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Läkemedel är till stor nytta för oss människor då de botar och lindrar sjuk-
domar, men när de hamnar i miljön riskerar de att ha negativ påverkan. 
Läkemedel och dess aktiva substanser har blivit en globalt och vanligt före-
kommande förorening i våra vattendrag, vilket bidrar till växande oro över 
hela världen. Läkemedelsföroreningar kan hämma fortplantningen och på-
verka beteendet hos vattenlevande organismer eller vara toxiska för vissa 
arter. Antibiotikaresistens är ett växande problem, som påskyndas av läke-
medelsföroreningarna. Över hundra tusen ton läkemedel konsumeras varje 
år i världen och under deras livscykel släpps aktiva substanser ut i miljön. 
Hundratals olika läkemedel har uppmätts i ytvatten, avloppsvatten, slam, 
jord och organismer. En del av de problem som dessa läkemedel orsakar är 
kända, men det finns tusentals aktiva substanser som kan påverka organis-
mer på sätt vi inte känner till, och om kombinationseffekterna vet vi ännu 
mindre.

Andra ämnens skadliga påverkan regleras genom begränsningar eller 
förbud, men läkemedel är undantagna från EU:s kemikalielagstiftning och 
andra miljölagstiftningar. Det finns inga gränsvärden för tillåtna utsläpp 
från tillverkning någonstans i världen. Det råder stor sekretess kring till-
verkning av läkemedel, hur och var tillverkningen sker är hemligt. På vissa 
platser där våra läkemedel produceras har extremt höga halter av läkemedel 
uppmätts i den närliggande miljön där vatten släpps ut. I Sverige har vi ett 
utbytbarhetssystem som innebär att det läkemedel en patient har fått för-
skrivet av läkare byts ut mot den billigaste motsvarigheten på apoteket. 
Något som innebär stora besparingar för den svenska staten. Problemet är 
att ingen miljöhänsyn tas med i bedömningen. Eftersom vi inte kan eller 
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vill förbjuda användning av läkemedel måste vi se till att de används rätt 
och i så hög grad som möjligt förhindra att de hamnar i miljön. Sverige 
måste arbeta mer aktivt inom EU, men även med de nationella styrmedel 
som finns tillgängliga för att få en tillverkning av läkemedel som både är 
miljömässigt och socialt försvarbar oavsett produktionsland. Dessutom 
måste reningsverken bli bättre på att ta bort läkemedelsrester.

Det finns utredningar och rapporter framtagna på uppdrag av Sveriges 
regering som klargjort både problem och lösningar, men ändå fortsätter vårt 
hälsosystem att bidra till stora problem vid tillverkning och användning av 
läkemedel. Naturskyddsföreningen anser att:

• Miljökrav vid tillverkning av läkemedel ska införlivas i EU:s  
läkemedelslagstiftning. 

• Transparensen måste öka. När läkemedelstillverkning och ursprung 
är hemligt finns ingen möjlighet att kontrollera produktionsförhål-
landena.

• Sverige måste ta miljömässigt ansvar i utbytbarhetssystemet. Idag 
grundas beslut om läkemedelsbyte enbart på pris och leverans- 
kapacitet.

• Det måste skapas juridiska incitament för att för att uppmuntra kom-
muner att införa avancerad rening exempelvis genom krav på 
gränsvärden eller reningseffektivitet. 
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Över hundratusen ton läkemedel konsu-
meras varje år i världen där Europa står för 
drygt 20 procent1,2,3. Läkemedel och dess 
aktiva substanser har blivit en allmänt fö-
rekommande förorening i våra vatten och 
bidrar till växande oro globalt. Mer än 600 
läkemedel har uppmätts i miljön världen 
över4. Under hela läkemedlets livscykel, vid 
tillverkning, användning och avyttring, 
släpps aktiva substanser tillsammans med 
andra kemikalier ut i miljön5. 

Under 90-talet uppmärksammade man 
att fiskar som levde nedströms renings-
verk i Storbritannien var tvåkönade, det var 
fiskhanar hade blivit feminiserade och 
börjat utveckla äggceller i testiklarna6. 
Snart därefter kunde man konstatera att 
fiskar som exponeras för könshormoner 
som finns i bland annat p-piller, orsakar 
denna feminisering7,8. Man upptäckte 
också att samma substans orsakar beteen-
deförändringar i en rad olika fiskarter9,10,11.

Hundratals olika läkemedel har hittats i 
ytvatten, avloppsvatten, slam, jord och or-

ganismer över hela världen. En vetenskap-
lig studie som nyligen släpptes beskrev hur 
veterinärmedicinska läkemedel, bland 
annat antibiotika, hittades i majoriteten av 
de europeiska vattendrag där prover togs12. 
En sammanställning av Östersjöländernas13 
egna data och ett flertal andra studier be-
kräftar att läkemedel är allmänt förekom-
mande i den akvatiska miljön. Läkemedel 
är tillverkade för att påverka olika proces-
ser i djur och människor i låga doser. De är 
även tillverkade för att brytas ned lång-
samt i kroppen. Detta innebär att de oav-
siktligt kan påverka andra arter i naturen. 
Med några få undantag vet man inte vilka 
de biologiska effekterna är.

Andra ämnen som påverkar miljön kan 
regleras genom förbud eller begränsningar. 
Läkemedel och dess aktiva substanser är 
en särskild grupp av ämnen eftersom vi be-
höver dem för att bota och lindra sjukdo-
mar. Därför är det viktigt att de används 
rätt och att vi i så hög grad som möjligt för-
hindrar att de hamnar i miljön. 

1. Belloni et al (2016)
2. Efpia (2018)
3. Lindsley (2018)
4. Küster & Adler (2014)
5. Mudgal et al (2013)
6. Sumpter & Jobling (1995)

30-90%
av läkemedel som intas av människor och djur utsöndras som aktiva substanser via urin 
eller avföring. De befintliga vattenreningsverken klarar inte av att ta bort många av de
 aktiva substanserna.

7. Routledge (1998)
8. Metcalfe (2001)
9. Saaristo et al (2010)
10. Kristensen et al (2005) 
11. Reyhanian et al (2011)
12. Casado et al (2019)
13. Unesco & Helcom (2016)
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Halter av över 600 läkemedel har uppmätts 
globalt och många av dem har kunnat upp-
mätas i Östersjön14, 15. Varierande typer av 
läkemedel har hittats spridda över alla 
kontinenter, bland annat hormoner, antiin-
flammatoriska, antibiotika och antidepres-
siva16. Läkemedel hamnar i miljön på flera 
olika sätt (se figur 1). Det släpps ut läkeme-
del under hela dess livscykel, från tillverk-
ning av enskilda aktiva ingredienser till 
användning. 

