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Sammanfattning
Marion och jag har gjort en litteraturstudie om läkemedelsrester i naturen och deras påverkan
på vår hälsa och miljö. Arbetet har gått ut på att få ökad förståelse för hur läkemedelsrester
påverkar och sprids i vår natur samt för vad samhället och gemene man kan göra för att
minimera utsläppen av läkemedel. En annan del av arbetet har varit att informera allmänheten
om problemen med läkemedelsutsläpp.
För att samla fakta till vårt arbete läste vi rapporter, artiklar, avhandlingar och böcker om
ämnet och besökte apotek, avloppsreningsverk och AarhusKarlshamn (AAK). Vi var även på
en föreläsning i Lund, där en doktorand inom området berättade om sin forskning. Efter att vi
samlat och sovrat fakta skrev vi en avhandling.
Under arbetets gång märkte vi att informationen om läkemedelsrester i naturen är ganska
svårtillgänglig och det tar lång tid att verkligt sätta sig in i ämnet. På grund av detta ville vi se
till att vi med vårt projektarbete gjorde fakta om ämnet åtkomlig och begriplig. Därför satsade
vi på att skriva en avhandling som var tydlig och lätt att förstå, så att många enkelt kunde ta
del av dess innehåll.
För att informera allmänheten ställde vi ut en sammanfattning av vår avhandling på
Stadsbiblioteket i Karlshamn. För att se om utställningen tjänat sitt syfte att informera
allmänheten gjorde vi en enkätundersökning som besökarna av utställningen kunde fylla i.
Lyckligtvis sa alla att de lärt sig något och att våra fakta var lätta att förstå. För att ännu fler
skulle kunna ta del av vårt projektarbete startade vi en hemsida. På hemsidan finns
sammanfattningen upplagd samt hela vår avhandling.
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Inledning
Stora mängder läkemedel används dagligen runt om i världen och underlättar livet för
miljontals människor. Men vad händer med läkemedel efter att vi använt dem? Detta var
frågan som vi ställde oss efter att vi läst en artikel om rädslorna för läkemedelssubstanser i
slam som sprids på åkrar. Ju mer vi funderade på vilken påverkan läkemedelsrester egentligen
har på naturen desto säkrare blev vi på att detta var ämnet vi ville ha som projektarbete.
Frågorna som vi ville besvara med vårt arbete var följande








Var kan läkemedel påvisas i naturen?
Hur påverkar läkemedel vår miljö?
Vilka är de potentiella hälso- och miljöeffekterna?
Återfinnes mediciner i vårt dricksvatten?
Vad kan vi göra för att förhindra spridning av läkemedelrester i naturen?
Vad görs i dagsläget för att minimera läkemedelsutsläpp och deras påverkan?
Hur ser forskning inom området ut idag?

Metod
Då vi valde att arbeta med läkemedelsrester i naturen innebar detta att vi fick göra en
litteraturstudie då experimentella moment fick uteslutas på grund av dyra och svåra
mätmetoder. Initialt ville vi utföra provtagningar för att försöka spåra läkemedel i naturen då
det skulle innebära egna undersökningar och resultat, vilket hade varit roligt. Vi upptäckte
snabbt att vi inte skulle kunna genomföra provtagningar och fick helt enkelt nöja oss med en
gammal hederlig litteraturstudie! Dock är vår studie egentligen inte en renodlad
litteraturstudie då vi har anpassat den för att uppfylla målen för ett naturvetenskapligt
projektarbete.
Vi har använt oss av olika tillvägagångssätt för att få fram lämplig litteratur till vår studie. Det
första vi gjorde var att söka relevanta artiklar och böcker på Vägga Gymnasieskolas bibliotek
med sökmotorn ”artikelsök”. Vi fick även hjälp av vår före detta bibliotekarie John Copcutt.
Tyvärr hade vi inte någon större framgång utan vände oss istället till Karlshamns
Stadsbibliotek då de har större utbud. Även här tog vi hjälp av en bibliotekarie som beställde
hem ett antal tidningsartiklar till oss.
Sedan använde vi oss av internet där vi sökte på ”läkemedelsrester i naturen”, ”miljöpåverkan
läkemedel” och ”medicin i naturen”. På detta vis fann vi många nyttiga avhandlingar och tre
större rapporter om undersökningar som utförts i olika delar av Sverige. Vi hittade även en hel
del böcker som vi genom en kontaktperson på Landstinget Blekinge, Katharina Darlison,
kunde beställa hem utan kostnad.
När vi samlat ihop all fakta började vi läsa och sovra denna under vår första projektvecka.
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För att uppfylla kriterierna för ett naturvetenskapligt projektarbete planerade vi in ett antal
studiebesök. Vi funderade tidigt på vilka studiebesök som skulle lämpa sig och tog snabbt
kontakt med ansvariga på respektive inrättning. Vi valde att ringa till de flesta av
verksamheterna vi tänkte besöka, undantaget var vårt första studiebesök, då vi på så sätt
kunde försäkra oss om svar och även kunde förklara vårt syfte med besöket tydligt och klart.
Det första av våra studiebesök var på Kronans Droghandel i Karlshamn. Innan detta besök
ringde vi inte utan vi gick bara dit med förhoppningen att få tala med någon. På Kronans
Droghandel fick vi en del material till vår utställning och en tidskrift om hur djur drabbas av
våra läkemedelsrester. Vi fick även information om vad Kronans Droghandel gör för att
minimera läkemedelsutsläppen. Vårt andra studiebesök var på Sternö Avloppsreningsverk där
vi fick ta del av hur en avloppsreningsprocess fungerar då detta var ett viktigt för förståelse i
vårt arbete. Då vi inte kunde utföra egna undersökningar i form av provtagningar ville vi åka
upp till Lidköping, där de genomför analyser, på studiebesök. Tyvärr fick vi inte komma på
besök utan fick istället tänka om. Det var genom detta bakslag vi beslutade oss för att
kontakta AAK i Karlshamn där vi fick inblick i forskning som pågår inom området. Detta
studiebesök var mycket givande och vi hade alltså tur i oturen.
Vi var också på en föreläsning som vår handledare, Kristina Lindgren, tipsade oss om. Vägga
Gymnasieskola sponsrade denna föreläsning som ägde rum i Lund. Föreläsningen resulterade
inte enbart i djupare förståelse för ämnet utan även i att vi fick en mycket hjälpsam kontakt,
nämligen föreläsaren Estelle Larsson, doktorand i miljövetenskap.
Efter att vi samlat och sovrat fakta och efter vi varit på våra studiebesök och Estelle Larssons
föreläsning lade vi upp en strikt tidsplanering (se bilaga 2) för vårt fortsatta arbete med
litteraturstudien och sedan började vår skrivprocess av vår avhandling.
När avhandlingen var klar påbörjade vi texter till vår utställning på Stadsbiblioteket i
Karlshamn. Vi hade redan i början av vårt projekt ringt Karlshamns Kommunenhet för att få
lov att ställa ut vårt arbete på Stadsbiblioteket. Vi startade även en hemsida där vi lade upp
texterna som varit med i utställningen samt hela vår avhandling. Syftet med hemsidan var,
precis som med utställningen, att informera allmänheten om konsekvenserna av
läkemedelsrester i naturen. Vi fick även möjligheten att delta i tävlingen Unga Forskare och
därför förberedde vi en andra utställning.
Vår första tidsplanering var bara för veckorna ett till sex (2013) och därför skrev vi en ny
tidsplanering (se bilaga 3) för vecka åtta, sportlovet. Därefter var vi klara med det
gemensamma arbetet och den enskilda projektrapporten påbörjades.

Fakta & Analys
För fakta delen hänvisas till bilaga 1 kapitel 4 ”Bakgrund” och kapitel 6 ”Resultat”.
Rörande analys delen återfinnes den i bilaga 1 kapitel 7 ”Diskussion” och kapitel 8 ”Slutsats”.

Sida 5 av 47

Martina Lomnitz & Marion Darlison

Vägga Gymnasieskola

2013-03-09

Diskussion
Ämnet som vi valde innebar ett par begränsningar, främst att vi inte kunde utföra några
praktiska moment såsom tester på vår närmiljö. Provtagningar kräver helt enkelt för dyr
utrustning och sedan är de även mycket svåra att genomföra då halterna läkemedel i naturen
är låga. Om det hade varit så att vi kunde finansiera provtagningar hade det varit väldigt
intressant att se om vi kunde spåra några läkemedelssubstanser, vilket definitivt hade bidragit
till vårt projekt. Det hade dock tagit väldigt mycket tid och vi hade inte kunnat fördjupa oss
inom ämnet på samma vis. Dessutom hade projektet blivit mer avgränsat och hela upplägget
av arbete hade varit annorlunda. Det finns alltså både nackdelar och fördelar med att vi inte
kunde implementera några experimentella moment.
Metoderna som vi använde oss av för att få fram våra slutprodukter fungerade enligt oss
väldigt bra. Som sagt begränsades vi av området vi valt att arbeta med och fick helt enkelt
läsa oss igenom resultat av undersökningar som gjorts. Vi valde att läsa all fakta som vi
samlat först för att sedan skriva vår avhandling och besvara våra frågeställningar. Därefter
sammanfattade vi avhandlingen i vår utställning och lade upp allt på vår hemsida. Vi tror att
det hade varit svårt att göra det annorlunda. Vi var även på en del studiebesök, vilka alla var
givande och bidrog till vårt projekt. Besöken var även bra på det sätt att vi fick ett par avbrott
i allt vårt läsande och skrivande. Föreläsningen som vi var på i Lund bidrog också till vårt
projekt, inte enbart med fakta utan även att vi fick en kontakt som vi kunde mejla frågor till.
Vi fick med denna föreläsning och kontakt en större inblick i forskning som pågår i dagsläget
vilket innebar ett nytt perspektiv till vårt arbete. Med alla tillvägagångssätt vi valde för att få
fram fakta till vår litteraturstudie, det vill säga läsning, studiebesök och vår tripp till Lund på
föreläsning, anser vi att vi fick en bred inblick i vårt arbetsområde. Vår personliga åsikt är
alltså att vi valde bästa möjliga metoder för att arbeta med vårt projekt, med tanke på
förutsättningarna.
Något som vi i efterhand har funderat på är att vi kunde ha frågat Estelle Larsson om vi hade
fått vara med vid något provtagnings- eller analystillfälle för att se exakt hur de gick till. Detta
hade varit bra som komplement till förklaringen av analysmetoder hon gav vid sin
föreläsning. Det hade kanske inte bidragit så mycket till vårt projekt men det hade varit roligt
att få se.
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1 Sammanfattning
Läkemedel används dagligen av miljoner människor i Sverige och det är för nuvarande
oundvikligt att läkemedelssubstanser släpps ut i miljön. Detta är ett problem som inte bara
berör människan utan allt och alla i vår omgivning. Många substanser har påvisats i naturen
varav vissa utgör ett hot mot vår omvärld. De vi har belyst i vår studie är:







Ibuprofen som har påverkat sötvattensmärlan
Diklofenak som orsakat gamdöd i Pakistan och har visats bioackumuleras i
regnbågslax samt påverkar deras celler
Könshormonerna Etinylöstradiol, Östradiol och Östriol som påverkar vattenlevande
organismers reproduktiva förmåga och anses utgöra ett stort miljöhot
Antibiotika som kan leda till resistens hos bakterier
Ivermektin som leder till död av dyngbaggar och dyngflugor men inte anses utgöra
någon större miljörisk
Oxazepam som har inneburit beteendeförändring hos abborrar

