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 Sammandrag 

I  centrum  för denna  rapport  står  läkaren och dennes  förhållande  till miljö, patient 

och läkemedel. Problemställningen som ligger till grund för undersökningen är hur 

läkaren genom sin yrkesroll kan påverka miljön. För att få svar på detta genomfördes 

kvalitativa  intervjuer med  sju  läkare.  Utifrån  detta  kan  vi  konstatera  att  läkaren 

genom sin yrkesroll och sin hantering av läkemedel påverkar miljön, även om det till 

stor del är en konsekvens av dennes arbetssituation och yrkesroll. I många fall har de 

inget annat val än att ordinera patienten ett  läkemedel mot åkomman då tiden  inte 

räcker  till  för att erbjuda  livsstilsförändringar. Det  förekommer även att  läkarna på 

ren  rutin  skriver  ut  läkemedel  för  att  de  litar  på  den  erfarenhet  de  har  om  vissa 

symptom, vilket kan  göra  att utredningar  om patientens  tillstånd  förbises med  en 

eventuell ökad läkemedelsanvändning som följd.  
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1. Inledning  

På senare tid har läkemedlens miljöpåverkan fått allt större uppmärksamhet. Mycket 

beroende på att forskare och läkare upptäckt att antalet resistenta bakterier har ökat 

markant. Detta  har  fått  läkare  att  bli  oroliga  över  hur  idag  enkla  infektioner  ska 

kunna botas i framtiden. Det har gått så långt att läkare slår larm om att människor 

kan  komma  att  dö  på  grund  av  antibiotikaresistenta  bakterier  och  vädjar  om 

minskad användning och utökad forskning kring antibiotika (Olsen et al., 2008). Det 

har  även  framkommit  rapporter  om  att  reningsvattnet  från  läkemedelsindustrin  i 

Indien  innehåller  höga  halter  antibiotika  och  andra  aktiva  substanser  som  släpps 

orenat rakt ut i vattendrag (Läkemedelsvärlden, 2007). På andra sidan finns läkarna 

som ansvarar  för utskrivningen av  läkemedel. Det hävdas  inom  läkarkåren att det 

finns de  läkare  som  inte  anpassar utskrivningsmängden  av  exempelvis  antibiotika 

till de nya direktiv som gäller de mer moderna varianterna, vilket gör att patienterna 

överdoserar  läkemedlet med ökad  risk  för  resistens som  följd  (Swedenmark, 2008). 

Läkarkåren kan sägas ha tagit ett internt policybeslut om att patientens behov alltid 

går  före de ekologiska  riskerna  som  läkemedel kan medföra på  lång  sikt  (Sveriges 

Yngre Läkarförening, 2008). Problemet med  läkemedelsrester  i miljön är  inte enbart 

ett  miljöproblem  utan  i  allra  högsta  grad  också  ett  samhällsproblem,  då 

överdoseringen  av  läkemedel  kostar  samhället  åtskilliga  kostnader  i  subventioner 

och åtgärder mot de externa faktorer som restprodukterna åstadkommer (Apoteket, 

2007).  Det  pris  ett  läkemedel  har  kan  på  så  vis  inte  sägas  återspegla  dess 

miljöpåverkan. Kunskapen om miljöeffekterna är ofta bristfällig och miljöaspekter får 

stå tillbaka för läkemedlens hälsobringande egenskaper, då vi idag har god kunskap 

om de  aktiva  substansernas påverkan på människan men mycket  lite  vetskap  om 

deras påverkan på naturen (Apoteket, 2005). 

1.1 Syfte och problemställning  

I  takt  med  att  läkemedlens  miljöpåverkan  har  aktualiserats  har  allt  mer 
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uppmärksamhet  riktats  mot  hur  läkemedelsrester  som  kommit  ut  i  miljön  kan 

påverka  både  djur  och människor.  Vi  anser  att  den  ökade  uppmärksamheten  är 

berättigad  med  tanke  på  de  potentiella  miljöeffekter  som  läkemedel  kan 

åstadkomma. Vi  tror också att det är viktigt att en aktiv debatt och diskussion  förs 

för att ökad kunskap om detta ska kunna nås. Samspelet mellan patient och  läkare 

samt hur det omgivande samhället ser ut som de  lever  i  tros också kunna påverka 

hur läkemedelsanvändningen ter sig, vilken i sig har en inverkan på miljön. Många 

små beslut som läkaren tar kan därmed få stora konsekvenser. I dagens samhälle tar 

många människor hellre en medicin mot en åkomma än risken att vara sjuk. Detta 

flitiga användande av exempelvis antibiotika har  lett  till bakterieresistens, som kan 

leda  till att vi kan komma att ha svårare att bli kvitt enklare  infektioner. Detta kan 

sägas vara en effekt av det moderna samhälle vi lever i, då de sjukdomsfenomen som 

samhället  försöker bli  av med  tillslut  slår  tillbaka på  sig  själv  likt  en bumerang.  I 

avsnittet 2.5 Läkaren och samhället redogörs för detta resonemang mer i detalj.  

Syftet med vår rapport är att utifrån den påverkan läkemedel kan sägas ha på miljön 

undersöka  närmare  hur  läkare  bidrar  till  denna.  Har  de  tagit  del  av  den 

miljöklassificering som finns i FASS? Hur är inställningen till miljön hos läkarkåren? 

Är läkaren en del av den miljöpåverkan läkemedel har? Vi frågar oss också i hur stor 

utsträckning  som  läkarens arbetsklimat påverkar utskrivningen av  läkemedel  samt 

hur  den  tid  som  läkaren  har  till  sitt  förfogande  tillsammans med  patienten  kan 

påverka hur läkaren väljer att agera.  

Vår  huvudfrågeställning  är  följande:  Hur  påverkar  läkaren  miljön  genom  sin 

yrkesroll? För att ta reda på detta har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med 

sju olika läkare. Vidare kommer rapporten bygga på informationsmaterial bestående 

av artiklar, litteratur, utredningar och internetsidor.  

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel med tillhörande indelning och sammanfattning. I 
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det inledande kapitel presenterar vi uppsatsens syfte och problemställning. I följade 

kapitel,  läkemedel  och  miljö,  redogör  vi  för  läkemedlens  miljöpåverkan, 

miljöklassificering  av  läkemedel, Apoteket AB,  läkarens  förhållande  till  läkemedel 

och miljö  samt  presenterar  vår  teori  om  läkaren  och  samhället. Undersökningens 

tillvägagångssätt med metod, material och hur den har genomförts går vi  igenom  i 

kapitel  tre.  Analysen,  läkaren  miljön  och  samhället,  presenteras  i  kapitel  fyra.  I 

kapitel fem, läkaren emellan miljö och samhället, för vi en sammanfattande reflexion. 

Referenser redovisas i kapitel sex och som bilaga återfinns vår intervjuguide.   

2. Läkemedel och miljö 

I  detta  kapitel  redogör  vi  för  läkemedlens  miljöpåverkan,  hur  spridning  och 

nedbrytning  av  läkemedel  ser  ut  och  nyare  forskningsrön  kring  problematiken 

läkemedlens miljöpåverkan. Vi  går  också  igenom miljöklassificering  av  läkemedel 

och redovisar Apoteket AB:s roll. Vi presenterar även hur läkarnas förhållande ser ut 

till miljö  och  läkemedel  och  avslutningsvis  diskuteras  läkaren  och  samhället,  som 

utgör vår teoridel. Därefter följer en kort sammanfattning av detta kapitel. 

2.1 Läkemedlens miljöpåverkan 

Allt sedan begreppet hållbar utveckling1 myntades och fick politisk status i och med 

Rio‐konferensen  1992, har miljöfrågorna och  tänkbara orsaker  till miljöproblem på 

nytt  ställts  i  fokus  och  därigenom  har  även  läkemedlens  påverkan  på  miljön 

aktualiserats. Sveriges riksdag har utarbetat 16 miljömål varav ett av dem är ”giftfri 

miljö”  med  vilket  bland  annat  menas  att  kemiska  ämnen  ska  begränsas  i  sin 

användning då kunskap saknas om hur dessa ämnen kan ha negativ påverka både 

miljön och människors hälsa  (Miljömål, 2006). Startskottet  för uppmärksammandet 

5

                                                 

1 Hållbar utveckling betonar att de fyra perspektiven ekologisk, ekonomisk, kulturell, och social 
hållbarhet måste uppfyllas för att en hållbar utveckling ska vara möjlig att nå, vilket betyder en 
utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov” (Nationalencyklopedin, 2008).  

 
 



om att läkemedel kan ha en betydande miljöpåverkan tog sin början i mitten på 1990‐

talet  när  forskare  i  England  fann  tvåkönade  fiskar  nedströms  ett  kommunalt 

reningsverk. Det forskarna kunde konstatera var att könsrubbningarna hade orsakats 

av utsläpp av syntetiska hormoner (Håll Sverige rent, 2006a).  

Fram  till och med 1800‐talet användes beståndsdelar  från växt‐ och djurriket  samt 

vissa  mineraler  som  läkemedel.  Därefter  utvecklades  syntetiska  substanser  vilka 

naturen  har  svårt  att  bryta  ner.  Därmed  gjordes  avsteg  från  den  tidigare  mer 

naturliga  linjen.  De  syntetiska  substanserna,  läkemedlen,  kom  att  bli  ett  av 

sjukvårdens  viktigaste  instrument  i  kampen  att  bota  sjuka  och 

läkemedelstillverkningen utvecklades till en storindustri (Apoteket, 2005). Idag anses 

det  inte av  samhället betraktat normalt att vara varken  fattig  eller  sjuk. Det är  för 

människor betydligt mer tilltalande att ta medicin mot en åkomma och fortsätta leva 

som förut än att vara utan den och behöva ändra sin livsstil (Lundgren, 1992). 

2.1.1 Läkemedlens spridning och nedbrytning 

Läkemedelsubstanser  kommer  ut  i miljön  främst  genom  utsöndring  via  urin  och 

fekalier  i  oförändrat  skick2  eller  som metaboliter3 men  också genom  att  oanvända 

läkemedel  inte  tas  om  hand  på  rätt  sätt,  till  exempel  att  de  kastas  med 

hushållssoporna  eller  hälls  ut  i  vasken.  Läkemedelsresterna  når  reningsverk  och 

ibland  också  vattendrag  och  grundvatten.  Läkemedel  är  konstruerade  för  att  stå 

emot biologisk nedbrytning och kan därför stanna kvar  i miljön under  lång  tid och 

på så vis söka sig uppåt i näringskedjan. Det finns därmed risk att dessa substanser 

kan komma tillbaka till oss människor samt påverka andra organismer. Kunskapen 

om  läkemedelrester  i miljön är  idag begränsade, men det gör det  inte desto mindre 

väsentligt  att  vidta  åtgärder  i  väntan  på  starkare  bevis,  helt  i  enlighet med  vad 
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försiktighetsprincipen4  föreskriver  (Janusinfo, 2007a). Det är  främst  två grupper av 

läkemedel  som utgör den  största  risken  för miljön: antibiotika och hormoner  (Håll 

Sverige  rent,  2006a),  och  då  särkilt  de  som  är  syntetiska  eftersom  de  är  mer 

motståndskraftiga mot nedbrytning (Apoteket, 2005).  

Vid  tillverkning och användning av  läkemedel är det de olika aktiva  substanserna 

tillsammans med vissa hjälpmedel som utgör den största faran och risken när dessa 

når miljön.  Faran med  dessa  aktiva  substanser  och  hjälpmedel  har  att  göra med 

vilken inneboende egenskap de har att upplagras (bioackumuleras) i växter och djur, 

vara svårnedbrytbara  (persistenta) och vara giftiga  (ekotoxiska). Risken  för negativ 

miljöpåverkan hänger samman med i hur stora koncentrationer som miljön kommer 

exponeras  för  av  den  aktuella  substansen  (Apoteket,  2005).  Läkemedlens 

nedbrytningshastighet  (räknat  efter  att  de  kommit  ut  från  reningsverk)  brukar 

indelas i tre kategorier, de som bryts ner snabbt, de som är vattenlösligt stabila och 

de som är fettlösligt stabila (Sveriges Yngre Läkares Förening, 2008).  

2.1.2 Forskningsrön och effekter av läkemedlens miljöpåverkan 

Nya  forskningsundersökningar  har  påvisat  läkemedelsrester  i  jord,  sediment, 

vattendrag  och  grundvatten.  I  en  nyligen  publicerad  forskningsrapport  har  det  i 

levern hos fisk fångad  i Riddarfjärden hittats  läkemedelsrester (antidepressiva samt 

smärtstillande).  Det  finns  även  bevis  på  att  fisk,  liksom  andra  vattenlevande 

organismer,  påverkas  av  hormonämnen  från  läkemedel  med  att  exempelvis  bli 

tvåkönade.  (Läkare  för  miljön,  2008b).  Situationen  kan  sägas  vara  allvarlig  då 

fortplantningen kan komma att påverkas och att därmed populationer kan komma 

att  försvinna  (Apoteket, 2005). Det  finns också  tecken på att  fågelhonor  som blivit 

utsatta  för östrogentillförsel, genom att de äter mygglarver som  lever  i vatten nära 

reningsverken, börjar  sjunga  som hanar och att deras  reproduktionsförmåga på  så 
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4 Försiktighetsprincipen innebär att brist på vetenskapligt säkerställda bevis inte skall vara skäl till att 
skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring (Naturvårdsverket, 2007).  

 
 



sätt  minskar  (Läkemedelsnytt,  2007).  Vidare  kan  antibiotika,  främst  i  form  av 

tetracykloner  och  kinoloner,  bidra  till  att  överföring  sker mellan  bakterier utanför 

den  mänskliga  kroppen  när  dessa  ämnen  kommer  ut  i  miljön,  vilket  gör  att 

antibiotikaresistens utvecklas (a Läkare för miljön, 2008). Resistesutvecklingen kan i 

sig  inte  betraktas  som  något  ekotoxiskt,  utan  är  en  naturlig  process  för  att 

organismen  ska  kunna  skydda  sig  mot  annars  toxiska  substanser.  Resistensen 

innebär således en fördel för organismen i de fall där de påträffar ekotoxiska ämnen. 

