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Sammanfattning 

I takt med att Sveriges befolkning ökar och lever längre så ökar även användningen och avfallet 
av läkemedel. Forskare detekterar ständigt nya läkemedelssubstanser i naturen, vilka har visat 
sig påverka andra organismer. Enligt svensk lag har apoteken skyldighet att hantera de 
läkemedel som allmänheten av olika orsaker vill kassera. Apoteken har även ansvar för att 
informera allmänheten om hur de ska hantera sitt läkemedelsavfall och varför. Syftet med detta 
examensarbete var att granska av vilka orsaker allmänheten returnerar läkemedel till apoteken 
för destruktion, det ekonomiska värdet av avfallet och vilka slags läkemedel som kasseras via 
apoteken. Metoden är en litteraturstudie och sökningar gjordes i PubMed och Google. Sju 
artiklar och en rapport utvärderades. Resultatet i detta examensarbete visar att de vanligaste 
orsakerna till att läkemedel destrueras via apoteken är att läkemedelsanvändaren avlidit, 
utgångsdatumet passerats och att patientens behandling ändrats. Varje läkemedelsförpackning 
som kasseras beräknades ha ett värde på cirka 100 SEK. På en nationell nivå hanterar Sveriges 
apotek läkemedelsavfall till ett värde av cirka 500 MSEK per år enligt beräkningar gjorda för 
åren 1996-2007. Det motsvarar knappt 2 % av Sveriges årliga läkemedelsförsäljning. 
Majoriteten av de kasserade läkemedelsförpackningarna tillhör ATC-koderna N (Nervsystemet), 
C (Hjärta och kretslopp), R (Andningsorgan) och A (Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning). En nationell åtgärd skulle kunna vara att skapa en gemensam läkemedelslista 
för vården och apoteken för att minska mängden läkemedelsavfall. Att se över 
läkemedelsförmånens utformning och öka förskrivningen av startförpackningar skulle även 
kunna minska mängden. Resultatet i detta examensarbete visar att en minskning av allmänhetens 
läkemedelskassation är viktigt främst av miljöskäl. År 2011 uppskattades allmänheten slänga 
250 ton läkemedel i hemmen. Apoteken har en viktig roll i att öka kunskapen bland allmänheten 
kring hur deras läkemedelsavfall ska hanteras. 
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ABSTRACT 

 

As the Swedish population increases and people live longer the use and waste of 
pharmaceutical increases. Studies show that the amount of drug chemicals in the 
environment also has increased. The largest source is from drugs eliminated from our 
bodies and that end up in the environment. Other sources are that people disposes 
their medical waste in the households’ garbage or flushes it down the drain. 
According to Swedish legislation, the pharmacies have a responsibility to collect 
pharmaceutical waste from the public, and send them to destruction plants. They also 
have a responsibility to inform the public of how to dispose their pharmaceutical 
waste right. 
 
The aim of this study was to find out why drugs are being returned to pharmacies for 
disposal, the economic value of the returned items and to evaluate what type of drugs 
that are being returned. The method used is a literature survey. PubMed and Google 
were used to find articles and reports. In total, seven articles and one report have 
been evaluated in this study. 
 
The result showed that the most common reasons why drugs were returned to 
pharmacies for destruction were that the patient deceased, passed shelf life date or 
that the patients’ therapy changed. The average value of each package was calculated 
to be approximately 100 SEK. On a national level, the Swedish pharmacies handles 
medication waste to a value of almost 500 MSEK per year based on calculations 
valid for the years 1996-2007. This is equivalent to 2 % of the national drug 
expenditure. The majority of the returned packages came from the ATC-codes: N 
(Nervous system), C (Cardiovascular system), R (Respiratory system) and A 
(Alimentary tract and metabolism).  
 
In order to decrease drug waste, a national medication record should be introduced 
and used by both health care providers and pharmacists. The reimbursement systems 
should be reformed to favour less drug waste. It’s also important to be proactive 
when it comes to prescription of drugs, i.e small packages in the beginning of a new 
therapy. Recycling unused medication is against the Swedish legislation but occurs 
in other countries. 
 
A decrease of pharmaceutical waste seems to be more important for environmental 
reasons than for economic reasons, seen to the results in this study. To protect the 
environment from harmful drug chemicals, it’s important to prevent the emergence 
of drug waste. An increased public awareness of how to dispose unused drugs could 
be even more important in this issue. Today the public in Sweden dispose about 250 
tons of pharmaceuticals in their homes per year; one can assume that this amount is 
underestimated. Further studies should be done in order to evaluate the amount 
pharmaceuticals disposed in public homes. 
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INTRODUKTION  
 

Ökad läkemedelskonsumtion i Sverige 
 

I takt med att Sveriges befolkning ökar och lever längre ses även en ökning i 
användandet och försäljningen av läkemedel (1, 2).	År 1995 var Sveriges 
invånarantal cirka 8,8 miljoner, samma år såldes läkemedel för 17,3 miljarder SEK. 
Nästan 20 år senare, år 2014, var Sveriges invånarantal 9,7 miljoner och samma år 
slutade försäljningen på drygt 37,8 miljarder SEK. År 1995 köptes läkemedel för 
drygt 2 000 SEK/capita och år 2014 köptes läkemedel för nästan 4 000 SEK/capita 
(1-3). 

 

Hög konsumtion hos de äldre 
 

De största konsumenterna av läkemedel finns inom den äldre generationen. År 2014 
förskrevs cirka 103 miljoner recept varav 60 miljoner skrevs ut till patienter ≥ 65 år 
(4). Sammanlagt expedierades recept till ett värde av 26,4 miljarder SEK i Sverige år 
2014. Av den summan stod patienter ≥ 65 år för 39,8 % vilket motsvarar nästan 10,5 
miljarder SEK (1). 

De äldre utgör även majoriteten av de patienter som har en omfattande 
läkemedelsbehandling. År 2010 fick 66 % av Sveriges befolkning minst ett 
läkemedel förskrivet. Av dessa fick drygt en tredjedel ≥ 5 recept expedierade och 
43,1 % av dessa var ≥ 65 år. Samma år fick 11,6 % ≥ 10 recept expedierade, av dessa 
var 56,5 % ≥ 65 år (5).  

De vanligaste läkemedlen som individer ≥ 70 år konsumerade år 2015 tillhörde 
gruppen blodtryckssänkande läkemedel. Totalt såldes 711 756 722 definierade 
dygnsdoser (DDD) av blodtryckssänkande läkemedel till individer ≥ 70 år. 
Försäljningsvärdet på dessa uppgick till nästan 800 miljoner SEK (6). 

 

 

Allmänhetens läkemedelsavfall i Sverige 

 

Mängd 
 

Med en ökad användning och försäljning av läkemedel ses även en trend mot ökande 
mängder överblivna läkemedel hos allmänheten. Enligt de senaste siffrorna från 
läkemedelsverket så kasserade Sveriges befolkning drygt 1 060 ton läkemedel under 
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år 2011. Av dessa 1 060 ton lämnades 800 ton in på apoteken, 250 ton tros 
allmänheten ha slängt i hushållsavfallet eller deponerat på annat sätt och 10 ton antas 
allmänheten ha lämnat in till återvinningscentraler eller miljöstationer (5).  

