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Förord
Denna årsbok är den tredje från forskningsprogrammet MistraPharma, som
sedan 2008 har bidragit med kunskap i den allt intensivare debatten om
läkemedels påverkan på vattenmiljön. Utmaningarna är många: Vilka av de
1200 aktiva ämnena i läkemedel innebär störst risk för miljön? Om vi inte
kan undvara dessa, hur finner vi lösningar så att de inte påverkar vår vattenmiljö negativt? Hur utformas bra vattenrening utan att energiåtgången ökar
oproportionerligt? Hur kan industrin bidra till att vi i framtiden får fler läkemedel på marknaden som inte påverkar miljön negativt? Bör vi som
patienter få möjlighet att välja ett läkemedel som producerats på ett miljömässigt acceptabelt sätt eller ska EU ta hand om detta? Hur kan vi minska
den onödiga användningen av läkemedel och hur kan vi möjliggöra för
läkarna att förskriva de läkemedel som har minst negativ påverkan på
miljön?
Frågorna är många och MistraPharma har en tydlig och viktig roll i att bidra
med vetenskapligt underlag så att frågorna kan besvaras och rätt beslut
fattas. Det är därför glädjande att se hur forskarna genererar kunskap som
slutanvändarna (myndigheter, industrin, sjukvården, apoteken, branschorganisationer för bland annat vatten och reningsverk) redan kunnat använda.
Ett exempel är Göteborgs universitets studier om tillverkning av läkemedel
i Indien som visat på problem med extremt höga halter av läkemedelsrester,
bland annat antibiotika, i ”renat” avloppsvatten från läkemedelsproduktion.
Denna kunskap utgjorde grunden till att LIF, de forskande läkemedelsföretagen, uppvaktade regeringen i syfte att få till stånd ett arbete för att nå
en lösning. Ett initiativ som lett till att regeringen nu diskuterar hur Sverige
ska arbeta för att uppmärksamma frågan i EU, bland annat genom en revidering av EUs lagstiftning om god tillverkningssed (GMP). En sådan revidering skulle påverka tillverkningen även utanför EU på ett miljömässigt
positivt sätt. Vidare diskuterar berörda intressenter även hur läkemedelsförmånssystemet kan revideras för att bättre ta hänsyn till alla aspekter av hållbar utveckling och därmed möjliggöra subvention av ”gröna” läkemedel.
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Att i ett forskningsprogram redan från början inkludera ett kommunikationsprojekt har visat sig mycket lyckosamt eftersom det bidrar till att den
vetenskapliga kunskapen bättre når ut till samhällets alla aktörer. Ett behov
som är stort inte minst för beslutsfattare inom regeringskansliet där man nu
arbetar med att ta fram en nationell läkemedelsstrategi i vilken ett av fem
övergripande mål är att minska läkemedels negativa effekter på miljön.
MistraPharmas samarbete mellan forskare och intressenter möjliggör ett
starkt och pådrivande svenskt ansvarstagande kring läkemedel och miljö.
Frågan ligger helt i linje med regeringens arbete för en giftfri miljö, där
läkemedel ingår som en naturlig del. Jag hoppas och tror att vi till MistraPharmas nästa årsbok har kunnat ge svar på flera frågeställningar och
kommit närmare målet om en hållbar läkemedelsutveckling, både nationellt
och internationellt.
Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan MistraPharmas referensgrupp och kommunikationsprojekt och jag vill tacka dem alla för ett värdefullt arbete både med boken och det arbete som genomförts under 2010.
Trevlig läsning!

Charlotte Unger
Miljöchef Läkemedelsverket
Ordförande i MistraPharmas styrelse
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Forskningsprogrammet MistraPharma startade i januari 2008 och dess
första fas avslutas i december 2011. Forskningen bedrivs i samarbete
mellan sex aktörer: Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan
(KTH), Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och
Stockholms universitet. Programmet finansieras av Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (Mistra).
De övergripande målen för MistraPharma är att identifiera humana läkemedel som utgör en betydande risk för vattenlevande organismer, att föreslå
rekommendationer för en förbättrad avloppsreningsteknik, att föreslå
strategier för tidig identifiering av humana läkemedel som kan utgöra ett
hot mot vattenlevande arter, och att stärka nätverket mellan forskare och
intressenter inom området.
Detta är MistraPharmas tredje årsbok. Syftet med årsböckerna är att sprida
information om miljöproblem orsakade av läkemedel, inklusive resultaten
från MistraPharmas forskning, till en bredare publik.
MistraPharmas första bok hade titeln “En frisk framtid – Läkemedel i ett
hållbart samhälle” (2009) och producerades i samarbete med Apoteket AB
och Stockholms läns landsting. Innehållet i boken sammanfattade kunskapen om de problem som omger produktion och användning av läkemedel i
relation till målet om hållbar utveckling. Förordet var skrivet av Margot
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Wallström (då vice ordförande för Europeiska kommissionen) och
framstående experter inom området bidrog med kapiteltexter.
Den andra boken utgavs på engelska med titeln ”Towards sustainable
pharmaceuticals in a healthy society” (“Mot hållbara läkemedel i ett friskt
samhälle”, 2010) och i den sammanfattades forskning som gjorts inom
MistraPharma-programmet under de två första åren. Den skrevs av MistraPharmas forskare och innehöll till exempel kapitel om biokoncentration av
läkemedel, grodan som testsystem för effekter på utveckling och fortplantning, en presentation av forskningsstrategier som bygger på storskalig genanalys (genomik), en introduktion till olika tekniker för rening av avloppsvatten, och en analys av det svenska frivilliga miljöklassificeringssystemet
för läkemedel. Förordet skrevs av Ethel Forsberg (då generaldirektör för
Kemikalieinspektionen och ordförande i MistraPharmas styrelse) och
Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket, bidrog med ett
avsnitt om den globala utvecklingen.
MistraPharmas tredje bok, den som du nu håller i din hand, fokuserar på
betydelsen av våra intressenter. Som beskrivits ovan är ett av MistraPharmas
övergripande mål att stärka nätverket mellan forskare och intressenter. Ett
viktigt steg för att uppnå detta mål är ett nära samarbete med programmets
engagerade och kunniga referensgrupp. MistraPharmas referensgrupp
består idag av 18 representanter som kontinuerligt ger återkoppling till
MistraPharmas forskare. Denna dialog mellan forskarna och intressenter
bidrar till att arbetet inom programmet är relevant och att den genererade
kunskapen förmedlas på ett sätt som är användbart för intressenterna.
Dialogen bidrar i slutändan till det övergripande syftet att forskningen
kommer till praktisk användning och är till nytta i samhället.
Med den här boken vill MistraPharma lyfta fram värdet av samarbete
mellan forskare och intressenter i strävan mot miljökvalitetsmålet en
Giftfri miljö.
Christina Rudén
Programchef MistraPharma
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MistraPharma - den senaste forskningen

“Ett av MistraPharmas övergripande mål är att bidra till samverkan mellan
forskare och intressenter, och därmed också bidra till den totala strävan mot
en hållbar läkemedelsanvändning.”
Christina Rudén, MistraPharma

MistraPharma har nu varit igång i tre år. Aktiviteten i programmet är hög
och data genereras fortlöpande. Under 2010 har MistraPharmas forskare
visat att det syntetiska hormonet levonorgestrel biokoncentrerar kraftigt i
fisk och stör utvecklingen av det honliga reproduktionssystemet i grodor.
Dessutom börjar nu samarbetet mellan forskare och intressenter att bära
frukt i form av till exempel miljökrav vid upphandlingar av läkemedel.
Vårt arbete med att identifiera läkemedel som är problematiska ur miljösynpunkt har fortsatt under 2010. Den prioriteringsprocess som används inom
MistraPharma utgår från den så kallade fiskplasmamodellen. Fiskplasmamodellen bygger på antagandet att om två arter har målmolekylen för ett
läkemedel, till exempel en receptor eller ett enzym, så kommer en farmakologisk påverkan uppstå vid ungefär samma plasmakoncentration av läkemedlet i båda arterna. Att jämföra den humana terapeutiska plasmakoncentrationen för ett visst läkemedel med den uppmätta eller uppskattade steady
state-koncentrationen i fiskblodplasma gör det därmed möjligt att uppskatta
sannolikheten för att fisken ska påverkas farmakologiskt av det läkemedlet.
I sin enklaste form kan modellen dock inte förutspå om den farmakologiska
effekten är negativ för fisken eller inte. En styrka med denna metod är att vi
kan göra en första uppskattning av risken för ett stort antal läkemedel utan
att behöva göra några experiment.
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När den teoretiska fiskplasmamodellen användes på de 800 humanläkemedlen på den svenska marknaden identifierades 120 läkemedel som
särskilt intressanta för vidare undersökningar. Dessa resultat har under
2009 och 2010 följts upp av två experimentella biokoncentrationsstudier. En
betydande slutsats från den första biokoncentrationsstudien var att det syntetiska hormonet levonorgestrel biokoncentrerar i fisk som exponerats för
avloppsvatten från svenska reningsverk (Fick et al, 2010a). Denna studie från
MistraPharma visade att en koncentration på 1 nanogram levonorgestrel per
liter vatten gav en fiskplasmakoncentration som var högre än den terapeutiska plasmakoncentrationen hos människa. Andra forskare har visat att
exponering för 0,8 nanogram levonorgestrel per liter vatten avsevärt minskade fertiliteten hos fisk (Zeilinger et al, 2009). Studien av Fick och medarbetare fick mycket uppmärksamhet när den publicerades. Det gemensamma
pressmeddelandet från Göteborg och Umeå var till exempel den mest nedladdade nyheten från Göteborgs universitet år 2010.
Analyserna av proven från den andra biokoncentrationsstudien håller på att
färdigställas. Av de 90 läkemedel som hittills analyserats hittades 67 i
vattenproverna och 15 i fiskplasman. Analyser av ytterligare 30 läkemedelssubstanser pågår. MistraPharmas urval av läkemedel som prioriteras för
vidare testning baseras till stor del på resultaten från dessa två biokoncentrationsstudier.
Resultaten från biokoncentrationsstudierna av levonorgestrel har följts upp i
grodtestsystemet av MistraPharma-teamet i Uppsala. Denna studie visar att
levonorgestrel stör utvecklingen hos hongrodor. Exponering för levonorgestrel under grodyngelstadiet orsakade allvarliga effekter på utvecklingen
Biokoncentration är ansamling av en kemikalie i vävnaderna hos en organism
som följd av direkt exponering från det omgivande mediet, till exempel
vatten. Biokoncentrationsfaktorn (BCF) anger förhållandet mellan den
kemiska koncentrationen i organismen och i vattnet. BCF-värden genereras
vanligtvis från kontrollerade laboratorieexperiment, och innefattar inte
upptag via näringskedjan utan endast absorptionen från vattnet via gälarna
och/eller huden.
Levonorgestrel är ett progestogen, ett syntetiskt hormon med liknande
effekter som steroidhormonet progesteron. Progesteron reglerar menstruationscykeln och graviditet. Levonorgestrel förekommer i olika typer av
preventivmedel.
16

