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PRESSBAKGRUND ÖVERBLIVNA LÄKEMEDEL 

Överblivna läkemedel – en viktig miljöfråga 

 

Hur ska konsumenter hantera läkemedel som blivit över eller gått ut? 

 Töm aldrig ut läkemedel i avloppet eller bland hushållssoporna 

 Tomma läkemedelsförpackningar som kartonger, plast-glasburkar och ampuller sorteras 

enligt kommunens avfallssortering. 

 Kasserade läkemedel lämnas till lokalt apotek. 

Hur gör man? 

Lägg överblivna läkemedel i en returpåse som du kan få på apoteket. Den ska vara 

genomskinlig så att apotekspersonalen kan se vad som är i påsen och slippa göra sig illa 

eller ta emot sådant som ska lämnas någon annanstans. 

Plåster och salvor 

 Tänk på att vissa förpackningar även efter användning kan innehålla rester av läkemedel 

och därför ska behandlas som läkemedel, till exempel nikotin, smärtstillande- och 

hormonplåster. 

 Även salvor och krämer som innehåller läkemedel ska lämnas in till apoteken, och inte 

slängas i soporna. 

Cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel 

 Cytostatika, alltså cellgifter, kan lämnas in på apotek tillsammans med övrigt 
läkemedelsavfall. 

 

Kanyler 

 Kanyler från hushåll räknas som farligt avfall och är som huvudregel kommunens ansvar 

och lämnas till en återvinningscentral. I vissa fall kan apotek kan ta emot kanyler under 

förutsättning att de insamlade i speciella behållare till exempel SafeClip, och att apoteket 

har avtal med kommunen om att ta emot kanyler i behållare.  

 

 

Hur tas läkemedlen om hand? 

Att lämna in läkemedel till apoteken är gratis. När personalen studerat påsens innehåll, så 

att inget annat än medicin finns med, förpackas den och övriga i en särskild kartong som 

försluts med säkerhetstejp. Därefter skickas kartongerna till en förbränningsanläggning, där 

allt innehåll förbränns. Rökgaserna renas och resterna från dessa samt askan innehåller låg 

giftighet och läggs på godkända deponier. Större apotek skickar iväg överblivna mediciner 

en till flera gånger i veckan. 

 

Hur stort är problemet med kasserade läkemedel?  

Läkemedelsverkets utredning från 2012 om kassation av läkemedel visar att den totala 

mängden som  kasseras 2011 var cirka 1 500 ton (inkl förpackningsmaterial). Allmänhetens 

totala kassation av läkemedel uppskattas till cirka 5 procent  av samtidiga försäljningen av 

receptläkemedel. Vikten på detta avfall beräknas till drygt 1 000 ton. 75 procent  uppger att 

de lämnar tillbaka överblivna läkemedel till apotek för destruktion.  
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Av den totala kassationen utgör: 

- 800 ton överblivna läkemedel lämnas till apoteken 

- 250 ton kastas i hushållsavfallet 

- 10 ton lämnas på återvinningscentral 

- 250 ton kasseras i partihandeln i den interna verksamheten 

- 100 ton kasseras i slutenvården 

De viktigaste orsakerna till att läkemedel blir över är att behandlingen avbrutits/avslutats eller 

att patienten har avlidit. 

Kunskap och attityd är dock på väg att förbättras och Sverige är långt framme när det gäller 

att ta hand om läkemedel. Sverige ligger också i framkant när det gäller utveckling av nya 

reningsmetoder i våra avlopps- och vattenverk.  

 

Vad kan läkemedelsrester i avlopp och sophantering leda till?  

Sedan början av 2000-talet har en rad forskningsprojekt ägnats åt frågan om 

läkemedelsrester i avloppsvatten, både i Sverige och internationellt. En ökad 

läkemedelsanvändning innebär ökade påfrestningar på våra reningsverk där dagens 

utrustning inte klarar av att rena vattnet från alla substanser.  Längre ner i kedjan får 

läkemedelsrester påverkan på vattenlevande organismer och på kvaliteten på dricksvattnet. 