I en svensk studie från 2003 framkom att det är ett fåtal patienter som står för den 
största mängden av de läkemedel som lämnas in till apoteken för destruktion. Enligt 
studien stod cirka 10 % av de patienter som lämnade in läkemedel för nästan 50 % av 
den totala summan inlämnade läkemedel. Av dessa 10 % var majoriteten över 65 år 
(7). 

 

Värdering 
 

Konsekvenserna av den stora mängd oanvända läkemedel som årligen kasseras visas 
även då mängden översätts i monetära termer. År 2011 uppskattades värdet av 
allmänhetens totala mängd överblivna läkemedel till 1,5 miljarder SEK, beräknat 
utifrån apotekens utförsäljningspris (AUP). Värderingen baserades på de läkemedel 
som allmänheten lämnade in till apoteken, som de slängde i hemmen och som de 
lämnades in till återvinningscentraler eller miljöstationer. Summan motsvarade cirka 
5 % av den totala försäljningen av receptbelagda läkemedel år 2011 (5).  

 

Hantering  
 

Sedan år 1971, då apoteken i Sverige blev statligt ägda, har allmänheten kunnat 
lämna in sina överblivna läkemedel där (8). När läkemedelsavfallet från allmänheten 
lämnas in till apoteket ska de placeras i genomskinliga påsar, dessa påsar ska 
apoteken tillhandahålla. Syftet med att lämna avfallet i en genomskinlig påse är att 
apotekspersonalen lätt ska kunna identifiera innehållet så att obehörigt avfall som 
exempelvis lösa kanyler, kvicksilvertermometrar eller batterier inte lämnas in (9). 
Avfallet transporteras till godkända avfallsanläggningar. Genom en kontrollerad 
högtemperaturförbränning av avfallet fås en total destruktion av läkemedelsavfallet 
(5). 

Enligt förordning (SFS 2009:1031) om producentansvar för läkemedel har apoteken 
ett ansvar att ta emot hushållens överblivna läkemedel. Det ska apoteken göra 
kostnadsfritt enligt 4 §. Enligt 8 § har apoteken även skyldighet att informera 
allmänheten om att läkemedelsavfallet ska lämnas in till apoteken och av vilken 
anledning som läkemedel ska hanteras på detta sätt (10). 

Apoteken får ingen ekonomisk ersättning för hanteringen av allmänhetens 
returnerade läkemedel. Kostnaden för hanteringen av allmänhetens 
läkemedelskassationer ska täckas av handelsmarginalen som Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket bestämmer (11).  
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Läkemedel och dess hantering som avfall 
 

Lagens definition av läkemedel 
 

Enligt läkemedelslagen (SFS 2015:315) kap. 2, § 1 definieras läkemedel som: 
”Varje substans eller kombination av substanser som 

- tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att 
förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller 

- kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att 
återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom 
farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att 
ställa diagnos” (12). 

 

Läkemedelsavfall 
 

När ett läkemedel inte längre kan uppfylla lagens definition anses det vara överblivet 
och ska då kasseras. Det kan exempelvis bero på att de gett biverkningar, passerat 
utgångsdatum, blivit över efter slutförd terapi eller blivit över efter dödsfall. 
Överblivna läkemedel kan utgöra läkemedel i originalförpackningar, lösa tabletter 
eller kapslar, stolpiller, ampuller, depotplåster, salvor, inhalatorer eller flytande 
läkemedel. Även djurläkemedel omfattas av lagen och därför ska överblivna 
djurläkemedel lämnas in till apoteken. Överblivet naturläkemedel räknas inte som 
läkemedelsavfall och bör sorteras som vanligt hushållsavfall (9). 

I Sverige kan allmänheten lämna in sina använda stickande föremål, exempelvis 
kanyler, kostnadsfritt till apoteket förutsatt att kommunen och apoteket i fråga har 
tecknat ett avtal. Skärande/stickande föremål ska då förvaras i en punktionssäker 
behållare. Det finns olika typer av behållare, antingen kan det stickande avfallet 
förvaras i en dosa som knipsar av späda kanyler eller i speciella burkar för förvaring 
av exempelvis grövre kanyler eller sprutor med fasta kanyler (9). 

 

 

Läkemedels miljöpåverkan 
 

Då apoteken började hantera allmänhetens överblivna läkemedel var det främst på 
grund av säkerhetsskäl; att barn eller andra obehöriga inte skulle få tillgång till dem. 
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Numera anses miljöpåverkan vara ett viktigare argument till varför allmänheten bör 
låta destruera sina överblivna läkemedel på rätt sätt. Den ändrade attityden har visats 
i undersökningar som Läkemedelsindustriföreningen (LIF) gjort tillsammans med 
berörda parter angående hanteringen av överblivna läkemedel bland Sveriges 
befolkning (5, 8). År 2001 var det endast 26 % som angav att de lämnar in läkemedel 
till apoteken av miljöskäl och 50 % som gjorde det av säkerhetsskäl (8). I 
undersökningen från år 2012 var det 61 % som returnerade sina överblivna 
läkemedel till apoteken på grund av miljöskäl och endast 26 % som gjorde det av 
säkerhetsskäl (5).  

Den största källan till att läkemedel påverkar miljön är på grund av allmänhetens 
konsumtion. Listan över detekterade läkemedelssubstanser i miljön ökar i samma 
takt som utvecklingen av nya och känsligare analysmetoder (13).  

Den största källan till att läkemedel kommer ut i miljön är på grund av att läkemedlet 
elimineras från kroppen via urin och avföring. Substanserna hamnar i avloppet och 
vidare ut i vattendrag och våra ekosystem eller blir till slam som sedan sprids ut på 
åkermarker (13). 

Läkemedel kommer även ut i miljön i samband med läkemedelstillverkning och på 
grund av att allmänheten kasserar sina överblivna läkemedel på ett felaktigt sätt. Det 
sistnämnda kan resultera i potentiella miljörisker, eftersom avfallet då hanteras 
okontrollerat (8, 13). Enligt läkemedelsverket uppskattning från år 2011 gjorde 
allmänheten sig av med cirka 250 ton överblivna läkemedel genom att slänga de 
bland hushållsavfallet eller genom annan typ av kassering t ex genom att spola ner de 
i toalett eller vask (5).  

 

Effekter av läkemedel i miljön 
 

Läkemedel är avsedda att påverka människan fysiologiska processer. Studier har 
visat att ett flertal läkemedelsubstanser även har en fysiologisk påverkan på andra 
organismer. Dessa organismer exponeras av substanserna då de hamnar i miljön. Två 
ämnen som studerats i hög grad är etinylöstradiol och diklofenak (13).  

Etinylöstradiol är en aktiv substans i flertalet antikonceptionsmedel. Denna substans 
har visat sig vara mycket skadlig hos fisk- och groddjur i låg dos. Det har visats att 
fiskar och grodor som exponerats för koncentrationer av etinylöstradiol ner till 1 
ng/L har fått störningar i köndifferentieringen och därmed även nedsatt fertilitet. 
Koncentrationen av etinylöstradiol har ett flertal gånger uppmätts till 1 ng/L i renat 
svenskt avloppsvatten (13). 

