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Att rester av läkemedel kommer ut i miljön är känt 
sedan länge. Redan på 1990-talet upptäckte brit-
tiska sportfiskare att deras fångst till största delen 

bestod av honfiskar eller fiskar som var tvåkönade. Detta 
innebär att fertiliteten är nedsatt vilket påverkar de ekolo-
giska systemen i vattendragen. Sportfiskarnas fynd kopp-
lades senare till påverkan av östrogener (till exempel eti-
nylestradiol, en vanlig ingrediens i p-piller) som kom från 
avloppsreningsverk i närheten. Liknade påverkan på fisk 
har senare setts i hela världen och halten av etinylestradiol 
som påverkar fisk har också uppmätts i svenskt renat kom-
munalt avloppsvatten.

För att få en uppfattning om vilka läkemedelssubstanser 
som är mest miljöpåverkande började SLL för mer än tio år 
sedan att miljöklassificera läkemedelsubstanser efter deras 

miljöpåverkan vid användning. Klassificeringen grundade 
sig då huvudsakligen på miljödata från läkemedelsindu-
strin och innehöll information om läkemedelssubstansers 
miljöfarliga egenskaper, miljöfarlighet. Senare utvecklades 
klassificeringen till att även omfatta en bedömning av mil-
jörisken som utförs av Läkemedelsindustriföreningen. Risk-
bedömningen visar hur stor risken är att miljön påverkas 
vid nuvarande användning, 

På den tiden fanns inte så mycket annan information. I 
dag vet vi mycket mer, även om det fortfarande finns stora 
kunskapsluckor. Klassificeringen publicerades tidigare på 
landstingets webbsida janusinfo.se samt trycktes i en bro-
schyr varje år. Genom att föra in miljöklassificeringen i en 
databas blir det möjligt att komplettera med annan infor-
mation än farlighet och risk vilket ger en fullständigare bild 

SLL:s nya databas för    

Stockholms läns landsting (SLL) 
har skapat en databas för infor-
mation om läkemedels miljö-
påverkan. Databasen ska presen-
tera läkemedels miljö påverkan 
på ett lättillgängligt och över-
skådligt sätt och underlätta för 
läkemedels kommittéer att ta 
hänsyn till miljöaspekten i sina 
rekommendationer. Data basen 
finns på www.janusinfo.se/miljo 
och är öppen för alla. 
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   läkemedels miljöpåverkan

av en substans miljöpåverkan än vad enbart klassificering-
en visar. 

I dag vet vi till exempel en hel del om vilka läkemedel 
som renas bort i reningsverken och vilka som passerar rakt 
igenom utan att påverkas så mycket. Vi har också informa-
tion om vilka substanser som hittats i våra vattendrag och 
i vårt dricksvatten, vilket är ett bra komplement till indu-
strins miljödata som huvudsakligen bygger på laboratorie-
tester.

Dessutom har vi en hel del kunskap via olika forsknings-
projekt, inte minst det svenska MistraPharma. Relativt ny 
kunskap är också att fabrikerna kan släppa ut avfall av lä-
kemedelssubstansen i samband med tillverkningen av ett 
läkemedel. Detta gör att läkemedels miljöpåverkan är en 
global fråga inte minst eftersom tillverkningen av substan-

ser oftast sker i länder i Asien, till exempel i Indien och 
Kina. 

Är läkemedlet dessutom ett antibiotikum är det extra 
allvarligt med tanke på resistensrisken, särskilt om det in-
dustriella avloppet blandas med humant avloppsvatten. 
Bakterier vid sådana reningsverk är multiresistenta i myck-
et hög utsträckning. Resistens kan spridas genom överfö-
ring mellan bakterier och omkring hälften av de turister 
som återvänder till Sverige från Indien bär på bakterier med 
ESBL, en resistensmekanism. 

Databasen finns på janusinfo.se
Miljödatabasen finns på janusinfo.se/miljo och är utfor-
mad på samma sätt som de andra beslutsstöden i SLL (till 
exempel Läkemedel och amning, Läkemedel och fosterpå-
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verkan). Informationen i databasen nås via en sökruta, där 
det går att söka på ett läkemedels produktnamn, ingående 
substans eller ATC-kod. I första sökmenyn får man träff 
på klassificering av substansens miljörisk och miljöfarlig-
het (PBT). 

 

Resultat av sökning i den nya 
miljödatabasen

Miljöfarlighet
Miljöfarligheten avser en substans miljöfarliga egenska-
per och är graderad från 0 till 9, ju högre siffra desto sämre 
egenskaper ur miljösynpunkt har substansen. Klassifice-
ringen av miljöfaran är en sammanslagning av bedömning 
av parametrarana persistens, bioackumulation och toxici-
tet (PBT) som var och en kan anta värden mellan 0 och 3. 
Själva klassificeringen bygger på en modell framtagen av 
SLL och Apoteket AB i samråd med toxikolog och utförs 
huvudsakligen av apotekare i Stockholm läns landsting. 
Mer information om hur klassificeringen går till finns på 
janusinfo.se/miljo.