Därför  kan  förekomsten  av  resistenta  bakterier  ge  en  indikation  på  hur 

antibiotikaexponeringen  ser  ut  (MiX,  2004).  Det  är  således  naturens  egen 

bakterieflora som störs och förändras av förekomsten av antibiotika. Resistensen kan 

även  följa med  uppåt  i  näringskedjan  och  kan  på  så  vis  påverka  djur, men  även 

människan. Antibiotika  är  till  största delen  syntetiskt  framställda  läkemedel vilket 

betyder  att  de  inte  metaboliseras,  det  vill  säga  att  de  inte  bryts  ner,  i 

människokroppen  och  att  nedbrytningen  i  naturen  också  förhindras  (Eckerman, 

Martineus, 1997).  

I  en  studie gjord av Stockholms Läns Landsting 2005 påträffades  läkemedelsrester 

från bland annat psykofarmaka, blodtryckssänkande, antibiotika och smärtstillande 

läkemedel  i  dricksvattnet  som  distribuerades  till  hushåll  i  Stockholmsområdet 

(Sveriges  Yngre  Läkares  förening,  2008).  Det  är  ännu  inte  känt  om  eller  hur 

läkemedelsrester  i  exempelvis  dricksvattnet  påverkar människan.  Visserligen  kan 

halterna vara låga men det är den långsiktiga effekten av intaget som i sig kan vara 

skadlig  (Håll  Sverige  rent,  2006a).  Att  hormonämnen  i  vattnet  kan  ha  effekt  på 

människan finns det dock redan antydan på, exempelvis har det visat sig att danska 

unga män har minskad  spermieproduktion och att det  i England opereras allt  fler 

män  för  att  de  utvecklat  bröst med  kvinnlig  bröstvävnad  (a  Läkemedelsvärlden, 

2008). Av de 1 200 aktiva substanser som används i läkemedel vet vi mycket om dess 

önskvärda  effekter på människan, men  än  så  länge  väldigt  lite  om dess  effekter  i 

miljön eller hur resterna av läkemedel skulle kunna påverka människan i låga doser 
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under en längre tid (Apoteket, 2005).  

2.2 Miljöklassificering av läkemedel 

Initiativet till en miljöklassificering av läkemedel togs av Stockholms Län Landsting 

och Apoteket AB och påbörjades 2003. Läkemedelsindustriföreningen (Lif) anslöt sig 

2004 när det blev klart att Läkemedelsverket, efter utredningen ”Miljöpåverkan av 

läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter”, valde att följa EU:s regelverk 

vilket innebär att särskild miljöinformation av läkemedel inte behöver krävas (FASS, 

2007).  Inom  EU  har  kemiska  ämnen  fått  förnyad  uppmärksamhet  i  och med  en 

uppdatering  av  REACH5.  Läkemedel  är  dock  undantagna  från  denna 

kemikalielagstiftning  då  de  omfattas  av  annan  lagstiftning  (Kemikaliinspektionen, 

2007a),  det  vill  säga  läkemedelslagstiftningen  (Läkemedelsverket,  2006).  Den 

frivilliga  miljöklassificeringen  av  läkemedel  har  slutligen  utarbetats  i  samarbete 

mellan  Läkemedelsindustriföreningen  (LIF),  Läkemedelsverket,  Apoteket  AB, 

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  samt  Stockholms  Läns  Landsting 

(Läkemedelsverket,  2007a).  IVL  Svenska  miljöinstitutet  agerar  som  oberoende 

granskare av miljödata (Läkemedelsindustriföreningen). Den första publiceringen av 

miljöinformation om  läkemedel gjordes den 10 oktober 2005 på FASS hemsida och 

gällde  medel  mot  depression  och  magsår.  Vidare  ska  hormonläkemedel  och 

antibiotika  klassificeras  då  de  antas  ha  stor  miljöpåverkan  (Läkemedelsverket, 

2007b).  Målet  är  att  alla  läkemedel  som  marknadsförs  i  Sverige  ska  vara 

miljöklassificerade  år  2010  (Janusinfo,  2007b). Miljöklassificeringen  är  av betydelse 

då ett av Sveriges Nationella miljömål är ”giftfri miljö”, som Läkemedelsverket har 

sektoransvar  för, men också  för att kunna  få mer kontroll över de  substanser  som 

läkemedel innehåller (Läkemedelsverket, 2007a) (Wennmalm, 2008a). 
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Det finns varken någon nationell eller internationell standard för hur läkemedel ska 

klassificeras  utifrån  deras miljöpåverkan  (Apoteket,  2005). När  ett  läkemedel  ska 

introduceras  på  den  svenska marknaden  gör  Läkemedelsverket  en  utredning  där 

risker  och  nyttor  med  läkemedlet  liksom  dess  kvalité  undersöks,  i  relation  till 

användarens  hälsa  och  folkhälsan, men  även  hur miljön  kan  komma  att påverkas 

studeras.  Enligt  EU:s  regelverk,  som  Läkemedelverket  rättar  sig  efter,  får  inte 

miljöaspekterna  tas med  i den  slutliga  risk‐  och nyttobedömningen  av  läkemedlet 

(detta  gäller  inte  vid  utredning  av  veterinärmedicinska  läkemedel)  (Janusinfo, 

2007b). I den europeiska läkemedelslagstiftningen går blanda annat att läsa, gällande 

humanläkemedel (punkt 18): 

Miljöpåverkan bör studeras och särskilda bestämmelser för att minska den måste utarbetas för 
varje  enskilt  fall. Miljöpåverkan  bör  dock  inte  utgöra  ett  kriterium  för  en  vägran  att  bevilja 
godkännande för utsläpp på marknaden (Apoteket AB, 2005). 

Det är upp  till Läkemedelsföretaget att göra en miljöriskbedömning av  läkemedlet 

och  informera  i  bipacksedeln  om  i  fall  att  riskbegränsande  åtgärder  bör  tas  vid 

användning (Läkemedelsverket, 2007d). Det är utifrån läkemedelstillverkarnas egna 

uppgifter  som  data  om  substansen  hämtas  och  den  ligger  sedan  till  grund  för 

miljöklassificeringen av  läkemedlet  (Janusinfo, 2007b). Avsikten med att bestämma 

läkemedlens  miljöpåverkan  genom  en  klassificering  är  att  den  ska  fungera  som 

miljöinformation  för  dem  som  förskriver  läkemedel,  patienter  som  använder 

läkemedlet  och  andra  intressenter  inom  läkemedelsområdet,  samt  sätta  press  på 

läkemedelsproducenterna  att  utveckla  läkemedel med  så  liten miljöpåverkan  som 

möjligt (Apoteket, 2005). 

2.2.1 Risk- och farobedömning vid miljöklassificering av läkemedel 

För att beskriva kemiska produkters påverkan på miljön används två metoder, som 

också  kan  appliceras  på  läkemedel  då  de  är  kemiska  produkter,  dessa  är 

faroidentitetbedömning  och  riskbedömning.  Vid  en  faroidentitetbedömning  är  det 
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substansens  biologiska  nedbrytbarhet  och  potentiella  bioackumulation6  som 

värderas  tillsammans med uppgifter om  substansens ekotoxikologiska7 egenskaper 

för akvatiska organismer  (Läkemedelsverket, 2004). Dessa sammantaget bestämmer 

graden  av  farligheten  hos  substansen.  Med  bioackumulation  menas  i  vilken 

utsträckning  som  fettlösliga  läkemedel  kan  lagras  i  fett  hos djur. Djur  högt upp  i 

näringskedjan  är  mer  utsatta  då  de  har  konsumerat  fler  djur  som  i  sin  tur  ätit 

organismer  som  blivit  utsatta  för  läkemedelsubstansen 

(Läkemedelsindustriföreningen).    På  så  vis  kan  rester  från  ett  läkemedel  vandra 

uppåt  i  näringskedjan  och  tillslut  nå  människan.  Riskbedömningen  görs  däremot 

utifrån en modell där koncentrationen av substansen visar hur mycket av den som 

kan förväntas uppkomma  i miljön, exempelvis  i ytvatten (Apoteket, 2005). Testerna 

är  standardiserade  och  görs  i  laboratorium. Klassificeringen  utgår  från miljörisk  i 

vattenmiljön  och  data  finns  om  alger,  vattenloppa  och  fisk 

(Läkemedelsindustriföreningen).  Det  bästa  är  att  ta  hänsyn  till  både  faroidentitet 

bedömningen  och  riskbedömningen  för  att  inte missa  något  som  är  av  betydelse 

(Wennmalm, 2008b).  

2.3 Apoteket AB  

Apoteket  är  ett  företag  vars  vision  är  att  göra  människor  friskare  och  har  som 

huvudsyfte att bidra med en god  läkemedelsförsörjning  (Apoteket, 2007). Apoteket 

AB har sedan 1971 varit ett statligt ägt bolag med ensamrätt att sälja receptbelagda 

och  receptfria  läkemedel.  Från  och med  2008  ska  ett  nytt  sätt  att  bedriva  apotek 

testas,  i  franchising  form,  då  monopolet  beräknas  upplösas  inom  snar  framtid 

(Apoteket, 2008a).  
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Den  totala  försäljningen  av  läkemedel  år  2007  uppgick  till  310  miljoner 

förpackningar.  Den  största  läkemedelsgruppen  är  läkemedel  för  tumörer  och 

rubbningar i immunförsvaret följt av läkemedel för nervsystemet och läkemedel för 

hjärta  och  blodomlopp  (Apoteket,  2008b). Apoteket  kan  sägas  ha  en  central  roll  i 

arbetet med att medverka till att minska påverkan från läkemedel på miljön eftersom 

de  har  goda  kontakter med  aktörer  som  har med  läkemedelsförsörjning  att  göra: 

läkemedelsindustrin,  myndigheter,  förskrivare,  allmänheten  samt  att  de  utbildar 

nyckelpersoner  inom  vården.  På  detta  sätt  är  Apoteket  med  och  förmedlar 

miljöinformation om läkemedel, men inverkar också på hur en minskad användning 

bör ske och hur oanvända läkemedel ska tas omhand. Det är Apoteket som ansvarar 

för  omhändertagandet  av  läkemedel  (Apoteket,  2007). År  2007  lämnades  närmare 

1000  ton  läkemedel  in  till Apoteket  för kassation, vilket betyder  fem procent av de 

läkemedel som såldes (Läkemedelsvärlden, 2008b). De insamlade läkemedlen tas till 

förbränningsanläggningar som finns i Göteborg, Uppsala och Umeå och askan läggs 

därefter på godkända deponier för förvaring (Håll Sverige rent, 2006b). Detta system 

tillämpas både  för  läkemedel  som kommer  till apotek  från privatpersoner  samt de 

som samlas in på sjukhus (Apoteket, 2005).  

2.4 Läkarens förhållande till läkemedel och miljö 

Läkemedel  är potentiella miljöfarliga kemikalier. Läkemedel  är  av  stor nytta, men 

människor  ger  dem  ofta  större  betydelse  än  vad  de  egentligen  har.  Förskrivs 

läkemedel som inte behövs riskerar dessa att spridas i naturen och på så vis kan de 

återverka negativt på människans hälsa (Läkare för miljön, 2008).  

Våra levnadsvanor och vårt arv utgör basen för hur vi mår och hur mottagliga vi är 

för  sjukdomar.  Om  vi  blir  sjuka  ska  icke  farmakologiska  behandlingar  beaktas  i 

första  hand.  Läkemedel  ska  och  bör  istället  ses  som  ett  komplement  (Eckerman, 

2008).  Vi  vet  att  livsstilsförändringar  har  bättre  och  långsiktigare  effekt  än  vad 

många läkemedel har på vår hälsa samt att dessa förändringar är biverkningsfria och 
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har mindre miljöpåverkan  (Läkare  för miljön,  2008a).  Läkaren  kan  för  att minska 

användandet av  läkemedel välja att bland annat  inte  förskriva  läkemedel  i onödan, 

inte förskriva läkemedel som inte tas av patienten och skriva ut provförpackningar. 

De ska också se  till att välja bästa preparat, det vill säga  ta stöd  i FASS (Eckerman, 

2008), påminna om att  lämna  tillbaka överblivna  läkemedel  till apotek  samt pröva 

livsstilsförändring framför läkemedelsordination (Läkare för miljön, 2008a).  

Vad är det som kan påverka förskrivarna? Framförallt kunskap som förmedlas dels 

genom  Kloka  listan,  Skånelistan  eller  liknande  rekommendationslistor8  och  de 

miljöklassificerade  läkemedlen  i FASS, men det  räcker  inte  för beteendeförändring. 

Marknadsföringen  från  läkemedelsindustrin  och  trycket  från  patienterna,  som 

exponeras  för  information genom media om hur deras krämpor kan botas  av nya 

preparat,  tycks öka pressen på  läkarna att  skriva ut de nya preparaten  (Läkare  för 

miljön,  2008).  Exempelvis  hålls  pr‐kampanjer  och  gratiskurser  för  läkare  om  nya 

sjukdomar. Detta är ett fenomen som läkemedelsindustrin ägnar sig åt för att vidga 

sin marknad. Lanseringen av ett nytt läkemedel kan göra fler sjuka – inte tvärtom, på 

grund  av  att media  har  en  tendens  till  att  alarmera  om  ibland  relativt mänskliga 

beteenden  som  exempelvis oro. Denna oro  framställs  som  en ny  folksjukdom  som 

läkemedelsindustrin  hittat  botemedel  för,  vilket  gör  att  patienterna  strömmar  till. 

Ångestområdet  är  särskilt  tacksamt  som  målgrupp  för  dessa  pr‐kampanjer  då 

gränsen mellan vad som är friskt eller sjukt inte alltid är glasklar (Carlberg, 2008).   

