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Förord
Boken du håller i beskriver ett dilemma. Hur kan vi fortsätta att använda
livsnödvändiga läkemedel utan att sprida ut giftiga substanser i miljön? Vi
har under flera år känt till att läkemedelsrester i vattnet utanför reningsverk
påverkar fiskar så att hannar förlorar sin könsidentitet och feminiseras. Men
bristen på kunskap om detaljerna är fortfarande det största problemet för en
hållbar läkemedelsanvändning.
Miljörapporter beskriver ofta hot, varningar och otrevliga framtidsvisioner.
Det gäller också risker som är förknippade med användning av kemikalier
som har farliga egenskaper för miljön. Det är därför tillfredsställande att
konstatera att vi sedan den första miljökonferensen i FN-regi i Stockholm
1972 har sett lösningar på flera allvarliga miljöproblem. Nedbrytningen av
ozonlagret har stannat av, sura utsläpp har minskat och världssamfundet
gör idag stora ansträngningar för att begränsa klimatpåverkan. De tre
exemplen visar att komplexa, till synes oöverstigliga, miljöproblem kan lösas
med hjälp av ökade kunskaper om orsak och verkan.
MistraPharma-programmet kommer att ge oss ny och viktig kunskap om
problemen med läkemedel i vattenmiljön. Forskningsprogrammet är unikt
på så sätt att det omfattar samtliga av de ungefär 1 200 läkemedel som finns
på den svenska marknaden. Forskare knutna till MistraPharma utnyttjar
kunskapen som finns om läkemedlens effekt på människor och överför den
till vattenlevande organismer. Kunskapsöverföringen är möjlig eftersom
funktioner i människokroppen i stora drag liknar de hos djur. På grund av
denna likhet är det mycket troligt att läkemedel som utvecklats för människor även kan påverka olika organismer i miljön. Det breda MistraPharmaprogrammet riktar dessutom in sig på substanser som kan utgöra en stor
miljörisk och omfattar även forskning för att förbättra teknikerna för att rena
avloppsvatten.
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Denna bok är ett resultat av ett samarbete mellan Apoteket AB, Stockholms
läns landsting och MistraPharma. Jag vill särskilt tacka redaktionskommittén som bestått av Bengt-Erik Bengtsson, Stockholms universitet,
Bo Gunnarsson, Apoteket AB, Helene Hagerman och Karin Liljelund,
Goodpoint AB och slutligen Åke Wennmalm, Stockholms läns landsting.
Samtliga författare ansvarar för sina egna texter.
Jag hoppas att läsningen blir spännande och att den gör dig nyfiken på
MistraPharmas fortsatta arbete.

Ethel Forsberg
Generaldirektör Kemikalieinspektion
Ordförande i MistraPharma-programmets styrelse
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Vatten är den viktigaste förutsättningen för liv på jorden. Det var i vatten
som liv ursprungligen uppstod, och utan vatten kan inget liv fortgå. Den
vattenånga som kondenserades någon gång för fyra miljarder år sedan
blev till det vatten som vi idag dricker. Vattnets kretslopp från hav till
atmosfär, via regn till rännilar och floder och åter till havet, skapar förutsättningar för att vi ständigt har tillgång till friskt vatten.
Hur värnar vi om denna resurs? Kommer våra barnbarn och deras barnbarn
att hitta källor i naturen som de vågar dricka ur? Eller blir det i framtiden
livsviktigt att betrakta allt okänt vatten som odrickbart?
Det moderna samhället ställer höga krav på tillgången till vatten av bra
kvalitet. Samtidigt utsätter detta samhälle våra gemensamma vattenresurser
för stora påfrestningar. Det är framför allt utflödet av kemikalier till våra
sjöar, floder och hav som skapar stora utmaningar för framtiden. Läkemedel
är en del av detta utflöde och denna utmaning.
Under min tid som miljökommissionär i EU utvecklades REACH, det
program för registrering, utvärdering och auktorisation av kemikalier som
medlemsländerna nu håller på att införa. I samband med det arbetet lät jag
2003 analysera mitt eget blod för att få reda på vilka främmande kemikalier
som fanns där. Resultatet var överraskande, inte minst för mig själv. Tjugoåtta olika miljögifter kunde påvisas i mitt blod, och jag hade givetvis föga
aning om hur jag exponerats för dem.
Numera står det klart för de flesta människor att vi inte kan undvika att
exponeras för och ansamla en rad främmande kemikalier i vår kropp
– kemikalier som vi kommer i kontakt med i vårt dagliga liv. Inte minst
oroande är att dessa kemikalier i stor utsträckning går över till det växande
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fostret hos blivande mammor, och att deras bröstmjölk så småningom också
kommer att innehålla dessa kemikalier.
REACH, EUs kemikalielagstiftning, omfattar inte läkemedel. Det beror på
att läkemedel är en så speciell grupp kemikalier, och att de måste ha
särskilda säkerhetsregler. Därmed inte sagt att läkemedel skulle vara
befriade från miljökrav. EUs nuvarande läkemedelslagstiftning säger klart
att läkemedel kan ha negativa miljöeffekter och att dessa måste redovisas.
Lagarna säger också att skyddsåtgärder behövs i särskilda fall. Det nya
strategidokumentet för läkemedel som kommissionen lägger fram hösten
2008 poängterar att skyddsåtgärder mot läkemedels negativa miljöeffekter
kan behöva inkorporeras även i andra EU-förordningar och EU-direktiv.
Kommissionen har också under flera år gett stöd åt en rad forskningsprojekt
som behandlar olika aspekter av sambandet mellan läkemedel och miljö.
Frågan om läkemedels miljöeffekter är alltså levande i EU.
Vilken väg är då den rätta för att både garantera tillgången till friskt vatten
för kommande generationer och att hantera den omfattande kemikalieanvändningen i samhället? Om vi accepterar att kemikalieutflödet i våra
vattendrag kommer att fortsätta att öka kommer många djurarter att försvinna, och den ekologiska balansen kommer att rubbas. En annan uppenbar
risk är att grödor konstbevattnade med ytvatten kommer att ta skada. Därför
måste vi förhindra ett fortsatt utflöde av kemikalier i miljön.
REACH kommer att vara till stor hjälp i detta arbete, det är min övertygelse.
Jag tror också att de initiativ som nu tas för att med hjälp av ”green chemistry” och ”green design” skapa läkemedel som ger mindre miljöpåverkan är
en viktig del av lösningen. Självklart måste även sjukvården utveckla system
som leder till minsta möjliga utsläpp av läkemedel och deras nedbrytningsprodukter från patienter. Men jag är övertygad om att vi också måste se över
tekniken i avloppsreningen. De kemikalier, inklusive läkemedel, som når
avloppsreningsverken kommer till viss del ut i sjöar och vattendrag. En del
av dem blir kvar i bottensedimentet varifrån de försvinner mycket långsamt.
Därför är det viktigt att alla parter – tillverkare, sjukvård, patienter och avloppsreningsverk – hjälper till att garantera en hög kvalitet i våra vatten.
Den här boken sammanfattar vårt kunnande om problematiken runt läkemedel och hållbar utveckling på ett tillgängligt sätt. Den är en liten bit i det
stora pussel av åtgärder vi måste lägga för att skapa bra levnadsförhållanden för kommande generationer.
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”Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar, vi har lånat den från våra barn” är
ett ofta använt citat som påminner oss om vårt ansvar.
Boken handlar om detta ansvar.
Därför är den viktig.
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Läkemedel och hållbarhet - Risker och
möjligheter för människors hälsa och för miljön
Christian G. Daughton, Dr. och Ilene Sue Ruhoy, Dr.

Hur läkemedel designas, används och hanteras spelar nyckelroller för
att balansera hälsa och välbefinnande i samhället mot kravet att minska
läkemedlens påverkan på miljön. Vi måste prova nya sätt att designa
miljövänligare läkemedel och vi måste ompröva hur medicinering och
läkemedel passar in i det större perspektivet för hälsa och välbefinnande.
Denna process kan också ge positiva ekonomiska effekter för sjukvården
i stort.
Design av läkemedel och samtliga aktiviteter som rör tillverkning och
användning är centrala för att minimera deras påverkan på miljön och
för att öka sjukvårdens hållbarhet. Tillämpning av ett livscykelperspektiv
(McDonough och Braungart) kan ge ingångar till omstrukturering av hela
sjukvården och därmed minska dess ekologiska fotavtryck (Daughton 2003).
Processen för att minska miljöpåverkan kan potentiellt samtidigt markant
öka och förbättra de medicinska och ekonomiska resultaten för sjukvården.
Frågor vi måste ställa oss är bland annat: Kan sjukvården – inklusive
läkemedlen – designas så att de dels förbättrar de nuvarande sjukvårdssystemen och därmed människors hälsa och dels förbättrar sjukvårdens hållbarhet? Vilka faktorer styr utvecklingen av en framtida hållbar sjukvård?
Med de framsteg som görs idag kommer vi allt närmare en högkvalitativ
sjukvård där hållbarhetsaspekten ingår. Framstegen görs inom informationsteknologi, individanpassad medicinering, medicinsk genetik och epigenetik,
målspecifik läkemedelsleverans, de allt mer vanliga programmen för bättre
läkemedelshantering och behandlingsstyrning samt inom grön kemi (t.ex
tillämpad på läkemedelsdesign, produktutveckling, tillverkning och paketering). Alla dessa aktiviteter kommer att avgöra riktning och storlek på
morgondagens ekologiska fotavtryck från läkemedelsanvändningen.
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Medicin har blivit synonymt med medicinering
Läkemedel har tveklöst stor betydelse för människors liv och hälsa.
Behandling – både som lindrar och som botar – samt att förebygga sjukdom
är tillsammans med förbättrad livskvalitet uppenbara mål för den världsomfattande industri som 2007 hade en omsättning som översteg 700 miljarder dollar.
Sjukvård har i många fall blivit synonym med användning av läkemedel.
Läkemedelsanvändningen idag speglar resultaten av mer än 150 års forskning och utveckling. Antalet aktiva substanser i de olika läkemedlen uppgår
idag till flera tusen och de återfinns inom ett stort antal behandlingsområden.
De omistliga fördelarna med läkemedel, ständigt förbättrade med ex. hjälp
av nanoteknik och bioteknik, är emellertid kopplade till den allestädes närvarande risken för oönskade effekter som toxicitet, missbruk och beroendeframkallning, och avsiktlig förgiftning (särskilt hos nyfödda och småbarn,
äldre, missbrukare och husdjur).
Över hela världen har man utvecklat system för att följa dess oönskade
effekter, i giftinformationscentraler (t.ex. WHO 2008) och ett antal olika
biverkningsrapporteringssystem. De senare brukar kallas läkemedelsövervakning (farmakovigilans) och etablerades ursprungligen i Frankrike
(Daughton och Ruhoy 2008).
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Dolda effekter med läkemedel
Bakom de synliga och avsedda effekterna av läkemedel inom sjukvården
finns, emellertid, en annan värld där läkemedel i det fördolda utövar oväntade effekter med konsekvenser för både människa och miljö. I denna värld
finns många vägar längs vilka läkemedlen leder till oavsiktlig och kanske
även oupptäckt exponering och som visar hur nära mänsklig aktivitet och
miljö är sammanlänkade. Människors hälsa är intimt sammankopplad med
tillståndet i miljön, och alla aktiviteter som är avsedda att förbättra hälsa och
välbefinnande för människor har också miljökonsekvenser, som i slutändan
kan slå tillbaka på oss själva.
Läkemedelsrester från både sjukvården och veterinärmedicinsk användning
når miljön på många sätt. De kan kontaminera:
• yt- och grundvatten via utsläpp eller läckage av renat eller orenat
avloppsvatten eller gödsel, eller via kassering av överblivna läkemedel
och djurfoder med tillsats av läkemedel,
• åkermark och grödor via användning av återvunnet avloppsvatten för
konstbevattning och av bioslam för jordförbättring,
• föremål som vi kommer i kontakt med, via rester som överförs från huden
(Daughton och Ruhoy, inlämnad för publikation), samt
• flora och fauna.
Vissa läkemedelsrester stannar kvar och kan koncentreras i sediment i sjöar
och vattendrag. Många av dessa spridningsvägar kan leda tillbaka till oss
själva via dricksvatten och födoämnen (Daughton 2007; Daughton 2008).

Samspel mellan sjukvården och miljön
De avsedda och önskade effekterna av läkemedel i sjukvården har aldrig
kopplats samman med deras oönskade miljöeffekter i ett livscykelperspektiv. Detta beror framför allt på att det saknats en arena där sjukvårdens
aktörer och miljöforskare kunnat diskutera dessa skilda effekter.
Läkemedlens miljöeffekter måste bli en verklighet för sjukvården för att
miljön ska kunna skyddas (Daughton och Ruhoy, under publ.). I gengäld
kan sjukvården mycket väl få tillbaka positiva effekter i form av bättre
behandlingsresultat och lägre sjukvårdskostnader.
För närvarande är läkemedelsanvändningen inte i balans med kraven på
miljöskydd, och kanske inte heller med folkhälsa och välbefinnande.
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WHO (2007) har uttalat att adekvat behandling av sjukvårdens avfall (inklusive läkemedel) är ett oavvisligt hälsokrav.
Svagheter i det nuvarande sjukvårdssystemet leder till att farmaceutiskt
aktiva substanser i onödan släpps ut som spårföroreningar i miljön. Flora
och fauna som på detta vis exponeras för läkemedelsrester kan påverkas
på en rad olika sätt, kända och okända. Läkemedelsresterna kan också nå
tillbaka till människor via dricksvatten och födoämnen, och människor kan
på detta sätt bli oavsiktligt exponerade livslångt, med okända konsekvenser
som följd (Daughton 2008).

Nytt intresse för indirekta resultat
Trots att det under de senaste två decennierna utgivits tusentals publikationer läkemedlens miljöeffekter (US EPA 2008b) så har det inte förrän helt
nyligen föreslagits att reduktion av läkemedlens miljöeffekter också kan ha
positiva effekter för hälsovården, exempelvis i form av ändrade behandlingsmetoder (noggrannare och försiktigare förskrivning) och i form av
minskad exposition för läkemedelsrester i miljön (Daughton och Ruhoy
2008). Kommer de åtgärder som utformats för att minimera miljöpåverkan
även att förbättra människans hälsokvalitet, exempelvis genom färre biverkningar och bättre behandlingsresultat? Detta kan vara ett avgörande test
för grön produktdesign och produktutveckling när det gäller hållbar läkemedelsanvändning.
I Sverige höjdes det redan i mitten på 1990-talet röster för att den medicinska
verksamheten skulle intressera sig mer för sjukvårdens miljöpåverkan, och
för att utveckla sjukvården i mer hållbar riktning. Eckerman och Martineus
(1997) presenterade ett av de första debattinläggen riktade till den medicinska verksamheten om nödvändigheten av en hållbar sjukvård. Men trots
detta saknas fortfarande läkemedelsanvändning i aktuella redovisningar av
sjukvårdens avfall (se t.ex. Tudor 2007).

Minimera avtrycket i miljön
Genom en systematisk granskning av sjukvårdens miljöpåverkan skulle det
vara möjligt att minska dess ekologiska fotavtryck och samtidigt den övergripande effektiviteten. Om mängden överblivna läkemedel minskade skulle
exempelvis miljöpåverkan reduceras, behandlingsresultaten kanske förbättras (exempelvis genom bättre följsamhet hos patienten, mindre överförskrivning och felaktig förskrivning), sjukvårdskostnaderna minska (genom
mindre överblivna läkemedel), samt sjukdom och dödlighet minska (genom
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mindre missbruk och förgiftning från överblivna läkemedel som kommit på
avvägar). Alla åtgärder som leder till minskning av överblivna läkemedel
leder också till mindre miljöpåverkan och förbättrad hälsa och säkerhet för
alla människor.
Sjukvårdens förändring kan innebära inte bara väsentliga förbättringar för
patienterna utan också för miljön. En viktig komponent i denna förändring
är att man inte bara behandlar sjukdom utan också försöker fokusera på
förebyggande och välbefinnande. Viktiga verktyg i förändringsarbetet är
förbättrad informationsteknologi, medicinsk genetik och epigenetik, och
individanpassad medicinering. Utvecklingen av dessa verktyg baseras till
stor del på ökade kunskaper om det mänskliga genomet (och biomarkörer
baserade på andra biologiska discipliner, så kallade –omiker) och på
förbättrad datateknologi.

Systematisk utvärdering av sjukvårdsdata förbättrar den
farmaceutiska effektiviteten
Det finns företag för hälsoinformation som köper upp förskrivningsdata
och sedan sammanställer dessa, gör statistik av dem och säljer resultaten.
Den största av dessa är IMS Health; andra företag i branschen är Verispan,
Dendrite International och Wolders Kluwer. IMS Health samlar varje månad
in data från nästan en miljard recept (75 % av all läkemedelsförsäljning)
från ca 100 länder. Parallellt med detta finns det läkemedelsövervakningsprogram som spårar biverkningar av de olika läkemedlen. Den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA har ett system för rapport av biverkningar
som startade i maj 2008 och vars uppgift är att skapa en integrerad elektronisk nationsövergripande övervakning av säkerheten hos alla medicinska
produkter (US FDA 2008).
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Kan elektroniska system minska läkemedelskonsumtionen?
Trots att det finns mycket detaljerade data om läkemedelsförsäljning och
övervakning saknas i stor utsträckning information om hur mycket av alla
sålda läkemedel som verkligen förbrukas. Sjukvårdens utveckling har gått
fortare när det gäller att utveckla behandlingsmetoder än att följa upp resultaten (exempelvis i form av förbättrad överlevnad och livskvalitet). Om uppföljningen av behandlingsresultat kunde förbättras skulle förskrivning av
medicin till patienter som inte reagerar på avsett sätt kunna minskas, liksom
dosering och behandlingslängd. Bristande uppföljning kan bidra till onödig
utskrivning och därmed utsöndring av läkemedel, och dessutom till ansamling av oanvända läkemedel som så småningom måste kasseras.
Även om direkta uppgifter saknas om hur mycket av sålda läkemedel som
verkligen används kanske det ändå finns data som kan ge en indikation på
hur det förhåller sig? Vad visar data om korta förskrivningsintervall vid
långtidsbehandling? Vad visar system för automatisk påfyllning av läkemedel? Vad visar erfarenheterna av att ge patienten en tremånadersbehandling med en medicin som patienten inte prövat tidigare? Är det vanligt
att patienterna har alltför många mediciner? Skulle uppgift om patientens
tidigare medicinering bidra till att mediciner inte skrevs ut som patienten
tidigare prövat med dåligt resultat? Många av dessa frågor skulle kunna
besvaras med hjälp av individanpassad medicinering och med tillgång till
centraliserade elektroniska patientjournaler.
Sjukvården har alltmer infört datateknik, såsom elektroniska recept,
elektroniska journaler, och elektroniska diagnos- och behandlingsstöd.
Elektroniska informationssystem kommer att spela en fortsatt viktig roll
i sjukvårdsutvecklingen. Elektroniska system kommer att underlätta och
kvalitetsförbättra förskrivning och utdelning av läkemedel, och också att
förbättra patientens egen tillgång till denna information. De första informationssystemen riktade till konsumenterna sträckte sig från de offentliga
( t.ex Microsofts Health Vault; www.whalthvault.com) och Google Health
(www.google.com/health) till de som användes av sjukvårdsindustrin (t.ex.
Cleceland Clinics: Min journal[http://eclevelandclinic.com/cms/mychart.
html]; och PHIN, se diskussion nedan). Men fortfarande är huvuddelen av
all patientinformation inte elektronisk, och därför av föga värde för läkare,
apotekare eller för patienterna själva.
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Förbättrade rutiner och avfallshantering
Bättre tillgång till adekvat medicinsk information skulle kunna leda till
minskade mängder oanvända läkemedel och minskad överanvändning av
läkemedel. Oavsiktlig polyfarmaci (användning av alltför många läkemedel)
(Gorard 2006) är ett exempel (figur 2 i Ruhoy och Daughton 2006).
Det behövs också nationsövergripande och välkända system för läkemedelskassation, för återtagning av oanvända läkemedel, återanvändning (exempelvis vid donation av oanvända läkemedel till andra länder), kunskapsbaserad förskrivning, läkemedelsövervakning, och mätning av läkemedelsrester i dricksvatten och födoämnen. Ett initiativ i denna riktning är ett
globalt nätverk för studier av allvarliga biverkningar av läkemedel (Giacomini et al 2007). Ett annat exempel är International HapMap Consortium,
som kartlägger single-nucleotide polymorfism (en typ av genförändringar)
och deras interaktion med läkemedel (HapMap 2008).
Data från insamlingssystem för oanvända eller utgångna läkemedel kan
användas för att öka kunskapen om onödig förskrivning (Ruhoy och
Daughton 2008). För mycket oanvända läkemedel kan vara en signal om att
något inte står rätt till i sjukvårdens förskrivningsprinciper.

Individanpassad behandling – ett ramverk för hållbar farmaci
Det är många faktorer som påverkar användning, överanvändning och
missbruk av läkemedel och därmed till behov av kassation (se Ruhoy och
Daughton 2008, och dess referenser). Dessa faktorer präglar naturligen även
det ekologiska fotavtrycket av läkemedelsanvändningen. Om vi ser framåt,
vilken utveckling kommer att ha det avgörande inflytandet på om detta
fotavtryck ska minska eller öka? För att utröna detta ska vi granska konsekvenserna av en helt genomförd individanpassad behandling. Det finns
troligen ingen annan faktor som har större potential att påverka den framtida läkemedelsanvändningen.
Individanpassad behandling är ett relativt nytt begrepp inom sjukvården.
Den kommer troligen att utgöra det ramverk runt vilket läkemedelsanvändningen revolutioneras, och den kommer troligen att leda till påtagliga
förändringar rörande vilka läkemedel och vilka mängder som kommer
att nå miljön. Om individanpassad behandling blir brett genomförd kommer troligen antalet läkemedelsgrupper att öka. Användningen av vissa av
dessa kommer att öka, men den totala läkemedelskonsumtionen kommer
att minska som en följd av att de använda medlen är så mycket effektivare.
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Minskade kostnader för utveckling av nya läkemedel kan komma att leda till
lägre priser. Det kan bli en ökad användning av läkemedel bland patienter
som reagerar positivt på behandlingen, medan patienter som inte svarar på
behandling inte medicineras.
Tidigt under 1990-talet användes begreppet individanpassad behandling
som en ganska allmän term för mer patientcentrerad sjukvård. Men begreppet förtydligades i och med kartläggningen av det mänskiga genomet, och
har sedermera fått en mer precis och avgränsad innebörd. I kontrast till detta
står de nuvarande empiriska förskrivningsprinciperna (Trusheim et al. 2007)
som tillämpas när risken för allvarliga biverkningar är låg, och som ofta
innehåller moment av ”trial-and-error” med avseende på val av läkemedel,
dosering (samma dos åt alla), doseringsintervall och -längd. Dessa principer
dominerar i den amerikanska förskrivningen av inemot tre miljoner årliga
felaktiga eller ineffektiva recept och som med avseende på behandlingsresultat är jämförbara med rena misstag i förskrivning eller felaktigt utlämnande av läkemedel (SACGHS 2008). Denna typ av empirisk förskrivning,
med sina många tillkortakommanden, har i Europa lett till införandet av
resultatbaserad betalning för läkemedelsbehandling (Pollack 2007).
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Bättre användning, mindre avfall
Det ultimata målet för individbaserad läkemedelsbehandling vid ett visst
tillstånd hos en viss patient (eller för screening avsedd att identifiera sjukdomsanlag och därmed behov av förebyggande behandling) är att identifiera rätt läkemedel, rätt dosering, rätt doseringsintervall och -duration, och
samtidigt minimera biverkningarna. Samtidigt kan individbaserad behandling användas för att undvika behandling med läkemedel som är kontraindicerade. Den individbaserade behandlingen kan också underlätta tidigare
diagnos och behandling och därmed bidra till kortare behandlingstid.
Inte ens de mest använda läkemedlen - de så kallade ”kioskvältarna” – ger
bra effekt hos mer än 40-60 % av alla patienter (PricewaterhouseCoopers
2005). I ett ofta återgivet citat slog Allen Roses, vice VD vid läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline, fast att mer än 90 % av alla läkemedel bara är
effektiva hos 30-50 % av befolkningen. Detta innebär att huvuddelen av all
läkemedelsanvändning i bästa fall är ineffektiv och i värsta fall olämplig
eller oförsiktig.
Om huvuddelen av all läkemedelsanvändning är oberättigad innebär det
en avsevärd överanvändning och ansamling av oanvända läkemedel från
patienter som inte följer ordinationen, dvs de patienter som ofta svarar
dåligt eller inte alls på behandlingen. Överanvändningen av läkemedel leder
till en onödig ansamling av läkemedelsrester i miljön från källor som borde
ha kunnat undvikas. Individbaserad behandling kan minska eller eliminera
det onödiga bruket av läkemedel som inte gör någon nytta. Om patienten
får större tilltro till medicineringens effektivitet bör detta leda till förbättrad
följsamhet och därmed mindre läkemedelsavfall. Om patienten bryter ner
läkemedlet långsamt kan detta också leda till att en större del av läkemedlet
utsöndras.

Arv och miljö
Det primära målet för den individanpassade läkemedelsbehandlingen är
att ta hänsyn till skillnaden mellan individer genom att beakta skillnader i
genetik (exempelvis polymorfism avseende läkemedelsnedbrytning såsom
hos långsamma resp. snabba nedbrytare), kön, ålder, etnisk bakgrund, hälsotillstånd och kronobiologi i relation till svar på födointag, fysisk aktivitet,
miljöfaktorer, samt kemisk och annan stress och bedöma dessa variabler dels
enskilt och dels i samverkan med varandra.
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Samspelet mellan miljöfaktorer och genetik har kallats ekogenetik (Costa och
Eaton 2005) och visar hur anpassning till miljön (livsstil, födointag,
riskbeteende etc) kan spela en lika viktig roll som själva medicineringen.
Medan genetisk polymorfism å ena sidan kan bestämma benägenheten
för viss sjukdomsutveckling kan den å andra sidan också utgöra grunden
för bättre behandlingsmöjlighet. I själva verket är indragningen av vissa
läkemedel från marknaden enbart resultatet av genetiska och epigenetiska
avvikelser hos en liten grupp patienter som reagerar på avvikande sätt på
läkemedlet. Kronobiologins viktiga roll (Smolensky och Peppas 2007) som
berör tidpunkten för läkemedelsintag är ett av många exempel på faktorer
som måste beaktas vid individbaserad läkemedelsbehandling. Om läkemedlet ges anpassat till kroppens naturliga dygnsrytm kan inte bara
biverkningarna bli mindre, utan också i vissa fall behovet av läkemedel. Rätt
”timing” för läkemedelstillförsel kan inte bara påverka läkemedlets omsättning i kroppen utan också effekterna av behandlingen. I takt med att individanpassad läkemedelsbehandling utvecklas kommer mer specialiserade
segment av behandlingen, som exempelvis kronologiskt anpassad terapi, att
bli aktuella.

Minimera utsöndringen av farmakologiskt aktiva substanser
Den verkligt hållbara läkemedelsbehandlingen kommer att omfatta ekologiska hänsyn som syftar till minskad utsöndring av biologiskt aktiva läkemedelsrester eller nedbrytningsprodukter (inklusive konjugat i avloppsvattnet som kan återbildas till fri modersubstans) och minimerad mängd
av överblivna eller oanvända läkemedel som behöver kasseras. Det första
formaliserade programmet för att börja se till sådana faktorer togs av
Stockholms läns landsting (2008) då man introducerade miljöfaroklassificeringen av läkemedel år 2003. Denna klassificering har senare vidareutvecklats i samverkan med sjukvårdens parter.
Många undersökningar har pekat på att felaktig användning av läkemedel
faktiskt kan skapa vårdbehov. I en kanadensisk sjukhusstudie visades att
12 % av alla vuxna patienter som sökte på akutmottagningen hade läkemedelsproblem. Bland dessa bedömdes nära 75 % vara ganska allvarliga och
nära 10 % allvarliga (Zed et al. 2008). Orsakerna var biverkningar (39 %),
felaktig medicinering i förhållande till förskrivningen (28 %), och användning av felaktigt eller suboptimalt läkemedel (12 %).
Förbättringar inom området läkemedelsförskrivning, till exempel genom
individanpassad förskrivning, skulle helt klart kunna minska biverk24

ningarna och förbättra resultatet av behandlingen. Även bättre läkemedelsutlämning och patientutbildning, till exempel genom program för farmaceutisk omsorg, är i detta sammanhang önskvärda. Detta skulle i vissa fall
dessutom kunna minska användningen av läkemedel och leda till minskad
miljöbelastning från farmaceutiskt aktiva substanser via utsöndring från
patienter eller kassering av överblivna läkemedel.

Skydda informationen
Införandet av individanpassad behandling kommer att innebära stora utmaningar för många av sjukvårdens intressenter, inte minst med avseende
på samverkan. Etiska och andra överväganden kommer att erfordra noggranna överväganden inte bara av sjukvårdens personal (exempelvis säkrat
skydd för vissa persondata) och kliniska forskare (exempelvis vid val och
uteslutande av försökspersoner och vid etisk prövning av protokoll), utan
också av försäkringsbolagen.

25

Det har förekommit att kliniska studier innefattande genetisk testning stoppats på grund av att de tilltänkta försökspersonerna inte känt sig förvissade
om att deras personliga integritet kunnat garanteras. För att förhindra diskriminering behövs strikta regler som garanterar integriteten för genetisk
information och i synnerhet för genetiska undantag. Ett exempel på sådana
regler är i USA 2008 års Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA)
(Hudson etal. 2008). Några av de dilemman som är förenade med genetisk
testning har beskrivits av Korobkin och Rajkumar (2008).
Det kommer också att krävas förbättrade metoder, känsliga och tillförlitliga
nog för kliniskt bruk, inom analytisk kemi och som kan bredda begreppet
”-omics” och därmed möjliggöra snabba och billiga test för diagnostik,
prevention och prognostik. Snabba, billiga, standardiserade och säkra test
behövs också för att patienten ska kunna följa behandlingseffekten och
därmed medverka till bästa dosering, eller biomarkörer som varnar för
överdosering.
För närvarande finns det mer än 1500 medicinska tillstånd som har en kopplad genetisk markör. Diskussionen om hur användbar och effektiv genetisk
testning är har ännu inte avslutats, men trots det finns det sedan 2007 kommersiella tester tillgängliga för konsumenterna som kan avslöja tusentals av
deras genetiska avvikelser. Den första som lanserades var 23andme
(http://www.23andme.com) och deCodeMe (htta://www.decodeme.com),
tätt följda av Navigenics (http://www.navigenics.com).

Kemisk design och förbättrad läkemedelstillgänglighet
Det är uppenbart att individanpassad behandling har stor potential att ändra
läkemedelsbehandlingen både med avseende på typ och mängd av den använda substansen, och därmed också potential för att minska miljöpåverkan
av läkemedlet enbart genom att minska mängden som kommer ut. Om man
därtill angriper de många övriga faktorer som avgör det ekologiska fotavtrycket av ett läkemedel, varav en är själva utvecklingen av substansen,
kan detta minskas ytterligare. Läkemedelsutveckling styrs inte bara av
önskemål om den färdiga produktens effektivitet och säkerhet, utan också
av faktorer som kartläggning av substans-receptorinteraktion, läkemedelsdesign, syntes, produktion och tillverkning.
Den långa och komplexa process som föregår beslut om ifall ett läkemedel
ska gå vidare till marknadsföring kan kompliceras ytterligare genom krav
på liten miljöpåverkan i form av låg persistens och liten tendens till biokoncentration (se Gunnarsson och Wennmalm 2008; Stockholms läns
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landsting 2008), krav på farmakokinetik som bidrar till omfattande utsöndring eller konjugering, eller krav på farmakodynamik som beaktar
risken för effekter hos akvatiska organismer. Man skulle kunna hävda att
kandidatsubstanser (substanser som kanske ska bli läkemedel) som har
klarat sig igenom miljötester utan att visa toxiska bieffekter också har större
möjlighet att klara kliniska tester, av det enkla skälet att de troligen ger mindre biverkningar även hos människor.

Grön kemi - miljövänlig design
I USA antogs 1990 Pollution Prevention Act, som uppdrar åt det amerikanska naturvårdsverket EPA att finna nya vägar för kemisk syntes, vilka minskar eller eliminerar användning eller bildning av farliga substanser under
utveckling, tillverkning och användning av kemiska produkter och processer (US EPA 2008a). Tre år senare formaliserades detta uppdrag i ”Green
Chemistry Program”. Tanken att ”benign by design” samtidigt skulle leda
till produkter med bättre effektkarakteristika föddes några år senare.
Grön kemi kommer att ha en central roll för att minska miljöpåverkan av
läkemedel och för att göra sjukvården mer hållbar. Grön kemi kan påverka
läkemedlets hela livscykel från utveckling och design, tillverkning, produktanpassning och förpackning hela vägen ända till avfallshantering. Det ekologiska fotavtrycket av läkemedlet kan exempelvis minskas genom framsteg
inom följande områden:
(i) Effektivisering av processen att upptäcka läkemedelskandidater, till
exempel genom att utnyttja etnobiologi, vilket i sin tur kan bidra till att
skapa ett skydd för hotade geografiska områden (t.ex. Mihelcic et al.
2007),
(ii) syntesvägar som kräver mindre användning av farliga reaktionsme
del, som minskar bildningen av farligt avfall, eller som kräver mindre
energiförbrukning (t.ex. genom användning av enzymer [Woodley
2008]),
(iii) optiskt rena substanser (eliminerar inaktiva isomerer och minskar den
totala dosen) (Daughton 2008),
(iv) kemiska strukturer som är mer mottagliga för mikrobiologisk eller
fysikalisk nedbrytning (leder till kortare halveringstid i miljön och
minskad risk för biokoncentration i vattenlevande organismer) och
transformering till mindre skadliga nedbrytningsprodukter,
(v) strukturer eller formuleringar som ökar substansens möjlighet att nå sitt
målorgan (vilket minskar mängden medel som behöver tillföras)
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(vi) förpackningar som klarar längre förvaring eller som ger en tydlig signal
om utgångsdatum (Galagan and SU 2008), minskar behovet av kassation
(särskilt viktigt för läkemedel känsliga för ljus, fukt eller oxidation
(Rosenberg et al. 2008), och
(vii) införande av förbättrad reningsmetodik som kan anpassas till befintliga
vatten- och avloppsreningsverk eller till och med användas av sjukvården och av enskilda konsumenter.
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Om var och en av dessa möjligheter finns mycket att säga. Enbart inom området läkemedelstillgänglighet finns många förbättringsförslag. Genom att få
det givna läkemedlet att ”hitta rätt” till sin målvävnad kan dosen reduceras
kraftigt samtidigt som risken för biverkningar minskar; exempel på detta
finns inom tumörterapin där läkemedlet binds till en antikropp (Thayer
2008). Arsenalen av effektiva läkemedel skulle också expandera om man
kunde använda de kända substanser som har hög önskad biologisk aktivitet
men som av något skäl inte når sitt målorgan (exempelvis blockerat upptag
i målcellen). Nanoteknologin kommer att vara betydelsefull för att förbättra
läkemedlets transport till målorganet. Rätt ”timing” av läkemedelstillförseln
kan ibland vara lika viktig som dess transport till målorganet. Ett exempel
på detta är den särskilt framtagna kronoterapi där läkemedlet frisätts anpassat till dygnsrytmen (Smolensky och Peppas 200).
Baksidan av en förbättrad läkemedelstillgänglighet vid målorganet är att
den kan leda till användning av mycket mer potenta läkemedel. Även om
användningen av dessa läkemedel kan reducera den totalt tillförda mängden
som utsöndras och når avloppet kan deras högre potens leda till större
miljöpåverkan. Ett annat problem avser läkemedel som appliceras på huden.
Hudapplikation kan ge fördelar genom bättre läkemedelstillgänglighet vid
målorganet, minskade blodkoncentrationer och utebliven första passage
genom levern som kan bryta ner läkemedlet, men det ger också ökade
mängder av läkemedel som direkt når miljön (exempelvis via avsköljning i
duschen) eller vid kassation av använda läkemedelsplåster eller P-spiraler
(Daughton och Ruhoy, insänt för publ.). Balansgången mellan patientens
bästa å ena sidan och skyddet av miljön å den andra kan vara svår.