av det honliga reproduktionssystemet (Kvarnryd et al, 2011). Exponeringen störde äggutvecklingen och orsakade en total avsaknad av utvecklade
äggledare. Som en följd av detta blev honorna sterila. Den lägsta dos som
testades i detta experiment ligger nära den koncentration av levonorgestrel
som uppmätts i miljön. Ytterligare studier pågår för att definiera den högsta
koncentration som inte ger effekter, och att relatera denna till de halter av
levonorgestrel som förekommer i ytvatten och renat avloppsvatten i Sverige
och på andra ställen.
En annan bred prioriteringsstrategi som MistraPharmas forskare i Umeå och
Göteborg har utvecklat är den beräknade kritiska koncentrationen i miljön
(Critical Environmental Concentration, CEC). Ett CEC-värde motsvarar den
(teoretiska) vattenkoncentration som skulle orsaka en farmakologisk effekt
hos exponerade fiskar. Ett beräknat CEC-värde för ett specifikt läkemedel
kan jämföras med en uppmätt ytvattenkoncentration av läkemedlet för att få
en första uppskattning av risken. Det kan också användas för att avgöra om
detektionsgränserna som tillämpas i fältundersökningar är tillräckligt låga. I
Fick et al (2010b) har CEC-värden för 500 läkemedel beräknats.
En annan fråga som har undersökts, främst av MistraPharma-teamen vid
KTH och vid Stockholms universitet, är hur man kan underlätta användningen av icke-standardiserade ekotoxicitetsdata vid miljöriskbedömningar
av läkemedel. I en empirisk studie har fyra tidigare föreslagna utvärderingsmetoder använts för att utvärdera nio icke-standardiserade ekotoxikologiska
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studier (Ågerstrand et al, 2011). De olika utvärderingsmetoderna kom fram
till förvånande olika resultat om tillförlitligheten hos dessa studier, och
generellt ansågs tillförlitligheten vara låg. En generell slutsats från denna undersökning var att rapporteringen av icke-standardiserade studier behöver
förbättras avsevärt för att underlätta användningen av dem vid miljöriskbedömningar.
MistraPharmas databas – WikiPharma – har nyligen uppdaterats. Uppdateringen visar att antalet ekotoxikologiska studier för läkemedel ökar. För ett
år sedan innehöll WikiPharma data för 130 läkemedel, och det nuvarande
antalet är 143. Under samma period har antalet referenser i databasen ökat
från 172 till 209. Återkoppling från forskare och tillsynsmyndigheter från
flera länder i Europa och Nordamerika visar att databasen anses vara ett
användbart verktyg i arbetet med miljöriskbedömningar av läkemedel.
För närvarande utförs analyser av data som sammanställts i WikiPharma
i ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Syftet är att jämföra känsligheten hos standardiserade och ickestandardiserade tester för att identifiera läkemedel som kan utgöra en risk i
vattenmiljön. Preliminära resultat visar stora skillnader i känslighet mellan
standardiserade och icke-standardiserade tester. Dessa analyser kompletteras nu med information om läkemedlens farmakologiska verkningsmekanism och en bedömning av om de observerade skillnaderna i känslighet beror på relevansen av de studerade effekterna i förhållande till den
förväntade (farmakologiska) effekten.
MistraPharmas team vid Lunds universitet har, tillsammans med medarbetare vid Danmarks Tekniska Universitet och forskarna vid Umeå universitet, utvecklat rutiner för provberedning och analys som skulle göra det
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möjligt att genomföra experiment med de 120 prioriterade läkemedlen i
relevanta koncentrationer. På grund av läkemedlens olika kemiska egenskaper och interaktioner med slammet i reningsverken har metodutvecklingen visat sig vara svårare än väntat. Därför har resultat hittills endast
erhållits för en del av dessa 120 läkemedel och för två behandlingsmetoder:
sorption av läkemedel till slam och aktivt kol i pulverform (PAC), samt
oxidativ behandling med klordioxid.
Sorptionsexperimenten har resulterat i data för 75 läkemedel. Aktivt kol i
pulverform har visats kunna binda många läkemedel redan vid låga doser.
Preliminära bedömningar tyder på att denna teknik skulle kunna införas
utan vare sig om- eller utbyggnad av befintliga reningsverk och till en kostnad motsvarande kostnaderna för ozonbehandling.
Försöken med klordioxidbehandling har genererat data för 53 läkemedel.
Vitt skilda doser av klordioxid krävdes för att reducera halterna av olika
läkemedelssubstanser. Detta innebär att vissa läkemedel inte tas bort ens av
mycket höga doser av klordioxid. Å andra sidan reducerades halterna av
högst relevanta läkemedel, såsom etinylestradiol och diklofenak, redan vid
låga doser.
En metod för att testa ozonbehandling har utvecklats. Den används för att
bestämma vilken dos av ozon som krävs för att bryta ned läkemedel i olika
typer av reningsverk och under de olika vattenkemiska förhållandena i
Sverige. Undersökningen kommer att slutföras under våren 2011.
Biologisk behandling har utvärderats med hjälp av ett minde antal läkemedel. Resultaten visar stora skillnader i mönstret för biologisk nedbrytning
mellan aktivt slam och biofilmsbärare; biofilm har en förmåga att bryta ner
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vissa läkemedel som det aktiva slammet inte bryter ner. En uppgraderad
biologisk vattenrening är alltså en annan intressant behandlingsmetod som
bör undersökas vidare för ett större antal läkemedel.
Under fas 1 av MistraPharma har forskargrupperna i Göteborg och Umeå i
en serie studier (Larsson et al, 2007; Fick et al, 2009; Kristiansson et al, 2011)
visat att direkta utsläpp av läkemedel från produktionsanläggningar är källan till de högsta nivåerna av läkemedel i vattenmiljön. Särskilt utsläppen av
antibiotika från produktionsanläggningar i Indien har väckt stor oro.
Forskarna har visat på ett etiskt dilemma i och med att läkemedel avsedda
för den svenska marknaden bidrar till miljöproblemen i Indien. En betydande risk är ökad utveckling av antibiotikaresistens, vilket de bägge grupperna nyligen visade i en vetenskaplig artikel (Kristiansson et al, 2011).
Denna nya kunskap har bidragit till en ökad medvetenhet i Sverige om
miljöfrågor i relation till läkemedelsanvändning. Som följd av resultaten fick
Läkemedelsverket år 2009 i uppdrag av regeringen att undersöka möjliga
åtgärder för att minska miljöföroreningarna från den globala läkemedelsproduktionen. Ett av de viktigaste resultaten av detta uppdrag var förslaget
att utvidga begreppet God tillverkningssed (GMP) till att även omfatta
miljöaspekter.
Andra exempel på vilken inverkan denna kunskap har haft är att de svenska landstingen nyligen har börjat begära in uppgifter om utsläpp i miljön
kopplat till produktion som en del av upphandlingen av läkemedel. Flera
internationella läkemedelsföretag har ökat sina ansträngningar för att förbättra normerna för utsläpp i miljön hos sina underleverantörer. Dessutom
har bilaterala diskussioner förts och överenskommelser träffats mellan Indiens och Sveriges läkemedelsmyndigheter. Den nyligen föreslagna strategin
från Socialstyrelsen för att hantera antibiotikaresistens omfattar dessutom
särskilda punkter för att minska utsläppen från läkemedelstillverkning.
Detta är ett bra exempel på vikten av nära samverkan mellan forskare och
beslutsfattare. Vetenskapens övergripande syfte är att tillhandahålla korrekt
ny kunskap. Ett ibland mer underförstått mål är att den genererade kunskapen i slutändan ska komma till praktisk användning och nytta i samhället. I denna anda är ett av MistraPharmas övergripande mål att bidra till
samverkan mellan forskare och intressenter, och därmed också bidra till den
totala strävan mot en hållbar läkemedelsanvändning.

20

MistraPharma
Christina Rudén, programchef och projektledare, KTH
Ingvar Brandt, projektledare, Uppsala universitet
Magnus Breitholtz, projektledare, Stockholms universitet
Jes la Cour Jansen, projektledare, Lunds universitet
Joakim Larsson, projektledare, Göteborgs universitet
Mats Tysklind, projektledare, Umeå universitet
Karin Liljelund, kommunikationsansvarig

Referenser
Fick J, Söderström H, Lindberg RH, Phan C, Tysklind M and Larsson DGJ (2009) Contamination
of surface, ground, and drinking water from pharmaceutical production. Environ Toxicol Chem
28: 2522-2527.
Fick J, Lindberg RH, Parkkonen J, Arvidsson B, Tysklind M and Larsson DGJ (2010a) Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow
trout exposed to treated sewage effluents. Environ Sci Technol 44: 2661-2666.
Fick J, Lindberg RH, Tysklind M and Larsson DGJ (2010b) Predicted critical environmental
concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol 58: 516-523.
Kristiansson E, Fick J, Janzon A, Grabic R, Rutgersson C, Weijdegård B, Söderström H and Larsson DGJ (2011) Pyrosequencing of antibiotic-contaminated river sediments reveals high levels
of resistance and gene transfer elements. PLoS ONE 6: e17038.
Kvarnryd M, Grabic R, Brandt I and Berg C (2011) Early life progestin exposure causes arrested
oocyte development, oviductal agenesis and sterility in adult Xenopus tropicalis frogs. Aquatic
Toxicology 103: 18-24.
Larsson DGJ, de Pedro C and Paxéus N (2007) Effluent from drug manufacture contains extremely high levels of pharmaceuticals. J Hazard Mater 148: 751-755.
Zeilinger J, Steger-Hartmann T, Maser E, Goller S, Vonk R and Länge R (2009) Effects of synthetic gestagens on fish reproduction. Environ Toxicol Chem 28: 2663-2670.
Ågerstrand M, Breitholtz M and Rudén C (2011) Comparison of four different methods for reliability evaluation of ecotoxicity data - A case study of non-standard test data used in environmental risk assessments of pharmaceutical substances. Environ Sci Eur, in press.

21

2

22

Industrins strävan mot “grönare” läkemedel

”Vi efterlyser smartare metoder för att verkligen identifiera vilka molekyler
som kan påverka miljön negativt. Här kan MistraPharma
bidra med kunskap.”
Gisela Holm, LIF / AstraZeneca

Läkemedelsindustrin kan minska miljöeffekterna av läkemedel både
genom att välja att göra läkemedel av molekyler som har minimal
miljöpåverkan och genom att förbättra tillverkningsprocessen. De läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige har dessutom i en unik
satsning publicerat miljöklassificeringar av sina läkemedel på fass.se.
Men bristen på miljöeffektdata för läkemedel är stor och företagen saknar
incitament för att satsa på att utveckla ”grönare” läkemedel.
Branschorganisationen LIF företräder omkring 75 läkemedelsföretag i
Sverige och verkar bland annat för ”utveckling av, tillgång till, samt korrekt
användning av innovativa läkemedel och vacciner”. En stor del av arbetet
bedrivs i specialiserade kommittéer.
– MistraPharmas forskning kompletterar den kunskap vi redan har, säger
Gisela Holm, ekotoxikolog på AstraZeneca och verksam i LIFs miljökommitté. Vi ser MistraPharma som en chans för oss som bransch att få mera
kunskap om läkemedels miljöeffekter och om vilka läkemedelsgrupper som
skulle kunna utgöra en fara.
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Korta fakta om LIF
• Branschorganisation för forskande läkemedelsföretag som är verksamma
i Sverige
• Ca 75 medlemsföretag vilka tillsammans tillverkar ca 80% av läkemedlen
på den svenska marknaden
• Företräder medlemmarna gentemot exempelvis myndigheter, organisationer och beslutsfattare
• Informerar medlemmarna om utvecklingen inom områden som kan
påverka deras verksamhet i Sverige

Vägen mot “grönare” läkemedel
Läkemedelsindustrin har unika möjligheter att minska miljöpåverkan av
läkemedel, framförallt eftersom det är de som bestämmer vilka molekyler
som blir läkemedel. I teorin skulle alltså industrin kunna välja ut molekyler
som både är farmakologiskt aktiva och lätt nedbrytbara i miljön när de tar
fram nya läkemedel. AstraZeneca är ett av de företag som börjat arbeta med
så kallad Green Drug by Design (grön läkemedelsdesign):
– Det är en utmaning att ta fram ”grönare” läkemedelssubstanser, säger
Gisela Holm. Forskning pågår för att se om det är möjligt, men även om det
lyckas kommer det ta tid att genomföra.
Ett område där satsningar på hållbar utveckling kommit längre är läkemedelstillverkningen där många företag, däribland AstraZeneca, satsar på
Green Chemistry (grön kemi). Grön kemi innebär att kemikalier väljs ut och
reaktioner optimeras för att minimera såväl det kemiska avfallet som energikonsumtionen under processen. När ett läkemedelsföretag har bestämt sig
för vilken molekyl man vill göra ett läkemedel av börjar arbetet med att
utveckla själva produkten. Detta innebär bland annat toxikologiska och
kliniska studier, att ta fram en tillverkningsmetod och att utreda arbetsmiljö
och ekotoxikologiska risker. Allt eftersom utvecklingen fortskrider blir det
allt svårare att införa ändringar, till exempel att byta ut kemikalier:
– Om en kemikalie i en tillverkningsmetod byts ut innebär det ofta att nya
biprodukter bildas, säger Eva Jakobsson, processkemist på AstraZeneca. Då
måste projektet backa och utreda effekten av detta. Därför är det viktigt att
det ”gröna” tänkandet finns med från början.
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På AstraZeneca finns sedan 2001 ett nätverk som arbetar för att främja och
uppmuntra användningen av grön kemi inom design av nya läkemedel
och utveckling av tillverkningsmetoder. Nätverket består av kemister och
ingenjörer från olika delar av verksamheten samt personer från AstraZenecas miljöavdelning.
– Nätverket håller utbildningar i Green Chemistry och tillhandahåller guider
som hjälper medarbetarna att göra ”gröna” val, berättar Eva Jakobsson.
Vetenskap och teknik utvecklas ständigt och nätverket strävar efter att hålla
medarbetarna uppdaterade.
Men för att främja utvecklingen av ”grönare” läkemedel efterlyser Gisela
Holm ”morötter” från samhället, exempelvis genom att Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV) tar hänsyn till miljöaspekter i samband med
beslut om subvention av läkemedel.
– Idag är det endast lägst pris som gäller och konsumenten har ingen möjlighet att göra ett aktivt miljöval av läkemedel, säger hon.
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Gisela Holm menar också att ivern att göra läkemedel så billiga som möjligt
innebär en ökad risk för oönskade miljöeffekter i andra delar av världen, till
exempel i Indien där generikatillverkningen släpper ut mycket höga halter
av läkemedelssubstanser (Larsson et al, 2007; Fick et al, 2009).
– Då riskerar man också hälsoperspektivet eftersom hälsa och miljö är
tydligt sammankopplade, säger Gisela Holm. Vi måste se till helheten och
inte stirra oss blinda på priset.

