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ORDFÖRANDES RADER 
 

Kära medlemmar! 
 
Detta är ett synnerligen försenat nummer av Nyhetsbrevet. Idag vilar mycket av arbetet inom LfM på mig – och ibland 
blir jag föreningstrött. Som ordförande är en av mina uppgifter att driva andra – men jag behöver också själv drivas av 
andra. Jag behöver att mina tjänster efterfrågas, att man frågar ”hur går det med Nyhetsbrevet?” eller säger ”jag saknar 
Nyhetsbrevet!” Då kommer det till ett i rasande fart. 
   Detta blir inget temanummer om energi, som det var tänkt. Inte heller handlar det om Stockholms läns landstings och 
Apoteket AB:s arbete med läkemedel och miljö. Inspelningarna från seminariet och från intervjuerna med de pensions-
mässiga miljödirektörerna finns på min dator men är inte utskrivna. Är det någon av läsarna som känner för att göra en 
insats så hör av er! 
   I stället blir detta ett hopplock av material som jag samlat på mig under året. Det kan då hända att vissa saker känns 
lite gammalt – men så får det bli. Till min glädje har jag flera artiklar skrivna av er, medlemmar! 
   Jag är ofta inne på den nya hemsidan www.lakareformiljon.se och skriver en liten artikel. Om jag läser något 
intressant i någon av alla tidningar som invaderar min brevlåda letar jag rätt på länken och lägger ut den på hemsidan. 
Det går snabbt, jag behöver inte lägga ner timmar på layout och annat. Den är därför uppdaterad på ett helt annat sätt än 
vårt Nyhetsbrev. 
   Några gånger under året har jag också gjort elektroniska utskick till alla jag har e-adress till. Det är de som tidigare 
skickat in sin e-adress, de som registrerade sig på gamla hemsidan så länge som det gick, och de som registrerat sig på 
ny hemsidan. Utskicken har bland annat handlat om erbjudanden och om intressanta seminarier. 
   Vill du vara uppdaterad så rekommenderar jag dig att dels gå in ofta på hemsidan, dels registrera dig. När du är 
registrerad kommer du direkt till medlemssidan och kan se om det finns något intressant där. Dessutom kommer du att 
med oregelbundna intervall få utskick från mig. 
   LfM finns nu också på Facebook. Där finns möjlighet att kommentera och diskutera. Om medlemmarna har behov 
finns också möjlighet att öppna andra diskussionsfora. Men inte förrän det finns en efterfrågan! 
   Nyhetsbrevet är en dryg utgift för vår lilla förening, samtidigt som det fyller en viktig uppgift. Det är nog 
ofrånkomligt att mycket kommunikation måste ske på ett billigare och modernare sätt – elektroniskt. Därför 
behöver vi din e-adress! Glöm inte att anmäla adressförändring. 

Ingrid Eckerman 
Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se 
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ANGÅENDE SPRIDNING AV AVLOPPSSLAM  

PÅ VÅRA ÅKERMARKER 
 

Reflexioner från en orolig morfar som läst i Läkartidningen* 
 
Att kadmium, liksom många andra 
giftiga ämnen, inte borde hamna i vår 
föda är vi nog alla eniga om. Om 
sådana gifter från avloppsslam på 
åkrarna överförs till vår mat så kan 
slamspridningen med rätta 
ifrågasättas.  
   Vad jag förstår, så sprids 
avloppsslam på våra åkrar av två 
skäl: A) att återcirkulera bl.a. 
mineralämnen från urin och avföring 
till kretsloppet; B) att bli kvitt 
avloppsslammet. Återcirkulation är 
en bärande del i tanken om det 
”naturliga kretsloppet”. De mängder 
mineralämnen,.ex. fosfor, som vi 
utsöndrar motsvarar i stort de 
mängder vi behöver få i oss. Men 
man kan även tänka sig att använda 
dessa mineralämnen i andra delar 
kretsloppet, t.ex. att sprida slammet i 
skogsbruket. Om detta låter sig 
praktiskt, ekonomiskt och utan 
miljökomplikationer genomföras så 
har man uppnått de två målen på ett 
enligt min mening godtagbart sätt.  
   Men måste vi inte då tillföra nya 
mineralämnen till födoframställ-
ningen i form av konstgödsel? Så har 
vi gjort de senaste 100 åren. Är inte 
de flesta (alla?) fosforhaltiga konst-
gödsel förorenade med kadmium? 
Förr fanns guano (berg av fågel-
spillning på fågelöar i Sydamerika), 
men det är nog slut nu. Fosforhaltig 