Diklofenak har visat sig ha letala effekter hos vissa gamarter i Indien. Det beror på 
deras oförmåga att bryta ner substansen vilket resulterar i en ackumulering som 
senare gör att njurfunktionen slås ut. Genom att äta kadaver av kreatur som tidigare 
blivit behandlad med diklofenak så exponerades gamarna för substansen. Vid 
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humanbehandling av diklofenak ses även miljörisker. Diklofenak passerar ofta de 
svenska reningsverken utan att i större omfattning brytas ner. I renat svenskt 
avloppsvatten uppmäts ofta koncentrationer kring 1 µg/L. Denna koncentration av 
diklofenak har visat sig ge histologiska förändringar i ett flertal organ hos fisk (13).  

Det har även studerats hur antibiotika i miljön kan utgöra en stor risk i och med den 
växande problematiken kring resistenta bakterier. Dock är det inte känt vilken effekt 
antibiotika i miljön ger för uppkomsten och spridningen av multiresistenta 
humanpatogener. Det som är känt är att miljöer som är tungt antibiotikabelastade har 
hög förekomst av resistenta bakterier. Denna belastning gynnar bakteriers förmåga 
att överföra resistensgener mellan olika arter. Dessa bakterier utgör därmed en risk 
om deras resistensgen överförs till humanpatogena bakterier (13). 

 

 

Allmänhetens medvetenhet angående läkemedelsavfall 
 

Informationskampanjer 
 

Mellan år 2001 – 2007 gjorde LIF tillsammans med Apoteket AB och andra 
intressenter flera satsningar för att öka medvetenheten hos allmänheten angående 
överblivna läkemedel.  

Fem år gick tills att en ny omfattande kampanj planerades och utfördes. Mellan den 
19 mars – 16 april år 2012, genomförde LIF tillsammans med andra aktörer 
informationskampanjen ”informationskampanj kring överblivna läkemedel” som en 
del i utvecklingen av den nationella läkemedelsstrategin där läkemedelsverket hade 
huvudansvaret. Målgruppen för kampanjen var apotekens kunder. På nästan alla 
Sveriges apotek genomfördes kampanjen. Kampanjens huvudbudskap var att skydda 
miljön och att sprida information om att överblivna läkemedel, oberoende på var de 
köpts, kan lämnas in till vilket apotek som helst (5). 

 

Undersökningar gjorda i Sverige 
 

Under åren 2001, 2004 och 2007 gjorde LIF tillsammans med Apoteket AB 
undersökningar med syftet att kartlägga hur medvetna Sveriges befolkning var om 
hanteringen av överblivna receptbelagda läkemedel (8). År 2011 och 2012 gjordes 
ytterligare två undersökningar av LIF tillsammans med berörda parter. Dessa hade 
samma syfte som tidigare men omfattade både receptbelagda och receptfria 
läkemedel, (5). 
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Mellan åren 2001 – 2007 sågs inte några stora förändringar i kunskapsnivån med 
avseende på andelen av befolkningen som trodde att överblivna läkemedel skulle 
lämnas in till apoteket, andelen låg då mellan 85-86 %. Mellan år 2001 och 2012 
sågs en minskning från 86 % till 82 %, se tabell I. 

Från år 2001 finns det inga data på hur många som faktiskt lämnade in sina 
överblivna läkemedel till apoteket eftersom en betydande fråga saknades i 
undersökningen vilket omöjliggjorde uträkningen, tabell I.  

Mellan åren 2007 - 2011 gjordes inga omfattande informationskampanjer för att 
påverka allmänhetens medvetenhet om att destruera sina överblivna läkemedel på 
rätt sätt (5). I 2011 års undersökning visades att andelen som faktiskt lämnar in sina 
överblivna läkemedel var 69 % vilket var en minskning med 4 % jämfört med den 
tidigare undersökningen år 2007 då andelen var 73 %, se tabell I.  

År 2012 genomfördes en stor informationskampanj, som därefter utvärderades (5). 
Utvärderingen visade att de som faktiskt lämnar in sina överblivna läkemedel till 
apoteken var 75 % vilket var en ökning med 6 % jämfört med år 2011 då andelen var 
69 %, se tabell I. Detta visar att allmänheten ständigt måste bli påmind om hur 
läkemedelsavfall ska hanteras för att en positiv utveckling ska kunna bibehållas (5). 

 

Tabell I. Hur utvecklingen sett ut mellan år 2001 - 2012 vad det gäller andelen av Sveriges 
befolkning som tror att överblivna läkemedel ska lämnas in till apoteket samt andelen som faktiskt gör 
det (5, 8). 

År Andel som tror att överblivna 
läkemedel ska lämnas till apoteket 

Andel som faktiskt lämnar in sina 
överblivna läkemedel till apoteket 

2001 86 % Inga data 
2004 85 % 67 % 
2007 85 % 73 % 
2011 84 % 69 % 
2012 82 % 75 % 
 

 

 

Undersökningar gjorda i andra länder 
 

I undersökningar från andra länder har det visat sig att allmänhetens medvetenhet om 
hur de ska hantera sin läkemedelskassation är bristfällig. I undersökningar från bland 
annat USA, Canada, Kuwait och England visade det sig att majoriteten av de 
tillfrågade gjorde sig av med läkemedel genom att slänga dem i hushållsavfallet eller 
avloppet. Eftersom dessa länder har omfattande invånarantal och därmed 
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läkemedelskonsumtion är detta beteende en betydande bidragande faktor till de 
miljöproblem som ses av läkemedel som inte kasserats på rätt sätt (14). 

 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera tillgängliga kartläggningar av 
orsaker till varför allmänheten inte använder de läkemedel som hämtas ut på 
apoteken, läkemedelskassationernas värde samt vilka läkemedelsgrupper som är mer, 
eller mindre vanliga bland det som kasseras. Syftet avser endast de läkemedel som 
allmänheten destruerar via apoteken. 

 

 

 

METOD 
 

För att besvara mina frågeställningar i detta litteraturarbete gjordes artikelsökningar i 
databasen PubMed och rapportsökningar med hjälp av sökmotorn Google under 
januari och februari 2016. Söktermer som användes för artikelsökningarna var: 
”reasons unused drugs” och ”returned medication waste”. Artikelsökningarna 
begränsades till max 10 år gamla. Söktermer som användes för att hitta danska och 
norska rapporter var: ”Årsager medicin kassation Danmark” och ”Årsaker medicin 
kassasjon Norge”. Fem artiklar och en rapport valdes ut. Skälen till att just detta 
material valdes ut var att de innehöll undersökningar av parametrar vilka stämde 
överens med detta arbetes frågeställningar och att de omfattade läkemedel ur alla 
läkemedelsgrupper. 

Efter en genomgång av de funna artiklarnas referenslistor hittades ytterligare två 
artiklar. Dessa artiklar var dock äldre än 10 år gamla men inkluderades med skälet att 
de innehöll svenska undersökningar. Totalt användes sju artiklar och en rapport för 
att få fram ett resultat. 
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RESULTAT 
	

Orsaker till läkemedelskassation 
 

I sex av de utvalda studierna beskrevs orsaker till att allmänheten lämnar in 
läkemedel till apoteken för destruktion. Studierna baseras på undersökningar i fem 
olika länder; Sverige, Danmark, England, Spanien och Nya Zeeland. 

