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Under 1990-talet ersattes freonbaserade drivgasinhalatorer med alternativ som 

innehåller fluorerade drivgaser. De fluorerade drivgaserna är inte ozonnedbrytande 

men de har kommit upp i miljödebatten 1,2,3 eftersom de är potenta växthusgaser 4 (se 

tabell 1).
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Målsättningen var att jämföra det årliga koldioxidavtrycket, angivet som ekvivalent 

CO2 (CO2e) per patient mellan pulverinhalatorerna Elliptaǂ och Diskusǂ, och 

drivgasinhalatorn Evohalerǂ. Ett delmål var att också jämföra det inhalatorrelaterade 

koldioxidavtrycket mellan England (där användningen av drivgasinhalatorer är vanlig) 

och Sverige (som har liten användning av drivgasinhalatorer).

Den externa och oberoende stiftelsen ”Carbon Trust” 5 använde standardiserade 

utsläppsberäkningar 6 av CO2e-avtryck för pulverinhalatorerna Relvar-Ellipta ǂ 

(Flutikasonfuroat/Vilanterol), Seretide-Diskusǂ(Flutikasonpropionat/Salmeterol), 

Ventoline-Diskus ǂ(Salbutamol) och för drivgasinhalatorerna Seretide-Evohaler ǂ 

(Flutikasonpropionat/Salmeterol), och Ventoline-Evohaler ǂ(Salbutamol).

Analysen inkluderade varje enhets kompletta livscykel. Detta innefattade såväl 

produktion av inhalator med aktiv farmaceutisk ingrediens, som patienternas bruk av 

medicinen och kassering av färdiganvänd inhalator. Beräkningarna baserades på 

primärdata såsom inköpt material och energiåtgång vid produktion. Detta 

kompletterades med sekundärdata för logistik och från återvinning av inhalatorer.

Inhalatorernas försäljningsdata jämfördes mellan England och Sverige för 2017, och 

de nationella utsläppen beräknades.

Klimatavtryck (kg CO2e) per inhalator anges i tabell 2 för pulverinhalatorerna jmf 

med drivgasinhalatorn. Koldioxidavtrycket för drivgasinhalatorn är mellan 21-46 

gånger högre än för pulverinhalatorerna. Störst utsläpp sker när drivgasinhalatorn 

brukas av patienten, följt av det läckage som sker när en färdiganvänd 

drivgasinhalator kasseras.

Årligt koldioxidavtryck per patient var 17 kg CO2e för Relvar-Ellipta / Ventoline-Diskus; 

439 kg CO2e för Seretide-Evohaler / Ventoline-Evohaler. (Ventoline-medicineringens 

bidrag beräknat på i genomsnitt 2 doser per dag), se tabell 3.

År 2017 var 70% av alla inhalatorer som såldes i England drivgasinhalatorer, jämfört 

med 13% i Sverige. Att tillämpa det svenska användningsmönstret för inhalatorer i 

England skulle leda till en årlig minskning av 550 000 ton CO2e.

• Pulverinhalatorer har mellan 214-422 kg lägre CO2e-avtryck än drivgasinhalatorer 

per patient och år, beroende på hur mycket vid behovsmedicinering som används 

per dag.

• Skillnaden orsakas av att drivgasinhalatorer släpper ut fluorerade växthusgaser.

• I de fall behandlingsvalet står mellan DPI och MDI, bör utsläppet av växthusgas 

från drivgasinhalatorer övervägas i det terapeutiska beslutsfattandet som tillägg till 

de etablerade kliniska och ekonomiska faktorerna.
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CO2e: CO2-ekvivalent CFC: chlorofluorocarbons  HFC: hydrochlorofluorocarbons  

GWP: Global Warming Potential (beräknat per 100 år)4

Tabell 1: Drivgasers växthuseffekt uppmätt som GWP (angivet som kg CO2e)