konstgödsel bryts i gruvor, tror jag 
mig veta. Dvs. det är en ändlig resurs 
som inte ingår i ekosystemets 
kretslopp. Att sprida sådant medför 
därför ett nettotillskott av fosfor, 
men även av kadmium till 
ekosystemet.   
   Spridningen av avloppsslam ökar 
inte mängden kadmium i kretsloppet. 
Men vi bör styra slammet dit där det 
sammanlagda resultatet blir mest 
nyttigt och minst skadligt. Som jag 
förstår är mängderna av kadmium 
från konstgödsel inte helt obetydliga. 
Den sammanlagda mängden 
kadmium som på så sätt tillförts t.ex. 
det svenska ekosystemet torde gå att 
grovt beräkna. Detta kadmium 
hamnar sedan via födan-urin/ 
avföring i avloppsslammet. Hur 
mycket av det kadmium som nu finns 
i avloppsslammet härrör från det vi 
själva spridit i vårt ekosystem via 
konstgödsel? På sikt torde vi på detta 
sätt göra problematiken med 
kadmium ännu värre för kommande 
generationer.  
   Det finns även andra källor till 
kadmium i avloppsslammet och till 
ekosystemet, t.ex. elektronikavfall 
och förbränning av fossila bränslen.  
   Vad händer på sikt om vi fortsätter 
med denna kadmiumtillförsel? Kan 
utvecklingen vändas? Kan avlopps-
slam renas från kadmium och andra 

problematiska 
ämnen? Kan konstgödsel renas från 
kadmium och ev. andra 
problematiska ämnen? På ett 
miljömässigt och ekonomiskt rimligt 
sätt. Även andra kadmiumutsläpp 
borde minskas, liksom spridning av 
andra tungmetaller, t.ex. från 
elektronikskrotningen som ofta sker i 
utvecklingsländer där miljökontrollen 
är dålig eller obefintlig.  
   Min oro och reflexion kring fortsatt 
tillförsel av kadmium till eko-
systemet utmynnar i en undran om 
det inte behövs ett brett grepp om 
kadmiumproblematiken. Hur kan vi 
få ner tillförseln och hur kan vi få 
bort kadmium ur kretsloppet? Och 
hur skall vi få nödvändiga mineral-
ämnen till vår matproduktion utan att 
sprida gifter som kadmium i 
kretsloppet?  
   Jag hoppas jag har fel i mina 
farhågor om kadmiumtillförseln och 
att jag har missuppfattat det mesta. I 
så fall har vi inget problem och jag 
kan känna mig lugn när jag tänker på 
våra barnbarn.  

