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vem har ansvaret?

• Läkemedelsverket?
• Kemikalieinspektionen?
• Livsmedelsverket?
• Socialstyrelsen?
• Naturvårdsverket?

Miljömål 4: ”Giftfri miljö” november 2001



EU och läkemedel:

Stockholm County Council / Environment

Generaldirektoratet 
för näringsliv

Generaldirektoratet för 
hälsa och konsumentskydd

Generaldirektoratet 
för miljö

Ministerrådet

Parlamentet

EMEA

lägger förslag

kan återremittera

beslutar

EU-kommissionen



De svenska förslagen – hur gick det?
Ny recital :
“Environmental impact should 
be assessed and, on a case.by-
case basis, specific 
arrangements to limit it should 
be envisaged.”

Ang. dokumentation som
skall bifogas ansökan:
- “Evaluation of the potential 
environmental risks posed by 
the medicinal product. The 
impact should be assessed.....”

Ang. märkn. av förpackn.:
“Specific precautions relating to the 
disposal of unused medicinal 
products...”
“Member states shall ensure that 
appropriate collection systems are in 
place for medicinal products that are 
unused or expired.”

Riskbedömningen/miljö: 
“-any risk ...as regards patients’
health or public health..”(hum.)

“any risk of undesirable effects 
on the environment”(vet.)



• 2002 uppdrar regeringen åt Läkemedelsverket att utreda 
läkemedels miljöeffekter och utreda miljöklassificering

• 2003 påbörjar SLL och Apoteket en regional 
faroklassificering av läkemedels miljöeffekter

• 2004 rapporterar Läkemedelsverket att en obligatorisk 
miljöklassificering i Sverige inte är möjlig (EU-stridig). LIF 
inbjuder då till framtagning av en frivillig sådan.

• 2005 påbörjas en nationell frivillig risk- och 
faroklassificering som beräknas bli klar 2010

• 2005 beslutar riksdagen att Läkemedelsverket ska ha 
sektorsansvar för läkemedel i målet ”Giftfri miljö”

Miljömål 4: ”Giftfri miljö” 2002-2005



Miljömål 4: ”Giftfri miljö” 2006-2007

• 2006 har EU genomfört flera forskningsprojekt kring 
läkemedel och miljö: Evramis, Rempharmawater, 
Poseidon och flera nya är startade: ERAPharm, Knappe

• 2007 beviljar MISTRA ett svenskt forskningsprojekt om 
läkemedel och miljö: MISTRAPharma

• LIF ordnar ett ”halvtidsmöte” kring miljöklassificeringen 
och finner att den varit lyckad. Ingen internationell oro.

• SLL, LIF och Apoteket beslutar att gemensamt försöka 
sprida den svenska modellen till hela EU. Får stöd av 
regeringen och av Läkemedelsverket.



• Kunskap om den svenska modellen har spritts i Europa 
genom konferenser, forskningsprojekt och nätverkande

• SLL och Apoteket informerar kommissionen genom 
direkta uppvaktningar och indirekt genom kontakter med 
Pharmaceutical Forum

• LIF aktualiserar frågan om spridning av den svenska 
modellen till EU genom sin europeiska motsvarighet 
EFPIA

Miljömål 4: ”Giftfri miljö” 2008



• Uppbackning för vårt projekt att sprida den svenska 
modellen till Europa

• Godkänn inte nya läkemedel om medicinskt och 
miljömässigt bättre alternativ redan finns på marknaden

• Påbörja planering av förbättrad reningsteknik i avlopps-
och vattenreningsverk (Naturvårdsverkets utredning)

• Se till att vi får ha kvar
– återtagning av oanvända eller utgångna läkemedel
– komplett försäljningsstatistik
– kvalificerat miljömässigt tänkande

även efter Apotekets avmonopolisering

Miljömål 4: ”Giftfri miljö” 2008-

Vad hoppas vi på från våra politiker?