Frivillig miljöklassificering av läkemedel
Sedan 1995 krävs en miljöriskbedömning när ett läkemedelsföretag vill
registrera ett humanläkemedel i något EU-land, och 2006 fastställdes de
riktlinjer som reglerar hur bedömningen ska utföras. Syftet med miljöriskbedömningen är dock i dagsläget endast att ge information; den får inte
påverka huruvida läkemedlet blir godkänt eller inte. För de läkemedelssubstanser som redan var godkända när kraven infördes, krävs endast miljöriskbedömning i samband med förändringar av marknadsgodkännandet. För de
läkemedelssubstanser där man inte gjort förändringar i marknadsgodkännandet sedan 2006, finns i regel väldigt lite eller ingen miljöinformation.
För att kunna göra en miljöriskbedömning behövs ekotoxikologiska data:
– För närvarande utförs en miljöriskbedömning som bifogas läkemedelsregistreringsdokumentationen, men vi efterlyser smartare metoder för att
verkligen identifiera vilka molekyler som kan påverka miljön negativt, säger
Gisela Holm. Här kan MistraPharma bidra med kunskap.
År 2004 tog LIF initiativ till en frivillig miljöklassificering av läkemedelssubstanser på sin hemsida fass.se i syfte att ge förskrivare och allmänhet mer
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information om läkemedels eventuella miljöpåverkan. Projektet, som drivs
av en arbetsgrupp, är ett samarbete mellan LIF, Läkemedelsverket, Sveriges
kommuner och landsting, Apoteket AB (numera Sveriges Apoteksförening)
och Stockholms läns landsting. Läkemedelsföretagen sammanställer data
över i vilken utsträckning de läkemedel de tillverkar kommer ut i svenska
vattendrag via konsumtion (förväntad koncentration av läkemedlet i miljön,
PEC) och om/hur de kan påverka vattenlevande organismer (högsta koncentration av läkemedlet som inte förväntas ha skadlig effekt i miljön,
PNEC). Kvoten mellan PEC och PNEC är ett mått på vilken risk läkemedlet
innebär för miljön. Läkemedelsföretagen ansvarar själva för miljöinformationen på fass.se, men en oberoende part, IVL Svenska miljöinstitutet AB,
granskar företagens miljödata så de stämmer överens med arbetsgruppens
riktlinjer.
På hösten 2010 hade samtliga ATC-koder gåtts igenom. De preliminära
resultaten visar att de allra flesta läkemedelssubstanser utgör en försumbar risk för miljön, cirka 20 procent har potential att bioackumuleras och
de flesta är inte lätta att bryta ner. För flera, särskilt äldre substanser, finns
inte några miljödata. Efter denna första genomgång sker nu kontinuerliga
uppdateringar av den försålda mängden substans vart tredje år, samt även
granskning av nya miljödata som inkommer. Aktuell statistik kommer att
finnas tillgänglig på LIFs hemsida.
Miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på fass.se är ett unikt initiativ,
men arbetet är inte klart än:
– Det nästan viktigaste, förvaltningsfasen, har vi framför oss. Nu måste vi
se till att systemet ständigt hålls aktuellt och inte glöms bort, säger Gisela
Holm.
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I början av 2010 publicerade MistraPharma-forskarna Marlene Ågerstrand
och Christina Rudén vid Kungliga Tekniska högskolan en översyn över de
miljöklassificeringar som dittills publicerats på fass.se (Ågerstrand och
Rudén, 2010). De föreslog en rad förbättringar av systemet, bland annat
specificeringar och förtydliganden av arbetsgruppens riktlinjer till företagen.
För närvarande görs en uppdatering av riktlinjerna och en ny version, där en
del av förslagen lyfts fram, kommer att arbetas fram under 2011.

Nationella åtgärder kan driva på EU-arbetet
Under 2011 kommer LIF bland annat att delta i arbetet med att ta fram en
nationell läkemedelsstrategi samt initiera ett nytt nationellt samarbetsprojekt
kring återlämningen av överblivna läkemedel till apoteken. Gisela Holm tror
att en viktig väg för att snabbare driva på miljöarbetet är nationella åtgärder,
som ett komplement till det mer tidskrävande arbetet på EU-nivå.
– Nationella beslut, som en förändring av förmånssystemet, där miljöanpassade läkemedel kan premieras både vad gäller nyansökningar och inom
utbytessystemet, borde vara enklare att genomföra än beslut som kräver
förändringar i EU-lagstiftning, menar hon.
Gisela Holm tror att hela läkemedelsbranschen har nytta av MistraPharmas
forskning och tycker det är bra att projektet är riktat ut mot samhället:
– Informationen kommuniceras ut och hamnar inte i skrivbordslådan, säger
hon. Så ser det inte ut i alla forskningsprojekt. Men i och med att det är ett
svenskt projekt så har företag som har baser i Sverige närmare till informationen och lättare att ta den till sig.
Hur mycket av informationen från MistraPharma som företagen tar till sig
tror Gisela Holm kommer variera, men hon tror att företagen har allt att
vinna på att satsa på hållbara läkemedel:
– De läkemedelsföretag som kan göra sina produkter ”grönare” och visa
upp sitt miljöarbete kan få konkurrensfördelar framöver, även om vi inte är
där än.
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Representation i MistraPharma
Styrelsen
Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer och ordförande i LIFs
miljökommitté
Referensgruppen
Gisela Holm, ekotoxikolog på AstraZeneca och medlem i LIFs
miljökommitté
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Miljö i det strategiska arbetet kring läkemedel

”Kan vi få förståelse för budskapet att en god folk- och djurhälsa är beroende av en
god yttre miljö och få en fortsatt kunskapsuppbyggnad, genom till exempel en fas
två av MistraPharma, så tror jag att vi har stora möjligheter att nå framgång.”
Charlotte Unger, Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar såväl nationellt som internationellt för att
förbättra regelverk och sätta mål avseende läkemedel och miljö. Miljökrav vid läkemedelstillverkning, strategier mot antibiotikaresistens,
regeringens nationella läkemedelsstrategi och EU-samarbete om Östersjön
är bara några exempel. Sverige är dessutom väl lämpat för att leda det
internationella arbetet på området.
– Det är jag helt övertygad om, säger Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte
Unger. Kan vi bara samla våra resurser så har vi alla förutsättningar. Vi har
det som krävs – stort intresse för vårt pågående forskningsarbete samt ett
stort förtroende genom det miljö- och läkemedelsarbete som Sverige hittills
drivit i EU och internationellt.
Charlotte Unger är även ordförande i MistraPharmas styrelse.
– MistraPharma är viktigt och kommer att generera resultat som är värdefulla för regeringen i deras strävan mot en hållbar utveckling inom läkemedelsområdet, i enlighet med till exempel den nationella läkemedelstrategin, säger hon. Vi behöver alla mer kunskap om de aktiva läkemedelssubstanserna. Vi behöver också hitta rätt lösning för ett reningssystem som
kan hantera läkemedelsrester.
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Korta fakta om Läkemedelsverket
• Arbetar för att främja folk- och djurhälsa
• Ser till att läkemedel är säkra och effektiva, av god kvalitet och att dessa
används på ett kostnadseffektivt sätt
• Verkar för att kosmetiska och hygieniska produkter samt medicintekniska
produkter är säkra
• Tillhandahåller kvalitetssäkrad och producentobunden läkemedelsinformation till hela Sveriges befolkning
• Ansvarar för miljöfrågor kopplat till verksamheten
• Motverkar missbruk av produkter genom att bekämpa och informera om
den farliga, olagliga handeln med pirattillverkade läkemedel på internet
• Leder samordning och samarbete mellan aktörer i Sverige inom läke-		
medelsområdet i ett Centrum för bättre läkemedelsanvändning
• Ansvarar för Giftinformationscentralen och läkemedelsupplysningen

Läkemedelsverket ska agera samlande, stödjande och pådrivande i miljöfrågor.
– Utmaningen är att fortsätta axla ansvaret. Vi har ju delvis gett stöd till
andra att öka trycket på de här frågorna och nu måste vi kunna leva upp till
förväntningarna, poängterar Charlotte Unger.

Regeringsuppdrag om läkemedel och miljö
År 2009 fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv
substans till läkemedel, såväl nationellt som internationellt. Frågan skulle
undersökas utifrån dels möjlighet till lagstiftning, dels frivilliga branschinitiativ och/eller globala initiativ på FN-nivå.
Bakgrunden till uppdraget var MistraPharma-forskaren Joakim Larssons
studie från 2007 om skyhöga utsläpp av antibiotika och andra läkemedelssubstanser från läkemedelstillverkning i Indien (Larsson et al, 2007). Den
föranledde LIF – de forskande läkemedelsföretagen och Föreningen för
generiska läkemedel (FGL) att föreslå regeringen att Läkemedelsverket
skulle få utreda möjligheten till regelverk kring läkemedelsutsläpp.
Läkemedelsverkets huvudförslag i redovisningen av uppdraget var att
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miljöperspektivet ska föras in i EU-lagstiftningen om God tillverkningssed
(Good Manufacturing Practice, GMP). Dessutom presenterade Läkemedelsverket ytterligare sju förslag, däribland att miljöriskbedömningen av ett nytt
läkemedel ska vägas in i den risk/nytta-värdering som görs vid godkännandet av ett läkemedel. Detta skulle innebära att ett läkemedel kan nekas
godkännande om miljörisken överstiger nyttan med läkemedlet, vilket inte
kan göras med dagens EU-lagstiftning.
– De förslag som vi har presenterat i redovisningen av regeringsuppdraget
utgår från kunskap genererad av MistraPharma, berättar Charlotte Unger.
För att genomföra förslagen behövs ännu mer kunskap från MistraPharma.
Under början av 2011 utarbetar Läkemedelsverket på regeringens uppdrag
konkreta ändringsförslag till GMP-lagstiftningen. Uppdraget redovisas den
30 juni.
Läkemedelsverket förordade också i sitt regeringsuppdrag 2009 att regeringen satsar på fortsatt forskning inom området eftersom kunskapen om
läkemedels effekter i miljön fortfarande är väldigt begränsad.
– Utan forskningen kommer vi inte vidare i arbetet, säger Charlotte Unger.
Det är en grundförutsättning för att vi ska lyckas. I och med det ökande
intresset för frågorna både inom EU och på internationell nivå blir MistraPharmas arbete än viktigare, fortsätter hon. Intresset är stort och jag upplever det som att man uppskattar att Sverige tar ledningen i denna fråga,
vilket är naturligt utifrån de goda förutsättningar vi har, bland annat genom
Mistra-Pharmas arbete.
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Antibiotikaresistens en viktig fråga
En annan fråga som Läkemedelsverket anser bör lyftas på alla nivåer är antibiotikaresistens. Joakim Larssons forskargrupp visade nyligen att utsläppen
av antibiotika i Indien ger upphov till ökad förekomst av gener för antibiotikaresistens i miljön (Kristiansson et al, 2011).
– Här ser vi idag att utsläppen av stora mängder antibiotika i lågkostnadsländer bidrar till en ökad risk för utveckling av fler resistenta stammar, säger
Charlotte Unger. Men det är till stora delar okänt vilken betydelse förekomst
av antibiotikaresistens i den yttre miljön har. Det behövs framförallt studier
av hur antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener kan överföras mellan den yttre miljön och djur eller människor och hur det kan förebyggas.
Socialstyrelsen fick 2010 i uppdrag av regeringen att sammanställa vad som
görs inom området antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar såväl
nationellt som internationellt. Inom ramen för Socialstyrelsens arbete ledde
Charlotte Unger en arbetsgrupp som fokuserade på antibiotika och miljö och
där bland andra Joakim Larsson ingick.
– I uppdraget har kopplingen till miljö tydliggjorts vilket är viktigt för det
fortsatta arbetet, menar Charlotte Unger.
Socialstyrelsen lämnade sin rapport till regeringen i slutet av februari 2011.
Rapporten innehåller förslag till utveckling av strategier mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner och beskriver mål för den yttre miljön.
Bland målen finns att utsläpp till miljön av såväl antibiotika och andra substanser med antimikrobiell aktivitet som resistenta bakterier och resistensgener inte ska medföra risker för människor och djur, att det ska finnas
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uppdaterad kunskap om förekomst av resistensgener och antibiotika i den
svenska miljön, och att regeringen bör medverka till utveckling av global
miljöcertifiering och specifika utsläppskrav (gränsvärden) vid tillverkning
av antibiotika.
– Det känns otroligt viktigt att MistraPharma nu utökar sitt program till att
inkludera den viktiga frågan om antibiotikaresistenta bakterier i nästa fas,
påpekar Charlotte Unger.