Fotavtrycket i miljön kan bli mindre
Bioteknologins allt viktigare roll i läkemedelsutvecklingen har betydelse för
läkemedlens miljöpåverkan. Naturliga peptider och proteinliknande läkemedel blir allt vanligare inom en läkemedelssektor där den första peptiden –
insulin, introducerad 1921 – fortfarande är den mest välkända. Den uppenbara nackdelen med dessa läkemedel är deras känslighet vid oral tillförsel:
de förstörs lätt i magsäcken och har ett dåligt upptag från tarmen. Betydande
framsteg har gjorts i design och formulering för att skydda dessa medel från
nedbrytning eller denaturering i tarmen och för att förbättra upptaget. Detta
förväntas öka deras användbarhet inom sjukvården (Levy 2008). Denna typ
av läkemedel kommer troligen att erbjuda betydligt mindre miljöpåverkan
än strukturellt mer stabila substanser, men har trots detta inte uppmärksammats särskilt mycket inom miljöforskningen. De läkemedel i gruppen som
utsöndras och kanske till och med klarar sig genom avloppsreningsverket
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bör ändå ha mindre påverkan på akvatiska organismer genom sin låga
penetreringsförmåga via kroppsbeklädnad eller upptag i tarmen, och via sin
känslighet för denaturerande eller degraderande processer.
Översikter och diskussion om livscykelperspektiv och grön kemi med
avseende på minskat ekologiskt fotavtryck av läkemedel finns hos Clark et
al. (2007), Constable et al. (2007), Gunnarsson och Wennmalm (2008), Henderson et al. (2008), Khetan och Collings (2007), Kummerer (2007) och Tucker
(2006) med flera.

Farmaceutisk vård kan förbättra sjukvården och minska
avtrycket i miljön
Utövandet av farmaci har genomgått olika faser genom seklen, och reflekterar därmed den krympande och växande roll som farmaceuter (apotekare)
haft i relation till patienterna under olika tider. För närvarande utökas
farmaceutens roll genom införande av konceptet ”farmaceutisk vård” (pharmaceutical care), vilket växt fram parallellt med det närabesläktade begreppet ”läkemedelsförvaltning” (pharmaceutical management) (Bajcar et al.
2005, Woodend 2003). Farmaceutisk vård lanserades som begrepp redan på
1970-talet, och en allmänt omfattad definition av uttrycket är ”farmaceutisk
vård är ett ansvarsfullt tillhandahållande av läkemedelsbehandling som
syftar till att uppnå tydliga resultat i form av förbättring av patientens
livskvalitet”. Historiken, utvecklingen och det olika ansatserna i dess
genomförande i olika länder har beskrivits i talrika publikationer under
de senaste decennierna. Några aktuella exempel är Berenguer et al. (2004),
Martin-Calero et al. (2004), Pearson (2007) och van Mil et al. (2004).
Farmaceutisk praxis kan styra graden av miljöpåverkan från läkemedel.
Rådande praxis för farmaceutisk vård innebär olika grad av autonomi för
farmaceuten och olika grad av samverkan med läkare, från stödjande och
samverkande till självständigt förskrivande av läkemedel (Pearson 2007).
Även om de farmaceutiska systemen är uppbyggda olika i skilda länder
har förskrivningsrätten utsträckts till alltfler grupper, såsom sjuksköterskor, läkarassistenter och farmaceuter. I den mest långtgående expansionen
av förskrivningsrätten har farmaceuten det fulla ansvaret att vara primär
förskrivare av läkemedel, i stället för att enbart vara den som tillhandahåller
medlet. En sådan utveckling förvandlar farmacin från en kundorienterad till
en patientorienterad verksamhet, och innebär att farmaceuten roll utvidgas
från tillhandahållande av läkemedel till förmedling av kunskaper till
patienten.
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Sjukvården kommer med säkerhet att utvecklas mot ett ännu närmare samarbete mellan farmaceuter och läkare. Olika modeller för samarbete kommer att utvecklas, och farmaceuter kan så småningom få rollen som läkemedelsexperter i en mer integrerad medicinsk verksamhet (White och Latif
2006). I själva verket ingår redan idag farmaceuter i behandlingsteam där de
fungerar som konsulter för läkemedelsbehandling och -övervakning.

e-recept kan minska felaktig förskrivning
Farmaceuternas traditionella roll att tillhandahålla läkemedel bör kunna
övertas av receptarier i takt med att mer automatiserade system för dispensering och kunskapsöverföring utvecklas. En utvecklad dispensering bör ha
fokus framför allt på kvalitetskontroll, vilket kan minska risken för dispenseringsfel och därmed reducera mängden oanvända läkemedel. Genom att
koppla sådana system till realtidsdatabaser för läkemedelsövervakning och
information om individanpassad behandling skulle risken för felaktig eller
onödig förskrivning minskas avsevärt. Exempel på vad ett sådant sammankopplat system skulle kunna leda till är mindre risk för onödig eller till och
med farlig polyfarmacibehandling av patienter som går till många olika sinsemellan ovetande - läkare parallellt.
Början till ett sådant elektroniskt system innehållande e-receptförskrivning
håller på att utvecklas i USA (National Patient Health Information Network
TM PHIN), av Tx-Hub LCC och SureScripts (RxHub 2008). PHIN är ett
realtidbaserad nationellt nätverk för förskrivning och informationsutbyte,
som i viss utsträckning kan ge information om en patients läkemedelshistorik och också erbjuda beslutsstöd för läkare.
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Det kommer att innehålla medicinsk information om över 200 miljoner
amerikaner. Mer omfattande inblick i informationsteknologins möjligheter
att stödja olika hälsoinitiativ kan fås från eHealth Initiative (2008) och
Markle Foundation (2008). I USA antogs 2008 en lag om datoriserad hälsoinformation (H.R. 6357) för att stimulera till utveckling av ett nationellt system
för elektroniska patientjournaler (US Congress 24 juni 2008).

Framtiden: FarmEkovigilans, avtryck i miljön och hållbarhet
Användning av läkemedel kan leda till negativa bieffekter i miljön (se
Boxall 2002). Borde då inte bieffekter av läkemedel hos patienter och i miljön
betraktas i ett sammanhang? Kanske borde farmakovigilans kallas farmEkovigilans, det vill säga vara ett område där såväl biverkningar hos människor som i miljön ingår (Daughton och Ruhoy 2008)?
Läkemedelsövervakning som avser människor ingår redan i de traditionella
farmakovigilanssystemen. Det skulle då vara möjligt att utvidga denna övervakning till att omfatta även miljön.
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Som exempel på sådan övervakning kan nämnas dokumentation av läkemedelsutsläpp till miljön, förekomst av läkemedel i olika miljöer, samt
uppföljning av läkemedelspåverkan hos levande organismer i mark, vatten
och luft. Idag finns inga krav på att följa nivåer och trender för läkemedelsförekomst i miljön. I själva verket finns det inte ens sådana krav på nya
ämnen som ska marknadsföras. I ett utvecklat och implementerat farmEkovigilansprogram skulle representanter för hälsovård och miljöforskare
kunna samverka med företrädare för läkemedelsindustrin och sjukförsäkringssystemen och därmed skapa enastående möjligheter till en omstrukturering av sjukvården som vore till fromma för såväl vårdkvalitet och
vårkostnader som miljö.
Läkemedlens framtid styrs av många krafter: utvecklad teknik för datastyrd
kemisk design, syntes (inklusive utnyttjande av nanomaterial) och bioinformatik, införande av gröna tekniker i flera moment av läkemedlens livscykel, framsteg inom många –omikområden, ökade insikter i det humana
genomets egenskaper, epigenetik, utveckling och omstrukturering av klinisk
medicin och farmaci, patientförväntningar, och kortare tid mellan forskning/utveckling och praktisk tillämpning. Många av dessa drivkrafter tas
upp i olika sammanhang i NIH:s Vägvisning för medicinsk forskning (NIH
2008).
Den centrala frågan inför utvecklingen av en hållbar läkemedelsanvändning,
som alltså förmår att balansera människors behov av vård och behandling
mot naturens krav på vatten utan kemikalieföroreningar kanske blir: ”Vilka
typer och mängder av läkemedel bör vi ha för att optimera hälsa och välbefinnande i samhället samtidigt som vi bibehåller en opåverkad miljö?”Är
läkemedelskonsumtion ett bra mått på samhällets och miljöns hälsotillstånd
och välbefinnande? I en perfekt virtuell hälsovård finns inga oanvända
mediciner. Alla människor och djur får exakt den sorts läkemedel, med rätt
dosering och behandlingslängd som erfordras för bästa och mest kostnadseffektiva resultat. Utsöndrade läkemedelsrester har minimal miljöpåverkan.
Vi kan se överblivna läkemedel som tecken på ett antal brister i kedjan av
system, från läkemedels- och förpackningsdesign, marknadsföring, förskrivning och utlämning, till patientanvändning. Minskat fotavtryck från
mediciner kan ge positiva effekter både på människor hälsa och på miljön.
Notis från U.S EPA: Amerikanska naturvårdsverket (US EPA) har genom sin
avdelning för forskning och utveckling stött den forskning som beskrivs här.
Texten har granskats enligt verkets föreskrifter och godkänts för publicering
som ett EPA-dokument.
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Läkemedel i samhället
Globla hälsa kräver mer än bättre läkemedel
David J. Triggle, Dr.

De stora upptäckterna inom biologin har möjligheter att förbättra den
globala hälsan. Det kvarstår emellertid många utmaningar. Hur hanterar
vi det faktum att en miljard människor är överviktiga samtidigt som en
miljard människor är undernärda? Att läkemedel för fattiga människor är
en dålig investering? Sjukvård eller friskvård? Nya sätt att upptäcka läkemedel medför också nya tekniska utmaningar. Global hälsa är ett verkligt
mål, men läkemedlens roll kan inte enbart beaktas utifrån ett vetenskapligt perspektiv, utan måste också beaktas utifrån ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv.
“Now that the liability to, and danger of, disease are to a large extent circumscribed
– the effects of chemotherapeutics are directed as far as possible to fill up the gaps left
in this ring”
– Paul Ehrlich, 1913.
Dessa ord som skrevs för nästan ett århundrade sedan av Paul Erlich, en
man som ofta beskrivs som “kemoterapins fader”, har numera en ironisk
klang, eftersom de skrevs strax före första världskrigets utbrott och i början
av mänsklighetens blodigaste århundrade.
Självfallet kommer få att förneka att stora framsteg gjordes under 1900-talet
inom sjukvård och läkemedelsutveckling. Under detta blodiga århundrade
skedde stora framsteg inom medicin och läkemedelsutveckling, från sulfonamider och antibiotika till vacciner och ”smarta” läkemedel skräddarsydda
mot specifika genetiska mutationer. Tillsammans med förbättrad folkhälsa,
har detta lett till en markant ökning av människans livslängd och till en
väsentlig minskning av spädbarnsdödligheten.
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Globala utmaningar kräver globalt samarbete
Trots dessa framsteg står vi nu inför nya utmaningar under 2000-talet. Dessa
utmaningar kommer från nya sjukdomar såsom HIV och fågelinfluensa, från
återuppstående gamla sjukdomar såsom tuberkulos och från resistens mot
vår antibiotikaarsenal. Utmaningarna kommer även från sjukdomar såsom
fetma, diabetes och kardiovaskulära problem, sjukdomar som uppkommer
på grund av vår livsstil och från neurodegenerativa sjukdomar såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom i en allt äldre population. De
kan också komma från en biologisk ”olycka” oavsett om det är ett avsiktligt
terroristdåd, en av staten självförvållad skada eller ”laboratorieolycka”. Idag
står både den ”rika världen” och den ”fattiga världen” inför olösta medicinska behov vad gäller tillgången och tillgängligheten av läkemedel, om än av
olika skäl.
Utfästelsen i Ehrlichs uttalande förblir således väsentligen ouppfylld och
världen står vid början av 2000-talet inför utmaningar som är betydligt
större och än mer betydelsefulla än i början av något annat tidigare århundrade. Befolkningsökning, energitillgång, global klimatförändring och mattillgång, vilka samtliga påverkar den individuella och globala hälsan, är fyra
samtida ”ödesfrågor”. Dessa världsomfattande hot kräver ett globalt samarbete som saknar motstycke.
Detta samarbete måste dessutom ske i en värld som i stor utsträckning fortfarande är uppdelad i rika och fattiga samhällen. Nästan hälften av världens
befolkning lever utan fullvärdig utbildning, utan tillräcklig tillgång till
mat, utan rent vatten och under usla sanitära förhållanden, och väsentligen
utan tillgång till sjukvård och läkemedel. Den rika världen anammar alltför
ofta en politik som säkerställer en fortsättning av denna uppdelning, trots
de spektakulära vetenskapliga och medicinska framstegen som följt efter
Erlichs uttalande. Utveckling kommer inte att vara möjlig om inte cykeln av
”dålig hälsa leder till fattigdom” bryts.
Detta kommer sannolikt inte att inträffa om den nuvarande Washingtonstyrda modellen med ”laissez-faire” oreglerade fria marknader fortsätter.
Vissa rapporter visar verkligen att IMF-åtgärder i Ryssland och i det postkommunistiska Europa är förknippade med en väsentlig försämring av
incidensen, prevalensen och dödligheten av tuberkulos (Stuckler, King och
Basu, 2008). Vetenskapliga och medicinska upptäckter har bidragit till den
rika världen, men partipolitik och politiskt beteende har förblindat oss och
begränsat den fattiga världens möjlighet till deltagande.
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Läkemedlens roll i samhället kan således inte endast beaktas utifrån perspektivet av en nödvändig och underliggande vetenskap och teknologi utan
måste också beaktas från flera perspektiv såsom folkhälsa, säkerhet, prisbild
och sjukvårdskostnader, samt prioritet.

Morgondagens läkemedel - utvecklingsprocessen
Den traditionella läkemedelsutvecklingen har tills helt nyligen varit extremt
lyckosamt, men genomgår nu en snabb förändring. Denna process har till
stor del drivits framåt av observationer av den biologiska aktiviteten hos
en naturlig produkt eller syntetisk substans på en fysiologisk eller patologisk process; ofta utan kännedom om det kända molekylära målet eller den
detaljerade strukturella informationen om målet. Efterföljande strukturell
modifiering och biologiska test ledde, genom en ”en-molekyl-åt-gången”process, till det slutliga läkemedlet (figur 1).
Old paradigm:
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chemistry

High throughput screen

100’s
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Figur 1. En jämförelse av den gamla och nya paradigmen för identifiering av läkemedelskandidater.

Användningen av genomik och introduktionen av högkapacitetstekniker
(high throughput technologies) för både kemisk syntes och biologisk screening har lett till ett nytt paradigm inom läkemedelsutvecklingen, där processen initieras av en måldefinition gjord utifrån en genutvärdering (figurerna
1,2). Detta leder i sin tur till ett nytt paradigm inom läkemedelsbehandling
av sjukdomar där en förståelse för sjukdomens molekylära bakgrund leder
till ett lämpligare val av läkemedel (figur 3).
Ett antal läkemedel som i dag är kliniskt tillgängliga är verksamma för att de
riktar in sig på en undergrupp av sjukdomar orsakade av specifika genetiska
mutationer. Dessa läkemedel inkluderar Cetuximab, Imatinib, Trastuzumab
och Gefitinib. Det är troligt att effektivare läkemedelsbehandling av många
andra sjukdomar kommer att åstadkommas genom sådan farmakogenetisk
profilering. Högt blodtryck förblir således en mycket knapphändigt behandlad sjukdom, trots tillgång till betydligt fler än 100 läkemedel inom ett flertal
farmakologiska klasser. Detta beror på att denna sjukdom orsakas av flera
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faktorer, trots det faktum att den har ett gemensamt slutstadium med förhöjt
blodtryck, och valet av läkemedel till patienten är fortfarande en mer eller
mindre empirisk ”trial-and-error”-process.

Genomics

Informatics
Combinatorial
Chemistry

High
Throughput
Screening

Figur 2. Läkemedelsutveckling på 2000-talet. Målidentifiering görs med genomics. Kombinatorisk kemi och high throughput screening möjliggör effektiva in vitro-tester av miljontals läkemedelskandidater. Bioinformatik används slutligen för att sortera och kategorisera de enorma
datamängderna.

Phenotype
Emerging Pharmaceutical Sciences

Genotype
Figur 3. Förändringsparadigmen. Sjukdomar som tidigare behandlades för dess fenotypiska uttryck (feber, högt blodtryck, tumörmorfologi etc) behandlas nu på grundval av dess genotyp.

Den rekombinanta bioteknologi som utvecklades under den senare delen
av 1900-talet har gjort att man enkelt kan uttrycka mänskliga proteiner,
såsom insulin, mänskligt tillväxthormon och erytropoietin, och att man kan
syntetisera nya proteinmolekyler, däribland humaniserade antikroppar, för
terapeutisk användning. I princip kan dessa proteiner uttryckas mycket enklare och billigare i växter och djur än i odlade celler. Mänskligt antitrombin
framställs således i getter och extraheras från getmjölk.
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Oanad potential
Den förmodade bättre effektiviteten med det nya paradigmet inom läkemedelsutvecklingen har emellertid ännu inte förverkligats. Det finns flera skäl
till detta. Detta kan åtminstone delvis tillskrivas minskningen i utveckling
av nya läkemedel hos läkemedelsföretagen. 1996 fanns det 53 nya läkemedelskandidatmolekyler men 2007 endast 17.
För det första är antalet gener i den mänskliga arvsmassan litet – ungefär
25 000 gener – vilket är mycket mindre än de ungefär 150 000 gener som ursprungligen förutspåddes, och är ungefär samma antal som i bananflugans
arvsmassa. Den mänskliga biologiska komplexiteten bestäms därför inte av
en enkel modell av ”en gen = ett protein = en målmolekyl”. Den bestäms
snarare av komplexa regulatoriska nätverk som bland annat innefattar flera
olika translationer av samma gen, post-translationell modifiering, epigenetisk modifiering, cellulära signaleringsnätverk med många knutpunkter
och de nyligen framkomna regulatoriska rollerna för korta RNA-sekvenser.
Antalet målmolekyler som det verkligen går att utveckla läkemedel mot är
sannolikt ganska få; kanske endast några få hundratal i motsats till de optimistiskt förutspådda ungefär hundratusen.
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För det andra har ett överdrivet reduktionistiskt tillvägagångssätt anammats
för den underliggande biologin vid utvecklingen av läkemedel. Fokuseringen på enbart den molekylära nivån har lett till att man ignorerat de komplexa cellulära signaleringsnätverken som kännetecknar funktionen hos
celler och organ. Misslyckandet med att integrera detta tillvägagångssätt
med hänsyn tagen till biologiska system, har lett till ”lyckosamma molekylära mål” som inte är validerade och är terapeutiska misslyckanden (Williams, 2004; Noble, 2008; Hellerstein, 2008).
För det tredje är den kemiska rymden enorm, medan den utnyttjade biologiska rymden, och därmed den exploaterbara rymden, är mycket liten,
åtminstone i vårt universum. För det typiska småmolekylläkemedlet finns
det omkring 1062 möjliga molekylära strukturer, medan det för ett protein
av genomsnittlig storlek finns omkring 10390 möjliga aminosyraarrangemang!
Det står klart att livet som vi känner till det på vår planet har utvecklats att
fungera inom ett mycket litet område i den kemiskt tillgängliga rymden.
Det är denna mycket begränsade rymd som vi måste definiera och utforska i
sökandet efter nya läkemedel.
För det fjärde kan man framhålla att den lågt hängande och lätt tillgängliga
frukten på ”sjukdomsträdet” till största delen har skördats under det senaste
århundradet. Det som kvarstår är mer svårhanterliga rubbningar, såsom
neurodegenerering vid stroke, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom
och sjukdomar såsom autism.
För det femte har den dominerande affärsmodellen inom läkemedelsindustrin varit att generera storsäljare, så kallade blockbusters, som säljer för mer
än 1 miljard US-dollar per år. Med denna modell ignoreras många mindre
mål och oavsett detta sätts fokus på utvecklingen av läkemedel för kroniska tillstånd snarare än akuta tillstånd, eftersom detta säkerställer konstant
marknadsgenererat behov. Av denna anledning har till exempel upptäckt
och utveckling av nya antibiotika negligerats och en större kris inom antibiotikabehandling är under uppsegling med utveckling av antibiotikaresistens.
För det sjätte, och till sist, tillåter inte denna affärsmodell för läkemedelsframställning utveckling av läkemedel för de sjukdomar vars finansiella
återbäring är otillräcklig eller till och med väsentligen obefintlig. Läkemedel
mot tropiska sjukdomar, vilka till största delen drabbar den fattiga världen,
är inte prioriterad vid utveckling med denna affärsmodell.
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Morgondagens läkemedelsutveckling - alternativa modeller
Huruvida ett marknadsbaserat system är det bästa tillvägagångssättet för
att förse människor med sjukvård samt utveckla och leverera läkemedel
är en öppen fråga. USA praktiserar ett i stort sätt marknadsbaserat tillvägagångssätt, där utfallen inom sjukvården, inkluderande spädbarnsdödlighet, livslängd, tillgång till sjukvård, mått på folkhälsa och belåtenhet
med tillgänglighet, är genomgående väsentligen sämre, trots högre kostnader, än dem inom de andra OECD-länderna vilka har en betydligt större
statlig involvering och reglering (Commonwealth Fund, 2007, 2008).
USA har också den högsta övergripande kostnaden för läkemedel och den
lägsta rimliga tillgången till hälsovård kopplat till den högsta procentandelen barn och vuxna som lever i fattigdom och den högsta andelen
av befolkningen i fängelse bland OECD-länderna (Pew Charitable Trust,
2008). Den amerikanska modellen för att förse människor med sjukvård bör
således inte kopieras, även om påtryckningar från företag globalt mycket väl
kan ske för att säkerställa dess dominans (Hegde, 2005; Starfield, 2000).
Inga pengar, inga läkemedel
Läkemedelskostnaderna är särskilt viktiga i den fattiga världen på grund av
två anledningar. Den första rör kostnaden för existerande läkemedel för behandling av sjukdomar som är gemensamma för både den rika och den fattiga världen – HIV, högt blodtryck, andningssjukdomar, cancer, och andra
– där patenträttigheter utgör ytterligare barriärer för tillgängligheten. Den
andra rör frågan om läkemedelsutveckling för sjukdomar som dominerar i
den fattiga världen, för vilka det finns få marknadsincitament. Dessa sjukdomar inkluderar malaria, snäckfeber, Leishmania-infektion och sömnsjuka.
Utav ungefär 1400 nya läkemedel som introducerades under de 25 år som
föregick år 2000, var bara 13 för tropiska sjukdomar (Tucker and Makgoba,
2008).
Denna påtagliga skillnad i prioritering utgör en “katastrofal obalans”, såsom
Läkare utan gränser uttrycker det. I båda fallen är frågan som ska ställas:
kommer den marknadsbaserade utvecklingen och regulatoriska processen
för framställning och utveckling av läkemedel som finns idag vara tillräcklig
för att generera fullvärdig läkemedelsvård som den fattiga världen har råd
med?
Det går att få en uppfattning om de nuvarande prioriteringarna för läkemedelsutveckling genom att gå igenom det offentliga registret över kliniska
interventionsprövningar, som numera är ett krav för publicering (De Ange45

lis et al., 2004). Inom de sex största behandlingsområdena så ökade antalet
prövningar när det gäller andningssjukdomar, endokrinologi och onkologi
under perioden 2005–2007 (Karlberg, 2008). Ökningen av prövningar för
fetma och diabetes drev ökningen av de endokrinologiska prövningarna.
Även om infektionssjukdomar hade det fjärde största antalet prövningar,
skedde det en minskning under denna period, med en särskild minskning
inom det antibakteriella området. Tropiska och negligerade sjukdomar klassade inte ens in.
Viktigt att stödja nya modeller
Det existerar i själva verket en mängd olika ”alternativa” strukturer och
organisationer som är fokuserade på att lösa båda dessa frågor. Differentiell
prissättning, där läkemedelsföretagen endast återfår sina marginalkostnader
från läkemedelsproduktion, och tvångslicensiering är två tillvägagångssätt
för att förse den fattiga världen med existerande läkemedel. Den senare
godtogs med blygsam entusiasm av världshandelsorganisationen genom
TRIP:s-avtalet. Båda tillvägagångssätten stöter på svårigheter på grund av
den reella möjligheten att importera tillbaka läkemedel till ursprungslandet,
vilket därmed påverkar den kommersiella prissättningsstrukturen.
Vik

Detta tillvägagångssätt är uppenbart inte lämpligt för läkemedel för de
tropiska sjukdomarna, vilka till största delen drabbar den fattiga världen.
Alternativa strukturer är därför nödvändiga. Det är kanske värt att notera
att länder som var kolonialmakter var intresserade av tropiska sjukdomar,
av den själviska anledningen att deras egna medborgare var drabbade; i synnerhet deras arméer och deras styrande byråkrati.
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Klimatförändring kommer i ökande grad flytta gränserna för de tropiska
sjukdomarnas förekomst till mer tempererade zoner. Detta kommer att
öka motivationen för ökad forskning kring tropiska sjukdomar. Ett antal
offentliga-privata partnerskap existerar för utveckling av nya läkemedel
för tropiska sjukdomar. Dessa inkluderar bland annat: Global Alliance for
TB Drug Development, Malaria Medicines Venture, International AIDS
Vaccine Initiative, Global HIV Vaccine Enterprise, Institute for One World
Health, Special Program for Research and Training in Tropical Diseases och
finansiellt stöd från till exempel Wellcome Trust och Bill and Melinda Gates
Foundation.
Dessa samarbetssatsningar kommer att behöva en mycket kraftfull och fortsatt nivå av finansiellt stöd. Det finns ingen anledning att tvivla på att kostnaden för utveckling av ett nytt antimalarialäkemedel eller läkemedel mot
andra tropiska sjukdomar kommer att vara lägre än kostnaden för ett läkemedel mot en ny icke-tropisk sjukdom. Denna kostnad är för närvarande
beräknad att uppgå till ungefär en miljard dollar (omdiskuterat) (DiMasi et
al., 2003). Givet kostnaden för utveckling av ett nytt läkemedel, är det verkligen troligt att det kommer att förekomma fler samarbeten i framtiden. Detta
kan innebära att patent samlas ihop i pooler eller att utveckling sker ”öppet”
(Srinivas, 2006 a, b). Ett sådant nyligen uppmärksammat exempel är mellan
Merck, Pfizer och Lilly, vilka tillsammans kommer att utveckla nya teknologier via Enlight Biosciences.

Alternativ till läkemedel - folkhälsans roll
Även om trenden i den rika världen är att söka efter ett ”piller för varje
sjukdom” och till och med för varje inbillad sjukdom, är det viktigt att
observera att individens och samhällets övergripande hälsotillstånd bestäms
av flertalet faktorer. Dessa inkluderar tillgång till sjukvård och man har råd
med den, den allmänna sjukvårdens infrastruktur och den relativa fattigdomsnivån som bidrar till ”livsstilen”.
Även om den medicinska vetenskapen ofta tillskrivs den övergripande
ökningen i samhällshälsa under 1900-talet, finns det överväldigande bevis
som tyder på att den endast utgör en enda faktor. Ett klassiskt exempel
på rollen av allmänna hälsoåtgärder exemplifieras av Dr. John Snow från
London som stoppade en koleraepidemi 1854 genom den enkla åtgärden att
avlägsna handtaget på en vattenpump som försåg invånarna med kontaminerat vatten. På liknande sätt hade förekomsten av lungtuberkulos i England
och Wales minskat med ungefär 80 procent från 1840 tills antibiotika och
vaccinationer introducerades.
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Senare observationer har verkligen bekräftat vikten av allmänna hälsoåtgärder, däribland de rörande vatten, hygien, ohyra- och skadedjursfria hem,
avskaffande av toxiska miljöer och familjeplaneringshjälp, som avgörande
stöttepelare för samhällshälsan (Sachs, 2005). Utan sådana åtgärder kommer
inte enbart tillgång till läkemedel att räcka för att skapa ett friskt samhälle,
även om man har råd att köpa läkemedlen.

Dåliga vanor - en sjukdom
Livsstil och miljöfaktorer påverkar sjukdom på ett flertal alltmer välkända
sätt. De bidrar till en utökad roll för läkemedelsanvändningen. Användningen av tobak är associerad med kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer,
och orsakar ungefär 5 miljoner dödsfall i hela världen varje år. De allra
flesta av dessa dödsfall skulle gå att förhindra om vi kunde förmå tobaksanvändarna att sluta använda tobak. Trots detta avsätts ansenliga resurser
på utveckling och användning av läkemedel för att behandla dessa tobaksorsakade sjukdomar.
Dietens roll för sjukdom är påtaglig. Detta är särskilt sant när det gäller
den ökande förekomsten av fetma hos vuxna och barn och associerad typ
II-diabetes, för vilken fetma är en mycket stor riskfaktor. Även om det helt
klart finns flera olika orsaker till fetma, inkluderande genetiska komponenter, råder det inga tvivel om att livsstilförändringar är kraftigt bidragande
faktorer. Dessa förmedlas troligen via så kallade mottaglighetsgener som
ökar risken för fetma under de rätta miljöbetingelserna.
Under hela mänsklighetens historia har det aldrig, förutom helt nyligen,
funnits tillgång till ett systematiskt överflöd av billig, välsmakande mat med
högt energiinnehåll – ”snabbmat”. Tillgången till denna snabbmat underlättas av omfattande och påkostade reklamkampanjer. Denna tillgång,
tillsammans med det nya stillasittande beteendemönstret bland människor,
har resulterat i den nuvarande övervikts- och fetma-epidemin, främst i västvärlden men nu även i ökande grad i den expanderande medelklassen i Kina
och Indien.
Vi står således inför den ironiska situationen att utav världens befolkning
är ungefär 1 miljard överviktiga och feta individer och ungefär lika många
individer är undernärda! Detta har skapat en stor marknad för antidiabetesoch antifetma-läkemedel. Kommersiellt läggs betydande tonvikt på utveckling av dessa multimiljard-dollarmarknader, medan det skriande behovet av
allmänna hälsoåtgärder är jämförelsevis relativt negligerat.
48

Det expanderande området av livsstilsläkemedel
På liknande sätt har marknadsföringsinsatser för läkemedel expanderat
inom det breda området av så kallade ”livsstilsläkemedel”. Genom en
breddad definition har omfånget av existerande sjukdomar också expanderat. Störningar som är sällsynta, men som har en patologisk bakgrund, blir
genom expansiv direkt-till-kund-reklam signifikanta sjukdomar för vilka
dyra läkemedel finns tillgängliga. Sådana sjukdomar inkluderar: social fobi,
humörsvängningar hos män, sexuell dysfunktion hos kvinnor, impotens hos
män och “extrem lättja” – ett fenomen som brukar kallas “disease mongerring” (Moynihan, 2006, 2008; Triggle, 2005, 2006).

Välfärd och hälsa
En populations hälsotillstånd bestäms av ett antal olika faktorer däribland
det allmänna välståndet i landet. I allmänhet ökar en populations hälsotillstånd i takt med det nationella välståndet, men på ett begränsande sätt
(Hertzman, 2001). Inom enskilda populationer påverkas emellertid hälsotillståndet av enskilda individers socioekonomiska tillstånd. Ökande inkomstklyftor är kopplat till ett försämrat hälsotillstånd (Farmer, 1999;
Wilkinson och Pickett, 2006; Wilkinson, 2000). Inom dessa ramar har i
allmänhet mer jämlika samhällen ett överlägset hälsotillstånd bland sin
befolkning. Detta är troligen kopplat till en mer jämn fördelning av folkhälsotillstånd och relaterad infrastruktur.
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Det framtida vägvalet - löften och problem
Vårt förra århundrade var baserat på de stora upptäckterna som gjordes
inom fysiken under 1800-talet och den tidigare delen av1900-talet – klockor,
ångmaskiner, jetmotorer, skrivmaskiner, datorer och liknande. Detta sekel
kommer att baseras på de stora upptäckterna inom biologin, med början vid
kartläggningen av den mänskliga arvsmassan och andra arvsmassor.
Ingen annanstans kommer detta att vara tydligare än inom det medicinska
området. ”Nyfödda barn kommer att börja sina liv med sina arvsmassor
redan kartlagda, med gen- och protein-mikromatriser som gör det möjligt
att tillhandahålla ”skräddarsydda läkemedel”, med gen- och stamcellsterapi
som är mogen för en större användning på degenerativa sjukdomar och skador, och med mänsklig kloning som en realitet. Denna nya värld kommer att
härbärgera artificiella celler och cellulära maskiner, varav många är specifikt
skapade med en utökad genetisk kod och som kommer att utföra specialuppgifter, däribland riktad och sjukdomsspecifik leverans av läkemedel och
gener” (Triggle, 2003).
Men denna lovande framtid kommer inte att realiseras utan att flera potentiella problem uppstår. Dessa inkluderar kostnader, tillgång till de nya
läkemedlen, äganderätt och säkerhet. Hur kommer samhället att angripa
dessa problem och med vilken typ av regulatoriskt ramverk? Det finns inget
automatiskt eller enkelt svar på dessa utmaningar, och vi bör vara försiktiga med vad vi vill åstadkomma: Huxleys “Brave New World” är med all
önskvärd tydlighet inte den riktning i vilken vi vill gå.
De flesta länder står redan inför svåra utmaningar som rör kostnader och
tillgång till sjukvård. Med en alltmer åldrande befolkning kommer kostnaden för och kraven på tillgång till nya läkemedel att öka. Det finns i
princip två begränsande lösningar . En är den fria marknadsmodellen som
väsentligen praktiseras i USA, där sjukvården är ransonerad efter betalningsförmågan. Den andra är den skattebetalarstödda modellen, såsom i
Storbritannien, där ransoneringen är baserad på kapitaltillgång och nyttokostnadsanalyser av läkemedel (Callahan och Wasunna, 2006). I praktiken
tillämpar de flesta länder blandade modeller och det är värt att notera att
deras effekter på hälsa är överlägsen dem som uppnås i USA (Commonwealth Fund, 2008; Nolte och McKee, 2008; Burd-Sharps et al, 2008).
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Vem äger generna?
I synnerhet uppstår tre utmaningar vid användning av bioteknikhärledda
läkemedel. För det första, frågan om det immaterialrättsliga ägandet av
genens (genernas) ursprung och, därefter, frågan rörande omvandlingen av
dessa läkemedel till generisk form när deras patent går ut. Vidare kommer
användningen av dessa (och andra) läkemedel att kräva kunskap om patientens DNA-sekvens. Vem ska ha tillgång till denna kunskap?
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Den första frågan sammanfattas av ett uttalande av Jonas Salk. När han
fick frågan om vem som äger det nya poliovaccinet svarade han med att
säga: ”Människorna skulle jag säga. Det finns inget patent. Kan man patentera solen?”. Denna fråga fortsätter att vara omdebatterad. Läkemedelsoch bioteknikföretag argumenterar för att äganderätten av genpatent är
avgörande för att säkerställa att den nödvändiga finansiella och mänskliga
investeringen sker för att man ska vara säker på att nya läkemedel verkligen
når marknaden. Andra resonerar att en sådan tidig patentering inte endast
ökar kostnaderna för genbaserade läkemedel och diagnosticeringsprocedurer, utan även hämmar forskning och utveckling genom att skapa ett “anticommons” där många patentägare kan blockera varandra (Heller, 2008;
Heller och Eisenberg, 1998; Srinivas, 2006a,b; Triggle, 2005b).
Frågan om tillgång till, och användning av, patient DNA-databaser är relaterad till problematiken äganderätten till DNA-sekvenserna för genhärledda
bioläkemedel. Dessa databaser genereras för att realisera farmakogenetikbaserad läkemedelsterapi. Frågan om tillgång till och användning av dessa
databaser är överhängande i länder såsom Storbritannien och USA, vilka
snabbt utökar sina DNA-databaser. En viktigt fråga är om försäkringsbolag
kommer att använda denna information för att söka efter anledningar till
att låta bli att försäkra vissa individer eller för att minska försäkringsskyddet? Kommer statliga förvaltningsorgan använda informationen för att söka
efter individer med ”oönskade” egenskaper? Denna diskriminerande väg är
vältrafikerad (Brookes, 2004).