År 2003 gjordes i Sverige en intervjuundersökning på 59 utvalda apotek om orsaker 
till läkemedelskassation. Apoteken valdes ut genom att gruppera alla Sveriges apotek 
efter antal expedierade förpackningar per år och utifrån det delades de in i sex olika 
grupper. Bland dessa grupper randomiserades tolv apotek från varje grupp vilka 
tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Totalt tackade 59 apotek ja till 
förfrågan om deltagande. Apoteken uppmanades att genomföra ett visst antal 
intervjuer, beroende på apotekets storlek, med personer som lämnade in läkemedel. 
Totalt genomfördes 940 intervjuer och 5 414 läkemedelsförpackningar lämnades in 
av en eller flera orsaker (15).  

I Danmark gjordes, på uppdrag av Sundheds- og Ældreministeriet, en veckolång 
undersökning år 2009 på 10 apotek utspridda över hela landet. Apoteksföreningen i 
Danmark uppmanade de danska apoteken att registrera sig till undersökningen. Från 
de anmälda apoteken valdes 10 ut. Några av parametrarna i undersökningen var att 
hitta orsaker till läkemedelskassationer, beräkna värdet av de kasserade läkemedlen 
och gruppera dem efter ATC-kod. Undersökningen omfattade totalt 1 790 
förpackningar som lämnades in till apoteken (16).  

I en engelsk undersökning erbjöds alla apotek och distriktsläkarmottagningar i östra 
Birmingham att delta i en undersökning. Syftet med undersökningen var att bedöma 
art, kvantitet och värde av returnerade läkemedel från allmänheten. Studien förlades 
till detta geografiska område eftersom fördelningen av ålder och kön inom 
primärvården där ansågs vara generaliserbart för hela England. Data samlades in 
mellan maj och juni år 2003 och totalt redovisades 3 765 returnerade förpackningar 
från 51 apotek och 42 distriktsläkarmottagningar (17).  

Mellan februari – april år 2005 gjordes en enkätundersökning på apotek i Barcelona 
angående art och värde av läkemedelsförpackningar som returnerades av 
allmänheten. Vid start identifierades 118 apotek vilka alla ansågs vara potentiella 
deltagare i undersökningen. Av dessa apotek tackade 38 ja till deltagande. Varje 
apotek samlade in läkemedel under en vecka vilket resulterade i totalt 1 155 
inlämnade förpackningar som vidare kunde analyseras (18).  

En enkätundersökning i Nya Zeeland pågick under fyra veckor år 2007 i regionen 
Hutt Valley (NZ1). Alla 31 apotek i regionen deltog i undersökningen som var en del 
av kampanjen ”Disposal of Unwanted Medication Properly (DUMP). Kampanjen 
hade till syfte att uppmana allmänheten att returnera läkemedel till apoteken. Studien 
omfattade enbart receptbelagda läkemedel. Det inlämnades totalt 1 254 
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förpackningar till apoteken vilka senare identifierades, kvantifierades och värderades 
(19).  

I en annan studie från Nya Zeeland deltog alla 24 apoteken i regionen Taranaki i en 
undersökning om läkemedelskassation (NZ2). Studien pågick under sex veckor 
under år 2007 och syftet var att identifiera och kvantifiera vilka sorters läkemedel 
som kasserades och orsaken till kassationen. Totalt lämnades 2 704 förpackningar in 
(20). 

I tabell II redovisas en sammanfattning av resultatet från ovan studier. Studier där 
orsakerna utvärderats till varför allmänheten lämnat in läkemedel på apotek för 
destruktion. Totalt redovisas i studierna orsakerna till varför 16 249 förpackningar 
lämnades in, dessa förpackningar indelas i 24 olika orsakskategorier.  

Den vanligaste orsaken till varför läkemedelsförpackningar lämnades in för 
destruktion var att patienten avlidit. Nästan var fjärde förpackning inlämnades av den 
orsaken (24 %). Enligt den första studien från Nya Zeeland var dock denna orsak 
bland de lägst frekventa. 

Den näst vanligaste orsaken var att läkemedlet passerat sitt utgångsdatum (21 %). Att 
läkemedel inte längre används på grund av ändrad behandling (14 %) eller på grund 
av att patientens tillstånd förbättrats (9 %) var andra vanligt förekommande orsaker.  

I lägre grad förekom orsaker som att patienten fått läkemedel över efter avslutad 
behandling (4 %), att läkemedlet gett biverkningar (4 %) eller att patientens 
följsamhet var bristande (3 %). 

 

Tabell II. Sammanfattande tabell över antal förpackningar per kassationsorsak, tabellen visar även 
den totala fördelningen i antal och andel (%) (15-20). 

Orsak Sv Da En Sp NZ1 NZ2 Totalt % 
Patienten avliden 1023 599 1295 245 66 600 3 828 23,6 
Passerat utgångsdatum 1176 285 1062 331 323 217 3 394 20,9 
Ändrad behandling 938  625 137 301 302 2 303 14,2 
Orsak okänd/ 
inte angiven  402 426 70 67 1046 2 011 12,4 

Förbättrat tillstånd/ 
Inget behov av 
läkemedlet 

992   293 190  1 475 9,1 

Över efter avslutad 
behandling  136   104 460 700 4,3 

Biverkningar 369 45 71 29 118  632 3,9 
Bristande följsamhet 177 43 258    478 2,9 
Utebliven effekt 276 18  40 51  385 2,4 
Ändrad vård och/eller 
läkemedelshantering 284      284 1,7 
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Orsak Sv Da En Sp NZ1 NZ2 Totalt % 
Ny behandling 167      167 1,0 
Läkare avbrutit 
behandlingen  127     127 <1 

Ändrad dos      79 79 <1 
Svårigheter att ta 
läkemedlet 57 8  10 2  77 <1 

Dosdispenserad 
medicin  77     77 <1 

Försämrat tillstånd 55 17     72 <1 
Korttidsbehandling 67      67 <1 
Läkemedlet felaktigt 
tillhandahållet   28    28 <1 

Osäkerhet kring varför 
läkemedlet förskrivits     21  21 <1 

Behandling aldrig 
påbörjat  18     18 <1 

Oklara instruktioner 
till 
läkemedelsanvändning 

    11  11 <1 

Osäkerhet kring 
substitution  5     5 <1 

Rest från övergång till  
dosdispenserat 
läkemedel 

 4     
4 <1 

Felaktig förvaring  3     3 <1 
Osäkerhet kring 
hållbarhet 

 3     3 <1 

Totala antalet 5581 1790 3765 1155 1254 2704 16 249 100,0 
	

 

 

Värde av kasserade läkemedel, uttryckt i kronor 
 

Värdet av de läkemedel som lämnas in till apoteken för destruktion analyserades 
utifrån sex studier vilka omfattade fem länder; Sverige, Danmark, England, Spanien 
och Nya Zeeland.  

År 1996, gjordes en studie av läkemedel som lämnades in under en vecka på 65 
apotek i Skåne. Apoteken fick förfrågan om att leverera en veckas returnerade 
läkemedel till Apotekarnes Droghandel AB (ADA) där vidare analys av 
förpackningarna kunde ske. Totalt lämnades 7 969 förpackningar in vilka sedan 
värderades utifrån AUP (3). 
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Tre år senare, år 1999, gjordes en studie på 100 apotek lokaliserade i Skåne. Under 
två veckor skickade apoteken in totalt 19 958 läkemedelsförpackningar i märkta 
emballage till det bolag som stod ansvarig för destruktion av läkemedel i Sverige. 
Där analyserades förpackningarna utifrån parametrar som ekonomiskt värde och 
tillhörande ATC-kod. Värdet av innehållet i de 19 958 förpackningarna beräknades 
utifrån AUP (21).  