I mötet med patienten har läkaren ofta möjligheten att antingen förskriva läkemedel 

eller  ge  råd  om  ändrade  levnadsvanor.  Ersättningssystemet  och  sjukvårdens 

uppbyggnad  kan  antas  gynna  farmakologisk  behandling  framför  den  icke 

farmakologiska  (Eckerman,  2008). Har  läkaren  ingenstans  att  hänvisa patienten  är 

det  lättare  att  skriva  ut  läkemedel  än  att  ge  förslag  på  någon  annan  åtgärd. Vid 

13

                                                 

8 Listor över rekommenderade läkemedel som bör väljas vid utskrivning av läkemedel. Listorna 
sammanställs av Läkemedelsrådet. Urvalsprinciperna är baserade på medicinsk dokumentation och 
beprövad erfarenhet (Region Skåne, 2008).  

 
 



många patientbesök per  arbetsdag har  läkaren  inte  tillräckligt med  tid  att  tillägna 

patienten och utskrivning av läkemedel är det snabbaste alternativet att klara av sitt 

jobb (Läkare för miljön, 2008).  Ökningen av användandet av läkemedel kan på så vis 

sägas bero på  sjukvårdssystemets uppbyggnad och  att det därmed  skapas  en ond 

cirkel (detta resonemang utvecklas vidare i teorikapitlet 2.5 Läkaren och samhället).   

Läkarförbundet  har  börjat  engagera  sig  i  miljöfrågor  och  då  framförallt 

klimatförändringarna och kemikalier, inkluderat läkemedel. Anledningen till detta är 

dess effekter på folkhälsan. Det är viktigt att läkarkåren är enig i dessa frågor för att 

kunna föra ut  information till hela kåren och allmänheten. Något som är viktigt för 

läkarkårens trovärdighet (Läkare för miljön, 2008).  

2.5 Läkaren och samhället 

Om det område vi valt att undersöka (hur läkaren genom sin yrkesroll kan påverka 

miljön)  finns, utifrån de  efterforskningar vi utfört,  inga  tidigare kända  forskningar 

gjorda och det finns inte heller någon enhetlig teori utformad för den frågeställning 

vi  har  formulerat. Vi  har därför  valt  att  knyta  an  ett par  kända  teorier  inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen till vårt problemområde för att utröna om dessa 

kan tydliggöra vårt syfte och problemställning.  Vi tycker oss kunna se en koppling 

mellan läkarens yrkesroll och det omgivande samhällets struktur.  Detta kommer till 

uttryck  i  läkarens  utbildning,  traditioner  och  arbetsklimat  men  också  i  läkarens 

relation  till  patienterna.    Det  ställs  krav  på  läkare  från  både  patienterna  och 

sjukhusorganisationen  vilka  influeras  av  det  rådande  samhällsklimatet.    Patienten 

har även den med sig förväntningar, baserade på tillexempel utbildning, traditioner 

och  livsstil,  i  sin kontakt med  läkaren. Sammantaget  tror vi att detta  samspel med 

förväntningar  och  föreställningar,  från  såväl patient  som  läkare  och  samhälle, kan 

medverka till miljöpåverkan. I samhället finns en inbäddad tanke om att vi ska vara 

friska och att sjukdom mer eller mindre ses som ett hot. Det är idag allmänt etablerat 

att om vi blir sjuka går vi till läkaren för att få något mot våra krämpor. Det är som vi 
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tidigare påpekat, inte av samhället betraktat normalt att vara varken fattig eller sjuk. 

Det är  för människor betydligt mer  tilltalande att  ta medicin mot  en åkomma och 

fortsätta leva som förut än att vara utan den och behöva ändra sin livsstil (Lundgren, 

1992). Allt  ska botas,  stora  som  små åkommor, vilket dels gjort att problemet med 

resistenta bakterier, på grund av överanvändandet av antibiotika, är ett  faktum. Vi 

vill  inte  ta risken att vara sjuka. För att hålla oss  friska konstrueras  läkemedel som 

ska ta oss bort från faran och hotet om sjukdom. När vi gör det skapas samtidigt nya 

risker. Det är ingen annan än vi själva som skapar riskerna, för dessa skapas inte av 

sig självt (Lidskog et al., 1997). Många små beslut som läkarna tar när de skriver ut 

läkemedel, exempelvis antibiotika, kan få stora konsekvenser. Bland annat på grund 

av att helhetssynen riskerar att gå förlorad när varje enskild patient inte ses som en 

del av ett större sammanhang. Detta är i mångt och mycket vad allmänningens tragedi 

handlar  om,  det  vill  säga  när  individen  inte  ser  att  sitt  eget  handlande  får 

konsekvenser för andra så väl som för miljön (Gardner, Stern, 1996).  

Dagens  komplexa  och  uppdelade  samhälle  för  tankarna  till  Ferdinand  Tönnies 

begrepp över det moderna samhället, Gesellschaft, där en specialisering av samhället 

och  människans  privata  liv  råder.  Samtidigt  är  delarna  ömsesidigt  beroende  av 

varandra.  Relationerna  är  ytliga  och  anonyma,  vilket  kan  hänföras  till  hur  den 

kommunikation som  förs mellan patient och  läkare ser ut. Tiden räcker  inte  till  för 

någon  närmare  kontakt  och  effektivitet,  föränderlighet  och  snabba  lösningar 

tillämpas i det moderna samhället (Lindén 1994). Läkarnas attityd (kunskap, känsla 

och handlingsberedskap) kan sägas prägla hur de tacklar miljöfrågor. Deras position 

i samhällsorganisationen präglar vilka hinder och möjligheter de har att genomföra 

miljöhandlingar  samt  vilka  deras  egna  värderingar  är  kring miljöfrågor  (Lindén, 

1994). 

2.5.1 Risksamhället 

Vid  miljöbedömning  av  läkemedel,  och  andra  kemikalier,  görs  numera  dels  en 
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faroidentitetsbedömning och en riskbedömning (se avsnitt 2.2 Miljöklassificering av 

läkemedel)  för  att  undersöka  den  risk  och  fara  som  substansen  kan medföra  för 

miljön.  Ännu  är  dock  kunskapen  om  läkemedlens  inverkan  på miljön  bristfällig 

(Läkare  för  miljön,  2008a).  Vi  försäkrar  också  oss  själva  genom  sjuk‐  och 

olycksfallsförsäkringar  där  risken  att  drabbas,  utsättas  för  skada  eller  sjukdom, 

kalkylerats.  Risken  ser  dock  olika  ut  för  olika  människor  och  benägenheten  att 

försäkra sig mot risker skiljer sig också människor emellan.   

I det industriella samhället var riskerna av lokal och regional karaktär. Det var också 

möjligt att kalkylera  riskerna och genom  tillkomsten av  försäkringssystemet kunde 

de som drabbats av  industrialismens negativa konsekvenser bli kompenserade. Vid 

den här tiden var det själva sjukdomen som utgjorde den överhängande risken och 

faran.  Efter  hand  har  industrisamhället  övergått  till  vad  sociologen  Ulrich  Beck 

betecknar som risksamhället, vilket innebär att riskerna har blivit globala och diffusa 

och  vi  ställs  inför  faror  bortom  alla  risker  (Lidskog  et  al.,  1997). Riskera  kan  inte 

längre  kalkyleras  och  vetenskapen misslyckas med  att  upptäcka  risker  och  faror 

samtidigt som det endast är vetenskapen som kan identifiera dem (Hannigan, 2006).  

Moderniseringen är beroende av kunskap och det är med hjälp av den som riskerna 

skapas, eftersom de i det moderna samhället är oförutsägbara och osynliga. Riskerna 

är  också  föränderliga  och  exempelvis  media  bidrar  till  att  föra  ut  ”nya  fakta” 

(Lidskog et al., 1997). Riskerna konstrueras och skapas  i samhället och byggs på så 

vis in i samhällssystemet. De göder sig själva, en ny risk föder därmed en annan risk 

(Hannigan,  2006). Det  reflexiva  samhället,  som  Beck  talar  om,  är  ett  faktum  i  det 

moderna samhället där moderniseringsprocessen gått så långt att den slår tillbaka på 

sig självt (Lidskog et al., 1997). Detta har tydigt visat sig vara fallet med användandet 

av antibiotika där ett  flitigt användande  lett till resistenta bakterier, vilket kan göra 

det  svårare att komma  tillrätta med  lindrigare åkommor  (Olsen et al., 2008). Även 

familjeförhållanden  splittras  i  risksamhället, då vi  strävar efter  individualitet.  I det 
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moderna  samhället  lever  vi  inte  längre  i  större  och  sammanhållna  familjer,  utan 

antalet ensamhushåll blir allt vanligare, vilket är en  följd av det reflexiva samhället 

hävdar Beck (Lidskog et al., 1997). Det gör samtidigt att när du blir sjuk har du ingen 

att vända dig  till och enda sättet att få  lindring eller hjälp är att gå  till doktorn och 

eventuellt bli ordinerat ett läkemedel istället för att få råd av en familjemedlem. Detta 

beteende  kan  i  sig  bidra  till det  ökande  användandet  av  läkemedel  och på  så  vis 

samtidigt en tilltagande miljöpåverkan.  

2.6 Kapitelsammanfattning 

I det här kapitlet har vi behandlat och  redogjort  för den potentiella miljöpåverkan 

läkemedel kan tänkas ha. Läkemedelsrester kommer ut i miljön genom urin, fekalier 

och genom felaktig hantering av  läkemedel. Det har framkommit genom studier av 

vattenlevande organismer att exempelvis fiskar visat sig bli tvåkönade på grund av 

förekomst av rester från hormonläkemedel. Frågan är om, eller hur, dessa halter kan 

påverka  människan  i  det  långa  loppet.  I  Sverige  har  vi  tagit  fram  en  frivillig 

miljöklassificering av  läkemedel och avsikten med den är att den  ska  fungera  som 

miljöinformation. Vi  har  också  tagit  upp Apotekets  roll,  vilket  i  stora  drag  är  att 

distribuera och återta oanvända  läkemedel. Läkarens förhållande till  läkemedel och 

miljö  har  även  diskuterats  samt  hur  hantering  och  utskrivning  av  läkemedel  kan 

påverkas av det samhällsklimat som både patienten och läkaren lever i.  

3. Metod, material och genomförande 

I detta kapitel går vi igenom genomförande, motiveringen av metodval, avgränsning 

och urval, tillvägagångssätt, analysmetod samt etiken gällande intervjuerna.  

3.1 Genomförande 

För  genomförandet  av  denna  undersökning  har  kvalitativa  intervjuer  valts  som 

metod. Sju  läkare, med varierande specialisering, har deltagit. Läkarna har valts ut 

delvis genom strategiskt urval för att få bra spridning gällande specialisering, ålder 
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och kön och dels genom bästa‐förstaurval eftersom vi fått intervjua de läkare som vi 

lättast kunnat nå, då det visade sig svårare än väntat att få tag i läkare. Detta bland 

annat  på  grund  av  rådande  vårdstrejk  under  den  tid  som  undersökningen 

genomfördes.  De  flesta  som  intervjuats  har  därför  någon  form  av  koppling  till 

rapportförfattarnas bekantskapskrets. Samma svårigheter har också lett till att en viss 

överrepresentation av allmänläkare  förekommer. För att  få  så uppriktiga  svar  som 

möjligt har vi valt att  låta alla  intervjuade vara anonyma. Samtliga  läkare har varit 

positivt  inställda  till att bli  intervjuade, men bland någon av dem  förekom en viss 

känsla  av  irritation  när miljöfrågorna  ställdes.  Vi  avstod  därmed  från  att  pressa 

intervjupersonen för hårt med att ställa eventuella följdfrågor. Överlag tror vi att vi 

delvis bidragit  till att väcka en viss nyfikenhet hos  läkarna vad gäller  läkemedlens 

miljöpåverkan,  vilket  vi  ser  som  positivt.  Vi  är  således  medvetna  om  att 

intervjupersonernas antal är  för  litet  för att vara  representativt  för hela  läkarkåren. 

Vårt  urval  täcker  inte  heller  in  alla  olika  specialiteter  vilket  kan  ha  påverkat 

resultatet, som bör has i åtanke, även om syftet med den kvalitativa metoden inte är 

att uppnå generaliserbarhet (Lindquist, 2008). 

3.2 Motivering av metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en läkare genom sin yrkesroll påverkar 

miljön samt att beskriva vilken miljöpåverkan  läkemedel har. Det har på senare  tid 

uppmärksammats att läkemedelssubstanser som kommer ut i miljön påverkar fiskar 

till  att  bli  tvåkönade  och  att  bakterier  utvecklar  antibiotikaresistens  (Läkare  för 

miljön, 2008b). Detta är en av de faror vi och naturen utsätts för genom de risker vi 

tar när vi hanterar och använder läkemedel och för att försöka undkomma sjukdom. 

Samhällets  organisation  har  utvecklat  en  fientlig  inställning  till  allt  som  är  sjukt, 

eftersom det tycks hota vår välfärd. Samtidigt kan risken att bli sjuk sägas vara något 

som är  inbyggt  i själva samhällssystemet och  ju mer vi  försöker motverka sjukdom 

desto  större  blir  också  risken  att  nya  sjukdomar  eller  tillstånd  skapas,  som  även 
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påverkar vår miljö. För att ta reda på vilken roll läkaren spelar i problematiken med 

läkemedlens miljöpåverkan har vi valt att genomföra kvalitativa  intervjuer med sju 

olika läkare. Detta för att ta reda på hur deras förhållande till miljö ser ut samt om de 

är medvetna om den miljöpåverkan som deras yrkesroll kan bidra till.   

3.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod? 

Den kvantitativa metoden bygger på undersökningar som baseras på likvärdiga och 

jämförbara  uppgifter  och  dessa  formuleras  och  uttrycks  ofta med  siffror.  Denna 

metod  används  när  frågan  gäller  förekomsten  av  olika  typer  av  kategorier  i  ett 

material,  det  vill  säga  hur  ofta  eller  hur  mycket  de  olika  kategorierna  existerar 

(Esaiasson  et  al.,  2007).  Vi  har  istället  valt  att  använda  oss  av  det  kvalitativa 

metodredskapet  vid  genomförandet  av  denna  rapport.  Valet  av  metod  föll  på 

kvalitativa  intervjuer på grund av att den  innebär att en djupare form av intervjuer 

görs  för  att  få  förståelse  och  inblick  i  hur  intervjupersonens  upplevelser  ser  ut  i 

förhållande  till det  som undersöks  i problemställningen  (Mustell,  2005). Ofta  görs 

kvalitativa  intervjuer  om  området  som  ska  utforskas  saknar  tidigare  forskning 

(Esaiasson et al., 2007). Den kvalitativa intervjun kan definieras enligt följande:  

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka 
de beskrivna fenomenens mening (Esaiasson et al., 2007). 