Nya säkerhetsbekymmer
Omvandlingen av proteinläkemedel till generisk form utgör en särskild
utmaning som inte existerar för konventionella småmolekylläkemedel. Även
mindre modifieringar i tillverkningsprocessen kan ge upphov till skillnader
i proteinveckning och post-translationella modifieringar vilka kan påverka
biologiska egenskaper (Walsh och Jefferis, 2006). Vid beaktande av dessa
problem uppstår frågorna huruvida biogeneriska läkemedel (benämnda av
vissa som ”biolika” läkemedel) kommer att behöva gå igenom samma utförliga kliniska prövningar som ursprungsmolekylen. Denna fråga förblir olöst.
Bekymmer med säkerhet och reglering av läkemedlen kommer ytterst att
hänga över oss när nya bioläkemedel introduceras. Det finns allvarliga
frågor om hur effektiva de regulatoriska myndigheterna är, i synnerhet
det amerikanska livs- och läkemedelsverket, och om kvaliteten av kliniska
prövningsprocessen i sig. Dessa frågor om allmänhetens säkerhet aktualiserades inte minst vid introduktionen och det senare tillbakadragandet av
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anti-inflammatoriska läkemedel och anti-diabetesläkemedel samt av restriktionerna för hur antidepressiva läkemedel får användas, bland många
andra exempel. Detta avhjälps till en del genom beslutet att ha ett allmänt
register för alla kliniska interventionsprövningar. Men frågan om huruvida
läkemedelsprövningar bör finansieras med allmänna medel för att undvika
intressekonflikter kvarstår att lösas (Baker, 2008).
En andra fråga rörande läkemedelssäkerhet gäller påverkan på miljön. Nya
studier visar att det förekommer ett stort antal olika läkemedel i dricksvatten. Dessa inkluderar antidepressiva läkemedel, steroidhormoner,
antibiotika, antiepileptika och antiinflammatoriska läkemedel. Nivåerna är
dock extremt låga, väl under kliniskt verksamma koncentrationer. Men med
dessa fynd uppstår frågan om hur både mänskligt liv och djurliv påverkas
vid konstant exponering av låga koncentrationer av biologiskt aktiva ämnen.
Problemet kan endast bli än mer allvarligt vid introduktionen av nya generationer av bioläkemedel.
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Hållbar utveckling och produktion av
läkemedel för människor
David Taylor, Strategic Director, wca environment

Den forskningsinriktade läkemedelsindustrin strävar mot hållbarhet på
två sätt. För det första genom att minimera sitt miljöavtryck genom att öka
effektiviteten med vilken verksamhetens resurser används. För det andra
genom att minska miljöbelastningen från detta avtryck genom att övergå
till användning av mindre farliga material när så är möjligt. Syftet är att
minimera miljöbelastningen med bibehållen patientnytta.
En “hållbar” affärsverksamhet måste uppfylla tre kriterier: den måste vara
ekonomiskt gångbar, socialt försvarbar och miljömässigt godtagbar. Detta
kapitel beskriver hur läkemedelsindustrin arbetar och hur de forskningsbaserade företagen tar ett helhetsgrepp för en kontinuerlig minskning av
deras miljöavtryck under det att de fortsätter att verka för patientnytta.
Hållbarhet är nu det uttalade målet för de flesta forskningsföretag. Miljökomponenten i uttrycket hållbarhet avser inte bara tillverkning utan också
till försäljning och distribution av produkter. När så är möjligt avser hållbarhet även produktdesign. Figur 1 (Clark och Summerton, 2008) visar de
utmaningar och möjligheter industrin står inför. Snabba framsteg sker nu
inom de flesta av dessa områden.
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Standardised methods of measuring “greenness” across the whole lifecycle
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Figur 1. Utmaningar och möjligheter för att uppnå hållbarhet inom läkemedelsindustrin
(Clark, 2007)

Kostsam verksamhet med höga risker
Läkemedelsindustrin är av två anledningar mycket ovanlig. För det första
är utvecklingskostnaderna för nya produkter extremt höga jämfört med
produktionskostnaderna. För det andra tenderar nya innovationer att utöka
antalet tillgängliga läkemedel snarare än att ersätta befintliga produkter.
Industrin har som en följd utvecklats på två separata sätt. En sektor är inriktad mot nya produkter med hög risk/hög vinst och en sektor är inriktad mot
generiska läkemedel med låg risk/låg vinst.
Den absolut största delen av nya läkemedel utvecklas därför av ett litet antal
välkända forskningsinriktade läkemedelsföretag såsom AstraZeneca och
Pfizer. Huvuddelen av de medicinska produkter som finns idag levereras
av ett stort antal tillverkare av generiska läkemedel, vars namn till största
delen är okända för allmänheten. Detta betyder att de innovativa forsknings58

inriktade läkemedelsföretagen aldrig står för mer än omkring 10-20 volymprocent av försäljningen av de läkemedel som tas av patienter. Återstoden
produceras av företag som tillverkar generiska läkemedel.
Produktinnovation är en verksamhet som innebär höga risker. Kostnaderna
för att utveckla ett läkemedel från idéstadiet i laboratoriet till en verklig
patientprodukt är mycket höga, 500 till 800 miljoner dollar. Chanserna att
lyckas är dessutom mycket små. Endast en eller två av 100 föreningar som
tas till utveckling resulterar i en säljbar produkt. Detta betyder att en stor
andel av forskningen som rör nya läkemedel inte leder till efterföljande
intäkter. För att innovationsföretagen ska kunna täcka sina kostnader och
generera vinster som kan finansiera nya investeringar, har de exklusiva
rättigheter att sälja en ny produkt fram tills det att patentskyddet löper ut.
Utvecklingsprocessen är emellertid mycket lång och det kan ta 10-12 år från
det att patentet beviljas till lansering av produkten. Detta innebär att det
bara återstår 8-10 år för exklusiv försäljning.
Även om ett framgångsrikt läkemedel till slut kommer att vara välkänt för
alla läkare, kommer detta att ta flera år. Detta innebär att forskningsinriktade läkemedelsföretag även måste investera i en stor marknadsföringsinsats för att försäkra sig om att värdet av det nya läkemedlet blir känt så
fort som möjligt.
När patentskyddet för ett framgångsrikt läkemedel löper ut, kan tillverkningen och försäljningen mycket snabbt tas över av ett av de många företag
som tillverkar generiska läkemedel. Detta är en lågriskverksamhet. I allmänhet är dessa företag inte inblandade i utvecklingen av nya produkter och
eftersom läkemedlet redan är en framgångsrik och välkänd produkt vid
slutet av dess patentskydd, är behovet av försäljnings- och marknadsföringsinsatser mycket mindre. Tillverkningskostnaderna är mycket låga och
priset på det nya läkemedlet sjunker markant efter det att patentet löpt ut.
För att överleva innebär detta att forskningsbaserade företag ständigt måste
förnya sitt produktutbud. Ökande indikationer tyder emellertid på att
innovationstakten avtar (PriceWaterhouseCoopers 2007) medan riskaversionen hos patienter ökar och trycket för sänkta priser fortsätter att växa.
Följaktligen drivs forskningsföretagen att korta utvecklingstiderna, bli ännu
uppfinningsrikare och använda resurser effektivare.
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Produktdesign – nyckeln till framgång
I den farmaceutiska forskningssektorn är forskning och utveckling en
huvudaktivitet. Under 2007 spenderade till exempel AstraZenecas 13 000
forskare 10 miljoner dollar varje sekund på F&U vid 17 huvudcenter över
hela världen. Denna storskaliga aktivitet står inför egna hållbarhetsutmaningar relaterade till driften av forskningsanläggningarna och personalresor.
I själva verket konsumeras mer energi i AstraZenecas forskningslaboratorier genom driften av dragskåp än av deras fabriker. Dessa frågor tas upp
i globala program för minskning av energiförbrukningen. De flesta forskningsinriktade läkemedelsföretag har själva satt upp mål för att markant
kunna skära ned sina energibehov såväl som minska utsläppen av växthusgaser.
Målet för alla dessa åtgärder är att generera ett kontinuerligt flöde av nya
läkemedel. Det tar omkring 8-12 år för ett nytt läkemedel att utvecklas från
inledande idé till säljbar produkt och de flesta kandidater faller ifrån vid
något av de många hinder som påträffas under resans gång. Hos ett forskningsinriktat läkemedelsföretag pågår i genomsnitt forskning om allt från
50 till 150 potentiella läkemedel. Nu för tiden ingår en rigorös miljöriskbedömning av nya läkemedel i EU:s process för godkännande av försäljning
(EC, 2006). Miljöutvärdering krävs också för att möta kraven från annan
lagstiftning, t.ex. kan den slutliga tillverkningsfabriken behöva uppfylla de
godkännandekrav som satts upp av den lokala miljöansvariga myndigheten.
Detta kan gälla såväl produkten som eventuellt avfall som uppstår vid dess
tillverkning.

Minska läkemedelsrester i miljön
Även om den totala mängden färdig produkt som produceras av industrin
är liten, hamnar en stor andel av denna mängd i avloppet genom utsöndring
från patienter. Under den efterföljande avloppsvattenreningen avlägsnas
inte all dessa rester. Mycket låga restkoncentrationer kan därför detekteras i
miljön.
Det anses allmänt att dessa koncentrationer är alldeles för låga för att utgöra
något som helst hot mot människor (Schwab et. al. 2005) eller något direkt
hot mot växt- och djurlivet (Cunningham et. al. 2006). Informationen om
långsiktig påverkan på växt- och djurlivet är fortfarande relativt knapphändig men slutsatserna från en större genomgång av ekotoxikologiska data
från EU-projektet KNAPPE (Knowledge and Need Assessment on Pharmaceutical Products in Environmental Waters) tyder på, med ett fåtal
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undantag, att långsiktiga effekter på växt- och djurlivet troligen också är
minimala (Boxall, 2008).
Liksom många industrisektorer försöker läkemedelsindustrin kontinuerligt
ändå minska den påverkan deras produkter har på miljön. Med de framsteg
som idag sker inom forskning och utveckling, borde vi kunna förvänta oss
att kommande generationer av läkemedel ger färre rester i miljön. Detta
betyder inte att industrin bara försöker göra sina produkter biologiskt
nedbrytbara. Biologiskt nedbrytbara läkemedel kan leda till andra problem
relaterade till hållbarhet och farmakokinetik. De kommer fortfarande ge
upphov till rester i miljön på grund av deras konstanta inflöde från många
olika punktkällor, om de inte bryts ned extremt snabbt.
I dagsläget är dessutom den kunskap vi har om kemisk nedbrytning i miljön
alldeles för rudimentär för att vi med någon säkerhet ska kunna förutsäga
hur en ny syntetisk kemikalie skulle kunna modifieras för att dess nedbrytningshastighet i miljön skulle kunna ökas under det att dess farmakologiska
effektivitet och säkerhet bibehålls. Forskningen fortsätter alltjämt inom detta
område men det är inte troligt att detta kommer att leda till betydande framsteg inom läkemedelsdesign i en nära framtid. Det finns däremot många
andra sätt med vilka miljörester kan minskas.

Optimala läkemedel
TMålet för den farmaceutiska forskningen är att producera det optimala
läkemedlet för mänsklig användning. Det betyder ett läkemedel som
absorberas fullständigt i kroppen, är verksamt för alla patienter, är sjukdomsspecifikt, inte ger några biverkningar och därefter genomgår fullständig metabolism i patienten för att bara ge upphov till inerta rester. Det är
uppenbart att detta också är många av egenskaperna hos ett ”grönt
läkemedel” och förbättringar i läkemedelsdesign kommer utan tvekan att
leda till läkemedel som efterlämnar mindre avtryck i miljön.
Samliga större forskningsinriktade läkemedelsföretag är till exempel mycket
intresserade av det kommande området ”bioläkemedel”. Dessa föreningar,
vilka ofta är baserade på proteiner, utgör upp till 30 procent av de nya föreningar som nu är under utveckling. De har fördelen av att ha en mycket
specifik verkningsmekanism. De behöver endast ges i mycket låga doser
för att ge en verksam behandling och i de flesta fall kommer de att brytas
ned till inerta substanser innan de utsöndras av patienten. Man anser att
miljörester från sådana läkemedel kommer att vara flera storleksordningar
lägre än dem från dagens läkemedel.
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Produkttillverkning - nödvändigheten av kvalitetskontroll
Den viktigaste aspekten vid läkemedelstillverkning är kvalitetskontroll. När
läkemedlet godkänns för försäljning, avser godkännandet både läkemedlet
och metoden med vilken det tillverkas. Enkla produktprovtagningstekniker
som används inom andra industrier är otillräckliga för att säkerställa den
kvalitet som krävs, och tillverkarna är ålagda att strikt följa riktlinjerna för
GMP (Good Manufacturing Practice) (EC, 2003).Dessa riktlinjer inbegriper
ett helhetsperspektiv på tillverkningsprocessen. Det finns omfattande och
rigorösa kvalitets- och valideringskrav på utrustning och procedurer, samt
stränga krav på uttömmande dokumentation över varje aspekt av processen. Regulatoriska myndigheter genomför regelbundna och ofta oanmälda
inspektioner och inspekterar varje ny produktionslinje innan den tas i drift.
Dessa kvalitetskrav är till för att säkerställa att läkemedlet som testades i
de kliniska prövningarna verkligen är det samma som slutligen används av
patienten. Förr utgjorde detta ofta ett hinder för att genomföra förbättringar
med avseende på tillverkningsprocessens hållbarhet, eftersom varje betydande förändring utlöste kravet på ytterligare data som styrkte de tidigare
kliniska resultaten. De regulatoriska myndigheterna ser numera mer pragmatiskt på saken och detta möjliggör kontinuerliga förbättringar av tillverkningsprocessen.

Tillverkning är komplex …
Tillverkning av läkemedel utgör en relativt liten del av verksamheten och
driftkostnaderna för ett forskningsbaserat läkemedelsföretag. Den utförs i
två steg. Den första delen är massproduktion av den aktiva substansen
medan den andra delen av tillverkningen omvandlar den aktiva substansen
till ett läkemedel som kan användas av patienten. Den slutliga produkten
måste sedan förpackas för efterföljande försäljning och distribution.
Läkemedel produceras i relativt små kvantiteter, från ett fåtal kg per år för
vissa cancerläkemedel till ett par hundra ton per år för mer allmänt använda
läkemedel och ett par tusen ton per år för vissa smärtstillande medel. Detta
skiljer sig stort från den produktion av vissa bulkkemikalier för vilka produktionen uppgår till 1 000 ton per dag. Men till skillnad från majoriteten av
bulkkemikalierna är de flesta läkemedel mycket komplexa organiska molekyler som har konstruerats med hjälp av flera syntessteg som ofta inbegriper
isolering av mellanprodukter. Som en följd av detta har process-effektiviteten historiskt sett varit mycket låg (Sheldon 1994).
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... men den blir allt grönare
De forskningsinriktade läkemedelsföretagen har, drivna som de är av
kostnads- och hållbarhetsfrågor, blivit industriledande för införandet av
grön kemi och teknik i deras processdesign. Företagen har utvecklat sofistikerade system för att säkerställa att eventuella miljökonsekvenser, såväl
som hälso- och säkerhetsaspekter, tas hänsyn till vid valet av reagens och
lösningsmedel. Verktyg för att mäta hållbarhet används rutinmässigt för att
jämföra alternativa processer (Curzons et. al. 1999). Detta har lett till stora
effektivitetsförbättringar i dessa komplexa synteser och läkemedelsföretag
vinner regelbundet priset US Presidential Green Challenge Awards (EPA,
2008). De större företagen samarbetar nu också med American Chemical
Society Green Chemistry Roundtable och sponsrar forskning som förhoppningsvis kommer att leda till syntesprocesser som uppvisar ännu bättre
hållbarhet (Crow, 2008).
Lösningsmedel utgör den största delen av det avfall som genereras vid
läkemedelstillverkning och omfattande återvinning och återanvändning av
lösningsmedel görs för att minimera resursanvändning. Lösningsmedel som
inte kan återanvändas eller återvinnas ytterligare skickas till förbränning,
vanligtvis till anläggningar som kan utvinna den frigjorda energin.
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Smarta beredningar och förpackningar
När väl den aktiva substansen har producerats måste den beredas till det
slutliga läkemedlet, t.ex. till en tablett, en kräm eller inhalator, innan det
förpackas och distribueras. Eftersom detta ökar vikten på både den slutliga
produkten och dess förpackning, sker det andra tillverkningssteget ofta i
anslutning till försäljningsstället. Detta förbättrar förmågan att snabbt kunna
ställa om vid förändrad efterfrågan samtidigt som behovet av transporter
över långa avstånd minskar. Detta ger fördelar i termer av säkerhet såväl
som minskade transportrelaterade utsläpp.
Även om beredningsaspekterna av tillverkningen inte inbegriper kemisk
syntes, kan de generera betydande mängder avloppsvatten, huvudsakligen
från den diskning som görs av utrustningen för att undvika korskontaminering. Avloppsvattnet kan emellertid enkelt behandlas med hjälp av
moderna tekniker som till exempel omvänd osmos och aktivt kol.
Många av industrins insatser har fokuserats på att minimera mängden
förpackningsmaterial, även om detta har hindrats av andra, ofta önskvärda
lagstadgade föreskrifter. Nu måste till exempel lösa tabletter kapslas in i
blisterförpackningar och läkemedelsetiketter måste inkludera information
i blindskrift (EC, 2004). Båda dessa berömvärda delar i lagstiftningen har
olyckligtvis resulterat i ökade mängder förpackningsmaterial.
Som diskuterats ovan börjar nu läkemedelsindustrin utforska det nya
området bioläkemedel. Endast ett fåtal av dessa har ännu så länge nått
patienterna och tillverkning av dem i full skala kommer att innebära nya
utmaningar med avseende på hållbarhet. De aktiva substanserna, som ofta
är proteinbaserade, är för stora och komplexa för att syntetiseras med hjälp
av konventionella kemiska tekniker. Som en följd av detta tillverkas större
delen av de bioläkemedel som finns idag i cellodlingar med användning av
fermenteringsprocesser som kan generera mycket stora volymer avloppsvatten med mycket låga koncentrationer av aktiva substanser.

Outsourcing – miljövänlig effektivitet
Under senare år har tendensen varit att de forskningsinriktade läkemedelsföretagen i allt större grad lägger ut tillverkningsverksamheten på entreprenad hos tredje man. Detta kan leda till både ökad hållbarhet och till
besparingar.
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De större forskningsinriktade läkemedelsföretagen var ursprungligen till
största delen självförsörjande då de utförde sin egen F&U, tillverkning,
försäljning och distribuering. Men outsourcing har alltid utgjort en del av
industrin. I vissa fall kanske ett företag inte hade de tekniska möjligheter
som krävdes för att genomföra en del av syntesen av den aktiva substansen
och behövde få hjälp med detta steg av en underentreprenör. I andra fall
användes underentreprenörer som alternativa leverantörer som backup i
händelse av produktionsstopp vid huvudtillverkningsstället. Eftersom kostnadstrycket har ökat på industrin under de senaste tio åren, har outsourcing
erkänts som en metod att minska kostnaderna samtidigt som verksamhetens
effektivitet potentiellt kan förbättras.
För de flesta läkemedel är den del av ett patents livslängd som är användbar relativt kort, vanligen kortare än 10 år. För att ta ett nytt läkemedel till
marknaden så snabbt som möjligt behöver tillverkningsanläggningarna
finnas på plats innan produkten blivit godkänd av de regulatoriska myndigheterna. Om produkten är mycket framgångsrik kanske denna tillverkningsanläggning inte är stor nog för att svara upp mot efterfrågan. Om
däremot produkten inte blir godkänd av de regulatoriska myndigheterna
kommer anläggningen inte att behövas alls och inte heller kommer den att
behövas efter det att patentskyddet löpt ut. Ur ett hållbarhetsperspektiv är
det därför mycket mer hållbart att lägga ut tillverkningen på entreprenad
hos ett antal externa leverantörer som kan expandera för att svara upp mot
varje ökning i efterfrågan.
Under de senaste tio åren har sektorn för kontraktstillverkning av finkemikalier blivit mycket erfaren, mycket kompetent, kostnadseffektiv och
framgångsrik. Eftersom kontraktstillverkare fokuserar på kemisk tillverkning, kan de utnyttja energi och resurser effektivare än de läkemedelsföretag
som utnyttjar deras tjänster. Kontraktstillverkare i de nyligen industrialiserade länderna (NIC:s) som till exempel Brasilien, Kina och Indien har
för närvarande en stor konkurrensfördel på grund av deras mycket låga
lönekostnader (även om dessa nu ökar). Frågor om kvalitet, immaterialrättsligt skydd samt hälso-, säkerhets- och miljöaspekter kvarstår. Färska studier
visar att höga koncentrationer av aktiva läkemedelssubstanser har påträffats
i utflödet från ett avloppsreningsverk som servar flera läkemedelsindustrier
i Pantcheru i Indien (Larsson et al. 2007). Liknade upptäckter i Kina (Li et
al. 2008) belyser det potentiella problemets omfattning ytterligare. Dessa
studier understryker läkemedelsbolagens ansvar för val och övervakning
av kontraktstillverkare i dessa länder. I dagsläget är de flesta underentreprenörer inom läkemedelsindustrin fortfarande belägna i i-länder.
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Etablering av en grön säljstyrka
Vid första anblicken kan man lätt tro att försäljning och distribuering inte är
av någon större betydelse för hållbarhet. Men inom detta område finns det
många utmaningar. Forskningsföretag behöver försäkra sig om att varje nytt
läkemedel snabbt blir känt av så många läkare som möjligt. Traditionellt sett
har detta gjorts med hjälp av säljrepresentanter som gör personliga besök
hos läkare för att förse dem med information.
Ett stort företag kommer vanligtvis att ha en stor säljstyrka vars enda
effektiva transportsätt är bilen. AstraZeneca rapporterade att under 2007
uppgick affärsresorna med bil till 730 miljoner kilometer, varav 90 procent
var i samband med försäljning och marknadsföring. Detta avstånd motsvarar 18 300 varv runt jorden och genererade utsläpp av 150 000 ton växthusgaser (AstraZeneca, 2008b).
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Företagen tacklar detta på två sätt. Det omedelbara syftet är att förbättra
effektiviteten vid bilresor genom att använda effektivare fordon och utöka
körarutbildningen så att miljövänliga körtekniker ingår. På längre sikt kan
handelstekniker över internet markant minska behovet av direktkontakt
mellan säljstyrkan och den enskilde läkaren.
AstraZeneca inför nu både hybridbilar och flex-fuel-bilar (kan köras på olika
bränsleblandningar) i sin säljflotta. I Brasilien där tillgången på etanolbränslen är stor kan mer än 96 procent av fordonen som används för
marknadsföring och försäljning köras på antingen etanol eller bensin. Företaget utbildar också sina förare i miljövänliga körtekniker som uppmuntrar
till att köra med framförhållning, planera acceleration och inbromsning,
förutsäga trafikflöde och bibehålla konstant fart för att förbättra bränsleutnyttjandet såväl som säkerheten. Företaget har satt upp ambitiösa mål som
nu är på väg att realiseras. Den amerikanska serviceflottan är planenligt på
väg att uppnå sitt mål om att till år 2010 ha minskat växthusgasutsläppen
från fordon med 12 procent.

Rätt mängd vid rätt plats och tillfälle
För att möta efterfrågan måste produkten distribueras från fabriken till
apoteket. Detta leder obönhörligen till utsläpp av växthusgaser, även om
distributionsledet inte hör till dem som släpper ut mest. Exempelvis kommer
endast 10 procent av AstraZenecas växthusgasutsläpp från frakttransporter.
Förbättringar i detta område eftersträvas ändå. Att transportera bulken av
den aktiva substansen och utföra slutpackningen hos marknadsföringsföretagen har minskat kravet på frakt. Samtidigt har ansträngningar gjorts
för att mer miljövänliga förpackningsalternativ ska kunna användas.
Genom att till exempel använda lastskivor vid flygfrakt i stället för de
konventionella lastpallarna kan man minska packvolymerna väsentligt.
Återanvändbara förpackningar har dessutom ersatt polystyrenlådorna vid
temperaturreglerad transport, när så varit möjligt. Vid val av åkerier och
flygbolag är det givet att både åldern och typen av flotta beaktas. Det pågår
också försök med att ersätta en del av väg- och flygfrakten med containerskepp. Detta skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som
säkerheten ökar och mer konstanta lagringsförhållanden tillhandahålls.
Det pågår slutligen stora insatser för att eliminera det svinn som uppstår i
distributionssystemet. Detta är mycket mer komplicerat än vad man kan tro.
Till skillnad från de flesta andra varor är det för patienterna av största vikt
att deras läkemedel alltid finns tillgängligt på apoteket när än de behöver
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det. Efterfrågan på ett särkilt läkemedel varierar emellertid och är svår att
förutsäga eftersom förfrågningarna kommer från ett stort antal apotek.
Förr i tiden hanterades detta problem genom att se till att tillverkare, distributörer och apotek höll tillräckligt stora lager för att möta upp all efterfrågan. Men eftersom de flesta läkemedel har en begränsad hållbarhetstid
har denna policy resulterat i att mycket stora mängder utgångna läkemedel
kontinuerligt återlämnas till tillverkaren för destruering. Detta är både
slösaktigt och mycket kostsamt och det görs nu allvarliga försök att med
användning av mera sofistikerade system för slimmad och tidsoptimerad
leverans, eliminera onödiga lager i leveranskedjan. Detta kommer att minska
det övergripande svinnet samtidigt som kontinuerlig leverans till patienten
säkerställs.

Sprida information
Inte förrän nyligen har information om enskilda läkemedels miljöpåverkan
funnits tillgänglig för vare sig vårdpersonal eller patienter. Under 2005
införde och publicerade Stockholms läns landsting en miljöfaroklassificering som täckte omkring 30 procent av läkemedlen som används i Stockholm
(Wennmalm & Gunnarsson, 2005). Klassificeringen har därefter uppdaterats
varje år.
Vid samma tidpunkt tog Läkemedelsindustriföreningen, LIF, initiativet
för att utveckla ett frivilligt miljöklassificeringssystem för läkemedel som
används i hela Sverige. Systemet utvecklades av LIF och ett antal svenska
intressenter tillsammans med expertrepresentanter från internationella
läkemedelsföretag (Mattson et. el. 2007). Informationen finns tillgänglig på
www.fass.se. I dagsläget finns ett intresse för att utvidga systemet till att
täcka hela EU.
Teoretiskt sett kan denna information användas av läkaren och patienten för
att se till att patienten får det effektivaste läkemedlet som ger minsta möjliga
miljöpåverkan. Efter att man tagit hänsyn till både verkan och kostnad, är i
praktiken ytterligare valmöjligheter troligen ganska begränsade och i många
fall är läkemedlens miljöprofiler troligen ganska lika. Data från LIF:s klassificeringsschema visar också att för närvarande är det mycket få – färre än
två procent – av de befintliga läkemedlen som hamnar i den högsta riskkategorin. Klassificeringsscheman av denna typ ger följaktligen en ökad
tydlighet men deras nytta för miljön är troligen måttlig.
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Göra sig av med oanvända läkemedel
De flesta läkemedelsrester i miljön beror på utsöndring av läkemedlet från
patienten och detta är svårt att undvika. En annan möjlig källa till läkemedelsrester är oanvända och utgångna läkemedel. Förr i tiden uppmuntrades patienterna att göra sig av med dessa läkemedel genom att spola ned
dem i toaletten eftersom detta skulle säkerställa att barn inte kom åt dem.
Detta är naturligtvis inte acceptabelt eftersom det leder till att läkemedel
frigörs direkt i miljön. Oanvända läkemedel bör, så långt det är möjligt, återlämnas till ett apotek som kan se till att materialet förstörs.
Läkare kan också bidra till att mängden oanvända läkemedel minimeras.
Patienter bör självklart bara ordineras läkemedel när det är nödvändigt och
i lämpliga mängder. I de fall det är troligt att patienten kommer att behöva
långvarig behandling, bör det aktuella läkmedlets verkan fastställas med
hjälp av korttidsförskrivningar (7-14 dagar). När verkan har fastställts kan
patienten ges recept för längre tid i taget (28 dagar).
Önskan att minimera oanvända läkemedel behöver balanseras mot det
mycket viktigare kravet att uppmuntra patienten att följa behandlingsordinationen. Om exempelvis patienter som är på långtidsbehandling mot
högt blodtryck skulle behöva förnya sitt recept varje vecka skulle mängden
oanvända läkemedel minimeras men skulle troligen reducera sannolikheten
för att patienten fortsätter att ta sin medicin regelbundet.
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Hållbar läkemedelsförsörjning
- förutsättning för global hälsa

Barbro Westerholm, Professor Emerita, riksdagsledamot

Hälsa är en mänsklig rättighet. Därmed är det också en mänsklig rättighet
att få till effektiv och säker läkemedelsbehandling, oavsett var man bor i
världen. Världshälsoorganisationen WHO har tagit stora steg för utveckla
läkemedelsförsörjningen i världen, till exempel genom att upprätta listor
över basläkemedel, det vill säga de allra nödvändigaste läkemedlen som
ska finnas i ett land. Men mycket återstår att göra, bland annat att utöka
forskningen, utveckla distributionskanaler och handelsvillkor, utbilda
personal och slåss mot förfalskare.
Medellivslängden ökar i världen. Det gäller både de mer utvecklade
länderna och de mindre utvecklade. Medellivslängden har ökat med nästan
20 år under 1900-talets andra hälft. Det beror dels på att barnadödligheten
har minskat, dels på att de äldre lever allt längre.
Bakom dessa framgångar ligger förbättrad hälsa hos befolkningarna. Den
beror på tillgång till bättre bostäder, bättre hygien, mat, rent vatten, kläder,
utbildning och medicinska behandlingsmetoder. Där har läkemedel spelat
och fortsätter att spela en viktig roll.
.
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Figur 1. Medellivslängden i världen har ökat med nästan 20 år under andra hälften av 1900talet, från 46,6 år till 65,4 år. De stora skillnaderna mellan olika världsdelar beror främst på
ekonomi, levnadsstandard och hälso- och sjukvård.

Alla har rätt att vara friska
Men skillnaderna i medellivslängd och hälsa mellan olika delar av världen
är fortfarande stora beroende på ekonomiska tillgångar, levnadsstandard
och tillgång till hälso- och sjukvård. Så borde det inte vara om vi levde upp
till Förenta nationernas (FN) stadga, artikel 25, punkt 1 från 1948. Här står
det att:
”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och
hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan
förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han inte kunnat
råda.”
Stadgan finns nu i internationella, regionala och nationella konventioner och
lagar. De ska skydda både enskilda individer och grupper av människor så
att ingen eller inget kan inkräkta på deras grundläggande friheter.
Inom hälso- och sjukvårdsområdet är det Världshälsoorganisationen (WHO)
som driver på arbetet med att förverkliga FN:s mål om rätten till hälsa. År
1977 ställde WHO:s medlemsstater sig bakom målet ”Hälsa för alla år 2000”.
Organisationen påbörjade då det omfattande arbetet med att formulera
delmål och ta fram underlag för att kunna förverkliga dem.
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Organisationen pekade ut primärvården som basen för hälso- och sjukvården och att en satsning på en rationell läkemedelsanvändning är en
viktig del i arbetet för att nå målet.
Ett första steg i WHO:s arbete för rätten till hälsa var att anta den så kallade
Alma-Ata-deklarationen om primärvården (WHO 1978). De deltagande
medlemsstaterna antog den vid ett möte i Alma-Ata 1978. Deklarationen
säger bland annat att: ”… hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och
uppnåelsen av högsta möjliga hälsa är ett mycket viktigt världsomspännande socialt mål”.
Redan då ansåg WHO att tillgången till basläkemedel, deras kvalitet och
användning är en av hörnstenarna i primärvården och därmed också i arbetet för att nå ”Hälsa för alla”-målet. Sedan dess har över 100 länder infogat
rätten till hälsa i sina nationella konstitutioner och lagar. I september 2005
beslöt WHO:s medlemsstater att även föra in främjandet av mänskliga rättigheter i sina lagar, och i det ingår också rätten till hälsa.
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Rationell läkemedelsanvändning
WHO har inte minst sedan Alma Ata-mötet arbetat för rationell läkemedelsanvändning. Att använda läkemedel på fel sätt är ett allvarligt, globalt
problem. WHO uppskattar att mer än hälften av alla läkemedel är förskrivna, dispenserade eller sålda på ett felaktigt sätt. Dessutom använder hälften
av alla patienter dem felaktigt. De överkonsumerar, underkonsumerar eller
tar dem på fel sätt vilket leder till slöseri med knappa resurser och större
risker för komplikationer.
WHO förespråkar 12 nyckelåtgärder för att stimulera bättre användning av
läkemedlen.
1.

Etablera en multidisciplinär nationell myndighet för att koordinera
riktlinjerna för användning av läkemedel
2. Använda kliniska riktlinjer
3. Utveckla och använda nationell baslista för läkemedel
4. Etablera läkemedels- och behandlingskommittéer i distrikt och på
sjukhus
5. Införa problembaserad utbildning i grundutbildningarna i
farmakoterapi
6. Ställa krav på kontinuerlig fortbildning för legitimation
7. Övervaka, följa upp och återföra
8. Använda information om läkemedel som inte kommer från någon av
producenterna
9. Utbilda allmänheten om läkemedel
10. Undvika olämpliga finansiella stimulansåtgärder
11. Förstärka och använda det tillämpade regelverket
12. Säkerställa en tillräcklig finansiering för att garantera tillgången på
läkemedel och personal.

Alla ska kunna få sina läkemedel
Rätten till hälsa kräver att alla kan få effektiva behandlingsmetoder, däribland läkemedel. Men vilka läkemedel det handlar om varierar över världen
beroende på befolkningarnas ålderssammansättning och sjukdomspanorama.
I den utvecklade delen av världen med hög medellivslängd är det åldersrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens, depression
och tumörsjukdomar med flera som dominerar. Därmed dominerar också
de behov av olika läkemedel som krävs för att behandla dessa sjukdomar. I
utvecklingsländerna utgör infektionssjukdomar hälften av sjukdomsbördan.
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Där bor det för närvarande 4,8 miljarder människor vilket motsvar 80 procent av världens befolkning, För deras del är det främst behovet av antibiotika, kemoterapevtika och malariamedel som står i förgrunden. Men med
ökande medellivslängd också där kommer utvecklingsländernas behov att
bli mer likt de industrialiserade ländernas.
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Det allra nödvändigaste – tillgång till basläkemedel
Sedan WHO antog sin ”Hälsa för alla”-strategi har organisationen arbetat
för en rättvis tillgång på läkemedel i världen. År 1977 presenterade WHO
den första listan för basläkemedel. Den kom sedan upp på dagordningen
året därpå vid mötet i Alma Ata.
Basläkemedel är de läkemedel som tillgodoser de prioriterade hälsobehoven
i en befolkning. De är valda utifrån vilka sjukdomar som finns där och de
ska ha bevisad effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. WHO anser
att de alltid ska finnas tillgängliga i tillräcklig mängd. Andra uttryck för
basläkemedel som används är ”essential drugs”, oumbärliga läkemedel och
nödvändiga läkemedel.
Utkastet till WHO Medicines Strategy 2008 – 2013 lades ut på Internet den
24 juli 2008 för konsultation. Det redovisar erfarenheterna av arbetet med
basläkemedel sedan 1977. Det visar sig att konceptet basläkemedel har blivit
alltmer accepterat globalt. Vid millenieskiftet hade mer än 150 länder en
nationell lista över basläkemedel. Det är ställt utom allt tvivel att detta
arbete varit framgångsrikt och att WHO varit den obestridda ledaren av
detta arbete. Arbetet för att främja basläkemedel är därmed en av WHO:s
viktigaste framgångar inom hälsoområdet.
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Arbetet har också bidragit till att utveckla ledande principer för läkemedelskontroll i mer än hundra länder samt principer för att godkänna och tilldela
generikanamn. Tusentals yrkesutövare från såväl den industrialiserade
världen som utvecklingsländerna har utbildats i bland annat läkemedelsvärdering, tillverkning, prissättning, tillhandahållande och marknadsföring
av läkemedel. Det har utvecklats system som möjliggör jämförelser av priser
och tillgänglighet med mera. WHO har också gett ut den Internationella
Farmakopén som används över hela världen för vilka kvalitetskrav som
gäller för nya basläkemedel. Organisationen har också skapat ett globalt
nätverk för uppföljning av biverkningar av nya basläkemedel. Nätverket
fokuserar särskilt på malaria, HIV och barn.
Listan över basläkemedel uppdateras vartannat år och 2007 kom den första
listan för barn. Utöver att 150 länder har nationella listor har mer än 130
länder utarbetat nationella behandlingsrekommendationer. Många länder
gör också insatser för att stimulera till en rationell läkemedelsförskrivning.
Alma Ata-mötet 1978 erkände också betydelsen av traditionell medicin.
Sedan dess har användningen av dessa behandlingsmetoder ökat dramatiskt
i världen. Det finns också länder som har satt upp naturläkemedel på listan
över basläkemedel. År 2007 hade 48 länder en nationell policy om traditionell medicin och över 110 länder regelverk för metoderna.