Läkemedelsanvändning
I Sverige sprids läkemedel främst till mil-
jön vid användningsfasen via utsläpp av 
avloppsvatten.  Vid normal användning 
hamnar rester av läkemedel som män-
niskor har konsumerat i avloppet via toa-
letten. 30-90 procent av den aktiva sub-
stansen i ett läkemedel som intas oralt ut-
söndras som aktiv substans i urin och av-
föring17. Många läkemedel bryts ned i 
kroppen till metaboliter, men en hel del 
passerar genom kroppen utan att tas upp 
eller brytas ned. En del metaboliter kan 
dessutom ändå vara aktiva. 

Läkemedel är ofta stabila och dagens 
befintliga vattenreningsverk klarar inte av 
att rena bort många av de aktiva substan-
serna. Detta innebär att många läkemedel 
som människor använt passerar genom 
reningsverken och hamnar i mottagande 
vatten. I en undersökning baserad på mät-
ningar av 62 läkemedel i svenska renings-
verk så renades 25 procent bort nästan helt, 
25 procent delvis och resterande 50 procent 
inte alls eller till liten del18.  

Vattenreningsverk anses vara ”hotspots” 
för antibiotikaresistens19, dvs en gynnande 
miljö för bakterier med resistenta bakterier 
att gro och sprida sig vidare, även om vissa 
studier inte har kunnat påvisa selektion 
för resistens hos bakterier i reningsverk20. 

Det används idag över tusen aktiva sub-
stanser i läkemedel i Sverige och många av 
dem detekteras i avloppsvatten i nivåer 
från ng/L till µg/L21,22. Eftersom många av 
våra kommunala avloppsreningsverk fort-
farande inte är anpassade för att rena bort 
läkemedel så hamnar en stor del av dessa 
läkemedel i vattenmiljön. För att komma 
till rätta med detta krävs att avancerad re-
ningsteknik installeras i vattenrenings-
verken. 

Detta diskuteras och utreds i Sverige 
och det finns i nuläget ett antal kommuner 
som har installerat avancerad vat-
tenrening i sina vattenreningsverk. 
Linköping var 2017 först i Sverige att införa 
avancerad vattenrening av läkemedelsres-
ter23 och Simrishamns kommun invigde 
sitt utökande reningsverk med avancerad 
rening av läkemedel och andra mikroföro-
reningar i maj 201924. 

Läkemedel som hamnar i slammet i 
vattenreningsverk kan komma att spridas 
till jordbruksmark och därefter vidare i 
grödor. I hur stor utsträckning detta sker är 
än så länge ganska okänt och bör undersö-
kas mer. Man har dock hittat halter av ett 
flertal läkemedel och andra miljögifter i 
avloppsslam och naturskyddsföreningen 
anser därför att det inte bör spridas på 
åkrar. 

14. Petrie et al (2015)
15. Unesco & Helcom (2016)
16. Aus der Beek et al (2016)
17. Mudgal et al (2013) 
18. Hörsing et al (2014)
19. Rizzo et al (2013)

20. Flach et al (2018)
21. Falås et al (2012)
22. Verlicchi et al (2012)
23. Riktlinjer för vatten och avloppsplanering, SBN 2016-
263, Linköpings kommun
24. Simrishamns kommun (2019)
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Figur 1. Läkemedel kan spridas i naturen under hela livscykeln, från tillverkning till användning. Då det råder sekretess 
kring var ett läkemedel tillverkas är det svårt att veta vilka tillverkare som orsakar utsläppen. När människor tar läke-
medel, hamnar resterna via avföring och urin i avloppet. Vattenreningsverken är i många fall inte rustade för att rena 
avloppsvattnet från läkemedel. I reningsverken hamnar läkemedelsrester även i det slam som sedan sprids ut på våra 
åkrar. Veterinärmedicinska läkemedel sprids t.ex. genom gödsel, av djur som behandlats utvärtes och genom vattenbruk. 
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Veterinärläkemedel
Med veterinärläkemedel finns en annan pro-
blematik. Där sprids läkemedlen främst till 
miljön genom gödsel från behandlade djur, 
som sedan sprids ut över åkrar och kan spri-
das vidare genom avrinning. Spridning sker 
även vid utvärtes behandling med läkeme-
del som sköljs av och via utsläpp från vatten, 
till exempel laxodlingar.25 

Det används globalt sett mer antibiotika 
till friska djur än vad det görs av sjuka 
människor26. Det har förutspåtts att antibio-
tikaanvändningen kommer att öka stort med 
ökad efterfrågan på animaliska produkter, 
med upp till 67 procent från 2015 enligt vissa 
beräkningar27. Stora mängder antibiotika an-
vänds när man behandlar samtliga djur i en 
grupp i förebyggande syfte och/eller för att 
stimulera tillväxt28, inte för att de är sjuka. 

Svenska lantbrukare är de bästa i EU 
när det kommer till återhållsam antibioti-
kaanvändning och förebyggande arbete för 
att hålla djuren friska och välmående. 
Sverige var först i världen 1986 med att för-
bjuda antibiotika i foder i syfte att öka dju-
rens tillväxt och var med och drev på 
samma förbud i EU som infördes 200629. I 
de nya EU-reglerna gällande veterinär-
medicinska läkemedel som träder i kraft 
2021 får man inte rutinmässigt behandla 
grupper av djur med antibiotika i förebyg-
gande syfte30. Omställningen för svenska 
lantbrukare blir således inte svår eftersom 
vi redan ligger i framkant vad gäller behand-
ling med antibiotika inom djurhållning. 

Läkemedelstillverkning 
I Europa antar man ofta att utsläpp från 
tillverkningen av läkemedel är väldigt låga 
jämfört med det som släpps ut genom an-
vändning31. Det finns en del studier som 

visar att produktionsanläggningar även i 
Europa har betydande utsläpp i miljön32, 33,34 ,35 

men det finns ingen omfattande samman-
ställning om läkemedelsproduktion och 
dess utsläpp inom Europa. 

