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ABSTRACT 

Läkemedel i miljön har under de senaste decennierna uppmärksammats alltmer som 
angelägna miljöföroreningar. De sprids till miljön antingen genom att substanserna 
eller deras metaboliter utsöndras ur kroppen via urin och faeces eller att oanvända 
läkemedel spolas ut i avloppet. Vilka effekterna blir i miljön beror på substansernas 
inneboende egenskaper, som att bioackumuleras i växter och djur, samt på hur 
persistenta, potenta eller toxiska de är. Dagens reningsverk är inte konstruerade för att 
ta hand om läkemedelssubstanser, men framförallt genom den biologiska reningen, 
minskas halterna av några.  
 
Syftet med arbetet är att utifrån uppmätta koncentrationer uppskatta de mängder av 
citalopram, metoprolol och simvastatin som lämnar Länssjukhusets i Kalmar 
slutenvårdsverksamhet, och att göra en riskbedömning utgående från de halter som når 
recipienten (Kalmarsund). Miljörisken är baserad på kvoten mellan förväntad 
koncentration av substansen (PEC) i miljön och högsta koncentrationen av substansen 
som inte har någon skadlig effekt i vattenmiljön (PNEC). Därför jämfördes denna kvot 
med kvoten mellan den funna koncentrationen (MEC) i detta arbete och PNEC.  
 
Resultatet visar att för metoprolol och citalopram är risken för miljöpåverkan liten 
eftersom de båda substanserna har en riskkvot < 0,1. Simvastatin kunde inte detekteras 
och inga beräkningar gjordes därför för substansen. Resultatet av analysen visar också 
att substansernas halter är likartade i det inkommande och utgående vattnet från Kalmar 
avloppsreningsverk, vilket tyder på att dessa substanser bara passerar rakt igenom 
reningsverket. Utifrån erhållna resultat kan slutsatsen dras att inga akuta effekter i 
vattenmiljön förväntas. Det utesluter dock inte att substanserna kan ha kroniska effekter 
i vattenmiljön. Riskerna för ekosystemen förväntas vara större än riskerna för 
människors hälsa. 
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SUMMARY 

During the last decades pharmaceuticals have been acclaimed to be a potential environmental 

risk. Pharmaceuticals may enter the environment either through unused medicines being 

winded out the sewer or through human feces and/or urine where both the parent compound 

and/or a mixture of its metabolites are likely to end up in the waste water. The potential risks 

for the environment is dependent upon different factors such as how persistent, potent and 

ecotoxic the substances are as well as their intrinsic property to bioaccumulate in plants and 

animals. The sewage treatment of today is not designed to deal with the pharmaceuticals that 

enter the system but manages in spite of this to decrease the concentrations of some 

substances before reaching the recipient (Kalmarsund). This is mostly accomplished in a 

process called biological purification. 

 

The aim of this study was to estimate the quantities of three different substances (citalopram, 

metoprolol and simvastatin) that leave the in patient wards of the Kalmar District Hospital 

based on measured values and degree of usage. Samples of waste water were collected at 

three different places, well number four at the hospital and incoming and outgoing waste 

water at the sewage treatment of Kalmar and the amount of the different substances were 

determined. The measured concentration that enters the recipient was then used to perform a 

risk assessment for each of these substances. Risk assessment is based on the quote between 

the predicted concentration of the substances (PEC) and the highest concentration that does 

not have harmful effects on the aquatic environment (PNEC). This quotient is then compared 

with that between real content (MEC) and PNEC. 

 

The result of the study shows that environmental risks are negligible for metoprolol and 

citalopram since the risk quotient for these substances were smaller than 0.1. Simvastatin 

could not be detected at any of the three different sampling points and no further calculations 

or assessments were performed for this substance. The study also showed that there are no 

differences in concentrations of these substances between incoming and outgoing water 

implying that these substances just pass through the sewage treatment. The conclusion of this 

study is that no acute toxic effects should be expected for metoprolol or citalopram in the 

aquatic environment. There is however still a potential risk for chronic effects on the aquatic 

ecosystem which are expected to be larger than the risk for people´s health. 
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FÖRORD 

Det här arbetet omfattar cirka 10 veckors arbete och ingår i programmet för farmaci. Studien 

har initierats av Landstinget i Kalmar län som ett led i arbetet med kartläggning och 

riskbedömning av läkemedelshanteringen, en process som för närvarande pågår i olika långt 

framskridna stadier i alla landets landsting.  

 

Jag vill tacka Andreas Woldegiorgis för att du tog dig tid att ge mig värdefulla tips och råd, 

Christian Aranäs och Lena Asp för deras hjälp med statistikuppgifter samt Eric Lexne för 

hjälpen att välja ut de tre substanserna. 

 

Jag vill här också rikta ett stort tack till mina handledare, Liselott Sjöholm och Per Larsson 

för all feedback, uppmuntran och stöd. Ett stort tack till min man, våra två barn och mina 

vänner, Marléne, Tove, Lena och Iréne som stöttat och hjälpt mig under tiden för skrivandet. 

 

Maria Engman 

 

Kalmar, 4 Juni 2008 
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INTRODUKTION 

Global miljöpåverkan 

En studie i Kanada var en av de första som rapporterade om utsläpp av aktiva 

läkemedelssubstanser till miljön. I utflödet från Vancouvers avloppsreningsverk studerades 

koncentrationerna på utvalda substanser och de två antiinflammatoriska substanserna 

ibuprofen och naproxen identifierades (Rogers et al., 1986). Efter denna studie ökade intresset 

för detta område och läkemedel i miljön har under de senaste decennierna uppmärksammats 

alltmer som angelägna miljöföroreningar (Halling-Sörensen et al., 1998, Heberer, 2002 a, b; 

Kümmerer, 2004; Bendz et al., 2005).  

 

Det syntetiska hormonet etinylöstradiol har visat sig ge störningar i fortplantning och 

hormonell funktion hos vattenlevande organismer (Routledge et al., 1998; Larsson et al., 

1999). Studierna har följts upp av hundratals vetenskapliga arbeten där man i många olika 

länder har mätt steroidöstrogener i ytvatten och avloppsvatten (Naturvårdsverket 2007). Flera 

utländska studier tyder på att etinylöstradiol är den troliga orsaken till de feminiserings-

effekter som har påvisats i fisk nedströms avloppsreningsverk (Naturvårdsverket, 2007).  