Allan Toomingas 
* Fagerberg B, Hagström B, 
Eckerman I, Barregård L. Medicinska 
skäl mot spridning av avloppsslam 
på åkermark. Läkartidningen 
2010;9:564-5.  
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SPRIDNING AV AVLOPPSSLAM – MEDICINSKA ASPEKTER
Caféafton på Ekocentrum Göteborg 
100303 
Kvällen arrangerades av Björn 
Fagerberg, internmedicinare och 
professor SU/Sahlgrenska. Inbjudna 
gäster var Lars Barregård, professor 
miljö- och yrkesmedicin och Nicklas 
Paxeus miljökemist Gryaab. 
   Björn Fagerberg inledde med 
bakgrundsinformation. Naturvårds-
verket har på regeringens uppdrag 
reviderat ”Aktionsplan för återföring 
av fosfor ur avlopp”. I denna är 
spridning av avloppsslam på åkrarna 
central. Idag sprids 20 % av slammet 
på åkrarna. Enligt riksdagens miljö-
mål ska 60 % av all fosfor återföras 
till produktionsmark och minst 
hälften till åker senast 2015. I slam 
finns fosfor, kadmium, men även 
kvicksilver och silver, ca 1 200 
organiska föreningar från 65 000 
produkter, läkemedelsrester mm. 
   Kadmium i åkermark ökade med ca 
30 % under 1900-talet. Dit kommer 
det via mineralgödsel med hög 
kadmiumhalt, nedfall, fodertillsatser, 
kalk och slam. Balans mellan till- 
och frånförsel av kadmium ska 
uppnås 2025 enl riksdagens mål. I 
gödsel finns 6 mg Cd/kg fosfor, i 
slam 30 mg. Enligt REVAQ är målet 
17 mg. 
   Lars Barregård hade rubriken 
”Kadmium – en underskattad 
hälsorisk?” Kadmium är det största 
metallproblemet i befolkningen, 
större än kvicksilver och silver. Vi 
får i oss kadmium via maten. Bröd, 
cerealier, potatis, rotfrukter står för ¾ 
av dagsintaget. Lever, njure, svamp, 
skaldjur har högt kadmiuminnehåll 

men denna källa har inte så stor 
betydelse eftersom vi äter ganska lite 
av detta. 1-5 % av kadmium vi får i 
oss tas upp av tarmen.  
   Rökare får i sig stora mängder via 
röken som inhaleras, ca 50 % av 
detta kadmium tas upp. Mätning av 
Cd i donatornjurar visar att halten 
ökar något med åldern. Hos rökare är 
nivån ca dubbelt så hög som hos 
icke-rökare i 50-60-årsåldern.   
   Kvinnor har högre Cd-nivåer 
beroende på att det är vanligare med 
järnbrist hos kvinnor. Cd tas upp via 
samma receptorer som järn och vid 
järnbrist kan upp till 10 % av intaget 
Cd resorberas. 
   Kadmium lagras i första hand i 
njure men också lever och elimineras 
via urin och avföring. Halverings-
tiden i blod är flera månader och i 
njure flera decennier.  
   Cd i blod och urin anses spegla 
kroppsbördan väl. I njuren ser man 
både tubulära och glomerulära 
skador. Halten i urin mäts i µg/g 
kreatinin. European Food Safety 
Authoroty (EFSA) kom 2009 fram 
till att detta värde bör ligga under 1 
för att undvika njurskador. Senare års 
forskning talar dock för att ännu 
lägre nivåer kan ge tubulär och 
glomerulär njurskada. I en studie av 
104 kvinnor i Härryda kommun 
utanför Göteborg hade 25-30%  >0,5 
µgCd/g kreatinin. Vid denna nivå 
kan man se njurpåverkan. 
   Kadmium påverkar även skelettet 
vilket nog är mindre allmänt känt. I 
en populationsstudie i USA kunde 
man visa en ökad risk för osteoporos 
vid >0,5 µgCd/g kreatinin. Vid denna 
nivå var risken för oteoporos ökad 
med 40 %. Liknande effekt har visats 
i en studie på svenska män. 
   Cd har en östrogenliknande effekt 
och detta har visats på uterusslem-
hinna hos möss. En svensk studie på 
30 000 kvinnor kalkylerades 
kadmiumintaget vilket korrelerade 
väl med urinkadmiummätningar. Den 
tredjedel av kvinnorna med högst 
kadmiumintag visade efter 16 års 
uppföljning en 39 % ökad risk för 
endometriecancer. 