Även andra substanser har detekterats, bland annat i svenskt dricksvatten. Att
läkemedelssubstanser finns i dricksvatten är mycket oroande. I dagsläget tror experter inte att
de utgör någon fara då koncentrationerna av substanserna är mycket låga men man vet inte
vad långtidsexponering av låga halter kan leda till. Därav bör försiktighetsprincipen tillämpas.
Läkemedelssubstanser släpps ut i naturen från olika källor, främst via avloppsreningsverk.
Från avloppsreningsverken sprids avloppsvattnet innehållande vissa läkemedelssubstanser till
recipienter såsom vattendrag. Även slam från avloppsreningsverken innehåller
läkemedelsubstanser och därför är det olämpligt att använda som gödsel på åkermark avsedd
för livsmedelproduktion.
Läkemedelssubstanser i naturen är inte bara ett problem i Sverige utan det har rapporterats att
de finns i övriga europiska samt amerikanska vattendrag. Läkemedelsutsläpp är alltså ett
globalt problem. Inte minst oroar de stora läkemedelsutsläppen från fabriker i Indien och
Kina.
Kunskapen om läkemedels miljöeffekter är ofta bristfällig. För att miljöarbete och deras
användning ska bli framgångsrik fodras det att alla jobbar för ett bättre samhälle. Lyckligtvis
pågår en hel del forskning inom området och förhoppningsvis kan detta leda till en bättre
förståelse för vad våra läkemedelsutsläpp innebär, åtgärder som minimerar hälso- och
miljörisker samt en ljusare och bättre framtid.
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2 Inledning
Naturfrämmande ämnen såsom läkemedel kan inte undvikas i vårt samhälle. Vi måste därför
inrikta oss på att undersöka och känna till dessa ämnens egenskaper då det är viktigt att dem
har så lite miljöbelastande egenskaper som möjligt och att vi vet hur vi ska omhänderta dem.
Läkemedel är en grupp av naturfrämmande ämnen som är väldigt viktiga för vår livskvalitet
och hälsa. De framställs i syfte att ha biologisk effekt och det är just detta som kan vara farligt
för miljön. Läkemedel som produceras för oss människor och nyttjar oss kan nämligen ha
ödesdigra konsekvenser för andra organismer. Läkemedelsrester är därför ett angeläget
område att beakta.
När det gäller läkemedelsrester i miljön är kunskaperna mycket bristfälliga, vilket är något vi
upptäckt under vårt arbetes gång. Trots detta kommer vi försöka kartlägga hur
läkemedelsrester påverkar vår hälsa och miljö.

3 Syfte/Frågeställningar
Vårt syfte med denna litteraturstudie är att i första hand få större förståelse för hur
läkemedelsrester påverkar och sprids i vår natur samt vad vi som gemene man kan göra för att
minimera utsläppen av läkemedel. Vi vill även dela med oss av vår ökade kunskap till
allmänheten genom att ställa ut en summering av vårt verk på Stadsbiblioteket i Karlshamn
och på Kreativum. För att fler ska kunna ta del av vårt projekt gör vi även en hemsida där hela
vårt arbete finns tillgängligt.








Var kan läkemedel påvisas i naturen?
Hur påverkar läkemedel vår miljö?
Vilka är de potentiella hälso- och miljöeffekterna?
Återfinnes mediciner i vårt dricksvatten?
Vad görs i dagsläget för att minimera läkemedelsutsläpp och deras påverkan?
Hur ser forskning inom området ut idag?
Vad kan vi göra för att förhindra spridning av läkemedelrester i naturen?
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4 Bakgrund
4.1 Ett ständigt kretslopp
Naturens gång är ett evigt kretslopp. Den följer livets cykler där grödor växer upp, blommar,
vissnar, förmultnar till jord och ger upphov till nya växter. Och så pågår det – eller rättare
sagt, så borde det pågå.
Ordet miljö innebär den natur med växter och djur som omger oss. Naturen kan delas in i
olika ekosystem. Ett ekosystem kan innehålla flera olika miljötyper, såsom barrskogsmiljö,
sötvattenmiljö och ängsmarker men det kan även begränsas av en särskild sorts miljö. De
organismer som lever i området och rådande fysiska förutsättningar är var som karaktäriserar
ett ekosystem. De organismer som finns i ekomsystemet kan likaså delas in i olika nivåer
såsom art, population av en art samt samhällen bestående av ett flertal populationer av olika
arter. Mellan individerna i ekosystemet råder ett mycket komplicerat samspel i dess
näringsväv. Förändringar i ekosystemets kretslopp såsom tillfälliga eller permanenta
förändringar i klimatet eller dylika händelser kan leda till minskad eller ökad tillgång av
resurser för tillväxt eller reproduktion. (Naturvårdsverket 2008)
Ett problem med dagens konsumtionsmönster är att naturens kretslopp ofta rubbas genom att
det släpps ut ämnen som inte naturligt hör hemma där, som exempelvis kemikalier som
läkemedel. På grund av att dessa ämnen inte naturligt kan återupptas av kretsloppet gäller det
att iaktta största försiktighet. Tyvärr vet vi nämligen inte vilka effekter det kan ha på vår hälsa
eller vår omgivning. Det enda vi vet är att våra marker och vattendrag troligtvis blir
kontaminerade av gifter, något som kan ta årtionden för jorden att rensa bort.
4.2 Varför är det farligt om läkemedelsrester sprids i naturen?
Läkemedel framställs huvudsakligen på syntetisk väg för att vara biologiskt aktiva och för att
vara kemiskt stabila och stå emot biologisk nedbrytning då de ska kunna förvaras länge och
transporteras i sura miljöer i kroppen. Att de är biologiskt aktiva gör att de kan påverka andra
organismer utöver människan (Naturvårdsverket 2008). Hur andra organismer påverkas är
svårt att förutspå då deras uppbyggnader skiljer sig från människan och varandra. Den
kemiska stabiliteten hos läkemedel gör att de kan vara kvar i miljön under lång tid.
Läkemedelsrester i miljön kan alltså rubba ekosystem då de är biologiskt aktiva och ligger
kvar länge, men även människor kan påverkas. Vissa läkemedel har detekterats i dricksvatten,
vilket är alarmerande och påvisar att nuvarande hantering av läkemedel kan leda till framtida
hälso- och miljöproblem (Läkemedel i miljön 2009-2010). Numera ökar dessutom
användandet av läkemedel vilket gör att risken för att de ska nå tillbaka till oss via
dricksvatten blir större (Läkemedel och miljö 2005).
Läkemedel är som sagt biologiskt aktiva men de är inte helt bestående av aktiva substanser
utan även av hjälpämnen så som utfyllnadsmedel, färgämnen och konserveringsämnen
(Läkemedel i miljön 2009-2010). Dessa hjälpämnen, med konserveringsmedel som undantag,
utgör ingen större risk i naturen då de inte är biologiskt aktiva. Anledningen till att
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konserveringsmedel är ett undantag är att de är biologiskt aktiva och därför utgör en något
större risk än övriga hjälpämnen (Naturvårdsverket 2008).
Det är även så att man har bristfälliga kunskaper inom området och man vet inte vilka effekter
fortlöpande tillförda spårmängder av läkemedel kan ha på människan eller på miljöns
utveckling och fortbestånd.
4.3 Läkemedelsanvändning
Läkemedel är produkter som är avsedda för att diagnostisera, förebygga, bota eller lindra
sjukdom. Under årtusenden har människan sökt efter beståndsdelar i växt- och djurrike som
skulle kunna ingå i läkemedel. Dessa produkter kunde utgöra akuta hälsorisker men knappast
vara ett miljöproblem. Under 1800-talet, när kemisterna lärde sig att syntetiskt framställa
organiska substanser, utökades förrådet av läkemedelssubstanser. Naturliga substanser kunde
framställas i stor skala till låga kostnader och substanser som naturen aldrig skådat lanserades.
Läkemedelsutvecklingen och läkemedelstillverkningen blev en industri. Tillverkningen och
användningen av läkemedel tog fart under 1900-talet och miljöaspekterna av användningen av
läkemedel fick stå tillbaka. Det var först under 1990-talet som man uppmärksammade
miljöperspektivet inom läkemedelsanvändningen. Idag är läkemedelsrester i naturen ett
mycket belyst ämne och i dagsläget utförs många undersökningar och forskning pågår för
fullt. Det viktigaste för närvarande är att fastställa eventuella akuta miljöpåverkningar och
eftersom människan endast har använt syntetiska framställda läkemedel i ca 150 år är det
därför svårt att ta hänsyn till de miljöeffekter som långtidsexponering av substanserna skulle
kunna ge (Läkemedel och miljö 2005).

Substans
Används som
Acetylsalicylsyra Antikoagulationsmedel
Atenolol
Beta- receptorblockerande
medel
Diklofenak
Antiinflammatoriskt och
smärtlindrande medel
Etinylöstradiol
Könshormoner
Hydroklortiazid Vätskeutdrivande medel
Ibuprofen
Antiinflammatoriskt och
smärtlindrande medel
Karbamazepin
Antiepiletiskt medel
Ketoprofen
Antiinflammatoriskt och
smärtlindrande medel
Metoprolol
Beta- receptorblockerande
medel
Naproxen
Antiinflammatoriskt och
antireumatiskt medel
Noretisteron
Könshormoner
Oxazepam
Lugnande medel

Volym i DDD*
37 912 921
8 204 016
6 823 343
25 072 802
2 126 300
10 676 128
1 229 449
2 077 370
13 848 288
3 271 370
1 192 736
2 314 386
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Smärtstillande medel
Beta- receptorblockerande
medel
Antibakteriella medel för
systemiskt bruk
Könshormoner
Könshormoner
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20 861 070
1 212 440
248 670
5 988 777
2 548 152

*DDD står för daglig dygnsdos enligt svensk data (Miljöklassificerade läkemedel 2006)