 

Den vitryggade gamen i Indien drabbades av en populationskollaps sannolikt på grund av 

rester från det antiinflammatoriska och smärtstillande preparatet diclofenak efter att ha blivit 

utfodrade med kött från boskap som behandlats med substansen. Fåglarna utvecklade snabbt 

gikt och dog (Oaks et al., 2004). Gikt till följd av njursvikt är en tidigare känd biverkan av 

diclofenak. Resultaten har styrkts av ytterligare populationsminskning av andra gamarter på 

den indiska halvön (Schultz et al., 2004; Swan et al., 2006 Reddy et al., 2006).  

 

Mot urinvägsinfektion används fluorokinoloner som ska verka i urinvägarna. Medlen har 

konstruerats för att motstå nedbrytningen i magtarmkanalen. Denna substans är persistent och 

väntas ligga kvar länge i naturen. Förutom flurokinoloner används penicillin och tetracykliner 

i stor utsträckning men dessa läkemedel är inte lika persistenta. De medför dock, tillsammans 

med all annan användning av antibiotika, till miljöutsläpp av substanserna och därmed en 

ökad risk för att antibiotikaresistenta bakterier ska utvecklas. Vid uppkomst av resistenta 

bakterier och av resistensgener ökar risken för att resistenta bakterier ska tillväxa i miljön och 

att människan ska nås av resistenta sjukdomsalstrande mikroorganismer (Apoteket et al., 

2005; Bendz et al., 2005). 
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Toxicitet 

Produkter med naturligt ursprung har vanligen väl fungerande nedbrytningsvägar via 

mikroorganismer och solljus. Därför har människan skapat olika syntetiska ämnen för att 

motverka den naturliga nedbrytningen (Brandt & Gröndahl, 2000). Läkemedelssubstanserna 

är gjorda för att vara biologiskt aktiva och persistenta, det vill säga ha motståndskraft mot 

nedbrytning. Persistens är viktigt för läkemedlets hållbarhet, samt för att klara passagen 

genom den sura miljön i magen (Naturvårdsverket, 2007).  

 

Läkemedel ingår i begrepp som ”miljöföroreningar” och ”miljögifter” (Apoteket et al., 2005). 

De ämnen som från början inte hör hemma i naturen kan benämnas xenobiotika, av grekiska: 

xenos = främling och bios= liv (Brandt & Gröndahl, 2000). När ett ämne ger upphov till 

negativa biologiska effekter i celler, organ, vävnader eller fysiologiska system innebär det att 

ämnet är toxiskt (Apoteket et al., 2005). Hur toxiskt ämnet blir avgörs av dosen, där även det 

mest oskyldiga ämne kan bli livshotande vid stora doser. Toxicitet delas även upp i akut och 

kronisk toxicitet. Akut toxicitet uppträder efter en kort exponeringstid av en dos av ett ämne 

och kan medföra en dödlig utgång. Kronisk toxicitet, å andra sidan, uppträder efter en lång 

tids exponering och kan också leda till död, men också ge allvarliga symtom som störd 

fortplantning (Läkemedelsverket, 2004; Apoteket et al., 2005).  

 

Toxiska ämnen kan i människan binda till molekyler, receptorer eller transportproteiner 

avsedda för till exempel hormoner, vilket kan leda till ändrade fysiologiska funktioner och 

blockad eller förstärkning av en naturlig funktion. Dessa enzym- och hormonsystem kan 

finnas även i andra mer primitiva organismer, där de kan styra samma, liknande eller andra 

fysiologiska processer (Apoteket et al., 2005). 

 

Ekotoxikologi är den vetenskap som studerar kemikaliers skadliga effekter på ekosystem. Av 

praktiska och ekonomiska skäl är det svårt att genomföra tester på hela ekosystem och därför 

används ett antal modellorganismer (fisk, hinnkräfta och alg) i ekotoxikologiska tester 

(Läkemedelsverket, 2004; Apoteket et al., 2005). När det gäller läkemedel har det riktats 

kritik mot dessa tester, då de inte anses vara lämpade för att användas i miljöriskbedömning, 

på grund av att de inte är anpassade att förutspå effekterna i miljön. Dessutom är det svårt att 

härleda en miljöpåverkan från ett specifikt ämne, då vattenmiljön exponeras av ett flertal 

ämnen samtidigt. Ofta sker exponeringen med överlappande effekter. (Apoteket et al., 2005). 
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Forskningsområdet är fortfarande ganska ungt och med en begränsad kunskapsnivå. 

Forskningen antas förändra synen på de biologiskt aktiva substansernas effekter på miljön och 

leder därmed till att relevanta testsystem och testorganismer för läkemedel kan väljas. Vid 

miljöriskbedömningen av biologiskt aktiva substanser används samma metoder som för 

kemikalier i allmänhet (Läkemedelsverket, 2004 ).  

 

När det gäller läkemedel är det inte de akuta effekterna som läkemedelsindustrin, 

forskarvärlden och myndigheterna är oroliga för. Inriktningen bör istället inriktas mot de 

kroniska effekterna som kan uppkomma vid en lång tids exponering för låga doser, vilket 

ställer större krav på både de analytiska och ekotoxikologiska metoderna och testerna 

(Apoteket et al., 2005). 

 

 

 

Läkemedel 

Läkemedel är enligt läkemedelslagen (SFS 1992:859) ”varor som är avsedda att tillföras 

människor eller djur i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på 

sjukdom” (Läkemedelsverket, 2004). Läkemedelslagstiftningen är till största delen reglerad 

på EU-nivå och gemensam för hela EU. EMEA (European Medicins Agency) har det 

administrativa ansvaret för utvärdering av nya läkemedel och de nationella läkemedels-

myndigheterna för den vetenskapliga prövningen. I Sverige är Läkemedelsverket ansvarig 

myndighet för läkemedel, vilka omfattas av Läkemedelslagen (SFS 1992:859) och 

Läkemedelsförordningen (SFS 1992:1752) (Läkemedelsverket, 2004). 