   Vid studier i USA har man också 
visat ett eventuellt samband mellan 
Cd-nivåer och risk för typ II diabetes. 
Man kan inte utesluta att detta inte är 
orsaken utan att Cd-nivåerna kan 
samverka med någon annan risk-
faktor. Djurstudier stöder dock 
sambandet med diabetes, man har 
sett en toxisk påverkan på de insulin-
producerande cellerna i bukspotts-
körteln. Möjligen kan även hjärt-
kärlsjukdom kopplas till Cd. I en 
studie i USA rapporterades ett 
samband mellan högt Cd intag och 
stroke. 
   Nicklas Paxeus talade om läke-
medelsrester i slam. Vi använder 
läkemedel på huden och vi äter dem. 
Via avloppsvattnet kommer läke-
medel eller deras metaboliter till 
reningsverket där de antingen hamnar 
i slammet eller finns kvar i vattnet. 
En del läkemedel t.ex ibuprofen bryts 
snabbt ner via oxidativa processer. 
Flera andra NSAID bryts också ner, 
dock inte diklofenak. Bland anti-
biotika är fluorokinolonerna de mest 
stabila. De har minskat något de 
senaste åren, troligen pga. en viss 
minskad förskrivning. I slam i 
Stockholm har man funnit ganska 
höga halter ketakonazol vilket finns i 
mjällschampo, och ciprofloxacin. I 
Skåne har man funnit tetracyklin, 
ciprofloxacin men även sertralin och 
citalopram (antidepressiva) 
   I jorden finns mineraler, bakterier 
och svampar vilka hjälper till att 
bryta ner läkemedelsrester, somliga 
snabbt, andra mycket långsamt, 
exempelvis diklofenak och fluoro-
kinoloner. De uppmätta halterna i 
slam är låga men ingen vet vilken en 
långvarig lågdosexponering har, inte 
heller hur olika läkemedel kan 
interagera. Är foster, gamla, sjuka 
med känsliga? Några modeller för att 
testa läkemedel i slam eller jord finns 
inte på samma sätt som för vatten 
även om vattentesterna är ofull-
ständiga. Det finns många fråge-
tecken och försiktighetsprincipen 
borde råda. 

Lena Sjödell 
lenasjodell@yahoo.se 

 
 Läkemedel från slam kan tas upp av sojaplanta 

www.lakareformiljon.se 
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BILLIGA LÄKEMEDEL – TILL VILKET PRIS? 
 

Sammanfattning av föredrag på 
Ekocentrum i Göteborg 100901, i 
samverkan mellan Ingenjörer för 
Miljö och Läkare för Miljön. 
 
Joakim Larsson, forskare i 
translationell farmakologi vid 
Vetenskapsrådet och docent i 
fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, 
höll en mycket intressant och 
skrämmande föreläsning om 
läkemedel i vår miljö. 
   Det finns 1000 läkemedels-
substanser. Av dessa har man funnit 
ca 200 i miljön och listan växer. I 
Sverige är koncentrationerna av 
enskilda läkemedel i renat 
avloppsvatten vanligen mellan 1 
nanogram och 1 mikrogram per liter.  
   Även så små koncentrationer kan i 
vissa fall ha stora effekter, något som 
skiljer läkemedel från de flesta andra 
kemiska ämnen. Det är en avsiktlig 
egenskap hos läkemedel då de ska 
vara biologiskt potenta. Eftersom de 
är framställda för att ha effekt på 
människa kan de också ha effekter på 
andra levande organismer. De är 
också gjorda för att motstå 
nedbrytning, dels vid förvaring men 
också i mage, tarm och lever för att 
de ska kunna nå sina målorgan. Detta 
innebär att de även är stabila i miljön 
och riskerar att spridas och 
ackumuleras.   
   Användningen av läkemedel är stor 
och ökande, bl.a pga en åldrande 
befolkning. Reningsverken är inte 
gjorda för att rena läkemedel, det 
finns ännu inga krav på detta 
någonstans i världen. Trots 
nedbrytning (läkemedel är inte 
superstabila som exv PCB) finns 
läkemedel hela tiden i miljön 
eftersom utsläppen är kontinuerliga. 
Det är också svårt, för att inte säga 
omöjligt, att lägga restriktioner på 
användningen eftersom vi 
behöver läkemedlen för att 
behandla sjukdomar. 
   Läkemedel som riktar 
sig mot mänskliga 
målmolekyler, t.ex. 
receptorer och enzym, har 
störst risk att påverka 
andra ryggradsdjur. Man 
känner till ca 1400 sådana 
måltavlor för läkemedel 
hos människa. Fiskar är en 
djurgrupp som både är 

ganska lika människan i detta 
avseende och som dessutom 
exponeras för läkemedel då de 
”andas” vatten. Fisk riskerar därför 
att påverkas av läkemedelsrester. 
Organismer som inte är lika nära 
släkt med människan löper generellt 
sett mindre risk att påverkas. 
 