De personer som valdes att intervjua stod klart från den stund att problemställning 

och  syfte  skrevs,  vilket  föll  på  läkare. Det  är  de  som  är  centralt  placerade  för  att 

undersökningens  syfte  ska  kunna  analyseras  och  förklaras  (Esaiasson  et  al.,  2007). 

För att erhålla en så god bild som möjligt om  läkarnas  inställning och medvetenhet 

om  läkemedlens  påverkan  på  miljön  kopplat  till  deras  yrkesroll  genomfördes 

djupintervjuer med läkarna. Allt för att få en djup inblick om deras förhållningssätt, 

och för att intervjuerna på så vis skulle spegla vår problemställning och bidra till ett 

försök till en förklarande och beskrivande analys med hjälp av vår teori. 
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3.3 Avgränsning och urval 

3.3.1 Avgränsning 

Läkarnas påverkan på miljön är en stor och mycket bred problemställning vilket lett 

till  att  vi  har  bedömt  det  vara  nödvändigt  att  avgränsa  oss. Vi  har  i  första  hand 

inriktat oss på  läkarnas miljöpåverkan genom deras hantering och  förhållningssätt 

till  läkemedel. Detta  innebär alltså att miljöpåverkan genom användande av annat 

material  i arbetet  inte kommer att beröras.  Inte heller påverkan genom  transporter, 

energianvändning,  avfallshantering  et  cetera  kommer  att  behandlas.  Vidare  kan 

konstateras att  läkemedel är ett ämne med omfattande räckvidd där många aktörer 

är inblandade från tillverkning fram till att patienten använder det och slutligen att 

restprodukter ska tas omhand. Läkemedel används inte heller enbart av människor, 

utan ordineras även av veterinärer  för vård av både husdjur och djur vid  lantbruk. 

Då vår problemställning berör om och hur en läkare genom sin yrkesroll inverkar på 

miljön  har  vi  valt  att  enbart  behandla  humanläkemedel  och  därmed  endast  haft 

kontakt med läkare. Vi har inte heller tagit kontakt med läkemedelsindustrin då det 

ligger utanför  vårt  syfte med  vår undersökning. Vi  har  inte  gjort någon  ingående 

förklaring om olika  läkemedelssubstansers  individuella miljöpåverkan. Vi har även 

valt att utelämna nationella och  internationella arbeten och projekt, där exempelvis 

läkemedelsrester mätts i utgående vatten från reningsverk, eftersom dessa inte ryms 

inom  undersökningens  ramar.  Vi  har  inte  heller  undersökt  hur  det  svenska 

sjukvårdssystemet  fungerar. Även om  läkemedel  till  stor del kan  sägas vara av ett 

globalt problemområde, har vi valt att endast beröra hur tillståndet ser ut i Sverige. 

3.3.2 Urval 

Vi  har  inte  avgränsat  oss  på  läkare  inom  ett  speciellt  geografiskt  område  eller  en 

särskild specialisering. Vårt ursprungliga mål var snarare att få en så stor spridning 

som möjligt gällande såväl specialisering som kön och ålder. Vi har  inte heller haft 

som mål att göra några jämförelser mellan olika åldrar eller kön utan endast strävat 

20
 
 



efter att få ett så varierat urval som möjligt i dessa avseenden.  Gällande kön, tre av 

intervjupersonerna  är  kvinnor  och  fyra män,  får  detta  dock  ses  som  lyckat. Även 

beträffande åldern har vi  lyckats få en relativt bred spridning med tre stycken  i 30‐

års åldern, en  i 40‐åldern, en  i 50‐års åldern och  två  i 60‐års åldern. När det gäller 

specialisering  har  det  blivit  en  viss  övervikt  åt  allmänmedicin  då  tre  av  de 

intervjuade ägnar sig åt detta. De fyra övriga läkarna är emellertid uppdelade i olika 

specialiteter. När vi försökte få kontakt med intervjupersoner insåg vi snabbt att det 

underlättade arbetet om vi hade en gemensam bekant med den kontaktade läkaren. 

Konsekvensen av detta blev alltså att vi kontaktade läkare som var mer eller mindre 

kända  för oss som skrivit denna rapport. Populationen  i undersökningen utgörs av 

läkare och urvalen vi tillämpat kan sägas vara en blandning av första‐bästaurval, det 

vill säga att vi använt oss av de läkare som varit lättast att få tag på, och strategiskt 

urval där vi själva valt att ta kontakt med de läkare som vi haft till vårt förfogande 

(Esaiasson et al., 2007). 

Eftersom  de  intervjuade  utlovades  anonymitet  har  vi  valt  att  använda  fingerade 

namn i rapporten. Nedan följer en lista på namn inklusive specialitet: 

Adam, specialitet: mag‐ och tarmsjukdomar  

Britta, specialitet: allmänmedicin 

Carl, specialitet: yrkes‐ och miljömedicin 

Dilba, specialitet: psykiatri 

Eva, specialitet: allmänmedicin 

Filip, specialitet: kirurgi 

Gustav, specialitet: allmänmedicin  

3.3.3 Källor och källkritik  

Övrigt material  som  används vid  rapportskrivningen  är  framför  allt  läkarsidor på 

internet,  aktuella  artiklar  och  rapporter  samt  Apotekets  informationsbok  om 

läkemedel  och  miljö.  När  det  gäller  källornas  tillförlitlighet  anser  vi  dem  vara 
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trovärdiga sanningen eftersom de baseras på den senaste forskningen inom området 

läkemedel och miljö samt att  informationen kommer  från etablerade organisationer 

och  informatörer  med  många  år  inom  läkemedelsbranschen  bakom  sig.  Vi  har 

emellertid trots detta försökt ha ett kritiskt öga till det som skrivs och inte förlitat oss 

på enbart en källa utan sökt oss till flera för att se om likartade svar ges, vilket i sig 

gör att tilliten och säkerheten i källan stärks. 

3.4 Tillvägagångssätt 

I första skedet kontaktade vi läkarna per mejl eller telefon, där vi beskrev syftet med 

intervjun och förutsättningarna kring den. De som vi fick kontakt med var positiva 

till  att  ställa  upp  och med  dessa  bestämdes  en  tid  för  intervju  fysiskt9  eller  per 

telefon. Samtliga intervjuer genomfördes under maj månad 2008 och spelades in med 

diktafon10. 

Innan vi intervjuade läkarna gjordes en intervjuguide (se bilaga). I den formulerades 

frågor  efter  temana bakgrund,  läkarrollen, miljöaspekter,  förhållandet  läkare, miljö 

och patient  samt  läkarkårens  förhållande  till miljö. Vid  samtliga  intervjuer  följdes 

denna guide även om mindre avsteg förekom i samtliga fall. 

3.5 Analysmetod 

Transkriptionen  av  intervjuerna  från  diktafon  (inga  anteckningar  fördes  under 

intervjuerna) delades upp mellan uppsatsförfattarna. Vi använde samma metod vid 

transkriptionen genom att skriva ner hela intervjun i ett eget dokument på dator. Vi 

skrev ut hela  intervjupersonens  svar under  respektive  fråga  i den  intervjuguide vi 

haft  som  utgångspunkt.  Där  det  var  svårigheter  att  höra  vad  intervjupersonen 

svarade  lyssnades det avsnittet om  flera gånger. Vi  rådgjorde också med varandra 
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9 I dessa fall träffade vi personerna på en överenskommen plats där intervjun genomfördes.  

10 Vi använde oss omväxlande av Olympus Digital Voice Recorder WS‐300M och Grundig Dt 3220. 

 

 
 



tills vi var överrens om vad som sades. Läten som ”eeh”, ”öh”, ”va” och så vidare 

har utelämnats vid utskrift av  intervjuerna  för att få ett  tydligare skriftspråk, vilket 

gör  att  svaren  inte  är  exakt  återgivna. Vi  är  också medvetna  om  att  även  om  vi 

använt och utgått från samma instruktioner vid transkriptionen kan det förekomma 

skillnader då vi är  två olika personer  som bearbetat  intervjumaterialet. Det är den 

nedskrivna  texten  från  intervjuerna  som  sedan  används  vid  bearbetningen  av 

analysen. 

Den analysmetod vi huvudsakligen använder oss av är meningskoncentration, vilket 

betyder  att de  långa  uttalanden  som  intervjupersonerna  gjort pressas  samman  till 

kortare  (Kvale,  1997).  Vi  har  dock  inte  slaviskt  följt 

meningskoncentrationsanalysmetoden, utan har med hjälp av den och de teman och 

frågor  som  vi  skapat  i  intervjuguiden  plockat  ut  tydliggörande  uttalanden  som 

intervjupersonerna  gjort.  Vi  har  också  sammanställt  svaren  från  flera 

intervjupersoner  till mer sammanhållande  tolkningar. Vid analysen av  intervjuerna 

har vi sökt efter både likheter och skillnader i de svar som återgetts. Slutligen, efter 

att ha plockat ut uttalanden som på ett betydande sätt gett svar på våra frågor, har vi 

knutit det som framkommit vid intervjuerna till vår problemställning och teori för att 

på så vis ge en sammanfattande bild av undersökningens syfte.  

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet brukar beskrivas med definitionen ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter”. 

Det är viktigt att ha bra och noggranna mätinstrument  för att en god validitet  ska 

kunna uppnås, vilket är vad reliabilitet handlar om, det vill säga noggrannheten och 

kvaliteten av undersökningen (Esaiasson et al, 2007).  

Vi har genom att använda oss av vår  intervjuguide gjort kvalitativa  intervjuer med 

sju  läkare.  Vi  har  med  de  frågor  vi  ställer  i  intervjuguiden  utgått  från  vår 

problemställning och därmed påstår vi att vi undersöker det vi vill undersöka: hur 

läkarens  yrkesroll  kan  påverka  miljön.  Genom  bakgrundsmaterialet  ges  en 
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beskrivande och förklarande bild av hur läkemedel påverkar miljön för att i analysen 

väva samman den teori vi har med svaren som intervjuerna utmynnat i. Detta för att 

så noggrant och systematiskt som möjligt ge rättvisa åt problemställningen, och för 

att kunna bidra till dess klargörande. Vår egen förförståelse om problematiken med 

läkemedlens miljöpåverkan och hur  läkarna skulle kunna bidra  till denna, anser vi 

inte  har  påverkat  de  svar  vi  fått. Däremot  kan  de  följdfrågor  som  vi  ställde  vid 

intervjuerna  styrt  in  intervjupersonerna på  andra  tankegångar,  vilket  i  sig  kan  ha 

påverkat efterföljande frågor. De teorier vi valt att använda oss av valdes ut efter att 

vi antog att dessa skulle kunna  förklara och styrka de svar som  intervjupersonerna 

gav på de frågor vi ställde. Vi anser därmed att vi uppnått god validitet.  

Vid transkriptionen av intervjuerna har vi så noggrant som möjligt återgett det som 

intervjupersonerna  har  uttalat.  Transkriptionen  gjordes  kort  efter  att  intervjuerna 

hade genomförts för att vi som intervjuare skulle ha intervjun i färskt minne för att 

uppnå  tillfredsställande  reliabilitet.  Intervjupersonerna var mer eller mindre kända 

för oss som intervjuade, men inte så pass nära att det anses påverka de svar vi fick.  

3.5.2 Etik 

Innan genomförandet av intervjuerna informerades intervjupersonerna om studiens 

syfte och problemställning  för att de skulle kunna  ta ställning  till om de var villiga 

att  delta. Vi  har  valt  att  låta  intervjupersonerna  vara  anonyma  i  undersökningen, 

även om de själva inte ansett det vara nödvändigt. Vi valde trots det att använda oss 

av anonymitet och  figurerade namn  i rapporten  för att skydda  intervjupersonernas 

identitet. Genom att göra detta  förväntades att svaren på  frågorna skulle kunna bli 

mer uppriktiga. Vi anser inte att anonymiteten kommer spela någon negativ roll för 

vidare  forskning  inom  området  läkare,  miljö  och  läkemedel,  då  det  inte  är 

intervjupersonerna som personer som är  intressant, utan hur uppfattningen mellan 

yrkesrollen, miljö och läkemedel ser ut.  
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3.6 Kapitelsammanfattning 

I det här kapitlet har vi redogjort för metod, avgränsningar, urval, tillvägagångssätt 

och analysmetod. Vi har använt oss av metoden kvalitativa  intervjuer  för att  få  så 

utförliga svar som möjligt. Populationen utgörs av läkare och urvalet är gjort delvis 

genom första‐bästaurval och strategiskt urval. Vi har avgränsat vår undersökning till 

att  gälla  läkare  i  Sverige  och  inte  omfattat  läkemedelsindustrin  eller  pågående 

nationella eller internationella projekt om läkemedlens miljöpåverkan. Vid analysen 

har  vi  utgått  från  meningskoncentrering,  där  vi  kunnat  pressa  samman  långa 

uttalanden  från  intervjupersonerna  till  kortare.  Dessa  har  sedan  använts  för  att 

förklara och beskriva vår problemställning och teori.  

4. Läkaren, miljön och samhället 

I det här kapitlet presenteras de  svar  som  intervjupersonerna gav på de  frågor vi 

framförde  till  dem.  Vi  låter  den  inledande  delen  av  kapitlet  domineras  av 

intervjupersonerna och deras  reflektioner  för att under  rubrik 4.5 Teorin  i praktiken 

föra en mer  tvärgående analys av  svaren där de knyts an  till vår problemställning 

och teori. 