 

Det finns idag cirka 7600 olika farmaceutiska produkter på den svenska marknaden, varav 

7200 är humanläkemedel och resten veterinärmedicinska läkemedel och i dessa finns cirka 

1200 aktiva substanser och cirka 1300 hjälpämnen. Läkemedelsanvändningen ger 

människorna en höjd livskvalité och en förlängd livslängd (Apoteket et al., 2005). 

Möjligheterna att utveckla nya läkemedel förväntas öka exponentiellt under de närmaste 

decennierna i den takt som humant DNA avkodas. Då Sveriges befolkning blir allt äldre ökar 

också läkemedelsanvändningen (Socialstyrelsen, 2001). Under 2006 ökade försäljningen av 

humanläkemedel med 3,4 %, mätt i definierade dygnsdoser (DDD) (Apoteket AB 2008), 

vilket innebär att större mängder aktiv substans återfinns i miljön, vilket i sin tur kan leda till 
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ekotoxikologiska problem (Socialstyrelsen, 2001). DDD är enligt Läkemedelsverkets 

definition, ett mått på ”den förmodade medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid 

läkemedlets huvudindikation”. Måttet har fastställts av WHO (Världshälsoorganisationen) 

och användningen av DDD gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika områden och 

över tid, oberoende av olika produktsortiment och prisförändringar (Läkemedelsverket, 2008).  

 

Av de cirka 1200 aktiva substanserna i Sverige har Stockholms läns landsting (SLL) gjort en 

granskning av 159 läkemedelssubstanser där det bara var två som visade sig vara 

lättnedbrytbara. De resterande substanserna var antingen svårnedbrytbara eller så saknades 

data om deras nedbrytbarhet. Vidare visade sig 54 substanser av de 159 ha potential för 

bioackumulation och det förekom låg eller måttlig ekotoxicitet för 62 av substanserna och hög 

eller mycket hög ekotoxicitet för 97 av substanserna (Apoteket et al., 2005). 

 

 

 

Läkemedelsflöde 

Läkemedelssubstanser och deras metaboliter sprids till miljön på många olika sätt. Läkemedel 

som används i hushåll och sjukhus hamnar i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Genom 

att soporna hamnar på avfallsdeponierna kan läkemedlen därifrån spridas till miljön 

(Socialstyrelsen, 2001). Den dominerande spridningen sker dock genom att substanserna eller 

deras metaboliter utsöndras ur kroppen via urin eller faeces och därefter når avloppsvattnet, 

som går vidare genom reningsverket ut i vattenrecipienten, figur 1, (Läkemedelsverket, 2004). 

Genom studier har kunskapen om läkemedelsresternas spridning i mark och vatten ökat 

(Ternes, 1998; Halling-Sörensen et al., 1998; Heberer, 2002).  
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Figur 1. Flödesschema på läkemedelssubstanser och metaboliter i miljön 

 (ur Läkemedel och miljö, Apoteket AB, 2005, med egna modifikationer). 

 

 

Vilka effekterna blir i miljön beror på substansernas förmåga att bioackumuleras i växter och 

djur, samt på hur persistenta, potenta eller toxiska de är (Apoteket et al., 2005, 

Naturvårdsverket, 2007). Substanser med biotillgänglighet, persistens och toxicitet definieras 

som ett miljögift med potential att skapa ekotoxikologiska problem. Kolesterolsänkande 

statiner, β-blockerare och SSRI-preparat är alla läkemedelsgrupper som identifierats som 

möjliga miljögifter (Lidman, 2007). Miljögifter är enligt Naturvårdverket ämnen som ”har en 

skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av levande 

organismer och har en förmåga att spridas i miljön” (Naturvårdverket, 2006). 

 

Tillverkning 

Försäljning/ 
Distribution 

Vårdinrättningar Hushåll 

Oanvända läkemedel 

Medicinering Medicinering 

Avloppsreningsverk 

Deponi 
Förbränning 

Reningsverksslam 

Mark 

Vattenrecipient 

90 % 10 % 
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Farmakokinetik 

Farmakokinetik beskriver hur läkemedlet absorberas, distribueras och elimineras i kroppen 

(Norlén et al., 2004). Hur mycket av en substans som tas upp av kroppen beror på substansens 

absorptionsgrad och biotillgänglighet. Läkemedel absorberas genom diffusion där hastigheten 

bestäms av läkemedlets lipofila egenskaper (Rang & Dale, 2003). När läkemedlet absorberats 

fördelas det till kroppens vävnader via blodet. Beroende på om läkemedlet är fett- eller 

vattenlösligt fördelas det olika i kroppens vävnader, där fettlösliga ämnen tenderar att i större 

utsträckning fördela sig ut i kroppens vävnader än vad de vattenlösliga gör (Apoteket AB, 

2007/2008). 

 

Begreppet biotillgänglighet används för att beskriva den mängd av ett läkemedel som kommer 

in i systemcirkulationen i oförändrad form efter oral administrering. Biotillgängligheten kan 

vara låg på grund av låg absorption eller för att läkemedlet metaboliseras i passagen genom 

tarmslemhinnan eller levern (första passagemetabolism) innan det når systemcirkulationen. 

Hydrofila läkemedel utsöndras i stor utsträckning oförändrade i njurarna, medan de lipofila 

läkemedlen tenderar att först metaboliseras till mer vattenlösliga substanser och därefter 

utsöndras metaboliterna oftast via njurarna (Rang & Dale, 2003; Norlén et al., 2004; Apoteket 

AB, 2007/2008). 

 

Levermetabolismen, av läkemedel, involverar två typer av biokemiska reaktioner, Fas I- och 

Fas II-reaktioner. Fas I-reaktioner är reaktioner, som oxidation, reduktion eller hydrolys. 

