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Biologiskt aktiva substanser

•
 

Bekämpningsmedel 
(toxiska, hormonliknande mm)

•
 

Desinfektionsmedel 
(ex triclosan)

•
 

Industrikemikalier 
(hormonliknande ämnen, enzymer mm)

•
 

Läkemedel



Läkemedel är …

•
 

Biologiskt aktiva
•

 
Svårnedbrytbara

•
 

Långlivade
•

 
Ofta toxiska



Läkemedel …

•
 

Används i ökande mängder och fler sorter
•

 
Reningsverken ej gjorda för dem

•
 

Kontinuerligt utsläpp
•

 
Användningsrestriktioner osannolika

•
 

Går ej att förbjuda

Joakim Larsson



Rocking
 

Robin:
 Honor sjunger som hannar …

♫♪♫

Stapelfödan
 

är fjädermyggans 
larver som trivs bra i vatten från 
reningsverken.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stapelföda är fjädermyggor. Larverna trivs bra i vattnet från reningsverken, mycket mat där.



Forell av hankön som 
lever nära utlopp från 
reningsverk får 
honegenskaper

Östrogen från 
p-piller följer med 
ut i avloppet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Etinyöstradiol är mycket svårnedbrytbart jämfört med naturligt östrogen. (England och Sverige)




Utvecklingsstörningar, 
reproduktiva störningar 
och förändrat beteende 
hos fisk, groddjur och 
musslor

Fluoxetin
 

(serotonin-
 upptagshämmare)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Långsam utveckling hos fiskyngel
Förändrat beteende hos fisk och groddjur
Fördröjd metamorfos hos groddjur
Utvecklingsstörningar på extremiteter hos groddjur
Förhöjd estradiolnivå och utvecklingsstörningar hos fisk
Kvinnliga sötvattenmusslor frisätter fostren för tidigt




Sänkt fertilitet 
och könsbyte 
hos grodor

Etinylöstradiol
 

och 
klotrimazol

 
i låga 

koncentrationer



Tamiflu
 

inte bryts ned i reningsverk

Den aktiva 
substansen finns 
kvar i vattendrag 
där fåglar med 
influensavirus lever. 

Läkemedelsvärlden 3.10.2007



”Läkemedelsindustrier 
i Indien släpper ut 
mycket höga doser 
av antibiotika och 
andra aktiva 
läkemedelssubstanser 
i sitt reningsvatten”

Presentatör
Presentationsanteckningar
"Doserna är groteskt höga. Det här är mycket allvarligt och risken är stor att vi får en resistensutveckling som i slutändan även drabbar oss", säger Björn Olsen, professor vid infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.



Läkemedelsutsläpp i Indien
•

 
Flera bredspektrumantibiotika 
hittades i koncentrationer som 
är mycket giftiga för bakterier 
och växter

•
 

Ciprofloxacin
 

i topp på
 30 milligram per liter 

•
 

Enterokocker (tarmbakterier) i 
reningsverken resistenta mot 
alla kända antibiotika

Larsson J, de Pedro C, Paxby

 

N. Journal for Hazardous

 
Materials 2007;Vol 148 (3):751-755 



”Substanserna som 
ingen vill kännas vid”

•
 

Den svenska läkemedelsindustrin försäkrar att 
deras produkter inte utgjort någon miljöfara. 

•
 

Få
 

företag kan svara på
 

frågan vilken fabrik som 
producerar deras aktiva substans. 

•
 

Statistik visar att hälften av de aktiva 
substanserna i världen produceras i 
Indien och Kina.

Läkemedelsvärlden 3.10.2007



Effekter av antibiotika 
i avloppsvattnet

•
 

Minskar den bakteriella reningseffekten för 
andra gifter

•
 

Ekologiska effekter på
 

mikrober nedströms
•

 
Resistensutveckling

Joakim Larsson



Stimulerar resistensutvecklingen

•
 

Tillräckligt höga koncentrationer av 
antibiotika

•
 

Stor mängd bakterier (20 % humant 
avloppsvatten tillsätts)

•
 

Selektion av bakterier via aktiv 
slamteknologi, dvs

 
bakterier väljs ut som 

klarar ciprofloxacin!

