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Sammanfattning 
I Sverige destrueras årligen cirka 1 500 ton läkemedel (5 % av det som lämnas ut från apoteken). Dessa 

läkemedel kostar cirka 1,5 miljarder kronor. Användning av läkemedel bör ske på ett sådant sätt att så lite 

läkemedel som möjligt blir över och kasseras. Syftet med detta examensarbete var att undersöka orsaker till 

varför läkemedel kasseras. I arbetet refereras även till studier gjorda i länder som har en annan syn på 

läkemedelsavfall än vi har i Sverige. Man tittade här på kunskapsnivån om, och deras hantering av 

läkemedelsavfall. Som metod för att besvara min frågeställning har jag valt ut fem artiklar via databasen 

PubMed. Därutöver genomfördes en enkätundersökning på ett öppenvårdsapotek i Kalmar. Resultatet 

visade att de fem vanligaste orsakerna till att läkemedel kasseras var att ”utgångsdatum var passerat”, 

”patientens tillstånd hade förbättrats”, ”medicineringen hade ändrats”, ”läkemedlet gav biverkningar” eller 

att ”patienten hade avlidit”. Undersökningar från Gaza, Palestina och i Kuwait visade att befolkningen där 

hade en låg kunskapsnivå om hur läkemedelsavfall skall hanteras, för att få en liten miljöpåverkan och det 

var enligt mitt sätt att se på det en dålig hantering av läkemedelsavfall. Utbildningsinterventioner i Palestina 

visade på positiva effekter på vårdpersonalens kunskapsnivå, attityd och praktiska handlande. 

Undersökningen från Kuwait visade däremot att en enkel intervention i form av enbart informationsbrev inte 

ändrade allmänhetens beteende med avseende på hur man hanterar läkemedelsavfall. En mer omfattande 

intervention i form av informationsbrev och en uppföljande diskussion gav effekter både på kunskapsnivån 

och på antalet inlämnade kasserade läkemedelsförpackningar. Att läkemedel blir över på grund av orsaker 

såsom att ”patientens tillstånd förbättras” eller att ”patienten är avliden” är givet. Den bunkring av 

läkemedel i hemmet, som leder till att läkemedel passerar utgångsdatumet, kan hanteras genom att den 

totala mängden läkemedel som skrivs ut minskas. Till exempel kan man ändra i rabatteringssystemet så att 

man får läkemedel för en månads förbrukning vid varje expedition i stället för som idag för 3 månader.  En 

olägenhet blir att kunderna får göra fler apoteksbesök och att fler apotekspersonal behövs. Vid nyinsättning 

eller ”ändrad medicinering” rekommenderas att alltid det förskrivs startförpackningar. Det minskar volymen 

kasserade läkemedlet, om det skulle visa sig att den inte gav önskad effekt eller läkemedlet gav 

biverkningar. Det är viktigt att befolkningen har kunskaper om en korrekt läkemedelsavfallshantering, för 

att undvika negativa effekter på miljön. Slutsatsen är att den vanligaste orsaken till att läkemedel kasseras är 

att utgångsdatumet har passerat. Vidare visade undersökningarna från Palestina och Kuwait att 

kunskapsnivån och det praktiska handlandet med avseende på läkemedelsavfall hos vårdpersonal och 

allmänhet kan påverkas. Dock krävs inte enbart utlämnande av broschyrer, utan det krävs även en muntlig 

dialog.  
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ABSTRACT  
 

 

1 500 tons of drugs, valued 1,5 billons SEK, are wasted annually in Sweden.  It´s 

about 5 % of all drugs sold. As the world’s population is increasing, partly due to a 

growing number of elderly people, it will result in an increase in the consumption of 

pharmaceuticals. The use of drugs also results in negative effects on the 

environment. For this reason, drug waste should be handled as recommended to 

minimize unnecessary environmental hazards.  
 

The aim of this study was to identify reasons behind why medicines are wasted. 

Secondly the level of knowledge about how to dispose unused drugs in Palestine and 

in Kuwait, and to what extent information interventions can improve proper ways of 

disposing drugs.  

 

The method used to answer my questions were a literature survey and a 

questionnaire handed out at a community pharmacy in Kalmar, Sweden.  

 

Five articles were selected from PubMed; three of them investigated reasons why 

medicines are wasted in Sweden, New Zealand and the USA. Two other studies were 

selected to investigate the level of knowledge about handling drug wastes and impact 

of information campaigns in Gaza, Palestine and Kuwait.  

 

The results showed that the five main reasons for drug disposal were: “passed expiry 

date”, “changed drug treatment”, “the patient’s condition improved”, “adverse drug 

effects” and “the patient were deceased”. The study from Gaza, Palestine showed 

that health care professionals had a poor knowledge regarding pharmaceutical waste 

management before an educational intervention. After the intervention, the 

knowledge level improved. On the contrary, the study from Kuwait showed that after 

a minor educational intervention, consisting of handing out information pamphlets to 

200 households, no wasted medicines were handed over to the pharmacies.   

However, a more thorough intervention by information pamphlets as well as verbal 

information led to an improvement of the result, and 123 packs of medicines were 

collected from 14 households.   

 

It´s possible to reduce the amount of pharmaceutical waste caused by reasons due to 

“improvement of the patient´s condition” or the “patient diseased” by encourage 

prescribers to prescribe smaller amounts of drugs, to be dispensed from the 

pharmacies at each visit. A small inconvenience for the customer, who have to visit 

the pharmacy more frequent.  

 

The main reason for pharmaceutical waste was, that the medicines had passed their 

expiring date. This large quantity of drug wasted could possibly partly be reduced by 

improving the way medical journal system are updated. Often the drug records isn´t 

updated. Drugs not used, are not removed from the records. Multiple copies of the 

same drug can exist under different trade names. Additionally, prescription of small 
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packages of medicines are recommended when a treatment is introduced, or changed. 

This, together with a good accessibility of medicines, reduces the consumers’ 

willingness to store medicines in their homes. Other factors that can reduce 

pharmaceutical waste are good counselling in pharmacies, and within the health care 

sector, to improve drug compliance  

 

Educational interventions in Palestine and Kuwait regarding pharmaceutical waste 

management led to an improvement of knowledge and praxis if the intervention was 

conducted in a thorough way i.e. pamphlets and orally. Thus, it’s very important to 

provide good information regarding pharmaceutical waste management to obtain a 

safe destruction of pharmaceutical waste.  

 

Some of the reasons behind unused medicines are possible to affect. It can lead to a 

decreased amount of pharmaceutical waste. This, together with good information 

regarding safe destruction of pharmaceutical waste will reduce the risk of negative 

impact on the environment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 
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Jag vill först och främst tacka min handledare Kristina Magnusson som har hjälpt 

mig under tiden jag skrivit detta arbete. Jag vill även tacka mina klasskamrater som 
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är.  

 

Kalmar, 2017-03-10  

Tram Nguyen  
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FÖRKORTNINGAR 
 

 

NHS = National Health Service 

 

LIF = Läkemedelsindustriföreningen  

 

SIFO = Svenska institutet för opinionsundersökningar 

 

KAP = Kunskap, attityd och praktisk handlande 

 

TLV = Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.   
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INTRODUKTION 
 

 

Läkemedelsanvändning i Sverige 
 

 

Användning av läkemedel är väldigt stort i samhället. Läkemedel har till uppgift att 

förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdomar (1). År 2015 expedierades ca 6,4 

miljoner personer (66% av Sveriges befolkning) minst ett receptförskrivet läkemedel. 

Antal förskrivna receptposter ökade från 91,3 miljoner år 2006 till 105,7 miljoner år 

2015. Av 105,7 miljoner receptposter som skrevs ut år 2015, förskrevs 62,6 miljoner 

till kvinnor och 43,1 miljoner till män. Åldersgruppen > 85 år konsumerade mest 

läkemedel per capita (drygt 19,2 under 2015). De som konsumerade minst läkemedel 

år 2015 per capita var i åldersgruppen 5-9 år (848,8 tusen receptposter) (2). I en 

undersökning från Socialstyrelsen visades att användningen av magsyremedel och 

melatonin ökade från år 2006 till 2015. Däremot minskade antibiotikaanvändningen i 

alla åldersgrupper (3). De läkemedel som förskrevs mest år 2015 var 

blodtryckssänkande medel, motsvarade 17,8 miljoner receptposter (2).   