4.3.1

Antibiotika

Många levande organismer har förmågan att bilda olika ämnen som t.ex. påverkar andra
organismers tillväxt, fortplantning, kommunikation och fortlevnad. Även mikroorganismer
har denna förmåga och kan hämma andra mikroorganismers tillväxt och funktion genom att
bilda och utsöndra biologiskt aktiva ämnen. Dessa biologiskt aktiva ämnen kallas antibiotika.
Naturligt bildade antibiotika är ett viktigt inslag i olika ekosystems struktur och funktion.
Syntetiskt framställda antibiotika kan dock utgöra ett problem för naturen (Läkemedel och
miljö 2005).
När antibiotika kommer ut i miljön kan vissa mikroorganismer hämmas av antibiotikans
effekter, medan andra kan utveckla resistans mot dessa antibiotika. Detta leder till att den
biologiska mångfalden sätts på spel samt att ekosystemens funktion förändras.
Den största faran för miljön, då antibiotika släpps ut, är risken att tillväxt av resistenta
mikroorganismer gynnas och att dessa sprids vidare. Detta kan medföra dels ekologisk
störning genom att vissa mikroorganismer växer på andras bekostnad och dels ett underhåll av
förekomsten av humanpatogena bakterier i avloppsvatten och recipienter (Läkemedel i miljön
2006).
För människan innebär resistensutveckling hos mikroorganismer att patogena
mikroorganismer kan bli en ännu större riskfaktor, samt att vissa antibiotikum förlorar dess
verkan
4.4 Hur kommer läkemedel ut i naturen?
Läkemedel släpps ut i naturen på olika sätt. De största mängderna läkemedelsrester kommer
från hushållens avlopp direkt till avloppsreningsverken varifrån de sprids vidare till
recipienter. Läkemedelssubstanserna eller deras nedbrytningsprodukter utsöndras med urin
eller avföring och hamnar på så vis i hushållens avlopp (Halling-Sørensen. B 1997). Många
människor spolar även ned överblivna läkemedel i toaletterna, vilket kan bero på bristande
kunskap om läkemedels påverkan på naturen. En del slänger även sina överblivna läkemedel
eller läkemedelsförpackningar i soporna och dessa hamnar då i hushållsdeponier, där de inte
kan hanteras på ett korrekt sätt (Kronans Droghandel, Karlshamn 2012-09-26).
En del av läkemedelsavfallet kommer även ut från industri- eller sjukhusavlopp. Från
avloppsreningsverken sprids läkemedelssubstanserna eller deras nedbrytningsprodukter vidare
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till recipienter, exempelvis vattendrag. I vilken form läkemedelssubstanserna sprids vidare är
osäkert då man inte säkert vet hur deras struktur påverkas av reningsprocesserna i
avloppsreningsverken (Läkemedelsverket 2004).
Rester från läkemedel når miljön via spridning av slam på åkrar, trots att slamspridning i
dagsläget inte rekommenderas på åkermark (svensktvatten.se 2013-01-28).
En annan källa till läkemedelsrester i naturen är djur som behandlats med veterinärmedicin.
Efter passage genom djurkroppen hamnar veterinärmedicinska läkemedel oftast direkt på t.ex.
betesmarker eller åkrar, d.v.s. utan att genomgå reningsprocess, och sprids sedan till
omliggande vatten eller binds i markpartiklar (Naturvårdsverket 2008).
4.4.1

Hur bryts läkemedel ned i människokroppen?

Läkemedel kan vara avsedda att verka lokalt, d.v.s. på den plats i kroppen där de tillförs. De
flesta läkemedelssubstanser måste dock tas upp i blodet för att kunna nå fram till den plats där
de skall verka. Det finns många olika tillförselvägar för läkemedel, t.ex. via munnen, huden
eller ändtarmen. Det är vanligt att en läkemedelssubstans finns tillgänglig i flera olika
beredningsformer, anpassade efter olika användningsområden eller patientgrupper. Några
exempel på beredningsformer är tabletter, kapslar, depotplåster, inhalatorer, salvor med flera
(Läkemedelsverket 2004).
De läkemedelsprodukter som används i dagsläget kommer att absorberas i högst varierande
grad beroende på administreringssätt, läkemedelsform och den aktiva substansens fysikaliska
och kemiska egenskaper. Vattenlösliga substanser kan utsöndras direkt i urinen medan
vattenolösliga läkemedelssubstanser däremot oftast först omvandlas med hjälp av enzymer
och sedan utsöndras i urin eller galla (Naturvårdsverket 2008).

4.4.2

Vad händer med icke absorberat läkemedel?

Icke absorberat läkemedel ligger antingen kvar i själva läkemedelsprodukten eller så har den
frigjorts från denna och passerat igenom kroppen utan att tas upp. I första fallet finns
exempelvis olika läkemedelsformer avsedda att appliceras på huden för att ge lokal effekt
eller passera huden. I läkemedelsformer som t.ex. salvor, puder, depotplåster, finns
läkemedelssubstansen löst eller inbäddad i läkemedelsformen i större mängd än vad kroppen
tar upp. Det kroppen inte tar upp sköljs antingen bort eller ligger kvar inneslutet i läkemedlet.
I andra fallet handlar det om att ett läkemedel passerar t.ex. mag-tarmkanalen utan att
absorberas. Valet av beredningsform kan därför ha betydelse för effekten på miljön, då en del
beredningsformer innebär att en stor mängd aktivt läkemedel finns kvar efter avslutad
användning (Läkemedel och miljö 2005). Samtidigt är det viktigt att läkemedelsformer så som
depotplåster lämnas in till apotek efter bruk just då höga halter aktiva substanser kvarstår
(Kronans Droghandel, Karlshamn 2012-09-26).
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4.5 Hur bryts läkemedel ned i naturen?
Hur bryts läkemedel ned i naturen? Detta är en svår fråga att besvara då ingen säkert vet.
Läkemedelssubstanser kan nå miljön i olika former och hur dessa bryts ned är oklart.
Eftersom man inte kan identifiera hur de kommer ut ur exempelvis avloppsreningsverken kan
man heller inte fastställa i vilka former läkemedelssubstanser finns i naturen vilket vidare
leder till att man inte vet hur miljön tar hand om dem.
4.6 Hur fungerar ett avloppsreningsverk?
Avloppsreningsverken har som huvuduppgift att skydda recipienten genom att samla och
behandla avloppsvatten för att minska övergödning och smittspridning. Sverige var tidigt ute
med rening av avloppsvatten och idag är i princip alla som bor i tätort anslutna till ett
avloppsreningsverk. Till avloppsreningsverket kommer ämnen med växlande egenskaper. De
kan vara lösta eller partikelbundna, vattenlösliga eller fettlösliga. Avloppsreningsverkets olika
steg tar hand om ämnen på olika sätt.
Avloppsvatten renas i följande fem steg:


Mekanisk rening



Biologisk rening



Sedimentation



Kemisk rening



Filtrering

Det första steget i reningsprocessen är att avloppsvattnet passera ett galler där större föremål
som slängts i avloppet och som inte hör hemma där t.ex. tops, hushållspapper, bindor, etc.
rensas bort. Därefter skall avloppsvattnet passera genom det så kallade sandfånget. Där
avskiljs andra grövre partiklar som t.ex. sand och grus från avloppsvattnet genom att de får
sjunka till botten och sedan pumpas bort.
Det andra steget är den biologiska reningen. I detta förlopp renas det syreförbrukande
organiska materialet, och i vissa fall även kväve, bort. I de biologiska bassänger finns det små
mikroorganismer, främst bakterier, som hjälper till att filtrera vattnet. Om mikroorganismerna
trivs i de biologiska bassängerna förökar de sig och detta medför att de använder det
organiska materialet som näringskälla för att kunna växa. För att arbetet ska vara effektivt
behöver mikroorganismerna syre, därför tillförs luft till dessa bassänger.
Därefter pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger. Försedimentering, mellansedimentering
och slutsedimentering är de tre stora separationsstegen i ett avloppsreningsverk. I dessa är
vattnet lugnt och stilla så att mikroorganismerna sakta hinner sjunka ner till botten. En del av
mikroorganismerna pumpas sedan bort från botten tillbaka till de biologiska bassängerna,
medan överskottet pumpas ut ur reningsprocessen till en särskild behandlingsdel. Det numera
separerade materialet utgör det vi kallar slam.
I den kemiska reningen tillsätts kemikalier för att ta bort fosfor. Kemikalien bildar tyngre
ansamlingar, som binder näringsämnet fosfor till sig, som därefter sjunker till botten av
bassängen. Slammet fortsätter sedan vidare till en särskild slambehandling.
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Filtrering, eller polering som det också kallas, är det sista reningssteget som är till för att öka
reningsgraden ytterligare. Där tas det slam och de partiklar bort som inte hunnit sjunka ner till
botten i sedimenteringsbassängerna. Vattnet filtreras igenom en tjock sandbädd och de
partiklar som finns kvar i vattnet fastnar då på sandkornen.
En biprodukt av avloppsreningen är slam som sedan genomgår särskild behandling.
Slambehandlingen börjar i allmänhet med att primär- och överskottsslammet, som ligger
längs med bottnen av sedimenteringsbassängerna, utvinns och pumpas vidare till förtjockning.
Slammet kan förtjockas enligt tre metoder, gravitations- eller flotationsförtjockning eller
genom centrifugering. Slammet stabiliseras sedan via rötning i rötkammare. Vid rötning bryts
delar av det organiska materialet i slammet ner i anaerob miljö till metangas och koldioxid. I
ett stabilt slam har också stor del av de patogena bakterierna och virus dödats. När slammet
genomgått rötningsprocessen avvattnas det så att det blir lättare att hantera och får samma
konsistens som fuktig jord (Stefan Lennartsson och Per Karlsson, Karlshamn 2012-10-02).
4.7 Provtagning
Det är mycket svårt att detektera och undersöka halter av läkemedel i avloppsvatten då dessa
är så låga. Det är lite som att försöka hitta en nål i en höstack, om inte ännu svårare.
Vattenflödet har stora betydelser för uppmätta koncentrationer av läkemedelssubstanser då
mycket vatten späder ut halterna och lite vatten ökar dem (Läkemedel i miljön 2006).
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5 Metod
Vi har gjort en litteraturstudie där vi har sammanställt information från tidningsartiklar,
böcker och andra undersökningar i ämnet. Vi har använt oss av olika tillvägagångssätt för att
få fram lämplig litteratur till vår studie. Vår studie är dock inte en renodlad litteraturstudie då
vi har anpassat den för att uppfylla målen för ett naturvetenskapligt projektarbete.
Det första vi gjorde var att söka relevanta artiklar och böcker på Vägga Gymnasieskolas
bibliotek med sökmotorn ”artikelsök”. Vi fick även hjälp av bibliotekarien John Copcutt.
Tyvärr hade vi inte någon större framgång utan vände oss istället till Karlshamns
Stadsbibliotek då de har större utbud. Även här tog vi hjälp av en bibliotekarie som beställde
hem ett antal tidningsartiklar till oss.
Sedan använde vi oss av internet där vi sökte på ”läkemedelsrester i naturen”, ”miljöpåverkan
läkemedel” och ”medicin i naturen”. På detta vis fann vi många nyttiga avhandlingar och tre
större rapporter om undersökningar som utförts i olika delar av Sverige. Vi hittade även en hel
del böcker som vi genom en kontaktperson på Landstinget Blekinge, Katharina Darlison,
kunde beställa hem utan kostnad.
När vi samlat ihop all fakta började vi läsa och sovra denna under hela vår projektvecka.
För att uppfylla kriterierna för projektarbete planerade vi in ett antal studiebesök. Den första
av dessa var på Kronans Droghandel i Karlshamn där vi fick en del material till vår utställning
och en tidskrift om hur djur drabbas av våra läkemedelsrester. Vi fick även information om
vad Kronans Droghandel gör för att minimera läkemedelsutsläppen. Vårt andra studiebesök
var på Sternö Avloppsreningsverk där vi fick ta del av hur en avloppsreningsprocess fungerar
då detta var ett viktigt för förståelse i vårt arbete. Vi var även på AAK i Karlshamn där vi fick
inblick i forskning som pågår inom området.
Vi var även på en föreläsning som vår handledare, Kristina Lindgren, tipsade oss om. Vägga
Gymnasieskola sponsrade denna föreläsning som ägde rum i Lund. Föreläsningen resulterade
inte enbart i djupare förståelse för ämnet utan även i att vi fick en mycket hjälpsam kontakt,
nämligen föreläsaren Estelle Larsson, doktorand i miljövetenskap.
Efter att vi samlat och sovrat fakta och efter vi varit på våra studiebesök och Estelle Larssons
föreläsning gjorde vi först en strikt tidsplanering för vårt fortsatta arbete med litteraturstudien
och sedan började vår skrivprocess.
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6 Resultat
6.1 Ingående avloppsvatten
Mätningar av läkemedel i orenat vatten är tekniskt mycket svåra på grund av en betydande
slamförekomst. Trots detta utförs mätningar för att man ska kunna se om
avloppsreningsverken reducerar förekomsten av läkemedel. I en studie vid
Reumatikersjukhuset Spenshult, där man hade möjligheten att testa läkemedelssubstanser i det
inkommande avloppsvattnet, d.v.s. avloppsvattnet från sjukhuset som kom till det interna
reningsverket, fann man Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Indometacin, Gemfibrozil,
Metoprolol, Trimetoprim, Karbamazepin och Diklofenak i proverna. Överhängande för de
andra rapporterna som vi har läst är att de tyvärr endast har jämfört halterna av en
läkemedelssubstans innan och efter reningsprocessen för att se om de ökat eller minskat utan
att nämna några direkta värden (Naturvårdsverket 2008).
6.2 Utgående avloppsvatten/Renat avloppsvatten
Mätningar av läkemedel i utflödet från reningsverk, liksom yt- och dricksvatten ger rimligt
reproducerbara och pålitliga resultat. De flesta undersökningar av läkemedelrester i naturen
kommer från USA, Tyskland, Schweiz, Danmark, Nederländerna, Sverige och Frankrike och
mestadels från tätbefolkade områden (Naturvårdsverket 2008).
Redan 1999 redogjordes det att uppmätta halter av syntetiskt östrogen, Etinylöstradiol, samt
naturligt östrogen Östradiol släpptes ut med avloppsvattnet från svenska reningsverk
(Naturvårdsverket 2008).
I en rapport från universitetssjukhuset i Malmö kring utgående vatten från sjukhuset kunde 24
olika substanser spåras. De substanser som hade de högsta halterna var för Atenolol,
Furosemid, Naproxen, Oxazepam och Paracetamol (Läkemedelsrester UMAS 2006).
Landstinget i Östergötland presenterade i sin studie att Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen,
Metoprolol och Tetracyklin är fem substanser som är vanligt förekommande i Östergötlands
avloppsreningsverk och dessutom i högre koncentration jämfört med andra studier i Sverige
och i andra länder. Det var främst i de mindre reningsverken som man i det utgående
avloppsvatten mätte höga koncentrationer av de ovan nämnda substanserna (Läkemedel i
miljön 2006).
Vid Karlstad reningsverk rapporterades år 2006 en alarmerande hög halt av Tetracyklin.
Proverna från Karlstad reningsverk påvisade även här Iburpfoen, Ketoprofen, Naproxen och
Metoprolol. Reningsverket hade även högre utsläpp av Östradiol och Östriol än övriga
reningsverk (Läkemedel i miljön 2006).
I analyser från Stockholms läns landsting (2005), Landstinget i Uppsala län (2006) och från
Tyskland har läkemedelssubstanser påvisats i dricksvattnet. I studien SLL i Stockholm har
man funnit spår av Oxazepam, Metoprolol, Naproxen och Propoxyphene i dricksvattnet. I
Uppsala fann man Hydroklotiazid i dricksvattnet och i Tyskland Klofibrinsyra (används ej i
Sverige), Ibuprofen, Diklofenak, Fenofebrinsyra, Bezafibrat, Karbamzepin, Iopamidol och
Diatrizoat. Man fann inga skadliga halter och forskargruppen i Tyskland räknade ut att under
en livstid, 70 år, skulle man endast få i sig högst en femtedels dygnsdos (Naturvårdsverket
2008).
Utflödesmönstret speglar i huvudsak försäljningsvolymerna av läkemedel som är
svårnedbrytbara i reningsverken. I jämförelse med utflöden från centraleuropeiska
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reningsverk är de svenska nivåerna låga. Även läkemedelsnivåerna i dricksvatten är lägre i
Sverige. Kunskap om vad dessa låga nivåer har för effekt under en livslång konsumtion
saknas och för majoriteten av läkemedlen saknas mätningar helt och hållet (Läkemedelsverket
2004).
Vid vårt studiebesök på Sternö Avloppsreningsverk frågade vi om de vidtog några åtgärder
för att reducera läkemedelssubstanserna i det utgående avloppsvattnet. Svaret var att de inte
gjorde det och att reningsverken i Sverige generellt sett inte gör det (Stefan Lennartsson och
Per Karlsson, Karlshamn 2012-10-02).
6.3 Sjukhusens utsläpp
6.3.1

