hur påverkar läkemedelsrester Östersjön?

med en lösning. Att svaret “urin/fekalier” inte var det vanligaste svaret i undersökningen kan vara för att 
det är krångligt att ta sig runt det problemet och kan anses som en långsökt och abstrakt orsak. 
Urinsortering är en metod som diskuteras,  men som enligt en miljöpsykologisk teori blir människor 
mindre benägna att ha ett miljömedvetet beteende om det är svårt att utföra det. Att införa urinsorterande 
toaletter skulle kunna vara en ekonomisk barriär eftersom det kanske kommer vara dyrt och kanske kan 
anses vara onödigt att investera i en toalett som bara behövs ibland eftersom mediciner i vissa fall bara tas 
under en begränsad tid. 

När det gällde kassering av läkemedel var det relativt få i den yngsta åldersgruppen som svarade 
“apoteket”  medan den överlägsna majoriteten av de i åldrarna 31-60  år svarade att det kasserar sin 
läkemedel på apotek. Även i den äldsta åldersgruppen svarade de allra flesta apoteket, som då kan anses 
som det “rätta” eftersom kassering via apoteket som bekant är enda miljövänliga alternativet i dagsläget. 
Enligt miljöpsykologisk teori -  där exempelvis en miljövänlig handling grundas på samverkan mellan 
attityd och beteende, och där attityden grundas på kunskap, affektion och handlingsberedskap - skulle det 
bristande miljöengagemanget i denna företeelse bero på okunskap. Det eftersom unga människor inte har 
tillräckligt med kunskap för att veta hur läkemedel ska kasseras.  Unga människor bor ofta hos sina 
föräldrar som har hand om hushållet och dess avfall,  dessutom använder inte unga läkemedel i samma 
utsträckning som exempelvis äldre. När de väl gör det är det antagligen mest smärtstillande, den typ av 
läkemedel som i princip alltid går åt förr eller senare i ett hushåll.  Äldre kan därimot ofta behöva byta 
läkemedel mitt i en kur, de går även bort vilket kan efterlämna mängder av läkemedel som någon anhörig 
blir tvungen att ta hand om. 

Den bristande kunskapen leder konsekvent till minskat deltagande och beredskap. Även vid kunskap om 
företeelsen kan det lätt uppfattas som att beteendet att lämna igen några enstaka små piller till apoteket 
kan tyckas obetydligt, när man kasserar så mycket annat i hushållssoporna. Att gå ända till apoteket för att 
lämna tillbaka några piller kan uppfattas som ett beteende som kräver relativt mycket ansträngning för ett 
sådant pass “litet” ärende. Det är ju otroligt mycket enklare på alla vis att bara redan hemma kunna slänga 
läkemedlen i soporna och bli av med problemet.  Människor har alltså både attityder och barriärer som 
motverkar det miljövänliga beteendet att kassera läkemedel vid apoteken. 

Dock framgår det inte av enkäten huruvida de som svarade hade kunskap om hur läkemedel borde 
kasseras, endast hur deras beteende såg ut. För om de hade kunskap om företeelsen, borde inte attityden 
förändras då? Det kan i sådana fall vara så att dessa personer har vad man kallar subjektiv kunskap. Att de 
egentligen har en ganska stark aning om att läkemedel bör återlämnas till apoteket, men de kommer med 
ursäkten att de inte är helt säkra och därför låter bli att ta reda på informationen och därmed inte handlar 
på grund av sin “okunskap”. 

De två äldre åldersgrupperna har antagligen både mer objektiv kunskap och därmed en starkare affektion 
för problemet.  Detta backas upp med resultatet som visas i figur 4  i rapportens resultatdel,  där 
procentandelen som svarat att de känner till problematiken kring läkemedelsrester i miljön stiger i takt 
med åldern på de svarande. 