 

Stora volymer av överblivna läkemedel speglar en dåligt optimerad läkemedels-

användning. Genom att ta reda på orsakerna till varför läkemedel inte används kan 

man i förlängningen förbättra läkemedelskassationen (5). 

 

 

 

Läkemedelsavfall 
 

 

Definition 

 

 

Begreppet läkemedelsavfall definieras enligt nedan: 

 

"Avfall från substanser eller kombination av substanser:  

- Som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga 

eller behandla sjukdom hos människor eller djur 

- Eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur med syfte att 

återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom 

farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa 

diagnos” (4). 

 

Förutom läkemedel ingår även farligt avfall, skärande och stickande material, 

smittförande samt lågradioaktiva ämnen i begreppet läkemedelavfall (5). Läkemedel 
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som används vid cancerbehandling, såsom cytotoxiska läkemedel och cytostatika 

ingår in begreppet farligt avfall. Naturläkemedel ingår inte i begreppet 

läkemedelsavfall (6).  

 

 

 

Föreskrifter och hantering av läkemedelsavfall i Sverige  

 

 

Från och med december 2009 trädde producentansvarslagen för läkemedel i kraft i 

Sverige. Det innebär att apotek har en skyldighet att ta emot överblivna läkemedel 

från allmänheten och det ska vara kostnadsfritt att lämna in dem (7). Överblivna 

läkemedel som lämnas in på apotek ska placeras i en genomskinlig plastpåse, som 

erbjuds gratis från apoteket. Överblivna läkemedel från sjukvården, skärande och 

stickande avfall och läkemedel som klassas som farligt avfall exempelvis cytostatika 

och cytotoxiska läkemedel ingår inte i producentansvarslagen för läkemedel. Dock är 

det möjligt att även lämna i skärande och stickande avfall kostnadsfritt till apoteken 

om ett avtal med kommunen finns. De förvaras då i särskilda behållare (5). På 

apoteken förvaras överblivna läkemedel åtskilt och oåtkomlig för obehöriga. 

Läkemedelsavfallet försluts vanligen i en kartong som sedan transporteras till 

förbränningsanläggningar för destruktion (5). På förbränningsanläggningarna 

används en teknik som även oskadliggör kemiska föreningar, vilket ger ett begränsat 

utsläpp (5). Utöver mottagning av läkemedelsavfall har apoteken också i uppgift att 

informera allmänheten om möjligheten att lämna in sina överblivna läkemedel till 

apoteken (7). Kommunerna har ansvar för transport och bortskaffande av 

läkemedelsavfall som allmänheten inte lämnar in till apotek, samt hanteringen av 

farligt läkemedelsavfall (8). Lösningar utan tillsats av läkemedel som till exempel 

fysiologiska saltlösningar, infusionslösningar och näringslösningar kan spolas ner i 

avloppet och kasserade läkemedel som innehåller giftiga ämnen såsom bly, krom, 

kvicksilver, koppar, ten m.fl. ska hanteras enligt rutin för kemiskt avfall (4). 

 

 

 

Oanvända läkemedel i Sverige  
 

 

Många läkemedel som skrivs ut kommer inte till användning, vilket innebär ett 

slöseri av resurser (9). Oanvända läkemedel betraktas i många länder som ett 

problem framför allt vad gäller det ekonomiska värdet samt konsekvenserna av att 

patienten inte följer rekommenderad läkemedelsbehandling. Läkemedel som slängs 

olämpligt leder till olika miljörisker. För att minimera eventuella miljöproblem 

uppmanas allmänheten i Sverige att lämna in oanvända läkemedel till apoteken för 

förbränning (10). 
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I en undersökning från 2011, gjord av Läkemedelsverket, visades att det i Sverige 

slängdes ca 1 500 ton läkemedel (inklusive förpackningsmaterial). Det uppskattades 

vara cirka 5% av alla receptbelagda läkemedel som såldes under samma år och 

värdet av dem beräknades till cirka 1 500 Mkr. Överblivna läkemedel kom till största 

del från allmänheten och ca 800 ton lämnades in till apoteken och skickades sedan 

till destruktion. Det var dock fortfarande 250 ton överblivna läkemedel som slängdes 

i hushållsavfallet eller på annat sätt (5). Läkemedel som hamnar i hushållsavfallet 

eller spolas ner i avloppsvatten kan ge upphov till problem med vattenkvalitén och 

skada organismer som lever i vattendrag (11). När läkemedel lämnas till apoteket 

eller slängs inom vården omhändertas de och destrueras på ett säkert sätt som är 

mindre skadligt för miljön (5). 

 

 

 

Oanvända läkemedel, globalt  
 

 

Det är inte bara i Sverige som problemet med att uthämtade läkemedel inte kommer 

till användning, utan fenomenet kan ses i många länder.  

 

 

 

England 

 

 

Kostnaderna för oanvända läkemedel för NHS (National Health Service) i England 

uppskattas till 300 miljoner pund
1
 årligen. Oanvända läkemedel som lämnas in till 

apoteken motsvarar drygt 110 miljoner pund. Läkemedel till ett värde av 50 miljoner 

pund slängs inom vården och oanvända läkemedel till ett värde av 90 miljoner pund 

lagras i hemmen. Att läkemedel går till spillo beror delvis på att patienter inte tar sina 

läkemedel enligt ordinationen. Detta kan leda till en negativ hälsoeffekt för 

patienten, och därutöver tillkommer onödiga kostnader. Drygt hälften av de 

oanvända läkemedlen som lämnas in till apoteken är oöppnade förpackningar. Det 

innebär att kunden hämtat ut läkemedel och sedan inte ens börjat ta dem. Genom att 

minska mängden av dessa oanvända läkemedelsförpackningar, minskas även 

onödiga kostnader som kan användas inom andra område i vården (12). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 1 pund = 10,98 Sek 
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Frankrike 

 

 

I Frankrike finns ett särskilt program som kallas Cyclamed, inom vilket farmaceuter, 

partihandlare och läkemedelsbolag samverkar för att öka inlämningen av överblivna 

läkemedel till apoteken. Läkemedel som samlas in transporteras sedan till speciella 

förbränningsstationer. Vid förbränningen utvinnas energi i form av värme eller 

elektricitet. Varje år förbränns 12 000 ton oanvända läkemedel och omvandlas till 

värmeenergi (13). Med tanke på att Frankrike har en befolkning som är närmare 70 

miljoner invånare är insamlingen av överblivna läkemedel på ungefär samma nivå 

som i Sverige. 

  
 
 

Läkemedelsavfall, ett miljöproblem.  
 

 

Fel hanterade kan läkemedel ha negativa effekter på miljön. Miljöpåverkan kan 

uppkomma redan vid forskning och tillverkning av läkemedel, men även vid 

försäljning, konsumtion samt vid avfalls- och avloppshantering (9). För att kunna nå 

sitt målorgan och verka på rätt plats i kroppen, krävs det många gånger att läkemedel 

ska vara ”stabila”. Stabiliteten hos ett läkemedel, i form av långsam nedbrytning och 

omvandling till inaktiva former, blir ett problem när de kommer ut i naturen. Detta 

kan således komma att påverka naturen under lång tid (1). 

 

Den största delen av läkemedelsrester som kommer ut i naturen hamnar där som en 

följd av användning. Substanserna eller deras metaboliter lämnar kroppen med urin 

och avföring för att sedan via avloppsvattnet spridas till naturen. De flesta 

avloppsreningsverk är i dagsläget inte byggda för att eliminera läkemedel från 

avloppsvatten, vilket gör att läkemedelshalter och deras egenskaper blir oförändrade 

efter reningen. Läkemedelsrester hamnar i vattendrag och vidare i jordbruksmarken, 

vilket kan komma att påverka växter och djur (1). Läkemedelsrester kan även spridas 

till naturen via hushållssopor. I Sverige är detta dock inget stort problem eftersom 

medvetandegraden av sopsortering är hög samt att alla hushållssopor i Sverige 

förbränns (9). 