En stor del av de läkemedel vi använder 
i Sverige produceras helt eller delvis i låg-
kostnadsländer med sämre miljöreglering. 
Studier har visat att det i flera fall släpps ut 
mycket höga halter läkemedel vid denna 
tillverkning, vilket förorenar miljön och 
dricksvattnet för lokalbefolkningen36,37. En 
svensk studie från 2007 fann att ett re-
ningsverk i Indien som tog emot avlopps-
vatten från ett flertal läkemedelsfabriker 
släppte ut stora mängder läkemedel38. 
Forskarna mätte halter upp till en miljon 
gånger så höga som de som släpps ut från 
svenska avloppsreningsverk. De fann 
bland annat ett flertal bredspektrum anti-
biotika vilket är särskilt oroande med 
tanke på antibiotikaresistensen. I en upp-
följande studie undersökte man dricks-
vattnet i närliggande byar och sjöar som 
inte låg i direkt anslutning till tillverk-
ningsutsläppen. Man hittade läkemedel i 
samtliga brunnar som undersöktes och 
mycket höga halter i de två sjöarna39. 
Efterföljande studier har visat att situatio-
nen inte förbättrats och att läkemedelsin-
dustrin fortsätter att förorena miljön med 
läkemedelsrester, lösningsmedel och tung-
metaller i mycket höga halter vilket riske-
rar att skada miljön och människors 
hälsa40. Liknande exempel finns i Kina, där 
man hittat höga halter antibiotika i mot-
tagande vatten från producenter41. Man har 
även hittat 17a-ethinylestradiol, förkortat 
EE2, som används i p-piller, i halter långt 
över den gräns där man sett effekt på vat-
tenlevande organismer (51 ng/L)42.

25. Bártíková et al (2016)
26. WHO (2012)
27. Van Boeckel et al (2015)
28. Van Boeckel et al (2015)
29.Jordbruksverket & folkhälsomyndigheten (2017)
30. Europeiska unionens råd, Pressmeddelande 26.11.2018
31. EEA (2010)
32. Prasse et al (2010)
33. Collado et al (2014)

34. Cardoso et al (2014)
35. Bielen et al (2017)
36. Larsson (2014)
37. Cardoso et al (2014)
38. Larsson et al (2007)
39. Fick et al (2009)
40. Changing markets (2018)
41. Li et al (2008)
42. Cui et al (2008)
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I en rapport som sammanställt Östersjö-
ländernas egna mätningar av läkemedel i 
avloppsvatten, floder och havet framgår att 
ju längre bort från källorna (avloppsre-
ningsverken) man kommer, ju lägre halter 
av läkemedel uppmäts43. Ungefär 90 pro-
cent  av de 167 läkemedel man undersökte 
hittades i avloppsverkens in och ut vatten. 
Man hittade även 30-40 procent av dessa 
läkemedel i sediment, akvatiska organis-
mer och i havsvatten relativt långt ifrån 
källan. Dessa läkemedel är vanligtvis svår-
nedbrytbara vilket gör att de kan transpor-
teras långväga från källan. Exempelvis 
karbamazepin, ett läkemedel mot epilepsi, 
hittades kring hela Östersjön; i fisk, sedi-
ment och även ute i öppet hav. I en annan 
forskningsstudie så mätte man 21 olika lä-
kemedel som hamnar i naturen genom ut-
släpp från 8 skånska vattenreningsverk. 
De fann att minst 71 kg läkemedel släpps ut 
från dessa varje år. Enligt forskarnas grova 
beräkningar innebär dessa siffror att kring 
600 kilo läkemedel släpps ut från Skånes 
vattenreningsverk varje år44. Och då är siff-
ran ändå låg, de har bara räknat på en liten 
del (21 st.) av alla läkemedel som används, 
troligtvis är det ett till flera ton läkemedel 
som släpps ut bara i Skåne varje år. En un-
dersökning där man mätte veterinärläke-
medel i 29 små vattendrag i 10 europeiska 
länder så uppmättes minst en av substan-
serna i 79 procent av vattendragen. 
Medelvärdet var 3,6 läkemedel för varje 
vattendrag45. Ytter-ligare en studie från 
University of York som nyligen prestente-
rades på en konferens i Helsingfors (den 27 
maj 2019) mätte flera olika sorters vanlig 
antibiotika i vattendrag i 72 olika länder 
utspritt över 6 kontinenter. De hittade anti-
bioitka i 65 procent av alla vattendrag och 
många gånger i halter långt över de grän-
ser som industrin själva har satt som 
säkra för miljön46,47. 

När läkemedel har hamnat i miljön så kan 
det tas upp av olika organismer och spridas 
vidare genom näringsväven. Man vet inte 
så mycket om hur läkemedel överförs i nä-
ringskedjan, men i en nylig studie har man 
mätt halterna av läkemedel i vattenlevan-
de insekter och spindlar i strandzonen i 
Australien48. Man hittade förvånansvärt 
höga halter av många läkemedel i väv-
nadsanalyserna, både i vattenlevande in-
sekter och i spindlarna. Läkemedels-
koncentrationerna var högst hos 
insekterna som samlades in nedströms 
från avloppsreningsverket. I genomsnitt 
var läkemedelskoncentrationerna vid 
dessa platser tio till hundra gånger högre 
än vid mindre förorenade platser, som upp-
ströms vattenreningsverken.  Dock hittade 
forskarna läkemedelssubstanser i alla tes-
tade insekter och spindlar, även i de exem-
plar som samlades in i en nationalpark. 
Vidare beräknades att rovdjur (i denna stu-
die används öring och näbbdjur)till dessa 
insekter och spindlar exponeras för nivåer 
av läkemedel motsvarande en halv mänsk-
lig dos bara genom födan. Denna studie 
visar att man inte enbart kan basera riska-
nalyser på uppmätta vattenkoncentratio-
ner utan man måste inkludera samtliga ex-
poneringsvägar. Liknande ekosystem 
finns i hela världen, resultaten kan därför 
anses vara representativa för vad som hän-
der överallt där människor använder läke-
medel som sedan hamnar i miljön.