Det som kan komma att krävas för att få fler engagerade i denna fråga om läkemedelskassering är 
huvudsakligen lättillgänglig information om företeelsen och att detta faktiskt är ett problem. För det andra 
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krävs kanske även ett incitament för handlingen,  att man på något sätt får tillbaka något när man 
återlämnat överblivna läkemedel.  Till överblivna läkemedel hör nämligen även 
läkemedelsförpackningarna och dessa är något man som exempelåtgärd skulle kunna sätta pant på, liksom 
man gör med aluminiumburkar i dagsläget.  Med tanke på att överblivna läkemedel och dess 
förpackningar konsumeras under en ganska lång tidsperiod samt att de kostar ganska mycket vid inköp 
kan det vara fördelaktigt att ha en något högre pant än på aluminiumburkar. 

Kunskapen om hur läkemedel kommer ut i miljön skiljer inte alls mycket mellan de olika 
åldersgrupperna. Det man kan se är att de flesta ur respektive åldersgrupp tror att läkemedel kommer ut 
genom avloppet, vilket självklart är korrekt men inte hela sanningen så att säga. En stor andel tror även att 
läkemedel hamnar i miljön genom urin och människors fekalier vilket också stämmer och kan ses som ett 
något mer korrekt och specificerat svar. 

9.5 Barriärer i samband med intag av läkemedel samt för- och nackdelar med olika former av intag
Som angivet i resultatet är inte läkemedel byggda för att renas i reningsverk och vice versa.  De flesta 
läkemedel tas även peroralt och passerar magsäcken vilket gör att de måste vara stabilt konstruerade. 
Detta försvårar processen att kunna bryta ner läkemedlen i reningsverket.  I von Borgstedes teori om 
miljöpsykologi så kan olika externa barriärer,  så som att det är dyrt eller obekvämt,  sätta gränser för 
människans handlande.  Det är enligt von Borgstedes teori en betydande faktor när människor väljer 
mellan att handla miljömedvetet eller inte.

Även i valet av olika läkemedel kan dessa barriärer ha en betydande roll,  både för producenterna och 
konsumenterna. Den ekonomiska barriären kan påverka producenterna genom att de väljer att producera 
den läkemedels form som är billigast.  Detta blir möjligt för producenterna eftersom de inte behöver ta 
hänsyn till miljöaspekten när de producerar nya läkemedel.  Konsumentern påverkas av de ekonomiska 
barriären genom att de kan välja samma eller liknande läkemedel i olika former och från olika 
producenter till olika priser. Har det mer miljövänliga läkemedelsformen ett högre pris så kan det enligt 
von Borgstedes teori göra att konsumenten väljer det billigare alternativet,  även fast det har större 
miljöpåverkan än det dyra.

En till aspekt som kan vara betydande för hur konsumenterna väljer sina läkemedel kan ha att göra med 
obekvämlighetsbarriären.  Läkemedel som tas rektalt är lättare att bryta ner i reningsverken än perorala 
läkemedel och ändå är majoriteten, enligt Bengt Mattson från Pfizer, av de läkemedel som säljs i peroral 
form. Detta kan bero på Borgsedes barriärsteori, i detta fallet obekvämlighetsbarriären, som kan göra att 
konsumenter helt enkelt anser att det är bekvämare att ta ett piller peroralt i stället för rektalt vilket gör att 
de väljer att köpa perorala läkemedel. Konsekvensen av detta val blir dock att risken ökar för att rester av 
mer stablit uppbyggda läkemedel kommer ut i avloppsystemet och går ut i utrinningshaven eftersom de 
knappt går att rena i reningsverken viket kan påverka den marina miljön.

9.6 Information
Att genomföra informationskampanjer är något som har visat sig effektivt för att ändra folks beteende. 
Som beskrivs i texten Miljöengagemang och miljöhandlingar i psykologisk belysning (von Borgstede, C 
2002) handlar det mer om att få en reklamkampanj att väcka publikens intresse, snarare än att reklamen är 
detaljerad och fullständiga. Det är därför viktigt för företag att vinna publikens engagemang och få dem 
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att komma över den misstro de känner.  Det kan vara något som är effektivt för att minska 
läkemedelskonsumtionen i samhället. Von Borgstede skriver att de beteenden som är lättast att förändra 
är de som är lätta att utföra.  Något som också är effektivt för att förändra människors beteenden än 
incitament. 