Basen ger styrka
Styrkan i WHO:s läkemedelsprogram är begreppet basläkemedel. I dag
förknippas det med rättvisa, kostnadseffektivitet, bra ledarskap och uppmärksamhet på behoven hos fattiga och missgynnade. Svagheten är underfinansieringen. Den gör att mycket av den kunskap som finns inte når ut till
utvecklingsländerna och det gör inte heller de läkemedel de skulle behöva i
full utsträckning.
Men det är långt kvar till målet att alla människor har tillgång till de läkemedel de behöver. Idag saknar var tredje människa på jorden tillgång till
basläkemedel. En grundanledning är fattigdom och brist på köpkraft i
många länder. När läkemedel inte är tillgängliga i den offentliga sektorn
måste patienterna köpa sina läkemedel från den betydligt dyrare privata
sektorn eller helt avstå från behandlingen.
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Andra viktiga orsaker är den bristande kvaliteten och finansieringen i
sjukvården. Priserna på läkemedel spelar också en viktig roll eftersom
många människor i utvecklingsländerna inte har någon sjukförsäkring. Därför måste de själva stå för sina läkemedelskostnader.

WHO:s nationella och globala mål
För att förbättra tillgången till basläkemedel till rimliga priser anger WHO:s
läkemedelsprogram en rad mål på nationell och global nivå:
På nationell nivå
• avskaffa skatt och tull på basläkemedel
• uppdatera den nationella läkemedelspolitiken
• uppdatera den nationella listan över basläkemedel
• anta generisk substitutionen policy för basläkemedel
• sök vägar för att minska handelns prishöjningar på basläkemedel på
grund av distributionen
• garantera tillgång på basläkemedel i offentlig hälso- och sjukvård
• följ regelbundet läkemedlens priser och tillgänglighet
På global nivå
• uppmuntra läkemedelsindustrin att använda differentierad prissättning
för att minska priserna på basläkemedel i utvecklingsländer där det man
inte kan ersätta läkemedlen med generiska läkemedel
• främja produktionen av generiska läkemedel ytterligare
• öka finansieringen av forskning om och utveckling av läkemedel som är
relevanta för utvecklingsländer, till exempel om dosering och administreringsformer för barn och de mest försummade sjukdomarna
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Handla med hälsa
Patentregler kan bidra till höga priser på läkemedel och därmed försämra
tillgången på läkemedel, inte minst i utvecklingsländerna. Under de tjugo år
som patentskyddet varar får ingen utomstående använda uppfinningen utan
patenthavarens tillstånd. Om inga likvärdiga ersättningsprodukter finns på
marknaden skapas en monopolsituation som patenthavaren utnyttjar, inte
minst för att få tillbaka de pengar som investerats i den forskning som ligger
till grund för att få läkemedlet godkänt. Läkemedel är dyra att ta fram men
förhållandevis billiga att tillverka. Därför blir ägarna beroende av patentskyddet för att få tillbaka de pengar som de investerat i forskningen.
För företag är det rationellt att anpassa sina priser till vad marknaden kan
betala. Det kan betyda högre priser i höginkomstländer och lägre i utvecklingsländer. Men denna modell fungerar inte på läkemedelsområdet av två
skäl. För det första kan det innebära att läkemedel sålda till låga priser i
utvecklingsländer återimporteras i höginkomstländerna. För det andra
tillämpar många höginkomstländer prisreglering av subventionerade
läkemedel. Då riskerar företagen att höginkomstländerna använder priset i
utvecklingsländerna som riktmärkte och då tappar företagen de inkomster
som skulle täcka forskningskostnaderna.
År 2003 antog Världshandelsorganisationen (WTO) nya regler för att
förbättra tillgången på läkemedel i utvecklingsländer. Med stöd av så kallad
tvångslicens skulle utvecklingsländer få möjlighet att importera patenterade
läkemedel. Det innebar en ändring av WTO:s avtal om handelsrelaterade
immaterialrätter, TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights).
En vanlig licens är ett frivilligt tillstånd från patenthavaren till någon annan
att utnyttja en uppfinning. En tvångslicens är en speciell situation där någon
får tillstånd att utnyttja en patenterad uppfinning utan patenthavarens
tillstånd. Ursprungligen fick tvångslicenser endast utfärdas för den egna
marknaden.
De nya reglerna tillåter WTO-medlemmar att utfärda tvångslicenser för
läkemedel. Men det gäller bara läkemedel som ska exporteras till utvecklingsländer med allvarliga hälsoproblem och som inte kan tillverka
läkemedlet själva.
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Hösten 2007 godkände EU ändringen av TRIPS-avtalet om tvångslicenser.
(2007/768/EG). EU ansåg att utvecklingsländerna utan egen läkemedelsproduktion därmed lättare skulle få tillgång till viktiga läkemedel. Men
Svenska Kommerskollegium ger en mindre positiv bild i sin analys av de
nya reglerna.
Kollegiet framhåller att frågan om tillgång till läkemedel är mycket komplex. Handelsreglerna utgör bara en liten del av den. Kommerskollegium
menar att det därför är svårt att isolera och bedöma värdet av endast de
nya reglerna i TRIPS, särskilt som det inte finns så många fall att utgå ifrån.
Genom att analysera de nya reglerna och dagens situation för tillgång på
läkemedel har Kommerskollegiet dragit följande övergripande slutsatser om
de nya reglerna för tvångslicenser (Kommerskollegium 2008):
• De nya reglerna har kommit till för att underlätta tillgången på patenterade läkemedel. De har hittills inte använts fullt ut, vilket i stor utsträckning kan förklaras av att länder som Indien har haft kapacitet att
tillverka kopior av läkemedel till lägre priser. Mycket talar för att användningsområdet för de nya reglerna kommer att öka nu när även dessa
länder infört patentskydd inom läkemedelsområdet.
• När det gäller länder på låg inkomstnivå är möjligheterna små att de nya
reglerna ska kunna möjliggöra import av läkemedel. Marknadspotentialen är alltför begränsad. Alla förutsättningar kommer sällan att
kunna uppfyllas. De nya reglerna kan därför sannolikt inte förbättra
tillgången på läkemedelgenerellt i utvecklingsländer. De kan däremot
fungera för vissa länder eller produkter.
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• Bestämmelser i regionala frihandelsavtal kan försvåra eller omöjliggöra
användningen. Detsamma kan hända om odefinierade termer och krav i
de nya reglerna tolkas på ett restriktivt sätt.
• Användningen av de nya reglerna kan underlättas av regionalt samarbete för att göra marknaden större. Tekniskt och finansiellt bistånd kan
vara värdefullt, till exempel för att stödja importländer i att uppfylla de
administrativa krav som reglerna ställer.

Distribution och tillgång till kompetent personal
Tillgång på läkemedel kräver också fungerande distributionskanaler, kompetenta farmaceuter, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
I västvärlden är läkemedelsdistributionen välutvecklad. I princip kan alla
som behöver läkemedelsbehandling få det genom apoteken. I länder med
dåligt utvecklad infrastruktur och svag ekonomi är situationen sämre.
Det är nödvändigt att det finns välutbildade farmaceuter. Här har FIP
(International Pharmaceutical Federation) tagit fram principer för hur man
ska åstadkomma en god farmacevtisk service i utvecklingsländerna. År 1992
utvecklade FIP standards för god service på apotek och vid sin kongress i
Tokyo 1993 formulerade man en deklaration som inrymde hälsofrämjande
insatser, tillgång till läkemedel och medicin-tekniska produkter, egenvård
samt förbättrad läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning genom
insatser från farmacevtkåren.
Federationen är realistisk och inser att det är brist på farmaceuter. Därför
måste kunskaperna om läkemedel och deras användning finnas hos primärvårdens personal istället i utvecklingsländerna. Den personalen måste få
grundläggande utbildning och fortbildning om läkemedel och hur läkemedel bör användas.
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Utveckla nya läkemedel
År 2004 publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) boken Priority
Medicines for Europe and the World. Key conclusions. Boken är skriven av
Warren Kaplan och Richard Laing med stöd av en grupp av världens
främsta experter inom området. Skribenterna drar följande slutsatser:
• Det finns många sjukdomar som bidrar till sjukdomsbördan både i
Europa och globalt. Framgångsrik forskning både när det gäller utvecklingen av nya läkemedel och förbättrade läkemedel skulle gagna både
Europa och världen.
• Antibiotikaresistens och omfattande influensaepidemier är två allvarliga
hot mot den globala hälsan. De fordrar samordnade insatser till exempel
av EU-länderna. Den ökade produktionen av influensavaccin i europeiska
länderna är ett angeläget första steg inför en oundviklig influensaepidemi.
• Rökning ligger bakom de vanligaste allvarliga sjukdomarna som drabbar
både Europa och världen i övrigt. Att förebygga att människor börjar röka
har försteg framför andra åtgärder. Samtidigt bör EU stödja forskning om
farmacevtiska metoder för att åstadkomma rökstopp.
• Utvecklingen av nya läkemedel i Europa kan förbättras genom att
reformera regelverk och prioriteringssystem. Skribenterna rekommenderar forskningsprogram som fokuserar på dessa områden och som
inbegriper de största intressenterna på området i arbetet.
• Möjligheterna till bra behandlingsresultat kan förbättras genom bättre
distribution av läkemedlen, något som också kräver forskning för att
genomföras i praktiken.
• Utvecklingen av nya läkemedel bör också omfatta patientgrupperna äldre,
kvinnor och barn. De har särskilda behov när det gäller dosering,
administrationssätt och produkter.
• Där marknaden har misslyckats att ta fram nya läkemedel, till exempel
mot tropiska sjukdomar och andra försummade sjukdomar, måste nya
incitament skapas för att ta vara på grundforskningens resultat. Dessa
incitament ska medföra att kliniskt viktiga produkter kan tas fram. Det
finns former för att stimulera klinisk forskning om HIV/AIDS, tuberkulos och malaria i och med EDCTP (European and Developing Countries
Clinical Trials Partnership). Men det finns luckor för andra sjukdomar.
Rapporten rekommenderar att utvidga EDCTP:s uppdrag till att omfatta
andra försummade sjukdomar och att såväl samhället som industrin ska
stödja den utvecklingen.
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• Utvecklingen inom informationstekniken har gett nya möjligheter att
jämföra och värdera värdet av nya läkemedel efter deras godkännande.
Användningen av sådana metoder skulle stärka Europa och minska tiden
för ett läkemedel att nå marknaden.

Världshälsoorganisationen rekommenderar
Rapporten Priority Medicines for Europe and the World - Key conclusions
rekommenderar mer forskning för att utveckla nya läkemedel inom följande
områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antibakteriell resistens
pandemisk influensa
hjärt-kärlsjukdom
diabetes
cancer
akut stroke
HIV/AIDS
tuberkulos
sällsynta sjukdomar
malaria
Alzheimers sjukdom
osteoartrit
kronisk obstruktiv lungsjukdom
alkoholrelaterade sjukdomar
leversjukdom, beroendesjukdomar
depression hos äldre och unga
post-partumblödning

Även om forskning pågår inom en del av dessa områden finns fortfarande
kunskapsluckor när det gäller dessa sjukdomar och deras behandling.
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WHO:s arbete går ständigt vidare för att möta världens behov av nya läkemedel. Världshälsoorganisationen antog i maj 2008 en strategi och plan om
folkhälsa och utveckling av nya behandlingsmetoder (WHA61.21) som
bygger på att avhjälpa de brister som påtalades i 2004 års rapport från
WHO. Strategin och planen omfattar inte bara att utveckla nya läkemedel
utan också att ta fram medicintekniska produkter. De ska utvecklas utifrån
de etiska principer som gäller, finnas i tillräcklig mängd, vara effektiva och
säkra, vara tillgängliga och ha ett rimligt pris, samt användas på ett rationellt sätt. Strategin ger också riktlinjer för ett förbättrat kunskapsutbyte,
finansiering och uppföljning av läkemedlens effekter och biverkningar.
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Krafttag mot förfalskningar
WHO har under senare år ägnat ökat intresse åt förfalskade läkemedel som
är ett allvarligt hälsohot. Ett förfalskat läkemedel är en produkt som medvetet och bedrägligt är felmärkt med avseende på identitet och/eller ursprung. Förfalskade läkemedel kan innehålla alltifrån toxiska ämnen i olika
blandningar och doser till inaktiva substanser.
WHO bedömer att mellan 8 och 10 procent av den medicin som säljs i
världen är förfalskade. I en del länder är siffran så hög som 25 procent. Värst
är situationen i länder med bristande läkemedelskontroll. WHO bedömer
att problemen ökar och 2010 kommer andelen förfalskade läkemedel att ha
fördubblats.
I de utvecklade länderna blir de förfalskade läkemedlen allt vanligare i
de traditionella distributionskedjorna. I utvecklingsländerna är det främst
e-handeln som innebär de största riskerna. Men för den försäljningen finns
inga exakta siffror över hur mycket som kan klassas som förfalskade och
substanslösa kopior. Enligt en rapport från Läkemedelsindustri-föreningen
kan det handla om minst hälften av de läkemedel som säljs över internet
(LIF 2008)
Förfalskarna har blivit allt skickligare i att undgå upptäckt. De etablerar
påhittade företag, de hittar svagheter i tullkontrollen, de använder falska
dokument för att få tag på ingredienser till basläkemedel liksom tillverkningsutrustning för att kopiera orginalprodukterna.
Enligt en rapport från Europarådet har merparten av förpackningarna tillverkats i Indien, Förenade Arabemiraten och Kina (Europarådet 2006).
I WHO:s förslag till handlingsplan 2008-2013, “Medicines Strategy
2008 – 2013”, finns en lägesbeskrivning och presentation av framtida åtgärder för att bekämpa förfalskade läkemedel. Arbetsgruppen IMPACT, The
International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce, arbetar sedan
2006 med att samordna inom arbetet inom och mellan länder för att stoppa
tillverkning, handel och försäljning av förfalskade läkemedel i världen.
IMPACT har definierat de områden som man ska koncentrera sig på,
nämligen lagstiftning, tillämpning av lagstiftningen och andra regelverk,
teknologiutveckling och kommunikation. Allmänheten måste informeras
om riskerna att handla läkemedel över nätet och från icke-godkända försäljningsställen. Arbetsplanen omfattar även att sprida tidigare dokument
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och att utveckla det webb-baserade Rapid Alert System för att göra det
tillgängligt i alla regioner. IMPACT förordar också ett omfattande försök att
bekämpa försäljningen av förfalskade läkemedel på Internet och ett initiativ
med fokus på specifika behov och problem i länderna söder om Sahara.
Europarådet har i sin rapport om förfalskade läkemedel konstaterat att det
krävs samordnade åtgärder som ett EU-direktiv som förbinder medlemsländerna att genomföra åtgärder för att förbättra spårbarhet och dokumentation vid läkemedelsdistribution (Europarådet 2006). Dessutom föreslår
rådet en enhet som på Europanivå får ansvar att koordinera gränsöverskridande insatser, initiera nätverk, registreringssystem och databaser.
Rådet vill också skärpa straffen för förfalskning och bygga upp gemensam
lagstiftning för att försvåra hanteringen av förfalskade läkemedel. Rådet
föreslår även ett gemensamt plomberingssystem vilket ytterligare ska minska risken för att förfalskade läkemedel ska tränga in i en distributionskedja
utan att upptäckas. EU-kommissionen har utarbetat ett förslag till direktiv
som i skrivande stund är ute på remiss i medlemsländerna.

Vi vet vad vi måste göra
Hälsa är en mänsklig rättighet och därmed är det en rättighet för världens
befolkning att få tillgång till effektiva, säkra och kostnadseffektiva läkemedel. Men för att kunna uppfylla rättigheterna måste vi satsa på såväl
grundforskning som klinisk forskning om orsakerna till olika sjukdomar,
inte minst de sällsynta sjukdomarna. Vidare måste industrin ta fram de läkemedel för de sjukdomar som vi inte har någon bot för i dag och förbättra de
läkemedel vi redan har. Sannolikt behöver företagen och samhällets institutioner bygga upp ett effektivt samarbete för den satsningen ska lyckas.
Vi behöver en fungerande nationell läkemedelskontroll och ett fungerande
system för att sätta priser på läkemedlen. Men det räcker inte med läkemedel, det fordras också tillgång till en infrastruktur som kan distribuera dem.
Det är också nödvändigt med en offentligt finansierad primärvård och att
personalen inom hälso- och sjukvården har tillräckliga kunskaper om läkemedel och hur de ska användas. Även allmänheten behöver veta vad man
ska tänka på när man använder läkemedel. Dessutom behöver både yrkesutövare och allmänheten få insikt om riskerna med förfalskade läkemedel
och hur vi kan undvika dem.
Så kunskapen finns om vad som behöver göras. Men det fordras politisk
vilja, kraft och uthållighet för att komma i mål – till en hållbar, global
försörjning av läkemedel.
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Hållbar distribution och handel med läkemedel
Stefan Carlsson, VD
Apoteket AB

För att nå en hållbar läkemedelsdistribution och tillgänglighet finns det
ett antal faktorer som alla som är en del av läkemedelskedjan måste tänka
på, utveckla och vårda. På så sätt kan vi trygga läkemedelsförsörjningen
för alla långt in i framtiden.
Om alla intressenter i kedjan från tillverkare till kund samverkar så kan vi
komma så nära den bästa medicinska nyttan och minsta miljöbelastningen
som möjligt. Detta är det rimliga perspektivet på vad hållbarhet innebär
i läkemedelsförsörjningen. Ingen ska av miljöskäl behöva avstå från en
medicinsk behandling.
Leker man med tanken på hur vårt liv, vår livslängd och vår trygghet skulle
se ut om läkemedel inte fanns inser man snabbt hur viktig det är för vårt
samhälle med en trygg tillgång till läkemedel och att vi använder dessa på
ett så bra sätt som möjligt. Detta är ett samhällsintresse som sträcker sig
långt fram i tiden. För att samhället ska kunna fortsätta tillgodogöra sig
nyttan av bra läkemedel måste vår läkemedelshantering vara uthållig.
Med en hållbar distribution och handel med läkemedel kan vi i vår generation fortsätta att leva vårt goda liv med den välfärd och standard vi har. Men
vi måste göra det på ett sådant sätt att vi även ger kommande generationer
samma möjligheter. Vi får leva på räntan men inte på kapitalet. Exempelvis
måste vi:
• Utveckla läkemedel med tanke på vilken ohälsa som i framtiden kan vara
viktig att förebygga, lindra och bota. Effektiva läkemedel vid tumör- och
virussjukdomar kan vara sådana områden
• Använda antibiotika på ett sådant sätt att de även i framtiden kan vara
verkningsfulla för att bekämpa infektioner
• Ge vetenskapliga institutioner och läkemedelsindustri förutsättningar att
vidareutveckla vår arsenal av läkemedel. Ett exempel kan vara att stödja
utbildning och forskning som kan vara till nytta inom läkemedelsområdet
• Hålla bieffekter, missbruk och miljöpåverkan av läkemedel under
kontroll
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Bästa medicinska nyttan med minsta miljöbelastningen
Hur får vi ut den största möjliga medicinska nyttan av våra läkemedel med
minsta möjliga miljöbelastning? Det har tagits och tas många initiativ för att
öka den medicinska nyttan och skapa största möjliga lindring och bot. Läkemedelsindustrin har det som ledstjärna, de godkännande myndigheterna
har det som rättesnöre, det är läkarens strävan, det är apotekens målsättning
och det är kunden och patientens högsta önskan.
I ett hållbarhetsperspektiv är dock även den andra delen – minimal miljöbelastning – mycket viktig. Alla intressenter har ett ansvar att arbeta för att
miljöbelastningen blir så låg som möjligt.
Detaljhandeln kan göra många insatser för att både öka nyttan och minska
miljöbelastningen. De kan informera och ge råd till kunder och de läkare
som skriver ut läkemedlen, samt gå igenom alla läkemedel en kund använder och i vilken dos. Att lämna ut läkemedel för kortare i stället för längre
perioder kan också ha en positiv effekt på miljön. Om kunden måste avbryta
sin behandling kan den mängd som måste kasseras då bli mindre än om det
är en större förpackning som blivit expedierad.
Även transporterna belastar miljön
Läkemedlens miljöbelastning består inte bara av att biologiskt aktiva ämnen
kommer ut i mark och vatten. En annan belastning är transporterna i distributionen som kan generera växthusgaser.
Därför måste vi väga in miljöfrågan i etableringsbeslut och logistiska beslut
på apoteksmarknaden. På den svenska apoteksmarknaden är det 200
leverantörer som tillhandahåller 150 miljoner läkemedelsförpackningar vid
90 miljoner apoteksbesök. Detta innebär att både gods och människor måste
förflyttas. Här finns flera faktorer som har stor betydelse för att vi ska kunna
minimera den totala miljöbelastningen. Hur lättillgängliga är apoteken? Går
det att samordna läkemedelstransporter och kundernas inköpsmönster?
I Sverige finns en stor förbättringspotential i att bättre samordna transporterna av läkemedel till apoteken. Önskvärt vore också att man premierade
miljöanpassade produkter och system när myndigheterna beslutar om
ersättningar till tillverkare och detaljister.
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Lång kedja innan läkemedlet når den som behöver
Det är en lång process från en medicinsk idé till att ett läkemedel finns i
handeln för att förebygga, lindra eller bota ohälsa och sjukdom. Ingen länk i
denna kedja får svikta. Utvecklingsarbetet att få fram nya godkända läkemedel måste fungera, tillverkningen till volym och kvalitet får inte fallera,
distributionen måste i rätt tid nå ut till den som har läkemedelsbehovet, och
användningen måste vara optimal.
Läkemedelsdistributionen i västvärlden är välutvecklad. Alla som behöver
ett läkemedel kan få det. Det ska egentligen inte finnas några logistiska hinder, och än så länge är de ekonomiska hindren överkomliga. Det kan vara
annorlunda på andra håll i världen. Där kan såväl logistik som ekonomi
svikta, och där kanske inte ens finns läkemedel utvecklade för att behandla
den lokala ohälsan och de lokala sjukdomarna. Läkemedel vid HIV och mot
malaria i utvecklingsländerna kan vara sådana exempel.
Läkemedel måste gå att få tag på
Läkemedel ska finnas tillgängliga när behovet uppstår hos en individ
eller inom sjukvården. Detta innebär att det måste finnas ett rikstäckande
distributionsnät som kontinuerligt försörjer samhället med läkemedel – i
dagsläget i första hand fysiska apotek. Men det är inte alltid ekonomiskt
försvarbart att inrätta apotek som har mycket få invånare att försörja. Det är
då nödvändigt att skapa kompletterande funktioner för att säkra försörjningen.
I Sverige kompletterar vi ett väl utbyggt apoteksnät med nästan lika många
apoteksombud. Ett apoteksombud kan förmedla recept och receptläkemedel samt sälja ett begränsat sortiment av receptfria läkemedel. Dessutom
har sjukvården, vårdcentraler och sjukhus tillgång till jourdoser att dela ut
till den som för ögonblicket inte kan få tag på läkemedlet via det vanliga
försörjningsnätet. Det går dessutom ofta att via telefon eller e-handel beställa
de läkemedel en kund tar under lång tid och alltså känner till sina behov av
långt i förväg. De levereras sedan per post direkt till kunden.
Lika viktig som den geografiska tillgängligheten är tillgängligheten i tid.
Ett apotek som är stängt på söndag är inte till stor hjälp vid ett akut behov.
Även här måste vi balansera behovet mot praktiska och ekonomiska villkor,
och använda oss av alternativa sätt att lämna ut läkemedel där de fungerar
bäst.
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Läkemedelsförmånen viktig del
Priset på många läkemedel är så högt att det skulle vara omöjligt eller väldigt ekonomiskt betungande för många om de själva skulle vara tvungna
att betala hela kostnaden med egna pengar. Särskilt gäller detta patienter
som måste ta mediciner under lång tid. I de flesta västeuropeiska länder går
därför samhället in och betalar en väsentlig del av läkemedelskostnaden:
det finns en läkemedelsförmån. Detta är en viktig aspekt av tillgängligheten,
eftersom många läkemedel skulle bli otillgängliga för många utan förmånen.
Ett sätt att öka tillgängligheten i länder som inte har ekonomiska förutsättningar för en läkemedelsförmån kan vara att ha läkemedelspriser långt
under världsmarknadspriset. Länder som har en bättre ekonomi måste acceptera att sådana länder har låga priser.
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Bra service betyder många saker
Men det är inte bara öppettider och var läkemedel finns att få tag på som
styr hur tillgängliga läkemedel är. Vi måste avväga sortimentet på apoteken
så att kunden får så bra service som möjligt. Det innebär att en så stor andel
av kunderna som möjligt direkt ska kunna få det läkemedel de behöver.
Dessutom finns det läkemedel som kanske används mycket sällan men då
är mycket viktiga och har en avgörande betydelse för att bryta ett sjukdomsförlopp. Sådana läkemedel måste ett apotek ha i lager även om de för ett
enskilt apotek mer är en belastning än en god affär.
Den som lider av ohälsa och behöver ett läkemedel kan i de allra flesta fall
inte själv veta vilken läkemedelsterapi som är den bästa. Det är helt enkelt
inte rimligt att förutsätta att patienten eller kunden själv har den kunskap
som krävs för att göra sitt läkemedelsval. Han eller hon behöver hjälp.
Vilket läkemedel den enskilde får ska alltid styras av det medicinska
behovet. Om även andra faktorer styr valet så kan det minska den medicinska nyttan av läkemedelsbehandlingen. Faktorer som kan göra att patienter
inte får den bästa läkemedelsbehandlingen kan vara marknadsföring från
läkemedelstillverkare och apotek, apotekens lagerhållningspolicy och en
haltande skyldighet att skaffa fram det bästa läkemedlet.
Det finns några grundförutsättningar för en trygg läkemedelsförsörjning.
Kunden måste känna sig trygg med att dessa förutsättningar är uppfyllda
när han eller hon, med eller utan recept, går in på ett apotek:
• Det ska finnas apotek som kan tillhandahålla alla läkemedel eller läkemedelssubstanser, så kallade fullsortimentsapotek.
• Det ska finnas strikta regler kring hur läkemedel får marknadsföras.
• Farmacevter och de läkare som skriver ut läkemedel ska ha en skyldighet
att bygga information och beslut kring valet av läkemedel på vetenskap
och beprövad erfarenhet.
För att uppnå en bra bredd på sortimentet måste det finnas ett brett utbud
av stabila leverantörer på den nationella marknaden. Det är ytterst tillverkaren eller dennes ombud som avgör tillgången på ett läkemedel. Läkemedelsmarknaden är en global marknad och små nationer som kanske bara
utgör några promille av hela marknaden kan få bekymmer med tillgången
på läkemedel om inte de lokala villkoren är så pass goda att de lockar tillverkaren att etablera sig.
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Här har läkemedelsindustrin också ett stort ansvar för att alla långsiktigt kan
få tillgång till värdefulla läkemedel även om de lokala marknadsförutsättningarna inte alltid är de bästa. På motsvarande sätt måste villkoren för
apoteken vara sådana att de lockar till en lagom tät apoteksetablering.

Priset måste vara skäligt
En hållbar läkemedelsförsörjning kräver att läkemedlet har ett skäligt pris.
Detta innebär ett pris som inte genererar orimliga vinster för läkemedelsföretagen eller de som säljer läkemedlen genom att tillverkaren eller säljaren
utnyttjar den sjuka människans underläge. Samtidigt innebär det ett läkemedelpris som täcker de legitima kostnader som läkemedelsindustrin haft för
att utveckla läkemedlet, fått det godkänt och sett till att det finns tillgängligt
i handeln.
Att avväga dessa aspekter mot varandra är en svår uppgift. I de flesta länder
finns mekanismer där myndigheter försöker hitta denna balans. Det kan ske
genom att myndigheterna övervakar hur marknadens olika parter tar ansvar
för prissättningen. Men det kan också ske genom att myndigheten direkt
beslutar om priset på ett läkemedel.
Faktorerna som leder fram till ett skäligt pris kan variera från land till land.
Därför kommer också det skäliga priset att variera länderna emellan. Det
är då viktigt att dessa prisskillnader inte utnyttjas på ett oetiskt sätt så att
försörjningen äventyras i länder med låga men ändå skäliga priser.

Nödvändigt med effektiv kvalitetskontroll
Läkemedel är en av få kemikaliegrupper som vi medvetet har framställt för
att vara biologiskt aktiva. Det ligger i själva definitionen på läkemedlet att
det ska ha effekt på en individ – människa eller djur. Med detta följer också
risker:
• Om den faktiska mängden eller halten av den aktiva substansen inte
stämmer med vad det står på läkemedelsförpackningen.
• Om patienten använder läkemedlet för att behandla fel åkomma.
• Om patienten tar för liten eller för stor dos.
• Om läkemedlets negativa bieffekt är orimlig i förhållande till den
förväntade positiva effekten.
Detta kan i värsta fall leda till katastrofala följder. Inom en hållbar försörjningskedja måste det därför finnas en trygg och välutvecklad kvalitetskontroll. Det leder samtidigt till många restriktioner kring läkemedlen.
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Sådana restriktioner kan vara att läkemedlen måste vara godkända av en
myndighet för att få säljas, att patienten bara kan köpa läkemedlet om en
läkare eller annan medicinsk sakkunnig har konstaterat att patienten
behöver just detta läkemedel, att många läkemedel bara kan säljas i särskilda
butiker där det finns speciell kompetens – i dagsläget apotek.
Varje läkemedelsanvändare ska tryggt kunna lita på att läkemedlet man
håller i sin hand är av högsta kvalitet. Detta är resultatet av en samverkan
mellan tillverkare, myndigheter, läkare, apotek och användare. Den som
distribuerar läkemedlet har här ett stort ansvar, eftersom denne är den siste
i kedjan innan kunden använder läkemedlet. Är läkemedlet godkänt för att
användas på det sätt patienten tänker använda det? Är läkemedlet patienten
fått det som läkaren som skrev ut det menat? Förstår kunden hur han eller
hon ska använda läkemedlet? Finns det andra uppenbara risker som gör att
patienten inte bör använda läkemedlet?
Behörig farmacevt bekräftar med sin namnteckning på receptet eller förpackningen att det expedierade läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.
Distributionskedjan är ett känsligt led
Den som distribuerar läkemedlet och den som säljer det har ett särskilt
ansvar att se till att förfalskade läkemedel inte kan smyga sig in i kedjan
från godkänd tillverkare till säljställets lager. Läkemedel kan ha ett högt
pris. Därför kan det vara lockande för skrupelfria att försöka göra en kopia
eller ett preparat utan aktiv substans. Det gäller särskilt patentskyddade
läkemedel. Detta är ett stort problem på många håll i världen, och även i
västvärlden förekommer förfalskade läkemedel. Läkemedelsindustrin arbetar tillsammans med andra intressenter för att hitta ett långsiktigt hållbart
system där läkemedelsförpackningarna blir unika och går att identifiera i
hela distributionskedjan. På så sätt ska det bli svårare att distribuera falska
läkemedelsförpackningar.
Det finns även andra skäl till att hålla distributionskedjan intakt. Det finns
exempelvis läkemedel som hela tiden måste vara kylda för att inte förlora i
effekt och kvalitet.
Detaljisternas bör också ha ett ansvar att ta reda på varifrån produkten kommer och att den är tillverkad under acceptabla arbetsmiljö- och miljöförhållanden. Här finns det mycket kvar att göra för läkemedelsdetaljister världen
över. Hittills har man i mycket stor utsträckning litat på myndigheternas
godkännande av läkemedel som detaljisten är skyldig att tillhandahålla.
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Myndigheterna godkänner emellertid läkemedel huvudsakligen utifrån om
de har den medicinska effekt de ska ha. I myndigheternas beslut saknas ofta
hållbarhetsaspekter, eller så väger de mycket lätt.

Olämpliga läkemedel måste snabbt bort från marknaden
Ett felaktigt läkemedel kan trots rigorösa kvalitetskontroller komma ut på
marknaden. Ibland upptäcks också en oväntad negativ effekt av ett läkemedel. Denna typ av problem kan få svåra följder om distribution och användning inte snabbt kan avbrytas. I detaljistledet måste det därför finnas system
för att reklamera och dra in läkemedel som snabbt går att aktivera.
Ett reklamationssystem ska snabbt kunna avslöja allvarliga fel på produkterna, som om ett läkemedel fått fel etikett. Systemet ska då snabbt kunna
meddela tillverkaren och myndigheterna så att det går att begränsa en
eventuell skada. Även mindre allvarliga brister hos en produkt men som
uppträder ofta ska kunna fastna i ett reklamationssystem. Detta måste
således vara centraliserat, ha snabba informationsvägar och på ett systematiskt sätt hantera produkten, tillverkare, detaljister och eventuellt andra
inblandade. På så sätt går det att snabbt avslöja allvarligare problem.
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Indragningssystemen är nödvändiga för att snabbt få bort en produkt från
marknaden. De logistiska informationssystemen kan omedelbart avbryta
leveranser från grossister och ut från apotek. Det går även att dra in läkemedel från en kund om det skulle visa sig nödvändigt. Om leverans har skett
till sjukvården mot en rekvisition eller till enskild mot recept går det oftast
bra att spåra läkemedlet.

Överblivna läkemedel är en miljörisk
Överblivna läkemedel som måste kasseras har aldrig gjort någon medicinsk
nytta men kan utgöra en miljöbelastning. Även om dessa läkemedel kan
verka fullt användbara så går det inte att garantera deras kvalitet, och de
går därför inte att återanvända. Det finns internationella regler som säger
att ett läkemedel som varit hos en kund aldrig får gå tillbaka in i kedjan för
att kunna komma till en annan kund. Därför ska de oskadliggöras på ett så
miljöriktigt sätt som möjligt. De svenska apoteken har sedan decennier samlat in överblivna läkemedel, och skickat dem vidare till förbränning.
De svenska apotekens insamlingssystem var från början ett säkerhetssystem.
Överblivna läkemedel skulle inte komma i orätta händer hos exempelvis
barn eller missbrukare. Numera är miljöskälen en nog så viktig orsak till
denna insamling.
I Sverige har läkemedelsindustrin och apoteken låtit genomföra enkätundersökningar åren 2001, 2004 och 2007 där man frågat svenska folket om hanteringen av överblivna läkemedel (SIFO, 2007). Dessa undersökningar visar att
ungefär en tredjedel av dem som får läkemedel på recept också får läkemedel över. De som svarade var väl medvetna om att de ska lämna de överblivna läkemedlen till apoteket, och ca 70 procent gör det. En mindre del gör
sig av med sina överblivna läkemedel genom att spola ner dem eller slänga
dem. De som inte lämnar in sina överblivna läkemedel på apoteket uppger
lathet och svårigheter att besöka apoteket som skäl. Ungefär 40 procent är
oroliga för läkemedels miljöeffekter.
Under år 2007 samlade de svenska apoteken in drygt 1 000 ton överblivna
läkemedel inklusive emballage. Undersökningar visar att två tredjedelar av
de insamlade förpackningarna är obrutna eller har minst två tredjedelar av
innehållet kvar (Ekedahl, Wergeman & Rydberg, 2003; Ekedahl, 2003). Detta
pekar på att läkarna skriver ut för stora mängder läkemedel och att patienterna hämtar ut för stora mängder.
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Det finns också studier där man intervjuat de som lämnat tillbaka läkemedel
till apoteken (Ekedahl, 2006). De skäl som man oftast uppger för att lämna
tillbaka läkemedel är att läkemedlen blivit för gamla, att patienterna blivit
friskare eller fått ny medicin, att läkemedlen inte hade någon effekt, dödsfall, och bieffekter.
I de fall där utgångsdatumet passerat och vid dödsfall finns det en annan effekt som man glömt eller inte känner till när läkemedlet lämnas in. I studier
har det visat sig att människor har en tendens att spara sina läkemedel en
längre tid i hemmet innan de återlämnas. Orsaker till detta kan vara oro för
att sjukdomen ska komma tillbaka och läkemedlet åter göra nytta eller att
läkemedlet är dyrt och att man därför inte vill slänga det i första taget.
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Det finns såväl medicinska som ekonomiska skäl och miljöskäl till att
försöka minimera mängden överblivna läkemedel. Att helt få bort dessa är
dock inte möjligt. Vi måste acceptera att den som avlider lämnar kvar läkemedel, och vi ska vara glada när en patient blir frisk fortare än vad som var
beräknat när läkemedlet köptes. Att optimera läkemedlens medicinska nytta
leder också till att mängden överblivna läkemedel minskar. Ett annat område att studera för att se om det finns ett orsakssammanhang är om mängden kasserade läkemedel kan kopplas till läkemedelsförmånens utformning.
Leder en frikostig läkemedelsförmån till fler överblivna läkemedel?
Det finns inget helt invändningsfritt sätt att på ett miljöriktigt och samtidigt
rimligt sätt bli kvitt de kasserade läkemedlen. Man får välja det som verkar
belasta miljön minst. I Sverige förbränner vi de kasserade läkemedlen under
kontrollerade former. Systemet är av säkerhetsskäl så utformat att inga läkemedel ska komma på avvägar. Förbränningen sker vid hög temperatur med
rökgasrening, och man kontrollerar hur askan tas om hand. Energin från
förbränningen tas till vara, precis som vid förbränningen av den brännbara
fraktionen av hushållens avfall.
Läkemedel består i huvudsak av organiska föreningar som ibland kan vara
halogenerade. Tungmetaller som tidigare kunde förkomma i läkemedel som
blyplåster och kvicksilverblister är nu sällsynta undantag.
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När vi blickar framåt
Inom läkemedelsområdet pågår en globalisering, liksom inom många andra
områden. Det har skapats gemensamma regelsystem och gemensamma
läkemedelssortiment inom den europeiska gemenskapen. Frågor har väckts
för att se om det finns möjligheter till att samordna exempelvis läkemedelsförmåner och receptregler.
Även globalt sker en harmonisering. Läkemedelsföretagen är i hög grad
globala. Man vill ha gemensamma kvalitetsnormer och flera stora asiatiska
nationer utvecklar sin sjukvård där de bland annat introducerar västerländskt kunnande, teknik och produkter.
Vi kommer med stor sannolikhet att möta en framtid där de medicinska
möjligheterna kommer att överstiga de ekonomiska. Att prioritera mellan
olika samhällsintressen och att skapa solidaritet inom och mellan nationer
blir en utmaning för kommande generationer.
För att läkemedelsförsörjningen i ett sådant perspektiv ska bli hållbar måste
den utvecklas på ett mångfacetterat sätt. Demografi, geografi och kulturella
skillnader är exempel på faktorer som visar att en god läkemedelsförsörjning
måste vila på mångfald, där lokala förutsättningar och lokala önskemål och
behov måste styra.
Det är viktigt att intressenter med särintressen inom läkemedelsförsörjningen, politiska församlingar och myndigheter styr utvecklingen efter
mycket långsiktiga mål även om det betyder att de måste avstå från kortsiktiga ekonomiska eller politiska vinster.
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Hållbar läkemedelsanvändning
Åke Wennmalm, Miljödirektör
Stockholms läns landsting

Läkemedelskonsumtionen ökar i Sverige och i hela världen. När vi använder mer läkemedel ökar utsläppen av läkemedelsrester från avloppsreningsverken, och därmed också belastningen på miljön. Varför ökar
användningen av läkemedel? Vilka möjligheter finns att minska den?
Det finns många skäl till att vi använder allt mer läkemedel. Nya eller
för-bättrade behandlingar och ändrat sjukdomspanorama bidrar till att läkemedelskonsumtionen ökar. Men även andra faktorer bidrar till en ökande
och ibland onödig läkemedelskonsumtion. Dit hör livsstil, tidspressad
sjukvård, marknadskrafter och att fler människor är tidigare inte accepterar
att ha sjukdomssymptom.
Om friska såväl som sjuka tog ett större ansvar för sin egen hälsa skulle det
kunna bidra till en rimligare konsumtion av läkemedel. Det skulle det också
göra om läkare fick större möjligheter att avsätta tid för att informera vissa
patienter.
Varför ökar användningen av läkemedel? Går det att minska användningen,
eller åtminstone minska ökningen?