43. UNESCO & HELCOM (2017)
44. Svahn & Björklund (2017)
45. Casado et al (2019)

46. University of York (2019)
47. Tell et al (2019)
48. Richmond et al (2018)

“Läkemedel är tillverkade 
för att göra verkan i kroppen 
i små doser, vilket gör att de 
även kan ha negativa effek-
ter på miljön i låga doser.“
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När läkemedel hamnar i miljön kan det på-
verka organismer på olika sätt. Antingen 
genom att de exponeras själva eller genom 
att de äter organismer som har exponerats. 
I många fall handlar det om relativt låga 
halter som inte är akut giftigt. Det betyder 
dock inte att det är ofarligt för organismen. 
Olika läkemedel kan påverka faktorer som 
beteende, fertilitet och genuttryck hos fis-
kar, groddjur och andra akvatiska organis-
mer. Ett väldokumenterat fall där ett direkt 
samband mellan läkemedel och negativa 
effekter i miljön har kunnat konstateras är 
det antiinflammatoriska läkemedlet diklo-
fenak.  En av de vanligaste rovfåglarna i 
Indien, Bengalgamen (Gyps bengalesis), 
drabbades av en drastisk populations-
minskning under 1990-talet. Uppskatt-
ningsvis har över 90 procent av populatio-
nen försvunnit sedan dess49 och gamen 
klassas nu som akut hotad globalt50. När 
man undersökte de döda gamarna fann 
man att de led av njurproblem, vilket kunde 
kopplas till halten av läkemedlet diklo-
fenak i deras kroppar51,52. Gamarna fick i sig 
läkemedlet genom att äta döda boskaps-
djur som av kulturella skäl fick ligga kvar 
tillgängliga för gamarna. Boskapsdjuren, 
som hade behandlats med diklofenak 
innan de dött,  hade höga halter i sin kropp 
vilket i sin tur orsakade njursvikt hos ga-
marna som åt dem. Indien, Pakistan, and 
Nepal förbjöd diklofenak för veterinärme-
dicinskt bruk år 2006 för att försöka mot-
verka minskningen av populationen. Nya 
rapporter visar att diklofenak fortsätter att 
förskrivas och användas till boskap och 
därmed kvarstår hotet mot gamarna i 
Indien53,54. Diklofenak är fortfarande god-
känt att använda som veterinärmedicinskt 
läkemedel inom EU och är vanligt använd 
av mänskor, och uppmätts frekvent i vat-
tenmiljöer vilket orsakar en del oro för rov-
fåglarna inom Europa .  Det har konstate-
rats att diklofenak är skadligt för fiskar och 
bland annat orsakar förändringar i gälar-
na, njurar och lever56, 57,58.

49. Nabirajan et al (2018)
50. BirdLife International (2017)
51. Oaks et al (2004) 
52. Green et al (2006) 
53. Cuthbert et al (2016)
54. Nambirajan et al (2018)
55. European Medicines Agency, EMA/770700/2014
56. Lonappan et al (2016)
57. Näslund et al (2017)
58. Mehinto et al (2010)

Det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak utrotade 
nästan Bengalgamen i Indien. Fåglarna fick i sig höga 
halter läkemedel genom sin föda, vilket ledde till att 90 
procent av populationen försvann. Diklofenak säljs även i 
Sverige och hittas i naturen. 
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Ett annat välstuderat läkemedel är det syn-
tetiska hormonet EE2, som är en vanlig 
aktiv substans i p-piller. Eftersom den är 
en kraftigt verkande hormonsubstans kan 
den påverka organismer vid mycket låga 
halter. EE2 orsakar feminisering av hanfis-
kar som lever i vattendrag nedströms vat-
tenreningsverk,59 vilket leder till att fiskar-
na får svårare att reproducera sig. I ett 
unikt experiment där man tillsatte EE2 i en 
hel sjö i samma koncentrationer som man 
hittar utanför reningsverk, 5-6 ng/L60 ut-
plånades nästan hela fiskpopulationen. I 
experiment med antidepressiva läkemedel 
har man observerat beteendeförändringar 
hos de exponerade fiskarna. När de expo-
nerats för oxazepam61 och citalopram62 blir 
de orädda och ändrar sitt ätbeteende, de tar 
större risker och faller lättare offer för rov-
fiskar. En rad andra labbstudier har visat 
att antidepressiva läkemedel förändrar re-
produktionsbeteendet hos musslor, snäck-
ors förflyttningsbeteende, beteende hos 
kräftor och inlärning hos bläckfiskar63. På 
senare tid har det även visat sig att när fis-
kar blivit exponerade för väldigt låga halter 
av läkemedel (bl.a. EE2) under sin utveck-
lingsfas har förändringar i beteende och 
fertilitet varit bestående, även efter att fis-
karna har fått leva i rent vatten i flera må-
nader. Dessa förändringar har även obser-
verats hos fiskarnas barnbarn som aldrig 
blivit exponerade själva64,65. Dessa så kall-
lade trans-generationella effekter vet vi 
fortfarande väldigt lite om, men det kan ha 
stor betydelse att dagens exponering riske-
rar att påverka framtida generationer. 

Vid mätningar i Östersjön och i svenska 
vattendrag hittas ofta läkemedel i låga hal-
ter. Generellt är bedömningen ofta att de 
nivåer vi finner i miljön i Sverige inte är 
akut giftiga för vattenlevande organismer. 

Hur långtidsexponering påverkar organis-
merna är till stor del okänt men det finns 
studier som visar att låga halter av läkeme-
del kan ge effekter efter längre tids expo-
nering. Utvecklingsfaser i en organisms liv 
är extra känsliga och exponering som sker 
då har visats kunna orsaka permanenta 
skador som nämnts ovan.  Exponering som 
sker under utvecklingsfasen har visats or-
saka permanenta skador. Det finns heller 
inte tillräcklig bedömningsmetodik för hur 
blandningar av läkemedel, eller läkemedel 
tillsammans med andra föroreningar, på-
verkar miljön och organismer, den så kall-
lade cocktail-effekten. Det behövs därför 
mer kunskap om de sammanvägda effek-
terna av olika läkemedel i miljön för att sä-
kerställa att inga negativa effekter uppstår.

Ytterligare allvarlig problematik som 
har kopplats till läkemedel i miljön gäller 
utsläpp av antibiotika och antibiotikaresis-
tens. Antibiotika i miljön är en av flera dri-
vande faktorer bakom uppkomsten av anti-
biotikaresistenta mikroorganismer66.
Antibiotikaresistens är förmågan hos mik-
roorganismer att vara motståndskraftiga 
mot en eller flera antibiotika. Vissa bakte-
rier har ett visst naturligt motstånd mot 
vissa antibiotika i sina gener. När de ut-
sätts för antibiotika så har dessa bakterier 
en större chans att överleva och föra sina 
gener vidare. Särskilt om de utsätts under 
lång tid eller upprepade gånger och i låga 
doser som i miljön. Bakterier kan dessutom 
föra över gener till varandra, så kallad hori-
sontell genöverföring67. Bakterier med resi-
stenta gener kan därför föra över dessa 
gener till bakterier som inte har dem. När 
bakterier är resistenta innebär det alltså 
att antibiotika inte fungerar mot sjukdo-
men man försöker behandla. Antibiotikan 
blir verkningslös. I många fall finns det 