Slutenvård och öppenvård

Enligt en studie vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö är läkemedelsavfall som uppstår på
sjukhus lättare att ta hand om än läkemedelsavfall som uppstår i enskilda hushåll.
Anledningen till detta är att sjukhus i Sverige generellt sätt har fungerande rutiner för att ta
hand om läkemedelsavfall på ett miljöriktigt sätt. I hemmen däremot hamnar en hel del
överblivna läkemedel i soporna eller spolas ned i toaletten, vilket flera undersökningar enligt
rapporterna visar. I samma studie jämfördes även öppenvården i Malmö med slutenvården där
de kom fram till att mediciner konsumeras i en avsevärt större mängd i öppenvård. Detta
innebär då också att den största delen av läkemedelsavfall troligen inte hanteras på ett
miljöriktigt vis. Den största skillnaden i konsumtion av läkemedelssubstans visade sig vara för
hormonpreparat som Etinylöstradiol, Östradiol och Noretisteron som används i stor
utsträckning inom öppenvården som preventivmedel. Detta syns tydligt i uppmätta halter i
naturen där hormonpreparat är några av de substanser som ofta dyker upp. En annan stor
skillnad i konsumtion av substanser var för cellgifterna Cyklofosfamid och Isofamid som i
största utsträckning används inom slutenvården då man är medveten om att ämnena är starkt
toxiska och därför kräver särskild hantering. Många kliniker i Sverige tar dock hand om
urinpåsar från patienter som behandlas med cytostatika eller starka antibiotikum som
smittförande avfall. Detta sker dock endast från patienter med kateter som behandlas på
sjukhusen. Förfarandet har införts främst på grund av miljöskäl och minskar mängden
läkemedel som når avloppsreningsverken.
Något som konstaterades i studien var att det finns en stor mängd läkemedel som sjukhusen
inte har kontroll över. I studien tog man endast hänsyn till läkemedel som skrivits ut av läkare
och inte till den stora mängd läkemedel som köps receptfritt på Apoteket.
6.3.2

Avloppsvatten

Anledningen till varför universitetssjukhuset MAS i Malmö utförde studien på
läkemedelsavfall var för att kartlägga sjukhusets utsläpp och på såsätt kunna minska dem. I
sin studie analyserade dem 26 läkemedel, som av Läkemedelsverket anses som potentiella
hälso- och miljörisker, i in- och utgående vatten vid Sjölunda reningsverk i Malmö samt
avloppsvattnet som lämnar sjukhuset. Från det utgående vattnet från sjukhuset detekterades
24 av de 26 substanserna varav de högsta halterna var för Atenolol och Furosemid
(blodtryckssänkande), Naproxen (inflammationshämmande), Oxazepam (lugnande) och
Paracetamol (smärtstillande och febernedsättande). Samma substanser, med undantaget
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Paracetamol, hade även höga halter i det renade utgående avloppsvattnet från Sjölunda
reningsverk. Det ingående vattnet till Sjölunda reningsverk innehöll samma substanser i hög
grad men då fanns även läkemedel från hushållen med och sjukhusets utsläpp ansågs endast
utgöra 1 % av hela Malmö Stads utsläpp. Något som framhävdes i studien var att sjukhuset
hade högre halter av läkemedel i sitt avloppsvatten men när det gällde mängder av dem var
den största förorenaren samhället. Särskilt när det gällde läkemedelssubstanserna Diklofenak
och Tetracykliner.
I en studie vid Reumatikersjukhuset Spenshult har man kunnat studera skillnaden i
avloppsvattnet före och efter det passerat genom reningsverket. Medan provtagningen skedde
höll man koll på vilka preparat som använts på Spenshult Reumatikersjukhus och då sjukhuset
har ett eget reningsverk har man enkelt kunnat mäta de olika läkemedelssubstanserna.
Läkemedel som detekterades i det inkommande avloppsvattnet var (i fallande halt):
Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Indometacin, Gemfibrozil, Metoprolol, Trimetopri,
Karbamazepin och Diklofenak. Där Ibuprofen, Ketoprofen och Naproxen är
inflammationshämmande läkemedel, Indometacin, Gemfibrozil, Metoprolol och Trimetoprim
är läkemedel som används vid hjärt- och kärlsjukdomar, Karbamazepin ett läkemedel som
används vid epilepsi och Diklofenak vid smärtstillande. Efter passagen i reningsverket
reducerades halterna drastiskt för flertalet av substanserna, endast Indometacin låg kvar på
samma halt och Karbamazepin hade till och med en högre halt efter avloppsreningen. Detta
kan bero på eventuella felmätningar men risken är stor för att substansen genomgått
förändringar och återgått till sin ursprungliga form (Naturvårdsverket 2008).
Mätningar som utförts på avloppsvatten från andra sjukhus har inte visat på några väsentliga
skillnader jämfört med hushållsavlopp (Läkemedel i miljön 2009-2010).
6.3.3