Miljörisk
En substans kan ha mycket miljöfarliga egenskaper, men 
om den används väldigt lite späds det som kommer till 
vattendragen snabbt ut, så att det inte är någon risk för nå-
gon miljöpåverkan. Därför måste man också ta hänsyn till 
hur stor användningen är, vilket görs vid klassificering av 
risken. Det innebär att om användningen av en substans 
ändras så ändras också risken. Miljörisken måste därför 
uppdateras regelbundet. 

Uppgifter om miljörisken baseras på försäljningen i Sve-
rige av en substans under ett år. Riskklassificeringen i da-
tabasen på Janusinfo tas huvudsakligen från den riskklas-
sificering som presenteras på fass.se. Klassificeringen utförs 
av Läkemedelsindustriföreningen enligt en modell som ta-
gits fram i samarbete med Stockholms läns landsting, Apo-
teket AB, Läkemedelsverket samt Sveriges kommuner och 
landsting. 

Övrigt innehåll
För att få information utöver klassificeringen klickar man 
på det blåfärgade dokumentnamnet. Då visas information 
om vilka produkter på svenska marknaden som innehål-
ler substansen, allmän information om substansens mil-
jöpåverkan, förekomst i vatten och fisk, ett avsnitt med 
försäljningsstatistik och referenser. För närvarande finns 
sådan information för de 34 substanser som finns med i 
Stockholms läns landstings förteckning över miljöbelas-
tande läkemedelssubstanser. Förteckningen har tagits fram 
inom ramen för landstingets miljöprogram, Miljöutmaning 
2016. (http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/
Miljobelastande-lakemedelssubstanser.pdf). 

Övriga substansdokument kommer succesivt att förses 
med liknande utökad information. 

Resultat av sökning i den nya 
miljödatabasen

Miljöaspekten vägs in i rekommendationer
Stockholm läns läkemedelskommitté ger varje år ut Kloka 
Listan (http://klokalistan.janusinfo.se/2016/), en lista över 
rekommenderade läkemedel i SLL vid vanliga sjukdomar. 
Där har miljöaspekten vägts in sedan 2005. 

Mer än 90 procent av de läkemedel som finns i avlopps-
vattnet kommer från användning i hushållen. Vill man änd-
ra läkemedlen i avloppsvattnet till mer miljövänliga sub-
stanser är det därför klokt att försöka påverka användning-
en i hemmen. Där används, förutom receptfritt, till största 
delen läkemedel förskrivna i öppenvården. 

Öppenvårdsläkare har hög följsamhet till Kloka Listan, 
över 80 procent, därför uppkom tanken att väga in miljö-
aspekten i Kloka Listan. Den medicinska effekten är i första 
hand avgörande för vad som rekommenderas, men om två 
läkemedelssubstanser är lika bra ur medicinsk synvinkel 
kan miljöaspekten bli avgörande för valet. Miljöhänsyn kan 
också bli styrande för om en substans rekommenderas i 
första eller andra hand. Om någon av substanserna som 
jämförs miljömässigt saknar miljöinformation rekommen-
deras den substans som har miljödata, förutsatt att substan-
sen inte är starkt miljöpåverkande, men de flesta substanser 
är trots allt inte det.

Miljöklassificeringen används vid val av miljömål
Miljöklassificeringen används även av SLL:s hållbarhets-
avdelning när man väljer vilka substanser som ska vara 
med på Stockholms läns landstings förteckning över mil-
jöbelastande läkemedelssubstanser. Man tar också bland 
annat hänsyn till förskrivningen i SLL och förekomst i 
Stockholms ytvatten, dricksvatten och fisk. Förteckningen 
med dessa substanser är därför grundad på miljöpåverkan 
inom Stockholms län. SLL följer varje år upp substanserna 
genom vattenprovtagningar. Förteckningen används även 
av verksamheter inom landstinget som stöd för att ta fram 
lokala miljömål för läkemedel.

De senaste tre åren har exempelvis ett av de större sjuk-
husen i landstinget, Danderyds sjukhus, haft som miljömål 
att minska användningen av fyra substanser i förteckning-
en: diklofenak, felodipin, tramadol och zolpidem. Sjukhu-
sets användning av substanserna minskade dessa år sam-
manlagt med 28–68 procent. 
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Kloka Listan ges ut årligen i två versioner, en 
för läkare och en för patienter. Den finns på 
www.janusinfo.se

LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter, 
fördjupning och omvärldsbevakning inom 
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
frågor. Varje dag utkommer webbtidningen 
med nya artiklar och notiser som håller dig 
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv. 
Du kan även välja att kostnadsfritt prenume-
rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
som utkommer några gånger per år.  

Vad du tycker att vi ska skriva om på  
LIFe-time.se? 
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF    Box 17608, SE -118 92 Stockholm    Tel +46 8 462 37 00    E-mail info@lif.se    www.lif.se    www.fass.se

LIF201608

Läs mer på LIFe-time.se

”Tredelat 
huvudmanna-
skap – en 
bromskloss?”