Designen på studierna från Danmark, England, Spanien och Nya Zeeland har 
beskrivits i föregående resultatdel (16-19). 

Totalt värderades i ovan beskrivna studier 36 578 förpackningar till 4 012 000 SEK 
vilket ger medelvärdet 109,7 ± 35,5 SEK per kasserad läkemedelsförpackning, se 
tabell III. I studien från Nya Zeeland var förpackningarnas medelvärde avsevärd 
lägre än hos övriga länder vilket kan bero på att undersökningen endast värderade 
förskrivna förpackningar och att de värderades enligt apotekens inköpspris (AIP). I 
övriga länder beräknades värdet för både förskrivna läkemedel och receptfria 
läkemedel och de värderades enligt AUP. 

 

Tabell III. Sammanfattande tabell över värderingen av innehållet i de inlämnade 
läkemedelsförpackningarna (3, 16-19, 21). 

Land År Antal 
förp. 

Förp. värde 
enligt studien a 

Förp. värde 
i SEK b  SEK/förp. 

Sverige      
Skåne 1996 7 969 940 000 SEK 940 000  118 
Skåne 1999 19 958 T€ 250 2 200 000 110,2 

Danmark 1 2009 1 382 185 TDKK 265 000 147,8 
England 1      

Birmingham 2003 3 765 £33 608 443 000 117,7 
Spanien 1      

Barcelona 2005 1 119 €8 539,9 79 000 70,6 
Nya Zeeland 1      

Hutt Valley 2007 1 977 NZ$17 100 85 000 43 
Totalt  36 578  4 012 000 109,7 ± 35,5 
a Värdering enligt studiernas respektive valuta 

b Uträknat enligt: €1 = 8,81 SEK år 1999, 1 DKK = 1,43 SEK år 2009, £1 = 13,19 SEK år 2003, €1 = 
9,29 SEK år 2005, NZ$1 = 4,97 SEK år 2007 (22) 
1 Dessa studiers design har presenterats i föregående resultatdel 

 

 

 

År 1999 lämnades 19 958 förpackningar in under två veckor till 100 apotek i Skåne 
(21). Genom att multiplicera dessa förpackningar med 26 kan ett årligt värde 
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beräknas. Under ett helt år skulle det uppskattningsvist kunna innebära att cirka 
520 000 förpackningar lämnades in till apoteken av Skånes befolkning. Skånes 
invånarantal år 1999 var 1.15 miljoner (21). Genom att dividera antalet inlämnade 
förpackningar med Skånes invånarantal skulle man kunna anta att varje invånare i 
Skåne lämnade in 0,5 förpackning till apoteken under år 1999. Skulle varje person i 
Sverige ha lämnat in 0,5 förpackning under år 2015 skulle det innebära att nästan 
4 926 000 förpackningar lämnades in till apoteken under året. Appliceras därefter 
medelvärdet 110 SEK per kasserad förpackning, som redovisades i detta 
examensarbete, skulle de läkemedelsförpackningar som destruerades via apoteken år 
2015 ha ett värde på nästan 542 MSEK.  

 

	

Vilka typer av läkemedel kasseras 
 

För att ta reda på vilka slags läkemedel som destrueras via apoteken utvärderades sex 
studier från fem länder; Sverige, Danmark, England, Spanien och Nya Zeeland. Den 
svenska studiens design beskrevs i föregående resultatdel, övriga länders 
studiedesign har beskrivits i den första resultatdelen (16-21). 

I de svenska, danska och spanska studierna redovisas visar liknande resultat vad 
gäller de mest frekvent inlämnade läkemedlens ATC-koder. De vanligaste ATC-
koderna i dessa länder var A (Matsmältningsorgan och ämnesomsättning), C (Hjärta 
och kretslopp), N (Nervsystemet) och R (Andningsorgan), se tabell IV.  

Enligt den engelska undersökning var det två ATC-koder som dominerade bland de 
inlämnade läkemedlen. Dessa ATC-koder var först och främst C (Hjärta och 
kretslopp) och därefter N (Nervsystemet). Tillsammans utgjorde inlämnade 
läkemedel inom dessa två ATC-koder hälften av det som totalt lämnades in i studien.  

I de två studierna från Nya Zeeland visades likartade resultat. Enligt dessa studier 
lämnades läkemedel in främst från ATC-koden N (Nervsystemet). Därefter var de 
vanligaste förekommande ATC-koderna A (Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning) och C (Hjärta och kretslopp). I den ena studien från Nya Zeeland 
var läkemedel tillhörande ATC-koden M (rörelseapparaten) praktiskt taget lika 
vanligt förekommande som ATC-koderna A (Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning) och C (Hjärta och kretslopp).  

I den andra studien från Nya Zeeland redovisades endast läkemedel tillhörande de 
fem främsta ATC-koderna. Dessa fem grupper utgjorde nästan fyra femtedelar av 
den totala summan inlämnade läkemedel i studien. ATC-koder för resterande 
läkemedel redovisades inte i studien, tabell IV. 
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Tabell IV. Sammanfattande tabell över antalet läkemedelsförpackningar som lämnats in i respektive 
land, grupperade efter tillhörande ATC-kod (16-21). 

ATC-kod Sverige 
n (%) 

Danmark 
n (%) 

England 
n (%) 

Spanien 
n (%) 

N Z 1  
n (%) 

N Z 2 
n (%) 

A 
Matsmältningsorgan 
och ämnesomsättning 

2 791 
(14,0) 

276 
(16,5) 

358 
(9,5) 

215 
(18,3) 

290 
(13,5) 

529 
(20,0) 

B Blod och 
blodbildande organ 

853 
(4,3) 

69 
(4,1) 

116 
(3,1) 

32 
(2,7) 

146 
(6,8) 

283 
(10,5) 

C Hjärta och 
kretslopp 

2 998 
(15,0) 

272 
(16,3) 

1 003 
(26,6) 

137 
(11,6) 

257 
(11,9) 

559 
(20,1) 

D Hudpreparat 949 
(4,8) 

86 
(5,1) 

124 
(3,3) 

85 
(7,2) 

154 
(7,2) 

 

G Urin- och 
könsorgan samt 
könshormoner 

786 
(3,9) 

31 
(1,9) 

59 
(1,6) 

50 
(4,3) 

54 
(2,5) 

 

H Systematiska 
hormonpreparat, exkl. 
könshormoner och 
insuliner 

549 
(2,8) 

48 
(2,9) 

257 
(6,8) 

17 
(1,4) 

65 
(3,0) 

 

J Antiinfektiva medel 
för systemiskt bruk 

1 113 
(5,6) 

98 
(5,9) 

165 
(4,4) 

77 
(6,5) 

143 
(6,6) 

 

L Tumörer och 
rubbningar i 
immunsystemet 

115 
(0,6) 

9 
(0,5) 

20 
(0,5) 

22 
(1,9) 

6 
(0,3) 

 

M Rörelseapparaten 1 272 
(6,4) 

91 
(5,4) 

235 
(6,2) 

88 
(7,5) 

244 
(11,3) 