Stockholm vatten och Käppalaverket genomför informationskampanjer i Stockholms lokaltrafik för att 
uppmuntra om enkla förändringar i vardagslivet som kan leda till en förbättrad vattenmiljö. Käppala har 
dock mest fokus på kemikalier, vilket gör att människor kan glömma att läkemedel också kan ge negativa 
effekter på miljön. 

Ett problem med om man ska införa restriktioner för läkemedel är att vissa läkemedel är väldigt 
miljöfarliga men också livsviktiga för vissa människor.  Ett exempel på detta är cytostatika vilket är 
radioaktivt och ett miljögift.  Om en restriktion mot miljögiftiga läkemedel skulle existera kanske 
cytostatika inte längre skulle finnas på marknaden,  vilket skulle göra det svårare att bota bland annat 
cancer. 

Att låta bli att genomföra tvingande lagändringar kan en attitydförändringar på kollektiv nivå kan ses som 
mycket mer socialt hållbart på flera plan när man tolkar i det aktuella sammanhanget. Både för att det kan 
betraktas som mer demokratiskt men även för att folk fortfarande har möjlighet att välja läkemedel utefter 
sin hälsa och inte saknar möjlighet till detta val.  Detta är generellt sett ett dilemma, inte endast när det 
kommer till lagar kring läkemedel,  då det i flera avseenden inte är i enlighet med demokratin att göra 
drastiska för miljön bra restriktioner och lagändringar.  Därför kan attitydförändring genom korrekt 
kunskap ses som central när det gäller administrativa styrmedel,  just för att främja en demokratiskt och 
socialt hållbar utveckling. 

9.7 Administrativa styrmedel och EU:s påverkan på godkännandet av läkemedel 
Som beskrivet i resultatet görs en miljöriskbedömning av läkemedlet innan det godkänns för försäljning 
men enligt gällande EU-regler får miljöriskbedömningen inte påverka beslutet om läkemedlets 
godkännande.  Alltså finns det just nu inte möjlighet att lägga in en miljöaspekt vid godkännandet av 
läkemedlet. Att EU väljer att inte väga in miljöaspekten kan man ha två synpunkter på. Å ena sidan borde 
miljöaspekten inte vägas in för att det skulle hindra en mängd läkemedel från att distribueras. Som Bengt 
Mattson nämnde är det fortfarande människors hälsa som tas i första hand.  Skulle exempelvis ett 
botemedel mot Alzheimers upptäckas skulle man distribuera det fortast möjligt utan att ta någon hänsyn 
till miljön och det kan i princip vara hur miljöfarligt som helst och fortfarande distribueras på marknaden. 
Å andra sidan om det finns ett läkemedel som medför minimal effekt på miljön samt ett läkemedel med 
stor effekt på miljön borde man tycka att det läkemedel som medför minimal effekt endast ska 
distribueras och inte det andra.  Alltså,  finns det ett miljövänligt alternativ ska man frångå det som har 
negativa effekter på miljön och endast distribuera det utan effekt på miljön.  Dock har läkemedel med 
samma farmakologiska effekt olika uppbyggnad, förutom den generiska substansen innehåller läkemedel 
andra beståndsdelar.  Dessa beståndsdelar skiljer sig från olika läkemedel vilket kan göra att allergiker 
endast kan använda vissa läkemedel och då kan man ej välja bort läkemedel. 

Innan Sverige gick med i EU arbetade Sverige aktivt för att motverka läkemedelsrester i miljön som 
skrivet i resultatet. Dock har medlemskapet i EU har resulterat i att Sverige har varit tvungna att backa i 
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flera avseenden beroende på olika administrativa styrmedel. Detta gör att Sverige idag inte kan utvecklas 
i samma takt om de nu skulle vilja med tanke på restriktionerna från EU.  Det finns även den s k 
konkurrenslagen.  EU vill främja inhemsk produktion och sätter därmed upp höga tullar på varor som 
importeras till EU om EU har motsvarande produktion.