 

Hur olika läkemedelssubstanser påverkar människor, djur och växter när de hamnar i 

naturen är okänt för flertalet av substanserna (1).  Många läkemedel som har en 

effekt på människor har också en effekt på djur och andra levande organismer (9). 

Vilken effekt som uppstår på grund av läkemedelsrester beror på vilken typ av 

läkemedel det är eftersom olika läkemedel påverkar organismer olika. Antibiotika 

som hamnar i naturen kan leda till att bakteriestammar utvecklar resistens. Resistenta 

bakterier orsakar infektionssjukdomar som är väldigt svåra att bekämpa (1, 9, 14). 

Hormoner som finns i p-piller och hormonplåster påverkar fiskarter så att de blir 
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tvåkönade och hämmar fortplantningen hos vattenlevande organismer. Denna effekt 

uppstår redan vid mycket låga halter av hormonläkemedel, runt 1ng/L (1, 14).     

 

Via dricksvatten och livsmedel kan även människor få i sig läkemedelsrester. 

Restsämnen kan finnas kvar i kött från djur om de har blivit behandlade med 

läkemedel eller fodertillsatser. Karenstider finns för slakt, ägg, mjölk för att minska 

risken att människor exponeras för läkemedelsrester från livsmedel (15). Ännu 

saknas det studier som visar hur låga halter av läkemedelsrester som påverkar 

människans hälsa (1). 

 

 

 

Rekommendationer från apotekskedjor i Sverige för att minska 

mängden läkemedelsavfall samt dess miljöpåverkan. 
 

 

 Hämta endast den mängd läkemedel som är nödvändig.  

 För att minimera kassation av läkemedel, bör förskrivare skriva ut 

startförpackning till patienten när han/hon provar ett nytt läkemedel. 

 Patienter bör informeras om att överblivna läkemedel ska lämnas in till 

apoteket och inte spolas ner i toaletten eller slängas med hushållssopor.  

 Om förpackningar innehåller synliga läkemedelsrester, lämnas de in till 

apoteket. Depotplåster och vaginalringar ska också lämnas in till apotek. 

 Läkemedelsförpackningar som tuber, pulverinhalatorer, injektionsflaskor som 

innehåller läkemedelsubstanser lämnas till apotek.  

 Tomma förpackningar ska sorteras som andra förpackningar och behöver inte 

lämnas in till apotek (14, 16, 17).  

 

 

 

Kampanjer inom apotekskedjor.  
 

 

De flesta apotekskedjorna främjar idag inlämning av överblivna läkemedel. Det kan 

t.ex. ske genom att ge extra medlemspoäng i kundklubbar eller genom kampanjer.  

Apoteket Hjärtat hade i maj 2014 en kampanj för att stimulera sina kunder till att 

lämna in överblivna läkemedel till sina apotek. I samband med receptexpedition 

delades en genomskinlig miljöpåse ut till kunderna, i vilken överblivna läkemedel 

kunde läggas. Kunder som lämnade in överblivna läkemedel fick dubbla poäng på 

sina köp om de var klubbmedlemmar (18). Kampanjen pågick från den 13 augusti till 

den 16 september 2014. Under denna månadskampanj insamlades 30 ton överblivna 

läkemedel, vilket var en ökning på 20% jämfört mot tidigare år (19).  
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För att främja inlämningen av överblivna läkemedel från  klubbmedlemmar inom 

Apoteket AB (oavsett om de lämnar in en gång eller flera gånger under samma 

kalendermånad) ges 250 poäng per kalendermånad (16).  Kronans Apotek ger sina  

klubbmedlemmar 200 poäng vid inlämning av gamla läkemedel, dock max 5 ggr/år 

(14)  

 

 

 

Nationella kampanjer  
 

 
År 2010 drog LIF (Läkemedelsindustriföreningen för de forskande 

läkemedelsföretagen) tillsammans med flera andra aktörer, Läkemedelsverket, 

Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Apoteksförening, Svensk Vatten, 

Föreningen för generiska läkemedel m.fl. igång en informationskampanj som 

handlade om korrekt hantering av överblivna läkemedel. Alla aktörerna har ett 

ansvar för att informera allmänheten om korrekt hantering av oanvända läkemedel. 

Kampanjen inriktade sig mot apotekskunder och pågick under perioden 19 mars till 

16 april 2012 och genomfördes på 1 237 apotek. Syftet med kampanjen var att öka 

medvetandegraden hos allmänheten om att det är möjligt att lämna in överblivna 

läkemedel på öppenvårdsapotek oavsett var läkemedlet var köpt från början. Genom 

att använda affischer, symboler och kalenderblock med bilder förmedlades dessutom 

informationen om att oanvända läkemedel inte ska spolas ner i avloppsvatten eller 

slängas med hushållsavfallet till allmänheten. Under kampanjperioden förmedlades 

informationen via olika medier såsom radio, TV, Facebook och elektronisk 

tidskrifter (5). SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) gjorde två 

undersökningar, en i maj 2011 och en i april 2012, för att undersöka vilken påverkan 

kampanjen haft på allmänhetens attityd till att återlämna överblivna läkemedel till 

apoteken före och efter kampanjen. Ett tusen personer från hela landet intervjuades 

via telefon. Deltagarna fick svara på tio frågor. Resultaten visade att andelen 

personen som tänkte lämna in överblivna läkemedel på apotek, för korrekt hantering 

av avfallet, ökat från 69% till 75%. Det var alltså redan hög medvetenhet år 2011 om 

att läkemedelsavfall skall lämnas in på apotek. Drygt hälften (51%) av dem som 

tänkte lämna in läkemedel på rätt sätt angav som skäl att de ville skona miljön.  En 

tredjedel angav att det var på grund av säkerhetsskäl (2). De länder som redan har 

hög medvetenhet om läkemedelsavfallshantering likt Sverige, bör hitta ett sätt för att 

minska mängden oanvända läkemedel. Att bara informerar om hur läkemedelsavfall 

ska hanteras ger troligtvis inte lika stor effekt på miljön. Minskad mängd kasserade 

läkemedel innebär en ekonomisk vinst för både landstingen och den enskilde kunden. 

Av den anledningen är det viktigt att ta reda på orsaken till varför läkemedel blir 

över och därmed hitta vägar för att minska läkemedelskassationen. 

I de länder som har en generellt annan syn på sophantering, och troligtvis även 

läkemedelsavfallshantering, är det möjligt att information om korrekt hantering av 

oanvända läkemedel kan minska mängden läkemedel som hamnar på ställen som kan 

komma att påverka miljön på ett negativt sätt. Effekten av information om rätt 
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läkemedelskassation undersöktes av den anledningen i länder med troligt lägre 

medvetandenivå kring korrekt läkemedelsavfallshantering. 

 

 

 

SYFTE 
 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka anledningar som gör att läkemedel inte 

används av patienter och därför kasseras. I detta arbete studeras även hur 

kunskapsnivån hos vårdpersonal och allmänhet kan påverkas vad gäller 

läkemedelsavfallshantering.  

 

Frågeställningar:  

 Varför kasserar allmänheten läkemedel? 

 Hur kan kunskapsnivån kring läkemedelsavfallshantering påverkas? 

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 
 

 

Artikelsökningar gjordes i databasen PudMed under januari och februari 2017. De 

sökord som användes för att besvara första frågeställningen var “unused 

medication”,”disposal practices for unused medications” och ”reasons why 

medicines are returned to pharmacies unused”. De artiklar som inkluderades fick inte 

vara äldre än 10 år. Inklusionskriterier var att de undersökningarna skulle utförts i 

länder med hög levnadsstandard och troligtvis en bra hantering av överblivna 

läkemedel. Tre artiklar valdes ut och de kom från Sverige, USA och Nya Zeeland.  

 

Med hjälp av sökorden ”pharmaceutical waste managent” och ”diposal of unwanted 

medicines” valdes ytterligare två artiklar ut. De två artiklarna som valdes ut, var på 

grund av att undersökningarna gjordes i länder där synen på 

läkemedelsavfallshantering troligtvis skiljer sig mycket från Sveriges.  