59. Tyler & Jobling (2008) 
60. Kidd et al (2007)
61. Brodin et al ( 2013)
62. Kellner et al (2016)
63. Lyons (2014)

64. Volkova et al (2015) 
65. Bhandari et al (2015) 
66. Bengtsson-Palme et al (2018)
 67. Martínez (2012)
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dessutom få eller inga andra antibiotika att 
ersätta med eftersom bakterierna har blivit 
multiresistenta (resistenta mot många 
olika antibiotika). Antibiotikaresistens är 
ett växande globalt problem och världshäl-
soorganisationen, WHO, klassar den snab-
ba utvecklingen av antibiotikaresistens 
som ett av de största hoten mot människ-
ors hälsa och livsmedelsförsörjning68. Det 
är beräknat att över 25 000 personer dör år-
ligen inom EU på grund av resistenta bak-
terieinfektioner som inte gått att bota. 
Detta kostar samhället över 1.5 miljarder 
EURO i sjukvårdskostnader och produkti-

68. WHO (2018)
69. O´Neill (2016)

vitetsförlust. Det ska tilläggas att dessa 
siffror antagligen är låga då de endast är 
beräknade på 5 resistenta bakteriearter. 
Beräkningar visar att resistenta bakterie-
infektioner och sjukdomar kan döda 10 
miljoner personer varje år globalt vid år 
205069. Det finns många initiativ för att 
motverka antibiotikaresistens på nationell 
och internationell nivå, men många av dessa 
initiativ hanterar inte problematiken med 
antibiotika i miljön. Trots att forskare rappor-
terar om detta som en bidragande faktor till 
problemet med antibiotikaresistens.  

Figur 2. 
Antibiotika i miljön är en av flera drivande faktorer bakom uppkomsten av antibiotikaresistens. 

1. Vissa bakterier har ett 
naturligt motstånd, resis-
tens, mot antibiotika i sina 
gener  (den gröna figuren).

 2. När bakterierna utsätts för 
antibiotika så har de med 
naturlig resistens (grön) 
större chans att överleva.  

3. De resistenta bakterierna 
överlever och växer till. De 
kan också föra över sina 
gener så att fler bakterier blir 
resistenta. Antibiotikan blir 
då verkningslös. 

1 2 3
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Regleringar 
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Läkemedelslagstiftningen är reglerad på 
EU nivå och är därmed gemensam för alla 
EU-länder. Läkemedel regleras av ett om-
fattande regelverk med syfte att säkerstäl-
la kvalitet, säkerhet och medicinsk effekt.  
Regelverket är till stor del harmoniserat 
inom EU och det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, EES, genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel70 och för veterinärmedi-
cinska läkemedel71, Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av ge-
menskapsförfaranden för godkännande av 
och tillsyn över humanläkemedel och ve-
terinärmedicinska läkemedel samt om in-
rättande av en europeisk läkemedelsmyn-
dighet72. Det är EU:s läkemedelsmyndighet, 
European Medicines Agency (EMA), samt 
de nationella myndigheternas arbete med 
läkemedel som styr dessa regelverk. 
Lagstiftningen ställer bland annat krav på 
att läkemedel ska vara godkända inom EU 
för att få säljas, att företaget som innehar 
godkännandet för försäljning tar ansvar 
för kontroll av läkemedlet och på att till-
verkningsanläggningen har tillstånd för 
sin verksamhet. 

I Sverige är Läkemedelsverket den be-
höriga myndigheten för godkännande och 
kontroll av läkemedel. Läkemedelsverket 
utfärdar också tillstånd för tillverkning av 
läkemedel i Sverige. Tillverkningstillstånd 
enligt läkemedelslagstiftningen är helt 
fristående från tillstånd enligt miljölag-
stiftningen. 

Det finns inte specifika utsläppsbe-
gränsningar i eller utanför Europa. 
Miljölagstiftningen reglerar idag olika 
typer av utsläpp från andra industrier men 
inte läkemedel. När Läkemedelsverket ut-
reder om ett läkemedel ska godkännas för 
försäljning i Sverige så utreds även hur lä-

kemedlet påverkar miljön. Sedan 2006 
måste den som ansöker om godkännande 
för försäljning av läkemedel göra en miljö-
riskbedömning, Environmental Risk 
Assessment (ERA). I denna bedömning 
ingår att utreda var i miljön resterna av ett 
läkemedel kommer att hamna och hur det 
kommer att brytas ned. Riskerna för oön-
skade miljöeffekter, exempelvis läkemed-
lets påverkan på vattenlevande djur och 
växter som ska bedömas. Därefter utvärde-
rar Läkemedelsverket läkemedlets positiva 
effekter i förhållande till riskerna. Enligt 
gällande EU-regler får läkemedlets eventu-
ella risker för miljön inte vägas in i risk/
nytta-värderingen.  Detta innebär att miljö-
utredningen inte får påverka om läkemed-
let godkänns eller inte. 88 procent av alla 
läkemedel för människor saknar miljörisk-
bedömning73. 

När det gäller veterinärläkemedel däre-
mot, kan miljöutredningen leda till att ett 
läkemedel inte godkänns för försäljning. 
EU-förordningen gällande veterinärläke-
medel reviderades 2018 och innehöll då 
ökad miljöhänsyn, bland annat infördes 
krav gällande hantering och användning 
av antibiotika. Även andra krav på att sub-
stanser som utgör en speciell miljörisk in-
fördes. Substanser som är persistenta och 
ansamlas i miljön får endast ingå i veteri-
närläkemedel under vissa speciella om-
ständigheter. Hittills har två veterinärme-
dicinska läkemedel nekats godkännande 
av Europeiska läkemedelsmyndighetens 
kommitté för veterinärmedicinska läke-
medel, CVMP, på grund av miljörisker: pro-
dukter med zinkoxid som används för att 
behandla diarré hos grisar och longrange 
som används för att långtidsbehandla bo-
skap mot parasiter74,75.  

Andra vetrinärmedicinska läkemedel 
som utgör en risk mot miljön får fortsätta 

70. 2001/83/EG
71. 2001/82/EG
72. 726/2004/EG

73. Gunnarsson et al 2019
74. European Medicines Agency, EMA/394961/2017
75. European Medicines Agency, EMA/804461/2018
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att användas, exempelvis moxidectin och 
diklofenak. Oxidectin har klassats som ett 
PBT-ämne, dvs persistent, bioackumule-
rande och toxiskt76. Trots det får det fortsät-
ta att användas men rekommendationen 
att inkludera varningstexter i förpack-
ningen77. Diklofenak som medför en risk 
för fågelpopulationer även inom Europa, får 
också fortsätta att användas till boskap78. 