Allt mer läkemedel – av allt fler anledningar
Ett skäl till att utskrivningen av läkemedel ökar är som sagt att vi nu har
bättre möjligheter att behandla sjukdomar där medicin tidigare saknats.
Läkemedelsbehandlingen av de stora folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och reumatiska sjukdomar har förbättrats avsevärt
under de senaste decennierna. Nya sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling har tillkommit, som HIV och infektion med multiresistenta
bakterier. Andra sjukdomar har ökat kraftigt, exempelvis depressioner.
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Även för dessa finns det idag bättre läkemedel än tidigare. Allt detta bidrar
till att vi använder mer läkemedel än förr.
Men det är knappast hela förklaringen till varför varje svensk intar i genomsnitt nästan två läkemedel per dag i full dos år efter år. Kanske accepterar vi
idag inte besvärande symptom eller funktionshinder i samma utsträckning
som förr. Kanske gör ökade krav på prestationer i arbetslivet och hemma
att vi känner att vi hela tiden måste vara i absolut toppform. Många läkare
anser att äldre patienter och människor i glesbygden inte är lika snabba att
söka sjukvård som yngre och storstadsbor. Kan det innebära att de även är
mindre snara att använda läkemedel?

Patienterna blir mer medvetna
Dagens patienter är ofta mycket välinformerade. Internet gör att de flesta
kan finna tänkbara diagnostiska förslag på sina symptom. Men det måste
givetvis vara doktorns kliniska erfarenhet som blir avgörande.
Om diagnosen är klar uppstår frågan om patienten behöver behandling, och
i så fall vilken. För att komma fram till detta tar läkaren hänsyn till faktorer
som kön, ålder, annan sjukdom och medicinering, kroppsvikt, eventuell
graviditet, yrke och social situation. Det är inte ovanligt att patienten föreslår
ett läkemedel som denne tycker är lämpligt. Det finns numera tydliga
föreskrifter om att läkaren ska utföra diagnostiken i samråd med patienten
och att lägga upp behandlingen på samma sätt.
Ofta behövs ingen annan behandling än samtal och råd. Råden kan vara att
patienten ska ändra sin kost, sina sömnvanor eller livsföring, börja motionera eller undvika att utsätta sig för vissa saker. Ibland kan läkemedel under
kortare eller längre tid lindra och kanske också bota. I ett litet antal fall är
läkemedel direkt livräddande.

Den enkla lösningen
För en del patienter är ett utfärdat recept på läkemedel den självklara avslutningen på konsultationen. Receptet blir ett kvitto på att man verkligen är
sjuk och inte sökt hjälp i onödan. Om doktorn inte vill skriva ut ett recept
kan patienten tolka det som att han eller hon inte blivit trodd, eller att
samhället vill spara på läkemedelsnotan. En sådan patient kan känna sig
kränkt av beskedet att inget läkemedel behövs.
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För läkaren kan det vara svårt att möta denna sorts patient. Patientens krav
på att få ett recept är uttalat eller outtalat, och för läkaren kan det vara fråga
om att förlora patientens förtroende genom att inte skriva ut ett läkemedel.
Då kan det vara en utväg att skriva ut ett önskat läkemedel, även om läkaren
inte bedömer att det är nödvändigt. Dessutom har läkaren ofta ont om tid.
Det kan vara enklare att lämna ut ett recept än att föra en lång diskussion
med patienten om att han eller hon behöver ändra sin livsföring.
Dessa faktorer är viktiga att komma ihåg när man analyserar orsaken till att
läkemedelskonsumtionen ökat 3–5 procent per år de senaste decennierna.
Ibland konsulterar patienter mer än en läkare. Orsaken kan vara att patienten har flera sjukdomar, eller önskar få ytterligare en åsikt om sitt hälsotillstånd. I dessa fall är det viktigt att patienten informerar alla läkare om
läkemedel som andra läkare som patienten besöker har skrivit ut. Annars
ökar risken för att patienten får dubbel medicin för ett och samma tillstånd,
eller att medicinerna inte passar ihop. Det kan också vara svårt för en läkare
att avsluta en behandling som en annan läkare börjat.
Nya eller förbättrade behandlingar och ändrat sjukdomspanorama bidrar
till att läkemedelskonsumtionen ökar. Men livsstil, tidspressad sjukvård,
marknadskrafter och mindre tolerans hos många människor att acceptera
sjukdomssymptom kan också bidra till en ökande och ibland onödig läkemedelskonsumtion.
Ett större ansvar för den egna hälsan, liksom möjlighet för läkare att avsätta
mer tid för att informera vissa patienter skulle kunna bidra till en rimligare
konsumtion av läkemedel.

Utmaning att väga patientnytta mot miljöfaktorer
Läkemedel påverkar miljön olika mycket. Det bästa för vattenmiljön är givetvis att inte skriva ut några läkemedel alls. Men om patienten behöver ett
läkemedel och det finns flera alternativ, hur gör läkaren då för att välja det
som är bäst?
Det viktigaste är alltid att patienten får en bra behandling. Den enskilda
patientens behov av behandling får inte ställas mot miljöns och folkhälsans
bästa. Den dag då dokumentationen av ett läkemedels totala påverkan är
komplett och oomkullrunkelig kanske det går att göra en sådan avvägning.
Men inte ens då är det självklart vad läkaren ska göra. Kan man summera
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och väga den lilla risken för många människor som blir exponerade för vatten förorenat med läkemedel mot den stora risken för ett fåtal människor
som inte får sin medicin? Frågan är snarare etisk och moralisk än medicinsk.
Om det finns flera medicinskt likvärdiga alternativa läkemedel borde det
vara rimligt att patienten använder det medel som har minst miljöpåverkan. Om man accepterar den principen har patientnyttan satts först och den
miljömässiga nyttan har fått andra prioritet.
I Stockholms läns landsting har man valt att kombinera ekonomi och
miljö som andra prioritet, efter patientnyttan. Det innebär att om det finns
flera medicinskt likvärdiga läkemedel i en viss situation, så bör läkare
skriva ut det medel som har den bästa sammanvägda kostnadsbilden och
miljöpåverkan. Om två medicinskt likvärdiga medel skulle skilja sig mycket
i miljöpåverkan men endast lite i pris bör läkaren välja det miljömässigt
bästa, och vice versa. Denna kompromiss förutsätter att det går att göra en
nyanserad tolkning av begreppen stor eller liten prisskillnad och stor eller
liten miljöpåverkan.

Ett system för att miljöklassificera läkemedel
En avvägning mellan miljöhänsyn och ekonomi förutsätter att läkaren har
tillgång till någon form av miljöinformation om det enskilda läkemedlet. I
Sverige har läkemedelsindustrin och sjukvården utvecklat ett klassificeringssystem för läkemedel.
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Systemet anger vilken miljörisk och miljöfara som användning av ett läkemedel kan medföra och bygger på att uppgifter om ett läkemedels miljöpåverkan används för att uttrycka risk och fara i ord, exempelvis ”ringa risk
för miljöpåverkan” eller ”svårnedbrytbart i vattenmiljön”. Många landsting
använder miljöklassificeringen som ett av flera urvalsinstrument när man
gör sina läkemedelsrekommendationer.
Denna miljöklassificering påbörjades hösten 2005 med att antibiotika och
könshormoner bedömdes. Vid utgången av 2008 beräknas mer än hälften av
volymen läkemedel som säljs i Sverige vara miljöklassificerade produkter.
Alla läkemedelsgrupper ska vara genomgångna till utgången av 2010.
Klassificeringen innebär att producenterna föreslår hur var och en av deras
substanser ska risk- och farobedömas. Förslaget granskas av en oberoende
instans – IVL, Svenska Miljöinstitutet – som godkänner bedömningen, eller
för en dialog med producenten om något skulle vara oklart. När IVL godkänt bedömningen får producenten publicera resultatet på www.fass.se.
Sajten är öppen för alla. Flera EU-länder är intresserade av systemet.

Fraser i det svenska miljöklassificeringssystemet
för läkemedel
För risk
Användning av läkemedlet har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan
Användning av läkemedlet har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan
Användning av läkemedlet har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan
Användning av läkemedlet har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan

För fara
Substansen bryts ner i miljön
Substansen bryts ner långsamt i miljön

avser nedbrytbarhet

Substansen är potentiellt persistent
Substanser har inte potential att lagras i vattenlevande organismer
Substansen har potential att lagras i vattenlevande organismer

avser bioackumulation
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Att använda miljöklassificeringen i sjukvården
Miljöklassificeringen kan användas på flera olika sätt i sjukvården. I Sverige
har huvudmännen inrättat läkemedelskommittéer som har till uppgift att
rekommendera vilka läkemedel läkarna i första hand ska använda när de
behandlar olika sjukdomar och tillstånd. Läkemedelskommittéerna består
av erfarna specialistläkare och apotekare. Sjukvården tillmäter de råd kommittéerna utfärdar stor betydelse. Om kommittéerna i sitt arbete väger in
läkemedlets miljöpåverkan, ungefär på samma sätt som Stockholms läns
landsting gör, så behöver de förskrivande läkarna inte göra någon egen
bedömning när de väljer ett rekommenderat läkemedel.
Ett annat sätt för en läkare att ta hänsyn till miljön är att då och då se över de
läkemedel han eller hon skriver ut mest. Läkare brukar memorera ett visst
antal läkemedel som de ofta skriver ut och skriver ut dessa utan hjälpmedel,
eftersom läkaren väl känner till förpackningsstorlek, dos per enhet, dosering,
biverkningar och hur de påverkar andra läkemedel. Det vore önskvärt att
varje läkare regelbundet stämde av sin egen meny av ofta använda läkemedel mot den aktuella listan med miljöklassificerade läkemedel, och prövade
om något eller några av läkemedlen på den egna menyn skulle kunna bytas
ut mot något alternativ som ger mindre miljöpåverkan.
Det behövs fortfarande utbildningsinsatser för att höja medvetandet och
kunskaperna bland läkarna om vilken miljöpåverkan läkemedel har. Många
sjukvårdshuvudmän ordnar för den skull återkommande kurser i hur man
agerar miljömässigt för läkemedelskommittéer och för läkare som skriver ut
läkemedel . Andra huvudmän försöker att begränsa enskilda läkemedel som
har stor miljöpåverkan genom att byta ut dem mot sådana som har mindre
miljöpåverkan.
Har ansträngningarna att miljöanpassa läkemedelsförskrivningen varit
framgångsrika? Finns det tecken till att mönstret för hur läkare skriver ut
läkemedel håller på att förändras i riktning mot en större miljömedvetenhet? Frågan är inte alldeles lätt att besvara. Det tillgängliga sortimentet på
läkemedelsmarknaden förändras från år till år. Vi kan därför inte självklart
förklara de förändringar vi ser med att läkarna medvetet skriver ut läkemedel med mindre miljöpåverkan. Forskningsstiftelsen FORMAS har beviljat
medel till ett projekt för att analysera vilka förändringar i försäljningen av
läkemedel som beror på miljöklassificeringen.
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Läkemedel påverkar miljön olika mycket. Sjukvårdens aktörer i Sverige har
utvecklat ett klassificeringssystem som anger vilken risk och fara för miljön
som ett läkemedel medför. Många landsting använder miljöklassificeringen
som ett av flera urvalsinstrument när man gör sina läkemedelsrekommendationer.
Om en patient behöver läkemedel och det finns flera medicinskt likvärdiga
alternativ bör läkaren välja det medel som belastar miljön minst.

Rätt mängd läkemedel minskar påverkan på miljön
Långtidsbehandling med ett läkemedel som patienten tidigare inte använt
bör alltid inledas med en mindre startförpackning som bara innehåller 10–30
tabletter. En stor förpackning som räcker länge är förvisso enklast och
billigast för patienten. Om patienten på grund av biverkningar av läkemedlet måste avbryta medicineringen så är det bara några få tabletter som måste
kasseras. Hade patienten fått en förpackning på flera hundra tabletter direkt,
och sedan tvingats avbryta medicineringen, så hade betydligt fler tabletter
fått slängas, och kanske orsakat en onödig miljöbelastning.
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En patient som inleder en långtidsbehandling med nytt läkemedel och då
får en startförpackning bör kompenseras för att det blir dyrare per tablett
med en lite förpackning. Det finns annars en risk att patienten inte vill börja
med en startförpackning, vilket motverkar syftet med att erbjuda en sådan
förpackning. Ett sätt att göra det är genom att dra av extrakostnaden för
startförpackning då den ordinarie förpackningen expedieras.
I Sverige är det möjligt att skriva ut läkemedel för upp till tre månader, och
att låta patienten hämta ut medicin upp till fyra gånger på samma recept.
Skriver man ut läkemedel för en lång tid så ökar alltid risken att en del av
läkemedlet måste slängas. Därför bör den läkare som skriver ut läkemedlet
alltid ha detta i åtanke när denne utfärdar recept.
Bedömer läkaren att patienten kan ha svårt att sköta sin medicinering på rätt
sätt så kan det vara klokt att ge patienten sina mediciner förpackade i separata dagliga doser i stället för i en större förpackning. Detta kan vara aktuellt
exempelvis om patienten använder många olika mediciner, eller är dement.

Läkemedelsgenomgångar är ett effektivt verktyg
Under senare tid har många sjukhus och vårdinrättningar börjat införa så
kallade läkemedelsgenomgångar. Syftet med läkemedelsgenomgången är
att se över och uppdatera patientens totala medicinering. Det kan behövas
framför allt när en patient haft många mediciner under lång tid, eller när
vissa läkemedel bytts ut mot andra alternativ. Ytterligare ett skäl till en l
äkemedelsgenomgång är att patienten behandlas av flera olika läkare.
Frågor som kan tas upp i en läkemedelsgenomgång kan vara:
• Har patientens sjukdomsbild förändrats så att något läkemedel bör tas
bort eller läggas till?
• Tar patienten flera mediciner med likartad effekt – dubbelmedicinerar
patienten?
• Tar patienten läkemedel som inte passar ihop, eller kanske till och med
motverkar varandra?
Läkemedelsgenomgångar har visat sig vara ett effektivt verktyg för att
förbättra vårdkvaliteten. Vid genomgången deltar behandlande läkare och
sköterska, en apotekare och patienten själv eller någon anhörig. Resultatet
blir ofta att patienten får färre mediciner, effektivare behandling och färre
biverkningar. Det är givetvis bra också ur miljösynpunkt om patienten äter
mindre mediciner.
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Företrädare för sjukvård och läkemedelsindustri är ibland oroliga för att
patienter ska känna sig skuldbelagda om man tar upp frågan om läkemedels
negativa miljöpåverkan. Denna oro kan säkert vara berättigad i enstaka fall.
Men med det växande intresset för miljöskyddsfrågor och deras betydelse
för kommande generationers välfärd så vill de flesta patienter veta hur
de kan bidra till att minska miljöbelastningen från samhällets utsläpp av
olika föroreningar, inklusive läkemedelsrester. En nyanserad och korrekt
beskrivning av situationen ger patienten bästa möjlighet till egna ställningstaganden.

Överblivna läkemedel måste tas om hand
Medicin som blivit över eller passerat bäst före-datum ska lämnas tillbaka
till apoteket. Under inga förhållanden får den kastas i toaletten eller
avloppet. Anledningen är att den kasserade medicinen då hamnar i ett avloppsreningsverk, och dessa är inte gjorda för att ta hand om läkemedelsrester i avloppsvattnet. Det betyder att många av de läkemedel som hamnar
i verket passerar ut i vattenmiljön.
Läkemedel får inte heller slängas i soporna. Hushållssopor förbränns ofta
vid ganska låg temperatur, och vid sådan förbränning kan det uppstå
skadliga biprodukter.
Därför är det enda bra sättet att göra sig av med oanvända läkemedel att
lämna dem till apoteket. De skickar dem vidare till en station som förbränner de överblivna läkemedlen vid hög temperatur. Utsläppet av skadliga
biprodukter blir då minimalt. I Sverige finns det tre sådana förbränningsstationer som är godkända för att ta hand om läkemedel, och det är dessa
som tar emot överblivna läkemedel från apoteken och sjukhusen.
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Efter en period av läkemedelsbehandling blir det ofta medicin över som kan
bli stående. Det kan vara en antibiotikakur som inte fullföljts, värktabletter
som passerat bäst före-datum eller en behandling för en sjukdom som
patienten inte längre har. Det brukar också bli medicin kvar när en äldre
patient avlider.
De svenska apoteken har samlat upp oanvända läkemedel och skickat dem
till destruktion i mer än tjugo år. Vissa länder i EU har liknande system. Från
2006 måste alla medlemsländer ha inrättat system för att samla in överblivna
läkemedel.
Apoteket gör regelbundet återkommande enkätundersökningar om hur
följsam den svenska befolkningen är när det gäller att lämna tillbaka överblivna läkemedel. I dessa undersökningar visar det sig att närmare 90
procent av befolkningen vet att man ska lämna in de gamla läkemedlen till
apoteket.
Ungefär två tredjedelar av befolkningen svarar att man också följer anvisningarna och lämnar in överbliven medicin. Det vanligaste svaret bland dem
som inte lämnar in medicinen är att den står kvar hemma i något skåp. Ett
vanligt skäl till att inte lämna in medicinen är att man tror att medicinen kan
behövas vid nya sjukdomstillfällen.
De som sparat överbliven medicin hemma lämnar ofta tillbaka den till apoteket senare. Därigenom beräknar apoteket att totalt ungefär tre fjärdedelar
av all oanvänd medicin lämnas tillbaka. Denna siffra har stigit allt eftersom,
vilket pekar på att befolkningen lämnar tillbaka allt mer.
Långtidsbehandling med ett läkemedel som patienten tidigare inte använt
bör alltid inledas med en startförpackning. Därmed undviks onödig kassation om patienten inte tål läkemedlet.
Läkemedelsgenomgångar är ett bra sätt att effektivisera patientens medicinska behandling. Det kan också bidra till att minska miljöpåverkan genom att
minska användningen av läkemedel.
Utgångna eller överblivna läkemedel ska alltid lämnas tillbaka till apoteket
för destruktion.
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Hållbar patientinformation – vad innebär det?
Hållbar patientinformation måste vara kopplad till patientens möjligheter att
tillgodogöra sig den. Det finns en trend i den moderna sjukvården att göra
patienten mer delaktig i ställningstaganden och åtgärder kring sin sjukdom.
Skälen till detta är flera. Den tid när doktorn var allsmäktig och översköterskan härskade oinskränkt på avdelningen är förbi och kommer inte tillbaka.
En upplyst och informerad patient förväntas genom sin delaktighet ha större
utsikter att själv kunna bidra positivt till sitt tillfrisknande.
Men det finns enstaka patienter som har svårt att acceptera de nya trenderna. Man föredrar en läkare som säger ”Den här medicinen kommer att
göra dig frisk” framför den som säger ”Kliniska studier visar att det är ca 70
procents chans att du blir bättre av den här medicinen. Om den inte hjälper
prövar vi ett annat alternativ”.
Hållbar patientinformation kan inte ses isolerat utan måste vara en del av
en hållbar sjukvård, och en hållbar sjukvård kan bara finnas i ett långsiktigt
hållbart samhälle. Med den definition vi använder idag karakteriseras det
samhället av hållbar ekonomi, hållbara sociala förhållanden och hållbar
ekologi. Det västerländska samhället är idag mycket långt från denna hållbarhet. Är det då möjligt, eller ens meningsfullt, att fundera över vad hållbar
patientinformation innebär?
Det vi idag menar med hållbar innebär att ett visst system eller en viss
process kan fortsätta under oöverskådlig tid. När det gäller hållbar patientinformation verkar det naturligt att ge patienten fri tillgång till all information om sin sjukdom, men med förbehållet att patienten kan avstå från
denna frihet. En sjuk människa är en utsatt människa, och det är knappast vi
friska som ska bestämma vad patienten vill veta eller inte veta.
Den som har god självkänsla med utpräglad förmåga att se sig själv som del
i en större samhällsgemenskap har den bästa grunden för att ta emot
patientinformation och använda den på ett konstruktivt sätt. Men det vore
utopiskt att tro att alla människor i framtiden kommer att ha denna möjlighet. Hållbar blir därför patientinformationen först när den är meningsfull
för den enskilda patienten. Den hållbara patientinformationen måste därför
vara anpassad, med hänsyn till mottagarens behov och möjligheter.
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Hållbar patientinformationen om läkemedel och deras användning kan
exempelvis utgöras av:
• Ett allmänt faktaunderlag om hur ett läkemedel verkar på levande
organismer.
• Information om läkemedlets effekt och biverkningar.
• Vad gör jag om läkemedlet inte har någon effekt eller om man får
biverkningar?
• Inom vilken tid ska läkemedlet börja få effekt i den aktuella situationen?
• Hur hanterar jag överbliven medicin?
• Bör jag vara särskilt försiktig med något på grund av den aktuella
medicinen?
• Kan medicinen ge negativa miljöeffekter?

Friskt samhälle – friska människor
En patient som får fri tillgång till all information kring sin sjukdom kan
drabbas av obehagliga överraskningar. Detta blir en naturlig konsekvens av
att det övergripande ansvaret för hälsan är kopplat till patienten själv. För
att på bästa sätt kunna axla detta ansvar skulle alla patienter av samhället
behöva garanteras vissa grundläggande rättigheter och möjligheter. Bland
annat skulle alla människor behöva få lika möjlighet till trygg uppväxt och
till utbildning efter intresse och förmåga.
Det är inte troligt att man ens i det framtida hållbara samhället lyckats
eliminera alla sociala problem. Även i framtiden kommer vissa människor
att tillbringa sina första år i ett trasigt hem, som kan ge problem för resten av
livet. Och även i framtiden kommer risken för kroppslig och själslig sjukdom
att vara betydligt större om uppväxten är svår.
I framtiden kommer många patienter att vilja veta betydligt mer än dagens
patienter. Det gäller även vilken effekt de läkemedel patienten använder har.
Men olika patienter kommer att ha olika möjligheter att ta till sig information, även i framtiden. Det är därför viktigt att göra patientinformationen
hållbar – så meningsfull och användbar som möjligt för patienten.
I framtiden kommer många patienter att vilja veta betydligt mer än dagens
patienter. Det gäller även vilken effekt de läkemedel patienten använder har.
Men olika patienter kommer att ha olika möjligheter att ta till sig information, även i framtiden. Det är därför viktigt att göra patientinformationen
hållbar – så meningsfull och användbar som möjligt för patienten.
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Vi måste miljöanpassa subventionssystemen
Läkemedel kostar mycket att utveckla, och är därför också dyra att köpa.
Många länder har med anledning av detta infört offentliga subventionssystem. Avsikten med dessa system är att människor inte av ekonomiska
skäl ska behöva avstå från att köpa den medicin de behöver.
Inom EU är det de nationella läkemedelsmyndigheterna som godkänner
läkemedel till försäljning enligt de regler som fastställts för medlemsländerna. I princip innebär det att ett läkemedel som godkänts i ett EU-land också
blir godkänt i övriga medlemsländer, även om det finns vissa undantag.
När det gäller subventioneringen av läkemedelskostnad har EU inget inflytande, utan varje land bestämmer självt. När subventionssystem förekommer innebär det vanligen att läkemedelspriset regleras av den kostnadsansvariga instansen.
Det vore bra om subventionssystemen utformades så att det stimulerade
producenterna att utveckla läkemedel som bryts ned lättare och alltså inte
kommer ut i miljön i samma utsträckning. Ett sätt skulle kunna vara att utvidga den hälsoekonomiska bedömningen av läkemedlets kostnadseffektivitet till att omfatta även folkhälsoaspekten. Att utsläpp av läkemedelsrester i
miljön på sikt kan leda till folkhälsoproblem är ett av skälen till att vi vill ha
läkemedel med mindre påverkan på miljön.

Två vägar att gå
Här finns det olika möjligheter. Vi kan välja att inte subventionera läkemedel
med hög miljöbelastning. Ett annat alternativ är att villkora subventionen
så att ett läkemedel med låg miljöbelastning får kosta mer än ett läkemedel
med hög miljöbelastning.
Det första alternativet skulle innebära att det företag som producerar ett
läkemedel som inte blir subventionerat kan ta ut ett högre pris för detta.
Detta skulle emellertid kraftigt motverkas av att försäljningen sannolikt
skulle bli liten. Resultatet skulle med säkerhet bli att avsaknad av subvention innebar ett negativt incitament för producenten. Men det skulle också
innebära att patienter som behövde läkemedlet skulle tvingas betala mer,
vilket inte vore önskvärt. Att låta miljöhänsyn påverka om ett läkemedel ska
bli subventionerat eller inte är därför knappast en framkomlig väg.
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Att istället tillåta ett läkemedel med låg miljöbelastning att kosta mer än ett
läkemedel med hög miljöbelastning skulle skapa ett incitament för
producenten. Samtidigt skulle det innebära en högre kostnad för patienten
eller samhället. Genom att tillåta högre pris för läkemedel med låg miljöbelastning och lägre pris vid hög belastning skulle emellertid den totala kostnaden kunna bli oförändrad. Patienter skulle köpa läkemedel med såväl hög
miljöbelastning och lågt pris som med låg miljöbelastning och högre pris,
och därigenom skulle totalkostnaden bli oförändrad.
Men det innebär en risk för att läkemedel med hög miljöpåverkan skulle
kunna öka sin försäljning på grund av det lägre priset. Vissa patientgrupper
är mycket priskänsliga. För dem måste läkaren ofta ta hänsyn till priset på
ett läkemedel när han eller hon skriver ut ett läkemedel. Ett lägre pris skulle
också kunna uppfattas som attraktivt vid köp av receptfria läkemedel, det
vill säga när patienten själv väljer produkt. En prisdifferentiering med hänsyn till läkemedlets grad av miljöpåverkan måste därför övervägas noga.
Sverige och flera andra EU-länder har infört utbytessystem när det gäller
subventionerade receptbelagda läkemedel. Avsikten är att det ska gå att
byta ut ett läkemedel mot ett annat som är likvärdigt men billigare. I Sverige
får ett läkemedel bara bytas ut mot en annan produkt som innehåller samma
aktiva substans. I vissa länder går det emellertid att byta till en produkt med
en annan aktiv substans. I dessa fall vore det önskvärt att man inte fick byta
till medel med större påverkan på miljön.
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Ett svenskt exempel
I Sverige är det den statliga Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV,
som tidigare hette Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, som avgör om ett
läkemedel ska vara berättigat till subvention eller inte. TLV gör sin bedömning utifrån tre olika principer:
• Människovärdesprincipen – att alla människor har lika värde och ska
därför ha lika rätt till stöd.
• Behovs- och solidaritetsprincipen – det är patienternas behov och
sjukdomens svårighetsgrad som avgör om läkemedlet ska subventioneras.
• Kostnadseffektivitetsprincipen – hur effektiv behandlingen är i
förhållande till hur svår sjukdomen är och till andra behandlingar
Om TLV beslutar att ett läkemedel ska vara förmånsberättigat och alltså
subventioneras så fastställer nämnden också vilket pris tillverkaren ska få ta
ut då apoteket säljer läkemedlet. Subventionen kommer patienten tillgodo
genom det så kallade högkostnadsskyddet, som innebär att ingen person för
närvarande behöver betala mer än högst 1 800 kr per år för läkemedel. Alla
kostnader över detta belopp betalar patientens hemortslandsting. Landstingen får huvuddelen av sina läkemedelskostnader ersatta av staten.
I förarbetena till inrättandet av myndigheten diskuterades möjligheten att ta
miljöhänsyn vid bedömningen av om ett läkemedel ska vara förmånsberättigat eller inte. Hittills har detta av olika orsaker inte förverkligats. Att införa
någon form av folkhälso- eller miljöbedömning i analysen av kostnadseffektivitet skulle kunna vara en möjlig väg att i det svenska subventionssystemet premiera läkemedel med lägre miljöpåverkan.
Många länder subventionerar läkemedel för att patienterna inte ska avstå för
att det är fört dyrt att använda läkemedlen.
Det vore bra om subventionssystemen uppmuntrade producenterna att
utveckla framtida läkemedel så att de får mindre miljöpåverkan än dagens
läkemedel.
Det borde inte vara tillåtet att byta ut ett läkemedel mot ett annat likvärdigt
vid expedieringen om detta innebär en ökad miljöbelastning.Patienter som
börjar sin medicinering med en startförpackning bör inte tvingas att betala
mer för detta utan bör få kompensation för merkostnaden via subventionssystemet.
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Läkemedel i miljön:
att känna till och hantera riskerna

Klaus Kümmerer, Professor, Department of Environmental Health
Sciences, University Medical Centre Freiburg

Hur hanterar vi de läkemedelsföroreningar som finns i vår miljö? Vi måste
inte bara ta hänsyn till enskilda läkemedelskemikalier, utan också till
deras omvandlingsprodukter, blandningar av olika läkemedel, bioläkemedel och ämnen i diagnostiska tester. Dessutom kan andra kemikalier
än läkemedel förekomma och interagera med läkemedelskemikalierna.
Vi måste ta hänsyn till oförutsedda effekter och effekter från läkemedlen
som är större eller mindre än de avsedda. Hur minskar vi föroreningarna?
Vilka specifika reningsprocesser finns idag och hur utnyttjar vi dem?
Idag vet vi med säkerhet att det finns läkemedel i miljön. Där utgör de en
del av ett större, allmänt problem med mikroföroreningar. Men vi vet inte
hur viktiga omvandlingsprodukter och läkemedlens nedbrytningsrester från
kroppens ämnesomsättning, metaboliterna, är. De läkemedelskoncentrationer som mätts upp i miljön är i stort sett desamma i alla i-länder. Det är
däremot inte säkert att samma sak gäller för utvecklingsländer.
För människor finns det inga kortsiktiga effekter. Men riskerna med de
farmaceutiskt aktiva substanserna, så kallade API:er (active pharmaceutical
ingredients), är fortfarande dåligt klarlagda. Med dagens kunskap går det
inte att utesluta långsiktiga effekter. Riskbedömningar tar inte uttryckligen
hänsyn till äldre människor och foster. Organismer i miljön kan också påverkas. I riskbedömningarna ingår inte heller påverkan från blandningar.
Men vi vet att det finns läkemedel i miljön och att det finns bevis på deras
effekter där. Därför måste vi överväga försiktighetsåtgärder för att minska
utsläppen av läkemedel till miljön.
Vid avloppsvattenrening finns det ingen teknik som fungerar bra för alla
föreningar. Avancerad avloppsvattenrening är inte hållbar på grund av den
höga energiförbrukningen och den låga verkningsgraden. Det måste därför
avgöras från fall till fall hur lämplig sådan rening är.
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Åtgärder som riktar sig mot hur man hanterar och använder substanserna
vid källan är nödvändiga i det långa loppet. Det är även nödvändigt att
förbättra de farmaceutiskt aktiva substanserna i sig, till exempel genom att
utveckla läkemedel som lättare kan brytas ned biologiskt.