Man kan då anta att även detta gäller för läkemedel. Sedan tidigare var det för rapportförfattarna känt att 
läkemedelsföretag importerar komponenter av läkemedel från länder utanför EU exempelvis Indien. Som 
ett resultat av globaliseringen har friare handel uppkommit och därmed möjligheten att handla med dessa 
läkemedelskomponenter.  Komponenterna sätts sedan ihop till läkemedel inom EUs tullar.  Om Sverige 
skulle förbjuda vissa läkemedel skulle det i längden betyda att man bryter mot de konkurrenslagar som 
finns i EU.  Till följd av detta kan Sverige inte förbjuda läkemedel som kan innehålla komponenter till 
läkemedel från läkemedelsverk i Indien eftersom att dessa substanser används i läkemedel som 
produceras i EU.  Det finns ett register där läkemedel med komponenter från exempelvis Indien står 
listade. Dessa register är sekretessbelagda. Som privatperson kan man alltså inte ta reda på varifrån ens 
läkemedel kommer.  Detta är något som hindrar samhället från att ta i steg i rätt riktning ur en 
miljösynpunkt. 

Globaliseringen ligger som en grund till detta.  I och med globaliseringen har makten förskjutits från 
Sverige och upp till en internationell nivå. Detta har gjort att länder i världen får ett bilateralt beroende 
men även att de egna länderna inte har lika stor makt över de själva. EU har som drivkraft att jobba mot 
globalisering och vill att beslut ska tas på en överstatlig nivå. Medlemskapet i EU och de administrativa 
styrmedel som tillkommer med detta gör att Sverige får ta del av de internationella lagarna (besluta och 
utöva)  men också att Sverige står upp mot stormakter som Storbritannien,  Frankrike och Tyskland och 
jämförelse med de inte har lika stor procentuell makt. Lagprocessen blir därmed långsammare eftersom 
processen måste behandlas av alla EU-organ och de lagar som Sverige anser vara viktiga kanske inte alls 
tas hänsyn till i EU och därmed inte genomförs. 

Som det står i resultatdelen har apoteket månadens vara. Månadens vara förhandlas fram genom omvänd 
auktion, eller även kallad lägsta auktion som går ut på att det lägsta budet vinner. Detta gör att det blir en 
tävling mellan läkemedelsföretagen om att få sitt läkemedel som månadens vara.  På grund av detta blir 
det inte alltid de läkemedelsföretag som faktiskt har miljön i åtanke som får sälja sina produkter.  De 
företag som i slutändan får sälja sina produkter är de företag som är mest anpassningsbara, som inte har 
som incitament att ge köparna en värdig produkt utan som istället strävar efter den billigaste 
produktionskostnaden utan tanke på konsekvenserna. Konkurrenskraft ger producenterna drivkraft till att 
förbättra sina varor.  Denna omvända auktion gör att incitamenten istället blir att producera en så billig 
produkt som möjligt. 

Att ha en omvänd auktion gör att läkemedelsföretag kan sälja sina läkemedel till ett väldigt billigt pris. 
Eftersom att dessa företag kan sälja sina produkter till ett så pass lågt pris kan man anta att företagen inte 
tar hänsyn till exempelvis miljön, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Den omvända auktionen 
innebär också att läkemedelsföretagen utgår att kunden efterfrågar ett billigt pris snararen än att kunden 
vill ha ett miljövänligt alternativ. Man kan tolka detta som att det inte är ett ekonomiskt hållbart system 
för läkemedelsförsäljning.  Detta för att de mest människo-  och miljöresurssmarta producerade 
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läkemedlen riskeras att väljas bort i ett system där finansiella resurser slösas på subventioner som gynnar 
ytterligare resursslöseri. 

Den omvända auktionen gör att patienterna måste ta det billigaste alternativet vilket inte gynnar de som 
faktiskt vill ha ett läkemedel som kommer från ett miljömedvetet läkemedelsföretag. 

Djurläkemedel måste idag ta hänsyn till en miljöaspekt för att kunna lanseras på marknaden. Detta beror 
på att läkemedelsrester lättare kommer ut i miljön från djurens avföring.  Att ha en miljöaspekt för 
djurläkemedel är viktigt för att minska exponeringen av läkemedelsrester i miljön. 

