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Lite historik …

2003 miljöplan - minska läkemedlens negativa miljöpåverkan.

Minskad förskrivning av vissa läkemedel, zopiklon, 

zolpidem, kinoloner, sertralin, diklofenak.

Minska läkemedelskassationen, ex startförpackningar

Information om hantering av läkemedelsavfall, ex 

hormonplåster/ringar



Läkemedelsförsäljningen i riket 2017 

72%,    30,4 
miljarder kr

19%, 8,1 
miljarder

kr

9%,3,8 
miljarder

kr

Totalkostnad miljarder kr 
(AUP exkl moms)

Förskrivning

Slutenvård

Egenvård

89%, 5 790 milj. DDD

9%, 583 milj. DDD
2%,133 

milj. DDD*

Def. Dygns. Doser (miljoner)

Förskrivning

Egenvård

Slutenvård

* Flera slutenvårdspreparat saknar DDD
Källa: e-HM



Prissätt klokt

TLV – önskat läge 2025?

Miljöpremie i periodens vara. Läkemedelsföretag som 

kan visa en miljösäker tillverkning i alla led kan ha ett högre 

pris.

Läkemedel som har miljöfördelar kan få ett högre pris 

inom läkemedelsförmånen.



Ordinera klokt

Icke-farmakologisk behandling

2025 - Fokus är lika stort som på läkemedel

▪ Psykologstöd vid ångest, depression, 

sömnproblem.

▪ Tobaksprevention vid KOL, hjärt-kärl

▪ Fysisk aktivitet vid diabetes

▪ Rätt kost



Ordinera klokt

2025 - har vi betydande kunskaper om 
miljöbelastningen för ett  stort antal 

läkemedel!

.

Förskrivning &

rådgivning med

ett miljöperspektiv

http://www.janusinfo.se/Global/Miljo_och_lakemedel/Forteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf 



Vissa läkemedelsgrupper som generellt måste ha ett 

miljöfokus är:

Antibiotika – fr a resistensutveckling

Hormoner

För samtliga är det viktigt att ha kunskap om

✓ Toxicitet

✓ Bioackumulering

✓ Nedbrytbarhet

Med ökad kunskap kan vi avstå att förskriva, eller 

förskriva med striktare indikation och ökad uppföljning



Miljöinformation om läkemedel – 2018

Vi har …

enstaka landsting, fr a Stockholm ”Miljöklassifierade läkemedel”,

nu - påbörjat en mer detaljerad sammanställning över miljöinfo.

http://www.janusinfo.se/Global/Miljo_och_lakemedel/Forteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf 

FASS - vissa läkemedel, kortfattad, mycket data saknas

Viktig uppgift för läkemedelstillverkare, universitet 

och myndigheter att prioritera och samverka för 

att öka kunskapen! 
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Förskrivning

377 Kg 

diklofenak

Rekvisition

Egenvård

Försäljning av diklofenak tabletter 

- riket vs Uppsala län 

.……. Riket
______ Uppsala



Diklofenak

▪ Miljömål för vårdcentraler och sjukhus

▪ Regelbundet uppmärksamma mottagningarna om sin 

förskrivning

▪ Symbolisk miljöpremie

Ett ”enkelt” område med andra mkt bra alternativ

Initialt krävs insatser, men väl etablerat, lite självgående 



Försäljning av utvärtes (gel) diklofenak

och ibuprofen - riket

= Ca 600 Kg 
diklofenak
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Egenvård diklofenak

Egenvård ibuprofen

Förskrivning diklofenak

Från 1177

Träningsvärk - massage kan ha en lindrande effekt, liksom lättare träning.

Tennisarmbåge - pröva ibuprofen eller naproxen tabletter eller gel som 

innehåller ibuprofen

Stukad fot – har du har ont kan du använda paracetamol eller ibuprofen, 

förutom tabletter finns det gel som du smörjer på huden.



Ordinera klokt

Begränsa den onödiga försäljningen

▪ Ny behandling påbörjas alltid med en Startförpackning,

Tid för omstart!

▪ Nationella läkemedelslistan är 2025 ett stort stöd.

Inaktuella ordinationer sätts ut i alla led från journal till apotek.

Risken att förskriva dubbletter/tripletter minskar när det finns    

en komplett och aktuell läkemedelslista.



Ordination av en kombinationsförpackning 

”läkemedel och enzymer till toaletten” ?



Kassera klokt

▪ I Sverige har vi generellt sett en hög återlämning 

(ca 75%*) till apotek av överblivna läkemedel.

En stor och viktig insats av apoteken!

▪ Viktigt att ”2/3 dels regeln” följs av apoteken,  

dvs när kan nästa förpackning hämtas ut, inkl. ev. 

dubbletter?

* 75 % enligt uppskattningar som gjorts SIFO 2012.



Återlämningspant på apotek för särskilt 

miljöproblematiska läkemedel?

Ca 2,5 mg etinylöstradiol återstår efter 

tre veckor. Resterna räcker till att föro-

rena över 24 milj. liter vatten i så att 

fiskar i vattnet påverkas*. 

Lämna tillbaka till apoteken!

*Purdom CE, Hardiman PA, Bye VJ, Eno NC, Tyler C, Sumpter J. Estrogenic effects of effluents from sewage

treatment works. Chem Ecol 1994;8:275-85

Kassera klokt



Upphandla klokt – önskeläge 2025 

Att miljökriterier finns som kan nyttjas i vår upphandling av 

läkemedel till sjukhusen

▪ Varje tillverkare inkl substansproducent är miljöcertifierad

och genomgår regelbundet inspektioner av oberoende 

granskare eller via läkemedelsmyndigheter.

▪ Miljökrav för tillverkningen inkl substansproducenten finns i 

Good Manufacturing/”Environment” Practice.



Tack för uppmärksamheten