Tabell 2: Koldioxidavtryck för olika inhalatorer angivet som kg CO2e

Relvar 

Ellipta

Seretide

Diskus

Ventoline

Diskus

Seretide

Evohaler

Ventoline

Evohaler

Aktiva substanser 0,02 0,25 0,02 0,08 0,10

Tillverkning av 

inhalator 0,34 0,34 0,26 0,06 0,07

Färdigställande av 

medicin i inhalator
0,39 0,12 0,16 2,06 1,04

Distribution 0,03 0,06 0,02 0,03 0,02

Användning 0,00 0,12 0,12 10,68 19,39

Avfall 0,03 0,01 0,01 6,08 7,38

Total CO2e per 

inhalator 0,8 0,9 0,6 19,0 28,0

Relvar Ellipta

92/22 µg

Ventoline Diskus

200 µg

Seretide 

Evohaler 

25/250 µg

Ventoline 

Evohaler

100 µg

CO2e per 

månad*
0,80 0,60 19,0 28,0

CO2e per dos 0,026 0,010 0,32 0,28

CO2e per dag 0,026 0,020 # 0,64 0,56 #

CO2e per år 9,5 7,3 234 205

CO2e per år

Underhåll + vid-

behovsmedicinering# med 

pulverinhalator (Ellipta): 16,8

Underhåll + vid-

behovsmedicinering# med 

sprayinhalator: 439

*En inhalator beräknad för en månads medicinering #Beräknat på i genomsnitt två 

vid-behovsdoser per dag 7,8

Tabell 3: Årligt CO2e avtryck (kg) per patient: Jämförelse mellan pulver- och 

drivgasinhalator 

Övrigt

Boende

Livsmedel

kg/år
0 500 1000 1500 2000

Transport

Studiens beräkning av inhalatorers koldioxidavtryck har kontrollerats och certifierats 

av en extern aktör, Carbon Trust5,  vilket stärker resultaten. Fördelen är dels att 

Carbon Trust är oberoende av producenten, dels att detta säkerställer användning av 

sedan tidigare etablerade och standardiserade beräkningsmodeller6. Inkludering av 

drivgasinhalatorer från fler tillverkare skulle ha stärkt studien ytterligare. Men eftersom 

detaljer om tillverkning och inhalatorinnehåll inte har varit tillgängligt från andra 

tillverkare, har detta inte varit möjligt. Men för drivgasinhalatorer som använder HFC 

134a är det osannolikt att koldioxidavtrycket skulle skilja sig signifikant, baserat på 

tidigare mätningar av avgiven drivgas9.

Resultaten pekar också på  vikten av att inkludera patienters bruk och kassering av 

drivgasinhalatorn. Eftersom de här två momenten är de två överlägset största 

delposterna, så är en beräkning på enbart produktionens klimatavtryck (s.k. ”cradle-to-

gate”-analys) inte tillräcklig för inhalerade läkemedel.

En minskning på mellan 214-422 kg CO2e per patient och år vid val av pulver- i stället 

för drivgasinhalator kan sättas i relation till andra individuella, konsumtionsbaserade 

avtryck (se Bild 1). T. ex. liknar det den minskning som ses vid övergång till vegetarisk  

kost11.

Drivgasinhalatorernas utsläpp kan också sättas i relation till sjukvårdens regionala 

eller nationella koldioxidavtryck. I England har utsläppen från drivgasinhalatorer 

beräknats till 3,5% av sjukvårdens totala klimatutsläppet12.

Det finns patienter som måste använda drivgasinhalator, t ex små barn13. För 

majoriteten av patienterna gäller dock att pulver- såväl som drivgasinhalator kan 

väljas14. Noterbart är att det i England  för den senare patientgruppen finns en 

rekommendation från British Thoracic society (BTS) att välja pulver- som 

förstahandsval före drivgasinhalator av klimatskäl15. 

Bild 1: Åtgärdbara årliga individuella koldioxidavtryck. Angivet som kg CO2e per år. 

Graf skapad efter data från Naturvårdsverkets konsumtionsbaserade analys10

Konsumtionsbaserade 

klimatutsläpp i Sverige 

beräknas till 11 ton per 

person och år10

Av detta är hushållens 

åtgärdbara utsläpp 6 ton 

per person och år 10

Analysen från Carbon Trust finansierades av GlaxoSmithKline. Författarnas åsikter är inte

nödvändigtvis en officiell åsikt hos arbetsgivare eller finansiär.

CJ rapporterar arvoden från AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, Novartis, 

TEVA; MH konsultarvode från GlaxoSmithKline; AH och ML är anställda av GlaxoSmithKline.

ǂ Trademark: Relvar, Seretide, Ventoline , Ellipta, Diskus och Evohaler 