9.8 Är den akvatiska miljön hotad av läkemedelsrester? 
Att läkemedelsrester i det akvatiska ekosystemet är ett potentiellt miljöhot har framgått i många rapporter 
såsom denna, i undersökningar och laborationer. Endokrinstörande ämnen som exempelvis etinylestradiol 
kan vara otroligt harmfulla eftersom de på olika sätt påverkar bland andra akvatiska organismers 
fortplantning - när både exponering och biologisk inverkan (toxicitet om man så vill) är hög och stark blir 
effekten mer storskalig.  En minskad eller skadad fortplantning kan som redan nämnt leda till genetiska 
skador och därmed en skadad genetisk variation.  Framförallt i mindre vattendrag kan allt detta leda till 
minskad biomassa och i sin tur till minskad biodiversitet, något som är en potentiell fara för ekosystemet 
och de tjänster det har att erbjuda: ett exempel är den minskade biomassan torsk som bidragit till ökade 
mängder skaldjur och andra opportunister som äter föda som andra organismer är beroende som då tar 
skada, etcetera. Att biomassan kan riskera att minska eller sls ut är studien i Kanada som går att läsa om 
under punkt 8.2 ett tydligt exempel på - även om halterna läkemedelsrester i den studien var orealistiskt 
höga. Om biodiversiteten och resiliensen i de akvatiska ekosystemen minskar skulle det drabba 
människors födotillgång och friluftsliv. 

Läkemedel i allmänhet är som bekant konstruerade för att ha biologisk inverkan.  Vad som händer när 
ekosystemen utsätts för en högre exponering samt en eventuell cocktaileffekt av dessa är hittills okänt. 
Just därför är det kanske än farligare med läkemedelsutsläpp på grund av osäkerheten kring 
konsekvenserna.  Att området är så pass outforskat är kanske det mest kritiska i nuläget.  Att den 
biologiska näringsväven tar skada är vad man skulle kunna kalla motsatsen till ekologisk hållbar 
utveckling.  Den redan nämnda incidenten i Indien som orsakade att stora mängder bakterier blev 
multiresistenta hämmar även det förstås den ekologiskt hållbara utvecklingen men även människans 
hållbara sociala utveckling,  eftersom antibiotikaresistens medför fler,  längre och dödligare bakteriella 
sjukdomar. 

10. Slutsats
Det är svårt att dra generella och övergripande slutsatser eftersom undersökningen som har gjorts är 
begränsad i förhållande till frågeställningen.  Däremot har vissa slutsatser med viss reservation kunnat 
dras med det insamlade resultatet som framkommit. Dessa listas nedan. 

Idag är läkemedel i allmänhet inget hot mot miljön enligt PEC/PNEC-kvoten,  om man bortser från 
etinylestradiol. Detta på grund av de nuvarande låga koncentrationerna som uppmäts i recipienter runtom 
i världen. Undantag är i exempelvis fattigare länder såsom Indien där stora mängder antibiotika läckt ut 
och dessa allvarliga händelser måste undvikas till varje pris.
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Citalopram har en viss toxisk effekt på vattenlevande organismer så som Daphnia Magna, detta eftersom 
de replikat med högst koncentration avled efter kortast tid.  Dock användes koncentrationer som inte är 
befintliga i miljön. Därav kan slutsatsen dras att den utförda laborationen inte visar på att citalopram ute i 
miljön har toxisk effekt på vattenlevande organismer men vid tillräckligt höga koncentrationer riskerar att 
orsaka en toxisk effekt. 

Läkemedels persistens,  bioackumulation och toxicitet är inte bestämda för alla läkemedel vilket ger en 
osäkerhet gällande läkemedels miljöpåverkan. De läkemedel som är persistenta kommer att finnas kvar i 
ekosystemet och vissa av dessa kommer även att bioackumuleras.  Detta leder i sin tur till att högre 
koncentrationer av läkemedel påträffas i den marina miljön.  Detta kommer även öka exponeringen för 
toxiska substanser för omkringlevande organismer och den totala toxiciteten de utsätts för kommer alltså 
gradvis bli större allteftersom koncentrationen av läkemedel ökar.  Man vet heller inte vad 
cocktaileffekten har för effekt på PBT-värdet och vad cocktaileffektens komponenter får för gemensamt 
PBT-värde och ytterligare forskning krävs definitivt kring detta fenomen. 