Antibiotikaanvändning

På sjukhus behandlas många patienter med antibiotika vilket innebär att motståndskraftiga
bakterier lättare sprids på sjukhus. På Universitetssjukhuset i Malmö utfördes på grund av
detta analyser av förekomst av två olika sorters resistenta bakterier. Analyserna gjordes på
utsläppspunkter på avloppsnätet. En av bakteriesorterna, VRE (Vancomycinresistenta
enterokocker), detekterades på sjukhuset. Just Vancomycin är ett mycket viktigt antibiotikum
för intensivvården och används i hög grad på sjukhuset. VRE utgör därför ett stort hot
(UMAS 2011).
På andra sjukhus där tester på antibiotikaresistenta bakterier utförts har man noterat att de i
låg grad är förekommande (Läkemedel och miljö 2005).
6.4 Vid läkemedelstillverkning
Undersökningar har också utförts i länder som Indien och Kina där stora delar av våra
läkemedel massproduceras. Man har hittat mycket höga halter av antibiotika och andra
läkemedel i floder och sjöar i närheten av fabrikerna som tillverkar våra läkemedel och
fastställt att de inte har några effektiva utsläppskontroller. Globala effekter av dessa utsläpp är
okända men vissa experter ser detta som anledningen till förekomsten av multiresistenta
bakterier i Antarktis samt hos flyttfåglar hos oss (Hillerdal Gunnar 2010, s.23). Stockholms
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läns landsting uttrycker också sina farhågor gällande miljöbelastningen i områden kring, i
synnerhet, indiska läkemedelsfabriker (SLL 2008). Svenska besparingslagar gör att svenska
apotek tvingas köpa in billigast förekomna generika och det ställs inga miljökrav på de
fabriker och bolag som säljer dessa (Hillerdal Gunnar 2010, s.23).
I Indien har mycket stora mängder av ett visst antibiotikum, Ciprofloxacin, kunnat detekteras
även utanför fabriksområdena. Koncentrationerna som uppmättes var så pass höga att de
utgjorde mer än en dagsdos för en patient som behandlades med antibiotikumet. Enligt
beräkningar i studien som genomfördes släppte reningsverket i fråga ut mer av antibiotikumet
per dygn än vad hela Sverige konsumerar på fem dygn (Stenberg Ingrid 2008, s.18).
6.5 Veterinärmediciner
I stor utsträckning används samma aktiva substanser inom veterinärmedicinen som inom
humanmedicinen, exempel på detta är antibiotika (Läkemedel och miljö 2006).
Antibiotika är ett vanligt läkemedel inom veterinärmedicinen. Antibiotika används för att
bekämpa infektionssjukdomar hos djuren och i viss mån används antibiotikumet
Coccidiosatika även i foder för att förhindra uppkomst av sjukdom. Dock är Coccidiostatika
numera klassat som fodertillsatts och inte som läkemedel. Rädslan med antibiotikautsläpp är
att resistenta bakterier ska utvecklas och förökas. Dessa bakterier kan dels rubba ekosystem,
dels sprida sina resistenta anlag till patogena bakterier som gör dessa okänsliga för ett eller
flera antibiotika. Naturvårdsverket testade fem olika antibiotika som används i stora
kvantiteter inom veterinärmedicinen. Dessa var Tylan vet., Econor vet., Baytril vet., Bimoxyl
vet. och Terramycin vet. Inget av läkemedlen visades utgöra något större miljöhot vid normal
användning.
En stor andel av de läkemedel som används till djur är antiparasitära medel. Dessa medel
används till unga djur där parasiter annars kan orsaka sjukdom, inom boskapsskötseln och
mot fästingar, loppor och lös för behandling av hund och katt. Antiparisitära medel har ingen
påverkan på däggdjur men är samtidigt toxiska för spindeldjur, insekter och inälvsmaskar.
Medlen verkar genom att störa dessa organismers energiupptag eller nervsystem. På grund av
detta har vissa substanser som ingår i antiparisitära medel egenskaper som gör att de i låga
koncentrationer kan påverka även icke parasitära organismer och därmed påverka naturliga
ekosystem.
Vissa antiparasitära substanser omvandlas till inaktiva substanser redan innan de lämnar
djuret som behandlats och utgör därför ingen miljörisk. Dessutom används medlen ofta bara
vid enstaka tillfällen och gödseln från behandlade djur blandas med den från obehandlade så
att koncentrationerna av läkemedlen blir mycket låga (Naturvårdsverket 2008).
Enligt Naturvårdverkets rapport ”Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om
läkemedelsrester och andra farliga ämnen” orsakar betande djur som behandlats med
antiparasitära substanser problem då höga koncentrationer kan uppkomma i dynga om
substansen utsöndrats i aktiv form. Det har visat sig att en viss substans, Ivermektin, som
ingår i vissa antiparasitära medel förekommer i dynga i höga koncentrationer vid normal
användning. De höga koncentrationerna av Ivermektin leder till att dyngbaggar och
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dyngflugor inte överlever och innebär även en risk för påverkan på vattenlevande organismer.
Vid normal användning av Ivermektin anses det inte utgöra någon större miljörisk då det bara
är små områden som påverkas, organismer som lever bara några meter från dyngan påverkas
inte. Det poängteras dock i studien att det är viktigt att användningen av Ivermektin är noga
kontrollerad av förskrivare och djurägare.
Veterinärmedicinska läkemedel kommer ofta direkt ut i naturen, utan att passera
avloppsreningsverk, och binds till markpartiklar och/eller rinner av till närliggande vatten.
Detta kan utgöra ett miljöhot, det är dock ovisst i vilken omfattning.
6.6 Potentiella hälso- och miljöeffekter
6.6.1

Påverkan på människan

Än så länge har inga hälsoeffekter av läkemedelsrester iakttagits på människor. Detta då
ämnet nyligen uppmärksammats och då tillräcklig data ännu inte är tillgänglig. Dessutom
befaras främst långvarig exponering vara ett hälsohot, alltså då människor utsätts för låga
halter av läkemedelsrester i många år, och detta har ännu inte granskats (Läkemedel i miljön
2009-2010).
6.6.2

Uppmätta halter i dricksvatten

Koncentrationerna av läkemedel i dricksvatten är inte tillräckliga för att ge några som helst
farmakologiska effekter. Till och med vid stora intag anses de inte utgöra någon risk i
dagsläget (LIF 2011). Något som poängteras i (Läkemedel i miljön 2009-2010) är dock att det
är oklart vad livslång exponering av de låga läkemedelshalterna i dricksvattnet kan innebära.
Särskilt orolig är man över östrogena substanser som verkar i låga koncentrationer och är
långlivade. Dessutom har de tydliga biologiska effekter även efter dem genomgått
reningsprocessen i avloppsreningsverk, något som har uppmärksammats då hormonella
störningar har upptäckts hos fisk (se avsnittet Hormonella förändringar hos fisk). Något
många experter diskuterar är att det kan utgöra en särskild risk för individer under utveckling
och tillväxt (MistraPharma 2011) Att utföra experiment på detta är svårt av rent naturliga skäl
och därför anses försiktighetsprincipen vara lämplig att tillämpa. Detta innebär då att man bör
sträva efter att alla läkemedelsrester renas bort från dricksvattnet. Om detta är ett uppnåeligt
mål kan sedan diskuteras. Det alla experter konstaterar är att fortsatta mätningar av
dricksvatten är nödvändiga.
6.6.3

Utlandsundersökningar

I en italiensk studie mättes halterna av 16 läkemedelssubstanser i dricksvatten, varav man
kunde detektera 3 i relativt låga halter.
Även i Tyskland har tester utförts på dricksvatten. Här studeras 69 läkemedelssubstanser
varav 10 spårades. Två av dessa tio substanser var Ibuprofen och Diklofenak men de högsta
halterna var för Klofibrinsyra (som ej används i Sverige) och röntgenkontrastmedlen
Jopamidol och Jopromid. Halterna var dock bara något högre än detektionsgränsen för
substanserna och uppmättes endast i färre än hälften av proven som utfördes. Vid jämförelse
av halter mellan de rapporterade koncentrationerna och läkemedelsdoser som ges till
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människor vid behandling konstaterades det att de rapporterade halterna var ofarliga och
tusenfaldigt mindre än en daglig dos. Slutsatsen drogs att det inte finns någon anledning att
oroa sig över indirekt exponering för läkemedel via dricksvatten (Naturvårdsverket 2008).
6.6.4

Slam som sprids på åkrar

Läkemedelsrester kan nå markmiljön via spridning av slam från reningsverk och då påverka
det naturliga kretsloppet. I dagsläget rekommenderas dock inte spridning av slam på åkermark
avsedd för livsmedel- eller foderproduktion av anledningar så som höga metallhalter, oklart
innehåll av kemikalier samt möjligt innehåll av salmonellasmitta. Det finns två undantag från
denna rekommendation. Hygieniserat slam som kan användas på energiskog och slam från
reningsverk som är certifierade enligt RevaQ (ett certifieringssystem för att kvalitetssäkra
avloppsslam som sprids på åkermark) får spridas till livsmedelsgrödor med ett års väntetid
(svensktvatten.se 2013-01-28) .
I Linköping har undersökningar gjorts på utvunnet slam från reningsverk. Läkemedlen
Metoprolol och vissa Tetracykliner förekom i alla slamprov. I de flesta av slamproverna var
även Doxycyklin, Östradiol och Östriol förekommande. Oftast reduceras läkemedels
substanserna efter rötning men i Linköpings avloppsreningsverk ökade koncentrationen
Östradiol något. Läkemedlen är inte jämnt fördelade i slammet vilket gör att uppmätta
koncentrationer inte helt tillförlitliga (Läkemedel och miljö 2005). Det viktiga i
sammanhanget är dock inte vilken koncentration läkemedlen har i slammet, utan vilka
substanser som man funnit. Många diskussioner har förts om att lägga ut slam på åkrar men
det är först under senare år man har uppmärksammat läkemedelsinnehåll i slam. Studier visar
att ökad spridning av slam som innehåller Tetracyklin ökar tetracyklinresistenta jordbakterier
(Läkemedel och miljö 2005). Om resistensegenskaper kan spridas till andra bakterier som
påverkar människan är ännu oklart och detta måste fastsällas innan man säkert kan godkänna
slamspridning på åkrarna. Om läkemedel anrikas i livsmedel som människor förtär är också
oklart och är ännu en orsak till varför slamspridning generellt inte rekommenderas.
I övrigt fungerar slam som genomgått hela reningsprocessen, rötningsprocessen och slutligen
avvattnats, som ett bra jordförbättringsmedel då det innehåller växtnäring, som kväve och
fosfor, och även har gödslande förmåga (Stefan Lennartsson och Per Karlsson, 2012-10-02).
Dock är närvaron av läkemedel ett orosmoment varför slamspridning på åkrar bör undvikas
om slammet inte godkänts av certifieringssystemet RevaQ.
6.6.5

Hormonella förändringar hos vattenlevande djur

De första miljöeffekterna som visades vara kopplade till läkemedelsutsöndring var
könsförändring hos fisk. Sportfiskare noterade att hanfiskar, fångade nära utsläpp från
avloppsreningsverk, hade en försämrad könsutveckling. Fyndet kunde kopplas till
östrogenliknande substanser i avloppsutsläppen. Dessa kemikalier kunde dels vara naturligt
östrogen från kvinnor, dels syntetiskt östrogen som används i p-piller. Fenomenet med störd
könsutveckling hos vattenlevande handjur har observerats på många platser i Europa och i
Amerika (Läkemedel i miljön 2009-2010).
Analys av fiskar och deras könsförändringar kan göras tack vare kunskap om proteinet
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Vitellogenin och undersökningar av fiskars galla. Vitellogenin är ett protein som normalt
utsöndras av honfiskar vid bildandet av rom då könshormonet Östradiol är närvarande. När
Vitellogenin då återfinns i blodet hos hanfiskar och icke könsmogna fiskar vet man att de
påverkats av Östrogen. När det gäller undersökning av gallan hos fisk kan man detektera
östrogensubstanser då gallan är en utsöndringsväg för många olika ämnen (Läkemedel i
miljön 2006).
I undersökningar på fiskar av SLL och Woldegiorgis, utförda år 2007, påträffades en rad
substanser av läkemedelsrester. I lax från Östersjön, en odlad och en vildfångad, fann man
hormonet Etinylöstradiol, vilket ingår i preventivmedel. Hos en karp fångad i en damm vid ett
avloppsreningsverk i Norrköping upptäckte man en hög dos av Östradiol, vilket även detta
ingår i preventivmedel. Däremot i en lax fångad i Nordingrå, Ångermanland, hittade man
ingenting. Även i andra analyser visade sig hormonsubstanser utgöra en potentiell risk för
akvatisk miljö. Dessa var Etinylöstradiol, Ötradiol samt Östriol. Analyserna presenterades i en
rapport från Läkemedelsverket ”Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetika och
hygieniska produkter”.
En farhåga är att mycket låga halter av läkemedelsrester kan bioackumuleras i fisk. Detta
skulle dels påverka fisken, dess utveckling och beteende, och kanske till och med att föras
vidare till människan via maten.
Naturvårdsverkets rapport ”Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester
och andra farliga ämnen” beskrev också hormonstörande effekter i akvatisk miljö.
Reproduktionsstörningar såsom feminisering av hanfiskar och icke könsmogna fiskar hade
observerats i samband med utsläpp av avloppsvatten. I Naturvårdsverkets rapport menade de
dock att det inte bara är läkemedel som har östrogena effekter på vattenlevande organismer
utan även andra kemikalier som kan finns i avloppsvatten. Samtidigt påpekades det att
läkemedelssubstansen Etinylöstradiol är en mycket potent östrogen som påverkar organismer
i stor utsträckning. Anledningen till detta är att behandling av avloppsvatten inte reducerar
halten av Etinylöstradiol, som utsöndras med urin i sönderdelad form, utan istället ledde till
att substansen återbildades.
6.6.6