Den nationella läkemedelsstrategin
Under 2009 tillsatte Socialdepartementet en så kallad högnivågrupp för att
utreda förutsättningarna för en nationell läkemedelsstrategi. Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman har ingått i högnivågruppen
tillsammans med representanter från Socialdepartementet, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner
och landsting (SKL). En projektgrupp med motsvarande representation har
tagit fram underlag åt högnivågruppen.
Rapporten ”Nationell läkemedelsstrategi? – en förstudie” presenterades i
juni 2010. I förstudien föreslås visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till
nytta för patient och samhälle” och fem långsiktiga mål:
1. Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass på läkemedelsområdet
2. Jämlik vård
3. Kostnadseffektiv användning
4. Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster
5. Minimal negativ miljöpåverkan
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Vidare organiserades det konkreta arbetet runt ett antal strategiska
fokusområden: patientsäker läkemedelsanvändning, stopp för utveckling
och spridning av resistens, minskade ojämlikheter i läkemedelsanvändningen, hållbar utveckling, samt optimal prissättnings-/prioriteringsmodell.
Arbetet fortsätter nu med att identifiera vilka områden inom hållbar
utveckling som den nationella strategin ska fokusera på. Strategin ska presenteras till sommaren 2011.
Som ett led i arbetet med en nationell läkemedelsstrategi har regeringen
utsett Läkemedelsverket att leda samordningen och samarbete mellan alla
viktiga aktörer i Sverige inom läkemedelområdet i ett Centrum för bättre
läkemedelsanvändning.
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Kunskap och förtroende gör Sverige ledande internationellt
Läkemedelsfrågor har inom EU hanterats av generaldirektoratet för näringsliv (DG Enterprise) men ska i fortsättningen hanteras av generaldirektoratet
för hälso- och konsumentfrågor (DG Sanco). Charlotte Unger tycker detta är
positivt:
– Vi hoppas det kommer ge en ökad förståelse för att en god folkhälsa är
beroende av en frisk miljö, säger hon. Utmaningen för oss alla, oavsett om
vi arbetar för myndigheter, industri, sjukvård och så vidare, är att fortsätta
driva på samarbetet mellan miljö-, läkemedel- och hälsoområdena. I Sverige
har vi kommit långt vilket utgör en bra grund för det fortsatta arbetet internationellt och inom EU.
Samarbetet mellan generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor
och generaldirektoratet för miljö (DG Env) har intensifierats när det gäller
miljöaspekter inom läkemedelsfrågor. I nästa steg planerar kommissionen
att bjuda in EUs miljö- och hälsodepartement för att få en utökad dialog
inom området.
– Det ger en ökad trovärdighet ju fler länder som är med och diskuterar
frågan. Eftersom Sverige har stort förtroende i läkemedels- och miljöarbetet
inom EU så vill jag att vi använder det förtroendet för att driva en hållbar
utveckling för läkemedel framåt, säger Charlotte Unger.
EUs strategi för Östersjöregionen antogs 2009. Syftet med strategin är att
stimulera länderna till att samarbeta bättre för att stärka en hållbar utveckling av Östersjöregionen. Till strategin hör en handlingsplan med 15 prioriterade områden och ett åttiotal projekt. Ett projekt rör läkemedel och kallas
”Make the Baltic Sea Region a Lead in Sustainable Development for
Pharmaceuticals”. Projektet leds av det svenska Läkemedelsverket och
Charlotte Unger. Även HELCOM (The Helsinki Commission) har tagit
initiativ på området genom den ministerdeklaration som antogs i Moskva
2010. Precis som i Östersjöstrategin nämns behovet av ett nätverk och
miljöövervakning av förekomst och effekter av läkemedel. Ministerdeklarationen tar även upp behovet av åtgärder mot utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier sett ur ett miljöperspektiv.
– Vi ska leda ett arbete som kombinerar de båda initiativen , berättar
Charlotte Unger. Samarbetet kommer att starta i september 2011 och löpa i
tre års tid. Kan vi få förståelse för budskapet att en god folk- och djurhälsa
är beroende av en god yttre miljö och få en fortsatt kunskapsuppbyggnad,
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genom till exempel en fas två av MistraPharma, så tror jag att vi har stora
möjligheter att nå framgång.
Under de senaste åren har produktionen av läkemedel i allt högre grad
flyttats utanför Sveriges gränser till länder som Kina och Indien. Läkemedelsverket försöker utveckla samarbeten med dessa länder för att utbyta
kunskap och lyfta frågor som till exempel hållbar utveckling för läkemedel.
– Vi arbetar framförallt med länder där avtal redan finns mellan Sveriges
och de aktuella ländernas regeringar om att arbeta med hälsofrågor, berättar
Charlotte Unger. Det vi försöker göra är att skapa nya avtal på myndighetsnivå som fokuserar på läkemedelsområdet. Under 2010 inleddes samarbete
med läkemedelsverken i Indien, Kina, Brasilien och USA. Under hösten 2011
kommer vi bland annat att genomföra uppföljande möten med målsättning
att slutföra avtalsarbetet och påbörja ett aktivt samarbete mellan myndigheternas medarbetare. En prioriterad frågeställning för Sverige i avtalen mellan
myndigheterna är hållbar utveckling, en fråga som även ger anledning att
diskutera MistraPharmas forskningsresultat.
Charlotte Unger anser att det är viktigt att Sverige är pådrivande i EU- och
det internationella arbetet.
– Det är en roll vi måste ta utifrån den stora kunskap och det stora förtroende vi har på området. Förtroendet, tillsammans med kunskapen som vi
har från MistraPharma, ger oss en världsunik position som kommer att
stödja oss i arbetet med ett samlande, stödjande och pådrivande ledarskap
inom området.
– Jag tror att man måste vara lite modig, att utmana tidigare uppfattningar
när det gäller nya områden, fortsätter hon. Regeringen har visat vilket håll vi
ska åt. Vi har en stor uppgift i vårt uppdrag som stödjande och pådrivande
och utmaningen för oss blir att axla den rollen och fortsätta bygga på vårt
förtroendekapital.
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Representation i MistraPharma
Styrelsen
Charlotte Unger, miljöchef, Läkemedelsverket. Ordförande i styrelsen.
Referensgruppen
Luisa Becedas, utredare, Läkemedelsverket
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Läkemedel som en del av miljömålet
Giftfri miljö

”Det som vi framförallt uppskattar med MistraPharma är den uppmärksamhet man
lyckats skapa kring frågan om läkemedel och miljö.”
Nils-Gunnar Lindquist, Kemikalieinspektionen

Läkemedel har speciella egenskaper, men de är också kemikalier. Kemikalieinspektionen ansvarar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar
nu för att lyfta fram frågorna kring läkemedel i miljön i detta sammanhang. Men för att komma tillrätta med läkemedel i miljön behövs både
mer kunskap och politiska initiativ.
Urban Boije af Gennäs, utredare på Kemikalieinspektionen (KemI), berättar
att läkemedel och miljö funnits med i diskussionen som ett potentiellt
problem under lång tid, men att tiden kanske inte varit mogen för mer
konkreta initiativ förrän nu.
– Det krävs att man kan underbygga sina argument med kunskap och
forskning. De nationella förutsättningarna har ändrats nu när Läkemedelsverket har ökat sitt engagemang i frågan. Det är väldigt viktigt och
välkommet att man jobbar fokuserat med att ta fram bättre kunskap samtidigt som man funderar på hur regelverket kan utvecklas.
KemIs forskningschef Nils-Gunnar Lindquist framhåller att KemI har stor
nytta av den forskning som bedrivs inom MistraPharma.
– Vi har redan sett spännande resultat, exempelvis de senaste studierna från
Uppsala universitet där man visade att grodor är mycket känsliga för progestagena läkemedel i miljön (Kvarnryd et al, 2011).
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Korta fakta om Kemikalieinspektionen (KemI)
• Central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontroll, ger bland
annat stöd till kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn
• Ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, driver fram
svensk och europeisk lagstiftning som bidrar till att Sverige uppnår målet
• Begränsar risker med kemikalier, bland annat genom dialog med
näringslivet
• Deltar i EU-gemensamt arbete med att bedöma, klassificera och märka
farliga kemiska ämnen och beredningar samt övrig tillämpning av
gällande lagstiftning

Läkemedel inom Giftfri miljö
Riksdagen beslutade 1999 om femton nationella miljökvalitetsmål (ett sextonde tillkom 2005) som ska nås inom en generation. Ett av målen är Giftfri
miljö för vilken formuleringen uppdaterades i juni 2010 till att numera lyda:
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen
är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Kemikalieinspektionen, som är ansvarig myndighet för Giftfri miljö, har
nyligen sett över preciseringarna till målet och föreslog revideringar och
uppdateringar i april 2011. Bland de föreslagna ändringarna finns att läkemedel nu nämns tydligt i varje precisering och att bristen på kunskap om
läkemedels miljöeffekter betonas. Till varje miljökvalitetsmål knyts etappmål
och strategier. Dessa ska utformas av regeringens miljömålsberedning. I
beredningens uppdrag ingår att särskilt titta på sektors- och målövergripande områden och möjligheterna till synergier. I sitt förslag till handlingsplan föreslår beredningen en strategi för Giftfri miljö inklusive läkemedel
och miljö.
– Vi har försett miljömålsberedningen med underlag av olika slag där vi
bland annat pekat på att läkemedel och miljö ingår i Giftfri miljö, berättar
Urban Boije af Gennäs. Genom att tydliggöra att området är en viktig del av
miljömålet kan det få ökad prioritet hos både myndigheter och branscher.
Politiskt förankrade mål och strategier är kanske särskilt viktiga inom
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områden som läkemedel och miljö, som spänner över fler myndigheters
ansvarsområden. Om mål saknas finns det alltid en risk att frågan faller
mellan stolar och prioriteras lågt. Rätt utformade ökar mål och strategier
incitamenten för samarbete mellan olika aktörer.
Nils-Gunnar Lindquist anser att om vi ska uppnå målet om en giftfri miljö
måste alla berörda ta sitt ansvar:
– Även om Läkemedelsverket har det direkta ansvaret för läkemedelsprodukter så har ju KemI ett övergripande ansvar för Giftfri miljö. Läkemedel är på ett sätt specifika eftersom de har en verkningsmekanism i människor och djur, men de är också kemikalier som andra ämnen, säger han.