Varje  intervju  inleddes  med  att  intervjupersonen  fick  svara  på  några 

bakgrundsfrågor  för  att  på  ett mjukt  sätt  inleda  samtalet,  samt  för  att  även  få  en 

uppfattning om intervjupersonen som individ. Därefter följde frågor på olika teman: 

läkarrollen, miljöaspekter samt läkarkårens förhållande till miljö. Det bör påpekas att 

vissa  frågor och  teman är här  i analysen hopslagna och att vi  inte valt att redovisa 

svaren  på  alla  frågor,  då  somliga  har  bedömts  sakna  relevans.  Den  fullständiga 

intervjuguiden som användes vid intervjuerna återfinns som bilaga.  

4.1 Tema Läkarrollen 

Vi inledde detta tema, läkarrollen, med att fråga hur läkarna upplever sin yrkesroll. 

Intervjupersonerna är i stort sätt eniga om att kontakten med patienten upplevs som 
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viktig  för  att  uppnå  en  förtroendefull  relation,  men  även  att  kontakten  och 

samarbetet med sjukvårdspersonal samt anhöriga fungerar. Läkarnas roll är lite som 

att vara spindeln i nätet och se till att allt går som förväntat. De läkare vi intervjuat 

har  olika  syn på  sin  yrkesroll. En del  ser den  lite  som  ett  kall,  vilket  i  stora drag 

betyder  att  det  viktigaste  är  att  ta  hand  om  patienterna  på  ett medmänskigt  sätt. 

Filip,  som  är  kirurg,  skiljer  sig  lite  i  sin  definition  av  rollen  och  ser  den  som  att 

prioritera  och  sortera  patienterna  efter  vilka  som  är  i  mest  behov  av  vård,  och 

därmed skilja mellan vad som är sjukt och friskt. Andra har tolkat begreppet ”roll” 

som att bokstavligen gå in i en roll och sätta på sig en arbetskostym. Denna upplevs 

som svår att ta av sig  i privata sammanhang när människor  i ens omgivning börjar 

ställa yrkesrelaterade frågor. 

Det är lite frustrerande när den (rollen, författarnas anm.) klampar in i privatlivet, och det gör 
den ju ibland (Dilba). 

Detta ger en känsla av att  inte  riktigt kunna vara  ledig  från  sin yrkesroll. Att vara 

läkare  blir  en  del  av  ens  personlighet,  snarare  än  ett  yrke  som  går  att  lämna  när 

klockan är fem och det är dags att åka hem för dagen.  

På  frågan om vad den huvudsakliga uppgiften är som  läkare kommer ofta ramsan 

”alltid trösta, ofta lindra, sällan bota” upp. Det handlar enligt dem om att lära sig att 

acceptera tidigt i sitt yrke som läkare att inte alltid kunna bota. Det finns sjukdomar 

eller tillstånd där detta inte är möjligt, även om patienten själv tror, eller hoppas på 

det, när den söker vård. Britta reflekterar:  

Det är så mycket du inte kan bota. Inte minst att folk är olyckliga för att livet är jobbigt för dem. 
Det är ofta därför de söker. 

Läkarens  huvudsakliga  uppgift  anses  vara  att  sträva  efter  att  patienter  och 

människor  mår  bättre,  vilket  både  Gustav  och  Carl  poängterar.  Flera  av  de 

intervjuade läkarna påpekar också att förebygga sjukdom är en av läkarens främsta 

uppgifter,  liksom att  förmedla kunskap  till patienter och  samhället  samt att  forska 
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fram nya rön. 

4.1.1 Relationen mellan läkare och patient 

Kontakten med patienterna anses givande och läkarna trivs med sitt arbete trots att 

arbetstempot är högt och att en känsla av otillräcklighet ofta är närvarande.  

Det är mycket på det sätt att man känner sig otillräcklig för att man inte räcker till och att man 
inte gör så mycket som man skulle vilja göra (Eva).  

Tidspressen  gör  också  att  kontakten med  patienten  påverkas,  genom  att  läkarna 

prioriterar det medicinska framför samtal, vilket Filip framhåller: 

Jag tror nog att patienten får det den behöver, vad den absolut medicinskt behöver. (…) Det är 
mer den mänskliga kontakten som blir lidande .  

Denna prioritet  är mer  eller mindre  nödvändig  att  göra  för  läkaren  för  att  kunna 

hinna  med  sitt  arbete  inom  rimlig  arbetstid.  Samtalen  med  patienterna  upplevs 

samtidigt som viktiga för både läkaren och patienten. Det är i relation med varandra 

som  ett  förtroende  byggs  upp  liksom  att  den  information  som  läkaren  har  till 

patienten kan förmedlas på ett mer utförligt sätt. Samtalen ger ökad förståelse samt 

att de åtgärder som ska tas sker i samråd med patienten. Skulle det finnas mer tid till 

samtal  är  det  dessutom möjligt  att  andra  behandlingar  än  att  erbjuda  läkemedel 

skulle kunna genomföras.  

Allmänläkarna som arbetar på olika vårdcentraler anser att de får allt mer att ta hand 

om när  sjukhusen  ska  spara pengar. Tiden  som patienterna vårdas på  sjukhus blir 

allt  kortare  samt  att  uppföljningarna  numera  får  skötas  av  vårdcentralen  och 

husläkarna. Eva, som arbetar på en vårdcentral, säger med skratt i rösten, och ler: 

Det som vi inte riktigt ansågs kompetenta till för 15 år sedan är vi ytterst kompetenta till idag. 

Britta,  som  är  verksam  vid  en  annan  vårdcentral,  kommer  in  på  hur 

arbetssituationen har  förändrats under den  tid  som hon arbetat  som allmänläkare. 

Hon menar att det har blivit…  

…successivt sämre och sämre och sämre. Mer och mer att göra. Svårt sjuka patienter som slängs 
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ut från lasarettet och så. Inom två dagar, eller inom 14 dagar, så ska vårdcentralen göra ditten 
och datten. Inte fan har vi tid, eller då får man trolla med knäna för att fixa det.  

Britta ser också en förändring i att fler patienter numera får mer vård, inte att de har 

blivit  sämre  när  de  söker  vård.  Detta  medför  att  läkarnas  arbetsbörda  ökar 

ytterligare. Britta berättar:  

Egentligen  inte  för  att de  (patienterna,  författarnas  anm.)  inte  får vård  i  tid utan  för  att mer 
patienter får mer vård. De blir äldre och ju mer man gör i toppen desto mer trillar ner och ska 
göras vidare, kollas upp och så vidare. Ju mer de  jobbar där uppe desto mer får man att göra 
här för att de gör färdigt gamlingarna och sen skickar de hem dem.  

Det effektiva samhället kan inte sägas bara vara positivt. Vi lever längre än vi kanske 

borde och  läkemedel har hjälpt  till att hålla och göra människor  friska. Flera av de 

läkare  vi  intervjuat  frågar  sig  faktiskt  om  det  alltid  är  försvarbart  att  vårda 

människor in i det sista bara för att det idag är möjligt att göra det. Läkarens uppgift 

är att hjälpa patienten till det bästa, vilket kan sägas vara det samma som att bidra till 

liv, och det oavsett om patienten är gammal eller ung.  

4.1.2 Tiden som begränsande faktor  

Att arbeta som läkare upplevs som ett jobb där stressen och det höga tempot ständigt 

är närvarande, vilket inverkar på den tid som finns till förfogande för patienten. Det 

framhålls också att stödet är bristande och att det inte alltid finns någon att diskutera 

med, vilket även det kan kopplas  ihop med bristen på tid, även om kontakten med 

kollegorna oftast är väldigt bra och god.  

Det finns ingen doktor som inte mår dåligt i perioder därför att man har för mycket att göra och 
för lite stöd och man hinner inte (Britta). 

Läkarnas  höga  arbetstempo  kan  därmed  sägas  få  negativa  konsekvenser  för 

patienterna genom  att de  inte  får den  tid  tillsammans med  läkaren  som de  skulle 

behöva. Läkarnas arbetsklimat påverkas också av det höga tempot på det sätt att de 

sällan hinner utbyta tankar med varandra. Det kan i sig göra att pressen känns ännu 

tyngre när svåra beslut ska tas och inte någon kollega finns närvarande som kan ge 

sin  syn och bekräftelse på den  åtgärd  som  läkaren  står  inför  att genomföra. Hade 
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möjligheten till mer stöd funnits mellan läkarna kan det tänkas att känslan av stress 

hade kunnat mildras och att tryggheten i det beslut som de väljer att ta ökat, både till 

läkarens och patientens fördel.  

Den tid som läkarna har till sitt förfogande räcker heller inte alltid till för att kunna 

föreslå livsstilsförändringar eller psykologkontakt, utan istället erbjuds läkemedel.  

Visst  händer  det  att man  ger  ett  läkemedel  istället  för  att  diskutera  tillräckligt  länge med 
patienten därför att tid inte finns (Britta).  

Tiden  och  resurserna  som  läkarna  har  avsatt  till  patienterna  inverkar  på  den 

möjlighet de har att erbjuda andra alternativ än  läkemedel och att det på grund av 

resursbrist  är  bättre  att  ge  patienten  ett  recept  i  handen  än  ingenting  alls. 

Livsstilsförändringar tar tid, kräver engagemang och uppföljning som det inte heller 

finns resurser för. Eva resonerar kring detta:  

När  det  gäller  antidepressiva  läkemedel  så  tror  jag  ju  att måttliga  till  lindriga  depressioner 
skulle  kunna  lindras  lika  bra med  psykologkontakt  eller  samtalskontakt,  och  faktiskt  fysisk 
aktivitet, men där har vi väldigt för lite resurser. Då blir det så att man skriver ut läkemedel, för 
det är ju bättre än ingenting alls (Eva).   

Det  kan  även  bli  så  att  läkarna  upplever  att  de  vid  vissa  symptom  rutinmässigt 

skriver  ut  läkemedel  istället  för  att  utreda  närmare  vad  orsaken  till  åkomman  är, 

eftersom  erfarenheten  säger  att  symptomet  vanligen  behöver  behandlas  med 

läkemedel,  vilket  Carl  reflekterade  över  under  intervjun.  Rutinutskrifter  av 

läkemedel kan också bero på tids‐ och resursbrist. Det är effektivare att skriva ut ett 

läkemedel  än  att  erbjuda  andra  alternativa  åtgärder  när  tiden  är  knapp  samt  att 

läkarna vill känna att de bidragit till att mildra patientens symptom.   

Det faktum att det ser ut på det här viset gör att människa och miljö blir lidande för 

att samhället är uppbyggt som det är, men även att det självt blir drabbat av sin egen 

uppbyggnad. Människor drabbas negativt för att de inte får den hjälp den egentligen 

skulle  behöva,  utan  erbjuds  ett  läkemedel  istället  för  exempelvis  samtalskontakt. 

Miljön blir lidande för att mer, och fler, läkemedelsrester sprids. Samhället får genom 

29
 
 



den här kortsiktiga  synen på vård, där  effektivitet och kostnadsbesparingar  råder, 

ökade kostnader  för  subventioner av  läkemedel när användningen ökar. Samhället 

får också kostnader för åtgärder som läkemedelsresterna åstadkommer i miljön samt 

att det i det långa loppet riskerar, genom att agera på det sätt som det gör, att både 

människors hälsa och miljöns tillstånd försämras.   

4.2 Tema Miljöaspekter 

Alla  intervjuade  läkare  är  eniga  om  att  ingen  eller  mycket  lite  information  om 

läkemedlens miljöpåverkan tas upp i läkarutbildningen. De har själva inte heller gått 

eller blivit erbjudna någon miljöutbildning i efterhand. Det enda som förekommer är 

vissa artiklar som publiceras i exempelvis läkartidningen vilket gör att det är mycket 

upp  till dem själva att söka upp den  information som  finns. Antibiotikaresistens är 

det  som  diskuteras  flitigast  bland  läkarna, men  detta  är  något  som  kommer  upp 

framför allt när läkarna först har börjat jobba. På frågan om hur läkarna bedömer att 

kopplingen är till miljön i sitt arbete och om det någonsin är något som de tänker på 

svarar Adam:  

Ja,  jag  kan  ju  tänka  på  detta, men  jag  tror  det  finns  otillräcklig  kunskap,  och  ganska  dålig 
kunskap,  om  vad  som  händer  med  läkemedel  när  de  väl  passerat  kroppen  så  att  säga. 
Resistensutvecklingen är den aspekt  som är mest diskuterad och där man har  fått den bästa 
informationen. Där har  skett viss utbildning  av  läkarkåren via  tidningar och  tidsskrifter och 
restriktioner  med  antibiotikaanvändningen,  och  den  typen  av  utbildning  om  synen  på 
antibiotika, har förekommit.   

Andra  tänker  inte på att det  läkemedel som de skriver ut möjligen kan komma att 

påverka miljön, eftersom det är ”patienten framför allt” som gäller.  

Det som vi är inriktade på och som vi diskuterar, är något som ligger mycket närmare patienten 
och oss än miljön, och det är interaktionen mellan olika läkemedel och antibiotikaresistens, som 
är ett enormt problem, och det ingår naturligtvis i miljöproblematiken (Britta). 

Läkarna prioriterar i enlighet med vad de lärt sig i sin utbildning och det är patienten 

och dess bästa som sätts i centrum före allt annat. Antibiotikaresistensen diskuteras 

framförallt för att det är ett problem utifrån att människor inte kan, eller inte kommer 

att  kunna  botas  från  enklare  infektionssjukdomar.  Det  är  alltså  människans 
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vällevnad som prioriteras före miljön, beroende på att kunskap saknas för att agera 

annorlunda.  

4.2.1 Miljöaspekter i praktiken 

Vi frågar om tanken på miljöaspekter finns med under arbetet och svaret blir allt som 

oftast att de aspekterna inte får plats bland allt annat de ska ta hänsyn till. 

Absolut inte (paus). Alltså man har så mycket aspekter i huvudet (Dilba).  