Laboratoriska tester

I akuttoxikologiska laboratoriska tester, det vill säga tester där läkemedel direkt tillförs
försöksdjuret, uppvisade regnbågslax förändringar på celler i lever, njure och gälar. Detta var
efter att regnbågslaxen exponerats av det smärtstillande läkemedlet Diklofenak under 28
dagar. Halterna som fiskarna exponerades för var 1µg/l. En uppföljningsstudie visade igen
effekter på njurar och gälar och det konstaterades även att Diklofenak bioackumuleras med de
högsta koncentrationerna i lever, njure, gälar och även i muskelvävnad.
I en senare studie exponerades embryon hos zebrafisk av Diklofenak där det visade sig att
dem kläcktes i förtid. I denna studie var dock exponeringskoncentrationer ungefär 1000-2000
gånger högre än de koncentrationer som man funnit förekommer i miljön (Läkemedel i miljön
2006).
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Gamdöd i Pakistan

Redan år 2004 pekades användningen av läkemedel ut som en orsak till nedgången av
gampopulationen i Pakistan. Obduktion av funna gamar indikerade på akut njursvikt och
misstankarna föll på diklofenakexponering via födan som huvudsakligen består av döda kor
(Naturvårdsverket 2008). Livdjur i Pakistan och Indien behandlas frekvent med Diklofenak
och när de dör av sjukdom eller skador lämnas de till asätarna. Misstankarna kunde bekräftas
genom försök där diklofenakhalten i behandlade kor analyserades och i försök där gamar
utfodrades med motsvarande halter Diklofenak (Läkemedel i miljön 2009-2010). Det måste
dock påpekas att detta representerar ett specialfall där kombinationen av en ovanlig
läkemedelsbehandling och bristande rutiner för att ta hand om kadaver samverkade och ledde
till påverkan på gampopulationen på ett olyckligt sätt. Samtidigt är det ett bevis på att
läkemedel kan ha förödande effekter på miljön för vissa organismer, om de inte omhändertas
på rätt sätt.
6.6.8

Antibiotikaresistens

Stora mängder antibiotika används inom human- och veterinärmedicinen, men antibiotika
produceras också naturligt i miljön. Utsläpp av antibiotika till miljön ökar risken för resistenta
stammar av mikroorganismer med ekologisk påverkan som följd och ökar risken för resistens
hos patogena bakterier för människor och djur (Läkemedel och miljö 2005).
Hur stor miljöpåverkan antibiotika verkligen har är okänt men det är känt att vissa
antibiotikum är svårnedbrytbara i naturen, medan andra bryts ned lätt. All förekomst av
antibiotika gynnar resistenta bakterier och förekomsten av resistenta bakterier ökar i sin tur
sannolikheten för tillväxt av dem.
Det är känt att humana bakterier som innehåller resistenta anlag för vanliga antibiotika finns i
naturen, då både sjukvården och veterinärmedicinen skapar sådana, och de släpps ut fritt.
Enligt skriften Läkemedel och Miljö (2005) har det dock observerats att resistenta bakterier
finns i högre grad än vad man tidigare noterat. Ett exempel på detta är VRE
(Vancomycinresistenta enterokocker). Normalt förekommer VRE endast hos enstaka patienter
per år men då tester utfördes på avloppsvatten i Stockholm, detekterades just dessa bakterier i
hög grad. Bakterierna förekom till och med i en recipient för renat avloppsvatten. Efter denna
undersökning av avloppsvatten i Stockholm utfördes, har antal patienter som insjuknat till
följd av VRE ökat dramatiskt. Man misstänker då att bakterierna först finns hos
humanpopulationen, utan att orsaka infektion, och sedan sprids till miljön via avlopp och
därifrån orsakar sjukdom.
I skriften Läkemedel i miljön (2006) noteras det också att antalet bakterier med
motståndskraft mot dem vanligaste antibiotikasorterna har ökat under de senaste åren i
Sverige.
Ökningen av antibiotikaresistenta bakterier innebär att vissa antibiotikasorter inte längre är
användbara vid behandling av infektioner och antal tillgängliga preparat blir därför färre.
Antibiotikaresistens hos bakterier är alltså ett stort hot mot sjukvården.

Sida 31 av 47

Martina Lomnitz & Marion Darlison

Vägga Gymnasieskola

2013-03-09

Den största delen av syntetiska antibiotika utsöndras i aktiv form via fekalier och urin och når
på detta vis avlopp och miljö. Anledningen till att den utsöndras i biologiskt aktiv form är att
antibiotika som exempelvis ska bota urinvägsinfektioner måste vara aktiv i urinen. Det är
svårt att minska detta utsläpp av antibiotika. Det många menar att man måste ändra på är
konsumtionen av antibiotika, då dem i stor mån överanvänds. Dessutom vill man minska
användet av de antibiotika som är särskilt svårnedbrytbara i naturen, så kallade kinoloner.
Dessa används främst vid urinvägsinfektion (Läkemedel och miljö 2005).
Syntetiska antibiotika kommer även ut i miljön från jordbruk och akvakultur. När det gäller
jordbruket används antibiotika i foder och kommer ofta direkt ut i miljön, utan att passera
avloppsreningsverk (Halling-Sørensen. B et al. 1997). Ofta gäller det dock låga
koncentrationer och användet av antibiotika har skärpts väldigt under de senaste åren och
minskade med ungefär 560 % mellan åren 1986 och 2004. Akvakulturens utsläpp av
antibiotika är mer markanta. I fiskodlingar tillsätts antibiotika direkt i vattnet och kan därifrån
sprida sig i stor utsträckning. Även akvakulturens användning av antibiotika har skärpts och
minskat från 259 kg år 1994 till 40 kg år 2003 (Läkemedel och miljö 2005). Senare siffror på
detta har vi tyvärr inte funnit.
Eftersom resistens hos bakterier utgör ett hot mot sjukvården och även ekosystemen i miljön
anser experter att det är lämpligt att vidare studera och uppmärksamma detta problem i
framtiden.
6.6.9

Våghalsiga abborrar

I februari 2013 publicerade Umeå Universitet en studie på hur det antidepressiva läkemedlet
Oxazepam påverkar abborrar. Abborrar utsattes i laboratoriemiljö för halter av läkemedlet
som uppmätts i Fyrisån i Uppland. Undersökningarna visade att abborrarna fick ett förändrat
beteende. Normalt är abborrar skygga fiskar som håller sig nära sina stim för att undvika att
bli uppätna av rovfiskar. Under påverkan av Oxazepam blir de dock istället våghalsiga och
asociala vilket gör att de lämnar sina stim och därför blir lätta byten för andra fiskar. Detta
kan påverka abborrarnas utbredning och överlevnad vilket i sin tur kan påverka hela
ekosystemet. Något att tänka på är även faktumet att vi människor äter abborre vilket gör att
även vi kan få i oss rester av Oxazepam. Forskarna som har utfört studien menar dock att vi
måste äta fyra ton fisk för att få i oss motsvarande en tablett av läkemedlet(Umeå Universitet
2013).
6.6.10 Andra orosmoment i naturen

Naturvårdsverket har utfört en nationell screening av antibiotika och antiinflammatoriska och
hormonella substanser i miljön. Screening är en annan analytisk metod som kan avgöra om ett
ämne eller en ämnesgrupp kan hittas i miljön och om potentiella risker finns för att människor
ska fara illa. De vanligast förekommande substanserna av de antiinflammatoriska medlen var
Ibuprofen och Naproxen och i antibiotikagruppen var Tetracyklider frekvent förekommande.
När det gäller hormonsubstanser var Progesteron och Noretisteron dominerande och
miljörisken bedömdes som hög för två substanser, nämligen Etinylöstradiol och Östradiol.
Även Ibuprofen bedömdes utgöra en hög risk för miljön och det har visats att
sötvattensmärlors aktivitet har minskat till följd av höga ibuprofenhalter i miljön.
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Även andra rapporter redovisar läkemedelssubstanser som kan utgöra ett hot mot miljön. I
Läkemedelsverkets rapport från 2004 kom man fram till att följande substanser kan vara en
miljöfara, se tabell nedan.

Substans

Funktion

Riskbedömning

Atenolol

Hjärta och
kretslopp

Möjlig risk för vattenmiljön

Dextropropoxifen

Smärtstillande

Möjlig risk för markmiljön

Dokusatnatrium

Hjälpämne i bl. a
lugnande medel

Risk för sedimentlevande
organismer i sötvatten

Diazepam

Lugnande

Möjlig risk för markmiljön

Diklofenak

Antiinflammatorisk Potentiellt bioackumulerande
och smärtstillande

Etinylöstradiol

Könshormoner

Ibuprofen

Antiinflammatorisk Potentiellt bioackumulerande

Ketoprofen

Antiinflammatorisk Möjlig risk för vattenmiljön

Noretisteron

Könshormoner

Möjlig risk för vattenmiljön

Oxazepam

Lugnande

Möjlig risk för vattenmiljön

Oxitetracyklin

Antibiotika

Möjlig risk för mikroorganismer i
reningsverk

Paracetamol

Smärtstillande

Risk för vattenmiljön

Ranitidin

Magsårsmedel

Möjlig risk för markmiljön

Simvastatin

Blodfettsänkare

Potentiellt bioackumulerande och
möjlig risk för mark- och
vattenmiljö

Tetracyklin

Antibiotika

Möjlig risk för mikroorganismer i
reningsverk

Östradiol

Könshormoner

Risk för vattenmiljön

Östriol

Könshormoner

Risk för vattenmiljön

Risk för vattenmiljön
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6.7 Vad görs i dagsläget?
6.7.1

Reglering av veterinärmediciner

Gällande veterinärmediciner finns det en potentiell risk för lokala ekosystem och
bioackumulering av aktiva substanser i näringskedjor som på senare år uppmärksammats i
EU. Därför har man i Europaparlamentets och Rådets direktiv för upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmediciner bestämt att läkemedelsmyndigheterna inom EU har
möjlighet att vägra marknadsföringstillstånd för veterinärmedicinska produkter som kan
innebära en miljörisk (Läkemedelsverket 2004 och Naturvårdsverket 2008).
6.7.2