Både kunskap och politisk vilja krävs
Urban Boije af Gennäs beskriver kunskapsbristen inom området som en
begränsande faktor för att sätta upp mål och utveckla konkreta åtgärder.
Men han betonar att det också är viktigt att frågan lyfts på politisk nivå, inte
bara inom Miljödepartementet utan även inom till exempel Socialdepartementet:
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– Frågan om antibiotikaresistens är ett exempel där man möjligtvis kommit
lite längre och tagit mer politiska initiativ än vad gäller läkemedel och miljö.
Här har Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och
minskad antibiotikaresistens, spelat en viktig roll. Strama är ett rådgivande
organ kopplat till Smittskyddsinstitutet som har jobbat väldigt hårt för att
synliggöra frågan samt sprida kunskap och engagemang. Liknande initiativ
har hittills inte funnits för läkemedel och miljö i stort.
– Det som vi framförallt uppskattar med MistraPharma är den uppmärksamhet man lyckats skapa kring frågan om läkemedel och miljö, säger
Nils-Gunnar Lindquist. Som exempel har vi Joakim Larssons studier där vi
tydligt ser att Sveriges konsumtion påverkar andra länder (Larsson et al,
2007; Fick et al, 2009; Kristiansson et al, 2011). Det är värdefullt för oss att
delta i programmet och det hjälper oss i vårt arbete.
Såväl Urban Boije af Gennäs som Nils-Gunnar Lindquist framhåller Läkemedelsverkets arbete för att lyfta frågor om läkemedel och miljö. KemI har
funnits med och bidragit till Läkemedelsverkets arbete, och Urban Boije af
Gennäs ser att KemI kan hjälpa till även i fortsättningen:
– Vi har stor erfarenhet från kemikalielagstiftning som skulle kunna användas i arbetet som nu initieras gällande läkemedelslagstiftning, säger han.
Här skulle KemI kunna ha en viktig roll.

Representation i MistraPharma
Styrelsen
Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
Referensgruppen
Nils-Gunnar Lindquist, forskningschef, Kemikalieinspektionen
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Apotekens bidrag till en hållbar
läkemedelsanvändning

”Genom MistraPharma har det kommit fram för oss väldigt värdefull forskning
kring hur läkemedel påverkar miljön på olika sätt. Det är ett viktigt arbete om vi ska
kunna påverka i en positiv riktning.”
Cecilia Marlow, Sveriges Apoteksförening

Apoteken lämnar ut läkemedel, kan påverka hur kunderna använder sina
läkemedel och samlar slutligen in de läkemedel som kunden fått över för
att undvika att de hamnar i miljön. Aktörerna på Sveriges nya apoteksmarknad vill kunna erbjuda sina kunder ett mer hållbart sortiment av
läkemedel, men i dagsläget finns små möjligheter till detta.
Sveriges Apoteksförening är ung, knappt ett år fyllda, och har under sitt
första år arbetat för att det goda från den gamla apoteksmarknaden ska
landa på bästa sätt i den nya marknaden.
– Ett exempel på miljöområdet är att vi även på den nya marknaden har
ett fullgott system för att samla in överblivna läkemedel från allmänheten,
berättar Cecilia Marlow, Sveriges Apoteksförenings styrelseordförande
och vd för Kronans droghandel. Vi har också tillstyrkt Läkemedelsverkets
förslag om att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv
substans (se kapitel 3, Miljö i det strategiska arbete kring läkemedel, sid 32).
– Det tidigare monopolet verkade aktivt inom miljöområdet och bidrog till
att göra Sverige till ett föregångsland inom området. Att se till att den svenska apoteksmarknaden även fortsättningsvis utvecklar dessa aspekter är en
viktig roll för Apoteksföreningen, säger Inger Näsman som är kvalitetschef
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Korta fakta om Sveriges Apoteksförening
• Branschorganisation för apoteksaktörer på den svenska marknaden
• 11 medlemsföretag som driver över 1120 apotek
• Företräder medlemsföretagen i kontakter med politiker, myndigheter,
statliga bolag och andra beslutsfattare
• Arbetar med och utvecklar bland annat kvalitet och patientsäkerhet
på Kronans droghandel och medlem av Sveriges Apoteksförenings
kvalitetsråd.
Kvalitetsrådet är den del av Sveriges Apoteksförening som behandlar miljöfrågor. För att kunna driva frågor som syftar till att minimera läkemedels
miljöeffekter har man god hjälp av MistraPharma.
– Det krävs en vetenskaplig grund som genererar fakta, säger Inger Näsman.
Apoteksföreningen och dess medlemmar har inte den kompetensen. Här
är MistraPharma en utomordentlig resurs som samordnar olika vetenskapliga institutioner i dessa frågor. Att luta sig mot MistraPharma känns också
tryggt eftersom det är en organisation av neutrala institutioner som inte
representerar några särintressen.
– Genom MistraPharma har det kommit fram för oss väldigt värdefull
forskning kring hur läkemedel påverkar miljön på olika sätt, instämmer
Cecilia Marlow. Det är ett viktigt arbete om vi ska kunna påverka i en positiv riktning. Viktigt är också att lagstiftare och myndigheter ger oss aktörer
rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar när det gäller läkemedel och
miljö.

Arbetet för ett “grönare” sortiment
Sveriges Apoteksförening och dess medlemmar är intresserade av att driva
sortimentet i en hållbar riktning. Dessvärre har apoteken tillhandahållarskyldighet och en större del av läkemedelssortimentet går därmed inte att
påverka. Istället för att konsumenten får välja sin vara beslutar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om sortiment
och läkemedelsförmåner.
– Där vägs inga hållbarhetsaspekter in och läkemedlens ursprung är
sekretessbelagda, säger Cecilia Marlow.
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– Att få möjlighet att bättre kunna påverka vårt sortiment, att kunna få
myndigheterna att agera för ett hållbart sortiment och att få genomslag i
läkemedelssortimentet för hållbarhetsaspekterna är såväl den största
utmaningen som den största möjligheten på detta område, fortsätter Inger
Näsman. Man kan till exempel tänka sig lösningar där kunderna själva får
stå för en merkostnad för miljöklassificerade läkemedel.
Även Apoteket AB är intresserade av att utveckla ett ”grönt” sortiment.
– En viktig roll för Apoteket AB är att kunna förmedla information kring
läkemedels miljöeffekter, förmedla kundönskemål om hållbara produkter
till leverantörer och myndigheter, och kunna utveckla ett ”grönt” sortiment,
säger Bo Gunnarsson vid Apoteket ABs koncernsamordning.
– MistraPharma är Apoteket ABs kunskapskälla när det gäller läkemedel
och miljö, fortsätter Bo Gunnarsson. Denna kunskapskälla är särskilt viktig
eftersom viss läkemedelskompetens har flyttat över från Apoteket AB till
Läkemedelsverket på den nya apoteksmarknaden. Vi har därigenom blivit
mer beroende av externa kontakter inom miljöområdet.
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Medvetet val av leverantörer
På Apoteket AB har man utvecklat en uppförandekod, som ska ingå i alla
avtal med leverantörer. Därigenom åtar sig läkemedelsleverantörerna att
väga in miljöaspekter i sin verksamhet.
– Vår viktigaste utmaning och möjlighet är att kunna få uppförandekoden
med dess krav på miljöhänsyn implementerad fullt ut hos våra leverantörer,
med eller utan lagstiftning och myndigheters agerande, berättar Bo Gunnarsson.
Cecilia Marlow pekar också på problemet att läkemedlens ursprung är
sekretessbelagda med dagens regler:
– Vi vet att substanser i en del av de läkemedel vi expedierar idag kommer
från fabriker där produktionen av substans inte är hållbar. Det krävs insatser från både politiker och myndigheter för att vi ska kunna ta hänsyn ur
olika perspektiv när vi väljer leverantörer. Det här är en viktig fråga för hela
hälso- och sjukvården och inte bara för oss apotek.

Bättre läkemedelsanvändning sparar pengar och miljö
Även om insamlingen av allmänhetens överblivna läkemedel, kassationen,
fungerar bra även på den nya apoteksmarknaden så finns det förbättringar
att göra.
– Det finns regler kring förskrivning av nittio dagars förbrukning vilket
leder till onödigt mycket kassation av läkemedel, säger Cecilia Marlow.
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Vi behöver också bli bättre på att förklara för våra kunder varför vi behöver
bli bättre på att exempelvis lämna in läkemedel som vi inte använder.
Felanvända läkemedel är ett stort problem för såväl samhället som människor och miljö. Enligt Cecilia Marlow uppgår samhällets nota för läkemedelsrelaterade vårdkostnader till 10-20 miljarder kronor per år.
– Här skulle apoteken kunna vara en resurs för att förbättra följsamheten
och minska felanvändningen eftersom det är vi som faktiskt möter kunderna
i vardagen, säger Cecilia Marlow.
Som exempel på vad som skulle kunna göras nämner Cecilia Marlow startförpackningar, miljökrav från TLV vid tillverkning av läkemedel och
substans, möjlighet att få samma generikafabrikat under en längre tid och
blisterförpackningar som är enkla att hantera.
– Utmaningen är att få alla att göra det lilla extra för att tillsammans nå
längre, säger Cecilia Marlow.

Representation i MistraPharma
Referensgruppen
Inger Näsman, Sveriges Apoteksförening och kvalitetsdirektör, Kronans
droghandel
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Miljöhänsyn vid upphandling och
förskrivning av läkemedel

”Det som är konkret för oss är MistraPharmas olika projekt med kartläggning
av läkemedel i vatten och vattendrag. Sådana data finns inte idag och vi behöver
dem för vårt fortsatta arbete.”
Lars Lööf, Landstinget Västmanland

Hälso- och sjukvården, i Sverige i form av landstingen, kan påverka vilka
läkemedel som skrivs ut och därigenom vilka läkemedelssubstanser som
kommer ut i miljön. Landets läkemedelskommittéer tar fram behandlingsrekommendationer till förskrivare och kan ta hänsyn till miljön i
sina bedömningar. Landstingen har också flera nätverk för att samordna
sitt miljöarbete.
I Sveriges tjugo landsting och regioner finns läkemedelskommittéer som
i samarbete med specialister tar fram behandlingsrekommendationer och
så kallade ”kloka listor”. Såväl de enskilda läkemedelskommittéerna som
nätverksorganisationen LOK (Läkemedelskommittérnas ordförandekollegium) arbetar med frågor kring läkemedel och miljö och har då god
nytta av MistraPharma:
– Det som är konkret för oss är MistraPharmas olika projekt med kartläggning av läkemedel i vatten och vattendrag och ansatsen att försöka kartlägga
ett antal högriskläkemedel baserat på deras kemiska och andra egenskaper,
säger Lars Lööf, biträdande ordförande i Landstinget Västmanlands läkemedelskommitté. Sådana data finns inte idag och vi behöver dem för vårt
fortsatta arbete.
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Korta fakta om landstingen
• De 20 landstingen och regionerna ansvarar för sjukvården i Sverige
• Sedan 1997 ska varje landsting ha minst en läkemedelskommitté som ska
verka för ”en rationell och tillförlitlig läkemedelsanvändning”
• Läkemedelskommittéerna formulerar bland annat behandlingsrekommendationer och implementerar dessa bland förskrivare och annan
hälso- och sjukvårdspersonal
• Läkemedelskommittéernas rekommendationer ska baseras på både
beprövad erfarenhet och vetenskapliga belägg (evidens)
• Sveriges läkemedelskommittéer samverkar i nätverket LOK, Läkemedelskommittérnas ordförandekollegium

Landstingens läkemedelskommittéer
Läkemedelskommittéerna sprider kunskap om bland annat läkemedel och
miljö i många olika sammanhang, exempelvis via sina tidningar till förskrivare och även till allmänheten. Lars Lööf berättar om Landstinget Västmanlands hälsoinformationsdagar som anordnas tillsammans med Västerås
kommun:
– Där tar vi även upp onödig användning av läkemedel som en del i vårt
arbete för att reducera överblivna läkemedel och minska kassationen, säger
han. Dagarna brukar samla runt sju-åttahundra personer.
Nätverksorganisationen LOK har haft med läkemedel och miljö på agendan
de senaste åren, och nyligen presenterade MistraPharmas programchef
Christina Rudén de senaste forskningsresultaten på ett LOK-möte.
– MistraPharma skapar ett nätverk mellan forskare och andra aktörer inom
det här området, inklusive företrädare för sjukvården och landstingen, säger
Lars Lööf. Detta gör att kommunikationen kring de här frågorna ut mot
sjukvården och allmänheten kan bli både evidensgrundad och balanserad.
Lars Lööf lyfter även fram Läkemedelsboken som exempel på samverkan
mellan forskare och sjukvården. Läkemedelsboken, som har utkommit
vartannat år sedan 1977, är Sveriges mest spridda bok om läkemedelsbehandling av sjukdomar och vänder sig framförallt till läkare, sjuksköterskor och
farmaceuter. Numera finns boken även fritt tillgänglig på nätet. I senaste
upplagan (2009-2010) finns ett kapitel om läkemedel i miljön, författat av
54

Åke Wennmalm, Stockholms läns landsting, och Bo Gunnarsson, Apoteket
AB. I den kommande boken för 2011 har MistraPharma-forskaren Joakim
Larsson och Lars Lööf skrivit ett kapitel om läkemedel och miljö.
– Det är ett bra exempel på hur forskarna och sjukvården gemensamt kan
arbeta med frågan och sprida information, säger Lars Lööf.
Under 2011 kommer LOK, med ordföranden Stephan Quittenbaum som
representant, att delta i det fortsatta arbetet med den nationella läkemedelsstrategin.