En framgångssaga och en fara
Läkemedelsvetenskapens historia är en imponerande framgångssaga.
Produkter från läkemedelsindustrin förekommer överallt i vår vardag. De
hjälper oss att leva vår moderna livsstil. De bidrar till vår hälsa och till vår
höga levnadsstandard. Under lång tid har emellertid kraftiga föroreningar
av miljön och allvarliga hälsoeffekter följt i fotspåren av framställningen och
användningen av kemikalier och läkemedel.
Under den senare hälften av förra århundradet gjordes mycket stora framsteg för att att förhindra utsläpp och för att minska hur de påverkar vår
hälsa. I i-länderna finns nuförtiden säkra och effektiva reningsmetoder och
utsläpp till luft, vatten och mark kan i hög grad förhindras. Så småningom
kommer dessa metoder att spridas över hela världen. Sedan slutet av förra
århundradet har vi emellertid insett att själva produkterna från läkemedelsindustrin, läkemedlen, kan utgöra en ny typ av föroreningar och en
möjlig hälsorisk för konsumenten.
Allt bättre analytiska instrument har visat att de farmaceutiskt aktiva
substanserna liksom andra mikroföroreningar (Schwarzenbach et al., 2007)
förekommer i miljön i låga koncentrationer (ng/l–μg/l). Dessa molekyler
hamnar inte i miljön på grund av att de används på ett olämpligt sätt utan
tvärtom, för att de används på det sätt de är ämnade att avändas. Om de
farmaceutiskt aktiva substanserna, deras metaboliter och omvandlingsprodukter inte elimineras under avloppsreningen så släpps de ut i vattenmiljön och kommer till slut att nå vårt dricksvatten. Att det förekommer
läkemedel i miljön är idag ett allmänt accepterat faktum.
Trots att läkemedel i miljön är en relativt ny företeelse så har det redan publicerats en stor mängd litteratur om detta. I början fokuserade forskningen
på att analysera och hitta föroreningar (Kümmerer 2001). Senare fokuserades
på forskning om vad som händer med läkemedlen och om deras (eko)toxiska effekter (Kümmerer 2004a). Idag tittar man allt mer på riskbedömning
och riskhantering (Kümmerer 2008a). Detta kapitel sammanfattar översiktligt vad vi vet idag och belyser även vissa forskningsfrågor.
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Aktiva läkemedelssubstanser
Ur ett kemisk perspektiv täcker de farmaceutiskt aktiva substanserna,
API:erna, ett brett spektrum av små molekyler med olika fysikalisk-kemiska
och biologiska egenskaper. Även mycket små förändringar i en API:s
kemiska struktur kan få mycket stora konsekvenser för dess miljöpåverkan
(Cunningham, 2008). Därför kan det vara nödvändigt att bedöma varje typ
av API separat.
Vissa mediciner, så kallade bioläkemedel, innehåller molekyler som är
baserade på kroppsegna substanser. Bioläkemedel är läkemedel som produceras med hjälp av andra tekniker än att direkt extrahera läkemedlet från
en naturligt förekommande biologisk källa, exempelvis proteiner som antikroppar, rekombinant humant insulin och nukleinsyror. Deras påverkan på
miljön är ännu inte klarlagd och inte högt prioriterade i den miljörelaterade
forskningen och riskhanteringen. Vissa forskare anser att bioläkemedel
inte borde ha någon miljöpåverkan eftersom de på grund av sitt naturliga
ursprung snabbt borde brytas ned.
Men strukturellt besläktade föreningar som plasmider har hittats i miljön.
Det är också känt att de proteinstrukturer som kallas prioner är mycket
stabila. En prion (proteinaceous infectious particle; -on analogt med virion)
är ett smittoämne som endast består av protein. De orsakar ett antal sjukdomar hos olika djurarter och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människor.
Troligen infekterar och förökar sig prioner genom att vecka om sig till en
onormal struktur som kan omvandla normala proteinmolekyler till varianter
med samma onormala struktur. Den ändrade strukturen gör att de är relativt
motståndskraftiga mot att denatureras av kemiska behandlingar och fysiska
ämnen som proteaser, värme, strålning och formalin, vilket leder till att det
är svårt att göra sig av med eller ta hand om dessa partiklar (se sv.wikipedia.
org/wiki/Prion). Detta visar att kunskapen om bioläkemedlens påverkan på
miljön är alldeles för liten för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser.
Andra intressanta grupper av föreningar som används i medicinska miljöer
är desinfektionsmedel och diagnostiska medel som röntgenkontrastmedel
eller de kontrastmedel som används vid magnetisk resonanstomografi, MRT
(eller MRI som det också kallas). Utöver de aktiva substanserna kan mediciner innehålla ytterligare kemikalier som pigment och färgämnen, mjukgörare eller oorganiska komponenter. De senare är ofta av liten betydelse
för miljön. Det är däremot känt att exempelvis mjukgörare kan påverka det
endokrina systemets funktion negativt.
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Läkemedel och metaboliter
Läkemedel kan klassificeras efter syfte och efter sin biologiska aktivitet, som
till exempel antibiotika, smärtstillande medel och cancerläkemedel. Att klassificera efter kemisk struktur gör man huvudsakligen för de farmaceutiskt
aktiva substanser som ingår i undergrupper av läkemedel, som i antibiotikagruppen eller undergrupper av antibiotika som β-laktamer, cefalosporiner,
penicilliner eller kinoloner. Andra klassificeringar anspelar på verkningsmekanismen, som antimetaboliter eller alkylerande ämnen inom gruppen cellgifter och cancerläkemedel. I de fall vi klassificerar enligt verkningsmekanismen så kan de kemiska strukturerna och därmed också deras miljöpåverkan
inom samma grupp vara mycket olika.
Många läkemedel förändras strukturellt när de passerar igenom kroppen,
oavsett om det gäller en människa eller ett djur. Resultatet blir vad man
kallar metaboliter. När kroppen utsöndrat läkemedlen och metaboliterna
och de har kommit ut i miljön så kan båda genomgå ytterligare strukturella
förändringar genom ett flertal olika biotiska och icke-biotiska processer. En
ofullständig omvandling av läkemedel kan i miljön orsakas av organismer
som bakterier och svamp (Haiß och Kümmerer, 2006; Gröning et al., 2007;
Trautwein et al., 2008) och även av ljus och andra abiotiska kemiska
processer (se nedan).
Tekniska processer som avancerad avloppsbehandling genom oxidation
och fotolys kan också strukturellt omvandla läkemedlen och metaboliterna
(Ravina et al., 2002; Zühlke et al., 2004; Li et al., 2008b; Méndez-Arriaga et al.,
2008). Molekylerna som bildas kallas för omvandlingsprodukter (Längin
et al., 2008 och figur 1). Sådana förändringar ger upphov till nya kemikalier
med nya egenskaper.
Det anses vanligen att denna nedbrytning och omvandling av farmaceutiskt
aktiva substanser ger substanser som är mindre giftiga. Men i vissa fall leder
omvandlingen till aktivare föreningar, något som exempelvis gäller för så
kallade prodroger (prodrugs). Även fotolys- och oxidationsprocesser kan ge
samma resultat.
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Figur 1. Metaboliter och omvandlingsprodukter (Kümmerer, 2008a)

Det finns många källor till API:er
Både API:er som används i läkemedel och övriga föreningar som används
i medicinska beredningar kan på olika sätt komma ut i miljön. Förutom utsläpp från reningsverk finns flera olika punktkällor som läkemedelsfabriker,
avfall och läckage från deponier.
Man antar vanligtvis att utsläpp från tillverkning och produktion är låga i
Europa och Nordamerika. Men nyligen upptäcktes i Norge att utsläppen
från en lokal tillverkare var mycket högre för ett visst antibiotiskt medel än
det som kom från sjukhus och allmänheten (Thomas, 2008). Flera asiatiska
länder har också nyligen påvisat koncentrationer på upp till flera mg/l av
farmaceutiskt aktiva substanser i avlopp från fabriker (Larsson et al., 2007;
Li et al., 2008a,b). Dessa resultat visar att vi behöver mer data. Det vore också
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fördelaktigt att samla in data från utsläppen som transporter och lagring
ger upphov till.
Det är inte förvånande att det finns läkemedel i avloppsvatten från sjukhusen (Steger-Hartmann et al., 1997; Hartmann et al., 1996; Kümmerer, 2001;
Gómez et al., 2006; Brown et al., 2006; Seifrtová et al., 2008; Schuster et al.,
2008). I avloppsvatten från sjukhus är också koncentrationerna av läkemedel
högre än i kommunalt avloppsvatten. Det totala flödet av dessa substanser
är emellertid mycket lägre än i det kommunala avloppsvattnet. Det beror på
att i i-länderna är mängden läkemedel som sjukhusen använder mycket
mindre än den mängd som allmänheten använder (Schuster et al., 2008;
Thomas, 2008). Avloppsvatten från sjukhus späds dessutom ut mer än
hundrafalt i det kommunala avloppsvattnet (Kümmerer och Helmers, 2000).
Sjukhus är med andra ord en mindre betydande källa. Därför är det tveksamt om det är värt att behandla avloppsvatten från sjukhus separat. Men
att minska de farmaceutiskt aktiva substanserna i sjukhusavloppen genom
att till exempel använda läkemedlen korrekt är fortfarande en väg att gå (se
nedan).
I enlighet med EU:s lagstiftning har det varit tillåtet att göra sig av med oanvända läkemedel via hushållsavfall sedan 1994 (EG, 1993). År 2004 antog EU
emellertid ny lagstiftning som säger att alla medlemsländer ska ha system
för att samla in utgångna eller oanvända läkemedel. Det mest effektiva och
miljövänliga sättet att hantera problemet är sannolikt att bränna detta läkemedelsavfall. Om avfallet läggs på deponi kommer de farmaceutiskt aktiva
substanserna att dyka upp i läckage från deponin (Eckel et al., 1993; Holm et
al., 1995; Ahel och Jeličic, 2001; Metzger, 2004). Om läckaget inte samlas upp
kan det förorena ytvatten och grundvatten.
Det är vanligt att människor gör sig av med överblivna och utgångna tabletter och flytande läkemedel genom att spola ned dem i toaletten (Götz och
Keil, 2007; www.start-project.de; Bound och Voulvoulis, 2005; Seehusen och
Edwards, 2006; Abahussain et al., 2006; Ruhoy och Daughton, 2007). Uppenbarligen finns ett behov i alla länder av att utbilda patienter om hur de korrekt kasserar oanvända och utgångna läkemedel.

Var hamnar substanserna?
Vi vet att det idag förekommer omkring 160–180 olika farmaceutiskt aktiva substanser i vattenmiljön. För fler substanser har vi inte tillräckligt bra
analysmetoder. Vi har hittat API:er i avlopp från vårdinrättningar, kommunala avlopp och avlopp från reningsverk, i ytvatten, havsvatten, grund126

vatten och i dricksvatten (Heberer, 2002; Kümmerer, 2001, 2004a, 2008a,b).
Säsongsbundna variationer har studerats i avloppsvatten och i återvunnet
avfall såväl som i slutprocessat vatten (Loraine and Pettigrove, 2006; Alexy
et al., 2006). Läkemedel har upptäckts i läckage från deponier. De har också
hittats i den arktiska miljön (Kallenborn et al., 2008). Koncentrationerna av
läkemedel i ytvatten och avloppet från reningsverk ligger i intervallet ng/l
till μg/l.
Nyligen har psykofarmaka och narkotikapreparat upptäckts i ytvatten och
avloppsvatten (Zuccato et al., 2005; Boleda et al., 2007; Huerta-Fontela et al.,
2008; Castiglioni et al., 2008). Bland dem finns amfetaminer, kokain och dess
metabolit bensoylekgonin, morfin, 6-acetylmorfin, 11-nor-9-karboxi-delta9-tetrahydrokannabinol, metadon och dess huvudmetabolit 2-etyliden-1,5dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin. Trots att kunskap om läkemedel i avloppsslam och bioslam behövs för att vi ska kunna förstå vad som händer med
utsläppta läkemedel och hur riskhantering ska gå till så finns det mycket lite
sådan kunskap att tillgå (Jones-Lepp och Stevens, 2007).
Vi vet heller inte särskilt mycket om metaboliter, vare sig det gäller förekomst, vad som händer med dem och deras aktivitet. En viktig fråga att
undersöka är om glukoronider, metylater, glycinater, acetylater och sulfater
fortfarande är aktiva och om de kan spjälkas av bakterier under avloppsbehandling eller i miljön. Detta skulle kunna resultera i att den aktiva föreningen återigen frisätts.
Andra typer av metaboliter utsöndras också och kan spåras i avloppsvatten
(Miao et al., 2005). Deras effekter på organismer i miljön kan vara lägre än
effekterna av ursprungsföreningen. För prodroger är situationen sannolikt
annorlunda, och så kan även vara fallet för metaboliter från flera andra läkemedel. Detta har visats för till exempel norfluoxetin (Nalecz-Jawecki 2007).
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Elimineringsprocesser
De dominerande processerna som eliminerar läkemedel från de olika delar
av miljön där de kan förekomma är (bio)nedbrytning och adsorption.
Adsorptionen är viktig för till exempel tetracykliner och kinoloner (Golet et
al. 2002). Även nedbrytning av ljus och hydrolys kan vara viktiga i ytvatten
och tekniska behandlingsprocesser.
Adsorption/absorption kan påverka spridningen (partikelbunden transport)
och hur biotillgängliga läkemedel är i miljön. Om läkemedlen binder till
partiklar eller bildar komplex kan det göra läkemedlen svårare att upptäcka,
och kan också orsaka en aktivitetsförlust. Adsorberande API:er kan diffun
dera till biofilmer, förekomma i avloppsrör, i slamansamlingar eller på stenar i floder och sjöar. Detta kan resultera i en felaktig riskuppskattning
eftersom koncentrationerna i sådana ”depåer” kan vara mycket högre än i
den fria vattenfasen. Effekterna och följderna av antibiotika i sådant bioslam
med hög bakterietäthet och under särskilda förhållanden har ännu inte
undersökts och vi vet mycket lite om dessa frågor. Vi vet ännu mindre om
konjugaten, andra metaboliter och omvandlingsprodukter i detta sammanhang.
Bakterier och svampar är de två grupper organismer som har den största
förmågan att bryta ned organiska föreningar. Svampar är särskilt viktiga i
jorden men har vanligtvis ingen större betydelse i vattenmiljöer. I reningsingsverk antas därför bakterier i yt-, grund- och havsvatten vara ansvariga
för de flesta biologiska nedbrytningsprocesser. Hastigheten och graden av
biologisk nedbrytning av farmaceutiskt aktiva substanser vid avloppsrening och i vattenmiljöer beror på vad det är för mikroorganismer som står för
nedbrytningen, hur många de är och på själva API:n. Om det förekommer
läkemedel i vattenmiljön tyder det på att avloppsbehandlingen inte lyckats
bryta ner och eliminera dem.

I många fall är effekterna okända
De risker läkemedel i miljön utgör för människor verkar handla om miljöhygien snarare än toxikologi och farmakologi. Det maximala mängd läkemedel
en individ kan få i sig via kontaminerat vatten under en livstid – beräknat
på 2 liter dricksvatten per dag under 70 år – är mycket lägre än de doser
som används vid behandling. Detta konstaterande är emellertid baserat på
följande antaganden:
i) Att effekterna och biverkningarna av läkemedel som uppträder under
kortvarig behandling med höga doser är de samma när det gäller
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omfattning och typ som under livslång exponering för låga doser.
ii) Effekterna är desamma för foster, spädbarn, barn, friska vuxna och äldre
människor.
iii) Risken från en enskild förening är jämförbar med den från en blandning.
Hur man ska extrapolera data från ett kortvarigt intag av höga doser i
samband med behandling till det långvariga intag av låga doser från ”medicineringen” via dricksvattnet är fortfarande en olöst fråga inom toxikologin
– och inom ekotoxikologin.
Kunskaperna om effekterna av aktiva substanser på organismer i vatten- och
markmiljöer ökar men är fortfarande otillräcklig (Fent et al., 2006). Även
låga koncentrationer har i kroniska tester visat sig ha effekter på kräftdjur,
alger och bakterier (Holten Lützhøft et al., 1999; Yamashita et al., 2006). För
diklofenak ligger effektkoncentrationen för fisktoxicitet på samma nivå som
koncentrationerna i avloppsvatten för läkemedlet (Schwaiger et al., 2004;
Triebskorn et al., 2004, 2005; Hoeger et al., 2007). För propranolol och
fluoxetin ligger tröskelvärdena för effekt på djurplankton och bottenlevande
djur nära de koncentrationer som maximalt har uppmätts i avloppsvatten
från reningsverk (Fent et al. 2006). I ytvatten är koncentrationerna lägre och
så även miljöriskerna. Riktade ekotoxikologiska studier saknas nästan helt
och sådana undersökningar behövs för att kunna studera mer subtila miljöeffekter (Fent et al. 2006).

Blandningar kan ha andra effekter
All riskbedömning är baserad på enskilda föreningar. Men man har
observerat att effekterna av blandningar kan skilja sig från effekterna från
enskilda föreningar (Silva et al. 2002, Pomati et al. 2008). Dessutom har det
visat sig att standardiserade tester kanske underskattar effekterna (Kümmerer et al., 2004).
Det har också visat sig att skadliga effekter kan uppstå om föreningar överförs inom näringskedjor. Ett exempel är den höga dödligheten i njursvikt
bland asiatiska gamar. Resultatet av detta var att populationerna minskade
med upp till 95 procent. Man hittade ett direkt samband mellan rester av
det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak och njursvikten. Det gick
att återskapa njursjukdomen experimentellt genom att mata gamarna med
diklofenak och också genom att ge diklofenakbehandlade boskapskadaver
till gamarna (Oaks et al. 2004). Studierna visar tydligt att populationerna
huvudsakligen minskar på grund av att gamarna får i sig diklofenak. Andra
studier har bekräftat att veterinärmedicinsk användning av diklofenak
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troligen är huvudorsaken till den snabba nedgången i gampopulationer över
hela subkontinenten (Swan et al., 2006; Taggart et al., 2007).

Använd antibiotika klokt
Antibiotika är en av de viktigaste grupperna av farmaceutiskt aktiva substanser som används inom medicinen. Vi har länge kontrollerat oönskade
effekter av mikrobiell tillväxt genom att använda antimikrobiella medel som
antibiotika. Bakterier som är resistenta mot antibiotika har också hittats i
vattenmiljön (Kümmerer, 2004b; Watkinson et al., 2007; Kim och Aga, 2007;
Schlüter et al., 2007; Caplin et al., 2008). Generellt sett är uppkomsten av
resistens en mycket komplex process som ännu inte är helt klarlagd när det
gäller vilken roll interaktionen mellan bakteriepopulationer och antibiotika
spelar. Sambanden är inte ens klarlagda i en medicinsk miljö. Är antibiotikaföroreningar en betydande faktor för att resistenta bakterier uppkommer i miljön? Eller är det överföringen av resistens från redan resistenta
bakterier som en följd av olämplig antibiotikaanvändning som förorsakar
problemet?
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Sambandet mellan förekomsten av antimikrobiella medel och resistenta
bakterier är ännu inte fastställt och det är inte heller överföringen av
resistens vid koncentrationer som är så låga som för antimikrobiella medel
i miljön. Vi vet mycket lite om de koncentrationer av antimikrobiella medel
som är lägre än de inhibitoriska koncentrationerna och deras effekter på
bakterier i miljön. Dessutom är kunskaperna motsägelsefulla, i synnerhet
när det gäller resistensen (se Kümmerer, 2004b,c för detaljer). Det är icke
desto mindre mycket viktigt att använda antibiotika klokt om vi ska kunna
undvika att bakterier blir resistenta.

Förstå och hantera riskerna
I de flesta fall saknar vi information om långsiktiga risker med farmaceutiskt
aktiva substanser, medan de omedelbara effekterna har dokumenterats
omfattande. Data som kan ligga till grund för en rimlig riskbedömning för
metaboliter och omvandlingsprodukter saknas i stort sett helt och hållet.
Dessutom har riskbedömningar fram till idag enbart utförts för enskilda
substanser och inte för blandningar. Vissa av de farmaceutiskt aktiva substanserna är karcinogena, mutagena eller stör reproduktionen, så kallade
CMR-föreningar. Det är inte klarlagt hur sådana föreningar bör behandlas
(Kümmerer et al., 2008).
Förutom att de är giftiga är det särskilt viktigt att vi får veta hur fort olika
substanser bryts ned för att kunna bedöma deras risker för miljön. Stabila
organiska föroreningar ökar risken för långsiktiga effekter och därmed också
variabla effekter. Ju längre tid exponeringen pågår desto större blir riskerna
för att ekosystemet ska kontamineras flera gånger. Med de testsystem vi har
idag kan vi inte testa detta i förväg (Cairns och Mount, 1992).
Att kombinera olika strategier för att hantera risker kommer troligen att vara
den effektivaste vägen för att minimera riskerna med läkemedel. Strategier
som avancerad avloppsvattenbehandling, program för att lämna in oanvända läkemedel och incitament för att utveckla ”gröna” läkemedel (Kümmerer,
2007) behövs för att effektivt minska utsläppen av läkemedel och andra
kemikalier till miljön.Den strategi som diskuterats mest under de senaste
åren är avancerad avloppsvattenbehandling. För att program för att lämna
in oanvända läkemedel ska ge ett hållbart miljöskydd måste vi inkludera
alla intressenter i systemen, från aktieägare till användare. Detta betyder att
vi måste utbilda patienter, läkare, sjuksköterskor och farmaceuter medan vi
söker fungerande lösningar. Den tredje strategin kommer från området grön
kemi. Den verkar vara den mest lovande för att på lång sikt nå hållbarhet.
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Specifika valmöjligheter för avancerad avloppsvattenbehandling
Avancerad behandling av avloppsvatten har prövats genom att man använt
fotokemiska oxidationsprocesser (t.ex. Watkinson et al., 2007; Strässle, 2007;
Isidori et al., 2007), filtrering (Drewes et al., 2002; Heberer och Feldmann,
2005), tillsättning av träkolspulver (Metzger et al., 2005; Nowotny et al., 2007)
och konstgjorda våtmarker (Matamoros och Bayona, 2006). Fördelarna och
nackdelarna med de olika teknikerna finns beskrivna i översiktsartiklar
(Schulte-Oehlmann et al., 2007; Jones et al., 2007; Wenzel et al., 2008; Ternes
och Joss, 2006).
Det har visat sig att var och en av de avancerade avloppsbehandlingarna har
sina egna särskilda begränsningar. I allmänhet har också var och en några
allvarligare nackdelar (Jones et al., 2007; Wenzel et al., 2008; Kümmerer,
2008d).
Vissa reaktionsprodukter från fotooxidationsprocesser har till exempel visat
sig ha mutagena och toxiska egenskaper (Isidori et al., 2005, 2007, WeiHsiang och Young, 2008; Méndez-Arriaga et al., 2008; Calza et al., 2008).
Vi bör därför inte se avancerad avloppsvattenbehandling som en generell
lösning på problemet. Den bör i stället enbart ses som en del av lösningen i
vissa fall. Bidragen från sjukhus till den totala läkemedelbelastningen i det
kommunala avloppsvattnet är för de flesta läkemedel lägre än 10 procent.
För majoriteten av läkemedlen är siffran till och med lägre än 3 procent
(Kümmerer och Henninger, 2003; Heberer och Feldmann, 2005; Bayerisches
Landesamt für Umwelt, 2005; Heinzmann et al., 2006; Thomas et al., 2007;
Thomas, 2008; Schuster et al., 2008). Tvärt emot vad man vanligen antar
är det därför tveksamt om en separat behandling av sjukhusavlopp är ett
miljömässigt och ekonomiskt mål att sträva efter.

Att minska effekterna av överblivna läkemedel
En okänd faktor när det gäller läkemedel som miljöförorening är hur stor
del som kommer från överblivna läkemedel (Götz och Keil, 2007; Ruhoy och
Daughton, 2007). Att utbilda läkare, farmaceuter och patienter bättre skulle
kunna bidra till att minska utsläppen av farmaceutiskt aktiva substanser
till vattenmiljön. Det behövs dessutom data över vilka typer av läkemedel,
hur mycket och hur ofta de ansamlas i hushåll, sjukhus, ålderdomshem och
rehabiliteringssjukhus (Ruhoy och Daughton, 2007).
I ett medellångt till långt perspektiv bör vi förändra förskrivning, behandling och patientinformation från läkare och farmaceuter till att bli mer
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miljömedveten. Detsamma gäller hur patienterna använder och hanterar
läkemedel. Förhållandet mellan läkare och patienter spelar en nyckelroll i
denna strategi. Om läkarna vet mer om hur läkemedel påverkar miljön ökar
även läkarnas medvetenhet om problemen när de träffar sina patienter.
För att läkarna ska kunna ta hänsyn till problemet i sitt dagliga arbete måste
de få information under sin grund- och vidareutbildning. De som är ansvariga för utbildnings- och hälsopolitiken måste se till att utbildningarna
förändras. Forskningsfonder kan hjälpa till att skapa en efterfrågan på
ekologiska alternativ genom att anpassa fördelningen av anslag till läkemedelsforskning och behandlingsstudier. Denna ökade efterfrågan motiverar
läkemedelsindustrin att tillhandahålla ett mer hållbart produktspektrum, till
exempel olika förpackningsstorlekar och styrkor.
Genom att interna sjukhuskommittér upprättar en lista som ligger till grund
för vilka läkemedel som ska köpas in så kommer antalet olika produkter att
minska och sjukhuset sparar pengar. Sjukhusavdelningarna bör inte heller
ha för stora förvaringsutrymmen. Detta kommer att minska andelen utgångna läkemedel och följaktligen också belastningen på miljön. Avdelningarna borde kunna återlämna öppnade förpackningar till apoteket, om
de inte har passerat bäst före-datum. Apoteket kan sedan hantera de överblivna läkemedlen på rätt sätt. En läkare som är specialiserad på infektionssjukdomar bör alltid rådfrågas när det gäller antibiotikaanvändning.
Lämplig hygien, varken överdriven eller dålig, vid rätt plats och rätt tillfälle,
kan också bidra till att minimera både infektioner och behov av läkemedel
och desinfektionsmedel.

Benign by design
Enligt principerna om grön kemi bör en kemikalies funktionalitet inte enbart
inkludera de egenskaper som är nödvändiga för dess användning, utan
också garantera att den enkelt och snabbt bryts ned när den använts. Genom
att ta hänsyn till läkemedlens totala livscykel kan vi förändra vår bild av
vilken nödvändig funktionalitet ett läkemedel ska ha (Kümmerer, 2008d).
I de diskussioner som förs idag spelar syntesförbättringar en framträdande
roll, medan molekylernas miljöegenskaper är något underskattade. I framtiden är det nödvändigt att dessa principer och kunskapen om grön kemi
tillämpas även för läkemedel. Det innebär att redan innan läkemedlet
syntetiseras måste vi ta hänsyn till att läkemedlet ska vara enkelt att bryta
ned efter att det använts – ”grön läkemedelsutveckling”.
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Ett sådant tillvägagångssätt är inte helt nytt. Det är ganska vanligt när det
gäller oönskade biverkningar när man utvecklar läkemedel. Metoderna kan
på lång sikt också resultera i ekonomiska fördelar och kommer att överensstämma med grön farmaci (Daughton, 2003; Kümmerer, 2007).
Vad olika intressenter kan bidra med vid riskhantering sammanfattas i
tabell 1 (Kümmerer, 2008a).
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Tabell 1. Möjligheter att minska utsläppen av läkemedel i miljön (Kümmerer 2008a)

Vem?

Möjliga åtgärder och aktiviteter

Forskning

Gå över till grön och hållbar farmaci. Fastställ kvalitetskriterier för de data
som är nödvändiga för riskbedömning och riskhantering tillsammans
med läkemedelsföretag och tillsynsmyndigheter.

Läkemedelsföretag

Publicera data som är relevanta för att kunna utvärdera miljöpåverkan.
Publicera analytiska metoder och resultat. Erbjud lämpliga förpackningsstorlekar. Integrera miljöaspekter i utvecklingen av nya farmaceutiskt aktiva substanser och nya behandlingar, inklusive miljöegenskaper, grön farmaci och färre receptfria läkemedel. Upprätta återlämningssystem om de inte finns redan. Informera läkare, farmaceuter och
allmänheten på lämpligt sätt. Öka förståelsen hos ägarna och främja ett
ägarintresse som inkluderar produkternas hållbarhet.

Grossister

Leverera inte bara läkemedel utan också bra miljöinformation.

Patienter

Följ ordinationer bättre. Använd bara läkemedel om det är nödvändigt
och endast efter läkares ordination. Spola inte ned utgångna läkemedel i
avloppet; återlämna dem istället till apoteket om det finns ett återlämningssystem (kontrollera med lokala myndigheter och apotek). Använd
inte så kallade livsstilspreparat. Använd alternativa behandlingar för
smärtlindring, till exempel akupunktur.

Farmaceuter

Informera patienter och läkare. Var en aktiv del i återlämningssystemet
om det är möjligt (kontrollera med lokala myndigheter).

Sjukhus

Involvera leverantören, dvs. apoteket eller grossisten, i hanteringen av
utgångna läkemedel. Informera läkare och patienter. Upprätta ett lämpligt upphandlingssystem. Tillämpa det svenska klassificeringssystemet
(www.fass.se).

Läkare

Förskriv miljövänliga läkemedel om det finns alternativ tillgängliga.
Tillämpa det svenska klassificeringssystemet (www.fass.se). Informera
patienter.

Sjukförsäkring

Följ nödvändig medicinsk standard men påvisa också potentialen och
de ekonomiska fördelarna med miljöanpassad läkemedelsanvändning.
Informera läkare och patienter. Tillämpa det svenska klassificeringssystemet (www.fass.se).

Hantering och
behandling av
avloppsvatten

Minska utsläpp från trasiga avloppssystem och rörledningar. Minska det
totala vattenflödet som ska behandlas genom att använda separata rör
för regnvatten och avloppsvatten så att koncentrationen av API:er ökar i
vattnet som ska behandlas. Utnyttja bästa teknik. Utveckla behandlingssystem och tekniker som kräver mindre vatten och energi. Verifiera
lämpligheten av avancerad avloppsrening från fall till fall.

Dricksvattenbehandling

Utöka övervakningen. Använd avancerad rening om det behövs.
Informera allmänheten.
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Tabell 1. Fortsättning
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Vem?

Möjliga åtgärder och aktiviteter

Myndigheter

Initiera och stöd kommunikation mellan samtliga intressenter. Ta fram
gränsvärden och tröskelvärden för API:er i de olika delar av miljön där
de kan förekomma samt för dricksvatten. Upprätta klassificeringssystem
anpassade för respektive land för läkemedel som motsvarar det som
redan finns i Sverige.

Banker

Inkludera hållbarhet när läkemedelsföretag utvärderas.

Politik

Inkludera API:er i miljölagstiftningen. Goda miljöegenskaper ska vara ett
striktare krav för godkännande av läkemedel till människor. Förbättra
lagstiftningen för hantering av utgångna läkemedel. Ge incitament för att
utveckla grönare läkemedel, till exempel längre giltighet för patent.
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Feminiserade fiskar och förgiftade fåglar – läkemedelsrester
i miljön innebär nya ekotoxikologiska utmaningar
C. Rudén, I. Brandt, M. Breitholtz, J. Fick, J. la Cour Jansen,
D.G.J. Larsson, M Tysklind, MistraPharma

Läkemedel är framtagna för att vara säkra för patienten. Samtidigt ska de
redan i låga koncentrationer påverka biologiska processer med syftet att
bota sjukdomar eller lindra symptom. När läkemedelsrester sprids via
avloppsvatten till sjöar och vattendrag exponeras de växter och djur som
lever där. Människans fysiologi liknar i hög grad fysiologin hos många
andra organismer. Därför kan till exempel hormonet östrogen, som finns
i p-piller avsedda för människor, också påverka fertiliteten hos fisk och
groda. Av samma anledning kan läkemedel som används för att behandla
människor som lider av depression också påverka centrala nervsystemet
och ge beteendeförändringar hos exponerade fiskar. Sådan påverkan
kommer att minska dessa organismers förmåga att överleva i ekosystemet
och exponeringen är därmed lika allvarlig som om de utsatts för vad som
i klassisk mening kallas ett gift. Det behövs nya ekotoxikologiska testsystem som tar hänsyn till dessa substansers specifika verkningsmekanismer. Sådana metoder utvecklas inom det svenska forskningsprogrammet
MistraPharma.
Listan över kemikalier som oavsiktligt sprids till vattenmiljön och som
påverkar flora och fauna är lång, och den blir med tiden allt längre. Detta
beror i huvudsak på att kemikalieanvändningen i samhället är utbredd och
omfattande, att kemikalierna i många fall är långlivade i miljön, och att
de dessutom i vissa fall har egenskaper som gör att de ansamlas i levande
organismer. Sammantaget leder detta till att miljön, och de organismer som
lever där kontinuerligt exponeras för låga halter av ett stort antal, av
människan tillverkade kemikalier. Aktiva läkemedelssubstanser är en grupp
kemiska föreningar som måste läggas till listan över potentiellt farliga
kemikalier som slutligen hamnar i vattenmiljön. I dagsläget har knappt 200
läkemedelssubstanser hittats i våra ytvatten.
Att det finns läkemedelsrester i våra sjöar och vattendrag är förstås oönskat
i sig, men enbart det faktum att de finns där innebär inte automatiskt att
de utgör en risk för exponerade organismer. Vi vet i själva verket mycket
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lite om vilka negativa miljöeffekter som läkemedelsresterna kan orsaka.
Med hänsyn till att de allra flesta av dessa substanser är utvecklade för att
påverka biologiska system redan i låga koncentrationer och att de fysiologiska reglersystemen i människor och vattenlevande organismer i många
fall liknar varandra, finns det anledning att ta den oro som finns på allvar
och inte avfärda en möjlig risk. Mer kunskap behövs (se även kapitlel 7 av
Kümmerer).

Att skilja farligt från ofarligt - miljöriskbedömning
För att kunna avgöra om en kemikalie utgör en risk för växter och djur så
görs normalt en miljöriskbedömning. Syftet med en miljöriskbedömning är
att uppskatta hur stor sannolikheten är för att skador ska uppkomma hos
organismer i miljön och hur allvarliga de i så fall kan tänkas bli. Denna information ligger sedan till grund för beslut om åtgärder för att minska riskerna.
En miljöriskbedömning utförs i allmänhet genom att man fastställer kvoten
mellan ett ämnes uppskattade koncentration i miljön och den koncentration
som antas vara säker för de mest känsliga exponerade organismerna, det vill
säga den högsta koncentration som inte förväntas ge några skador. På fackspråk kallas den förväntade miljökoncentrationen för ”Predicted Environmental Concentration” eller PEC och den koncentration som bedöms vara
säker kallas ”Predicted No-effect Concentration” eller PNEC. Med andra ord
innebär en miljöriskbedömning att exponeringsdata jämförs med toxicitetsdata, eller PEC med PNEC. Ju högre den förväntade koncentrationen i
miljön är jämfört med den koncentration som anses säker, desto större är
sannolikheten för att negativa biologiska effekter skall uppträda.
Europiska unionen tog i början av 1990-talet initiativ till en lagstiftning som
innefattar krav på att en miljöriskbedömning görs för aktiva substanser
i läkemedel innan de marknadsförs och principerna för denna miljöriskbedömning fastställdes år 2006 (EMEA 2006). Målsättningen med lagstiftningen är att identifiera läkemedelssubstanser som kan utgöra en risk för
vattenmiljön, och om en sådan risk upptäcks, att åtgärder ska vidtas för att
minska miljöexponeringen (EU 2001). De redan befintliga läkemedlen omfattas dock inte av dessa krav utan de gäller endast nytillkomna läkemedel.
En liknande lagstiftning finns i USA (US FDA 1998) och håller på att utvecklas i Japan, Kanada och i andra regioner.
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Dokumenterade miljöeffekter
Det är än så länge bara ett litet fåtal läkemedelssubstanser som vi med säkerhet vet har orsakat skador på organismer i vattenmiljön. Ett antal rapporter
som publicerats från 1990-talet och framåt har på ett vetenskapligt övertygande sätt visat att miljöexponering för östrogener, inklusive det etinylöstradiol som ingår som aktiv substans i p-piller, orsakat skador i vildlevande fiskars reproduktionsorgan (Purdom et al. 1994, Desbrow et al.
1998, Routhledge et al. 1998, Larsson et al. 1999, Jobling et al. 2002, Thorpe
et al. 2003, Parrot och Blunt 2005, Kidd et al. 2007). Att detta orsakssamband
gick att fastställa vetenskapligt i fält beror på att exponering för östrogener
ger upphov till mycket specifika förändringar i könsorganen hos hanfiskar
(feminisering med ovotestes, vilket är hermafroditiska könskörtlar med
både testikel- och äggstocksvävnad). Dessutom hade forskarna tillgång till
en specifik biomarkör för östrogen exponering som enkelt kan mätas (vitellogenin) och som kunde användas för att fastställa östrogenpåverkan på fisk
som placerats i burar eller fångats nedströms reningsverk.
Ett annat exempel på miljöpåverkan orsakad av läkemedel som säkerställts
vetenskapligt i fält är den dramatiska dödlighet som drabbat vissa gam-populationer i Indien och Pakistan (Oaks et al. 2004, Green et al. 2004). I dessa
båda länder är det vanligt att boskap behandlas med diklofenak, ett antiinflammatoriskt läkemedel som används inom både human- och veterinärmedicinen. Eftersom en stor del av gamarnas föda består av död boskap
utsätts gamarna för diklofenak genom de resthalter av substansen som finns
i de döda djuren. Diklofenak har visats vara mycket skadligt för gamarnas
njurar. Njurskadorna leder i sin tur till att gamarna drabbas av gikt; ofta
med dödlig utgång.
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Att generera kunskaper om ekotoxicitet
För att kunna göra en tillförlitlig miljöriskbedömning behövs en betydande
mängd relevanta data av hög kvalitet. Den europeiska lagstiftning som
kräver ekotoxikologiska data infördes, som tidigare nämnts, helt nyligen
och eftersom den endast kräver miljödata för nyutvecklade läkemedel så är
tillgängligheten av sådana data för tidigare godkända läkemedel fortfarande
mycket begränsad. I den öppna vetenskapliga litteraturen finns miljödata
rapporterade för drygt hundratalet läkemedel, men det är endast ett mycket
litet antal av dessa som kan anses vara väl undersökta med avseende på
deras effekter på organismer i miljön.