Apotekens arbete för en bättre miljö

Apoteken samlar in läkemedelsförpackningar, kanyler, överblivna läkemedel m.m. och
skickar dessa till godkända förbränningsanläggningar (Kronans Droghandel, Karlshamn 201209-26). Apoteken är beroende av att alla individer i samhället gör sitt. År 2004 förbrändes
cirka 900 ton (Läkemedelsverket 2004) insamlat läkemedelsavfall och år 2008 hade denna
siffra ökat till 1100 ton (Läkemedel i miljön 2009-2010). 1100 ton läkemedelsavfall låter som
mycket men det utgör endast cirka 5 % av sålda läkemedelsförpackningar. Vid förbränningen
försvinner den biologiska aktiviteten hos läkemedelssubstansen och därmed den potentiella
risken för miljöpåverkan. Askans sammansättning tror man inte påverkas. Risken för
miljöpåverkan är de läkemedel som hamnar i deponerade hushållssopor och även i avloppet
och sedan spridningen från dessa källor (naturvårdsverket 2008).
6.7.3

Miljöklassificering av läkemedel

I Sverige är läkemedelsrester i naturen ett uppmärksammat ämne och Sverige har även sett till
att det uppmärksammats inom EU. EU har därför ökat miljökraven på läkemedel i nya
läkemedelsdirektiv och fastställt riktlinjer för riskbedömning av läkemedel (Bergh Jessica
2012, s.46-49). I Sverige jobbar man hårt med denna riskbedömning och man har infört en
miljöklassificering av läkemedel som förhoppningsvis leder till en förskjutning av
läkemedelskonsumtionen i riktning mot mer miljöanpassade läkemedel. Förhoppningar finns
därmed även att tillverkare av läkemedel ska försöka göra sina produkter mer miljövänliga.
Miljöklassificeringen ger en bedömning på miljörisk, som uttrycker risken för vattenmiljön,
och miljöfarlighet som ger en bedömning i avseende på


persistens, förmåga att motstå nedbrytning i vattenmiljön



biackumulation, ansamling i fettväv hos vattenorganismer



toxicitet giftighet för vattenorganismer

Anledningen till varför klassificeringen görs med avseende på vattenmiljön beror på att
vattenlevande organismer är känsligast för förändringar (Miljöklassificerade läkemedel 2006).
För att sprida kunskap om miljöklassificeringen anordnar många av Sveriges landsting
vidareutbildning för sjukhuspersonal. Landstingen har också påbörjat regelbundna mätningar
av läkemedelsrester i reningsverk, ytvatten och dricksvatten för att bevaka arbetet med
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minsking av läkemedelsrester i miljön. År 2010 fanns mätmetoder för ungefär 80
läkemedelssubstanser (Läkemedel i miljön 2009-2010) och detta har troligen ökat, dock har vi
inga nya siffror på det.
6.7.4

Forskning

Det görs hela tiden framsteg och tas fram nya mätmetoder. Många mätmetoder kräver dock
idag mycket dyr utrustning och specialistkompetens vilket gör att man måste skicka sina
prover till ackrediterade laboratorier, vilket kostar stora summor pengar (Larsson Estelle,
föreläsning 2012-10-31). En del av Estelle Larssons forskning går ut på att försöka utveckla
enklare och billigare metoder. Enligt Estelle är den stora utmaningen inte bara att kunna mäta
dessa ämnen och mäta dem på ett enkelt, billigt och effektivt sätt utan även att läkemedel
sällan förekommer ensamma i miljön utan ofta i kombination med andra läkemedel eller
andra substanser. Det svåra är i denna situation att bedöma vilket av ämnena som verkligen är
ett problem och hur de samverkar när de blandas. ”Det forskas mer och mer på detta men det
är ett oerhört komplext problem och här behöver mycket mer arbete göras”, säger Estelle
Larsson i ett mejl till oss.
Under vårt studiebesök på AAK fick vi information om ett nytt projekt som utförs i
Nederländerna med en ny analytisk metod. Denna metod är bioanalytisk och bygger på att
ämnen med snarlik struktur binds till celler med hög affinitet för undersökt ämnesgrupp.
Provet odlas i lämpligt odlingsmedia tillsammans med specifika celler. Halten av ämnet
bestäms genom att mäta ljuset som bildas vid detektionen i Luminometer. Fördelen med
bioanalytiska metoder är att ämnen som har större påverkan på cellen ger ett större bidrag i
halten jämfört med komponent som ger en mindre påverkan på cellen. Det man gör är alltså
att man ”matar” en cell med avloppsvatten, får man då en reaktion hos cellen vet man att
något eller några läkemedel finns i vattnet. Vilket/vilka läkemedel det är som påverkar kan
man inte veta men då kan traditionella metoder kartlägga vilken och/eller vilka komponenter
som förekom i provet. Kombinationen av metoderna ger möjligheten att analysera fler prover
till en rimligare kostnad och vid behov kan en mer detaljerad kartläggning genomföras
(CALUX 2013).
Många forskare runtom i världen arbetar med läkemedel i naturen ur någon aspekt. Det
publiceras kontinuerligt nya studier och det hålls möten och konferenser inom detta område.
Det finns de som arbetar med att utveckla nya analysmetoder och studera vad som sker med
läkemedelssubstanserna i reningsverk medan andra jobbar med att studera vad som sker med
dem ute i miljön, t.ex. hur lång tid det tar för dem att brytas ner om de hamnar i mark eller
vattendrag. Ytterligare andra tittar på effekter, alltifrån ekosystemnivå (d.v.s. hur ett helt
ekosystem påverkas, om t.ex. tillväxten av växtplankton påverkas negativt av ett ämne, vilka
indirekta effekter kan det få på andra nivåer i näringskedjan) till molekylnivå (t.ex. hur
östrogenreceptorer påverkas av olika läkemedel). Det finns också de som forskar kring hur
man kan rena bort läkemedelssubstanser i bland annat reningsverket med hjälp av aktivt kol,
väteperoxid i kombination med UV-ljus eller ozon. Viktigt att poängtera är att läkemedel är
en väldigt stor grupp av ämnen med olika egenskaper och olika forskare fokuserar på olika
substanser (Larsson Estelle, föreläsning 2012-10-31).
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7 Diskussion
7.1 Vilka hälso- och miljöeffekter kan uppstå?
I nuläget vet man mycket lite om vilka hälso- och miljöeffekter som kan bli ett faktum av
läkemedelsrester i naturen. Det man vet med säkerhet är att hormonella substanser påverkar
vattenlevande organismer, i synnerhet fisk, och att deras könsutveckling rubbas. Det har visats
att Diklofenak kan ha ödesdigra konsekvenser vid felanvändning och att antibiotika i naturen
kan leda till resistenta patogena bakterier och störa ekosystem. Experter är medvetna om att
det finns andra risker med läkemedelsrester i naturen som ännu inte upptäckts. Rädslan är stor
för att kontinuerlig tillförsel av läkemedelssubstanser till miljön på lång sikt kan leda till att
utveckling och tillväxt hos organismer, inte minst hos människan, påverkas negativt.
Det är svårt att säga vilka hälso- och miljöeffekter som kan uppstå. Vi kan bara se till det vi
läst och konstatera att bland annat en händelse såsom gamdöden i Pakistan kan ske i större
skala och utrota djurarter. Detta kan i sin tur leda till att ekosystem förfaller och detta kan
drastiskt eskalera och påverka alla i näringsväven. Hormonella substanser utgör också en risk,
särskilt för vattenlevande organismer. Om det är så att substanserna anrikas skulle
fiskpopulationer kunna dö ut på grund av minskad reproduktionsförmåga till följd av
feminisering av hanfiskar. Antibiotikaresistens är likaså en fara för människan och miljön.
Om antibiotikaresistenta bakterier etablerar sig skulle det innebära att vi människor inte
längre har något effektivt sätt att motarbeta dem. När det gäller miljön kan är den främsta
risken att tillväxt av resistenta mikroorganismer gynnas och sprids vidare. Detta kan störa
ekosystem genom att vissa mikroorganismer växer på andras bekostnad.
För att undvika sådana scenarion är det viktigt att mediciner inte används fel, att överflödig
medicinkonsumtion minskar och att kunskapen om läkemedelsresters konsekvenser når ut till
gemeneman. Förhoppningsvis kommer dagens forskning i framtiden leda till genombrott
inom området och på så sätt ge människan möjlighet att förhindra läkemedelsresternas
spridning och påverkan i miljön.
7.2 Utsläpp av läkemedel till miljön
I de tester som utförts på avloppsreningsverk i Sverige har man funnit olika
läkemedelssubstanser i olika delar av landet. Det skiljer sig även länder emellan vilka
substanser som detekterats. Även om en hel del substanser har påträffats i avloppsvatten har
man inte alltid kunnat visa vilka miljöeffekter dessa har, vilket är något som vi anser att man
borde fastställa inom snar framtid.
7.3 Vilka åtgärder kan tillämpas för att minimera läkemedelsrester i naturen?
7.3.1

Information ett måste

Något som vi upptäckt under vår arbetsgång är att informationen om läkemedelsrester i
naturen är relativt svårbegriplig. För att verkligt förstå ämnet och dess betydelse måste man
sätta sig in i det och intressera sig för det. Av denna anledning förstår vi om människor i
allmänhet inte förstår allvaret i med dagens läkemedelskonsumtion och dess följder. Vi anser
därför att mer borde göras för att informera allmänheten om de potentiella risker som
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föreligger vid läkemedelsanvändning. Kunskap kan göra att fler vidtar åtgärder såsom att de
lämnar in sina läkemedelsförpackningar till apoteken.
7.3.2

