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

<0.3<0.3<0.30.4<0.30.4Trimetoprim

1.30.20.72.01.41.4Naproxen

0.40.50.32.51.51.1Metoprolol

1.30.30.51.20.4<0.2Ibuprofen

0.7<0.1<0.11.10.80.6Diklofenak

0.3<0.3<0.30.51.4<0.3Citalopram

<0.30.3<0.31.50.51.0Atenolol

Görväln 
utgående

Lovön
utgående

Norsborg 
utgående

Görväln 
ingående

Lovön 
ingående

Norsborg 
ingående

Generiskt 
namn



0Manchester, New York, Shipol
1Dubai, Düsseldorf, Hoorn (NL)
2

Bryssel, Helsingborg, HongKong, 
Köpenhamn, Lyon, Sofia

3Hamburg, Johannesburg
4Edinburgh
6Peking
7Paris
8Singapore

14Perth
Antal detekterade läkemedelProvtagningsplats



Läkemedel i aborrlever fångad i centrala Stockholm

<0.1 µg/kg0.16 µg/kg0.25 µg/kgPropoxyfen

<0.1 µg/kg<0.1 µg/kg0.1 µg/kgCitalopram

YtterstationMellanstationInnerstation



Långsiktigt mål:

Skydda dricksvatten från 
kontamination med syntetiska kemikalier

Vägledande princip:

Alla patienter skall ha rätt till 
bästa möjliga läkemedelsbehandling



vilka effekter kan dessa låga koncentrationer 
av läkemedel ha?

• fisk och andra akvatiska organismer kan skadas (försämrad 
reproduktion, ändrat beteende) vilket kan skapa obalans i 
känsliga ekosystem 

• bioackumulerande läkemedel eller läkemedelsrester kan nå
människor via konsumtion av fisk, skaldjur eller andra 
akvatiska organismer 

• läkemedelsrester eller metaboliter kan nå människor via 
dricksvattnet 

• 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



Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Läkemedelsverket

Apoteket AB

Sveriges Kommuner och Landsting

Stockholms läns landsting

riskvärdering (“det svenska initiativet”)



Baseras på risk- och farovärdering

Presenteras i tre olika nivåer, riktade till:
• patienter

• förskrivare

• specialister (läkemedelskommittéer o likn)

risk och fara (“det svenska initiativet”)



risk

cykla utan bromsar = riskabelt
(relaterat till användning av objektet)



PEC = predicted environmental concentration

riskvärdering

försåld mängd AI _____    .       
mängd vatten som AI späds iPECSURFACEWATER = 

PNEC = predicted no effect concentration
(högsta konc. som inte är giftig för levande organismer)

PEC
PNEC <1  (bra!)

PEC
PNEC >1  (dåligt!)



Användning av läkemedlet har bedömts 
medföra

PEC/PNEC

försumbar <0.1

låg 0.1 - 1

medelhög 1 - 10

hög >10

risk för miljöpåverkan

riskstratifiering



en cykel utan bromsar = farlig
(en egenskap hos objektet)

fara



Persistens:
Substansen
-bryts ner i miljön
-bryts ner långsamt i miljön
- är potentiellt persistent

Bioackumulation:
Substansen
- har inte potential att lagras i 

vattenlevande organismer
- har potential att lagras i 

vattenlevande organismer 



en miljöklassificering enligt den 
svenska modellen omfattar

• Riskbedömning:
– ”Användning av läkemedlet har bedömts 

medföra låg risk för miljöpåverkan.

• Farobedömning:
– ”Substansen bryts ner långsamt i miljön”
– ” Substanser har inte potential att lagras i 

vattenlevande organismer”



risk eller fara?

• risk tar hänsyn till exposition 
(=försäljning) men inte till 
regionala skillnader, missar 
nedbrytbarhet och bioackumulation

• fara beaktar fler variabler 
(nedbrytbarhet, bioackumulation) 
men missar expositionen