Effekter på levande organismer 
   Antibiotika riktar sig mot bakterier 
och risken för andra ryggradsdjur är 
därför liten. Däremot kan andra 
bakterier i miljön påverkas och 
exempelvis utveckla resistens som 
kanske sedan kan spridas till 
sjukdomsalstrande bakterier. På så 
sätt finns det för antibiotika också 
indirekta risker för människan.   
   Långtidseffekter på människa av så 
låga koncentrationer som ibland kan 
finnas i dricksvatten är okända men 
det gäller generellt för de allra flesta 
kemikalier. 
   Etinylöstradiol är den substans som 
blivit mest känd för sin 
miljöpåverkan. I Gråbo utanför 
Göteborg uppmätte man 1999 halter 
på ca 5 ng/liter renat avloppsvatten. 
Denna nivå ligger över den som man 
vet ger intersexutveckling hos fiskar 
och detta hämmar reproduktionen. I 
Kanada gjordes 2007 ett experiment 
då man tillsatt etinylöstradiol i en sjö 
till halten 5 ng/liter vatten. Från 
början fångade man tusen fiskar av 
arten ”fathead minnow” vid 
provfisken men efter några år fanns 
det nästan inga kvar. Fiskarna 
exponeras kraftigt även vid låga 
halter eftersom de andas via gälarna 
där stora volymer vatten passerar och 
kemikalier tas upp och koncentreras i 
fisken.  
   Läkemedlens beredningsform kan 
ha betydelse. En gel som smörjes på 
kroppen, ex Voltaren,  duschas till 

stor del av och rinner ut i avloppet. 
P-ringar med etinylöstradiol används 
i 3 veckor och om den spolas ner i 
avloppet kommer betydande 
mängder östrogen ut i miljön.  
   Östrogenmängden från ett mindre 
samhälle skulle räcka för att 
feminisera fisk i ett mindre 
vattendrag. Liknande risker finns 
med P-plåster som innehåller stora 
mängder östrogen efter användandet. 
   Ciprofloxacin, ett vanligt 
bredspektrum-antibiotikum, bryts 
inte ner utan solljus. Klofibrat, som 
sänker blodfetter, har man funnit i 
sediment i haven. 
   I Indien har nästan alla gamar hade 
försvunnit. För några år sen lyckades 
man förstå varför. De hade fått i sig 
diklofenak som man gett till kor. 
Orsaken uppdagades i experiment när 
matning med ”diklofenakkött” gav 
gamarna dödliga njurskador. 
Diklofenak är nu förbjudet som 
veterinärmedicinskt preparat i Indien. 
   Ovanstående exempel visar att det 
är viktigt att förbättra 
avloppsreningen vad gäller 
läkemedel. Det är dock dyrt och man 
måste försäkra sig om att processerna 
inte genererar nya biologiskt aktiva 
ämnen. 
 
Läkemedelsutsläpp i Indien 
   På ”hemmaplan” har man alltså 
funnit många läkemedel i miljön i 
låga koncentrationer men ändå har 
man kunnat påvisa effekter. Joakim 
började fundera på hur det ser ut där 
våra läkemedel tillverkas, vilka 
läkemedelskoncentrationer kan man 
finna där? Det skulle visa sig att det 
rör sig om helt andra 
koncentrationer!    
Läkemedelssubstanser, dvs. de 
verksamma ämnena i våra mediciner, 
produceras fr.a. i Indien och Kina. 