  

Därutöver utfördes en egen enkätundersökning i Kalmar under januari till februari 

2017. Enkäter delades ut till kunder som lämnade in oanvända läkemedel till 

apoteket Trångsundsvägen i Kalmar under en fyra-veckorsperiod. Enkäten innehöll 

tre enkla frågor för att undersöka deltagarens kön, ålder samt orsaken till varför 

läkemedel kasserades (bilaga 1). När kunden lämnade in mer än ett läkemedel, kunde 

det vara flera orsaker, varför fler svarsalternativ på frågan om varför läkemedel 

lämnades in kunde accepteras. 
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RESULTAT 

 
 

Undersökningar om anledningar till kassation av läkemedel.  
 

 

Artikel 1. “Disposal practices for unused medications in New Zealand”.  

 

 

Syfte och metod 

 

 

En enkätundersökning gjordes på New Zealand National Poisons Centre webbplats 

under tre månader år 2008. Studien utformades för att bestämma hur stor andel av 

oanvända läkemedel i Nya Zeeland som inte lämnades tillbaka till apotek, för rätt 

destruktion, utan istället hamnade i hushållsavfall, vattensystem eller på andra 

ställen. Artikeln inriktar sig på skälen till varför läkemedel inte användes av 

patienten utan blev över. Undersökningen skedde genom att varje respondent fick 

svara på en rad olika frågor i enkäten som fanns på New Zealand National Poisons 

Centre hemsida. Respondenterna fick endast lämna in sitt svar en gång. För att 

deltagarna skulle läsa igenom alla svarsalternativen, ändrades svaruppsättningarna i 

varje fråga, vilket minimerad bias i undersökningen (20).  

 

 

 

Resultat 

 

 
 

Under tre månader besökte 516 personer hemsidan och tittade på undersökningen, 

varav 452 individer besvarade frågorna. 62% av de som besvarade enkäten hade 

överblivna, oanvända receptbelagda mediciner i hemmet vid tidpunkten när de 

svarade på enkäten. Den vanligaste anledningen (307 av 1 041 svar (29,5%)) till 

varför läkemedel inte användes var att ”den behandlade sjukdomen hade förbättrats 

eller försvunnit”. 170 personer (16,3%) svarade att det berodde på ”ändrat till annan 

behandling” och 168 personer (16,1%) svarade ”överskott av läkemedel”, det vill 

säga kunden får ut större mängd läkemedel än vad de behöver. Antal personer som 

uppgav anledningarna ”passerat utgångsdatum” och ”på grund av biverkningar” var 

155 (14,9%) respektive 152 (14,6%) (tabell 1) (20). 
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Artikel 2. “Reasons why medicines are returned to Swedish pharmacies 

unused”. 

 

 

Syfte och metod 

 

 

I Sverige gjordes år 2003 en undersökning på 59 öppenvårdsapotek för att undersöka 

orsaker till varför läkemedel inte användes och istället slängdes. I studien gjordes 

intervjuer av apotekskunder. 776 öppenvårdsapotek delades in i 5 olika 

storleksgrupper med avseende på antal expedierade förpackningar per år. Från varje 

storleksgrupp valdes slumpmässig 12 apotek ut. Totalt tillfrågades 60 

öppenvårdapotek om de ville delta i studien, 59 av dem tackade ja. De kunder som 

lämnade in oanvända läkemedel till dessa 59 apotek, fick förfrågan om de ville ställa 

upp på en intervju av apotekspersonalen (10). 

 

 

 

Resultat 

 

 

Totalt lämnade 1 557 kunder in överblivna läkemedel till apoteken under 

undersökningsperioden. Av dem blev 1 022 intervjuade. Från dessa intervjuade 

kunder samlades det in 1 557 läkemedelsförpackningar. De fyra vanligaste skälen 

som ledde till att oanvända läkemedel återlämnades var: ”läkemedel hade passerat 

utgångsdatum” (21,7%), ”patienten var avliden” (18,9%), ”förbättrat tillstånd” 

(18,3%) eller ”ändrad terapi” (22,6%) (tabell 1) (10).  

 

 

 

 

Artikel 3. “Taking stock of medication wastage: Unused medications in US 

households”.  

 

 

Syfte och Metod  

 

 
Syfte med denna studie var att undersöka skälen till varför läkemedel inte blev 

använda i hushåll i USA. Studien delades upp i 2 faser. Fas I var en webbaserad 

undersökning på en Health Science institution och fas II var en enkätbaserad 
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undersökning på öppenvårdsapotek. I fas I inkluderades 238 deltagare som fick svara 

på 21 frågor. För att få vara med i studien var deltagaren tvungen att åtminstone ha 

ett receptbelagt läkemedel i hemmet. I fas II ingick 3 av 20 lokala öppenvårdsapotek 

i en kampanj under sex dagar för att främja inlämning av oanvända läkemedel till 

apoteket (21). 

 

 

 

Resultat 

 

De fyra vanligaste orsakerna till att läkemedel blir oanvända i fas I undersökningen 

var: ”förbättrat sjukdomstillstånd” (24,8%), ”patienten ansåg sig inte behöva ta 

läkemedlet” (7,6%), ”slutat ta på grund av biverkning” (3,8%) och ”utebliven effekt” 

(4,3%) (21).  
 

I undersökningen på de tre öppenvårdsapotek lämnade 68 personer in oanvända 

läkemedel under kampanjperioden. De fyra vanligaste orsakerna till att oanvända 

läkemedel återlämnades var: ”utgångsdatum var passerat” (66,2%), ”slutat på grund 

av ändrad läkarordination” (25%), ”förbättrade symtom” (17,6%)och ”läkemedlet 

gav biverkningar” (10, 3%) (21). 

 

 

 

Undersökning på apoteket Tvångsundsvägen i Kalmar  

 

 

Syfte och metod 

 

 

Alla som lämnade in oanvända läkemedel till apoteket Trångsundsvägen i Kalmar 

under fyra veckor mellan januari och februari 2017 blev tillfrågade av 

apotekspersonalen om de ville delta i studien. Undersökningen var en enkätstudie 

som bestod av tre korta frågor med syfte att kartlägga deltagarnas ålder, kön och 

orsaker till varför de lämnade in oanvända läkemedel till apoteket (se bilaga 1).  

 

 

 

Resultat 

 
 

Information om hur många som lämnade in sina oanvända läkemedel under 

undersökningsperiod saknades. Totalt var 27 personer som accepterade att delta i 
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undersökningen. Varav av dem var 10 män och 17 kvinnor. Inga av dem var under 

20 år eller över 80 år gamla. Knappt hälften, 13 personer som lämnade in läkemedel 

var mellan 61–80 år. I åldersgruppen 21–40 år var det 6 personer, och i 

åldersgruppen 41–60 år var det 8 personer. Från 27 deltagare blev det 36 olika svar 

till varför läkemedel lämnades in till apoteket. Den vanligaste anledningen var att 

”utgångsdatumet hade passerat”, följt av ”ändrad medicinering” ”övrigt”, ”patienten 

avliden”, “biverkningar”, ”utebliven effekt” och/eller ”förbättrat tillstånd” (tabell 1).  

 

 

 

 

Tabell 1. Anledningar till kassation av läkemedel. 

 

Orsaker 

Undersökning 
på apotek i 
Kalmar (%)  

n = 36 

Artikel 1 (%) 
n= 1041  

Artikel 2 (%) 
n= 5414 

Artikel 3 (%) 

Fas I 

(n=238) 

Fas II 

(n=68)  

Förbättrat 

tillstånd 
2,6 29,5 18,3 24,8 17,6 

Ändrad 

medicinering 
21,0 16,3 22,6   25,0 

Passerat 

utgångsdatum  
44,7 14,9 21,7   66,2 

Läkemedlet 

gav 

biverkningar  

5,3 14,6 6,8 3,8 10,3 

Patienten 

avliden  
5,3 2,1 18,9 2,9 2,9 

Utebliven 

effekt 
5,3   5,1 4,3   

Patient trodde 

inte att 

läkemedlet 

behövdes 

      7,6   

Försämrat 

tillstånd 
    5,3     

Icke-

följsamhet 
    3,3 3,3 1,5 

Svårigheter att 

ta läkemedlet 
    5,5     

Övrigt 15,8     9,2   
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Hur synen på hantering av oanvända läkemedel kan påverkas.  
 