I rötslam från våra reningsverk, som återanvänds som gödsel på svenska lantbruk, finns 

också rester av läkemedel. För många av de aktiva substanserna saknas forskning om miljö- 

och hälsoeffekter och vilka som kan vandra vidare till andra levande organismer.  

Forskning visar att spår av läkemedel i våra vatten blir allt vanligare. Idag har man hittat 

läkemedelsrester i såväl grundvatten som dricksvatten. Några risker som pekats ut är:  

Antibiotikaresistens:  

En ökad konsumtion av antibiotika har visat sig ha negativ effekt på miljö och ekosystem 

samt innebär en risk för antibiotikaresistens. Idag är resistensfrågan en global angelägenhet 

då bakterier lätt sprider sig och kan få fäste runt om i hela världen. I områden som angränsar 

till reningsverk är förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier särskilt hög till följd av 

reningsverkens tekniska begränsning.  

 

Förhöjda hormonhalter:  

Läkemedel innehållande hormoner är skadliga för miljö och djurliv. Forskning har visat att 

fortplantningsmönster hos flertalet fiskarter avstannat helt redan efter att ha utsatts för 

mycket låga grader av hormonet Levonorgestrel, ett vanligt hormon i preventivmedel. En 

förhöjd hormonhalt hos fiskar kan leda till infertilitet och missbildningar. 

 

Ökning av det aktiva ämnet diklofenak: 

Studier visar att halterna av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak har ökat i svenska 

vatten sedan flertalet läkemedel innehållande diklofenak blev receptfria 2006. Ämnet har 

visat sig ha effekter på vatten och miljö, bland annat har det rapporterats om störningar i 

fiskars fortplantning. I Indien, vars vatten är rikligt förorenat, hotas flertalet gamarter av 

utrotning till följd av de höga halterna av diklofenak i vattendragen. 
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Vad säger forskningen om läkemedelsrester i svenskt vatten?  

Det har genomförts ett antal större studier av läkemedelsrester i dricksvatten i Sverige. En 

undersökning 2007 visade att tre substanser (av totalt 71 analyserade) kunnat påvisas i 

extremt låga halter i dricksvatten i Stockholmsområdet. Det är substanser som ingår i 

värktabletter eller hjärt- och blodtrycksmedel. Utredningen konstaterade att ”halterna är på 

den extremt låga nivån att man skulle behöva dricka 2 liter vatten om dagen i tiotusentals år 

för att få i sig en mängd motsvarande en tablett av ett vanligt hjärt- och blodtrycksmedel”.  

En studie av forskare från Umeå universitet om hur abborrar reagerar på en vanlig 

ångestdämpande substans publicerade i Science våren 2014. Forskarna kunde belägga att 

en kontrollgrupp av abborrar som utsattes för en högre dos läkemedelsrester snabbt 

utvecklade beteendeförändringar. Dessa skulle på olika sätt kunna leda till att 

sammansättningen av arter i vattnet förändras, och att den ekologiska balansen rubbas. 

 

Vems är ansvaret?  

Ansvaret är ytterst individens, som köper, brukar och sedan kasserar läkemedlet. Apoteken 

som säljer läkemedlen är skyldiga att ta emot returläkemedel och att hantera dem på rätt 

sätt. Kommunerna ansvarar för vatten- och avloppshanteringen samt har ett ansvar att följa 

utvecklingen och anpassa reningsprocesser efter ny kunskap och nya gränsvärden, som 

ytterst fastställs genom politiska beslut och föreskrifter från våra myndigheter.  

Den sittande regeringen har sagt att de vill främja utvecklingen av läkemedelsrening vid 

landets reningsverk. Tio miljoner kronor öronmärktes därför i det tillskott som anslaget för 

havs- och vattenmiljö fick i 2013 års budgetproposition. 

Apotek Hjärtat vill med sin kampanj bidra till ett ökat medvetande om problemet och även till 

att få fler att agera rätt. 