Tydliga visioner och etablerade nätverk
Flera landsting har uttalade visioner och strategier kring läkemedel och
miljö. Stockholms läns landsting är ett av de landsting som arbetat länge
med frågan. Deras talande vision kring läkemedel och miljö lyder ”Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande läkemedelsrester till mark,
vatten eller luft”. Det konkreta målet för 2011 är att nivåerna av de mest
miljöstörande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet
ska vara lägre än de var 2005. Stockholms läns landsting har genom åren
arbetat mycket med utbildning, överblivna läkemedel, Kloka listan och
regelbunden provtagning i vattenmiljön.
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Även Västra Götalandsregionen har en långtgående vision kring läkemedel
och miljö: ”Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan,
minimera miljöbelastningen av läkemedel”. År 2009 antogs såväl en strategi
som en detaljerad handlingsplan för hur läkemedlens miljöpåverkan ska
minskas. Både Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting
ställer nu också miljökrav på produktionen när man upphandlar läkemedel.
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För att underlätta utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan de olika
landstingen och regionerna finns sedan 2009 ett nationellt nätverk för dem
som arbetar med läkemedel och miljö. Nätverket startades på initiativ av
Siv Martini på Stockholms läns landsting och Theres Olsen på Landstinget i
Uppsala län.
– Syftet är att tillsammans hitta konkreta strategier för fortsatt arbete kring
läkemedels påverkan, men även att få inspiration, utbyta idéer och knyta
kontakter, säger Siv Martini. Vi följer MistraPharmas forskning med stort
intresse och är måna om att gå ut med de senaste rönen i våra informationer
till läkare med flera.
Siv Martini berättar att hon särskilt ser fram emot miljövärderingar efter
verkningsmekanism, till exempel sammantagen miljöpåverkan av olika
grupper av läkemedel mot hjärt-kärlbesvär.
– Ju bättre miljöunderlag vi får desto tuffare kan våra åtgärder för miljöns
bästa bli. Vi tycker också att det är synnerligen viktigt att få opartisk miljöinformation om läkemedel.
Även miljöcheferna i Sveriges landsting och regioner samarbetar i ett nätverk (Landstingens miljöchefer, LMC), vars syfte är att samverka och utbyta
erfarenheter samt lyfta viktiga gemensamma frågor gentemot myndigheter i
Sverige och EU.
– Forskningsprogram som MistraPharma är otroligt viktiga och precis vad
vi behöver i vårt arbete, exempelvis när vi ska ställa miljökrav vid upphandling, säger Annika Christensson, miljöchef i Landstinget Blekinge och
ordförande i LMC.
Annika Christensson berättar att landstingen blivit bättre på miljöbedömning vid förskrivning, har minskat sin kassation och övervakar sina
utsläpp.
– Däremot sker det fortfarande en överförskrivning, och enligt beräkningar
från Sveriges kommuner och landsting räknar man med att cirka tio procent
av akutinläggningarna på landets medicinkliniker är läkemedelsrelaterade,
så det finns stor förbättringspotential, säger hon.
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Miljöklassificering av läkemedel
Med dåvarande miljödirektören Åke Wennmalm i spetsen utvecklade
Stockholms läns landsting och Apoteket AB år 2003 ett miljöklassificeringssystem för läkemedel. Systemet utgår från vissa av läkemedelssubstansernas
egenskaper: persistens (P), bioackumulation (B) och (eko)toxicitet (T). Varje
substans tilldelas en siffra från 0 till 3 för vardera egenskapen, där 3 är värst.
PBT-klassificeringen baseras således på substansernas inneboende miljöfarlighet och inte på risk, till skillnad från miljöklassificeringen på fass.se.
PBT-klassificeringen av läkemedel finns på janusinfo.se och publiceras även
årligen i tryckt form tillsammans med miljöriskbedömningen från LIF (se
kapitel 2, Industrins strävan mot “grönare” läkemedel, sid 26).
Läkemedelskommittéerna försöker att i arbetet med behandlingsrekommendationer väga in miljöaspekter utifrån ovanstående miljöklassificering där så
är möjligt.
– På sikt kan klassificeringen kanske bidra till en förskjutning av läkemedelsförskrivningen och konsumtionen mot mer miljöanpassade alternativ, säger
Lars Lööf. Däremot så har nog inte alla kommit lika långt som till exempel
Stockholms läns landsting när det gäller att ta med miljöhänsyn på ett strukturerat sätt.
För att sprida kunskap om miljöklassificeringen anordnar många landsting
regelbundna informationsträffar och utbildningar. Man diskuterar även hur
klassificeringen kan användas vid förskrivning och hur resultaten vägs in i
läkemedelskommittéernas arbete.
– Just nu är det mer den allmänna kunskapen som vi lyfter, menar Stephan
Quittenbaum. Vi söker den specifika kunskapen, då kan vi börja göra
skillnad.
– Ja, vi bereder marken för att kunna ta hand om ny kunskap från initiativ
som MistraPharma, menar också Lars Lööf.
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Representation i MistraPharma
Styrelsen
Åke Wennmalm, f d miljödirektör, Stockholms läns landsting
Referensgruppen
Annika Christensson, miljöchef, Landstinget Blekinge
Lars Lööf, biträdande ordförande i Landstinget Västmanlands
läkemedelskommitté
Theres Olsen, miljö- och kemienheten, Landstinget i Uppsala län
Stephan Quittenbaum, ordförande i Landstinget Kronobergs
läkemedelskommitté och ordförande i LOK
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Minimiering av läkemedelsutsläpp i den
svenska vattenmiljön

”Idag finns en mycket bra samarbetsanda inom MistraPharma och goda relationer
med de övriga i referensgruppen. Det är inte svårt för mig att lyfta luren för att
ringa någon i det här nätverket.”
Anders Finnson, Svenskt Vatten

Många läkemedel är svårnedbrytbara och passerar därför till stor del
rakt igenom reningsverken. Forskning pågår om vilka kompletterande
tekniker som skulle kunna ta bort läkemedlen från avloppsvattnet, men
hur mycket extra energiåtgång är acceptabelt och vad får denna teknik
kosta?
I Sverige finns både god tillgång på råvatten av bra kvalitet och en av
världens kanske mest utvecklade och kretsloppsanpassade avloppsrening
som klarar tuffa utsläppskrav. Vattenverken producerar cirka 1000 miljoner
kubikmeter dricksvatten varje år och reningsverken renar omkring 1500
miljoner kubikmeter avloppsvatten från hushåll och industrier. Kraven som
ställs på det renade avloppsvattnet är bland de högsta i världen.
Men trots de höga kraven så släpper reningsverken igenom många läkemedelssubstanser, som alltså kommer ut i vattenmiljön. Läkemedel är
nämligen gjorda för att vara svårnedbrytbara, eftersom de måste kunna
stanna tillräckligt länge i människokroppen för att hinna ge effekt.
– Vi vill hjälpa till att hitta vägar att inte få läkemedelsresterna till reningsverken och/eller hitta energieffektiva och ekonomiskt rimliga lösningar där
vi kan rena bort dem, säger Anders Finnson, vice vd för branschorganisationen Svenskt Vatten.
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Korta fakta om vatten- och avloppsrening i Sverige
• Sverige har drygt 1750 kommunala vattenverk som tillsammans försörjer
mer än 90% av befolkningen
• De kommunala vattenverken producerar 160 liter dricksvatten per person
och dygn plus vatten till industri och service, totalt ca 1000 miljoner
kubikmeter per år
• Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk renar nästan 1500 miljoner
kubikmeter vatten per år
• Avloppsvatten renas på mekanisk, biologisk och kemisk väg
• Driften av Sveriges vattentjänstverksamhet kostar ca 15 miljarder kronor
per år

Samarbete och nätverk
Svenskt Vatten organiserar bland annat samarbete och kunskapsspridning
samt stöder teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar. Kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö ingår i arbetet,
och däri ingår förstås läkemedelsfrågan.
– Vi ser MistraPharma som en otroligt viktig länk i arbetet med läkemedelsrester och vår ambition att fortsätta hålla hög standard när det gäller rening
av avloppsvatten och produktion av dricksvatten, säger Anders Finnson.
Ett konkret exempel på fördelarna med MistraPharma-samarbetet för
Svenskt Vatten var när Dagens Nyheter den 16 mars 2010 skrev om en
vetenskaplig artikel publicerad av MistraPharma-forskare. Forskarna hade
visat att många läkemedelsrester överförs från avloppsvattnet till fisk, och
att halterna i outspätt avloppsvatten kunde vara så höga att fiskar blev
sterila (Fick et al, 2010). MistraPharma-forskarna hade informerat styrelsen
och referensgruppen om resultaten redan innan de gick ut med pressmeddelandet, vilket gav Svenskt Vatten möjlighet att sätta ihop ett internt
pressmeddelande till de svenska vattentjänstföretagen.
– Våra medlemmar hade Svenskt Vattens pressmeddelande halv nio på
morgonen vilket innebar att de hade ett bra underlag när lokaltidningarna
började ringa, berättar Anders Finnson. Det är väldigt bra med möjlighet att
förbereda varandra för att få en bättre diskussion.
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– Idag finns en mycket bra samarbetsanda inom MistraPharma och goda relationer med de övriga i referensgruppen, säger Anders Finnson. Det är inte
svårt för mig att lyfta luren för att ringa någon i det här nätverket.
I januari 2011 anordnade Svenskt Vatten en seminariedag tillsammans med
MistraPharma för att belysa vilka uppströms åtgärder som kan användas
redan idag för att minska belastningen av läkemedel på den svenska vattenmiljön. Med uppströms åtgärder menas åtgärder uppströms reningsverket,
det vill säga innan läkemedlen hamnar i avloppet. Frågor som diskuterades
var till exempel insamling av överblivna läkemedel på den nya apoteksmarknaden och hur miljöhänsyn kan tas inom förmånssystemet för läkemedel. Flertalet talare betonade behovet av ett långtgående samarbete
mellan olika samhällsorgan och verksamhetsområden, till exempel mellan
Miljö- och Socialdepartement och mellan myndigheter, landsting, apotek
och branschföreningar. De som deltog på seminariet var överens om att det
är dags att utveckla ett närmare samarbete dem emellan, men att det också
behövs mer kunskap.
Svenskt Vatten arbetar även internationellt för att sprida svenskt kunnande
om vattentjänster, bland annat i möten inom de europeiska vattenbolagens
organisation EUREAU. Vid flera sådana tillfällen har Anders Finnson
beskrivit MistraPharma och presenterat forskningsresultat från programmet.
– Vi är med i en kunskapsprocess. Tack vara MistraPharma så har vi viktig
information om läkemedel och miljö och kan då byta till oss information
med andra länder. Sverige har en stor trovärdighet här och det finns ett stort
intresse för frågan!
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Ramdirektivet för vatten
En del av Svenskt Vattens europeiska arbete gäller ramdirektivet för
vatten som antogs av EU-länderna år 2000. För Sverige innebar direktivet en
hel del lagändringar samt inrättandet av fem vattendistrikt (Bottenvikens,
Bottenhavets, Norra Östersjöns, Södra Östersjöns och Västerhavets
vattendistrikt). För varje vattendistrikt finns en vattenmyndighet som
ansvarar för förvaltningen av kvaliteten på distriktets vattenmiljö. Lennart
Sorby, vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt, berättar om avsikterna med direktivet:
– Eftersom vatten ofta går igenom såväl läns- och kommungränser som
nationsgränser är det av största betydelse att vi alla samarbetar för att
möjliggöra en god tillgång på bra vatten. Alla Europas invånare bör vårda
vattenresurserna bättre för att inte riskera att framtida generationer får sänkt
levnadsstandard.
I vattendirektivet ingår även att på EU-nivå upprätta en lista över så kallade
prioriterade ämnen, för vilka gränsvärden i vattenmiljön sätts. De prioiterade ämnena väljs ut bland ämnen som innebär betydande risker för eller
via vattenmiljön. Svenskt Vatten deltar i EU-kommissionens arbete med
listan, och har tack vare MistraPharma haft möjlighet att komma med synpunkter på läkemedel och nivåer som kan vara av intresse.
– Vi kan komma med spännande inlägg när vi ser att EU-kommissionen
föreslagit helt andra ämnen och gränsvärden, berättar Anders Finnson. Vi
kan skapa en dialog när det gäller nya ämnen till ramdirektivet. Sverige har
en vision om att vara progressiva när det gäller kemikalielagstiftning och
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kemikaliearbete och nu tar vi ännu ett steg, fortsätter Anders Finnson. Vi får
mycket trovärdighet när vi är ute tidigt.