 

Artikel 4. “Impact of an intervention program on knowledge, attitude and 

practice of healthcare staff regarding pharmaceutical waste management, Gaza, 

Palestine”.  

 

 

Syfte och metod 

 

 
Studien utfördes i staden Gaza i Palestina år 2014. Syftet med studien var att bedöma 

kunskapsnivå, attityd och praktisk hantering (KAP) hos vårdpersonal av 

läkemedelsavfall. Kunskapsnivån mättes med hjälp av ett frågeformulär. Därefter 

utformades ett utbildningsprogram för vårdpersonalen som baserades på det resultat 

som erhölls. KAP-nivån mättes därmed på nytt för att undersöka vilken påverkan 

utbildningen haft på personalens kunskapsnivå, attityd och praktiskt hantering av 

läkemedelsavfall (22). 
 

Studien delades in i 3 olika faser: pre-intervention, intervention och postintervention. 

Pre-interventionen genomfördes på de fem största sjukhusen i staden Gaza i 

Palestina. Av de 1 500 personerna inom vårdpersonalen valdes 530 personer ut för 

att delta i studien. De som ingick var administratörer, apotekare, sjuksköterskor och 

avfallsarbetare. Läkare exkluderades från studien eftersom de inte hade någonting 

med läkemedelsavfallshantering att göra. Ett frågeformulär togs fram för att kunna 

bedöma KAP-nivån hos deltagarna.  Frågeformulären baserades på 

världshälsoorganisationens riktlinjer för säker vårdavfallshantering och från US 

Environmental Protection Agency´s bästa hanteringsmetod för oanvända läkemedel. 

Enkäten delades upp fyra olika avsnitt. Det första avsnittet handlade om deltagarnas 

demografi. De tre andra avsnitten testade deltagarnas kunskap, attityd och praktiska 

handlande i fråga om hantering av läkemedelsavfall. Svaren på varje fråga 

poängsattes och omräknades senare till en procentsats. Poäng som var < 50% 

skattades som en dålig i KAP-nivå. Poäng mellan 50% och 75% representerade en 

acceptabel KAP-nivå och resultat >75% visade på en god KAP-nivå. Den förväntade 

KAP-nivån vid pre-intervention var 60% (22). 
 

I interventionsfasen ingick två sjukhus: Al Shifa och EU-Gaza. Anledningen till att 

just dessa två sjukhus blev valda, var att de erbjöd kemoterapibehandling. Av 72 

vårdanställda som uppfyllde studiens deltagarkriterier deltog 69 personer i 

interventionsfasen. Deltagarna fick gå en utbildning som erbjöds vid två olika 

tillfällen under en två veckors period. Utbildningen omfattade 90 minuter. Utöver 

detta utbildningstillfälle genomfördes dessutom dagliga möten på sjukhusen för 

diskussion med vårdpersonalen. I post-interventionen fasen mättes KAP-nivån på 
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samma sätt som i pre-intervention fasen omedelbart och sex månader efter 

utbildningen (22). 

Resultat 

 

 

Majoriteten av deltagarna i pre-interventionen var under 40 år. Fler män än kvinnor 

deltog. Den genomsnittliga kunskapsnivån poängsattes till 41 poäng, vilket var lägre 

än förväntat värde. En kunskapsnivån som var under 50%, tolkades som bristande i 

frågan om hantering av läkemedelsavfall hos vårdpersonalen. Attityder hos 

vårdpersonalen i pre-interventionen visade ett genomsnitt på 84 poäng. Det innebar 

att vårdpersonalen på de fem sjukhusen hade en positiv attityd till hantering av 

läkemedelsavfall. Kunskaper om praktisk hantering av läkemedelsavfall i pre-

interventionsfasen gavs en poäng på 37%, vilket bedömdes som bristande (22). 

Den genomsnittliga kunskapsnivån visade en ökning från 41% (innan utbildningen) 

till 63% efter interventionsfasen När kunskapsnivån mättes 6 månader efter 

interventionen hade den ökat ytterligare till 77%. Den genomsnittliga poängen för 

attityden visade också en ökning från 84% i pre-intervention fasen till 91% och 90% 

direkt efter respektive 6 månader efter utbildningen. Direkt efter interventionen 

visade praktiskt hantering ett poänggenomsnitt på 44%, vilket sedan ökade till 78%, 

6 månader efter interventionsfasen. KAP-nivån hos vårdpersonalen visade en tydlig 

ökning efter utbildningen, både direkt efter och vid 6 månaders uppföljning (22). 

 

 

 

Artikel 5. “Unwanted medicines from households in Kuwait”.  

 

 

Syfte och metod 

 

 

Det vanligaste sättet som allmänheten i Kuwait gör sig av med överblivna/oanvända 

läkemedel är att lägga dem i hushållsavfallet. För att främja en säker destruktion av 

oanvända läkemedel gjordes flera satsningar från kommunen. För insamling och 

korrekt hantering av oanvända läkemedel hade apoteken och farmaceuten en viktig 

roll i samspelet. En undersökning genomfördes för att ta reda på om en enkel 

utbildningsintervention skulle kunna uppmuntra allmänheten att lämna in sina 

oanvända läkemedel för rätt destruktion via ett kommunalt program. Samtidigt 

undersöktes hur hushåll vid undersökningens tidpunkt gjorde av sig med sina 

oanvända läkemedel (23).  

 

Ett urval av 200 hushåll i Kuwait fick informationsbrev. I breven stod lite kort om de 

olika problem som är förknippade med ansamling av överblivna läkemedel i 

hemmet, samt risker för hälsa och miljö om läkemedel slängs på fel sätt. I 
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informationsbrevet var också målet med studien beskrivet. Samtidigt uppmuntrades 

de hushållen att lägga oanvända läkemedel i en särskild miljöpåse som skickades 

tillsammans med informationsbreven. Förutom det, följde en enkät med ett antal 

frågor till deltagarna. Med hjälp av enkäten ville forskarna ta reda på hur hushållen 

brukade göra av sig med sina överblivna läkemedel och vilken metod som de tyckte 

skulle vara mest lämpligt att bli av med sina oanvända läkemedel i Kuwait. 

Överblivna läkemedel och enkätsvar från dessa 200 hushåll samlades in efter 2 dagar 

(23).  

 

I en samtidig andra delstudie ingick 14 försökshushåll, vilka fick samma 

informationsbrev som de i första delstudien. Dessutom fick de delta i en diskussion, 

där de fick möjlighet att diskutera olika risker med överblivna läkemedel och hur det 

påverkar hälsa och miljö. Omedelbart efter diskussionen samlades överblivna 

mediciner in (23).  

 

 

 

Resultat 

 

 

Resultaten visade att 45% av de 200 hushållen, som ingick i delstudien med en enkel 

utbildningsintervention, höll med om att inlämning av oanvända läkemedel till 

kommunen var ett lämpligt sätt att bli av med läkemedel på. Dock lämnades inga 

läkemedel in vid läkemedelsinsamlingen. 97% av deltagarna svarade att de tidigare 

hade lagt oanvända läkemedel i soporna. Från de 14 hushållen som ingick i 

delstudien där en större interventionssatsning gjordes, samlades 123 

läkemedelsförpackningar in direkt efter diskussion och samtal. Majoriteten av de 

läkemedel som lämnades in var för akuta tillstånd och 52% av dem hade en passerat 

utgångsdatum (23).  

 

 

 

DISKUSSION 
 

 

I mitt examensarbete undersöktes anledningar till varför läkemedel kasseras samt 

synen på hantering av läkemedelsavfall. 

 

Med utgångspunkt från de fyra valda studierna i arbetet erhölls olika anledningar till 

varför läkemedel kasseras. Anledningarna var bland annat att ”patientens tillstånd 

hade förbättrats”, ”medicineringar var ändrad”, ”utgångsdatum hade passerat”, 

”läkemedlet gav biverkningar”, ”patienten var avliden”, ”läkemedlet gav ingen 

effekt”, ”bristande följsamhet från patienten” samt ”svårigheter att ta läkemedlet”. 
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Läkemedel som blir över på grund av exempelvis att ”patienten avlidit” eller att 

”patientens tillstånd förbättrats” är svårare att påverka än de övriga.  