Det som det tas hänsyn till är det ekonomiska perspektivet. Läkarna är hänvisade till 

att  rätta  sig  efter  Skånelistan,  eller  andra  rekommendationslistor,  där 

rekommenderade  läkemedel  står  angivna.  Apoteket  ser  till  att  patienten  får  det 

billigaste läkemedlet när de hämtar ut det preparat som de är ordinerade. Filip riktar 

kritik mot  apotekssystemet  och menar  att  deras  utbyte  till  billigaste  preparat  kan 

förvirra  patienten  och  leda  till  att  patienten  har  flera  läkemedel  med  samma 

verksamma substans, men med olika namn hemma.  

Jag förstår ju på patienterna som kommer till akuten att de många gånger kommer med en hel 
kasse med tabletter. De flesta vet inte vad de äter för tabletter eller varför, utan ”det här har jag” 
och så ser  jag att här har vi ett läkemedel som skrivits ut av den läkaren och här har vi något 
annat som heter något annat som är exakt likadant som patienten fick en vecka efteråt, men då 
köpte Apoteket ett läkemedel som heter något annat men som var billigare just den veckan. För 
det är ju Apoteket som styr. (…) Man ser liksom att de har påbörjade tablettaskar, kanske fem 
stycken av samma preparat, så det verkar finnas många tabletter i cirkulation som bara ligger 
och inte används mer (Filip). 

Eva berättar om att det är vanligt att framförallt äldre människor hamstrar medicin, 

men att Apoteket har förändrat sitt system för att minska detta problem.   

När man kommer hem till gamla tanter och farbröder ibland så är skåpen fyllda med medicin, 
alltså man kan bära ut hinkvis nästan.  Det som vi har nu, just ur den synpunkten är något som 
heter e‐recept som vi skickar direkt till apoteket elektroniskt. Det betyder att man får hämta ut 
var tredje månad och man kan liksom inte lagra så jättemycket kanske som man gjorde tidigare 
då man kanske gick till olika doktorer och hämtade ut recept (Eva) .  

Apotekets  system  spelar  därmed  en  avgörande  roll  för  hur  mycket  läkemedel 

patienten kan hämta ut på en och samma gång, vilket kan medverka till att minska 

antalet  oanvända  läkemedel  som  är  i  omlopp.  Samtidigt  kan utbytet  till  billigaste 
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preparat  förvirra patienten, och om patienten  tvingas hämta ut  läkemedel vid  fler 

tillfällen kan det  innebära ytterligare  förvirring  eftersom det  finns  stor  risk att det 

billigaste  preparatet  är  något  annat  vid  nästa  uthämtning.  Det  krävs  också  att 

apotekspersonalen kan  informera patienten om  likheten mellan  läkemedlen  för  att 

patienten ska känna sig säker och veta vad det är han eller hon använder. 

Det framkom under intervjuerna att kommunikationen mellan olika läkare vid olika 

vårdsystem är bristfällig då läkaren på ett sjukhus inte kan se vad husläkaren skrivit 

ut åt patienten. Detta gör det än svårare för patienten att hålla reda på sina tabletter 

samt att risken för att onödigt mycket läkemedel skrivs ut ökar. För att patienten ska 

känna  sig  säker,  och  för  att  läkaren  ska  kunna  ha  kontroll  på  vilka  läkemedel 

patienten har för att undvika växeleffekter, hade det från läkarnas sida varit önskvärt 

med  ökad  samverkan  dem  emellan.  Det  hade  höjt  patientens  trygghet,  läkarnas 

kontroll och vetskap om patienten, sparat pengar åt samhället och skonat miljön.  

4.2.2 Miljökrav 

Några  direkta  miljökrav  gällande  läkemedelsutskrivning  känner  inte  någon  av 

läkarna  till,  utan  när  vi  frågade  om  detta  kunde  kommentaren  lyda,  som  Dilba 

förvånat uttrycker det: 

Nej, jag har aldrig hört talas om något sådant.  

Också  här,  liksom  vid uppfattningen  om  hur  kopplingen mellan deras  arbete  och 

miljön  är,  spelar  de  ekonomiska  aspekterna  in.  Andra  krav  som  läkaren  ska  ta 

hänsyn  till  är  indikationer  och  rekommendationer  om  vad  varje  läkemedel  ska 

användas  till,  vilka  inte  anspelar på  någon miljöhänsyn. Däremot påpekas  att det 

finns krav på att så smala antibiotika som möjligt bör väljas, liksom att inte skriva ut 

läkemedel  som  patienten  inte  kommer  att  behöva  använda.  Därför  framhålls 

provförpackningar som ett sätt för att kunna minska på antalet oanvänt  läkemedel. 

Denna hänsyn  tycks dock också  främst  tas av ekonomiska motiv och har  inte med 
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några  miljöskäl  att  göra.  Filip  påpekar  under  intervjun  att  han  aldrig  tillämpar 

utskrivning av provförpackningar. Han hävdar att det bara  ställer  till problem  för 

patienten  eftersom  tillgängligheten, det  vill  säga möjligheten  att  komma  i  kontakt 

med  läkare,  inte är  tillräckligt hög. Vidare  ställs krav på att gamla, oanvända eller 

överblivna läkemedel ska vidare lämnas in till Apoteket.  

Den miljödebatt  som  förts  om  läkemedlens miljöpåverkan  tycks  ha  ökat  läkarnas 

medvetenhet, även om de ännu  inte  säger  sig agera aktivt  för ett mer miljövänligt 

förhållningssätt.  

Det höjer väl medvetenheten  lite, men  inte så mycket att det påverkar det  jag gör, för  jag har 
ingen kunskap om vad  jag  skulle kunna göra annorlunda,  så att  säga, om  spridning och om 
någon medicin  jag ska undvika eller så. Det har  jag  ingen aning om. Så det har  inte påverkat 
mitt praktiska agerande i jobbet, men det har väl höjt medvetenheten lite grann (Dilba).  

Carl framhåller, om än lite generat att: 

Kanske att man  tänker efter  lite extra  (paus) man har  ju  fått  sådana här  råd om att man  ska 
påminna sina patienter att de ska lämna tillbaka sina förpackningar (till Apoteket, författarnas 
anm.) och så vidare, men det har jag inte kommit ihåg hittills. 

Det är alltså främst ekonomiska krav, och medicinska aspekter, som läkarna har att 

ta hänsyn  till. Läkarna anser att de har  så mycket att hålla  i huvudet  i mötet med 

patienten att  inte miljötankarna  får plats. Det är  förmodligen också därför som det 

glöms  bort  att  påminna  patienterna  om  att  lämna  tillbaka  oanvända  eller  gamla 

läkemedel  till Apoteket,  eftersom de  flesta  av de  läkare  som vi  intervjuat  inte har 

någon rutin för att göra detta.   

4.2.3 Miljöklassificering 

Endast en av sju  läkare svarade att de kände  till miljöklassificeringen som  finns på 

fass.se, en annan av dem hade  sett  rubriken miljö, men aldrig kollat upp vad den 

innebar. Övriga har ingen aning om att det finns en miljöklassificering.  

Ja,  jag känner  till den övergripligt  ja.  Jag har  försökt  använda den på det  sätt  som man kan 
använda  den. Men  ibland  så, med  en  del  läkemedel, måste man  ju  skriva  ut  det  i  alla  fall 
(Adam)  
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Britta är av en annan åsikt: 

Det  är  ju  inte  så att man  lusläser FASS på nätet, utan  läser man FASS,  så  läser man om det 
läkemedel som man är intresserad av och så (paus) miljöklassificering, ja står det något om det 
så läser man väl igenom det men (paus) vi hinner inte sätta oss in i det.  

Det  som  läkarna  kollar  efter  i  första  hand  i  FASS  är  indikationer,  dosering, 

överkänslighet och  eventuell växeleffekter mellan  läkemedel. Återigen  fick vi  flera 

gånger till svar att det är patientens bästa som det ses till i första hand. Apropå om 

någon av läkarna fått frågan om miljöklassificering av läkemedel från någon patient 

svarade alla nekande. Eva skrattar till när hon får frågan och säger:  

Det är aldrig någon som frågat ”är det här miljövänligt?”. Då skulle jag ha blivit alldeles ställd.  

Ännu en gång är det bristen på tid, men även omedvetenheten, som gör att läkarna 

inte  lagt  märke  till  miljöklassificeringen  av  läkemedel.  Frågan  är  hur  ett 

uppmärksammande skulle kunna göras, särskilt med tanke på att det  idag allt som 

oftast ändå är de ekonomiska aspekterna som styr, vilket diskuterades under avsnitt 

4.2.2 Miljökrav.  

4.3 Tema Läkarkårens förhållande till miljö 

Angående om läkarna anser att läkarkåren är enad i miljöfrågan har läkarna delade 

åsikter. Vissa är tvärsäkra på att det inte finns någon enighet. Britta berättar att hon 

nyligen läst i Läkartidningen att ”leda läkarkåren är som att leda en skock katter eller 

hönor”. Med det menas att varje läkare har sin egen syn på saker och ting, vilket gör 

att läkarna på det viset är väldigt svårstyrda. Andra är osäkra på om det finns någon 

enighet. 

Jag har ingen aning. (…) Jag har inte hört någon i min omgivning på min arbetsplats som har 
pratat miljö (Dilba).   

Medan några lutar åt att det finns en enighet i frågan.  

Läkarförbundet centralt har ju lyft frågan miljö och läkarens ansvar, så det finns övergripande 
på det sättet för läkarkåren (Eva).  

Det går därmed att konstatera att åsikterna och uppfattningarna går brett  isär vad 
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gäller läkarkårens enighet i miljöfrågan om läkemedel.  Även om frågan lyfts centralt 

av  läkarförbundet  innebär det  inte  automatiskt  att den  letat  sig ner  till  lokal nivå. 

Vad det verkar behövs det jobbas ordentligt med att få ordning i ”hönshuset”. Viljan 

till förändring är det inget fel på. Däremot verkar det saknas en enhetlig struktur och 

redskap  för att kunna genomföra de  förändringar  som  förespråkas på det  centrala 

planet (se avsnitt 2.4 Läkarens förhållande till läkemedel och miljö).  

Vi  frågade om  läkarna har någon uppfattning om hur deras kollegor  tänker kring 

miljö och Dilba berättar: 

Nej, de (kollegorna, författarnas anm.) tänker nog inte heller på det för då hade de nog pratat 
lite mer om det. Det vi är enade om är väl okunskapen och omedvetenheten.  

Det  som  läkarna  diskuterar,  om  det  diskuteras miljöpåverkan  från  läkemedel,  är 

antibiotikaresistens. Annars upplever läkarna att de inte så ofta diskuterar miljö med 

sina  kollegor,  även  om  de  har  bra  kontakt  med  dem.  Det  är  istället  andra 

arbetsrelaterade frågor som tas upp, de gånger de väl har tid att sitta ner och prata en 

stund vill säga.  

Det  är  inget  vi  brukar  diskutera.  Vi  har mycket mer  närliggande  frågor  som  vi  prioriterar 
(paus), om vi någon gång har tid att prata (Britta).  

Läkarnas  arbetsklimat  är,  som  tidigare påpekats, pressat  och  när det  väl  finns  tid 

över  är  det  arbetsrelaterade  frågor  och  funderingar  som  diskuteras  snarare  än 

läkemedlens miljöpåverkan,  eftersom  det  är mentaliteten  ”patienten  framför  allt” 

som råder.  

4.3.1 Läkaren och det moraliska och etiska ansvaret 

På  frågan  om  läkarna  anser  sig  ha  ett  moraliskt  och  etiskt  ansvar  gentemot 

människan, miljön  och  samhället  fick  vi  omfattande  och  skiftande  svar,  alltifrån 

enskilda situationer tillsammans med patienten till kritik mot sjukvårdssystemet. Det 

blev  tydligt  att  läkarna  tänkte  till  innan  de  svarade  på  denna  fråga  och många 

upplever att det är svårt att tänka på miljön när det handlar om att snabba beslut ska 
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tas. Beslut som kanske handlar om liv och död. Adam resonerar kring detta:  

Avvägningen kan vara  svår. Det kan bli konflikter  i  avvägningen  i den  stund  som man  står 
inför en svårt sjuk patient som tillexempel behöver cytostatika eller bredspektra av antibiotika 
och där det kanske hänger på liv och död. Min huvuduppgift är ju att rädda liv. 

Det  framhävs att  forskning behövs angående miljöpåverkan av  läkemedel, men att 

det  kan  gå  stick  i  stäv med  allt  annat det  behöver  forskas  om. Många  av  läkarna 

känner  sig  redan  otillräckliga  och  att  tänka på  att de  har  ett moraliskt  ansvar  för 

miljön förstärker denna känsla ytterligare.  

Det är så många saker det behöver forskas om och  läggas tid på. (…) Man har tränat sig  i att 
leva med sin ofullkomlighet och sin otillräcklighet och inte fått så våldsamt mycket ångest över 
det. Så det här (miljöhänsyn, författarnas anm.) blir bara ytterligare en sådan sak som  jag inte 
förmår att fixa. (…) Det blir  lite övermäktigt, men principiellt så är det självklart att vi har ett 
ansvar (Dilba).  

Huvuduppgiften  för  läkarna, att bevara och  främja god hälsa  för patienterna, sitter 

djupt  rotad  i  de  flesta  av  de  läkare  vi  intervjuat.  De  kopplar  ofta  samman 

människans  hälsa med miljön,  även  om  de  samtidigt  känner  sig  begränsade  i  att 

aktivt  ta  initiativ  för miljön därför  att de  saknar  redskapen och kunskapen  för  att 

kunna  genomföra  förändringar. Det  är  som  sagt mycket  som  pockar  på  läkarnas 

uppmärksamhet. Det är möjligt att ansvaret för människors hälsa kan vara en hjälp 

på  vägen  till  en  ökad  miljöhänsyn  och  med  det  även  ett  minskat 

läkemedelsanvändande, eftersom det  finns antydan på att  läkarna  ser ett  samband 

mellan hälsa och miljö.  

4.3.2 I politikernas grepp 

Flera  av  läkarna  som  är  verksamma  i  Skåne  kommer  in  på  hur  Region  Skåne 

påverkar  sjukvårdssystemet  och  läkarnas  arbetssituation. Detta menar de  inverkar 

på deras möjligheter att ta ett moraliskt och etiskt ansvar.  