Rening av läkemedel kostar
I Stockholm genomfördes under 2005-2009 projektet ”Läkemedel –
förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder” (Wahlberg et al, 2010). Man analyserade 96 läkemedel i råvatten,
dricksvatten, inkommande och utgående avloppsvatten samt i en gradient
ut i Stockholms skärgård där det renade avloppsvattnet hamnar. Cirka 75
läkemedel hittades i både inkommande och utgående avloppsvatten. De
passerade alltså igenom reningsverken, även om halterna ofta var lägre i
det utgående vattnet. Några läkemedel kunde följas långt ut i skärgården,
medan andra renades bort till nästan hundra procent i reningsverken.
I ett delprojekt testades ett antal nya kompletterande reningstekniker för att
se om dessa kunde ta bort läkemedelsrester från avloppsvattnet. De mest
effektiva teknikerna var filtrering genom aktivt kol, oxidering med ozon och
omvänd osmos som kunde ta bort över 95 procent av de läkemedelsrester
som fanns kvar efter den ordinarie reningsprocessen. Andra tekniker som
testades var UV-ljus kombinerat med väteperoxid, biofilter och nanofiltrering. Ekotoxikologiska tester gjordes för att se att de mest lovande reningsteknikerna inte gav upphov till miljöfarliga reaktionsprodukter.
Sammantaget bedömdes filtrering med aktivt kol eller ozonering vara de
bästa metoderna. Men ytterligare rening av avloppsvatten ger ökad
energi- och resursförbrukning och medför därför ökade kostnader. Projektet
uppskattade att VA-kostnaderna för hela Sverige skulle öka med 1,2-5,7
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miljarder kronor per år med kompletterande rening, vilket motsvarar en
ökning av den genomsnittliga VA-taxan med 10-40 procent. Även energianvändningen beräknades öka markant, mellan 50 och 200 procent.

Framtida arbete
Anders Finnson menar att framtida åtgärder för att minska halterna av läkemedel i vattenmiljön inte bör begränsas bara till förbättrad avloppsrening
med tanke på de tekniska svårigheterna, den kraftigt ökade energianvändningen och de ökade kostnaderna. En allt viktigare del i arbetet är
istället att arbeta uppströms, till exempel för en bättre läkemedelsanvändning.
– Vi är ingenjörer och kan troligen utveckla och införa nästan vilken teknik
som helst, men då med en rejäl energianvändning och till en hög kostnad.
Är detta miljömässigt, ekonomiskt hållbart och socialt accepterat? Vi känner
att det är viktigt att skapa en förståelse för att vi inte kan ta hand om allt på
reningsverken, utan att det i många fall är betydligt mer energieffektivt och
hållbart att åtgärda miljöproblemen redan vid källan, säger han.
Även Cajsa Wahlberg, miljökemist på Stockholm Vatten och projektledare
för läkemedelsprojektet, anser att energi- och resursåtgången för ett ytterligare reningssteg i reningsverken bör vägas mot den nytta som ytterligare
rening skulle innebära innan något beslut tas.
– En viktig fråga är därför vilken risk som läkemedel utgör i miljön. Här
saknas idag mycket kunskap som vi hoppas att MistraPharma kommer
generera, säger hon.
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Representation i MistraPharma
Styrelsen
Lena Söderberg, verkställande direktör, Svenskt Vatten
Referensgruppen
Berndt Björlenius, utvecklingsingenjör, Stockholm Vatten
Anders Finnson, vice verkställande direktör, Svenskt Vatten
Nicklas Paxéus, miljökemist, Gryaab
Lennar Sorby, vattenvårdsdirektör, vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt
Cajsa Wahlberg, miljökemist, Stockholm Vatten
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Wahlberg C, Björlenius B and Paxéus N (2010) Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö Förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten. Slutrapport. Stockholm Vatten
AB, Stockholm, ISBN: 978-91-633-6642-0.
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Övervakning av läkemedel i miljön

”Det är värdefullt att MistraPharma utvecklar analysmetoder för läkemedel och
metoder för att mäta effekter, för det saknar vi.”
Britta Hedlund, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska se till att miljölagstiftningen tillämpas på ett
ändamålsenligt och korrekt sätt, till exempel att avloppsreningsverken
använder bästa möjliga teknik. De är även ansvariga för att följa tillståndet i miljön. Därför mäts förekomst och halter av olika miljöföroreningar,
bland annat läkemedel, i miljön för att kunna spåra förändringar. Korrekt
och aktuell kunskap är av största vikt för arbetet.
Naturvårdsverket har till uppdrag att se till att miljöpolitiken dels genomförs på ett bra och effektivt sätt, dels att politiken utvecklas. Visionen är ”en
bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande
generationer”. Verksamheten riktas framför allt mot andra myndigheter,
kommuner, företag och organisationer.
– I vår roll som myndighet ligger att ge vägledning och rapportera om
miljötillståndet, säger Britta Hedlund på Naturvårdsverket. Här är det
viktigt att hela tiden få ny kunskap, vilket MistraPharma bidrar med inom
området läkemedel och miljö. Där saknar vi fortfarande mycket information.
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Korta fakta om Naturvårdsverket
• Världens äldsta miljömyndighet
• Uppdrag att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs
• Ger vägledning, fördelar resurser till olika miljösatsningar, tar fram
kunskap och rapporterar om miljötillståndet

Miljöövervakning av läkemedel
Naturvårdsverket samordnar den nationella miljöövervakningen som syftar
till att följa tillståndet i vår miljö. I miljöövervakningen ingår bland annat
återkommande mätningar av ett antal ämnen på olika ställen runtom
i landet. Resultaten visar på tillståndet i naturen och ger kunskap om förändringar i miljön. Man gör dessutom screeningar för att få reda på vilka
nya ämnen som kan behöva övervakas. Vid screeningen mäts ett eller flera
utvalda ämnen vid ett eller ett par tillfällen på olika platser och från olika
källor som till exempel avloppsvatten, luft eller fisk.
De senaste åren har screeningen bland annat omfattat flera läkemedelssubstanser som hormoner, smärtstillande medel, antibiotika, antiinflammatoriska medel, sömnmedel och antidepressiva medel. Och här har man
konkret nytta av MistraPharma:
– I år har vi lagt ut ett screeningsuppdrag för att komplettera analyserna av
läkemedel i miljöprover, berättar Britta Hedlund. MistraPharmas forskare i
Umeå och IVL Svenska miljöinstitutet AB hjälper oss med detta och vi kör
ett större antal läkemedelssubstanser med hjälp av analysmetoder som tagits
fram inom MistraPharma.
– Det finns så många olika ämnen att hålla koll på i naturen, det gäller inte
bara läkemedel, fortsätter Britta Hedlund. Det är värdefullt att MistraPharma utvecklar analysmetoder för läkemedel och metoder för att mäta
effekter, för det saknar vi.

Kunskap ger möjlighet att ställa krav
I december 2005 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda
vad som hände med till exempel läkemedel i avloppsreningsverken. Rapporten ”Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester
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och andra farliga ämnen” överlämnades till regeringen i januari 2008. Där
konstaterades att avloppsreningsverk inte är konstruerade för att bryta ner
rester av läkemedel.
– Dagens avloppsreningsverk avlägsnar inte alla dessa substanser, berättar
Linda Gårdstam på Naturvårdsverket som ingick i arbetsgruppen. Kunskap
om effekter i miljön och tillgänglig kunskap om lämpliga reningsmetoder
gör att vi kommer kunna tillämpa lagstiftningen ännu bättre. Initiativ som
MistraPharma är viktiga.
I förlängningen hoppas Linda Gårdstam att MistraPharma ska bidra till att
tillämpningen av lagstiftningen utvecklas.
– Jag arbetar med avloppsreningsverken och behöver veta vilka krav jag
kan ställa på dem. Vi har lagstiftning på plats som gör att jag kan ställa krav
på bästa möjliga teknik, men då måste jag ju också veta vad som är bästa
möjliga teknik, säger hon. Det är bra att MistraPharma tittar på helheten och
inkluderar forskning på avloppsreningsverk.
– Men vi vill inte ställa krav i onödan, fortsätter Linda Gårdstam. Därför
behöver vi veta mer om miljöeffekter av både enskilda substanser och eventuell samverkan av olika substanser.
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Globalt problem - global diskussion
Naturvårdsverket använder MistraPharmas forskning som underlag för
diskussioner i olika arbetsgrupper, till exempel för EUs vattendirektiv och
när det gäller effektmätningar.
– En viktig roll för oss är att ta vara på forskningsresultat i vårt arbete och
utveckla tillämpningen av lagstiftningen, få mer kunskap om effekter och
vilka krav vi kan ställa, säger Britta Hedlund.
Naturvårdsverket fanns med i referensgruppen i Läkemedelsverkets
regeringsuppdrag kring möjligheten att skärpa miljökraven vid läkemedelstillverkning. Och enligt Linda Gårdstam är en av de stora utmaningarna
framöver att flytta fokus från Sverige och se frågan ur ett internationellt
perspektiv.
– Det är ibland svårt som myndighet att lyfta blicken eftersom mångas
ansvar stannar vid landgränsen, säger hon. Men problemen vi talar om är
globala och vi måste använda den kunskap och forskning vi har för att ge
support internationellt. Vi måste ta tillvara den information som kommer
fram i MistraPharma.

Representation i MistraPharma
Referensgruppen
Linda Gårdstam, handläggare med ansvar för avloppsreningsverk,
Naturvårdsverket
Britta Hedlund, handläggare med ansvar för miljöövervakning,
Naturvårdsverket
72

73

Medverkande
Urban Boije af Gennäs

Biolog och utredare på Sekretariatet för strategier och styrmedel,
Kemikalieinspektionen. urban.boije@kemi.se
Urban ansvarar f n för KemIs arbete med preciseringarna till Giftfri
miljö och sitter i Naturvårdsverkets arbetsgrupp för regeringsuppdraget om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Tidigare har
han varit enhetschef på KemI. Urban har tidigare arbetat med olika
miljöfrågor, däribland kemikalier, på Miljödepartementet under många
år. Han har också arbetat med frågor kring smittskydd, hälsoskydd och
miljörelaterade hälsofrågor på Socialdepartementet.

Annika Christensson

Miljöchef Landstinget Blekinge. annika.christensson@ltblekinge.se
Annika har tidigare arbetat inom kommun och stat med miljöfrågor.
Styrelsemedlem i Svenska Miljöstyrningsrådet AB, vars främsta
uppgift är att vara regeringens expertorgan inom miljöanpassad hållbar
upphandling. Ordförande i LMC, Sveriges landsting och regioners
miljöchefer. Medlem i MistraPharmas referensgrupp.