 

En mycket vanlig orsak som ledde till oanvända läkemedel var att ”utgångsdatum 

hade passerat”. Att läkemedlet blir för gammalt beror vanligen inte på att det har för 

kort utgångsdatum, utan snarare på så kallad bunkring, det vill säga att patienten har 

mycket oanvända läkemedel hemma. Detta kan uppstå till exempel när patienten 

hämtar ut mer läkemedel än vad han/hon förbrukar. Vad är då anledningen till att en 

bunkringseffekt kan uppstå? 

 

I Sverige finns ett läkemedelsförmånssystem vilket ger skydd åt patienten mot höga 

kostnader av receptbelagda läkemedel. De flesta läkemedel täcks av 

läkemedelsförmånen, men inte alla. Det är TLV (tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket) som bestämmer vilka läkemedel som ingår i förmånen. 

Högkostnadsskydd för läkemedel inom förmånen gör att patienten får 

rabatter/subventioner när de betalat en viss summa vid inköp av receptbelagda 

läkemedel. Totala kostnader för receptbelagda läkemedel under 12 månader 

adderas. Kunden får betala fullt pris för läkemedel då den totala kostnaden under 12 

månader underskrider 1100 kr. När läkemedelskostnaden (gäller varukostnad utan 

subvention) överskrider 1100 kr men underskrider 2100 kr, får kunden 50% 

subvention. Hela varukostnaden räknas dock in i högkostnadsskyddet, När 

varukostnaden ligger mellan 2101 kr och 3900 kr, betalar kunden endast 25%. Vid 

varukostnader som överskrider 3900 kr men underskrider 5400 kr får patienten 90% 

subvention. När den totala varukostnaden överskrider 5400 kr ges full subvention. 

Tack vara subventionerna betalar kunden totalt sett maximalt en summa på 2200 kr 

som egenavgift under en 12-månadersperiod. Årligen når drygt 880 000 personer 

maxbeloppet inom läkemedelsförmånen i Sverige och får ett så kallat frikort (24). 

Detta är ett bra system för individer som behöver konsumera mycket läkemedel. 

Systemet leder troligtvis till en stor volym av expedierade receptbelagda läkemedel 

eftersom kunden inte betalar något vid frikort och risken finns att kunden hämtar ut 

så mycket läkemedel som möjligt under resten av frikortsperioden. .  

 

Det finns dock regler som begränsar uthämtningsmöjligheten av receptbelagda 

läkemedel. För att läkemedlet ska kunna ingå i läkemedelsförmånen får det endast 

expedieras för maximalt tre månaders förbrukning vid varje uttag. Nästa uttag kan 

inte ske förrän två tredjedelar av förbrukningstiden har gått, det vill säga kunden kan 

hämta ut läkemedel två månader efter föregående uttag (25). Eftersom en läkare 

oftast inte kan se vad andra läkare föreskrivit, kan patienten besöka flera olika läkare 

och få samma läkemedel utskrivet. Detta gör att patienten har möjlighet att hämta ut 

mer läkemedel än vad han/hon hinner förbruka. Patienten tänker troligtvis att de 

sparade läkemedlen ska räcka till senare förbrukning, även då tiden efter frikortet har 

gått ut. Vad patienten kanske inte tänker på är att under den tiden kan det ske en 

terapiförändring, som gör att de lagrade/sparade läkemedlen inte längre är aktuella. 

Då många läkemedel lagras i hemmen, finns det även risk för att läkemedlen blir 

gamla, eftersom patienten kanske har svårt att hålla reda på utgångsdatum på så 

många läkemedel.  En stor mängd läkemedel i hemmet ökar eventuellt risken för 
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barnförgiftningar samt felmedicinering på grund av förväxling av läkemedel. För att 

minska bunkringen av läkemedel i hemmen bör ett system utvecklas, där all 

vårdpersonal har tillgång till samma information om patientens medicinering. 

 

Nya Zeeland liknar Sverige i den bemärkelsen att där finns ett co-betalningssystem, 

vilket innebär att patienterna vanligen inte betalar hela kostnaden för läkemedel. 

Staten eller försäkringsbolag subventionerar en del av kostnaden. Hur mycket 

ersättning patienten får beror på faktorer såsom patientens ekonomi, hälsotillstånd 

och den totala volymen läkemedel som patienten förbrukar under ett år (20). Att ha 

en co-betalningssystem ökar troligtvis antalet förskrivningar, eftersom vare sig läkare 

eller patient inte behöver ta hela det ekonomiska ansvaret. 

 

I Nya Zeeland, föreskrivas vanligen läkemedel för tre månaders förbrukning i taget. 

Det finns dock undantag, exempelvis p-piller, som oftast föreskrivs ut för sex 

månaders förbrukning i taget. Innan 2003 kunde patienten endast hämta ut läkemedel 

för en månadsförbrukning vid varje expeditionstillfälle. Från och med 1 oktober 

2003 trädde lagen ”all-at-once” i kraft, vilket innebär att det är tillåtet att hämta ut 

allt förskrivet läkemedel på en gång vid uppvisande av recept. Det nya systemet leder 

till en lägre belastning på co-betalningssystem, det vill säga en positiv effekt för 

förmånssystemets ekonomi. Det förväntas leda till en större volym expedierat 

läkemedel och riskerar därmed att öka mängden oanvända läkemedel (20). Det kan 

vara så att många patienter lagrar läkemedel hemma på grund av att de känner en 

trygghet med att ha läkemedlen nära till hands, om någonting skulle hända.  Alla 

lagrade läkemedel kommer vanligtvis inte till användning, på grund av att 

utgångsdatumen passeras, som tidigare nämnts. Därför måste patienten göra sig av 

med dem på ett lämpligt sätt. Undersökningen som gjordes i Nya Zeeland visade att 

den näst vanligaste orsaken till överblivna läkemedel var att läkemedlets 

utgångsdatum hade passerat och därför bör detta uppmärksammas (20). En lösning 

kunde vara att expediera en mindre mängd av läkemedel vid varje 

expeditionstillfälle, vilket eventuellt leder till att läkemedlet inte hinner gå ut innan 

användningen. Detta är dock inte en bra lösning, eftersom det kräver mycket 

resurser, både ekonomiska- och personalresurser. Att ha ett system där mindre 

mängd av läkemedel expedieras vid varje tillfälle, leder till att patienterna måste 

hämta sina läkemedel oftare och det kräver fler apoteksanställda. Undersökningen 

som gjordes i Nya Zeeland visade att landet accepterade de stora mängderna 

kasserade läkemedel för att totalt kunna få ekonomiska vinster genom till exempel att 

spara på antalet apoteksanställda. I Sverige är det i nuläget en för stor brist på 

farmaceuter för att kunna ha ett system där en mindre mängd läkemedel lämnas ut i 

taget. Dessutom vore det i princip omöjligt och förmodligen skulle det inte löna sig.  

 

I Nya Zeeland var andelen överblivna läkemedel som orsakades av att utgångsdatum 

passerat lägre än i Sverige. Resultaten visade på 14,9% i Nya Zeeland kontra 21,7% 

år 2003 och 44,7% år 2017 i Sverige. I Nya Zeeland är det ett annorlunda 

läkemedelssystem jämfört med Sverige. Förutom att subventionen av 

läkemedelskostnaden varierar beroende på faktorer som nämnts tidigare, varierar 

även läkemedelspriset beroende på vilket apotek som säljer läkemedlet (26). Vilket i 
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slutändan blir svårt för kunden att veta hur mycket läkemedlet kommer att 

kosta. Man kan tänka sig att Sverige har ett mer ekonomiskt fördelaktigt 

läkemedelsförmånssystem för kunden och att den svenska befolkningen därmed får 

en större ersättning för sina läkemedelskostnader jämfört med Nya Zeeland. Detta 

kan innebära att risken för bunkring är högre i Sverige än i Nya Zeeland. En nackdel 

med studien i Nya Zeeland var dock att den gjordes på New Zealand Poisons Centre 

webbplats, där endast de som besökte webbplatsen kunde se undersökningen och 

därmed delta. Resultatet som erhölls gav därmed inte en heltäckande bild av hela 

Nya Zeelands befolkning. Det saknas också information om deltagarna, vilket gör 

det svårt att veta vilka som deltog i undersökningen. 

