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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



Rocking
 

Robin:
 Honor sjunger som hannar …

♫♪♫

Stapelfödan
 

är fjädermyggans 
larver som trivs bra i vatten från 
reningsverken.



Forell av hankön som 
lever nära utlopp från 
reningsverk får 
honegenskaper

Östrogen från 
p-piller följer med 
ut i avloppet



Den stora 
gamdöden
Diklofenak

 
till 

indiska kor 
skadade 
gamarnas njurar



Larven förpuppas för 
tidigt –  det blir ingen 
fjäril av puppan

Simvastatin
 blockerar enzym i 

kolesterolsyntesen 
och larvens juvenila 
hormoner slutar 
tillverkas för tidigt



Var kommer 
alla komockor  ifrån?

Dyngbaggen dör ut pga
 avmaskningsmedlen



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

Fluoxetin
 

(serotonin-
 upptagshämmare)



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”



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



Läkemedelsrester finns i

•
 

Ytvatten
•

 
Grundvatten

•
 

Dricksvatten
•

 
Jord och sediment



Koncernledningen

Generiskt 
namn

Norsborg 
råvatten

Lovön

 
råvatten

Görväln

 
råvatten

Norsborg 
renvatten

Lovön

 
renvatten

Görväln

 
renvatten

Citalopram 0.1 0.4 1.1 <0.1 0.3 <0.1

Etinylestra-

 
diol

<0.3 0.7 <0.3 <0.3 <0.3 0.4

Metoprolol 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.3

Naproxen 0.9 0.8 0.9 0.4 0.3 0.6

Oxazepam 1.3 1.7 1.2 1.5 1.4 0.8

Propoxyfen 0.2 0.3 0.7 0.1 0.2 0.1

Trimetoprim 0.2 0.2 0.6 <0.1 0.1 <0.1

Läkemedelsrester i Stockholms 
vattenverk 5.5.2005 (ng/l)





Hur kommer läkemedel ut i miljön?





Potentiella effekter

•
 

Antibiotikaresistens
•

 
Hormonella effekter

•
 

Allergiska reaktioner

•
 

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

•
 

Synergieffekter i blandningar



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 =
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