Laboratoriet som modell
För att kunna förebygga att organismer i miljön skadas av läkemedel och
andra kemikalier så måste en miljöriskbedömning göras redan innan en substans börjar användas och spridas till miljön. Följaktligen måste miljöriskbedömningen baseras på data från laboratorieexperiment. Den stora
fördelen med ett experimentellt tillvägagångssätt är att många faktorer som
påverkar testmodellen kan kontrolleras.
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En nackdel är dock att de flesta experimentella modeller och testsystem
utgör en mer eller mindre grov förenkling av den miljö som de är tänkta att
representera. Därigenom har modellerna förstås också begränsningar. De
flesta standardiserade testmetoder som finns utvecklade i dagsläget har
inriktats på att klarlägga effekter av exponering för enskilda substanser hos
en art i taget. I den yttre miljön å andra sidan finns miljontals arter, med olika morfologi, fysiologi och beteende, och som lever under högst varierande
ekologiska förutsättningar. Arterna påverkas också av en rad abiotiska
faktorer som temperatur, solljus, pH och syretillgång samt exponeras för ett
stort antal andra föroreningar. Miljön är med andra ord ett komplext nätverk av biotiska och abiotiska samspel, och organismerna i miljön exponeras
ständigt för en stor mängd faktorer som kan påverka deras välbefinnande
och överlevnad. I så komplexa system är förhållanden mellan orsak och
verkan oftast mycket svåra att säkerställa. Det finns helt enkelt alltför många
faktorer som påverkar systemet.
Laboratoriet tjänar därför som en modell av miljön. Vi vet att det inte är en
perfekt modell, men vi vet att den kan generera meningsfulla kunskaper
som kan hjälpa oss att förutse händelser i miljön. För att uppnå en vetenskapligt välgrundad miljöriskbedömning behövs med andra ord en kombination av experimentellt framtagna toxicitetsdata och data om verkliga eller
beräknade exponeringsnivåer i miljön. Så långt som möjligt bör dessa data
kompletteras med information som tagits fram genom studier i fält.
De krav på testdata som ställs av nuvarande läkemedelslagstiftning hänvisar till de standardtester som utformats för att undersöka (allmän) toxicitet
orsakad av industrikemikalier. Bland de kemikalier som för regulatoriska
syften kategoriseras som ”industrikemikalier” finns substanser som används
i ett oräkneligt antal industriella och andra samhälleliga tillämpningar.
Följaktligen är de mycket olika med avseende på kemiska egenskaper som
reaktivitet, nedbrytbarhet, joniserbarhet, vatten- och fettlöslighet, etcetera.
Det vill säga med avseende på faktorer som avgör hur olika organismer i
miljön kommer att exponeras, samt i vilken grad de kommer att utsättas för
toxisk påverkan.
Till skillnad från industrikemikalierna har läkemedelssubstanserna avsiktligt utformats för att redan i mycket låga koncentrationer påverka en biologisk målmolekyl eller kroppsfunktion, till exempel ett receptorprotein eller
signaleringen i det hormonella systemet. Ett mål med läkemedelsutvecklingen är således att denna interaktion så specifikt som möjligt ska påverka den
avsedda biologiska processen och därför ge så få sekundära effekter eller
biverkningar som möjligt.
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Ekotoxikologi och farmakologi
Med tanke på hur och varför läkemedel designas är det alltså rimligt att
anta att läkemedel som utvecklats för att behandla sjuka människor och
djur också kan påverka organismer som inte är avsedda att behandlas.
Sådan påverkan kan se ut på olika sätt. Till exempel genom att läkemedlet
i dessa organismer påverkar samma biologiska förlopp som de påverkar i
människor. Ett sådant scenario är särskilt troligt om ett protein som liknar
läkemedlets målprotein i människa också förekommer i den oavsiktligt
exponerade organismen. Betänk följande exempel: Antidepressiva läkemedel är designade för att påverka människans centrala nervsystem på ett
mycket specifikt sätt. Om en annan art, exempelvis en fisk, exponeras för
ett sådant läkemedel och läkemedlets molekylära mål för det första finns i
fisken, och för det andra är tillräckligt lika det som det som finns i människor, så kan man förvänta sig att en exponering för läkemedlet i tillräckligt
höga koncentrationer också kommer att leda till en förändring i fiskens
centrala nervsystem. En påverkan på centrala nervsystemet kan leda till att
fiskens naturliga beteende förändras vilket i sin tur kan leda till försämrad
förmåga att finna mat eller till försämrad förmåga att hitta en partner och
reproducera sig. På så sätt kan denna exponering leda till en ökad dödlighet
hos fisken även om läkemedlet inte är vad vi i vanliga fall menar med
”giftigt” för fisken. De negativa effekterna beror istället på de biologiska
förändringar som uppstår på grund av den verkan läkemedlet är menat att
ha. Konsekvenserna för fisken är dock desamma, det vill säga chanserna att
överleva minskar (t.ex. Perreault et al. 2003, Gaworecki och Klaine 2008).

Testning riktad mot evolutionärt välbevarade målmolekyler
När man undersöker ekotoxiciteten hos industrikemikalier strävar man efter
att kunna identifiera ett brett spektrum av möjliga (ospecifika) negativa effekter. Testandet av läkemedel bör å andra sidan så långt möjligt fokusera
på att hitta effekter som hänger samman med den avsedda farmakologiska
verkningsmekanismen (se t.ex. Länge och Dietrich 2002, Dzialowski et al.
2006). Ett sådant riktat testningsförfarande motiveras av att många av de
farmakologiska målmolekyler som utnyttjas inom både human- och veterinärmedicinen är evolutionärt gamla och välbevarade. Detta betyder att
många av de humana läkemedlens målmolekyler kan återfinnas också i
många andra ryggradsdjur liksom i evertebrater och andra lägre organismer.
Ett exempel är det huvudsakliga målproteinet för läkemedlet simvastatin.
Detta målprotein, HMG-CoA-reduktas, är det hastighetsbegränsande enzymet
i biosyntesen av kolesterol. Enzymet är funktionellt välbevarat i många
typer av organismer, från jäst till människa.
150

Följaktligen kan simvastatin och andra statiner som påverkar HMG-CoAreduktas ha effekter på organismer som är så avlägset besläktade som
människor, kräftdjur och jäst (Dahl et al. 2006, Gunnarsson et al. 2008).
Om vi lär oss mer om hur läkemedlens målmolekyler utvecklats under
evolutionen och vilka fysiologiska funktioner de har hos olika arter så
kan vi lättare identifiera känsliga och relevanta testarter. Detta är i sin tur
avgörande för att vi ska kunna utveckla förbättrade ekotoxikologiska testsystem (Ankley et al. 2007, Gunnarsson et al. 2008, Kostich och Lazorchak
2008, Seiler 2002, Lubick 2008).
Det ställs mycket höga krav på läkemedelsföretagen att ta fram data om sina
mediciner innan de får marknadsföras och förskrivas till patienter. Läkemedelskandidater måste testas i ett antal försöksmodeller för att demonstrera
dels att de effektivt kan påverka den avsedda biologiska processen, det vill
säga att de kan bota eller lindra en sjukdom eller ett symptom, dels att eventuella biverkningar är rimliga i förhållande till den sjukdom som behandlas.
Enligt lagstiftningen måste sådan testning genomföras innan ett läkemedel
förs till klinisk prövning och slutligen förskrivs till patienter i större skala.
Dessa testkrav innefattar utförlig dokumentation om behandlingseffekter,
karaktärisering av farmakologisk verkningsmekanism, allmänna och
specifika toxicitetstester och, när så krävs, reproduktions- och cancerstudier.
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För att kunna utveckla förbättrade ekotoxikologiska testsystem för läkemedel bör den omfattande kunskap som finns om läkemedlens primära
farmakologiska verkan tas tillvara och kombineras med information om hur
biologiska målmolekyler bevarats evolutionärt, och deras fysiologiska funktion i potentiella testorganismer.

Explorativa tester
Att olika organismer kan ha samma målmolekyl och därför påverkas av
samma typ av läkemedel betyder inte nödvändigtvis att exponering för ett
läkemedel resulterar i likartad effekt i de olika arterna. Den fysiologiska
funktionen hos en målmolekyl, och de reaktionsvägar som den inducerar,
kan i större eller mindre grad skilja sig åt mellan arter. Målmolekylerna
själva kan förstås också variera mellan olika arter. Det kan till exempel
finnas proteiner som hos människor inte utgör målmolekyler men som i en
annan art kan interagera med läkemedlet. För att kunna identifiera ett bredare spektrum av skador och för att söka efter oväntade effekter behöver vi
alltså komplettera de ovan nämnda riktade testerna med bredare och
”öppnare” testmetoder. Med sådana ”öppna” eller explorativa testmetoder
kan ett stort antal förändringar studeras samtidigt vilket ökar chanserna för
att upptäcka också oväntade effekter.
Exempel på explorativa metoder är microarray-, proteomics- och metabolomics-metoder, det vill säga metoder som svarar på hur en levande organism
på molekylär nivå reagerar på en exponering. Dessa storskaliga molekylära
metoder analyserar förändringar i genuttryck (mRNA-nivåer), uttryck av
proteiner, och olika produkter av ämnesomsättningen.
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Alla dessa faktorer kan påverkas av läkemedelsexponering. Informationen
kan också säga oss något om vilka fysiologiska system som påverkas och i
vilken grad denna påverkan sker.
En annan explorativ metod är histologisk analys genom detaljerad mikroskopisk undersökning av vävnader och organ. Syftet med sådana undersökningar är att hitta förändringar i vävnadernas struktur orsakade av en
specifik exponering/substans. Histologisk analys är också en explorativ
metod i det avseendet att den kan identifiera ett stort antal olika effekter på
vävnadsstrukturen. Sådana analyser kan vara särskilt användbara i studier
som har som mål att påvisa effekter på fosterutveckling, könsdifferentiering
och könsorganens funktion hos vattenlevande organismer som exponerats
för läkemedel under tidiga stadier i livet.
Explorativa tester kan i första hand ge information om en särskild substans
har potential att påverka testorganismer vid koncentrationer som är miljörelevanta, det vill säga som ligger i närheten av de koncentrationer som
uppmätts i vattenmiljön. Nästa steg i analysen är att bestämma förhållandet
mellan det histologiska, fysiologiska eller molekylära svaret och en negativ,
bestående effekt som påverkar testorganismens utveckling, tillväxt,
reproduktion eller överlevnad.

Relatera effekter till exponeringen
Som tidigare beskrivits behövs kunskaper både om effekter och om exponering för att bedöma miljörisker. Exponeringsdata genereras genom direkta
mätningar, med hjälp av modellberäkningar, eller genom att dessa metoder
kombineras.
Duane Huggett och hans medarbetare har föreslagit ett teoretiskt tillvägagångssätt för att förutsäga sannolikheten för att en given vattenkoncentration av ett läkemedel påverkar exponerade fiskar, den så kallade “fiskplasmamodellen” (Huggett et al. 2003, 2005). I modellen jämförs en teoretiskt
uppskattad blodplasmakoncentration i fisk av ett specifikt läkemedel med
den blodplasmakoncentration som genererar den önskade farmakologiska
effekten hos människa eller andra däggdjur.
Fiskplasmamodellen bygger alltså på:
i. att vi vet vilken läkemedelskoncentration i blodplasma som ger upphov till den avsedda primära farmakologiska effekten hos människa eller
andra däggdjur, och
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ii. att läkemedlets målmolekyl uttrycks och är funktionellt aktivt i den art
som skall riskbedömas (i detta fall fisk).
Grunden för fiskplasmamodellen är alltså att vi antar att en evolutionärt
bevarad målmolekyl kommer att påverkas vid ungefär samma blodplasmakoncentrationer av läkemedlet hos fisk som hos människa. En viktig poäng
med detta antagande är att det relativt enkelt kan användas som grund för
en teoretisk riskuppskattning som omfattar ett mycket stort antal läkemedelssubstanser. En sådan bred screening kan bidra med viktiga ledtrådar i
jakten på läkemedelssubstanser som kan utgöra ett hot mot vattenmiljön och
kan på så vis vägleda vidare forskning.
Frånsett att fiskar är viktiga att skydda utifrån ett ekologiskt perspektiv så
har fisk valts som modellorganism i denna modell på grund av att fiskarnas
fysiologi är anmärkningsvärd lik den hos människa, i synnerhet på molekylär nivå inklusive målmolekyler för läkemedel (Evans 1993, Gunnarsson
et al. 2008). I de fall en human målmolekyl inte förekommer i fisk, eller om
fiskens målmolekyl inte är tillräckligt lik motsvarigheten i människor så
kommer fisken att vara mindre känslig, och fiskplasmamodellen kommer
att överskatta den ekotoxikologiska risken. Men som ett screeningsverktyg
för att stegvis vaska fram kandidater för vidare testning kan en viss överskattning av risker accepteras. När en verklig testning utförs senare under
processen kommer sådana feluppskattningar att korrigeras.

“Effektkvoter” avslöjar potentiella risksubstanser
Fiskplasmamodellen baseras på en ekvation som beräknar så kallade effektkvoter (på engelska ”effect ratios” som förkortas ”ER”). Effektkvoten
är detsamma som kvoten mellan plasmakoncentrationen hos en människa
som fått en terapeutisk dos av läkemedlet och den beräknade eller uppmätta
plasmakoncentrationen i fisk (se Ekvation 1).

ER =

HTPC

TPC

FssPC

Ekvation 1. ER = Effektkvot, HTPC = Terapeutisk plasmakoncentration i människa, FssPC =
Jämviktskoncentration i fiskplsma.
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Om effektkvoten < 1 är koncentrationen i den exponerade fisken högre eller
lika stor som den koncentration som man vet ger upphov till ett farmakologiskt svar hos människa. Det bör understrykas att denna modell endast
uppskattar sannolikheten för en (farmakologisk) effekt, den säger ingenting
om effekten är skadlig för fisken eller inte. Vissa farmakologiska effekter
kommer inte att ge någon märkbar påverkan medan andra kommer att vara
skadliga för den exponerade organismen.
Läkemedlens terapeutiska plasmakoncentrationer i människa (HTPC) är
välkända och information om dessa finns tillgänglig i den öppna litteraturen. Hur man korrekt ska beräkna jämviktskoncentrationen i fiskplasma
(FSSPC) är däremot en mer öppen fråga. En mycket förenklad metod för
detta föreslås enligt fiskplasmamodellen. Metoden innebär att beräkningen
baseras på läkemedlets fördelningskoefficient mellan oktanol och vatten
(log P, ett mått på molekylens fettlöslighet) och dess förväntade koncentration i vattenmiljön. För att få ett värde på koncentrationen i vattenmiljön kan
man antingen använda ett uppmätt värde (MEC, Measured Environmental
Concentration) eller som beskrivits ovan en beräknad miljökoncentration
(PEC, Predicted Environmental Concentration) som baseras på mätbara eller
uppskattade faktorer såsom försäljningsstatistik, substansens kemisk-fysikaliska egenskaper och den förväntade spädningen i recipienten. Eftersom
det i de allra flesta fall går att prediktera fördelningskoefficienten för
oktanol-vatten med tillräcklig noggrannhet så går det att uppskatta en
teoretisk jämviktskoncentration i fiskplasma även för läkemedel som saknar
ett experimentellt fastställt log P.
Även om fiskplasmamodellen är ett lovande screeningsverktyg så är det
fortfarandet osäkert hur bra den kan förutsäga biokoncentrationer av läkemedel i fisk utifrån läkemedlets koncentration i vatten. Att validera modellen genom att experimentellt ta fram verkliga biokoncentrationsdata för ett
stort antal läkemedelssubstanser är avgörande för att vi ska kunna värdera
och förbättra denna generella modell.

155

MistraPharma bidrar till framtagande av ny kunskap
Fiskplasmamodellen är en av utgångspunkterna i forskningsprogrammet
MistraPharma. Inom detta program har teoretiska effektkvoter beräknats
för 789 svenska läkemedelssubstanser. Dessa utgör samtliga läkemedel som
registrerats för den svenska marknaden, med tre undantag:
(1) de läkemedel som den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har
undantagit från krav på miljöriskbedömning, d v s vitaminer, mineraler
och vacciner.
(2) läkemedel för vilka en terapeutisk plasmakoncentration hos människa
inte har fastställts, till exempel vissa lokalt verkande ögon- och hudpreparat samt
(3) antibiotika.
Antibiotika ingår inte i programmet av resursskäl. En betydande komplettering av programmets forskningsmetoder skulle krävas för att inkludera
även denna typ av substanser.
Preliminära analyser visar att 121 av dessa 789 substanser har en effektkvot
som är lägre än 1000 (Fick et al. manuskript), vilket är den förslagna osäkerhetsmarginalen (Huggett et al. 2003).

Vilka är de misstänkta läkemedlen?
Bland de 121 läkemedel för vilka effektkvoten beräknats vara lägre än 1000
finns till exempel etinylöstradiol (ER = 1,1) och flera andra könshormoner,
angiotensin II-antagonister, samt flera antipsykotiska och antidepressiva
läkemedelssubstanser (Fick et al. manuskript).
Nästa steg för forskningen inom MistraPharma är att genomföra en experimentell validering av fiskplasmamodellen. Det vill säga att generera experimentella data som kan användas för att jämföra teoretiskt beräknade effektkvoter med empiriskt uppmätta kvoter. Inledande försök med ett begränsat
antal läkemedel tyder på att den förenklade fiskplasmamodellen i de flesta
fall ger en rimlig uppskattning av den verkliga effektkvoten, men att det
också finns utrymme för betydande förbättringar av modellen (Hugget et al.
2003, Brown et al. 2007, Fick et al. manuskript).
Baserat på beräknade och experimentellt uppmätta effektkvoter kommer ett
antal läkemedelssubstanser att prioriteras för ekotoxikologisk testning inom
ramen för MistraPharma-programmet. I testningen kommer såväl explorativa tester som tester baserade på farmakologisk verkningsmekanism att
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användas som beskrivits ovan. Även regulatoriska standardtester kommer
att göras som jämförelse. Läkemedel som identifieras som högrisksubstanser
kommer därefter att studeras i kroniska reproduktions- och utvecklingstoxikologiska studier på fisk och groda.

Slutord
Mycket tyder på att inte bara östrogenhormoner och diklofenak utan också
andra läkemedel kan ge upphov till negativa effekter i miljön. Det är också
troligt att andra organismer än de som hittills studerats kan påverkas av
exponering för läkemedelssubstanser. Till exempel har det nyligen visats att
grodor är ungefär lika känsliga som fiskar för exponering av p-pilleröstrogenet etinylöstradiol. Exponering av grodor i laboratoriet för detta hormon
orsakar könsbyte och missbildade könsorgan hos grodorna i miljörelevanta
koncentrationer (Pettersson och Berg 2007, Gyllenhammar et al. 2008). Under
de senaste åren har mer data genererats, till största delen genom laboratoriestudier, som tyder på att flera läkemedelssubstanser kan ha olika typer
av effekter på djurlivet vid koncentrationer som rapporterats från renat
avloppsvatten eller ytvatten (Fent et al. 2006). Nya rapporter om utsläpp av
höga halter antibiotika i renat avloppsvatten från vissa produktionsanläggningar för läkemedel är exempel på exponeringssituationer där det
inte finns någon som helst tvekan om en mycket kraftig miljöpåverkan
(Larsson et al. 2007, Li et al. 2008, Larsson 2008, Carlsson et al. 2009).
Det är en utmanande målsättning att komplettera befintliga metoder för
ekotoxikologisk testning så att de blir effektiva också för att identifiera risker
med läkemedel i den akvatiska miljön. Utvecklingen av nya och förbättrade
experimentella metoder för riskidentifiering måste baseras på omfattande
forskning. Att få nya testmetoder godkända som internationellt accepterade
standardtester är ytterligare en tids- och resurskrävande process som är
nödvändig för att nå målet.
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Våra möjligheter att säkerställa en hållbar läkemedelsanvändning kommer
att vara begränsade tills befintliga testmetoder och befintlig lagstiftning
kompletterats.
Läkemedel är kemikalier som har en mycket stor betydelse för människors
hälsa och välbefinnande. På grund av detta är det oftast inte möjligt att avstå
från att använda dem. Därför är metoderna för att minska riskerna begränsade till att antingen använda mindre farliga alternativ i den mån sådana
finns, eller att hantera riskerna längre ned i användarkedjan, till exempel
genom förbättrad avloppsrening. Forskningsprogrammet MistraPharma har
också som mål att förbättra befintliga tekniker för avloppsrening (se kapitlet
av la Cour Jansen och Ledin). För att undvika att riskreducerande åtgärder
blir onödigt kostsamma är det nödvändigt att kombinera kunskaper om
miljörisker med utvecklingen av bättre tekniker för att reducera dessa.
Kombinationen av dessa aspekter kan bidra till lösningar som baseras på en
vetenskaplig grund och som samtidigt är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Om vi ska uppnå målet med en hållbar användning av läkemedel
så måste vi skydda ekosystemet från oönskade effekter av dessa substanser.
För att uppnå detta krävs ett konstruktivt samarbete mellan läkemedelsindustri, berörda myndigheter, sjukvården, och forskarsamhället.
MistraPharma är ett svenskt forskningsprogram som finansieras av Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (Mistra). Programmets huvudmål är att:
•

•

•
•

Identifiera läkemedel som utgör en betydande miljörisk
MistraPharma utgår från samtliga 1200 aktiva läkemedelssubstanser
som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Detta är så vitt vi
känner till den bredaste ansatsen hittills inom detta område.
Rekommendera tekniker för förbättrad avloppsvattenrening
MistraPharma kommer att identifiera och utvärdera effektiviteten hos
befintliga reningstekniker för avloppsvatten, samt utveckla de reningstekniker som visats vara bra för att rena bort läkemedelsrester.
Förbättra strategier för att identifiera risker
MistraPharma kommer att utveckla förbättrade testsystem för att tidigt
kunna identifiera läkemedel som kan orsaka oönskade miljöeffekter.
Stärka nätverket mellan forskare och avnämare
MistraPharma-programmet har utvecklats, och kommer att fortsätta
arbeta, i nära samarbete med intressenter och forskningens avnämare.

För ytterligare information, se www.mistrapharma.se
158

Referenser
Ankley GT, Brooks BW, Huggett DB och Sumpter, JP (2007). Repeating history: pharmaceuticals in
the environment. Environ. Sci. Technol., 41, 8211–8217.
Brown JN, Paxeus N, Forlin L och Larsson DGJ (2007). Variations in bioconcentration of human
pharmaceuticals from sewage effluents into fish blood plasma. Environmental Toxicology and Pharmacology. 24, 267-274.
Carlsson G, Örn S och Larsson DGJ (2009). Effluent from bulk drug production is toxic to aquatic
vertebrates. Environ. Toxicol. Chem. doi:10.1897/08-524.1
Dahl U, Gorokhova E och Breitholtz M (2006). Application of growth-related sublethal endpoints in
ecotoxicological assessments using a harpacticoid copepod. Aquatic Toxicology 77(4), 433-438.
Desbrow C, Routledge EJ, Brighty GC, Sumpter JP och Waldock M. Identification of estrogenic
chemicals in STW effluents. 1. Chemical fractionation and in vitro biological screening. Environ Sci
Technol 1998;32:1549-58
Dzialowski EM, Turner PK och Brooks BW (2006). Physiological and Reproductive Effects of Beta
Adrenergic Receptor Antagonists in Daphnia magna. Archives of Environmental Contamination
and Toxicology 50, 503–510.
EMEA (2006). Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use.
The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, London, Adopted 1st June
2006.
EU (2001). Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on
the community code relating to medicinal products for human use. Official Journal L 311, 28/11/2001.
Evans DH (1993). Physiology of fishes. CRC Press, Ann Arbor, MI, USA.
Fent K, Weston AA och Caminada D (2006). Ecotoxicology of human pharmaceuticals. Aquatic
Toxicology 76(2): 122-159.
Gaworecki KM och SJ Klaine (2008). Behavioral and biochemical responses of hybrid striped bass during and after fluoxetine exposure. Aquatic Toxicology 88(4): 207-13.
Green ER, Newton I, Shultz S, Cunningham AA, Gibert M, Pain JD och Prakash V (2004).
Diclofenac poisoning as a cause of vulture population declines across the Indian subcontinent. Journal of
Applied Ecology, 41, 793-800.
Gunnarsson LA, Jauhiainen E, Kristiansson O, Nerman och Larsson DGJ (2008). Evolutionary
Conservation of Human Drug Targets in Organisms used for Environmental Risk Assessments. Environ. Sci. Technol. 42 (15), pp 5807–5813
Gyllenhammar I, Holm L, Eklund R och Berg C (2008). Reproductive toxicity in Xenopus tropicalis
after developmental exposure to environmental concentrations of ethynylestradiol. Aquat Toxicol [Epub
ahead of print].
Huggett DB, Cook JC, Ericson JE, Williams RT. (2003). Theoretical model for prioritizing potential
impacts of human pharmaceuticals to fish. J. Human Ecol. Risk Assesm. 9, 1789-1799.

159

Huggett DB, Benson WH, Chipman K, Cook JC, Gray LE, Kinter LB, Meyerhoff RD och Trudeau
VL (2005). Role of mammalian data in determining pharmaceutical responses in aquatic species. In:
Williams, R. T. (2005). Human Pharmaceuticals - assessing the impacts on aquatic ecosystems.
Society of environmental toxicology and chemistry (SETAC), United States of America.
Jobling S, Coey S, Whitmore JG, Kime DE, Van Look KJW, McAllister BG, Beresford N,
Henshaw AC, Brighty G, Tyler CR och Sumpter JP (2002). Wild Intersex Roach (ritilus rutilus) have
reduced fertility. Biology of reproduction 67, 515-524.
Kidd KA, Blanchfield PJ, Mills KH, PalaceV P, Evans RE, Lazorchak JM, Flick RW (2007).
Collapse of a fish population after exposure to a synthetic estrogen. Proc Natl Acad Sci U S A, 104,
8897-8901.
Kostich MS och Lazorchak JM (2008). Risks to aquatic organisms posed by human pharmaceutical use. Sci Total Environ, 389, 329-339.
Larsson DGJ (2008). Drug production facilities – an overlooked discharge source for pharmaceuticals to
the environment. In: Kümmerer K Ed, Pharmaceuticals in the Environment. Sources, Fate, Effects
and Risks. Springer, Berlin, Heidelberg New York, pp 37-42.ISBN: 978-3-540-74663-8
Larsson DGJ, Adolfsson-Erici M, Parkkonen J, Pettersson M, Berg H, Olsson P-E and Förlin L
(1999). Ethinyloestradiol - an undesired fish contraceptive? Aquatic Toxicology 45:(2-3), 91-97.
Larsson DGJ, De Pedro C och Paxeus N (2007). Effluent from drug manufactures contains extremely
high levels of pharmaceuticals. Journal of Hazardous Materials. 148, 751-755.
Li D, Yang M, Hu J, Ren L, Zhang Y och Li K (2008). Determination and fate of oxytetracycline and
related compounds in oxytetracycline production wastewater and the receiving river. Environ. Toxicol.
Chem., 27, 80-86.
Lübick N (2008). Genes help predict drugs’ environmental impacts. Environ. Sci. Technol. 42 (15),
5382-5383.
Länge R och Dietrich D (2002). Environmental risk assessment of pharmaceutical drug substances –
conceptual considerations. Toxicology Letters 131: 97-104.
Oaks JL et al. (2004). Diclofenac residues as the cause of vulture population decline in Pakistan. Letters
to Nature 427, 630-633
Parrott JL och Blunt BR (2005). Life-cycle exposure of fathead minnows (Pimephales promelas) to an
ethinylestradiol concentration below 1 ng/L reduces egg fertilization success and demasculinizes males.
Environ. Toxicol. 20 (2), 131–141.
Perreault H, Semsar K och Godwin J (2003). Fluoxetine treatment decreases territorial aggression in a
coral reef fish. Physiology & Behavior 79(4-5):719-24.
Purdom CE, Hardiman PA, Bye VJ, Eno NC, Tyler CR och Sumpter JP (1994). Estrogenic effects of
effluents from sewage treatment works. Chem. Ecol. 8, 265-285.
Routledge EJ, Sheahan D, Desbrow C, Brighty GC, Waldock M och Sumpter JP (1998). Identification of estrogenic chemicals in STW effluents. In vivo responses in trout and roach. Environmental
Science and Technology 32, 1559-1565.

160

Seiler JP (2002). Pharmacodynamic activity of drugs and ecotoxicology--can the two be connected?
Toxicol Lett, 131, 105-115.
Thorpe KL, Cummings RI, Hutchinson TH, Scholze, Brighty G, Sumpter JP and Tyler CP (2003).
Realtive potencies and combination effects of steroidal estogens in fish. Environmental Science and
Technology 37(6): 1142-1149.
Pettersson I and Berg C (2007). Environmentally relevant concentrations of ethynylestradiol cause
female-biased sex ratios in Xenopus tropicalis and Rana temporaria. Environ Toxicol Chem. 26,
1005-9.
U.S. FDA (Food and Drug Administration) (1998). Guidance for Industry, Environmental Assessment of Human Drug and Biologics Applications. Department of Health and Human Services
Center for Drug Evaluation and Research (CDER) Center for Biologics Evaluation and Research
(CBER) CMC 6.

161

9
162

Hållbar avloppsvattenrening

Jes la Cour Jansen, Maritha Hörsing, Per Falås och Anna Ledin,
MistraPharma

Idag utvecklas och testas ett antal specifika tekniker som förväntas att
kunna användas för att avlägsna läkemedel från avloppsvatten. En av
utmaningarna i detta arbete är att det är svårt att finna metoder som
fungerar på ett stort antal läkemedel. Det beror på att metoderna är läkemedelsspecifika, vilket betyder att en metod som är bäst lämpad för att
avlägsna ett specifikt läkemedel, inte alls har den önskvärda effekten på
andra läkemedel. Detta betyder i sin tur att det inte finns en enkel
lösning som kan användas för att lösa hela problemet. En annan utmaning är att nya läkemedel ständigt upptäcks i miljön, vilket gör att det är
svårt att uppskatta hur stort behovet är för rening med fokus på läkemedel
och hur stora kostnaderna kommer att bli om effektiva och välfungerade
tekniker ska installeras på våra reningsverk.
Vi människor använder och sprider läkemedel (genom urin och fekalier
samt avfall av överblivna läkemedel) huvudsakligen i våra hem, på sjukhus
eller vid andra vårdinrättningar. Det är bara i särskilda fall som industrier
för produktion av läkemedel släpper ut mängder av betydelse till miljön.
Figur 1 visar hur läkemedelsflödet ser ut från användning och kassering
till nedbrytning, avfallsupplag eller utsläpp till ytvatten. Det finns idag en
tydlig trend som pekar på att allt fler läkemedel används i hemmen, där
överblivna läkemedel hamnar i toaletten och förs därifrån vidare ut i avloppssystemet. Detta betyder att avloppssystemet och reningsverken skulle
kunna utgöra effektiva barriärer som kan skydda miljön från exponering av
läkemedel.
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Figur 1. Läkemedelsflöde från användning och kassering till avfallsupplag eller utsläpp i ytvatten (Nikolaou et al. 2007).

Läkemedel i vatten- och avloppssystem
De avloppssystem inklusive reningsverk som vi idag använder oss av, är
inte byggda för att avlägsna läkemedel eller andra miljögifter. Inte ens de
mest moderna. De var inledningsvis byggda för att samla in och transportera bort avloppsvattnet från städerna ut på landsbygden. Senare utvecklades
de så att de också kunde reducera mängden organiskt material som, om det
kommer ut i vattenmiljön, kan orsaka syrebrist. Reningsverken ska också
reducera nivåerna av näringssalter (kväve och fosfor), som i sin tur kan
orsaka övergödning i sjöar och andra vattendrag och i havet. Det största
problemet med utsläpp av näringssalter till ytvatten är att de kan orsaka
stora algblomningar som i sin tur kan orsaka obehagliga lukter samt syrebrist när algerna sjunker till botten och bryts ned. Dessutom kan algblomningarna vara giftiga för människor och djur, samt orsaka estetiska problem
längs våra kuster.
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I dagsläget har vi ganska liten praktisk erfarenhet av att avlägsna eller bryta
ned läkemedel i våra reningsverk. Bra analysmetoder för att identifiera och
kvantifiera läkemedel finns bara för ett fåtal substanser och det saknas helt
analysmetoder för substanser som är bundna till partiklar.
Fram tills idag har möjligheten att upptäcka och kvantifiera läkemedelsrester styrts av de analysmetoder som funnits till hands. Detta betyder stora
begränsningar i möjligheterna för att prioritera de mest problematiska
substanserna och utvärdera vilka möjligheter som finns för att avlägsna just
dessa läkemedel vid reningsverken. Dessutom har man bara i begränsad
omfattning studerat möjligheterna att integrera nya tekniker för rening av
läkemedel med de befintliga metoder som idag används vid svenska
reningsverk.

Vad händer med läkemedlen efter användning
När läkemedel eller rester av använda läkemedel kommer ut i avloppssystemet följer de med avloppsvattnet och hamnar slutligen i ett reningsverk.
Vad som sedan händer med dem beror dels på vilka fysikaliska, kemiska
och biologiska egenskaper den aktuella substansen har, dels på de särskilda
behandlingsprocesser som används vid reningsverket i fråga.
Dagens reningsverk är inte konstruerade för att minska mängden och/eller
bryta ned läkemedel. Vad som händer med läkemedlen i reningsverken
beror därför på den aktuella läkemedelssubstansens inneboende egenskaper
och på de reningsprocesser som används vid de olika reningsverken. I vissa
fall kan läkemedlen brytas ned biologiskt, om reningsverkets processförhållanden är gynnsamma. Figur 2 visar vad som händer med läkemedelsrester
i ett modernt reningsverk och visar också olika nedbrytnings- och avlägsningsmekanismer.
För att förstå vad som händer med läkemedel i reningsverken måste man ta
hänsyn till tre huvudmekanismer.
• Avdunstning av flyktiga föreningar
• Läkemedlets förmåga att binda till partiklar (sorption)
• Läkemedlens löslighet i vatten
Det är dessa tre mekanismer som avgör transporten i avloppssystemen
och om det är möjligt att bryta ned och/eller separera läkemedel i reningsverken.
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Figur 2. Läkemedelsresters flöde i ett modernt reningsverk och olika nedbrytnings- och avlägsningsmekanismer.

Idag vet vi att det är mycket få läkemedel som är flyktiga. Det betyder att
avdunstning av läkemedel från reningsverken inte är en process av betydelse. Några, men långt ifrån alla, läkemedel binder hårt till slam och
kan därför hanteras i reningsverkens slambehandlingsdel. Majoriteten av
substanserna är vattenlösliga och kommer därför att passera genom reningsverken, förutsatt att de inte bryts ned.
De läkemedel som binder till slammet kan till viss del brytas ned, men inte
alltid fullständigt och ger då upphov till nedbrytningsprodukter. Rötning,
dvs. anaerob (syrefri) nedbrytning, med efterföljande avvattning är idag den
vanligaste behandlingsmetoden för slam som sprids på åkrar, används som
jordförbättringsmedel eller förbränns. Genom rötning reduceras mängden
behandlat slam och mängden patogener i det, samtidigt som biogas
produceras.
Anaerob nedbrytning görs för att minska volymen slam som behöver
omhändertas, och för biogasproduktion samt för att minska mängden sjukdomsframkallande mikroorganismer.
Endast för ett fåtal läkemedel har det visats att fullständig anaerob nedbrytning är möjlig. Ett allmänt antagande är att de kemiska strukturerna i
vanliga läkemedel inte bryts ner under anaeroba förhållanden. Fullständig
sönderdelning av läkemedlen erhållas vid förbränning, till skillnad från
andra lösningar som innebär att läkemedlen når vår omgivande miljö.
Av det ovan nämnda följer att reningsprocesser för att avlägsna merparten
av alla läkemedel bör införas i reningsverkens vattenbehandlingsdel.
Följande avsnitt fokuserar på detta.
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Vattenbehandling
Som nämndes ovan beror nedbrytning av läkemedel på de processer som
används vid reningsverken och på den aktuella substansens kemiska
struktur.
Vissa läkemedel är mycket svåra eller omöjliga att bryta ner biologisk, som
exempel kan nämnas vissa röntgenkontrastmedel, medan andra substanser
är mer eller mindre nedbrytbara under rådande behandlingsförhållanden.
Slammets uppehållstid (dvs. slammets ålder) i systemet är avgörande för
nedbrytningen av vissa läkemedel. Parametern slamålder (brukar förkortas
SRT och är den tid som slammet befinner sig i behandlingsreaktorn) är
central för hur effektiv nedbrytningen är. Genom att öka slammets uppehållstid får fler långsamväxande bakterier chansen att växa till, närvaron
av dessa kan öka sannolikheten för att ett givet läkemedel ska kunna brytas
ned, om det finns i avloppsvattnet.

I figur 3 visas resultaten av elimineringen av ibuprofen (IBP) och bezafibrat
(BZF) från ett antal olika reningsverk (Clara et al. 2005). Resultaten visas som
en funktion av slammets uppehållstid (slammets ålder) i systemet. Av resultaten går att utläsa att om slammet har en lång uppehållstid (dvs. har en hög
slamålder) får vi en nästan total eliminering av ibuprofen. För bezafibrat är
bilden något mer komplicerad, men tendens pekar på ökad eliminering med
ökad uppehållstid, här har dock andra faktorer också en betydelse.
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Figur 3. Resultaten av elimineringen av ibuprofen (IBP) och bezafibrat (BZF) från ett antal olika
reningsverk (Clara et al. 2005). Resultaten visas som en funktion av slammets uppehållstid (SRT)
i systemet.