Det har hänt  att både  läkaren och patienten  fått  åka  från Helsingborg  till Ängelholm  för  att 
träffas där, och det kan inte vara helt rimligt det heller egentligen. Men av någon anledning har 
politikerna  här  fått  för  sig  att det  är  billigare  att  allt  ska  centraliseras  och  så  fort  något  har 
arbetats in på något ställe så river man ner verksamheten och tar någonting annat igen (Filip). 
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Missnöjet med sjukvårdssystemet och oron för hur det ska se ut i framtiden uttrycker 

flera  av de  intervjuade  läkarna. Det upplevs också  från deras  sida  att politikernas 

kraftfulla  styrning  innebär ett hinder  för att kunna agera mer miljövänligt,  särskilt 

när de tänker på alla de transporter som måste till för att vården ska fungera vid de 

omorganisationer som ständigt genomförs. När det hela tiden är pengarna som styr 

är det svårt att ta miljöhänsyn anser läkarna. Det kortsiktiga tänkandet gör också att 

helhetsbilden går  förlorad och  små beslut kan därmed  få  stora konsekvenser –  för 

patienterna, läkarna och miljön.  

4.3.3 Miljöhänsyn 

För att en större miljöhänsyn skulle behöva  tas krävs enligt  läkarna att  frågan  lyfts 

och debatteras och att mer  information ges. För att en attitydförändring ska kunna 

ske behövs informationen komma genom utbildningen, men att miljöhänsynen också 

praktiseras när man väl kommer ut i arbetslivet, vilket Dilba påpekar: 

Ja, utbildning givetvis. Och  för att det ska  finnas något att utbilda om så måste det  ju  finnas 
kunskaper, så forskning, men det blir  ju liksom en cirkel av det där. (…) Det behöver  ju lyftas 
fram  i grundutbildningen det  som man vet hittills och  sen också  faktiskt. Det är  skillnad att 
bara  lyfta  fram det  i utbildningen  för det  finns mycket som  lyfts  fram där, men sen när man 
kommer ut i verkligheten i jobbet, så är det ingen som tillämpar det. (…) Det räcker ju inte att 
man får höra det på kurser och så, utan man måste ha förebilder i verkligheten och att de som 
man faktiskt handleds av, och ser i verkligheten, visar att de tänker på sådana saker, för annars 
så gör man som de gör. Man gör så som man lär så att säga, som barn som härmar och tar efter.  

Gustav pratar om vikten av  tillgång  till  information och att se  till att den verkligen 

når  ut.  Han  menar  att  det  inte  är  tillräckligt  med  att  ha  olika  platser  där 

informationen  finns  tillgänglig,  som  exempelvis på  internet. Det  ska  istället  finnas 

kurser eller att någon kommer och utbildar på arbetsplatserna, eftersom läkarnas tid 

inte  räcker  till  för  att  söka  upp  information  om  hur  läkemedel  påverkar miljön. 

Gustav säger: 

Mycket beror  ju på att ens huvuduppgift är att hitta läkemedel som passar patienten och som 
gör dem friskare.  

Läkarna  menar  att  de  givetvis  skulle  vilja  se,  och  medverka  till,  ett  minskat 
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användande av  läkemedel, men att de upplever att det  inte finns så mycket de kan 

göra, annat än att de till att följa de riktlinjer som finns uppsatta. 

Ja, någonstans så vill man väl kanske se en minskning av läkemedelsanvändandet över huvud 
taget. (...) Jag tror inte vi som doktorer kan göra så där väldigt mycket åt det (Britta). 

Miljöhänsynen  får  som  tidigare  konstaterats  stå  tillbaka  för  patientens  bästa  när 

läkemedel  förskrivs,  även  om  läkarna  är  medvetna  om  att  miljön  kan  påverka 

människors hälsotillstånd.  

Jag vet  inte hur  jag skulle kunna väga  in miljöhänsyn för det har  jag  inga kunskaper om. (…) 
Det är aldrig någon som informerat om något sådant (Dilba).  

Läkarna saknar kunskap om vilka förändringar de kan göra, vilket gör att de gör så 

som de lärt sig och så som de alltid har gjort. Känslan av att inte kunna påverka så 

värst mycket gör även det att det rullar på i samma gamla trygga hjulspår. Det är lätt 

att  de  nyexaminerade  också  faller  in  i  slentrianhandlandet  när  de  kommer  ut  i 

arbetslivet,  som  Dilba  klokt  konstaterade  (se  ovan),  om  inte  de  redan 

yrkesverksamma läkarna fortbildas och ändrar sitt beteende. 

4.3.4 Livsstil + samhällsstruktur = Ökad läkemedelsanvändning? 

Carl  funderar  på  om  inte  samhällets  struktur  kan  medverka  till  den  ökande 

användningen av läkemedel. Bland annat på grund av att vi inte lever med, eller har 

samma  kontakt  med  äldre  generationer  som  tidigare.  De  sitter  ofta  inne  med 

livserfarenheter och egenvårdande kunskaper. Idag saknas den här kontakten och vi 

får  inte tillgång till deras kunskap, vilket gör att vi tar oss till  läkaren för att få råd 

istället. Carl säger angående det här att vi idag allt oftare söker vård för småsaker: 

Jag tror det beror dels på samhället, att man bor relativt få individer för sig så att säga, man bor 
kanske max två vuxna i ungefär samma ålder och man bor inte tillsammans med sina föräldrar 
som man  gjorde  förr.  Det  kan  ju  ha mycket  nackdelar men  jag  tror  att  när man  bodde  i 
storfamiljer och tillexempel en kvinna som fött barn fick bröststockning så visste kanske hennes 
mor eller makens mor att ja då ska du bara amma på det bröstet och hålla det varmt, stoppa in 
fetvadd och  så vidare. Nu  så går man  till vårdcentralen och  så  får man nog ofta  antibiotika 
istället för det hjälper också.  

Det här får givetvis konsekvenser för miljön. Vårt levnadssätt påverkar hur vi väljer 
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att  agera.  I  dagens  samhälle  vill  vi  dessutom  ogärna  ge  upp  det  som  för  oss  är 

bekvämt och tryggt. Det här illustrerar Filips tankegångar: 

Jag  tycker  inte  att  man  ska  leva  som  vanligt  och  hellre  käka  en  diabetes‐  eller 
blodtrycksmedicin, utan ändra livsstilen så slipper du medicinen i stället. Det vore det smartare 
valet, även för miljön.  

Eva  beskriver  vidare  hur människor  i  dagens  samhälle  försöker  gardera  sig mot 

sjukdomar och  söker  intyg på  att de  är  friska, oavsett hur de  egentligen mår, och 

säger: 

Det har ju förändrats sedan jag började. Människor, i det här landet, alltså det är ju helt olika i 
andra delar av världen naturligtvis, förväntar sig att man ska kunna laga sig. (...) Sen att folk vet 
ju sina möjligheter och många människor vill ju hälsoundersökas och det vet vi ju egentligen att 
inom vissa grupper så ger inte det så mycket. Men det är lite grann en handpåläggning för att 
då känner man sig lugn, alltså om man har blivit hälsoundersökt så känner man att nu så, nu är 
jag  liksom  skyddad  för  två  år  framåt.  (...) Det  finns  inga  garantier  för  livet  och  det  är  det 
människor gärna vill ha i det här landet, alltså det här ”trygghetssverige” som jag själv tillhör, 
att man vill ha försäkring om att inget farligt ska hända, men det kan vi ju inte ge som doktorer. 
(…) Ibland blir man ju förvånad över att folk kommer och säger att de har ont och måste ha en 
diagnos på det. (…) De vill gärna att man ska, det ska liksom fixas, som reservdelsmänniskan 
lite grann. Vissa saker kan man ju inte fixa. Det är ju så, man åldras ju. Det har en del människor 
svårt att acceptera. 

Det  här  beteendet  kan  härledas,  precis  som  Eva  konstaterar,  till  det  moderna 

samhälle  vi  människor  i  vår  del  av  världen  lever  i.  Med  ökad  välfärd  kräver 

patienterna mer vård även för smärre saker för att de vet att vården finns och för att 

de söker trygghet i en tillvaro där mycket förändras hela tiden. Carls resonemang om 

att  människor  allt  oftare  lever  ensamma  kan  även  knytas  till  behovet  av  att  få 

bekräftelse på  sin  friskhet, känsla  av  trygghet och  att vara  skyddad. Har vi  ingen 

närstående  att  vända  oss  till  går  vi  till  läkaren  istället. Han  eller  hon  får  bli  den 

personen  som  garanterar  individens  friskhet,  även  om  inga  garantier  om  livet 

egentligen kan ges. Det blir en falsk trygghet, men den fyller sin funktion och lugnar 

patienten för stunden.   

4.3.5 Mot ett förändrat förhållningssätt 

Under  den  tid  som  de  läkare  vi  intervjuat  varit  yrkesverksamma  har  de 
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uppmärksammat en större medvetenhet om miljön. De konstaterar samtidigt att det 

är  pengarna  som  styr  i  de  flesta  sammanhang.  Medvetenheten  skiljer  sig  också 

väldigt mycket åt mellan olika läkare. De anser att även om kunskapen har ökat om 

miljöproblematiken så är den fortfarande bristfällig. Det framhålls att det framförallt 

är  den  allmänna  debatten  om miljön  som  förs  i  samhället  som  inverkar  på  hur 

läkarna även tänker på jobbet, men att skillnaden mellan hur mycket läkarna tar till 

sig av dessa frågor skiljer sig mellan dem. 

Det är klart att med tiden har man fått en ökande information om miljön och det tror jag är helt 
parallellt med  den  allmänna  upplysningen,  så  jag  tror  inte  det  är  någon  större  skillnad  för 
kåren. (…) Det är också väldigt olika för olika doktorer (Britta).  

Även om läkarkåren centralt diskuterar läkemedlens miljöpåverkan har det inte lett 

till  några  nämnvärda  aktiva  handlingar  av  de  arbetande  läkarna,  trots  ökad 

information.   

4.3.6 Och framtiden då?  

På frågan hur det kommer att se ut i framtiden vad gäller miljö och läkemedel fick vi 

inga klara  svar om hur  läkemedelsfrågan kommer  att hanteras.  Svaren  som vi  får 

gäller framförallt den allmänna miljön, vilket alla verkar vara oroliga för, särskilt då 

de ser ett tydligt samband mellan miljö‐ och hälsofrågor. 

Miljön är ju viktig och den kan påverka folkhälsan i ett stort perspektiv och så är ju miljöfrågor 
väldigt  tight kopplade  till hälsa och friskvård och sådant.  (…) Det gäller att high‐lighta dessa 
frågor  tycker  jag. Är man medveten  om nackdelen med  substanser  i  en produkt  så  kan det 
finnas möjlighet  att  använda  alternativa  produkter,  eller  andra  produkter,  som  finns  och  så 
vidare. Så intresset för de här frågorna är en nyckel för att kunna komma vidare (Adam).  
 

Många av  läkarna  tror att det kommer bli svårt att  få miljöhänsynen att gå  före ett 

läkemedels pris. Eventuellt skulle miljöhänsyn kunna tas i beaktande, som både Carl 

och Gustav ger uttryck för, om det är två läkemedel som är lika bra och kostar lika 

mycket. Läkemedlen kommer enligt  läkarna alltid att finnas kvar. Däremot kan det 

tänkas att det kommer att skapas en riktning som tar avstånd från läkemedel och en 

annan  som  blir  än mer  specialiserad  på  dem. Att miljöhänsynen  till  läkemedlens 

miljöpåverkan kommer att öka  i  framtiden går att ana, även om det  i dagsläget är 
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svårt att svara exakt på hur den kommer att se ut.  

4.5 Teorin i praktiken  

För  att knyta  an  till vår problemställning  (hur påverkar  läkaren miljön genom  sin 

yrkesroll?) kan vi konstatera utifrån de  intervjuer vi gjort att det är många  faktorer 

som inverkar på hur läkaren väljer, eller måste agera. Hur de väljer att agera medför 

en  miljöpåverkan.  Bara  det  att  det  inte  ingår  någon  tydlig  information  om 

läkemedlens miljöpåverkan  i  läkarutbildningen gör  i sig att det är svårt för  läkarna 

att  veta  vilka  konsekvenser  deras  val  får.  Som  verksam  läkare  erbjuds  inte  heller 

någon kurs eller liknande, utan det är upp till läkarna själva att ta del av, eller söka 

upp den  information som  finns  tillgänglig, vilket de  flesta  inte anser sig ha  tid  till. 

Det  är  också  viktigt  som  Dilba  poängterade  att  det  krävs  att  det  som  lärs  ut  i 

läkarutbildningen även  tillämpas  i arbetslivet av de  redan verksamma eftersom de 

nyexaminerade  tar efter dem. Det här  förutsätter givetvis att utbildning ges  till de 

redan  yrkesverksamma  läkarna  om  läkemedlens miljöpåverkan  och  för  att de  ska 

kunna agera i mer miljövänlig riktning.  

