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MISTRAPHARMA
IDENTIFICATION & REDUCTION OF
ENVIRONMENTAL RISKS CAUSED BY
HUMAN PHARMACEUTICALS

MistraPharma är ett forskningsprogram finansierat av Mistra.

MistraPharma pågår under perioden 2008-2015 med en budget på ca 96 miljoner.

Huvudsyftena med MistraPharma är att identifiera läkemedelssubstanser som utgör
en risk i vattenmiljön och föreslå strategier för riskminskning. Inom programmet
testas läkemedels effekter på fiskar, grodor och vattenloppor. Mekanismer för
uppkomst av antibiotikaresistens studeras också med hjälp av molekylärbiologiska
tekniker. Dessutom utvecklas nya strategier för tidig identifiering av miljöfarliga
läkemedel med syftet att bidra till en förbättrad lagstiftning på EU-nivå.

Sex partners ingår i programmet.

Programmet omfattar också ett projekt för processteknisk utveckling för kommunala
reningsverk så att de ska kunna bryta ned och avlägsna läkemedelssubstanser. Detta
arbete pågår både i laboratorieskala och i pilotförsök ute på reningsverken. En av
målsättningarna är att ta dessa tekniker närmare implementering.

Programmet har ett separat kommunikationsprojekt med en egen budget på
cirka 7,9 miljoner, inkl. löner för kommunikatörer.
För mer information om MistraPharma se www.mistrapharma.se.
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HUR DET
BÖRJADE
Stor kunskapsbrist inom
området läkemedel och miljö
konstaterades i Läkemedelsverkets
regeringsuppdrag år 2004.
Tanken på en ansökan om
forskningsstöd från Mistra väcktes.

Kontakt togs med de
främsta svenska forskarna inom
området. De var alla mycket
intresserade av att delta i programmet och att bidra till att ta fram en
programansökan.

Kontakt togs med de viktigaste intressenterna
inom området. Samtliga stödde förslaget.
En interim referensgrupp bildades med de
viktigaste intressenterna; läkemedelsindustrin,
landstingen, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Apoteket AB
och Svenskt vatten.
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En ansökan om idéstöd
beviljades av Mistra.

En interimstyrelse
tillsattes med representanter
från Läkemedelsverket, landsting,
Kemikalieinspektionen,
renings- och vattenverken.
Ordförande från miljööverdomstolen.

Efter vissa kompletteringar
godkändes ansökan.
MistraPharma startade
1 jan 2008.

Programansökan skrevs i
samarbete med utvalda
forskare och i nära
samarbete med referensgrupp och styrelse.
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EXTERN KOMMUNIKATION
MistraPharma:s kommunikationsarbete bygger på:
• Forskningsresultat från MistraPharma.
• Forskning som syftar till att förändra samhället/beslutsprocesser.
• Forskare som vill (och kan!) interagera med samhället/beslutsprocesser.
Under de första åren, innan konkreta forskningsresultat framkommit, låg vårt fokus
på att informera om problematiken kring läkemedel i miljön och om MistraPharma
som program, på olika nationella och internationella arenor. Målet var att bygga
upp ett nationellt och internationellt nätverk för att snabbt och enkelt kunna
kommunicera kommande forskningsresultat och andra nyheter inom programmet.

HUR VI HAR ARBETAT

ÅR 1 - ETT VIKTIGT ÅR
Kommunikationsplan
En kommunikationsplan utarbetades med konkreta mål för vad som skulle
kommuniceras till vem, hur, varför och när.
Kick-off
Redan i maj under programmets första år anordnades en kick-off med över 100
deltagare från våra intressenter, såsom myndigheter, läkemedelsindustrin, hälso- och
sjukvården, VA-branschen och apotek. MistraPharmas projekt och mål presenterades
och dagens moderator var vetenskapsjournalisten Charlotte Permell.
Populärvetenskaplig bok & release party
Tillsammans med utvalda intressenter skrev vi en populärvetenskaplig bok som
sammanfattade problematiken kring läkemedel och hållbar utveckling. Boken spreds
nationellt och internationellt - En frisk framtid- läkemedel i ett hållbart samhälle /
A Healthy Future - pharmaceuticals in a Sustainable Society. Vi anordnade ett releaseparty på Nalen där vi bjöd in till debatt med bland andra bidragsgivare till boken men
även trendanalytiker.
Referensgrupp
En referensgrupp etablerades med representanter från samtliga intressenter och en
arbetsordning utarbetades för att säkerställa ett effektivt och interaktivt arbete.
En informativ hemsida
Mistrapharma.se utvecklades med all central information om programmet. ts
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FORTSATT AKTIVT KOMMUNIKATIONSARBETE
Forskarna själva bidrar till största delen med att sprida information om resultat och
kunskap som framkommit under programmet både nationellt och internationellt.