 

Fas II studien i USA som genomfördes på tre öppenvårdsapotek visade att 66,2% av 

de överblivna läkemedlen orsakades av att ”utgångsdatum var passerat”. Enligt en 

annan undersökning, gjord av forskare från Storbritanniens University of Liverpool, 

betalar amerikanska befolkningen mycket mer för sina läkemedel än många andra 

länder i västvärlden. I genomsnitt betalar de till exempel tre gånger mer än vad 

Britterna gör (27). Anledningen till varför så mycket läkemedel slängs i USA, med 

orsaken att utgångsdatum passerat, beror troligtvis inte på bunkring av kostnadsfria 

läkemedel. Nackdelen med fas II-studien var dock att den endast genomfördes på tre 

öppenvårdsapotek med få deltagare.  

 

En jämförelse mellan undersökningen som gjordes i Kalmar 2017 och 

undersökningen som gjordes nationellt i Sverige 2003 visade att andelen kasserade 

läkemedel som orsakades av utgångsdatum passerat hade fördubblats från år 2003 

(21,7%) till år 2017 (44,7%). Orsaken till denna ökning kan tänka sig beror på 

monopolsavskaffningen år 2009. År 2009 skedde en omreglering av 

apoteksmarknaden i Sverige, vilket gav möjlighet för fler aktörer än Apoteket AB att 

driva apoteksverksamhet. Innan omregleringen fanns det ca 920 apotek i hela landet. 

Idag har antalet ökat till drygt 1200 apotek. Syftet med omregleringen var att ge 

bättre tillgänglighet och service till apotekskunder (28). En enkätundersökning som 

gjordes av tidningen ”Fria Tidningar” år 2014 visade att 75% av de som svarade 

kände att tillgängligheten till läkemedel blev sämre och inga av respondenterna 

tyckte att tillgängligheten hade blivit bättre. Ofta behövde de gå till flera olika apotek 

innan de kunde få tag på önskat läkemedel (29). När tillgängligheten till läkemedel 

blir sämre, känner många kunder kanske en mindre tilltro till apoteken. Kunden kan 

inte vara säker på att läkemedlet finns på apoteket när det behövs. För att känna sig 

trygga är det möjligt att kunderna lagrar läkemedel hemma och detta är ännu en 

anledning till den tidigare diskuterade bunkringseffekten. I undersökningen som 

gjordes av ”Fria Tidningar” var det dock endast 12 stycken som ingick i studien, det 

vill säga 75% av dem motsvarar 9 personer. Studiens resultat var därmed inte 

tillförlitligt, eftersom försökspersonerna var så få. Anledning till den stora ökningen 

av kasserade läkemedel orsakades av passerat utgångsdatum från 2003 till 2017, 

vilket delvis kan bero på att studierna inte var riktigt jämförbara. Antalet deltagare 

skiljer sig mycket mellan studierna. Undersökningen från 2003 utfördes på 59 

öppenvårdsapotek och totalt samlades 5414 svar in, medan undersökningen från 
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2017 endast genomfördes på ett öppenvårdsapotek i Kalmar där totalt 36 svar 

samlades in.  

 

Vid expedition av receptbelagda läkemedel kan generiska utbyten ske. Det innebär 

att läkemedlet som står på receptet byts ut mot ett annat billigare generiskt 

läkemedel. Generiska läkemedel kan ha olika handelsnamn och utseende, men anses 

ge en likvärdig effekt då de innehåller samma mängd verksam substans. Generiskt 

utbyte sker av ekonomiska skäl, eftersom hel subvention inom högkostnadsskyddet 

endast ges till det läkemedel med lägst pris inom en viss period (periodens vara). En 

gång i månaden utser TLV vilket läkemedel som ska vara periodens vara, vilket gör 

att periodens vara kan variera från månad till månad (24). Att periodens vara ändras 

så ofta kan orsaka förvirringar hos många patienter, framförallt äldre. Att få olika 

generiska läkemedel vid olika expeditionstillfällen kan därmed leda till en osäker 

läkemedelsanvändning. Risken finns att patienterna tar dubbel dos av samma 

läkemedel, om de inte inser att de olika generiska förpackningarna är ett och samma 

läkemedel. Ser de inte skillnader och likheter mellan förpackningarna tar patienten 

kanske läkemedlet enligt ordinationen som står på förpackningsetiketten och därmed 

finns risk för dubbelmedicinering. För hög dos av ett läkemedel ökar risken för 

biverkningar och kan leda till förgiftning. Det kan också hända att patienten har fått 

samma generiska läkemedel under en lång tid och känner sig bekväm med just det 

läkemedlet. Om detta läkemedel plötsligt byts ut mot ett annat generiskt läkemedel 

kan det bli svårt för patienten att känna lika stort tilltro till det nya generiska 

läkemedlet. Misstro till sitt läkemedel kan leda till dålig följsamhet av behandlingen. 

Risken finns att patienten slutar ta sina läkemedel, vilket gör att behandlingen inte 

fungerar, samtidigt som detta orsakar fler överblivna läkemedel. Utan det generiska 

utbytet ökar troligtvis kostnaderna för läkemedel inom läkemedelsförmånssystemet 

för landstingen. Farmaceuten har då en viktig roll för att minska felaktig användning 

av läkemedel och bör förklara tydligt vad generiskt utbyte innebär till alla kunder 

som hämtar ut läkemedel.  

 

En annan vanlig orsak till överblivna läkemedel var ”ändrad terapirekommendation”, 

vilket kan bero på att läkemedlet bidragit till biverkningar, att effekt uteblivit eller att 

patienten upplevt svårighet att ta läkemedlet. En del patienter måste prova många 

olika läkemedel innan de hittar ett det alternativ som passar dem bäst. Vid en 

nyinsatt eller ändrad läkemedelsbehandling rekommenderas därför 

startförpackningar, vilka innehåller högst en månads förbrukning av ett läkemedel. 

Om problem uppstår och läkemedelsbehandlingen måste ändras, blir mängden 

överblivna läkemedel mindre och en mindre mängd läkemedel kasseras därmed. 

 

Den web-baserade undersökningen som genomfördes på Health Science institution 

(fas I) i USA, visade att den vanligaste orsaken till överblivna läkemedel var ett 

”förbättrat tillstånd” hos patienten där läkemedelsbehandlingen inte längre var 

aktuell. Den näst vanligaste orsaken var att ”patienten inte tyckte att läkemedlet 

behövdes”. Detta kan bero på att den behandlade sjukdomens symtom inte märks av 

patienten, vilket gör att patienten inte är lika noggrann med behandlingen. Ibland kan 

patienten tro att tillståndet förbättrats när symtomen inte längre märks och själv antar 
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att läkemedlet inte längre behövs. Dålig följsamhet leder till ökad mängd kasserade 

läkemedel samt en ineffektiv behandling. Det är då viktigt att både läkare och 

farmaceuter informerar hur länge patienten ska ta sina läkemedel samt klargöra för 

patienten vikten av läkemedelsbehandlingen. 

 

Överblivna läkemedel kan även orsakas av ”dåligt följsamhet”, vilket bero på att 

patienten har glömt att ta sina läkemedel eller har ”svårigheter med 

läkemedelsanvändningen”. Om risk för glömska föreligger, bör kunden informeras 

om att det finns dosett som hjälpmedel. Att dela läkemedel och lägga i en dosett 

hjälper till att påminna kunden när de ska ta sina läkemedel och vilka läkemedel som 

ska tas vid respektive tidpunkt på dagen. Om kunden har svårt att svälja tabletter, 

finns tablett-överdrag, vilka underlättar sväljningen. Dessa anledningar står dock för 

en väldigt liten del av anledningarna till överblivna läkemedel, vilket gör att effekten 

av åtgärderna inte blir så stora. Fördelar med lösningarna är att de är mycket enkla 

och inte kräver stora ekonomiska satsningar. 

 

Undersökningen som jag genomförde i Kalmar 2017 visade att fler kvinnor (n=17) 

än män (n=10) deltog i undersökningen. Det kan tolkas som att fler kvinnor lämnar 

in oanvända läkemedel än män. En förklaring till detta kan vara att det, som tidigare 

nämnts, förskrivs mer läkemedel till kvinnor än till män. Det kan också vara så att 

kvinnor är mer noggranna med att lämna in oanvända läkemedel från hela familjen. 