• bäst är att beakta både risk och 
fara



abakavir 
acetylcystein
acetylsalicylsyra 
aciklovir
acitretin
alendronat
alfuzosin
allopurinol
ambroxol
amfotericin
amikacin
amilorid
amiodaron
amitriptylin
amlodipin
amoxicillin
ampicillin
amprenavir
amsakrin
anagrelid
artemeter
atazanavir
atenolol
atorvastatin
atovakvon
atrakurium
azitromycin
aztreonam
bambuterol
beklometason
bendroflumetiazid
bensylpenicillin
bezafibrat
bleomycin
bortezomib
bromhexin
bromokriptin
budesonid
bumetanid
buprenorfin
bupropion
buspiron
busulfan
capecitabin
caspofungin
cefadroxil
cefepim
cefotaxim
ceftazidim
ceftriaxon
cefuroxim
cilazapril
ciprofloxacin

cisatrakuriumbesylat
cisplatin
citalopram
clofarabine
cyklofosfamid
cyproheptadin
cyproteron
cytarabin
darifenacin
dasatinib
daunorubicin
desogestrel
dextropropoxifen
diazepam
didanosin
difenhydramin
diklofenak
dikloxacillin
diltiazem
docetaxel
doxazosin
doxorubicin
drospirenon
duloxetin
dutasterid
dydrogesteron
efavirenz
efedrin
eletriptan
enalapril
epirubicin
eplerenon
eprosartan
ergotamin
erlotinib
ertapenem
erytromycin
escitalopram
esmolol
esomeprazol
estramustin
etidronat
etinylöstradiol
etonogestrel
etoposid
etoricoxib
etylmorfin
everolimus
ezetimib
felodipin
fenazon
fenofibrat
fenoximetylpenicillin

fentanyl
finasterid
flufenazin
flukloxacillin
flukonazol
flunitrazepam
fluoxetin
flutikason
fluvastatin
fluvoxamin
fondaparinux.
formoterol
fosinopril
foskarnet
furosemid.
galantamin
gemcitabin
gemfibrozil
gentamicin
glibenklamid
glimepirid
glipizid
glukosamin
glyceryltrinitrat
granisetron
guaifenesin
hydralazin
hydroklortiazid
hydroxikarbamid
ibandronat
ibuprofen
idarubicin
ifosfamid
imatinib
imipenem
imipramin
indinavir
indometacin
ipratropium
irbesartan
isoniazid
isradipin
kandesartan
kaptopril
karbamazepin
karboplatin
karvedilol
ketoprofen
ketorolak
ketotifen
kinapril
kladribin
klaritromycin

klemastin
klindamycin
klometiazol
klomipramin
klonazepam
klonidin
klopidogrel
klorambucil
klorcyklizin
klorzoxazon
kloxacillin
klozapin
kodein
kolestipol
kolestyramin
kolinteofyllinat
kvillaja
labetalol
lamivudin
lansoprazol
leflunomid
levofloxacin
levomepromazin
lidokain
lisinopril
losartan
mangafodipir
maprotilin
medroxiprogesteron
megestrol
melfalan
meloxikam 
merkaptopurin
meropenem
metenamin
metformin
metoprolol
metronidazol
metylaminolevulinat
metyldopa
mianserin
midazolam
mikonazol
miltefosin
mirtazapin
mitomycin
mivakuriumklorid
moklobemid
mometason
montelukast
morfin
moxifloxacin
moxonidin

nabumeton
naloxon
naproxen
naratriptan
natriumaurotiomalat
natriumkromoglikat
nelfinavir
nifedipin
noretisteron
norfloxacin
nortriptylin
noskapin
ofloxacin
omeprazol
ondansetron
orlistat
oseltamivir 
oxaliplatin
oxazepam
oxitetracyklin
oxybutynin
paklitaxel
pantoprazol
paracetamol
paroxetin
pemetrexed
pentoxiverin
permetrin
petidin
pindolol
pioglitazon
piperacillin
pizotifen
pravastatin
prilokain
probenecid
proguanil 
proklorperazin
propofol
propranolol
pyridostigmin
rabeprazol 
raloxifen
ramipril
ranitidin 
reboxetin
repaglinid
riluzol 
risedronsyra 
risperidon
rivastigmin
rizatriptan
ropivakain

rosuvastatin
sakvinavir
salbutamol
salmeterol
sertralin
sildenafil
simvastatin
solifenacin
spironolakton
stavudin
sulfametoxazol
sulindak
sumatriptan
sunitinib
suxameton
tadalafil
tamoxifen
telitromycin
telmisartan
temozolomid
tenoxikam
teofyllin
terazosin
terbinafin
terbutalin
testosteron
tetracyklin
tiklopidin
tioguanin
tiotropium
tolterodin
topotekan
torasemid
tramadol
trandolapril
triamcinolon
trimetoprim
trimipramin
tropisetron
valaciklovir
valganciklovir
valsartan
vardenafil
venlafaxin
warfarin
zanamivir 
zidovudin
zoledronsyra
zolmitriptan
zolpidem
zopiklon
östradiol
östriol
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