Dessa katalyseras av enzymer inom cytokrom p-450-systemet, cyp, och metaboliterna kan 

vara mer kemiskt reaktiva än modersubstansen. Metaboliterna kan därefter konjugeras i Fas 

II- reaktioner, vilket vanligtvis leder till inaktivering och att substansen kan bli mer 

vattenlöslig. Fas I-reaktioner resulterar vanligen i att substituera en hydroxylgrupp, till 

molekylen. Denna funktionella grupp utgör målet för konjugatsystemets attack med en 

substituent, t.ex. glukuronsyra eller en sulfatgrupp. Konjugatet kan sedan utsöndras med 

gallan eller via njurarna (Rang & Dale, 2003; Norlén et al., 2004). Metabolisering innebär inte 

alltid att substansen blir mindre potent, eftersom konjugatet i ett senare skede kan återfå sin 

ursprungliga aktiva form genom mikrobiell reaktion i reningsverkets reningsprocess 

(Socialstyrelsen, 2001). 
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Avloppsreningsverket 

Dagens reningsverk är inte byggda för att ta hand om läkemedelsrester och forskning pågår 

om avloppsreningsverkens betydelse och funktion i fråga om reduktion av läkemedels-

substanser (Naturvårdsverket, 2007). En längre uppehållstid i reningsverken ger en bättre 

rening och genom införandet av biologisk rening med mikrobiell nedbrytning har 

möjligheterna att bryta ned organiska ämnen ökat, vilket även gäller för läkemedels-

substanser (Apoteket et al., 2005). Med en längre kontakttid i den biologiska reningen har 

studier visat att exempelvis de östrogena effekterna i avloppsvattnet reducerats (Svensson et 

al., 2003). De läkemedel man finner i miljön idag finns i mycket låga koncentrationer, hittills 

uppmätta halter är 1 ng/l – 1 mg/l i avloppsvatten, vilket ställer stora krav på analys-

metoderna. Alla läkemedel som finns i miljön kan idag inte analyseras och forskning av nya 

analysmetoder pågår (Apoteket et al., 2005). 

 

Inom slutenvården används 10 % av den totala läkemedelsförbrukningen. Denna mängd är 

relativt sett liten, men ofta är substanserna mer potenta och svårnedbrytbara. 

Koncentrationerna blir dessutom högre i sjukhusavloppen då utspädningsgraden är låg i 

förhållande till reningsverket (Socialstyrelsen, 2001).  

 

I detta arbete studerades tre läkemedelssubstanser, citalopram, metoprolol och simvastatin i 

avloppsvatten från Länssjukhuset i Kalmar. Studien har initierats av Landstinget i Kalmar län 

som ett led i arbetet med kartläggning och miljöriskbedömning av läkemedelshanteringen, en 

process som för närvarande pågår i landets landsting. De aktuella substanserna har valts ut i 

samverkan med landstingets läkemedelskommitté utifrån kriterierna användningsvolym, 

egenskaper och risk. 

 

 

Citalopram 

Citalopram är ett antidepressivt läkemedel som framför allt används för behandling av 

depression men även mot ångest. Citalopram tillhör gruppen ”Selective Serotonin Reuptake 

Inhibitors”, SSRI, vilka selektivt hämmar återupptaget av serotonin (5-hydroxytryptamin) 

genom att hämma den neuronala transporten av serotonin. Ökad synaptisk tillgänglighet av 

serotonin stimulerar ett stort antal postsynaptiska 5-HT receptortyper, vilket i sin tur resulterar 

i ett höjt stämningsläge (Goodman & Gilman, 2006).  
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Figur 2. Citalopram 

(Källa: Wikipedia) 

 

 

Citalopram föreligger normalt som ett racemat (en kemisk förening som innehåller lika delar 

av de molekyler som, i sin tredimensionella struktur, ser ut som varandras spegelbilder), dvs. 

50 % av S-formen och 50 % av R-formen, och det är S-formen som står för den 

farmakologiska effekten (Apotekarsocieteten, 2005). Substansen är fettlöslig med hög 

absorption. Den orala biotillgängligheten är mer än 80 % och citalopram samt dess 

huvudmetaboliter, desmetylcitalopram och didesmetylcitalopram, har en proteinbindning som 

är cirka 80 %. De båda huvudmetaboliterna är båda mindre selektiva och potenta än 

citalopram och anses inte bidra till den antidepressiva effekten. Vid metaboliseringen av 

citalopram bildas desmetylcitalopram, didesmetylcitalopram (huvudmetaboliterna), 

citalopram-N.oxid samt ett propionsyraderivat (Hiemke & Härtter, 2000). Citalopram 

metaboliseras till cirka 85 % via levern och resten via njurarna. Av den dagliga dosen 

utsöndras cirka 12 % i urinen i oförändrad form (Fass, 2007).  

 

 

Metoprolol 

Metoprolol är en selektiv beta1receptorblockerare som är specifikt anpassade för att främst 

påverka hjärtat och blodkärlen. Metoprolol används för behandling av olika kardiovaskulära 

sjukdomar, särskilt högt blodtryck och hjärtsvikt samt kärlkramp. Metoprolol absorberas 

fullständigt och den orala biotillgängligheten är på grund av den höga första passage-

metabolismen (den andel av absorberat läkemedel som bryts ned under den första passagen 

genom levern) ca 40 %. Proteinbindningen är cirka 12 %. Metoprolol metaboliseras genom 

oxidation i levern. Cirka 5 % utsöndras i oförändrad form av den administrerade dosen och 95 

% utsöndras som metaboliter (Goodman & Gilman, 2006). De två metaboliterna, alfa-
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hydroxy-metoprolol och O-demetylmetoprolol (Belpaire et al., 1998) verkar inte ha någon 

effekt på β1-receptorerna (Fass, 2007). 

 

 

 

Figur 3. Metoprolol 

(Källa: Wikipedia) 

 

 

 

Simvastatin 

Simvastatin är ett lipidbalanspåverkande läkemedel som används för att minska bildningen av 

LDL-kolesterol i levern. Detta sker genom hämning av enzymet 3-hydroxy-3-metylglutaryl-

CoenzymA- reduktas, HMGCoA-reduktas. Simvastatin tillhör gruppen statiner vilka används 

när ändrade kostvanor och motion inte räcker till för att korrigera lipidbalansen. Läkemedlet 

åstadkommer en sänkning av kolesterolhalten i blodet och minskar därmed risken för att 

drabbas av stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp (Fass, 2008).  