Detta gäller främst 
substanser där patenten gått 
ut. 
   Runt Hyderabad finns 
flera hundra anläggningar 
inom några kvadratmil. 
Avloppsvatten från ca 90 
anläggningar körs med 
tankbilar till ett reningsverk 
som renar vattnet under 6-8 
dagar vilket är en ganska 
lång tid. Det renade vattnet 
släpps ut i en flod som är 
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vattenkälla för miljoner indier. I det 
renade avloppsvattnet fann Joakim 
59 olika läkemedelsrester, t.ex 
ciprofloxacin, olika allergimediciner, 
blodtrycksmediciner, antidepressiva, 
magsårsmedicin, med halter upp till 1 
miljon gånger högre än i Sverige. 
Fynden var så anmärkningsvärda att 
testerna gjordes om och 
konfirmerades av Nicklas Paxeus på 
Gryaab. Vissa substanser fann man i 
högre koncentration i vattnet än vad 
man finner i blodet vid behandling 
med motsvarande läkemedel. 
   Joakim beräknade att mängden 
ciprofloxacin (fluorokinolon med 
effekt på ett brett spektrum av 
bakterier) som släpptes ut under en 
dag var 44 kg. Detta kan jämföras 
med Sveriges samlade förbrukning 
på 9 kg/dag. Detta motsvaras av 
373175 kronor som färdig produkt 
hos oss. Exportpriset från Indien är 
dock bara 1,5% av detta och 
tillverkningskostnaden ännu lägre. 
Detta kan göra att man inte anser att 
rening lönar sig, det är ju dyrt som 
tidigare nämnts. 
   För läkarna och patienterna är det 
svårt eller omöjligt att veta varifrån 
substanserna kommer. Detta vet 
läkemedelsbolagen men även 
läkemedelsverket. Läkemedelsverket 
får inte lämna ut uppgifterna annat än 
i forskningssyfte.  
   Vid genomgång av 9 substanser 
som man funnit med hög koncent-
ration i Indien fann man att dessa 
ämnen fanns i 242 produkter i 
Sverige. Via läkemedelsverket kunde 
man få fram att 74 produkter, dvs ca 
var tredje produkt,  får sin 
verksamma substans från just det 
undersökta området i Indien.  
   Detta väcker frågan om vårt 
moraliska ansvar. Vi drar nytta av 
en ohållbar produktion i ett land 
långt borta. För att få en möjlighet 
att påverka detta krävs en mer 

transparent produktionskedja för att 
beställare ska kunna ställa miljökrav. 
   Även bifloder och sjöar till den 
undersökta floden innehöll höga 
halter ciprofloxacin. Detta kan 
komma från olaglig dumpning. Man 
kunde hoppas att halterna skulle 
sjunka men det har varit tvärtom. År 
2008 fann man halter på 6,5 mg/liter 
men 2010 55 mg/liter. I organiskt 
material från ytvatten har man funnit 
upp till 1g ciprofloxacin per kg.  
   Det finns bara en rapport om 
hälsotillståndet hos befolkningen i 
regionen. Den är skriven av 
Greenpeace och är inte granskad av 
oberoende experter men beskriver att 
människorna länge mått dåligt, att 
marken är svår att odla på och att 
ingen lyssnar till deras klagomål.  
   Det finns risker med höga halter 
antibiotika i vatten. Man kan få 
sämre effekt i reningsprocesserna där 
man använder bakterier för reningen. 
Man kan få ekologiska effekter och 
det finns risk för resistensutveckling. 
   Resistensutveckling pågår det nu 
forskning om. Provtagning har gjorts 
av vatten uppströms och nedströms 
till och från reningsverk som hanterat 
avloppsvatten från 
läkemedelsfabriker i Indien. Med 
omfattande analyser av DNA-
fragment från bakterier har 
kartläggning gjorts av resistensgener. 
Sammanfattningsvis har man noterat 
en hög förekomst av sådana 
resistensgener nedströms om 
reningsverket 
   Man har också isolerat ett antal 
bakteriestammar från avloppsvattnet 
och funnit att multiresistens mot 
antibiotika är vanligt. 
 