Good Manufacturing Practice (GMP), 
vilket på svenska betyder god tillverk-
ningssed, är regleringar av hur tillverk-
ningen av läkemedel ska gå till. Syftet med 
GMP är att säkerställa att tillverkningen av 
ett läkemedel ska resultera i ett säkert och 
effektivt läkemedel för användaren. Den 
tar inte hänsyn till riskerna för miljön. 
Produktionen av läkemedel avsett för 
människor är reglerat genom direktivet 
2003/94/EG79 och förordning 1252/2014/EU80. 
Produktionen för veterinär medicinskt 
bruk i ett separat direktiv 91/412/EEC81 och 
är införlivat i svensklagstiftning genom 
LVFS 2004:7.  Inspektioner utförs regelbun-
det av kontrollanter från läkemedelsverket 
där bl.a. kvalitetssystem, organisation och 
personal, tillverkningslokaler och labora-
torier, utrustning samt tillämpliga doku-
ment granskas82. Informationen om var lä-
kemedel tillverkas är idag sekretessbelagd, 
detta p.g.a. att branschen hävdar att det är 
affärskritisk information Därför är det är 
endast läkemedelsmyndigheten som har 
tillgång till dessa uppgifter. 

Läkemedelsverket har på uppdrag av 
Sveriges regering tagit fram flera utred-
ningar och underlag till miljömålsbered-
ning. Som ett led i arbetet med att uppnå de 
nationella miljökvalitetsmålen fick 
Läkemedelsverket redan år 2002 i uppdrag 
av regeringen att utreda miljöpåverkan av 

läkemedel samt kosmetiska och hygienis-
ka produkter inklusive förpackningar83. 
Utredningen kom fram till att då läkeme-
delslagstiftningen är harmoniserad inom 
EU, kan inte enskilda medlemsländer infö-
ra egna regleringar och att det inte är för-
enligt med EU-rätten att ställa bindande 
nationella krav på införande av miljöklas-
sificeringssystem.

76. 1907/2006/EG, Bilaga XIII
77. European Medicines Agency, EMA/587529/2017
78. European Medicines Agency, EMA/770700/2014
79. 2003/94/EG

80. 1252/2014/EU
81. 91/412/EEC 
82. Läkemedelsverket (2013)
83. Läkemedelsverket (2004)

“I en forskningsstudie 
mättes 21 olika läkemedel 
som släpps ut i naturen 
från åtta skånska vatten-
reningsverk. Minst 71 kg av 
dessa läkemedel sprids i 
naturen varje år, vilket en-
ligt grova beräkningar in-
nebär ca 600 kilo för hela 
Skåne. Den siffran gäller 
bara de 21 läkemedel som 
mättes i studien, troligtvis 
handlar det totalt om flera 
ton läkemedel som släpps 
ut bara i Skåne varje år.”
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Alla ändringar av läkemedelslagstiftning-
en rörande godkännandeprocessen kräver 
därför ändringar på EU-nivå. 
Läkemedelsverket har vidare utrett möjlig-
heten att, om så bedöms lämpligt, möjlig-
göra initieringen av en revidering av EU-
lagstiftningen om god tillverkningssed, 
GMP (good manufacturing practice), med 
syfte att lagstiftningen även ska omfatta 
miljöhänsyn84. Läkemedelsverket jobbar 
sedan 2013 med att nå etappmålet inom 
miljömålen för Giftfri miljö och 
Generationsmålet ”En ökad miljöhänsyn i 
EUs läkemedelslagstiftning och interna-
tionellt”85. Trots att FN 2017 identifierade 
antimikrobiell resistens, kopplat till läke-
medel och vissa kemikalier i miljön, som 
ett av de mest oroande hoten mot mänsklig 
hälsa86 är läkemedelsutsläpp inte reglerat. 

Sveriges regering har antagit etappmål 
för att underlätta möjligheterna att nå ge-
nerationsmålet och miljökvalitetsmålen 
och de ska vara vägledande för Sveriges 
myndigheter och andra aktörer. Det etapp-
mål som berör läkemedel är: ”Ökad miljö-
hänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och 
internationellt.  Senast år 2020 har beslut 
fattats inom EU eller internationellt som 
innebär att befintliga och eventuella nya 
regelverk för human- och veterinärmedi-
cinska läkemedel i ökad utsträckning 
väger in miljöaspekter. ”Det har sedan dess 
konstaterats att målet inte har uppnåtts 
och inte kommer att kunna uppnås till 
2020, Läkemedelsverket, som har sektors-
ansvar, har skickat en hemställan med be-
gäran om förlängning till år 2030 för att 
etappmålet ska kunna nås87.

De regleringar som idag tydligast berör 
läkemedel i miljön återfinns i EU:s vatten-
direktiv. Där finns en bevakningslista88 

med förslag på ämnen som ska övervakas 
unionsomfattande för att eventuellt föras 

in på listan över prioriterade ämnen i vat-
tendirektivets bilaga X89. Listan av priorite-
rade ämnen innehåller ämnen som anses 
utgöra en risk för vattenmiljön och får EU-
gemensamma gränsvärden. Överskrids 
dessa gränsvärden måste åtgärder sättas 
in. Där finns idag två hormoner, 17β-östra-
diol, som är ett naturligt östrogen och 17α- 
etinylöstradiol, ett syntetiskt östrogen som 
används i preventivmedel, samt fem anti-
biotika. I den tidigare versionen av bevak-
ningslistan fanns även diklofenak med. 
Den är nu borttagen från bevakningslistan 
då kommissionen har dragit slutsatsen att 
tillräckliga data finns. Troligtvis kommer 
diklofenak att överföras och regleras 
genom listan av prioriterade ämnen när 
denna uppdateras. 

Ämnen som förorenar vattenmiljön 
genom att släppas ut i betydande mängder, 
men som inte är klassade som prioriterade 
ämnen i vattendirektivet kan ändå ställa 
till med problem lokalt eller nationellt. 
Därför har dessa ämnen, som kallas sär-
skilda förorenande ämnen (SFÄ), fått 
gränsvärden för att vattendraget ska 
kunna uppnå god ekologisk status. God 
ekologisk status uppnås på en nivå av på-
verkan där ekosystemets struktur och 
funktion inte är väsentligt förändrade jäm-
fört med referensförhållanden. I Svensk 
lagstiftning finns diklofenak, 17α-etinylös-
tradiol, 17β-östradiol och ciprofloxacin in-
förlivade i svenska föreskrifter90 som sär-
skilda förorenande ämnen.  