 

 

 

Figur 4. Simvastatin 

(Källa: Wikipedia) 
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Simvastatin administreras som en prodrug (läkemedelsmolekylen är inaktiv medan 

metaboliten står för den eftersträvade effekten), vilken efter absorption hydrolyseras till den 

aktiva hämmaren betahydroxisyra, som hämmar HMGCoA-reductase. Substansen är fettlöslig 

och absorberas väl (85 %) och den orala biotillgängligheten är 5 % på grund av den 

omfattande förstapassagemetabolismen i levern. Levern är det huvudsakliga målorganet för 

den aktiva β-hydroxysyrans effekt. Proteinbindningen för simvastatin och den aktiva 

metaboliten, β-hydroxysyra, är cirka 95 %. Simvastatins metabolit, metaboliseras till 70 % via 

levern och elimineras med cirka 13 % via urinen och med 60 % via faeces. Den mängd som 

återfinns i faeces består av ej absorberat läkemedel, absorberad substans och metaboliter som 

utsöndrats i galla. 10 % av administrerad dos utsöndras oförändrat i urinen (Goodman & 

Gilman, 2006; Fass, 2007). 

 

 

 

Risker 

Graden av miljöpåverkan av kemiska produkter kan beskrivas genom olika metoder 

(Kummerer, 2004). Metoderna kan även appliceras på läkemedel, där dels en 

miljöriskbedömning och även en miljöfarlighetsbedömning kan göras (Läkemedelsverket, 

2004). En miljöriskbedömning bedömer risken för skada på miljön genom storleken på 

utsläppet och vilka konsekvenser utsläppets effekter kan få på ekosystemens struktur och 

funktion. Till grund för en miljöfarlighetsbedömning ligger de standardiserade testerna; som 

akut toxicitet i vattenlevande organismer, biologisk nedbrytbarhet och bioackumulerande 

förmåga. Ett ämne ska klassas som miljöfarligt om det kan utgöra en akut eller kronisk skada 

i akvatisk miljö (Läkemedelsverket, 2004).  

 

I direktiv 2001/83/EG finns miljöriskbedömningen reglerad och bedömningen måste finnas 

för de läkemedel som söker godkännande. Detta är ett krav inom EU sedan 1995. Detta krav 

gäller dock bara för läkemedel som sökt godkännande efter 1 maj 1995 (Läkemedelsverket, 

2004). 

 

 



15 
 

Miljöriskbedömning av aktiva substanser 

Miljörisken uttrycker den för vattenmiljön akuttoxiska risken och grundar sig på kvoten 

mellan den förväntade koncentrationen (PEC, Predicted Environmental Concentration) av en 

substans i miljön, t.ex. i ytvatten, och den koncentration av substansen som inte ger någon 

skadlig effekt på miljön (PNEC, Predicted No Effect Concentration). Kvoten avgör risken för 

miljöpåverkan (Apoteket et al., 2005, Naturvårdsverket, 2007). Utifrån de olika värdena på 

kvoten PEC/PNEC görs följande bedömningar: 

 

PEC/PNEC < 0,1 Försumbar risk för miljöpåverkan vid användning av läkemedlet. 

0,1 < PEC/PNEC < 1 Låg risk för miljöpåverkan vid användning av läkemedlet. 

1 < PEC/PNEC < 10 Medelhög risk för miljöpåverkan vid användning av läkemedlet. 

PEC/PNEC >10 Hög risk för miljöpåverkan vid användning av läkemedlet. 

 

Measured Environmental Concentration (MEC) är den uppmätta koncentrationen i vattnet, 

denna avgör om det blir några effekter i vattenmiljön. För att få fram MEC-värdet i de 

uppmätta halterna i det utgående vattnet från avloppsreningsverket divideras koncentrationen 

med en spädningsfaktor 10, vilket ger MEC för ”ytvatten” där de akvatiska arterna lever. 

MEC/PNEC-kvoten kan därefter jämföras med PEC/PNEC-kvoten, vilket ger en kontroll på 

att den lokala kvoten inte underskattar riskerna (Woldegiorgis A, personlig kommunikation, 

25 februari, 2008). 

 

Nedan beskrivna modell stämmer väl överens med den modell som finns beskriven i EMEA:s 

guidelines för riskbedömning av läkemedel (EMEA, 2006). Denna avser vattenmiljön och 

görs i tre steg (Apoteket et al., 2005).  

 

Exponeringsbedömning – beräkning av PEC 

 

PEC = 
365 x 10 x 200 x invånare lanta

10 x )år/kg( A 9

 µg/L 

 

A är försåld mängd av den aktiva substansen i kilo. Hela denna mängd antas konsumeras, 

utsöndras och spädas i avloppsvattnet (200 L/person/dygn, schablonmässigt). Ytterligare en 

spädning via utsläppet från reningsverket till recipienten antas schablonmässigt med x 10. Då 
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kan PEC grovt uppskattas enligt ovan. Om resultat visar att koncentrationen ej är > 0,01 µg/L 

anses miljörisken vara så liten att ingen ytterligare utredning behöver göras.  

 

Effektbedömning – beräkning av PNEC 

PNEC baseras på ekotoxikologiska studier av akvatiska organismer ifrån minst 3 trofinivåer, 

som grönalg, hinnkräfta och fisk. Om alla de tre testade arternas tester är akuttoxiska 

divideras den känsligaste artens effektkoncentration med 1000. Är alla tre testerna kroniska så 

divideras den känsligaste artens effektkoncentration med säkerhetsfaktorn 10. Är endast två 

av de tre värdena kroniska blir säkerhetsfaktorn 100 och är endast ett värde av de tre kroniska 

blir säkerhetsfaktorn 50. NOEC (No Observed Effect Concentration) är den högsta 

koncentrationen av försåld mängd av den aktiva substansen i kilo som i vattenmiljö inte visats 

sig ha någon negativ effekt på någon av de tre trofinivåerna; fisk, hinnkräfta och grönalg.  

 
 

PNEC = 1000
NOEC  

 

Riskbedömning där exponerings- och effektbedömning sammanvägs 

Kvoten PEC/PNEC beräknas när exponeringsbedömningen visar att PEC > 0,1 µg/L. Om 

PEC > PNEC blir kvoten > 1 och negativa effekter av den aktiva substansen kan förväntas i 

vattenmiljön. Då PEC < PNEC blir kvoten < 1 och då förväntas inga negativa effekter i 

vattenmiljön uppstå. Detta är en grov värdering som endast kan användas för att ge en 

fingervisning om risken för negativa miljöeffekter då metoden omfattar både antaganden och 

approximationer, vilka kan såväl under- som överskatta risken för negativ miljöpåverkan 

(Apoteket et al., 2005). 