Anders Finnson

Vice vd, Svenskt Vatten. anders.finnson@svensktvatten.se
Civilingenjör väg & vatten och en teknologie licentiatexamen i
processteknik för reningsverk. Bakgrund från Naturvårdsverket och
Stockholm Vatten. Har arbetat under större delen av 2000-talet med
att förebygga att farliga och svårnedbrytbara kemiska ämnen kommer
till reningsverken eller till våra vattendrag, bl a genom att driva dessa
frågor tillsammans med svenska myndigheter och branschföreningar, inom EU och inom de Europeiska Vattenbolagens organisation
EUREAU.

Bo Gunnarsson

Dr i medicinsk vetenskap, Koncernsamordning, Apoteket AB.
bo.gunnarsson@apoteket.se
Bo är även apotekare och har sedan 1971 innehaft olika befattningar på
den svenska apoteksmarknaden. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga arbeten inom områdena medicin, farmaci och miljö. Under åren
1999-2009 var han miljösamordnare inom Apoteket AB med fokus på
läkemedel i miljön.

74

Linda Gårdstam

Handläggare med ansvar för avloppsreningsverk, Naturvårdsverket.
linda.gardstam@naturvardsverket.se
Linda Gårdstam arbetar på Naturvårdsverket och har ansvar för frågor
som rör avloppsreningsverk. I detta ansvar ingår såväl internationella
frågor, EU-frågor, tillståndsprövning samt vägledning till tillsynsmyndigheter. Forskningsfrågor ligger också inom ramen för detta ansvarsområde liksom utveckling och genomförande av miljöpolitiken inom
detta område. Linda har arbetat med dessa frågor sedan 2005.

Helene Hagerman

Vice vd, Trossa AB. helene.hagerman@trossa.se.
Helene är biolog med inriktning ekotoxikologi. Hon har flerårig
erfarenhet som konsult inom miljö och hälsa, framför allt inom miljöanpassad upphandling, utbildning och produktbedömningar från
läkemedels-, kosmetik- och livsmedelsbranschen. Helene är en av
grundarna till Trossa AB. Hon arbetar inom MistraPharmas
kommunikationsprojekt

Britta Hedlund

Handläggare med ansvar för miljöövervakning, Naturvårdsverket.
britta.hedlund@naturvardsverket.se
Britta har ansvar för den delen inom miljöövervakningsprogrammet
som rör hälsorelaterad miljöövervakning och en del frågor som generellt gäller övervakning av halter av miljöfarliga ämnen i miljön. I arbetet
ingår samordning av de uppdrag miljöövervakningsprogrammet lägger
ut, kontakter med relevanta forskare och forskningsprogram, att
informera om resultaten och samordning bl a av miljögiftsscreening
med våra nordiska grannländer

Gisela Holm

Fil Dr, ekotoxikolog, AstraZeneca. gisela.holm@astrazeneca.com
Gisela är marinbiolog med inriktning på ekotoxikologi, och arbetar med
miljöriskbedömningar för läkemedel på AstraZeneca, samt med miljöfrågor inom branschföreningen för den forskande läkemedelsindustrin,
där hon är medlem i miljökommittén. Gisela arbetar också med spridning av kunskap kring läkemedel i miljön i Sverige och internationellt.
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Eva Jakobsson

Docent, kemist och forskare, AstraZeneca.
eva.jakobsson@astrazeneca.com
Eva har tidigare forskat kring persistenta organiska miljöföroreningar
på Institutionen för miljökemi vid Stockholms Universitet. Sedan 2000
arbetar hon med forskning och utveckling av tillverkningsmetoder för
nya läkemedel samt även med Green Chemistry inom AstraZeneca.
Eva arbetar även med spridning av kunskap kring läkemedel i miljön i
Sverige.

Nils-Gunnar Lindquist

Veterinär, forskningschef, Kemikalieinspektionen och adjungerad
professor i tillämpad toxikologi, Farmaceutiska fakulteten,
Uppsala universitet. nils-gunnar.lindquist@kemi.se
Ansvarar för KemIs forskningssamverkan. Tidigare stf generaldirektör
för KemI, enhetschef, enheten för vetenskaplig utredning och dokumentation vid KemI och laborator vid dåvarande Socialstyrelsens
läkemedelsavdelning. Nils-Gunnar har arbetat med faro- och riskbedömning av läkemedel och kemikalier.

Lars Lööf

Professor, överläkare Landstinget i Västmanland.
lars.loof@ltv.se
Lars är biträdande ordförande i Läkemedelskommittén i
Landstinget Västmanland samt adjungerad i LOKs Au. Deltar sen
drygt 2 år i MistraPharmas referensgrupp. Lars har också en
adjungerad professur i hepatologi vid Centrum för Klinisk Forskning
i Västerås.

Cecilia Marlow

Civ ek, Vd Kronans Droghandel Apotek, styrelseledamot i
Clas Ohlson och Hand in Hand Sverige och styrelseordförande i
Sveriges Apoteksförening. cecilia.marlow@kronansdroghandel.se
Cecilia rekryterades till Kronans Droghandel för att leda det strategiska
arbetet inför omregleringen av apoteksmarknaden och för att bygga
upp den centrala organisationen till den framtida apoteksverksamheten i företaget. Kronans Droghandel förvärvade 170 apotek och är
den tredje största apoteksaktören. En viktig del i Kronans Droghandels
CSR-arbete är just att verka för att även läkemedel ska tillverkas med
minsta möjliga miljöpåverkan, men också att förbättra följsamheten till
de ordinationer som läkarna ger.

76

Siv Martini

Leg. apotekare, medicinskt kunskapscentrum, Stockholms läns
landsting. siv.martini@sll.se.
Siv bevakar och sammanställer kunskap om läkemedels miljöpåverkan för spridning till förskrivare. Hon arbetar med miljöklassificering av läkemedel och tillämpningen av miljöaspekten i urvalet till
Kloka Listan, landstingets lista över rekommenderade läkemedel. Siv
initierade tillsammans med Theres Olsen, Landstinget i Uppsala län,
landstingens nationella nätverk för läkemedel och miljö.

Inger Näsman

Kvalitetsdirektör Kronans Droghandel Apotek AB.
inger.nasman@kronansdroghandel.se
Inger är medlem i kvalitetsrådet i Sveriges Apoteksförening och kontaktperson i miljöfrågorna. Apotekare med erfarenhet både från apotek
och Apoteket ABs huvudkontor, Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen.

Stephan Quittenbaum

Överläkare vid medicinkliniken, Växjö.
stephan.quittenbaum@ltkronoberg.se
Stephan är kliniskt verksam inom främst invärtesmedicin, diabetes och
njurmedicin. Han är ordförande i läkemedelskommittén Landstinget
Kronoberg och ordförande i LOK, , Läkemedelskommittéernas
ordförandekollegium. Som LOK-ordförande vill han bidra till att
miljöfrågan finns med i arbetet och tillåts att påverka läkemedelsval i
praktiken.

Vendela Roos

Forskare, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm.
vendela.roos@abe.kth.se
Vendela är disputerad ekotoxikolog och utbildad journalist. Hennes
nuvarande forskning inom MistraPharma syftar till att jämföra prioriteringsmetoder för läkemedel och att analysera den relativa känsligheten hos standardiserade och icke-standardiserade ekotoxikologiska
tester med avseende på läkemedel. Hon arbetar också inom
MistraPharmas kommunikationsprojekt.
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Lennart Sorby

Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
lennart.sorby@lansstyrelsen.se
Enhetschef och ansvarig för framtagandet av mål och åtgärder för
vattenförvaltningen i Norra Östersjöns vattendistrikt (StockholmMälarregionen), vilket är det svenska genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten. Har arbetat med olika miljö- och vattenfrågor
inom länsstyrelserna under drygt 20 år. Filosofie licentiatexamen inom
geovetenskap.

Charlotte Unger

Miljöchef, Läkemedelsverket. charlotte.unger@mpa.se
Charlotte har en filosofie licentiatexamen i medicinsk vetenskap från
Karolinska Institutet. Hon har arbetat med miljöfrågor i drygt 20 år
senast på Miljö-departementet och Svenska representationen i Bryssel.
Hon har lång erfarenhet från arbete med internationella förhandlingar
däribland EUs nya kemikalielagstifning Reach. Hon är ansvarig för
Läkemedelsverkets strategiska arbete mot en hållbar utveckling, både
nationellt och internationellt. Charlotte är även MistraPharmas
styrelseordförande.

Cajsa Wahlberg

Miljökemist, Stockholm Vatten. cajsa.wahlberg@stockholmvatten.se
Cajsa arbetar med uppströmsarbete, dvs åtgärder före reningsverk
främst vad gäller organiska ämnen och kemikalier. Hon var projektledare för Stockholm Vattens projekt om läkemedel 2005-2010.
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MistraPharmas projektledare
Ingvar Brandt

Professor i ekotoxikologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala
universitet. ingvar.brandt@ebc.uu.se
Veterinärmedicine doktor med bakgrund i farmakologi och toxikologi.
Studerar mekanismer för enzym- och receptormedierad toxicitet av
läkemedel och kemikalier hos ryggradsdjur, särskilt avseende effekter
på fortplantning, utveckling och kroppens signalsystem.

Magnus Breitholtz

Docent i tillämpad miljövetenskap, Institutionen för tillämpad
miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet.
magnus.breitholtz@itm.su.se
Magnus forskning är främst inriktad på ekotoxikologiska effekter av
enskilda kemikalier, lakvatten från deponier och sediment på vattenorganismer. En viktig inriktning i hans forskning är också att förbättra
verktygen för miljöriskbedömning genom att utveckla nya testmetoder
och teststrategier.

Jes la Cour Jansen

Professor, Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Lunds universitet.
jes.la_cour_jansen@vateknik.lth.se
Professor vid Lunds Tekniska Högskola sedan 1998. Hans forskning
koncentreras kring integration av nya processer i kommunala
avloppsreningsverk. De senare åren har fokus legat på biologisk
fosforavskiljning, processer för reduktion av svårnedbrytbara
substanser och optimering av biogasproduktion.

Joakim Larsson

Docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
joakim.larsson@fysiologi.gu.se
Forskat kring läkemedel i miljön sedan 1989, kombinerar idag
toxikogenomik med ekologi och farmakologi. Bidrog till att identifiera
etinylestradiol som ett potentiellt miljöproblem på 1990-talet. Visade
nyligen att stora mängder läkemedel kan spridas till miljön via produktionsanläggningar.
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Christina Rudén

Professor, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm.
cr@infra.kth.se
Toxikolog specialiserad inom regulatoriska aspekter av toxikologi,
ekotoxikologi och riskbedömningsprocesser. Speciellt hur vetenskapliga data skapas och används i syfte att göra riskbedömningar samt hur
vetenskaplig osäkerhet hanteras i processen.

Mats Tysklind

Professor i miljökemi, Umeå universitet.
mats.tysklind@chem.umu.se
Bedriver forskning om antropogena substansers öde i miljön. Hans
arbete omfattar bl a studier av transport- och omvandlingsprocesser
samt utveckling av analytiska metoder för persistenta organiska
substanser och läkemedel. Kopplingar mellan inneboende kemiska
egenskaper och omgivande miljö och biologiska system genom utveckling av QSAR-modeller är av speciellt intresse.

Karin Liljelund

karin.liljelund@stellafutura.se
Karin har mer än tjugo års erfarenhet som miljökonsult och var tidigare
vice vd på Goodpoint (f d Kemi och Miljö). Hon driver idag eget
företag, Stella Futura. Karin var en av initiativtagarna till MistraPharma
och är idag projektledare för kommunikationsprojektet.
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Forskningsprogrammet MistraPharma syftar till att identifiera och minska de miljörisker
som orsakas av humana läkemedel. Ett av MistraPharmas övergripande mål är att stärka
nätverket mellan forskare och intressenter som arbetar med angränsande frågor och att
upprätthålla en dialog. Samarbetet mellan forskare och intressenter möjliggör ett starkt
och pådrivande svenskt ansvarstagande kring läkemedel och miljö.
I MistraPharmas tredje bok, den du nu håller i, presenterar våra intressenter sin syn på
hur miljöriskerna med humana läkemedel kan identifieras och minskas. De beskriver
också hur kunskapen från MistraPharma är till nytta för arbetet inom deras respektive
organisationer.
Med den här boken vill MistraPharma belysa värdet av samarbete mellan forskare och
intressenter på vägen mot en giftfri miljö.

82

MILJÖMÄRKT 341123