 

N Nervsystemet 3 786 
(19,0) 

402 
(24,0) 

889 
(23,6) 

214 
(18,2) 

402 
(18,7) 

658 
(24,3) 

O Licensläkemedel 1(<0,1)      
P Antiparasitära, 
insektsdödande och 
repellerande medel 

201 
(1,0) 

18 
(1,1)  2 

(0,2)  
 

R Andningsorgan 3 628 
(18,2) 

175 
(10,5) 

358 
(9,5) 

103 
(8,8) 

162 
(7,5) 

190 
(7,0) 

S Ögon och öron 720 
(3,6) 

96 
(5,7) 

123 
(3,3) 

63 
(5,4) 

54 
(2,5) 

 

V Övrigt 51  
(0,3) 

2 
(0,1) 

58 
(1,5) 

5 
(0,4) 

176 
(8,2) 

 

ATC-kod saknas/inte 
angivet i studien 

145 
(0,7) 

  66  
(5,6) 

 485 
(17,9) 

Total, n (%) 19 958 
(100,0) 

1 673 
(100,0) 

3 765 
(100,0) 

1 176 
(100,0) 

2 153 
(100,0) 

2 704 
(100,0) 
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Den totala summan förpackningar som lämnades in för destruktion i studierna var 
31 284. Läkemedel tillhörande ATC-koderna N (Nervsystemet), C (Hjärta och 
kretslopp), R (Andningsorgan) och A (Matsmältningsorgan och ämnesomsättning) 
var de som mest frekvent lämnades in för destruktion, sett till totalen. Läkemedel 
tillhörande dessa fyra grupper utgjorde totalt två tredjedelar av de 31 284 
förpackningar som lämnades in, figur 1.  

De typer av läkemedel som hade lägst inlämningsfrekvens totalt sett tillhörde ATC-
koderna L (Tumörer och rubbningar i immunsystemet), P (Antiparasitära, 
insektsdödande och repellerande medel) och V (Övrigt), figur 1. 

	

	

Figur 1. Den totala fördelningen av inlämnade läkemedel utifrån vilka ATC-koder de tillhör. 
Fördelningen är baserad på resultatet från sex olika studier där sammanlagt 31 284 
läkemedelsförpackningar lämnades in.	
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DISKUSSION 
 

I Sverige destrueras via apoteken 0,5 förpackningar läkemedel per capita. Omräknat 
på nationell nivå motsvarar det ett värde av 500 MSEK. De förpackningar som 
destrueras via apoteken väger cirka 800 ton enligt läkemedelsverket. Därutöver antas 
allmänheten kassera 250 ton läkemedel i hemmen. Det är läkemedel som hamnar 
bland sopor eller som spolas ner i toalett eller vask (5). 

De fyra vanligaste läkemedel som kasseras tillhör ATC-koderna N (Nervsystemet), C 
(Hjärta och kretslopp), R (Andningsorgan) och A (Matsmältningsorgan och 
ämnesomsättning). 

Vanliga orsaker till att läkemedel lämnas in till apoteken för destruktion är att 
läkemedelsanvändaren avlidit, utgångsdatumet har passerats eller att patientens 
behandling ändrats. 

 

 

Metoden 
 

Metoden som användes för detta examensarbete var att utvärdera tillgängliga 
undersökningar utifrån detta arbetes syfte och frågeställningar. Från början fanns en 
tanke på att som metod använda enkätundersökning. En fördel med denna metod 
hade varit att vi fått en aktuell bild över hur problematiken ser ut idag. Nackdelar 
med den metoden är att det kan bli problem med att tiden som finns tillgänglig inom 
ramen för ett examensarbete är för kort för att insamla och bearbeta data av en större 
omfattning. Andra problem är att en liten undersökning med ett litet material, kan 
vara svårt att generalisera på t ex nationell nivå.  

Från början fanns även en tanke på att göra en kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer med tongivande personer inom myndigheter, 
läkemedelsindustri och apoteksväsendet för att öka förståelsen runt den problematik 
som läkemedelskassationen innebär. Den här metoden ansågs inte lämplig för att 
besvara detta arbetets syfte. 

Att istället utvärdera redan tillgängliga undersökningar möjliggör en mer fullständig 
analys av problematiken kring omfattning, art och värde av de läkemedel som 
destrueras via apoteken inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen. Det 
betyder dock inte att resultatet i det här examensarbetet går att generalisera på en 
global nivå. Vad resultatet i det här examensarbetet visar är att det finns ett visst 
gemensamt mönster bland ett flertal länder, vilket i sin tur visar att problematiken 
runt kassationer av läkemedel i många länder är likartad. 

I detta examensarbete utvärderades sju artiklar och en rapport. Vid utvärdering av 
rapporter bör man ha i åtanke att dessa granskas i lägre grad än publicerade 
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vetenskapliga artiklar. Den rapport som användes i detta examensarbete ansågs dock 
vara tillförlitlig då den publicerats av en dansk myndighet. 

Utvalda undersökningar har i vissa fall några år på nacken. Idag finns en större 
miljömedvetenhet hos allmänheten och man kan därför anta att det nu lämnas in mer 
läkemedel på apotek för destruktion. Redovisade kasserade läkemedelsvolymer kan 
vara en underskattning av hur det ser ut idag.  

 

 

Reflektioner kring resultatet 
 

Det finns två faktorer som avgör hur mycket läkemedel allmänheten har hemma. 
Dels beror det på hur mycket läkemedel som köps ut men även hur mycket som 
faktiskt används. Balansen mellan dessa två faktorer är det som avgör hur mycket 
läkemedel som allmänheten sedan kasserar. Att allmänhetens kassation helt skulle 
elimineras verkar inte särskilt troligt.  

Det finns en mängd faktorer som påverkar kassationen av läkemedel. Det kan vara 
allt från sådant som reglerar förskrivningen av läkemedel, betalningssystemens 
utformning till hur apoteken/samhället hanterar informationen runt en rationell 
förskrivning av läkemedel, och att överblivna läkemedel omhändertas på ett adekvat 
sätt.  

Det är inte ovanligt att personer samlar på sig läkemedel som de sedan inte använder. 
En svensk studie exemplifierar en händelse. Den handlar om anhöriga som returnerar 
läkemedel efter en avliden kvinna. Totalt inlämnades 212 förpackningar av 36 olika 
läkemedel, vilka hade hämtats ut vid 51 tillfällen under en treårsperiod. Av de 212 
förpackningarna var 186 förpackningar obrutna. Värdet av innehållet i de returnerade 
förpackningarna uppskattades vara 62 000 SEK, beräknat utifrån AUP (7).  

Att läkemedel destrueras för att patienter avlidit är den vanligaste anledningen till 
läkemedelskassation enligt resultatet i de refererade studierna. Det är något vi i ringa 
grad kan påverka. Äldre har ofta en omfattande läkemedelsbehandling vilket gör att 
de har stora mängder läkemedel i hemmet, som senare kan blir föremål för kassation 
då de avlider.  