Läkarna ser en tendens till att fler patienter söker vård för smärre besvär samtidigt 

som människor blir äldre och behöver mer vård. Det finns en mental inställning hos 

patienten  att  läkaren  ska  kunna  ”laga  en”,  som  Eva  uttrycker  det.  Enligt  Becks 

risksamhälle  medför  det  moderna  reflexiva  samhället  att  familjeförhållandena 

splittras. Detta går även att knyta an till Tönnies Gesellschaft där det moderna står för 

ytliga relationer och att det privata och individuella livet står i fokus. Det här kan vi 

tydligt  se  i  vårt  samhälle  där  vi  allt  oftare  lever  i  ensamhushåll,  vilket  i  det  här 

sammanhanget  får  betydelse  när  vi  blir  sjuka  och  inte  har  någon  i  vår  närhet  att 

vända oss till. Istället söker vi hjälp hos läkare även för lättare åkommor. Det här kan 

få konsekvenser för miljön eftersom läkaren förmodligen kommer att rekommendera 

ett  läkemedel. Det hade kanske  inte behövts om en  familjemedlems  råd  funnits  till 

hands och att den hade kunnat ge den  sjuka  lite omvårdnad.  I  samhället  finns  ett 
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slags norm om att det inte är accepterat att vara sjuk. Det gör att snabba och effektiva 

lösningar krävs och garantier på vår friskhet eftersträvas av individen för att kunna 

känna trygghet i det annars så föränderliga samhället. Om vi råkar bli sjuka måste vi 

omedelbart bli friskförklarade. Risksamhället kan också ha att göra med den allt mer 

tilltagande antibiotikaresistensen, då viljan att komma bort från risken sjukdom i det 

här  fallet har skapat risken att resistenta bakterier utvecklas. Vårt  försök att undfly 

en  risk  skapar  endast  nya  risker.  Det  moderna  samhället  har  i  sin  ivriga 

besparingsjakt  och  längtan  efter  ekonomisk  effektivitet  skapat  ett  system  där 

människor drabbas negativt på det sätt att när de kommer till läkaren får de inte den 

hjälp de skulle behöva. De ordineras  läkemedel  framför andra åtgärder, vilket ökar 

påfrestningen på miljön genom de  substansrester  som  läkemedlet orsakar. Allt det 

här  slår  tillbaka på  samhället  i  form av ökade kostnader. Delvis  för att människor 

inte mår bättre och vårdkostnaderna ökar, och dels för att miljöns tillstånd påverkas 

negativt av läkemedelsresterna. Sådana externa effekter kan kosta samhället enorma 

summor i det långa loppet. 

Läkaren  måste  ta  snabba  beslut  i  sitt  arbete,  vilket  kan  göra  att  de  lätt  tappar 

helhetssynen. De hinner inte tänka på alla de aspekter som deras beslut kan få när de 

strävar  efter  att  tillgodose  patientens  bästa. Alla  de  små  beslut  som  läkaren  tar  i 

stunden  kan medföra  stora  konsekvenser,  framföra  allt  för miljön,  när mängden 

utskrivningar  av  läkemedel  ökar.  Detta  skulle  kunna  sägas  bli  en  form  av 

allmänningarnas tragedi, det vill säga att individen inte ser att sitt eget handlande får 

konsekvenser för andra så väl som för miljön (Gardner, Stern, 1996).  

4.5.1 Ursäkta, vad är klockan? 

Läkarna  som  vi  har  intervjuat  gav  uttryck  för  att  de  allt  som  oftast  kämpar mot 

klockan för att hinna med alla uppgifter. Deras arbetsklimat präglas av ett stressigt 

och  högt  tempo  och  de  dras  ofta  med  en  känsla  av  otillräcklighet  gentemot 

patienterna, vilket de intervjuade läkarna gav uttryck för. Det är många faktorer de 
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ska  leva upp till. Uppifrån kommer politiska krav och ekonomiska direktiv som de 

ska rätta sig efter. Nerifrån ska läkaren tillgodose patientens önskemål om att ha tid 

och vara  tillgänglig.   Tidsbristen och  tidspressen påverkar kommunikationen med 

patienterna  och  det  bidrar  till  att  läkaren  inte  alltid  hinner  utreda  patientens 

symptom  till  fullo. De väljer att gå på rutin och skriva ut ett  läkemedel som de av 

erfarenhet vet kan hjälpa mot det symptom som patienten ger uttryck för, vilket kan 

medföra  att patienten  eventuellt  får  äta  ett  läkemedel  i  onödan. Det  skulle  kunna 

vara så att patientens symptom istället hade kunnat lindras med livsstilsförändringar 

som flera av våra intervjuade läkare poängterade. Återigen är det tidsbristen som gör 

det  lättare  att  skriva ut  ett  läkemedel  än  att  föreslå  sådana  förändringar. Läkarna 

anser att det ibland är svårt att få patienterna att vilja ändra på sitt sätt att leva. De 

vill ogärna ge avkall på sin bekvämlighet och det blir därmed svårt att nå fram med 

information. Allt det här sammantaget gör att användandet av läkemedel ökar, vilket 

bidrar  till en  tilltagande miljöpåverkan. Alla  läkare som vi  intervjuat är dock eniga 

om  att  det  är  ”patienten  framför  allt”  som  gäller.  Det  är  det  som  är  deras 

huvuduppgift och den går stick i stäv med tanken om en ökad miljöhänsyn, eftersom 

det allt som oftast är  läkemedel  inblandat när patienten ska bli av med sitt besvär. 

Sammantaget kan läkaren genom sin yrkesroll sägas påverka miljön, även om detta i 

mångt och mycket har sin grund  i deras yrkesroll och att de egentligen,  i de  flesta 

fall, inte har så många andra val än att skriva ut läkemedel. I alla fall inte när deras 

arbetssituation ser ut som den gör och samhällssystemet pressar på från alla håll och 

kanter.  

4.6 Kapitelsammanfattning 

I det här kapitlet har vi redogjort för och analyserat de kvalitativa intervjuer vi utfört 

med sju läkare enligt temana läkarrollen, miljöaspekter samt läkarkårens förhållande 

till miljö. Läkarnas huvudsakliga uppgift är att hjälpa patienten och de ser därför inte 

alltid  sambanden  till  den  miljöpåverkan  läkemedlen  kan  ha.  Okunskapen  om 
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läkemedlens miljöpåverkan bland läkarna kan sägas vara omfattande på grund av att 

ingen  information om detta  samband ges vare  sig  i  läkarutbildningen eller  senare. 

Läkarnas  tidsbrist  är  en  annan  faktor  som  hämmar möjligheterna  att  agera mer 

miljövänligt.  I kapitlets avslutning har vi knutit an  till vår problemställning och de 

teorier vi använt oss av för att tolka intervjusvaren. Bland annat tycker vi oss se ett 

samband  mellan  antalet  ensamhushåll  och  ökad  läkemedelskonsumtion  samt  att 

läkarnas  pressade  schema  gör  att  de  väljer  att  ordinera  läkemedel  snarare  än  att 

komma med andra åtgärder, som exempelvis livsstilsförändringar. Det hade varit en 

mer gynnsam åtgärd i det långa loppet, för människan, samhället och miljön.  

5. Läkaren emellan miljön och samhället 

Läkarna har ett stort ansvar – för stort, menar vi. De ska ta hänsyn till att patienterna 

får en bra vård, de ska  rätta sig efter vad den politiska  ledningen säger, de ska gå 

efter  uppsatta  rekommendationer  och  ta  hänsyn  till  ekonomiska  aspekter.  Det 

fullkomligt ramlar uppgifter och information över dem och här har inte miljötankar 

en  chans  att  få  plats.  Läkemedlens  miljöpåverkan  tas  inte  ens  upp  i 

läkarutbildningen,  vilket  knappast  underlättar  för  dem  att  kunna  ta  hänsyn. 

Samtidigt som de ska vara spindeln  i nätet och serva patienter och samhället, sitter 

de  i  kläm  mellan  patienten  och  sjukvårdssystemet.  Detta  gör  att  läkarnas 

arbetssituation  blir  än  mer  pressad.  Vi  kan  förstå  deras  frustration  över 

sjukvårdssystemet och oro  för  framtiden när  stabiliteten  rubbas genom kortsiktiga 

politiska beslut och ständiga omorganisationer.  

När vi  intervjuat våra sju  läkare samt analyserat deras svar ser vi en genomgående 

trend när det gäller bristen på  tid  för patienten och  en okunskap om  läkemedlens 

miljöeffekter. Det är så mycket de vill, men inte kan. Det är patienten som prioriteras 

i första hand, därefter tas hänsyn till ekonomi och om möjligt till miljön i den tredje. 

Hade  miljön  fått  komma  före  ekonomiaspekten  hade  arbetet  med 

livsstilsförändringar varit mer genomförbart menar vi. En omprioritering hade  lett 
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till en samhällsvinst genom mindre användning av läkemedel, och att miljövänligare 

läkemedel hade kunnat väljas i större utsträckning, samt att människor hade levt ett 

hälsosammare  liv med hjälp av rekommendationer om  livsstilsförändringar. Tyvärr 

verkar det som om ingen större miljöhänsyn kommer att tas förrän det går att tjäna 

på den, det vill säga att ett miljövänligare läkemedel exempelvis kostar lika mycket, 

eller mindre, än ett konventionellt. Vi anser att det borde vara en självklarhet att ta 

hänsyn  till  de  externa  effekter  som  läkemedel  åstadkommer.  Idag  kan  inte  ett 

läkemedels  pris  sägas  spegla  dess miljöpåverkan,  och  som  det  ser  ut  idag  väljer 

Apoteket det  läkemedel  som är billigast  för dagen när vi hämtar ut ett  läkemedel. 

Det  gör  att  patienten  kan  få  ett  läkemedel med  samma  substans, men med  olika 

namn, när de hämtar ut läkemedel vid olika tillfällen. Detta kan, enligt de läkare vi 

talat med, förvirra patienten och göra att de tar för mycket läkemedel eller att de har 

ett  antal  påbörjade  förpackningar  hemma,  eftersom  de  inte  tycks  veta  att  dessa 

egentligen  innehåller  samma  läkemedelssubstans. Onödigt mycket  läkemedel  finns 

därmed i omlopp, vilket är oroande. Frågan är också hur patienten väljer att hantera 

läkemedlet när bästföredatumet passerats. Slängs det i soporna eller lämnas det in till 

Apotek? Det har  läkaren  ingen  som helst möjlighet  att kontrollera. De kan  endast 

försöka komma  ihåg att  informera patienten om att  så  skall göras. Apoteket borde 

här inta en tydligare roll, genom att bedriva ett mer aktivt arbete, för att se till att fler 

lämnar  in  sina  läkemedel  till  dem. Miljöklassificeringen  av  läkemedel  borde  även 

den uppmärksammas och belysas, för idag verkar det som om många läkare inte ens 

vet att den existerar. Det är synd att inte tillvarata miljöklassificeringen eftersom den 

dels  kan  bidra  till  att  medvetandegöra  läkemedlens  miljöpåverkan  och  dels, 

förhoppningsvis, leda till att miljövänligare läkemedel väljs.  

Läkarna har lärt sig att i sitt yrke inte kunna vara fullkomliga och ta allt i beaktning. 

Det  kan  vara  tillräckligt  att  sy  ihop  sin  arbetsdag  och  ge  patienten  det  som  den 

behöver.  Det  finns  dåligt  med  tid  att  söka  upp  information  om  läkemedlens 

miljöpåverkan. Den tid som finns går åt till att läsa om andra saker som ligger deras 
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arbete  närmare  till  hands  än  vad  miljö  gör.  Därför  borde  det,  för  att  öka 

medvetenheten, anordnas någon  form av utbildning  för  läkarna som kan väcka ett 

intresse för hur deras yrkesroll kan påverka miljön, samt hur de ska kunna bidra till 

att göra miljövänligare val. Hur läkaren väljer att agera har betydelse för miljön och 

för att de  ska kunna agera  i  rätt  riktning behöver medvetenheten öka, både bland 

dem och hos allmänheten. Samhället bör  ta  sitt ansvar och  lyfta  fram  läkemedlens 

miljöpåverkan.  Kanske  det  kan  få  patienten  att  fråga  efter  andra  alternativ, 

exempelvis livsstilsförändringar, snarare än att vilja ha ett läkemedel. Det vinner alla 

på i det långa loppet – så även miljön.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Tema Bakgrund 

Beskriv lite grann om dig själv som person 

• Ålder 

• Uppväxt 

• Boende 

• Civiltillstånd 

 
Vad har du för fritidsintressen? 

Hur kom det sig att du ville utbilda dig till läkare? 

Har du några andra utbildningar bakom dig? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Hur länge har du arbetat som läkare? 

• Vilken specialisering? 
 

Tema Läkarrollen 

Hur upplever/ser du på din roll som läkare? 

Vad ser du som din huvudsakliga uppgift som läkare? 

Hur ser en normal arbetsdag ut?  

Hur upplever du ditt arbetsklimat? 

Känner du dig ofta stressad? 

Har du bra kontakt med dina kollegor? 

Hur upplever kontakten med patienterna? 

Känner du att du har tillräckligt med tid för patienterna? 
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Tema Miljöaspekter 

Ingick det någon miljöinformation om läkemedel i din läkarutbildning? 

Har du gått någon miljöutbildning? 

Hur bedömer du att kopplingen till miljö är i ditt arbete? 

• Är det något du tänker på? 

• Hur påverkar det i så fall ditt arbete?  

 
Ställs det några direkta miljökrav gällande utskrivning av läkemedel? 

• Finns det andra miljökrav som ställs i ditt arbete? 
 

Har det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” någon gång diskuterats?  

Påverkas du av miljödebatten gällande läkemedel?  

Påverkas du av den allmänna debatten om miljöfrågor? 

 

Tema Läkare, miljö och patient 

Vad tar du hänsyn till vid utskrivning av läkemedel? Exempelvis:  

• Förpackningsstorlek 

• Nya utskrivningskriterier 

• Läkemedelsföretag 

• Läkemedlets pris 

• Miljöklassificering 

 
Har du tagit del av den miljöklassificeringen av läkemedel som finns i FASS? 

Har du någon gång fått frågor av patienter gällande miljöklassificering? 

Har du själv informerat patienter om miljöklassificeringen? 

• Läggs ansvaret på Apoteket? 

• Läggs ansvaret på patienten?   
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Tema Läkarkårens förhållande till miljö 

Anser du att läkare har ett moraliskt och etiskt ansvar? (Människa, miljö, samhälle) 

Anser du att läkarkåren är enad i miljöfrågan? 

• Finns det ett motstånd? Hur artar sig detta i så fall? 
 

Hur tror du att dina kollegor tänker kring miljö? 

• Är det något ni brukar diskutera? 
 

Vad tror du skulle behöva förändras för att större miljöhänsyn skulle kunna tas? 

Har du uppmärksammat ett ändrat förhållningssätt till miljön under din tid som 
läkare? 

• Hur tror du att det kommer se ut i framtiden? 
 

Är det något du vill tillägga? 
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