Studien visade också att fler äldre personer (över 60 år) lämnade in överblivna 

läkemedel än yngre (under 60 år). Det kan bero på att äldre personer konsumerar mer 

läkemedel jämfört med andra åldersgrupper. Det var dock inga från åldersgruppen 

över 80 år som lämnade sina överblivna läkemedel, vilket troligen beror på att många 

i den åldern har fysiska hinder. 

 

En fördel med enkätundersökningen i Kalmar är att det är en färsk undersökning som 

kan kopplas till dagens samhälle och apotekssystem. Enkäten delades ut till 

apotekskunder som lämnade in oanvända läkemedel och dessa personer brukade 

besöka apoteket för snabba tjänster, vilket gör att de inte stannade så länge på 

apoteket. Min enkätundersökning bestod av några få alternativfrågor, som tog kort 

tid att svara på, vilket ökade chanserna för flera kunder att delta. Jag anser även att 

frågorna var relevanta för arbetets syfte. Nackdelar med undersökningen var att 

studien endast utfördes på ett litet apotek i Kalmar, vilket leder till ett begränsat antal 

deltagare samt ett litet upptagningsområde. Få försökspersoner gör att resultatet från 

en individ har stor inverkan på hela studieresultatet. För att få ett mer tillförlitligt 

resultat bör undersökningen genomföras på fler apotek i hela Sverige. På så sätt kan 

fler deltagare ingå i studien och samtidigt ges en mer komplett bild av Sverige som 

helhet. En bias i studien var att apotekspersonalen delade ut enkäten till kunderna. 

Apotekspersonalen hade redan mycket att göra, vilket kunde medföra att de inte hann 

dela ut enkäten till alla som lämnade in läkemedel. En svaghet med studien var att 

antalet bortfall saknades. Bortfallen kunde mättas genom att räkna antalet påsar av 

oanvända läkemedel som lämnades in till apoteket under undersökningsperioden.  
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Det är viktigt att hanteringen av läkemedelsavfall sker på ett korrekt sätt för att 

minska effekten på miljön. De länder som har en annan syn på 

läkemedelsavfallshantering jämfört med länder som Sverige undersöktes i detta 

arbete. Genom undersökningarna som genomförts i Gaza, Palestina och i Kuwait, 

kunde frågeställningen om, ”hur kunskap om hanteringen av läkemedelsavfall kan 

påverkas” besvaras. 

 

Undersökningen i Gaza, Palestina visade att vårdpersonalen hade bristande kunskap, 

attityd samt praktiskt handlande med avseende på läkemedelsavfallshantering. 

Kunskapsnivån hos vårdpersonal mättes till 41% före en intervention. Värden < 50% 

visade en brist i kunskapsnivå. Positivt var att redan innan utbildningsintervention 

hade de flesta i vårdpersonalen en positiv inställning till korrekt hantering av 

läkemedelsavfall. Det visades däremot att hanteringen i praktiken var mycket dålig. 

Det är av stor vikt att deltagarna har en positiv inställning till frågan, eftersom en 

utbildning då har en större chans att ge effekt. Denna teori har bevisats i studien. 

Kunskapsnivå, attityd och praktisk hantering blev mycket bättre efter utbildningen. 

Kunskapsnivån ökade markant från 41% till 63% direkt efter utbildningen och till 

77%, sex månader efter utbildningen. Att resultatet av kunskapsnivån var högre vid 

uppföljningsfasen än direkt efter utbildningen kunde bero på att det tog lite tid för 

vårdpersonalen att förstå informationen från utbildningen. På liknande sätt ökade 

nivåerna med avseende på attityd och praktiskt handlande efter utbildningen. För att 

kunna öka samt behålla KAP-nivån hos vårdpersonalen är det viktigt att hela tiden ge 

information om korrekt hantering av läkemedelsavfall. 

 

En stor del av Kuwaits befolkning gjorde sig av med överblivna läkemedel genom att 

lägga dem i hushållssoporna. Studien visade att en enkel intervention i form av 

informationsbrev inte ledde till några förändringar i hanteringen av läkemedelsavfall. 

Deltagarna i den enkla satsningen var troligen mer uppmärksamma på frågan efter 

interventionen, men det var inte tillräckligt för att hushållen skulle ändra sitt tidigare 

beteende, vilket kräver större satsningar. I den andra delstudien fick deltagarna vara 

med i en diskussion och själva bidra med idéer. Det stimulerade deras 

förändringsbeteende mer jämfört med informationsbreven. Direkt efter diskussionen 

fick deltagarna lämna in sina överblivna mediciner, vilket gjorde att praktisk 

hantering kopplades till teori. Deltagarna insåg förhoppningsvis då att det inte bara 

var prat utan att även handling behövdes. Att de lyckades samla in oanvända 

läkemedel i denna mer omfattade intervention kunde bero på att läkemedlen 

samlades in direkt efter diskussionen, vilket gjorde att hushållen inte hade hunnit 

slänga dem i hushållssoporna.  

 

Resultaten från studierna som har gjordes i Palestina och Kuwait, visade att 

interventioner ledde till positiva effekter på kunskapsnivån och det praktiska 

handlandet hos befolkningen i frågan om hantering av läkemedelsavfall. Det krävdes 

dock stora interventioner för att effekten skulle synas.  
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SLUTSATS 
 

 

De fem vanligaste orsakerna som ledde till läkemedelskassation var: 

”utgångsdatumet var passerat”, ”patientens tillstånd hade förbättrats”, 

”medicineringen hade ändrats”, ”läkemedlet gav biverkningar” eller att ”patienten 

hade avlidit”. Av dessa orsaker går det framförallt att påverka anledningarna till 

varför utgångsdatum hinner passera, för att mängden kasserade läkemedel ska bli 

mindre. Mängden utgångna läkemedel kan bland annat minskas genom att påverka 

bunkringen av läkemedel i hemmen, detta genom till exempel ett gemensamt 

journalsystem, där all vårdpersonal, så som läkare och apotekspersonal, har tillgång 

till samma information. God tillgänglighet till läkemedel via apoteken leder 

möjligtvis också till en minskad bunkring. Dessutom bör startförpackningar 

rekommenderas vid nyinsättning av en läkemedelsbehandling. Apoteken bör erbjuda 

bra rådgivning för att kunden ska förstå sina läkemedelsbehandlingar vilket leder till 

en god följsamhet av den ordinerade läkemedelsbehandlingen. 
 

Allmänheten och även vårdpersonal i länder som till exempel Palestina och Kuwait 

har inte en likvärdig hantering eller syn på läkemedelsavfallshantering som i Sverige. 

Genom att kontinuerligt informera och ge utbildningar till befolkningen på rätt sätt, 

kan kunskapsnivån kring frågor som rör läkemedelskassation höjas och därmed leda 

till att fler hanterar läkemedelsavfall på ett korrekt sätt.  
 

Enkätundersökning i Kalmar 2017 hade många brister, bland annat hade studien för 

få deltagare samt avsaknad av antal bortfallen, vilket minskar trovärdigheten för 

studiens resultat. För att kunna få ett mer tillförlitligt resultat, bör den utföras på fler 

apotek i Sverige samt inkludera räkningen av antalet kunder som lämnar in eller 

antalet påsar oanvända läkemedel som apoteken tog emot under 

undersökningsperioden. 
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BILAGOR  

Bilaga 1. Enkätundersökning kring läkemedelskassation.  

 
 
 
 
 
 

Denna undersökning är en del av ett examensarbete på Farmaceutprogrammet vid

Linnéuniversitetet. Syfte med undersökningen är att samla information kring anledningar till

kassering av läkemedel.

Studien utförs under en fyra-veckors period i januari och februari 2017. 

Undersökning kring läkemedelskassation 

1. Du är?

Man 

Kvinna

2. Ålder?

Under 20 år

21-40 år

41-60 år

61-80 år

Över 80 år

3. Anledning till du lämnar in läkemedel till apoteket?

Ändrad medicinering

Patienten avliden

Utgångsdatum passerat

Förbättrat tillstånd, ej behov av läkemedel 

Biverkningar

Utebliven effekt

Övrigt 
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