 

 

 

Miljöfarlighetsbedömning 

SLL och Apoteket AB har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen (LIF), 

Läkemedelsverket, samt Sveriges Kommuner och Landsting utformat en modell för 

miljöfarlighetsbedömning av läkemedel. Bedömningen baseras på data från läkemedels-

företagen. Substansernas miljöfarlighet bedöms utifrån substansens inneboende miljöskadliga 

egenskaper; Persistens, Bioackumulation och Toxicitet (PBT) för akvatiska organismer. Var 
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och en av dessa kan anta ett värde mellan 0-3 och summan av P, B och T-värdet utgör PBT-

index för substansen och kan anta värden i intervallet 0-9. PBT-index = 9 innebär att 

substansen är svårnedbrytbar, bioackumuleras i hög grad och har mycket hög toxicitet. När 

data saknas ges den hårdaste klassningen. PBT baseras på laboratorietester och inte på 

långsiktiga ekotoxikologiska tester i miljön. Därmed kan det vara svårt att uppskatta en 

substans verkan i en viss naturtyp eller miljö med olika grad av förorening eller 

samverkanseffekter av flera läkemedelssubstanser och andra ämnen. 

 

Syftet 

Syftet med föreliggande arbete är att dels utifrån förbrukningssiffror och uppmätta 

koncentrationer uppskatta de mängder av citalopram, metoprolol och simvastatin, som lämnar 

Länssjukhusets i Kalmar slutenvårdsverksamhet. Syftet är också att studera hur substanserna 

påverkas av passagen genom Kalmar Avloppsreningsverk samt att göra en 

miljöriskbedömning utgående från de halter som når recipienten (Kalmarsund). 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

Val av läkemedelssubstanser 

Substanserna citalopram, metoprolol och simvastatin valdes ut i samverkan med landstingets 

läkemedelsmedelskommitté. Vid urvalet valdes substanser efter vilka som förskrivs mest 

inom slutenvården i grupperna antidepressiva, blodtryckssänkande och blodfettsänkande 

läkemedel. AnalyCen i Lidköping valdes ut att genomföra analyserna. 

 

 

Provtagning 

Provtagningen genomfördes vid tre punkter (totalt 3 prover); Brunn 4 på Länssjukhusets 

område, samt ingående och utgående vatten vid avloppsreningsverket (ARV). Brunn 4 är en 

samlingsbrunn. Provtagningen utfördes den 30 november 2007 genom att samla ett dygnsprov 

i flaskor (1000 ml). För att minimera nedbrytning frystes proverna direkt efter avslutad 
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provtagning och transporterades sedan kylda till AnalyCen. Analyserna utfördes genom att 

proverna koncentrerades på fastfaskolonn och slutbestämdes med SPE-LC/MS/MS (solid 

phase extraction coupled to liquid chromatography with tandem mass spectrometry). 

 

 

Statistik 

Apoteksstatistik gällande försäljningen inom slutenvården vid Kalmar Länssjukhus under 

2006 i definierade dygnsdoser (DDD) erhölls från Apoteket AB (Aranäs, 2008). Statistik över 

antalet invånare avseende den fraktion av Kalmar läns befolkning som behandlats inom 

slutenvården 2006 samt antalet anställda togs fram av Hälso- och sjukvården (Asp, 2008). 

 

 

 

RESULTAT 

Vid uträkning av substanserna blev resultatet för citalopram och metoprolol lika. Båda fick en 

riskkvot på mindre än 0,1 och därmed är risken för miljöpåverkan försumbar för de båda 

substanserna. Det gjordes inga beräkningar för simvastatin eftersom ämnet inte kunde 

detekteras. I tabell 1 nedan ges koncentrationerna för citalopram, metoprolol och simvastatin. 

 

 

Tabell 1 Läkemedelshalter (ng/l) i avloppsvatten från Kalmar Länssjukhus Brunn 4, samt i 

inkommande och utgående vatten från Kalmar avloppsreningsverk(ARV). Mätosäkerheten 

anges som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2 vilket ger en ungefärlig 

konfidensnivå på 95 %. För flera av analyserna varierar mätosäkerheten inom mätområdet 

och anges med det värde som är relevant för det aktuella resultatet. 

Ämne Funktion Brunn 4 Inkommande Utgående 
 

Citalopram Mot depression 280 220 230 
Metoprolol Blodtryckssänkande 1700 1240 1170 
Simvastatin Blodfettssänkande <15 <15 <200 
 

 

Vid beräkning av PNEC har uppgifterna tagits från Fass.se, dessa uppgifter finns i tabell 2 

nedan. Citalopram och metoprolols ekotoxikologiska studier är akuttoxiska och NOEC är 

dividerad med 1000 för att få ett mer verklighetsförankrat värde.  
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Tabell 2 Utdrag från sammanställning av ekotoxicitetsdata tagna från Fass elektroniska 

upplaga (Mars 2008) och Stockholms läns landstings (SLL, 2008) klassning av utvalda 

substanser. 

Grupp/Substans Miljöpåverkan/Ekotoxicitetsdata PBT-index(SLL-08) 

C Metoprolol 
 

Grönalg, S. capricornutum,  

EC50 [58.3 mg/L] 72H 
4 

 
N Citalopram Kräftdjur Acartia Tonsa EC50 [4,9mg/L] 

48H 
  9* 

*Bedömningen är osäker på grund av databrist 

 

 

Vid beräkning av försåld mängd av den aktiva substansen i kilo (A) har uppgifterna i tabell 3 

använts. Eftersom escitalopram innehåller läkemedlet i fråga (citalopram) har dessa adderats 

samman. Via WHO:s hemsida har jag fått fram hur stor en DDD är för respektive substans 

och därefter har DDD multiplicerats samman med storheten i kilo. 

 

 

Tabell 3 Antalet försålda DDD inom slutenvården vid Kalmar Länssjukhus 2006 och från 

WHO:s hemsida har storleken på en DDD i kilo för de utvalda substanserna tagits fram. 

Aktiv substans DDD 1 DDD(Kg) 
Metoprolol 12 299,26 0,00015 
Citalopram 7843,00 0,00002 
Escitalopram 1301,00 0,00001 
 

 

Resultaten för de tre substanserna redovisas nedan, var substans för sig.  