Avloppsreningsverk

Det har påvisats att vissa läkemedelssubstanser har allvarliga, negativa effekter på recipienter.
Läkemedelsrester kan i dagsläget inte stoppas vid källan och därför bör avloppsreningsverken
kompletteras med ny teknik. Vid vårt besök på Sternö Avloppsreningsverk berättade de att
reningsverk inte vidtar några åtgärder för att minska läkemedelssubstanser i det renade
avloppsvattnet. De gav oss ingen anledning till varför man inte gör detta men vi antar att det
beror på att tekniken inte finns, och därför tycker vi att man ska lägga ned tid och pengar på
att utveckla sådan. Samtidigt kan det bero på bristfällig ekonomi, vilket gör det svårt att
utveckla ny teknik.Hur detta skulle kunna gå till har vi ingen kunskap om men säkerligen
finns det kompetenta människor ute i världen som kan lösa detta problem. Innan
kompletterande teknik byggs ut behövs det vidare utvärderingar av hur det renade
avloppsvattnet påverkar vattenorganismerna, alltså vilka potentiellt farliga
läkemedelssubstanser som finns med i det renade vattnet och hur deras struktur ser ut. Detta
krävs för att man ska veta vilka substanser som verkligen behöver reduceras och för att sedan
kunna jämföra olika metoders möjlighet att åstadkomma reduktion till en rimlig kostnad.
7.4 Slamspridning
I vår mening bör slam inte spridas på åkermarker utan att det först godkänns. Istället för att ha
en rekommendation på att slam som ej certifierats får spridas bör man istället ha ett förbud.
Detta då osäkerheten är stor på om läkemedelssubstanser har någon påverkan på åkermarker
och de grödor som gror där.
Tidigare diskuterade vi en tänkbar utveckling av avloppsreningsverken. Om detta sker och
man lyckas utveckla en teknik att avskilja läkemedelssubstanser från avloppsvatten tänker vi
oss två olika scenarion. Eventuellt kan det leda till förhöjda halter av substanser i slammet då
läkemedlen avlägsnas och per automatik hamnar i där. Det kan även vara så att tekniken
utvecklas på så sätt att möjligheten finns att fullständigt avlägsna läkemedelssubstanser från
såväl avloppsvattnet som slammet. Sker det sistnämnda ser vi inget negativt med
slamspridning på åkrar då det fungerar bra som gödsel och är billigt för bönderna.
7.5 Globala problem
Som nämnts är läkemedelsutsläpp i miljön ett globalt problem. Utsläpp från
läkemedelsfabriker i länder som exempelvis Indien och Kina påverkar troligtvis inte bara
närmiljön utan sprids via naturens eviga kretslopp. Man kan fråga sig vem som bär ansvaret
för deras utsläpp. De massproducerar läkemedel till bland annat västvärlden som köper deras
läkemedel för att de är billiga utan att ta hänsyn till miljöaspekter. I Sverige finns det till och
med besparingslagar som säger att apotek ska köpa in de billigast förekommande generika
läkemedlen men det finns ingen lag på att läkemedelsföretagen ska ha några som helst
miljökrav. Sveriges egen läkemedelsindustri har dock mycket stränga regler för produktion,
varför ställs inte samma krav på utländsk industri som producerar åt Sverige? Det enda svar vi
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kan tänka oss är att det som alltid rör sig om pengar. Här måste förändring ske. Vår världs
miljö är viktigare än Sveriges ytterliga välfärd.
7.6 Risker vägs med fördelar, är människan viktigare än allt annat?
Syntetiska läkemedel framställs, används och släpps ut av människor. Vi använder läkemedel
för att diagnostisera, förebygga, bota eller lindra sjukdom. Läkemedelsanvändning har alltså
många fördelar för oss människor och även för de djur som behandlas. Men för andra varelser
är det kanske inte lika positivt. Hormonella förändringar hos fisk, gamdöd i Pakistan och
minskad aktivitet hos sötvattenmärlor är några exempel på vad vår läkemedelsanvändning har
lett till. Frågan är om detta kan rättfärdigas av att vi människor får det bättre? Det är vi som
har ett val och det är dem som får lida på vår bekostnad. Vissa ser det som självklart att
människan har en rätt att utnyttja sin position som överst i näringskedjan. Vi kan till viss del
hålla med om detta resonemang och tycker definitivt att läkemedel ska finnas i samhället då
det höjer vår levnadsstandard och är så viktigt för mänskligheten. Samtidigt anser vi dock att
vi har ett ansvar att se till att andra inte påverkas av våra handlingar. Än så länge anser vi att
det är acceptabelt att använda läkemedel för människors vinning men om det i framtiden visar
sig att denna användning har förödande konsekvenser bör vi tänka om.
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8 Slutsats
Läkemedel i miljön är ett samhällsproblem. Ett problem som inte bara berör människan utan
allt och alla i vår omgivning. Många substanser har påvisats i vår miljö varav vissa utgör en
fara för organismer. Det finns en tydlig koppling mellan vår konsumtion av läkemedel och
dem läkemedelssubstanser som finnes i vår miljö. Antibiotika och antiinflammatoriska medel
som Ibuprofen uppmäts i relativt höga halter i avloppsvatten som sprids ut till naturen.
Även andra läkemedel kan innebära en fara för miljön och det som kan konstateras är att
kunskapen inom området måste öka, vilket det lyckligtvis gör. I dagsläget arbetar många
forskare med att ta fram nya provtagningsmetoder för att underlätta mätningar av
läkemedelshalter i miljön. De arbetar också med att kartlägga om substanser ibland annat
avloppsvatten påverkar organismer i vår omvärld samt försöker bestämma vilka dessa
substanser är.
Läkemedel är ett nytt tillägg i vårt samhälle och vår miljö. Syntetiskt framställda läkemedel
har endast funnits i 150 år och därför har vi inte erfarit deras långsiktspåverkan. Samtidigt har
organismer inte hunnit anpassa sig till dessa främmande substanser. Akutpåverkan på miljön
kan i dagsläget detekteras av mätningar men vad långtidsexponering innebär för miljön är
något som forskare och experter endast kan spekulera om. Ett exempel på detta är vårt
dricksvatten, där mycket låga koncentrationer av läkemedelssubstanser har uppmätts och för
nuvarande inte utgör någon risk. I framtiden är det dock oklart vilka effekter dessa låga halter
kan ha på människan.
Informationen som finns om hur läkemedel påverkar naturen är bristfällig och det finns en
anledning till detta. Det är ett relativt nytt forskningsområde som än inte har gett oss
tillräckligt med kännedom för att kunna dra bestämda slutsatser på hur människa och miljö
påverkas. Kunskap är helt enkelt nyckeln till framgång och förhoppningsvis är denna kunskap
befintlig inom snar framtid.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga 1
Substans

Funktion

Acetylsalicylsyra

Antikoagulationsmedel

Atenolol

Beta- receptorblockerande medel

Baytril vet.

Antibiotika

Bezafibrat

Blodfettsreglerande medel

Bimoxyl vet.

Antibiotika

Coccidiosatika

Fodertillsats som tidigare klassat som
antibiotika

Cyklofosfamid

Cellgifter

Dextropropoxifen

Smärtstillande medel

Diatrizoat

Kontrastmedel vid röntgen

Diazepam

Lugnande medel

Diklofenak

Antiinflammatorisk och smärtstillande
medel

Dokusatnatrium

Hjälpämne i bl. a lugnande medel

Doxycyklin

Antibiotika

Econor vet.

Antibiotika

Etinylöstradiol

Könshormoner

Fenofebrinsyra

Blodfettsreglerande ämne

Furosemid

Vätskeutdrivande medel samt betareceptorblockerande

Gemfibrozil

Fettreglerande medel

Hydroklortiazid

Vätskeutdrivande medel

Ibuprofen

Antiinflammatoriskt medel

Indometacin

Antiinflammatorisk och smärtstillande
medel

Iopamidol

Kontrastmedel vid röntgen

Isofamid

Cellgift

Ivermektin

Antiparasitärt medel

Jopamidol

Kontrastmedel vid röntgen

Jopromid

Kontrastmedel vid röntgen
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Karbamazepin

Antiepiletiskt medel

Ketoprofen

Antiinflammatoriskt medel

Klofibrinsyra

Blodfettssänkande medel

Metroprolol

Beta- receptorblockerande medel

Naproxen

Antiinflammatoriskt och antireumatiskt
medel

Noretisteron

Könshormoner

Oxazepam

Lugnande medel

Oxitetracyklin

Antibiotika

Paracetamol

Smärtstillande medel

Progesteron

Könshormon

Propanolol

Beta- receptorblockerande medel

Propoxyphene

Smärtstillande medel

Ranitidin

Magsårsmedel

Simvastatin

Blodfettsänkande medel

Tetracyklin

Antibiotika

Terramycin vet.

Antibiotika

Trimetopri

Antibiotika

Tylan vet.

Antibiotika

Vancomycin

Antibiotika

Östradiol

Könshormoner

Östriol

Könshormoner

Oxazepam

Lugnande medel
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Bilaga 2
Tidsplanering 1 projektarbete – Läkemedelsrester i naturen
Vecka 1:
Torsdag den 3 januari 2013- klar med avsnitt metod samt planering
Fredag den 4 januari 2013 – påbörja resultat
Lördag den 5 januari 2013 – fortsätta resultat
Vecka 2:
Blir inget projektarbete denna vecka då vi har många prov och kompletteringar!
Vecka 3:
Tisdag den 15 januari 2013 – fortsätta resultat/ jobba parallellt med bakgrund
Onsdag den 16 januari 2013 – skippar projektarbete då vi ska plugga kemi
Lördag den 19 januari 2013 – fortsätta resultat/ jobba parallellt med bakgrund
Söndag den 20 januari 2013 - fortsätta resultat/ jobba parallellt med bakgrund
Vecka 4:
Tisdag den 22 januari 2013 - fortsätta resultat/ jobba parallellt med bakgrund
Onsdag den 23 januari 2013 - fortsätta resultat/ jobba parallellt med bakgrund
Vecka 5:
Måndag den 28 januari 2013 – klar med resultat
Tisdag den 29 januari 2013 – klar med bakgrund
Onsdag den 30 januari 2013 – påbörja och göra klart metod- och resultatdiskussion
Torsdag den 31 januari 2013 – skriv slutsats/ parallellt jobba med bilagor
Fredag den 1 februari 2013 – extra dag för eventuella hinder i vår process
Lördagen den 2 februari 2013 – renskriva, göra snygg titelsida samt skriva sammanfattning
Vecka 6:
Prata med Hariette om affischer till vår utställning någon dag den veckan
Vecka 8:
Vi ska jobba med vår utställning men planering på detta kommer närmare tiden
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Bilaga 3
Tidsplanering vecka 8:
Mån: Gör klart texterna till utställningen. (skriva om slam, åtgärd och forskning)

Tis: Vara klara med upplägg samt broschyrer till utställningen

Ons: Göra klart litteraturstudien (Helt färdig, korrekturläsning!!). Skriva ut och laminera
texterna inför utställningen. Uppdatera hemsidan så den är klar.

Tors: Skriva Rapporten. Skriva sammanfattningen till "Unga Forskare".

Fre: Enskilt arbete med projektrapporten.
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Bilaga 4
Projektplan
Rubrik
Läkemedelsrester i naturen - en risk för vår hälsa och miljö?
Frågeställning, hypotes
Under arbetets gång har vi funderat mycket över hur vi ska uttrycka våra frågeställningar och
vi har till slut kommit fram till följande


Var kan läkemedel påvisas i naturen?



Hur påverkar läkemedel vår miljö?



Vilka är de potentiella hälso- och miljöeffekterna?



Återfinnes mediciner i vårt dricksvatten?



Vad kan vi göra för att förhindra spridning av läkemedelrester i naturen?



Vad görs i dagsläget för att minimera läkemedelsutsläpp och deras påverkan?



Hur ser forskning inom området ut idag?

Medlemmar i gruppen
Martina Lomnitz
Marion Darlison.
Mål
Vi är båda mycket ambitiösa och har förhoppningar om att nå högsta betyg, MVG.
Arbetssätt
Vi kommer arbeta genom att samla fakta; läsa artiklar, böcker och tidsskrifter, det blir alltså
en litteraturstudie. Vi har varit på studiebesök på ett avloppsreningsverk, för att se hur
reningsprocessen där fungerar och om läkemedel är ett problem för dem som jobbar där. Ett
studiebesök på apotek är också avklarat där vi fick en del material och även ett trevligt
bemötande. Som kontakt har vi Estelle Larsson, Katharina Darlison, Ola Svahn och Pernilla
Ekvall Liljeqvist. (Vi har även Gunilla Skog som möjlig kontakt.)
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Redovisning
Vi kommer att vi rikta oss till allmänheten genom en utställning på Karlshamns
Stadsbibliotek. Vi vill även redovisa vårt projekt och våra resultat i en avhandling och
publicera vårt arbete på en hemsida. Vi räknar också med att vi ska redovisa vårt
projektarbete muntligt för övriga elever i NV10 samt undervisande lärarna.
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