INTERN KOMMUNIKATION
Vi säkerställer en nära relation mellan kommunikatörerna och forskarna bland annat
genom:

Populärvetenskapliga årsböcker har producerats dels utifrån ett vetenskapligt
perspektiv men även med våra intressenter som målgrupp för att lyfta fram nyttan
med forskningsresultaten från MistraPharma.

•

Regelbundna telefonmöten med samtliga projektledare en gång per månad.
Detta innebär att alla kontinuerligt uppdaterats om nuläget och eventuella
justeringar i programplanen kan göras.

Vi arbetar ständigt med att analysera och värdera behov och former för kommunikation i programmet. Detta görs i ett pågående samarbete mellan forskare, intressenter,
styrelse och referensgrupp. Vi har byggt upp ett stort förtroende för varandra inom
programmet.

•

Projektledarmöte en till två dagar per år för att stämma av och säkerställa att
programplanen följs samt för att diskutera pågående och planerad forskning.

•

Programmöte med samtliga forskare i programmet under två dagar per år för
att redovisa genomfört arbete under året och diskutera underlag för
kommande programplan. Styrelse och referensgrupp inbjuds till mötet.

Exempel på aktiviteter:
• Deltagit med föredrag på många olika arenor
• Deltagit i olika möten och workshops
• Arrangerat egna seminarier
• Sessioner på större konferenser
• Egna populärvetenskapliga böcker (se mistrapharma.se)
• Bokkapitel i andras böcker
• Intervjuer i media (tidningar, TV, film, radio)
• Kontakt med studenter på flera nivåer
• Expertuppdrag (Miljömålsberedningen och andra utredningar)
• Utvecklat hemsidan mistrapharma.se
• Sammanställt en databas över ekotoxikologiska forskningsresultat från den
öppna vetenskapliga litteraturen som rör läkemedels miljöpåverkan
- wikipharma.org
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VÅRA
FRAMGÅNGSFAKTORER
•

”Proffskommunikatörer” i kommunikationsprojektet med erfarenhet av olika
typer av kommunikation, kunniga i sakfrågan och med stort nätverk inom
området.

•

Forskare som är duktiga kommunikatörer och intresserade av att vara
ute på olika arenor, nationellt och internationellt, för att sprida forskningsresultat från MistraPharma.

•

Engagerad programchef med stor förståelse för aktivt kommunikationsarbete.

•

En delaktig och intresserad styrelse.

•

Separat kommunikationsbudget.

•

Kommunikationsansvarig adjungerad i styrelsen.

•

Kick off vid programstart för att informera intressenter om innehåll och mål
för MistraPharma.

•

Nära samarbete med vår engagerade och kompetenta referensgrupp. Direktkontakter via personliga möten och telefonkontakter har visat sig vara mycket
givande.

•

Att vi initialt tillsammans med referensgruppen tog fram en arbetsordning för
hur arbetet inom gruppen skulle se ut.

•

Att vi tillsammans med referensgruppen kontinuerligt sonderat deras behov
av kommunikationsstöd och har fått förslag på olika typer av kommunikationsaktiviteter.

•

Tillsammans med intressenter genomfört aktiviteter, exempelvis skrivit böcker
och arrangerat seminarier.

•

Att vi tillsammans med referensgruppen tagit fram ett dokument med deras
förväntningar och önskemål som stämts av med forskarna och som uppdateras
kontinuerligt under programmet.

•

Releaseparty på Nalen med över 100 deltagare.
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UPPNÅDDA RESULTAT
•

Skapat ett unikt nätverk nationellt inom området läkemedel och miljö.

•

Visat på problem kring frågan nationellt och internationellt.

•

Bidragit till att Sverige ligger i framkant internationellt vad gäller kunskap
inom området.

•

Bidragit med underlag till Läkemedelsverket för att de ska kunna driva arbetet
inom EU för en bättre lagstiftning vid godkännande av läkemedel.

•

Bidragit till att läkemedel och miljö är ett eget insatsområde i den nationella
läkemedelsstrategin.

•

Bidragit till att läkemedel och miljö är ett separat område med detaljmål i
miljömålsberedningens förslag till en Giftfri miljö.

•

Bidragit till Miljöstyrningsrådets miljökrav vid upphandling av läkemedel.

•

Bidragit med kunskap kring vilka läkemedel som ska ingå i Naturvårdsverkets
miljöövervakning.

•

Bidragit med kunskap till EUs nya vattendirektiv vad gäller val av läkemedelssubstanser.

•

Bidragit med expertutlåtanden samt olika typer av beslutsunderlag till våra
intressenter.

•

Genom vårt seminarium ”Från tablett till toalett” bidragit till att regeringen tillsatt en separat utredare för att undersöka möjligheten att beakta miljöaspekter
då TLV avgör vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

•

Bidragit till att identifiera utsläpp
från läkemedelsproduktion som
en viktig utsläppskälla för
läkemedelssubstanser till
miljön.

•

Utvecklat analysmetoder
för mer än 100 aktiva
läkemedelssubstanser
som påvisats i miljön.
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