Joakim Larsson







Läkemedelsrester i Stockholms 
vattenverk 2 april, 2007 (ng/l) 

Generiskt 
namn

Norsborg 
ingående

Lovön 
ingående

Görväln 
ingående

Norsborg 
utgående

Lovön 
utgående

Görväln 
utgående

Atenolol 1.0 0.5 1.5 <0.3 0.3 <0.3

Citalopram <0.3 1.4 0.5 <0.3 <0.3 0.3

Diklofenak 0.6 0.8 1.1 <0.1 <0.1 0.7

Ibuprofen <0.2 0.4 1.2 0.5 0.3 1.3

Metoprolol 1.1 1.5 2.5 0.3 0.5 0.4

Naproxen 1.4 1.4 2.0 0.7 0.2 1.3

Trimetoprim 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 <0.3



Läkemedel i abborrlever fångad i centrala Stockholm

Innerstation Mellanstation Ytterstation

Citalopram 0.1 µg/kg <0.1 µg/kg <0.1 µg/kg

Propoxyfen 0.25 µg/kg 0.16 µg/kg <0.1 µg/kg

2007



Vilka effekter kan dessa låga 
koncentrationer av läkemedel ha?

•
 

Fisk och andra akvatiska organismer kan 
skadas (försämrad reproduktion, ändrat 
beteende) 

•
 

Obalans i känsliga ekosystem kan skapas



Vilka effekter kan dessa låga 
koncentrationer av läkemedel ha?

•
 

Bioackumulerande
 

läkemedel eller 
läkemedelsrester kan nå

 
människor via 

konsumtion av fisk, skaldjur eller andra 
akvatiska organismer 

•
 

Läkemedelsrester eller metaboliter kan 
nå

 
människor via dricksvattnet



Potentiella effekter

•
 

Subterapeutisk
 

exponering för blandningar 
under långa perioder, i alla faser av livet

•
 

Synergieffekter i blandningar

•
 

Förändringar i arvsanlagen?
•

 
Antibiotikaresistens

•
 

Hormonella effekter
•

 
Allergiska reaktioner



Potentiella effekter
•

 
Effekterna av livslång exposition för mycket 
låga doser av läkemedel på

 receptormekanismer hos människor  är 
okänd, och

•
 

Det finns inga vetenskapliga metoder för att 
utvärdera eventuell förekomst av sådana 
effekter



Koncernledningen

Läkemedelskonsumtionen ökar

Global befolkningsökning enligt FN 1 miljard/decennium  x
nuvarande årlig ökning av läkemedelskonsumtion  3 %   =

trefaldigt ökad läkemedelskonsumtion om 25 år
men...
mängden vatten på

 
jorden om 25 år  = mängden vatten på

 
jorden idag

2005 = 2030 =



Läkemedel i vatten ej nytt

•
 

1981 Puerto Rico. Dumpade i havet. 
•

 
1993 Bangalore, Indien 2,7 g/l

•
 

1995 Danmark. Sulfa 5 mg/l i havet.
•

 
2004 Rhen. Venlaflaxin

•
 

2008 Kina. Oxytetracyklin
 

20 mg/l

•
 

Därtill kommer det fasta avfallet …



Hur omfattande är problemet?

•
 

Ej lagbrott att släppa ut läkemedelsrester
•

 
Vi vet inte var och hur läkemedel tillverkas, vi 
kan inte välja bra

•
 

Miljöklassificering behövs på
 

produktionsnivå!
•

 
Resistensutveckling är en global angelägenhet

•
 

Vem har ansvar för att miljön förstörs när tredje 
världen producerar åt första världen?

Joakim Larsson



Miljökrav

•
 

Köper ni in aktiva substanser från andra 
producenter?

•
 

Ställer ni miljökrav på
 

leverantörerna?
-

 
vilka krav?

-
 

hur kontrollerar ni?
•

 
Ställer ni miljökrav på

 
underleverantörerna?

-
 

vilka krav?
-

 
hur kontrollerar ni?
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