 

Simvastatin 
Simvastatin hade inga detekterbara halter varken i brunn 4, inkommande eller utgående 

vatten. Anledningen till att substansen ej kunnat detekteras beror på att substansen är en 

prodrug och hydrolyseras mycket snabbt till β- hydroxysyra som är en metabolit till 

simvastatin. Proverna måste således analyseras med avseende på hydroxysyran av simvastatin 

(den farmakologiskt aktiva formen) och eftersom analysen endast är gjord för de aktiva 

modersubstanserna så har därför inga ytterligare beräkningar gjorts på substansen. 
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Metoprolol 
Av de tre utvalda substanserna så hade metoprolol de högsta halterna i både brunn 4, 

inkommande och utgående avloppsvatten. Riskkvoten för metoprolol blev mindre än 0,1 och 

vid användning av läkemedlet är risken för miljöpåverkan försumbar.  

 

Beräkningar 
 
MEC = 1,17 µg/L/10 = 0,117 µg/L 

PNEC = 58,3 µg/L (taget ur Fass.se) 

MEC/PNEC = 0,002. MEC/PNEC < 0,1. 

 

Exponeringsbedömning: 

PEC = 
365 x 10 x 200 x invånare lanta

10 x )år/kg( A 9

 µg/L 

 

A = DDD * DDDs storlek i kilo = (12 299,26 * 0,00015 kg) = 1,844889 kg/år 

P = 121000 vårddagar/år + 613200 personaldagar/år = 734200  

 

PEC(Kalmar) = (1,844889 * 109)/( 734200 * 200 * 10 * 365) = 0,0034 µg/L 

 

Effektbedömning: 

PNEC = 58,3 µg/L  

 

Riskkaraktärisering: 

PEC/PNEC = 0,0034 µg/L/58,3 µg/L = 5.83 * 10-5. PEC/PNEC < 0,1. 

 

Eftersom de båda kvoterna leder fram till liknande resultat, en kvot som är < 0,1, dras 

slutsatsen att metoprolol inte kan förväntas ge några negativa effekter på vattenmiljön.  
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Citalopram 

 Citalopram hade detekterbara halter i alla de tre proverna. Denna substans visar en liten 

ökning av halten i det utgående avloppsvattnet från ARV. Resultatet PEC/PNEC < 0,1 visar 

även för citalopram att risken för miljöpåverkan är försumbar. 

 

Beräkningar 

MEC = 0,23 µg/L/10 = 0,023 µg/L  

PNEC = 4,9 µg/L (taget ur Fass.se) 

MEC/PNEC = 0,023 µg/L/4,9 µg/L = 0,005. MEC/PNEC < 0,1. 

 

Exponeringsbedömning: 

PEC = 
365 x 10 x 200 x invånare lanta

10 x )år/kg( A 9

 µg/L 

 

A = DDD * DDDs storlek i kilo = (7 843,00 * 0,00002 kg) + (1 301,00 * 0,00001 kg) = 

0,16987 kg/år 

P = 121000 vårddagar/år + 613200 personaldagar/år = 734200  

 

PEC(Kalmar) = (0,16987 * 109)/( 734200 * 200 * 10 *365) = 3,17 * 10-4 µg/L 

 

Effektbedömning: 

PNEC = 4,9 µg/L 

 

Riskkaraktärisering: 

PEC/PNEC = 3,17 * 10-4 µg/L/ 4,9 µg/L = 6,47 * 10-5 µg/L. PEC/PNEC < 0,1. 
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DISKUSSION 

Reningseffektiviteten i Kalmar avloppsreningsverk 

Av de tre utvalda substanserna uppvisade simvastatin inga detekterbara halter varken i brunn 

4, inkommande eller utgående vatten. Anledningen till att substansen ej kunnat detekteras 

beror på att substansen är en prodrug och hydrolyseras mycket snabbt till β- hydroxysyra som 

är en metabolit till simvastatin. Som jag tidigare nämnt analyseras inte metaboliterna i denna 

studie och därför har inga ytterligare beräkningar gjorts på substansen. Enligt Läkemedels-

verket (2004) är det vanligtvis små mängder simvastatin som når reningsverket och dessa 

renas effektivt. Stockholms läns landsting (SLL) har gett simvastatin ett lågt PBT-index (5) 

eftersom simvastatin miljöbedömts som icke miljöfarligt. Risken för miljöpåverkan anses 

vara försumbar, nedbrytningen i miljön sker långsamt och simvastatin bioackumuleras ej. I 

Fass.se är miljöriskbedömningen uträknad med simvastatins aktiva metabolit, 

betahydroxysyra. 

 

Halterna av metoprolol och citalopram var högre i brunn 4 jämfört med i inkommande och 

utgående avloppsvatten eftersom det tillkommer dag- och avloppsvatten mellan brunnen och 

reningsverket, figur 5. Tillförsel av regnvatten samt ytterligare avloppsvatten från de 

omkringliggande villa- och bostadsområdena minskar koncentrationerna något för de två 

substanserna innan de når reningsverket. 

 

 

Figur 5. Provtagningen genomfördes i brunn 4 på Länssjukhusets område och i ingående 

och utgående vatten vid Kalmar avloppsreningsverk. 

 

Resultatet av analysen visar att substansernas halter är likartade i det inkommande och 

utgående vattnet från Kalmar avloppsreningsverk. Detta innebär att reningsverket inte klarar 

av att rena vattnet från dessa substanser. Halten av citalopram var något högre i det utgående 

vattnet än i det inkommande vattnet till avloppsreningsverket, vilket troligtvis beror på att 

substansen förekommer i konjugerad form och då inte analyseras.  

Kalmar 
Läns 

sjukhus 

Brunn 4 
Kalmar 
avlopps-

reningsverk 
Utgående vatten 

  
Inkommande vatten 
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Konjugatet spjälkas sedan i avloppsreningsverkets reningsprocess och i det utgående vattnet 

hittas ursprungssubstansen (Naturvårdsverket, 2007). 

 

Metoprolols riskkvot blev mindre än 0,1 och utifrån det värdet är risken för negativa 

miljöeffekter i vattenmiljön försumbar. Då denna typ av värdering är grov, ger detta resultat 

endast en fingervisning om risken för miljöpåverkan. I Fass har metoprolol miljöbedömts som 

icke miljöfarligt, SLL har gett den ett lågt PBT-index (4). Risken för miljöpåverkan är 

försumbar, nedbrytningen i miljön sker långsamt och metoprolol bioackumuleras ej.  