”Riksrevisio-
nens krock 
med verklig-
heten”

Bättre rapportering av läkemedelsbiverkningar
Sedan EU:s nya system för uppföljning av läkemedels- 

men största ökningen sker bland patienter. 
VÅRDKVALITET

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier 
för nya antibiotika
Regeringen ska undersöka om statliga premier kan vara ett 
sätt att få fram nya antibiotika. En bra förutsättning är det 
goda samarbetet mellan läkemedelsbranschen och staten, 
sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström i Almedalen.
FORSKNING

KrönikaLedare

Anders Blanck  
VD LIF

Barbro Westerholm,  
Riksdagsledamot (L)
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Databasen finns även på engelska
SLL:s arbete med läkemedels miljöpåverkan har uppmärk-
sammats internationellt och databasen finns också i en 
engelsk version. Förhoppningen är att detta arbete ska ge 
ringar på vattnet och därmed internationell påverkan. Till 
exempel har SLL:s arbete med miljöklassificeringen och 
att ställa miljökrav vid upphandling av läkemedel, upp-
märksammats av WHO och FN (UNDP) som nu håller på 
att ta fram riktlinjer för grön upphandling. Information om 
miljöklassificeringen och invägningen av miljöaspekten i 
Kloka Listan, har presenterats i en flersidig folder på fem 
språk: How Doctors Can Help Reduce Pharmaceutical Pol-
lution, publicerad av Health Care Without Harm (HCWH) 
Europe, 2015 (https://noharm-europe.org). HCWH är en 
internationell sammanslutning för miljöansvariga inom 
hälso- och sjukvård.

 

copyright HCWH Europe

Miljöklassificeringen och invägning av miljöaspekten i Kloka Listan 
har uppmärksammats internationellt i en folder framtagen på fem 
språk av Health Care Without Harm - Europe. 
https://noharm-europe.org

 

Läs mer om enskilda avlopp
Havs- och vattenmyndigheten. Regeringsuppdrag om en-
skilda avlopp. Läs mer på myndighetens hemsida. 

SIV MARTINI
Leg apotekare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Stockholms läns landsting

reduce 
pharmaceutical 
pollution

HOW 
DOCTORS
CAN HELP -

ered. 

For more information,  

E N V I R O N M E N TA L LY 
C L A S S I F I E D

P H A R M A C E U T I C A L S

2014 -2015

Stockholm County Council

Environmentally 

Pharmaceuticals

SLL:S MILJÖARBETE
Att bidra till minskade miljörisker med läkemedel är en viktig del 
av Stockholms läns landstings miljöarbete. Enligt Miljöutma-
ning 2016, det miljöpolitiska programmet för perioden 2012–
2016, ska landstinget bland annat bedriva ett hälsofrämjande 
miljöarbete. Ett förebyggande miljöarbete bidrar till friska invå-
nare i en miljö med frisk luft och rent vatten. 

Att verka för att sänka halten av de mest miljöbelastande lä-
kemedelssubstanserna i naturen är därför en betydelsefull del 
av landstingets miljöarbete. I detta arbete ingår att bedöma och 
klassificera läkemedel efter deras påverkan på miljön.

VIKTIGT ATT BEVAKA UTSLÄPP FRÅN 
BÅDE RENINGSVERK OCH ENSKILDA AVLOPP
De flesta läkemedel vi använder utsöndras via urinen i oför-
ändrad form eller som metaboliter. Läkemedelsresterna kan 
sedan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom 
avloppsreningsverken. Läkemedel är ofta framtagna för att stå 
emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön 
under lång tid. 

Substanser som tillförs ett vattendrag snabbare än det bryts 
ner kommer därför att ackumuleras, det vill säga koncentratio-
nen i vattendraget kommer sakta att öka. Då finns risk för att 
läkemedelssubstansen dels påverkar växter och djur i vatten-
dragen, dels tränger in i vårt dricksvatten. Eftersom läkemedel 
är gjorda för att påverka levande organismer, till skillnad från de 
flesta andra kemikalier, är det viktigt att bevaka halterna i miljön.

Avloppsreningsverken är inte byggda för att ta hand om lä-
kemedelsrester, men testning av effektivare reningsmetoder 
pågår. I framtiden kommer sannolikt de större reningsverken 
att förses med förbättrad rening, men de mindre reningsverken 
kommer troligen att fungera som i dag. 

Detta medför att så kallat uppströmsarbete (att minska 
mängden läkemedelsrester som kommer ut i avloppsvattnet 
innan det når reningsverket) kommer att vara fortsatt viktigt, 
inte minst med tanke på att vi i Sverige har många enskilda 
avlopp (cirka 700 000 fastigheter). Dessa avlopp, som alltså 
inte är kopplade till något kommunalt reningsverk, bidrar till 
spridning av bakterier och läkemedelsrester. Nästan hälften 
av de enskilda avloppen är inte godkända och en stor del av 
dem är direkt olagliga. 

Så här ser databasens 
logotyp ut. Miljödatabasen finns 
på www.janusinfo,se/miljo