För att komma till bukt med läkemedel i 
miljön i svenska vatten i Sverige har avan-
cerad vattenrening av läkemedel i kommu-
nala vattenreningsverk utretts. 
Naturvårdsverket har finansierat forsk-
ning och utredningar av olika tekniker och 
stöd till kommuner som vill införa avance-
rad rening. Naturvårdsverket har fått i upp-

84. Läkemedelsverket (2001)
85. Regeringens skrivelse 2017/18:265 
86. UNEP (2017)
87. Naturvårdsverket 2019. Rapport 6880

88. 2008/105/EG
89. 2013/39/EU
90. HVMFS 2013:19
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drag av regeringen att under tre år, 2018-
2020 fördela bidrag till åtgärder som 
förbättrar vattenmiljön Investeringar i lä-
kemedelsrening är en del av uppdraget91. 
2019 fördelades 57 miljoner kronor till för-
studier och investeringsprojekt till en rad 
olika kommuner och aktörer92 så kommu-
ner som inför avancerad rening kan för-
väntas öka de kommande åren. 

Ozonering i kombination med aktivt kol 
är en kombination som kan rena bort 
många problematiska föroreningar, inklu-
sive läkemedel. Det finns en del andra tek-
niker som också verkar lovande t.ex. mem-
brantekniker. Med dessa kombinationer så 
kan man rena bort upp mot 90 procent av 
alla läkemedel93. En utredning har fast-
ställt att om avancerad vattenrening in-
stallerades vid de 45 största vattenrenings-
verken skulle 50 procent av alla 
föroreningar som tillförs vattenmiljön i 
dagsläget renas bort. Då energianvänd-
ningen ökar mellan 2 -10 gånger med avan-
cerad rening jämfört med den vat-
tenreningen som vi har idag94 är det viktigt 
att väga behovet av rening mot energi- och 
resursåtgången och recipientens känslig-
het och antal människor som är anslutna 
till reningsverket. 

Utbytbarhetsreformen eller generikaut-
bytetet sker enligt den lag om läkemedels-
förmåner95 som trädde i kraft år 2002. Det 
innebär att läkemedel inom förmånssyste-
met ska bytas ut mot det billigaste likvär-
diga läkemedlet. När ett läkemedel har för-
skrivits av en läkare så blir patienten 
erbjuden det billigaste alternativet vid ut-
hämtning om denne inte vill betala för det 
dyrare läkemedlet själv. 

Dessa läkemedel kallas ”periodens vara” 
eller ”månadens vara”. Läkemedelsverket 
beslutar om vilka läkemedel som är likvär-
diga med varandra och Tandvårds och lä-
kedmedelsförmånsverket (TLV) beslutar 
varje månad vilka läkemedel som är gäl-
lande periodens vara96.  Apoteken har en 
skyldighet att tillhandahålla dessa läke-
medel.  

När TLV varje månad utser månadens 
vara så utgår man ifrån den vara i varje för-
packningsstorleksgrupp som har lägst för-
säljningspris per enhet och som läkeme-
delsföretaget bekräftat kan tillhanda-
hållas. Det tas idag ingen miljöhänsyn när 
månadens vara bestäms utan det är endast 
lägst pris i kombination med leveranska-
pacitet av läkemedlet som styr. Möjlig-
heterna för TLV att ställa miljökrav har ut-
retts på uppdrag av regeringen 201397. Då 
fann man att det är principiellt möjligt för 
TLV att ta miljöhänsyn genom exempelvis 
införandet av frivillig miljö-klassificering 
och miljöpremie. 

De enda egentliga styrmedel som finns 
idag är offentlig upphandling. Det finns 
idag ingen möjlighet för läkare, konsumen-
ter, apotek eller TLV att ställa miljökrav på 
läkemedel. Apoteken kan endast välja att 
ställa miljökrav på de varor som är recept-
fria, men andra läkemedel har de ingen 
tillgång till information om pga. sekretess. 
Läkare och konsumenter/patienter har inte 
heller tillgång till informationen och det 
ligger som tidigare nämnt inte i TLVs upp-
drag från regeringen att ställa miljökrav 
när de beslutar om månadens varor. Det 
finns däremot möjligheter att ställa miljök-
rav gällande läkemedel som köps in av slu-

91. Förordning (2018:495) om bidrag för rening av 
avloppsvatten från läkemedelsrester samt regleringsbrev 
för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket
92. Naturvårdsverket (2019)
93. Hörsing et al (2014)

94. Hörsing et al (2014)
95. Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
96. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (2018)
97. SOU 2013:23
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tenvården via offentlig upphandling, vilket 
beräknas utgöra ungefär 21 procent av in-
köpta läkemedel i Sverige98. 

Regionerna har som politiskt uppdrag 
att främja hållbar utveckling genom of-
fentlig upphandling. Det sker bl.a. genom 
att verka för att varor och tjänster som upp-
handlas av regionerna är producerade 
under ansvarsfulla förhållanden. Det pågår 
arbete hos upphandlingsmyndigheten 
med hållbarhetskriterierna för läkemedel 
där man förhoppningsvis har tagit in fler 
krav för ökad ekologisk hållbarhet. De nya 
kraven förväntas att publiceras under 2019.   

Att kunna förstå och få insikt i hur leve-
rantörskedjan ser ut är en grundförutsätt-
ning för att kunna göra hållbara upphand-
lingar. Bristen på transparens och graden 
av komplexitet i leverantörskedjan försvå-
rar bedömningen. Många upphandlare 
som ställer miljökrav på leverantören har 
inte kapacitet att följa upp dessa krav. De 
enskilda regionernas möjligheter att på-
verka den globala marknaden är små, med 
tanke på att Sverige står för mindre än 1 
procent av den globala marknaden99. Även 
om det finns svårigheter så finns det också 
möjligheter att använda offentlig upphand-
ling som styrmedel för att främja hållbar 
tillverkning av läkemedel. 

98. Lonaeus (2016)
99. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (2019)
100. COM/2019/128 

88%
av alla läkemedel avsedda för människor 
saknar miljöriskbedömning 

Nyligen släppte EU kommissionen en stra-
tegi som syftar till att identifiera åtgärder 
för att hantera de potentiella riskerna med 
läkemedelsrester i miljön. Man ville bidra 
till EU:s arbete med antibiotikaresistens, 
uppmuntra till innovation, identifiera kun-
skapsluckor och förslag till hur man ska 
fylla dem, samt säkerställa tillgång till 
säkra och effektiva läkemedel100. Denna 
strategi innehöll tyvärr inga förslag till 
lagändringar eller konkreta åtgärder för att 
ta itu med frågor kring utsläpp vid tillverk-
ning eller transparens i varukedjan. 
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6

Vägen framåt och 
Naturskyddsföreningens 
rekommendationer
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Ett flertal utredningar och rapporter har be-
ställts och utförts på uppdrag av Sveriges 
regering.  Problem och lösningar har 
klargjorts, ändå fortsätter vårt hälsosys-
tem att bidra till stora problem vid tillverk-
ning och användning av läkemedel. 