I Sverige är betydelsen av slamåldern särskilt viktig eftersom mer än 100
reningsverk som tar emot och behandlar avloppsvatten från mer än 10 000
människor drivs med låg slamålder. Elimineringen av läkemedel vid dessa
reningsverk kan därmed antas vara mycket begränsad.
De metoderna som används i Sverige visar en tydlig geografisk fördelning
och en tydlig uppdelning efter reningsverkens storlek. Söder om en linje
dragen från Norrtälje kommun vid Östersjön till Hagfors kommun vid den
norska gränsen (~ 60:e breddgraden) krävs den mest avancerade biologiska
behandlingen med kväverening tillsammans med fosforrening. Temperaturen i dessa reningsverk är tillräckligt hög för att möjliggöra driften av
avancerad biologisk rening året om. Söder om denna linje är det bara de
mindre reningsverken, tillsammans med ett fåtal reningsverk i de inre
delarna av landet, som enbart använder en kombination av kemisk och
biologisk behandling utan biologisk kväverening.
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Norr om linjen drivs de större reningsverken vanligtvis med en kombination
av kemisk och biologisk behandling, medan de flesta av de mindre reningsverken endast nyttjar mekanisk och kemisk behandling.
Figur 4 visar typiska processcheman för reningsverk i de norra och södra
delarna av Sverige. De olika reningsstegen är angivna och den förväntade
avlägsningen av organiskt material såsom suspenderat material och BOD
(anger mängden biologiskt nedbrytbara substanser i vattnet) anges tillsammans med minskningen av fosfor och kväve. I figur 4 framgår också att de
reningsverksvolymer som behövs för reningsverken i söder, som drivs med
biologisk kväverening och hög slamålder, är betydligt större än de volymer
som krävs för reningsverk i norr, som drivs utan biologisk kväverening och
med låg slamålder.
Reduction of
organic material
and nutrients
Northern plants
SS > 90%
BOD > 90%
P
> 90%
N
~ 25%
Southern plants
SS > 90%
BOD > 90%
P
> 95%
N
> 75%

Figur 4. Typiska processcheman för reningsverk i de norra och södra delarna av Sverige med
biologisk rening. I tabellerna finns angivet den förväntade reningen av suspenderat material
och organiskt material som BOD (anger mängden biologiskt nedbrytbara substanser i vattnet)
tillsammans med reduktionen av fosfor och kväve om den biologiska behandlingen kombineras
med kemisk fällning av fosfor.

Nya lovande metoder
Sökandet efter förbättrad effektivitet i avloppsreningen är en fråga om att
hitta lösningar som fungerar för de läkemedel som är av störst betydelse för
miljön. Genom att utvärdera och mäta minskningen av dessa läkemedel i
befintliga reningsverk och sedan använda de nya och lovande metoderna,
som kan kombineras med de befintliga kan man öka möjligheterna att säkerställa nödvändig rening.
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Det finns några nya behandlingstekniker som behöver utvärderas. Därtill
ska sägas att ännu har kanske inte de läkemedel som är av störst betydelse
för miljön identifierats, men vi kan förvänta oss att de läkemedel som identifieras som högst nödvändiga att ta bort kommer utgöras av ett antal olika
substanser med olika kemiska egenskaper. Metoderna behöver anpassas
nästan till varje enskilt reningsverk eller grupp av reningsverk med liknande
processutformning eftersom det är vid de befintliga anläggningarna som
idag drivs med mycket olika reningstekniker och har olika kapacitet att ta
bort läkemedel som reningen kommer att ske.
Flera parametrar behöver vägas samman för att skapa ett ekonomiskt
försvarbart och hållbart reningssystem för att ta bort läkemedel. Man behöver ta hänsyn till att det bara är ett fåtal läkemedel som verkligen behöver
elimineras och att befintliga reningsverks kapacitet att ta bort läkemedel
varierar. Även vilken potential nydesignade metoder framtagna för att eliminera eller bryta ned läkemedlen behöver beaktas. Flera nya metoder skulle
behöva tas i bruk om målet var att alla läkemedel skulle elimineras i så stor
utsträckning som möjligt. Detta skulle sannolikt leda till höga ekonomiska
kostnader såsom höga energi- och miljökostnader.
Det är läkemedlens kemiska egenskaper som är utgångspunkten för de nya
metoderna. En del substanser kan adsorbera till en yta, den egenskapen
öppnar för möjligheten att införa adsorbenter i reningsprocessen och bör
övervägas. Dessutom måste metoder för att separera partiklar med
adsorberade läkemedel utvärderas.
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Eftersom vissa substanser inte är biologiskt nedbrytbara kan kemisk behandling vara en lösning. Kemisk behandling kan innebära total nedbrytning
eller delvis sönderdelning av substansens struktur. Kemisk behandling
skulle kunna föregå biologisk behandling och därmed möjliggöra total nedbrytning av substanser som är biologiskt onedbrytbara.
Slutligen måste de biologiska metoderna utvärderas och optimeras. Det
är endast då vi kan hitta den optimala strategin, mellan att fortsätta med
driften av processerna som idag, och möjligheterna att optimera flödet eller
genom att kombinera de befintliga lösningarna med nya lösningar.
Eftersom olika läkemedel har olika nedbrytningsmekanismer och de reningsverkstekniker som används idag skiftar mellan olika reningsverk så kan
vi förvänta oss att tekniker baserade på de flesta av ovanstående principer
kommer vara av betydelse i Sverige.

Fysikaliska metoder
Fysikaliska metoder innebär att läkemedlen skiljs från avloppsvattnet utan
att de bryts ned. Detta betyder att även de metoder som används för att hantera de avskilda substanserna behöver utvärderas.
Fysikaliska metoder kan optimeras så att de avlägsnar nästan alla partiklar
men utan att läkemedlen förstörs. Förutom läkemedel avlägsnas alla andra
partiklar och substanser bundna till partiklarna. Det betyder i allmänhet
en förbättrad rening av avloppsvattnet från många andra substanser t.ex.
organiska partiklar, kväve och fosfor, tungmetaller, organiska miljögifter och
även sjukdomsframkallande mikroorganismer. Problemet med de fysikaliska metoderna är att substanserna hamnar i slammet eller i ett koncentrerat
flöde som kräver ytterligare behandling.
Traditionellt sett används olika typer av filter (sandfilter, skivfilter, membran, mikro- och ultrafilter) för att avlägsna partiklar. Men filtreringen av
partiklar avlägsnar bara den andel av läkemedlen som är bundna till partiklarna, vilket i de flesta fall bara är en liten andel. Det kan däremot vara ett
viktigt steg att ta bort partiklarna för att öka effekten i efterkommande steg
och därmed göra dem mer kostnadseffektiva. Filtrering skulle kunna användas som ett förbehandlingssteg till t.ex. kemiska och biologiska behandlingsmetoder.
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Vissa läkemedel kan avlägsnas direkt genom att använda membran med
mycket små porstorlekar, t.ex. membran avsedda för omvänd osmos, nanofiltrering och ultrafiltrering. De flesta läkemedel har molekylvikter inom ett
ganska begränsat intervall (omkring 100–1 000 g/mol), därför antar vi att
det är en möjlig, men troligtvis dyr lösning att med hjälp av membran direkt
avlägsna ett mycket brett spektrum av substanser.
Det finns flera olika typer av material som har egenskaper som gör dem
intressanta att användas som adsorbenter för att fånga upp och avlägsna
läkemedelssubstanser. Exempel på sådana är aktivt kol, lermineraler och
specialdesignade polymerer (s.k. MIP, molecular imprinted polymers). Men
även om de potentiellt är relevanta då dom kan vara aktiva för de flesta
läkemedlen, uppstår problem när man använder dem i praktiken då deras
adsorptionskapacitet inte kan utnyttjas fullt ut. Detta beror på att tillväxt av
bakterier blockerar ytorna eller att andra organiska molekyler som finns i det
behandlade avloppsvattnet binds till adsorbenten. För ett bredare spektrum
av farmaceutiskt aktiva substanser är aktivt kol och lermineraler relevanta
som adsorbenter. Om ett mycket begränsat antal läkemedel identifieras som
problematiska och potentiellt skadliga för miljön kan man i stället använda
specialanpassade MIP-polymerer.

Kemiska metoder
Generellt kan man konstatera att de kemiska metoder som beskrivs nedan är
relativt ospecifika, vilket betyder att de bryter ned fler substanser än läkemedel. Industrikemikalier och andra motståndskraftiga substanser bryts ned
parallellt med läkemedlen, vilket i allmänhet leder till förbättrad kvalitet hos
det utgående vattnet. Dessutom leder oxidationsmetoderna till att de flesta
bakterier oskadliggörs, vilket i sin tur ger en förbättrad hygienisk kvalitet på
det utgående vattnet. Ett problem som kräver särskild uppmärksamhet är
risken för att nya biologiskt aktiva substanser bildas.
Kemiska metoder leder till fullständig och/eller partiell nedbrytning av
läkemedel. Fullständig nedbrytning, innebär att substansen omvandlas till
koldioxid och vatten, den är i allmänhet dyr medan partiell nedbrytning kan
leda till förbättrad biologisk nedbrytbarhet som kan användas i ett biologiskt
nedbrytningssteg i ett senare skede. Ofullständig nedbrytning kan bilda nya
substanser som normalt är mindre skadliga än ursprungskemikalien. Men
det finns exempel på att de nybildade nedbrytningsprodukterna är mer
skadliga än ursprungssubstansen. Nedbrytningsförsök med karbamazepin
har visat att det bildas flera nedbrytningsprodukter, däribland akridin och
akrodon. Akrodon är ett exempel på en kemisk förening som ger oönskade
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biologiska effekter som har större betydelse än effekterna från ursprungsföreningen eftersom vi vet att den orsakar DNA-skador och uppvisar högre
ekotoxicitet (Encarnación och Arce, 2007; Wiegman et al., 2003).
Kemisk nedbrytning som bygger på oxidationsprocesser (t.ex. VakuumUV, UV/H2O2, H2O2/O3 och UV/O3) och selektiva oxidationsmedel (ClO2,
MnO4- och O3) kan användas för att oxidera läkemedel, vilket normalt görs
efter den traditionella behandlingen av avloppsvattnet. När man använder
denna behandling förlorar läkemedlen oftast sin farmaceutiska aktivitet
och kan lättare brytas ned biologiskt. Selektiva oxidationsmedel kan användas för att avlägsna ett brett spektrum av farmaceutiskt aktiva substanser
och avancerade oxidationsprocesser kan vara ett alternativ i de fall där en
fullständig oxidation av organiskt material är nödvändig för att bryta ned de
läkemedel som är svåra att eliminera med andra metoder.

Biologiska metoder
Förbättrade biologiska metoder kan användas för den biologiska nedbrytningen av ett brett spektrum av läkemedel. Som vi tidigare beskrivit har en
traditionell biologisk avloppsbehandling använts för att till viss del avlägsna
eller ofullständigt bryta ned vissa läkemedel. Nedbrytningen kan förbättras genom att öka slamåldern i den befintliga biologiska behandlingen
eller genom att ytterligare rena det utgående vattnet i nya reningssteg som
är skräddarsydda för detta syfte. Ett mer radikalt alternativ är att använda
membranbioreaktorer och på så sätt erhålla en bredare biologisk nedbrytning och därigenom avlägsna farmaceutiskt aktiva substanser. Behandling
av detta slag är fördelaktig jämfört med traditionella aktiverade slamsystem
eller biobäddar, eftersom behandlingen kan utföras genom att använda en
extrem slamålder. Det leder till ökad biologisk nedbrytning av läkemedel
som normalt inte kan brytas ned.
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Ytterligare fördelar och problem
Förutom de direkt processrelaterade fördelarna och problemen, finns ett
stort antal bieffekter som vanligtvis ingår i en utvärdering av miljöpåverkan.
Som exempel kan nämnas storleken på anläggningen – hur ser behovet ut,
behovet av ny infrastruktur, transporter, användning av kemikalier, energibehovet etc. Dessutom kan några av metoderna påverka säkerheten och
hälsan hos de anställda vid reningsverken.
Som slutsats kan sägas att oavsett vilken eller vilka nya metoder som införs
så kommer det att medföra betydande kostnader. Beräkningar visar på att
kostnaden för avloppsrening kan öka med 20–100 % om någon av de mer
avancerade metoderna införs.
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Sammanfattning
De avloppsreningssystem vi idag använder i Sverige är högteknologiska.
Nya metoder har redan tidigare införts i befintliga reningsverk. Drivkraften
för utvecklingen av de tekniska förbättringarna har under decennier varit
vårt miljömedvetande. Att minska mängden läkemedel som släpps ut från
våra reningsverk är en stor utmaning eftersom de behandlingsmetoder
som kommer att behövas kommer att variera eftersom de är beroende av
läkemedlens struktur. Om vi ska kunna införa metoderna till en rimlig
ekonomisk och miljömässig kostnad måste vi ha ett strikt prioriteringssystem där de läkemedel som medför störst miljörisker är de som avgör
vilka metoder som används.
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Lagstiftning för en hållbar utveckling
Bettina Rechenberg
Tyska naturvårdsverket, EPA

Idag finns det skillnader i de miljöutvärderingar som görs innan ett nytt
läkemedel godkänns som beror på om läkemedlet är avsett för människor
eller djur. Är de här procedurerna tillräckliga, eller behöver vi se över den
befintliga lagstiftningen? Det kan vara nödvändigt med nya initiativ för
att minska miljöbelastningen från läkemedel.
Under mer än 20 år har den europeiska lagstiftningen krävt att en miljöriskutvärdering ingår i proceduren för att få ett läkemedel godkänt. Men det går
uttryckligen inte att stoppa ett läkemedel som ska användas av människor
från att godkännas även om man har identifierat en miljörisk. För veterinärmedicinska läkemedel är den juridiska situationen en annan. Ett läkemedel
kan stoppas eller kan begränsas till vissa användningsområden om det finns
bevis för en miljörisk.
Vägledande dokument som beskriver data och testresultat som är nödvändiga för miljöriskutvärderingar antogs för veterinärmedicinska läkemedel
2001 och 2005 och för humanmedicinska produkter 2006.
Är dessa krav tillräckliga för att garantera en hållbar användning av läkemedel? Eller behövs det ytterligare åtgärder för att undvika negativa effekter
av läkemedel i miljön och för att få en hållbar utveckling i stort?

EU:s lagstiftning om miljöutvärdering av läkemedel
Redan för mer än tjugo år sedan började man ta fram EU-dokument om
miljöriskutvärdering för human- och veterinärmedicinska läkemedel. Detta
arbete fastställdes i EU-direktiv 81/851/EEC respektive 93/39/EEC. Direktiven ersattes av de nya kodifierade direktiven 2001/83/EC (EC 2001a) för
läkemedel avsedda för människor och 2001/82/EC (EC 2001b) för veterinärmedicinska läkemedel. Båda två sammanför ett antal gamla direktiv som rör
godkännande av läkemedel. Direktiven uppdaterades sedan genom EUdirektiven 2004/27/EC (EC 2004a) och 2004/28/EC (EC 2004b) (Koschorreck, de Knecht 2004).
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I enlighet med direktiv 2001/82/EC och gällande tillägg (2004/28/EC)
(veterinärmedicinska läkemedel):
“bör ett försäljningsgodkännande i ett medlemsland erkännas av lämplig myndighet i ett annat medlemsland om det inte finns allvarliga grunder för att anta att
godkännandet av den veterinärmedicinska produkten i fråga kan utgöra en risk för
människors och djurs hälsa, eller för miljön (recit 7). Miljöpåverkan ska studeras och
hänsyn till särskilda omständigheter ska tas från fall till fall (recit 23).”
Bedömningen om nytta kontra risk tar hänsyn till
”varje risk som rör kvaliteten, säkerheten och effekten av de veterinärmedicinska
produkterna med avseende på djurs och människors hälsa och varje risk för oönskade
effekter på miljön” (Artikel 1(19)).
Dessutom
“anledningar till eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska vidtas
vid förvaring av den veterinärmedicinska produkten, administrering till djur och
avfallshantering, tillsammans med en indikation på möjliga risker som den veterinärmedicinska produkten kan utgöra för miljön, för människors och djurs hälsa och
för växter …” och ”resultaten från tester som utvärderar de eventuella riskerna som
den medicinska produkten kan utgöra för miljön ska lämnas in” (Artikel 12).
Jämfört med direktiv 2001/82/EC så uppmärksammar direktiv 2001/83/EC
(i tillägget), som reglerar godkännandet av läkemedel avsedda för människor, miljöfrågan i mycket mindre omfattning:
“miljöpåverkan ska utredas och vid behov ska särskilda mått för att begränsa en
sådan påverkan tas fram. Inte i något fall ska en sådan påverkan utgöra ett kriterium
för att avslå ett försäljningsgodkännande (recit 18). Till ansökan ska biläggas, där så
är tillämpligt, skäl till eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska vidtas
vid förvaring av den medicinska produkten, vid administrering till patienter och vid
avfallshantering, tillsammans med en indikation på möjliga risker som den medicinska produkten kan utgöra för miljön” (Artikel 8(g)).
Det betyder att även om man har identifierat en miljörisk så kan ett godkännande av ett läkemedel avsett för människor uttryckligen inte stoppas.
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Vägledande dokument om utvärdering av miljörisker för
läkemedel
Proceduren för att utvärdera miljörisker är uppdelad i två faser: fas I, som är
en uppskattning av läkemedelssubstansens koncentration, och fas II, som är
en utvärdering av fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper.
Det finns dessutom ett tröskelvärde för exponering eller ”aktionsgräns”.
Detta värde avgränsar uppskattningen av exponeringen i fas I från
testkraven i fas II. I målen för en riskutvärdering ingår att skydda ekosystemen i vatten och på land, grundvatten, mikroorganismer i reningsverk
och näringskedjornas toppkonsumenter.
Utvärderingen tar bara hänsyn till den miljöexponering som användningen
av läkemedlet ger upphov till. Att utvärdera den miljörisk som kan uppkomma när läkemedlet produceras eller kasseras ligger utanför ramarna för
de vägledande dokumenten.
Samtliga vägledande dokument beskriver ett tillvägagångssätt som består av
två faser med logiska etapper. Däremot är exponeringsberäkningen, aktionsgränserna för fas I och II, samt de data som behövs olika beroende på den
specifika miljöexponeringen från human- respektive veterinärmedicinska
läkemedel.
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Utvärdering av miljörisker för läkemedel avsedda för människor
Det vägledande dokumentet om läkemedel avsedda för människor trädde i
kraft 2006 (EMEA 2006).
I fas I beräknas den förväntade läkemedelskoncentrationen i vattenmiljön
baserat på maximal daglig dos. Om detta värde (PECYTVATTEN) är lägre än
den definierad gräns på 0,01 μg/l antar man att läkemedlet i fråga sannolikt
inte utgör någon risk för miljön. I och med detta avbryter man utvärderingsproceduren.
Om däremot den beräknade koncentrationen i ytvatten är över gränsen
på 0,01 μg/l så måste man gå vidare och analyser vad som händer med
läkemedlet i miljön och vilka effekter det får.
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Om kända effekter från liknande substanser eller resultat från biologiska
studier tyder på att risken för ekotoxiska effekter (ex. störningar av organismers hormonsystem) är ovanligt hög så ska en fas II-utvärdering göras.
Detta gäller oavsett den förväntade koncentrationen i miljön. Är partitionskoefficienten för n-oktanol-vatten (log KOW) över 4,5 måste även test för
nedbrytbarhet, bioackumulering och toxicitet genomföras. Ett så högt värde
pekar på att det finns en risk att substansen ansamlas i levande organismer
(se figur 1).
PEC > 0,01 μg/l

Phase I

Phase II
PEC < 0,01 μg/l

S
T
O
P

log Kow > 4.5
Screening for persistence,
bio-accumulation and toxicity

Effect in the environment at concentrations
below 10 ng/L expected („however“-clause)

Figur 1. Utvärdering av miljörisker för läkemedel avsedda för människor

För naturliga substanser som vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider,
proteiner, kolhydrater, lipider och örtmediciner behövs inga miljöutvärderingar.
I fas II samlar man in information om de fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaperna och utvärderar dem i förhållande till hur omfattande
miljöexponeringen är. Fas II är uppdelad i två steg, etapp A och etapp B.
En uppsättning basdata i etapp A baserat på screeningsinformation som
utgår från kroniska effekter gör att det går snabbt att uppskatta risken för
vattenmiljön (alger, vattenloppor, fiskar) och för mikroorganismer. Ytterligare utvärderingskriterier omfattar risken för att substansen överförs till
sedimentet och adsorberas till slammet och därmed i och med slamspridning förs över till landbaserade ekosystem. Man måste även räkna med
risken för att den ansamlas i levande organismer.
Identifierar man inte någon risk i etapp A är utvärderingen avslutad. Om
inte så krävs ytterligare data om ekotoxiciteten vid den efterföljande etapp B
(Koschorreck, de Knecht 2004).
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Sedan vägledningen från EMEA trädde i kraft har informationskvaliteten
ökat och antalet dataset med fullständiga riskutvärderingar ökar hela tiden.
Dessa data kommer att användas för att se över vägledningen, exempelvis
aktionsgränserna och hur lämpliga testerna är. En första analys visar att det
är mindre än 10 procent av alla syntetiska läkemedel som enkelt bryts ned
biologiskt.
I USA trädde ett vägledande dokument om läkemedel avsedda för människor i kraft redan 1998 (FDA 1998). Där börjar utvärderingen av miljörisken
med en beräkning av vad exponeringen i sämsta fall skulle kunna bli. Detta
baseras på hur mycket som produceras varje år av den aktiva substansen.
Om den uppskattade koncentrationen av substansen i vattenmiljön är
1 μg/l eller högre, så krävs empiriska data. Vägledningsdokumentet
beskriver de data som behövs i de olika etapperna under fas II och börjar
med akuta effektdata.

Utvärderingen av miljörisker för veterinärmedicinska läkemedel
Under 1996 tog den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA fram en
omfattande vägledningsdokumentation som hjälper den sökande vid
bedömningen av miljöriskutvärderingen för veterinärmedicinska läkemedel.
För att harmonisera de data som krävs för att registrera veterinärmedicinska
läkemedel i Europa, USA, Japan, Kanada och Australien/Nya Zeeland så
tillsatte VICH:s styrgrupp en arbetsgrupp för att utveckla nya vägledningar
till miljöriskutvärderingen i både fas I och II (VICH: International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products).
Vägledningsdokumentet för fas I fastställdes den 15 juni 2000 och togs i bruk
under 2001 (VICH 2000). Vägledningsdokumentet för fas II blev klart under
2005 (VICH 2005). Med dessa två dokument som grund togs ett mer detaljerat tekniskt vägledningsdokument fram för Europa. Dokumentet trädde i
kraft under 2007 (EMEA 2007).
Fas I för veterinärmedicinska produkter identifierar de produkter som
kräver en mer omfattande undersökning av eventuella miljöeffekter på
organismer som inte är målet för läkemedlet. Detta följer procedurerna för
den första fasen av miljöriskutvärderingen av läkemedel avsedda för människor. I fas I utvärderas i vilken omfattning miljön kan exponeras för en
produkt, produktens aktiva substanser och andra ingredienser. Utvärderingen måste ta hänsyn till arten som ska behandlas, hur läkemedlet ska
användas, egenskaperna hos läkemedlets beståndsdelar samt hur det ges. I
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fas I finns det flera ämnen som är undantagna från ytterligare testning. Dit
hör fysiologiska substanser som vitaminer, elektrolyter, naturliga aminosyror och örter. Produkter som är avsedda för sällskapsdjur är också undantagna. Detta gäller dock inte produkter avsedda för hästar.
Fas I är uppdelad i läkemedel som används i vatten- respektive landmiljö.
När det gäller vattenmiljön tas alla veterinärmedicinska produkter som är
avsedda att användas i öppna system vidare till fas II. Om koncentrationen
av läkemedelsrester i det utgående avloppsvattnet är lägre än 1 μg/l anses
exponeringsnivåerna som obetydliga. Om koncentrationen är högre krävs en
fas II-utvärdering.
När det gäller landmiljöer går vissa läkemedel automatiskt vidare till fas
II. Det gäller läkemedel mot både utvärtes och invärtes parasiter och som
ges till djur på bete. Det beror på att dessa läkemedel även kan vara farmakologiskt aktiva mot organismer som är biologiskt besläktade med de
ryggradslösa djur som finns på betesmarken. För andra läkemedel är fas
I-utvärderingen avslutad om den uppskattade miljökoncentrationen i jorden
är lägre än 100 μg/kg (se figur 2).
Utvärderingen i fas II startar med etapp A, en uppsättning basdata som
beskriver vad som händer med läkemedlet i jord, vatten och gödsel och
vilka effekterna är på vatten- och landlevande organismer. På så sätt går det
att göra en riskbedömning. Om det inte går att utesluta en risk, tas utvärderingen vidare till etapp B och kräver ett utvidgat dataset om ekotoxiciteten. (Koschorreck, de Knecht 2004).
Figur 2. Utvärderingen av miljörisker för veterinärmedicinska läkemedel
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Åtgärder i proceduren för godkännande för att minska risker
Om etapp B visar att läkemedlet är en risk för miljön så förväntas sökanden föreslå lämpliga försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska gälla när
läkemedlet används. Sådana åtgärder finns beskrivna i produktresumén
(SPC) och i bipacksedeln (PL).
För veterinärmedicinska läkemedel är det ganska vanligt med åtgärder för
att minska risken som är baserade på miljösäkerhetsfrågor. Men i enlighet
med EU-direktiv 2001/83/EC (och gällande tillägg) så får en åtgärd för att
reducera risken för läkemedel avsedda för människor inte göra att
läkemedlet blir svårare att få tag på.
Åtgärderna för att minska risken för veterinärmedicinska läkemedel eller för
pesticider går därför inte att använda för läkemedel avsedda för människor.
Dessutom är dessa åtgärder oanvändbara på grund av att det finns ett stort
antal punktkällor som leder till både regional och kronisk exponering för
läkemedel avsedda för människor. Det behövs därför åtgärder utöver dem
som reglerar godkännandet av läkemedel.
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Skyldigheter att sammanställa miljömässigt relevanta data infördes i godkännandeproceduren för bara några år sedan. Därför finns det fortfarande
stora luckor när det gäller vilken miljöpåverkan de läkemedel som redan
funnits på marknaden under en lång tid har. Det saknas i synnerhet ekotoxicitetsdata och information om kroniska effekter. För många aktiva substanser som används ofta och i stora mängder är det för närvarande omöjligt
att göra en riskvärdering om konsekvenserna av utsläpp av läkemedel i
miljön. Med tanke på den kraftiga marknadsföringen av vissa produkter,
hur svårnedbrytbara de är och förekomsten av dessa i miljön så är denna
obalans i tillgång till basdata oacceptabel.
Ett europeiskt program för ”gamla” läkemedel bör tas fram och omedelbart
tas i bruk (SRU 2007). Detta kan göras med stöd från liknande program för
befintliga kemikalier eller pesticider. Ett forskningsprojekt för att utveckla
ett monografikoncept för veterinärmedicinska läkemedel har sponsrats av
den tyska federala miljömyndigheten UBA. Detta har lett till utvecklingen
av en metod för att systematiskt utvärdera de substanser som idag finns i
veterinärmedicinska produkter.

Läkemedel och vattenhantering
I Europa finns det inga juridiskt bindande kvalitativa tröskelvärden för
farmaceutiskt aktiva substanser i ytvatten och grundvatten.
Det europeiska ramdirektivet för vatten (2000/60/EC) (EC 2000) anger
kvalitetsstandarder för föroreningar. Direktivet har som mål att nå en
god ekologisk och kemisk ytvattenstatus. God status betyder bland annat
att koncentrationer av ”prioriterade substanser” som är relevanta för alla
medlemsstater inte överskrider de angivna miljökvalitetsstandarderna för
vatten, sediment, flora och fauna. Samma sak gäller för syntetiska och ickesyntetiska föroreningar som är ”avrinningsområdesspecifika” – relevanta för
särskilda avrinningsområden eller medlemsländer.
När man gör upp förvaltningsplaner (för avrinningsområdena) för att nå
målen i vattendirektivet så bör miljökvalitetsstandarder för läkemedel ingå.
I tyskland finns det rekommendationer för vattenkvalitetsstandarder som är
baserade på ekotoxikologiska data för det antiepileptiska läkemedlet
karbamazepin, det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak och det blodfettsreglerande läkemedlet klofibratsyra. De mätningar som är gjorda visar
att både diklofenak och karbamazepin överskrider de rekommenderade
kvalitetsstandardvärdena i ytvatten (se tabell 1).
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Tabell 1. Tyska rekommendationer för vattenkvalitetsstandarder, grundade på vattendirektivet,
för aktiva läkemedelssubstanser avsedda för människor, samt mätresultat (Tyska federala
miljömyndigheten UBA, federala arbetsgruppen för vattenfrågor LAWA, opublicerade data)

Aktiv substans

Rekommenderad
kvalitetsstandard (QS)

Mätresultat

karbamazepin

0.5 μg/l

QS överskreds med > 10 %
vid alla mätplatser

diklofenak

0.1 μg/l

QS överskreds med > 25 %
vid alla mätplatser

klofibratsyra

5 μg/l

QS överskreds inte

För dricksvatten anger dricksvattendirektivet 98/83/EC (EC 1998) ett
ramverk för de nivåer som ska gälla i Europa, men några tröskelvärden för
läkemedel har ännu inte fastställts.
Den tyska dricksvattenkommissionen rekommenderar som en försiktighetsåtgärd ett tröskelvärde på 0,1 μg/l för både human- och veterinärmedicinska läkemedel.

Riskhantering utöver lagstiftningen om miljöutvärdering
Arbetet för att minska läkemedelsexponeringen i miljöns har inte enbart
fokuserats på miljölagstiftning. Riskhanteringsstrategier som syftar till att
minska spridningen av andra föroreningar i miljön, som organiska föroreningar, tungmetaller, pesticider och patogener, leder ofta samtidigt till att
läkemedelsexponeringen i miljön minskar.
Ett exempel är den modernisering av reningsverkstekniker som har gjorts i
Europa och som bidrar till att läkemedelskoncentrationen i ytvatten minskar. Att man förbränner kommunalt avfall istället för att skicka det till
avfallsupplag förhindrar farmaceutiskt aktiva substanser från att läcka ut i
grundvattnet (Doerr-MacEwen, Haight 2006).
Ytterligare åtgärder som ligger utanför lagstiftningen och som är viktiga att
fokusera på är:
• tekniska lösningar
• att ändra förskrivningsrutiner och påverka konsumenternas beslut
• att man tar hänsyn till potentiella risker för miljön vid utveckling av
läkemedel
• lagstadgade begränsningar för avfallshantering och hur avfallsslam får
spridas på odlingsmark.
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Nyligen tog det tyska forskningsprojektet START fram olika åtgärdsalternativ för att minska föroreningar i vattendrag från läkemedel avsedda
för människor (START 2008). Man fann flera alternativ som skulle kunna
bidra till ett hållbart läkemedelsflöde (se tabell 2). START sponsras av det
tyska federala ministeriet för utbildning och forskning.
Ett av projektets huvudfokus var hur kasseringen av läkemedelsprodukter
går till. Ett system där apoteken samlar in överblivna läkemedel är det bästa
sättet för att se till att läkemedelsrester kasseras på ett säkert sätt, eftersom
farmaceuten har den expertis som krävs för att kunna bedöma om ett läkemedel utgör en eventuell risk.
Direktiv 2004/27/EC uppmanade medlemsländerna till att senast i slutet
av oktober 2005 (EC 2004a) ha satt upp lämpliga återlämningssystem för
överblivna läkemedel. I Tyskland är just nu 15 000 av totalt 21 000 apotek
anslutna till återlämningssystemet hos den största leverantören (SRU 2007).
Idag är det endast en tredjedel av tyskarna som lämnar in sina oanvända
eller utgångna läkemedel till apoteket. För att öka denna andel krävs en
omfattande och välorganiserad kampanj riktad till allmänheten. Som ett led
i detta bör varje läkemedel alltid vara märkt med hur det ska kasseras, både
på etiketten och i den medföljande dokumentationen. Ett standardråd för
kassering skulle kunna vara:
”Mediciner ska inte spolas ned i avloppet eller slängas i hushållsavfallet.
Fråga på apoteket om hur du gör dig av med de läkemedel som du inte
längre använder. Detta är en försiktighetsåtgärd”.
Tröskelvärden kan hjälpa till att skydda miljön. Sådana har införts i EUlagstiftningen men används ännu inte på ett konsekvent sätt. Detta är ett
utmärkt område för läkemedelsindustrin att arbeta proaktivt på.
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Tabell 2. Åtgärdsalternativ för att minska föreoreningen av vattendrag med läkemedel avsedda
för människor (START 2008)

Anslag till forskning om gröna läkemedel
Alternativet ska visa att det är möjligt och ekonomiskt försvarbart att använda gröna farmaceutiskt aktiva substanser. Det ska också främja användning av nya metoder för molekylär
design vid forskning och utveckling. Det bör följas av en stegvis förändring av universitetens
utbildning av kemister, farmaceuter och läkare.

Förändringar i universitetens utbildningar
Genom stegvisa förändringar av universitetens läroplaner ska kemister och farmaceuter
få utbildning i principerna om hållbar kemi och farmaci samt metoderna för datorstödd
molekylär design. Läkare bör i sin utbildning få lära sig vilka konsekvenser användning och
kassering av läkemedel får för miljön.

Öka läkares och farmaceuters medvetenhet
Genom debatter i relevanta medier och genom fortbildning ska läkare och farmaceuter ges
möjlighet att ta ställning i frågan “Förorening av dricksvatten och vattendrag med farmaceutiskt aktiva substanser” och därigenom öka deras medvetenhet om problemet. På detta
sätt skapas en grund för att direktverkande alternativ ska kunna tas i bruk i den medicinska yrkesutövningen, till exempel att använda ett miljöklassificeringssystem för läkemedel
avsedda för människor.

Införa miljöklassificering av läkemedel avsedda för människor
Ett miljöklassificeringssystem för läkemedel avsedda för människor bör införas i Tyskland
som ett gemensamt initiativ av offentliga myndigheter, läkemedelstillverkare, medicinska
och farmaceutiska organisationer, och forskarsamhället. Ett system enligt den svenska modellen rekommenderas uttryckligen.

Skapa en enhetlig standard för kassering av läkemedel
I Tyskland bör en enhetlig kassering av läkemedel regleras med hjälp av befintliga återlämningssystem på apoteken. För att uppnå detta krävs att det fastställs en bindande avfallshanteringsstandard inom ramverket för “German Life-Cycle Resource Management Act”.

Påverkanskampanjer för korrekt avfallshantering
Allmänheten ska genom utbredda kampanjer informeras om hur man ska kassera oanvända
eller utgångna läkemedel. Frågan om läkemedelsföroreningar av vattendrag ska lyftas på ett
sådant sätt att en bra avfallshantering upplevs som någonting positivt utan att förstärka den
ångest människor kan känna i sådana sammanhang. Som ett led i detta bör läkemedelstillverkare konsekvent införa den EU-lagstiftning som finns om att märka sina produkter med
avfallshanteringsinstruktioner på etiketten och på bipacksedeln.

Särskilda lagar om standarder för hållbara sanitetssystem
Det behövs lagstiftning om tekniska standarder som rör installationen och driften av hållbara
sanitetssystem. Man kan lämpligen börja med utvalda sektorer inom byggnadsindustrin, som
nya husbyggnadsprojekt, handels- och industrikomplex och sjukhus.

188

Sammanfattning
Idag kräver den europeiska lagstiftningen att de risker läkemedelsprodukter utgör utvärderas innan produkterna släpps ut i miljön. Informationen som krävs för detta fokuserar på vad som händer med läkemedlen
i miljön och vilka effekter de ger upphov till. Sedan vägledningar för
värderingen av miljörisker från human- och veterinärmedicinska läkemedel
trädde i kraft har informationskvaliteten ökat och mängden data med fullständiga riskvärderingar ökar hela tiden. Dessa data kommer att användas
för en översyn av vägledningen. Denna översyn kommer att gå igenom
aktionsgränserna och hur lämpliga testerna är. Dessutom kan översynen
identifiera substanser som vid låga koncentrationer kan ge eventuella miljöeffekter.
Ett hållbart tillvägagångssätt kräver också att miljöriskvärderingar görs för
redan befintliga substanser. Man bör ta fram och omedelbart ta i bruk ett
europeiskt program för ”gamla” läkemedel. Detta kan göras med stöd från
liknande program för existerande kemikalier eller pesticider.
Läkemedlens aktiva substanser bör föras upp på listan över prioriterade
och avrinningsområdesspecifika substanser i ramdirektivet för vatten.
Kvalitetsstandarder måste sedan fastställas för alla relevanta substanser. För
dricksvatten bör det som en försiktighetsåtgärd sättas upp tröskelvärden för
farmaceutiskt aktiva substanser.
Det är både viktigt och nödvändigt med en riskreduktionshantering utöver
själva lagstiftningen om miljöriskutvärdering. Här bör vi fokusera på
kasseringen av läkemedelsprodukter.
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