Inom ramen för de regelverk som hanterar förskrivning och rabattering av läkemedel 
i Sverige finns det flera möjligheter för patienter att bunkra läkemedel, något som 
lagstiftare kan påverka. Inom ramen för läkemedelsförmånen kan en patient få ett 
förnyat uttag av ett receptförskrivet läkemedel när två tredjedelar av en tidigare 
expedition konsumerats. Vid varje uttag erhåller patienten maximalt läkemedel 
motsvarande tre månaders förbrukning. Det innebär att en årsförbrukning av en 
förskrivning kan hämtas ut från apotek inom sex månader. Om doseringen inte anges 
på receptet kan en årsförbrukning hämtas ut av patienten under en ännu kortare tid.  
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Förteckningar över ordinerade läkemedel finns dels i sjukvårdens journalsystem, dels 
hos e-Hälsomyndigheten. Att endast ha en väl uppdaterad läkemedelslista som är 
gemensam för patienten, förskrivaren och apoteken skulle kunna förhindra att flera 
olika förskrivare ordinerar samma läkemedel och därmed även förhindra bunkring.  

Läkemedelsordinationer överförs huvudsakligen elektroniskt från förskrivare till e-
Hälsomyndigheten, där de lagras elektroniskt. Apoteken hämtar ordinationerna från 
denna databas. I databasen finns alla ordinationer, oavsett ifall de är aktuella eller 
inaktuella till patientens gällande behandling. I databasen registreras uppgifter om 
när patienten senast fick sitt läkemedel expedierat.  

e-Hälsomyndigheten tillhandahåller även en läkemedelslista, över vilka läkemedel 
som expedierats den senaste 15-månadersperioden. Dock är denna lista endast 
tillgänglig för förskrivare och farmaceuter efter patientens samtycke.  

Att endast ha en gemensam läkemedelslista för sjukvården och apotek skulle kunna 
minska oklarheter om vilka läkemedel patiens ska använda. Det förekommer inte 
sällan diskrepanser mellan vad som ordinerats i sjukhusjournalen, vad som finns 
registrerat i e-Hälsomyndighetens databaser och vad patienten säger att denne 
använder (23). 

Som tidigare nämnts så hämtar apoteken ordinationer från e-Hälsomyndighetens 
databas då recept ska expedieras. Att det i denna lista både finns aktuella och 
inaktuella recept kan generera onödiga läkemedelsuttag då patienten eller 
anhöriga/ombud ska hämta ut läkemedel. Felaktigt uttagna läkemedel kan inte 
lämnas tillbaka för att sedan åter expedieras på apoteken. De går till destruktion.  

Att ta bort inaktuella ordinationer från e-Hälsomyndighetens databas kan endast 
göras på apotek, efter begäran från patienten. Det kan inte en förskrivare göra. 

En stor del av kassationen beror på utgånget datum. Enligt den senaste versionen av 
den nationella läkemedelsstrategin ska problemet om kassationer som orsakats av att 
läkemedel passerat utgångsdatum diskuterats med berörda parter. Frågan om 
möjligheten att förlänga hållbarhetstider på läkemedel ska bland annat diskuteras 
som en lösning till problemet (24).  
 
En närmare redovisning som förklarar varför utgångsdatumet passerats finns inte i de 
refererade studierna. Här kan vi bara spekulera. En tänkbar orsak kan vara, som 
tidigare nämnts, att patienter bunkrar läkemedel som inte hinner konsumeras innan 
hållbarhetsdatumet passerats. En annan orsak kan vara att patienten avslutat 
medicineringen på grund av biverkningar, felmedicinering, utebliven effekt eller 
osäkerhet kring användningen av läkemedlet. Läkemedlet kan sedan ha blivit stående 
i medicinskåpet och efter att tiden går så passeras utgångsdatumen på det. 
 
I en norsk studie och en dansk rapport diskuteras det att osäkerhet kring generiskt 
utbyte kan leda till bristande följsamhet vilket kan öka kassationen av läkemedel (25, 
26). Det händer att flera förskrivare ordinerat samma läkemedel, under olika 
handelsnamn, vilket kan skapa förvirring och även dubbelmedicinering, som kan 
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leda till dosberoende biverkningar.  
 
I en svensk studie om patienters erfarenheter av generiskt utbyte uppgav nästan 40 % 
att de hade haft minst en negativ erfarenhet av utbytet. I studien redovisades att 
patienter framför allt upplevde att de generiska preparaten var mindre effektiva, gav 
mer biverkningar eller skapade förvirring om vilket/vilka läkemedel som patienten 
skulle ta. I studien undersöktes även de vanligaste ATC-koder inom vilka patienterna 
använt generiska läkemedel, och som man haft en eller flera negativa erfarenheter av. 
De fem vanligaste läkemedel som angavs var protonpumpshämmare tillhörande 
ATC-kod A, β-blockerare och dihydropyridinderivat tillhörande ATC-kod C och 
bensodiazepinbesläktade medel och antidepressiva tillhörande ATC-kod N (21). Det 
kan antas vara rimligt att det är just dessa ATC-koder som folk har problem med 
eftersom de förskrivs i stor grad. 
 
Både vården och apoteksväsendet har en viktig roll i att förhindra bristande 
följsamhet hos patienter. Genom att uppmuntra patienten att ta läkemedlet och att ge 
tydlig information kring varför och hur läkemedlet ska användas kan följsamheten 
öka och kassationer av denna orsak minska. 
 
Receptfria läkemedel utgör en betydande mängd (uttryckt i förpackningar) av det 
som säljs på apoteken. År 2005 såldes 85 miljoner förskrivna receptfria 
förpackningar och 53 miljoner förpackningar från egenvården (Xplain, Apoteket 
AB). Men andelen receptfria läkemedel som kasseras är proportionellt mindre än 
antalet receptförskrivna läkemedel som kasseras, det visas i två av de refererade 
studierna (3, 18). När det gäller receptfria läkemedel kan det vara så att de köps i 
mindre förpackningar, och om det blir aktuellt med en långvarig behandling, får 
patienten dessa receptfria läkemedel förskrivna. En annan faktor som kan förklara 
den låga inlämningen av receptfria läkemedel för destruktion till apotek, är att 
allmänheten ser det som mindre harmlöst att kasta dem bland soporna. Det kan 
finnas en ekonomisk anledning till varför patienter inte är benägna att bunkra 
receptfria läkemedel och det är att de själva får stå för hela kostnaden.  
 
I flera studier har startförpackningar ansetts vara en del av lösningen till en minskad 
läkemedelskassation (19, 20). Författarna menar att patienter ofta blir medveten om 
biverkningar eller eventuell utebliven effekt under de tidiga faserna efter att en ny 
behandling initieras. Om patienten skulle förskrivas en startförpackning när en ny 
behandling sätts in skulle en mindre mängd läkemedel behöva kasseras om 
läkemedlet skulle visa sig vara olämplig för patienten. I en annan studie menar 
författarna att denna lösning endast skulle ge en obetydlig reduktion av 
kassationsvolymen (15). Resultatet i detta examensarbete visar på samma slutsats 
som i sistnämnda studie, eftersom att endast 6 % av den totala kassationen orsakades 
av biverkningar och utebliven effekt.  
 
I en större omfattning kasseras förpackningar med motiveringen ”ändrad 
behandling”. Det redovisas i de studier som jag utvärderat att totalt 14 % kasserar 
läkemedel av den orsaken. Skulle dessa patienters behandling initierats med en 
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startförpackning är det inte säkert att de hade haft så mycket läkemedel att kassera 
när behandlingen sedan ändrades.  
 