Läkemedel är essentiella i samhället 
och dess användning kommer troligtvis att 
öka med en ökande och åldrande befolk-
ning. Människors hälsa och välmående bör 
inte riskeras och tillgången till nödvändi-
ga läkemedel bör inte inskränkas, men det 
finns åtgärder för att minska läkemedel i 
miljön som inte riskerar detta. Här behövs 
fler frivilliga och bindande styrmedel.  
Dessutom måste vi tillsammans med 
andra åtgärder minska antibiotikan i mil-
jön om vi vill säkerställa att kommande ge-
nerationer har tillgång till fungerande 
sjukvård som vi idag tar för givet. 

Generationsmålet, miljömålssystemet, 
nationella läkemedelsstrategin, politik för 
global utveckling, Agenda 2030 med de glo-
bala målen för hållbar utveckling (SDG 6, 
SDG 3. SDG 12, SDG 14) är alla beslut och po-
litiska mål som rör läkemedel i miljön. Nu 
behöver vi se till att de genomförs.

Det finns många verktyg för att 
minska effekter av läkemedels på-
verkan på miljön.
Genom en kombination av åtgärder längs 
läkemedlens livscykel; vid tillverkning, 
upphandling och inköp, användning och till 
sist vattenrening skulle vi kunna minska 
förekomsten av läkemedel och effekterna 
av dessa i miljön. Miljöproblematiken vid 
användning av läkemedel är viktig, men 
också mer komplex och svårare att åtgärda. 
Därför ligger fokus på åtgärder i denna rap-
port främst på tillverkningen, även om vi 
också tar upp avancerad vattenrening. I 
dagsläget är miljöregleringarna otillräckli-
ga och konsumentmakten mycket begrän-
sad. Eftersom vi som konsumenter idag inte 
har möjligheten att välja hållbart produce-
rade läkemedel så måste regleringar och 
lagar som säkerställer detta implementeras. 

• Svenska politiker och myndigheter 
måste arbeta aktivt inom EU och 
med de nationella styrmedel som 
finns tillgängliga för en hållbar ut-
veckling av läkemedel och för att få 
en tillverkning som både är miljö-
mässigt och socialt försvarbar oav-
sett produktionsland. Tillgång till 
läkemedel, tillgång till rent vatten 
och miljö och samtidigt minskad 
spridning av antibiotikaresistens är 
inte oförenliga mål. 

• Avancerad rening måste komma på 
plats där det behövs, tillsammans 
med krav på gränsvärden eller re-
ningseffektivitet. Det finns idag 
inga juridiska incitament för att 
uppmuntra kommuner att införa av-
ancerad rening. 
Naturskyddsföreningen välkomnar 
det arbete med avancerad rening av 
avloppsvatten som påbörjats. 
Arbetet med att minska tillförsel av 
läkemedel och andra miljöförore-
ningar genom våra avloppssystem 
måste fortsätta.  

• Naturskyddsföreningen uppmanar 
Sveriges regering att verka för ett 
införlivande av miljökrav i EU:s lä-
kemedelslagstiftning. Tillverkning 
av läkemedel är redan reglerad och 
kontrollerad genom GMP, så infra-
struktur med kontrollverksamhet 
finns redan. Att utöka regulatoriska 
ramverk för GMP för att täcka även 
miljöaspekter skulle möjliggöra för 
inspektörer från läkemedelsverket 
eller andra myndigheter i EU att 
kontrollera även utsläppen.  Detta 
skulle skydda miljön från utsläpp av 
aktiva substanser vid tillverkning. 

• Miljöbedömningarna av läkemedel 
som finns på marknaden inom EU 
bör inkludera de som kom in på 
marknaden före 2006. Detta för en 
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adekvat och tillförlitlig utvärdering 
av alla läkemedel som finns på 
marknaden. Miljöbedömningarna 
bör också inkludera riskbedömning 
av utveckling av antibiotikaresis-
tens. 

• I väntan på att EUs läkemedelsreg-
leringar förändras bör Sverige ändra 
utbytbarhetssystemet så att även 
miljöaspekter vid tillverkning vägs 
in i valet av läkemedel. Sverige bör 
gå före EUs lagstiftning och ta mil-
jömässigt ansvar och sluta exporte-
ra miljöproblem. I dagsläget är det 
miljön och människorna i de länder 
som producerar våra billiga läkeme-
del som får betala priset vi sparar på 
utbytet. Dessutom bidrar vårt sys-
tem till att driva antibiotikaresis-
tensen i fel riktning vilket kommer 
innebära utökade hälsorisker och 
stora kostnader i framtiden.  

• Miljöriskbedömningar och informa-
tion om tillverkning bör vara offent-
liga. Detta skulle uppmuntra företag 
att ta mer miljömässigt ansvar 
genom sina varukedjor och möjlig-
göra granskningar. Det skulle även 
innebära att läkemedelsbolag kan 
hållas ansvariga för utsläpp till mil-
jön både från sina egna produk-
tionsanläggningar och från de som 
drivs av tredje part. Det skulle även 
motverka läkemedelsbolag från att 
driva produktion med dubbla stan-
darder.  

• Läkemedelsbranschen har mycket 
låg eller ingen transparens. 
Information om var ett läkemedel 
tillverkas är idag hemligt och anses 
vara affärskritiskt. Det finns där-
med mycket begränsade möjligheter 
för media eller andra utomstående 
att granska tillverkarnas utsläpp. 
Det finns heller ingen möjlighet för 

användare att få veta hur miljörisk-
bedömningarna ser ut eller göra 
medvetna val.   

• Offentlig upphandling är en viktig 
pusselbit för att Sverige ska nå mil-
jömål och generationsmål. Att an-
vända miljökriterier i offentlig upp-
handling av läkemedel och ge 
upphandlare resurser att göra risk-
bedömningar och uppföljningar av 
krav de har ställt bör vara en själv-
klarhet. Detta kräver att upphandla-
ren kan få information om tillverk-
ningsprocesser och 
miljödokumentation.

“Antibiotika i miljön ger 
antibiotikaresistens. 
Antibiotikaresistens är ett 
växande globalt problem 
och världshälsoorganisa-
tionen, WHO, klassar den 
snabba utvecklingen av 
antibiotikaresistens som 
ett av de största hoten mot 
människors hälsa. ”
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mer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 
84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

2013/39/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av direktiven 
2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område Text av betydelse för EES

726/2004/EG: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel 
samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (Text av betydelse för EES)

91/412/EEC: Kommissionens direktiv 91/412/EEC av den 23 juli 1991 om fastställande av principer och riktlinjer för 
god tillverkn
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