 

Riskkvoten för citalopram blev även den mindre än 0,1 och därmed är risken för negativa 

miljöeffekter i vattenmiljön låg. I Fass har citalopram miljöbedömts som icke miljöfarligt, 

SLL har gett den ett högt PBT-index (9*). Risken för miljöpåverkan är försumbar, 

nedbrytningen i miljön sker långsamt och citalopram har potential att bioackumuleras. 

Anledningen till att citalopram har en * beror på att bedömningen är osäker på grund av 

otillräckliga data. 

 

Spridningen av läkemedel till miljön påverkas av ett flertal faktorer. Därför är det svårt att få 

en samlad bild över läkemedelssubstansernas flödesmängder, från användning till spridning i 

miljön. Denna studie skildrar flödet under ett provtagningsdygn, vilket bör beaktas vid 

tolkning av resultaten. Det optimala hade varit att ta ett veckoprov med tätare stickprover för 

att bättre kunna spegla flödesmängderna av läkemedelssubstanserna, då de skiljer sig åt under 

året. En längre insamlingsperiod utgör dessutom en säkrare provtagning. Eftersom det 

sannolikt skett en kontinuerlig nedbrytning under dygnsprovtagningen medför det att de 

analyserade substanserna kan vara underskattade. För att förhindra ytterligare nedbrytning 

förvarades proverna frysta direkt efter provtagningen till analystillfället. 

 

Citalopram, metoprolol och simvastatin bryts i huvudsak ner i kroppen och det bildas 

metaboliter. Studien har endast analyserat de aktiva substanserna och inte analyserat några 

metaboliter på grund av att det är svårt att veta hur mycket metaboliter som bildas och i vilka 

halter de förekommer. Det finns idag inte analysmetoder för att detektera alla metaboliter och 

dessutom saknas kunskaper om vilka metaboliter som man bör söka efter.  

 

PEC/PNEC-kvoten är behäftad med flera begränsningar och osäkerhetsfaktorer. Både PEC 

och PNEC är uppbyggda av antaganden och approximationer (Apoteket et al., 2005).  
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PEC är en uppskattning byggd på ett generellt antagande för utspädningsvolymerna, där 

lokala avvikelser kan betyda mycket. I Sverige borde utspädningsfaktorn dessutom vara starkt 

årstidsberoende eftersom torka eller regnperioder påverkar analysresultaten. Detta är något 

som riskbedömningsmodellen inte tar hänsyn till (Naturvårdsverket, 2007). 

 

PEC kan också kraftigt överskattas när det gäller många substanser. I miljöklassificeringen i 

Fass.se baseras PEC-värdet på försåld mängd. Denna mängd reduceras därefter med den andel 

som lämnar kroppen i oförändrad form eller som konjugat. Saknas dessa data antas hela 

mängden gå till avloppet. Därefter reduceras substanserna som försvinner i 

avloppsreningsverket, antingen genom adsorption till slammet eller genom nedbrytning. 

Denna avskiljning saknar ofta tillförlitliga siffror och man antar att allt passerar i vattenfasen.  

 

 

Avloppsreningsverk och läkemedelssubstanser 

Landets avloppsreningsverk har olika reduktionsgrad av läkemedelssubstanser på grund av att 

de har varierande reningstekniker och att substanserna är olika. De avloppsreningsverk som 

utvecklat en alltmer avancerad rening, framförallt det biologiska steget, visar ett bättre 

reningsresultat. Införandet av biologisk rening har gett ökade möjligheter att bryta ned 

organiska ämnen då en längre uppehållstid ger en bättre rening, vilket även gäller för vissa 

läkemedelssubstanser, men inte för alla. Kunskaperna inom detta område är under 

uppbyggnad och omfattningen på analysdata ökar, framförallt för avloppsvatten, men inte lika 

mycket för slam. För vissa läkemedel är nedbrytningen koncentrationsberoende, vilket 

innebär att en högre koncentration ger en snabbare nedbrytning. Det talar för att inte 

dagvatten bör ledas till avloppsreningsverken för då späds substanserna ut och reningsverken 

får då svårare att bryta ned dessa (Naturvårdsverket, 2007).  

 

För att återföra näringsämnen från människa till jordbruk diskuteras urinsortering som en 

framtida lösning eftersom läkemedelssubstanserna oftast utsöndras via urin. Enligt 

Naturvårdsverket (2007) kommer urinsortering som kompletterande reningsteknik dock inte 

vara ett realistiskt alternativ inom rimlig tid, om det skulle behövas. 

 

Det pågår forskning om kompletterande rening av avloppsvattnet, där man studerar processer 

som ozonering, UV/väteperoxid, UV/titandioxid, membranfiltrering och filtrering genom 



25 
 

aktivt kol. I framtiden kan det kanske bli möjligt att bygga på avloppsreningsverken med 

extra reningssteg, vilket ger möjligheten att avlägsna fler substanser i det utgående 

avloppsvattnet än dagens reningsprocesser klarar av. Via sådana komplement skulle både 

läkemedel och även andra kemikaliers halter minskas (Naturvårdsverket, 2007). 

 

Samhället har en viktig uppgift i att stoppa miljöföroreningarna redan innan de når avloppet. 

Det leder till att det behandlade vattnet kommer att vara mindre förorenat när det når ut i 

recipienten. Här är det viktigt att arbeta för att bättre miljöanpassade varor och produkter 

utvecklas, vilket kan vara svårt när det gäller läkemedel. Det är inte alltid möjligt att ändra 

medicinering, då vissa läkemedel är livsviktiga för patienten. Ansvaret vilar på många olika 

aktörer och alla måste ta sitt ansvar (Naturvårdsverket, 2007).  

 

Läkemedelsverket (2004) kommer i sin rapport fram till att kunskapen om läkemedels-

substanser och deras metaboliter bör ökas genom att resurser ställs tillförfogande för 

läkemedelsinriktad miljöforskning.  

 

Slutsats 

Kalmar avloppsreningsverk klarar inte av att rena de utvalda substanserna. Citalopram och 

metoprolol utgör ingen akut toxisk miljörisk men det utesluter dock inte att dessa substanser 

kan ha kroniska effekter i vattenmiljön.  
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