Installation av dessa nya reningstekniker innebär ökad resurs- och energianvändning samt ökad VA-taxa. 
Ozonreningens giftighet och den generella resursåtgången,  den negativa effekterna från modernare 
reningstekniker, måste vägas mot de för miljön positiva. Noggranna uträkningar behöver genomföras och 
ekosystemens biodiversitet värderas. 

I och med globaliseringen har EU fått stor makt över medlemsländerna.  Inte bara på grund av 
beslutningsprocessen i EU utan även de lagar och restriktioner som ett medlemskap i EU medför. Därmed 
har Sverige tvingats att anpassa sig även när det gäller lagstiftningen samt lagar gällande läkemedel.Detta 
innebär att åtgärder för miljöns välmående och en ekologisk hållbar utveckling tenderar att bromsas på 
grund av de många steg förhandlingarna måste ta innan det tas ett beslut. Detta innebär även att Sverige 
har svårt att förbjuda vissa läkemedel med tanke på de konkurrenslagar som existerar inom EU:s gränser. 
Vilket betyder att ett förbud mot ett specifikt läkemedel kan innebära att det strider mot 
konkurrenslagarna och kan därmed inte förbjudas.  

De största problemen med läkemedelsutsläpp finns inte i Sverige,  utan i länder så som Indien där 
reningstekniken är bristande. Det är ett problem forskarna idag tar på allvar eftersom bland annat effekter 
så som antibiotikaresistens är ett stort globalt problem.  Kopplingen mellan antibiotikaresistens och 
vattenrening är något som kan vara intressant att undersöka vidare.

Som skrivet i resultatet verkar många människor vara medvetna om att läkemedelsrester påverkar miljön 
negativt.  Idag är det dock enligt den utförda enkätundersökningen många unga som kasserar sina 
överblivna läkemedel i hushållssoporna istället för att lämna tillbaka dem till apoteket.  En 
attitydförändring till hur man konsumerar och kasserar läkemedel är en viktigt åtgärd för minskade 
läkemedelsrester i den marina miljön och dessutom det socialt hållbara både när det kommer till 
demokratin och hälsan. Då läkemedel i miljön faktiskt inte skulle vara ett problem om människor inte var 
i behov av och konsumerade dessa. 
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Som tidigare sagt i rapporten är detta forskningsområde på upptakt.  Detta innebär att det finns mycket 
mer kvar att undersöka.  Exempel på dessa är bland annat kring bättre analysmetoder,  metaboliter och 
deras påverkan på miljön, cocktaileffekt i samband med läkemedel samt effektivare reningsmetoder. Vid 
intervjun med Sture Hansson menade han att det redan skulle märkas i sjöar om läkemedelsrester skulle 
ha en negativ påverkan på den marina miljön.  Det skulle därför vara intressant att flytta fokus från 
Östersjön till små vattendrag.  Något som även skulle vara intressant att lyfta är att  utsläppen av 
hormonstörande substanser från pappersbruk är större än de utsläpp av hormonstörande läkemedelsrester 
från människor.  Alltså är det inte bara läkemedelsanvändningen som bidrar till att hormonstörande 
substanser släpps ut i miljön utan även andra faktorer.  Detta är intressant för att det finns kanske fler 
orsaker till bland annat feminiseringen av fiskar än vad man förut har trott. 

Ledande inom forskning kring läkemedelsrester i den marina miljön är i dag forskningsgruppen 
MistaPharma.  Tidigare har detta område varit outforskat och idag är resultaten ej alltför många.  Under 
studiens gång har relativt få andra studier och rapporter påträffats som varit i linje med denna studie. 
Detta har gjort studien tämligen centraliserad eftersom information har hämtats från ett förhållandevis 
fåtal experter och rapporter. Denna undersökning är alltså begränsad, dock kan den fortfarande betraktas 
ha ett visst värde eftersom det utifrån resultaten åtminstone kunde dras en del övergripande slutsatser. 
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