Att läkemedel destrueras är oönskat både ur ett miljömässigt perspektiv, då 
tillverkningen av läkemedlet hade kunnat utebli, men även ur ett ekonomiskt 
perspektiv då de pengar som det kostar att tillverka läkemedlen går upp i rök. Detta 
examensarbete påvisar att det är stora värden som går till spillo när läkemedel 
destrueras. Varje kasserad läkemedelsförpackning har ett uppskattat medelvärde på 
drygt 100 SEK.  
 
I Sverige återanvänds inte läkemedel som en gång expedierats. Enligt Sveriges 
läkemedelslag ska ett läkemedel vara av god kvalitet och verka ändamålsenligt vilket 
är svårt att säkerställa då läkemedlet en gång lämnat apoteket. I andra länder 
förekommer det att man återanvänder läkemedel, bland annat i flera stater i USA. 
Utformningen av vad som tas tillbaka ser olika ut i olika stater. Vissa återanvänder 
läkemedel som allmänheten av olika orsaker inte längre behöver, vissa återanvänder 
endast läkemedel från vården och vissa återanvänder endast cancerläkemedel. I vissa 
stater expedieras dessa läkemedel på nytt och i andra sker endast donationer av dessa 
läkemedel till de behövande. I Iowa återanvändes läkemedel till ett värde av $US 1 
miljon år 2009 (27).  

Problemet med detta fenomen är, som tidigare nämnt, att kvaliteten på de läkemedel 
som lämnas in till apoteken är svåra att säkerställa, även då förpackningarna ser ut att 
vara obrutna. Lösningen på detta problem diskuteras bland annat i en engelsk studie. 
I studien diskuteras möjligheten att utveckla läkemedelsförpackningars förseglingar 
för att man ska kunna avgöra om de någon gång har brutits. Studien diskuterar även 
möjligheten att utveckla etiketterna för att de ska kunna reagera på temperatur och 
fuktighet (17). Skulle dessa innovationer genomföras och sedan appliceras på alla 
läkemedelsförpackningar skulle det finnas en större chans att kunna säkerställa att 
läkemedlet är av samma kvalitet som om det vore nytillverkat. Det hade i sin tur 
även kunnat medföra att fler länder implementerar systemet att återanvända 
läkemedel. Idag finns två bra argument till varför allmänheten ska returnera sina 
överblivna läkemedel, dels för att det är miljövänligt och dels för att det är säkert. Att 
återanvända inlämnade läkemedlen genom att donera dem hade gett ytterligare ett 
argument till varför allmänheten bör hantera sitt läkemedelsavfall på rätt sätt. 

Det finns ytterligare en aspekt som går emot idén om att återanvända läkemedel och 
det är att prisbilden på läkemedel skulle kunna förändras. Intäkterna till 
läkemedelsföretagen baseras på både pris och volymer. Om ”kvalitetssäkrade” 
läkemedel i en stor omfattning återanvändes skulle det kunna vara ett skäl till att 
läkemedelsföretagen höjer priserna på dessa läkemedel. Speciellt om det skulle gälla 
patenterade läkemedel. 

Enligt resultatet i detta examensarbete, tillhör de läkemedel som destrueras till största 
del ATC-koderna N (Nervsystemet), C (Hjärta och kretslopp), R (Andningsorgan) 
och A (Matsmältningsorgan och ämnesomsättning). Den mest förskrivna ATC-koden 
i Sverige år 2014 var N (Nervsystemet) tätt följt av C (Hjärta och kretslopp) (4). Det 
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mest vanliga förskrivna läkemedlen i Nya Zeeland under 2007 tillhörde koden N 
(Nervsystemet) vilka även var de läkemedel som kasserades i högsta grad år 2007, 
enligt flera studier från samma land (19, 20). Detta tyder på att ju mer läkemedel som 
förskrivs av en ATC-kod, desto mer förblir oanvänt och blir föremål för kassation.  

Hade läkemedel med en låg förskrivningsgrad haft en stor procentuell del av den 
totala kassationen skulle man kunna ställt sig frågande till deras effektivitet. 
Antibiotika hade kunnat vara ett sådant läkemedel. Det finns restriktioner när det 
gäller förskrivningen av antibiotika, för att minska resistensutveckling, och 
förpackningarna är väl anpassade så att inga läkemedel ska bli över efter avslutad 
behandling. Om det hade visat att ATC-koden J (Antiinfektiva medel för systemiskt 
bruk) hade haft en stor procentuell del av den totala kassationen hade det kunnat tyda 
på problem med läkemedel tillhörande denna kod, bland annat antibiotika. 

Apoteken har en viktig roll när det gäller möjligheter att kunna reducera 
läkemedelskassationer. Apoteksanställda har ansvar att främja patienternas hälsa 
genom att ge vital information till patienterna om hur och varför ett läkemedel ska 
användas, att uppmana patienter att ta läkemedel enligt den aktuella behandlingen 
och att patienten endast hämtar ut de läkemedel som de kommer att använda. 
Tidskriften Dagens Apotek skriver att en av Sveriges största apotekskedjor uppmanar 
sina anställda att använda sig av merförsäljning när det gäller receptbelagda preparat. 
Enligt apotekskedjan är anledningen till detta att öka följsamheten hos patienterna. 
Många ser dock uppmaningen som något negativt och menar att det snarare kan ge 
en ökad frekvens av onödiga uttag vilket varken är bra av miljö- eller ekonomiska 
skäl (28).  

En annan viktig roll som apoteken har när det gäller läkemedelskassation är att öka 
medvetenheten bland allmänheten om hur de ska hantera sina överblivna läkemedel. 
Detta för att fler individer ska kassera dem på rätt sätt. Enligt en rapport som gjordes 
av läkemedelsverket år 2011 uppskattades allmänheten göra sig av med 250 ton 
läkemedel genom att exempelvis slänga de bland soporna eller spola ner de i 
avloppet. Att kassera sina läkemedel på detta sätt utgör både en säkerhetsrisk och en 
miljörisk. 

 

 

 

SLUTSATS 
 

I Sverige destrueras via apoteken 0,5 förpackningar läkemedel per capita. Omräknat 
på nationell nivå motsvarar det ett värde av 500 MSEK beräknat enligt AUP.  
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Värdet i monetära termer kan anses vara väldigt högt på de läkemedlen som 
destrueras via apoteken. Satt i perspektivet till den totala försäljningen av läkemedel i 
Sverige så utgör det knappt 2 %, och eftersom att det endast är 
tillverkningskostnaden som destrueras så utgör de en ännu mindre andel. När ett 
läkemedel förbränns eldas inte utvecklingskostnaderna för läkemedlet upp. En 
minskad kassering av läkemedel kan därför anses vara viktigare av miljöskäl än av 
ekonomiska skäl. 

Apoteken har en viktig roll när det gäller att minska uppkomsten av läkemedelsavfall 
hos allmänheten. Samtidigt har de en viktig roll när det gäller att uppmana 
allmänheten om att läkemedel ska kasseras via dem, så att de ej belastar miljön. 
Enligt läkemedelsverket uppskattades allmänheten kassera 250 ton läkemedel i 
hemmen. Man kan anta att det ligger ett stort mörkertal bakom denna siffra och 
därför behövs fler studier göras med syftet att se hur mycket som faktiskt destrueras i 
hemmen.  
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