Framtiden 
Viktiga frågor inför framtiden är: 
• Hur omfattande är problem av 
den typ som identifierats vid 
läkemedelsproduktion i Indien i ett 
globalt perspektiv? 
• Villkor och regler för utsläpp av 
aktiva substanser i samband med 
läkemedelsproduktion saknas totalt 
och måste fastställas globalt. 
• En fråga för individen: Hur 
tillverkas de läkemedels som jag 
använder? 
• Är det så att billiga läkemedel 
ger större miljöpåverkan? 
• Det måste skapas ekonomiska 
incitament för läkmedelsproducenter 
för en mer miljömässigt hållbar 
produktion av läkemedel. 
• I vilken utsträckning bidrar 
dessa stora läkemedelsutsläpp till den 
globala uppkomsten av 
multiresistenta bakterier? 
   Vad händer nu? Läkemedelsverket 
utreder miljökrav vid tillverkning av 
läkemedel internationellt. Man 
föreslår miljökrav inom GMP, Good 
Manufacturing Practice. Innan detta 
har gått den rätta byråkratiska vägen 
kommer det kanske att ta 10 år. 
Transparent produktionskedja 
parallellt bör kunna skynda på 
processen. I Sverige, men även USA 
börjar man ta fram nya kriterier för 
upphandling. Miljökriterier ska då 
vägas in. Stockholms län och Västra 
Götaland börjar tillämpa sådana 
kriterier. 
   I den efterföljande diskussionen 
dök ansvarsfrågan upp och Joakim 
framförde att ett ansvar kan läggas 
dels på den som förorenar och också 
på den som skulle kunna göra något 
åt denna fråga. Här är varje individ 
viktig som konsument, liksom läkar-
professionen. 

Lena Sjödell 
lenasjodell@yahoo.se 

 

LAG FÖR MILJÖVÄNLIGA LÄKEMEDEL FÖRESLÅS  
 

Från Miljöaktuellt 2009-12-18  
 
Läkemedelsverket vill att det ska bli 
lag inom EU på att ta hänsyn till 
miljön vid tillverkning av läkemedel. 
Det ska också bli möjligt att neka 
godkännande av en produkt om den 
är miljöfarlig om utredarna får som 
de vill.  

   Läkemedelsverket har på 
regeringens uppdrag kartlagt möjlig-
heterna att skärpa de internationella 
miljökraven vid tillverkning av 
läkemedel. Bakgrunden till 
utredningen är att det i dag finns 
stora mängder läkemedelsrester i vår 
miljö som kan ha skadlig påverkan 
på både djur och människor.  

   – Hållbar utveckling är ett relativt 
nytt begrepp inom läkemedels-
sektorn, kanske just på grund av den 
stora betydelsen läkemedel haft för 
folkhälsan. Vi börjar dock nu få en 
allt större förståelse för kopplingen 
mellan hälsa och miljö, att en bra 
miljö är förutsättningen för en god 
folk- och djurhälsa säger Läke-

Veckans affärer har hela listan! 
www.lakareformiljon.se 
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medelsverkets generaldirektör 
Christina Åkerman.  
   Läkemedelsverket vill därför införa 
ett krav på ett miljöcertifikat för 
produktionsanläggningar i 
lagstiftningen för Good 
Manufacturing Pracitce, GMP.  
   Utredarna föreslår också att 
läkemedelsmyndigheterna inom EU 
ska börja göra en miljörisk-

bedömning under godkännande-
processen för läkemedel. Nya 
produkter ska enligt förslaget kunna 
nekas godkännande om 
tillverkningen innebär en risk för 
miljön.  
   Läkemedelsindustriföreningen, 
LIF, välkomnar förslaget. Bengt 
Mattsson, ordförande i LIFs 
miljökommitté, vill dock att det 

införs ekonomiska incitament för att 
stimulera miljöförbättrande åtgärder 
fram till dess att en eventuell ny 
lagstiftning är klar.  
   – Det kan handla om att läkemedel 
som uppfyller vissa miljökriterier 
tillåts ha ett något högre pris, säger 
Bengt Mattson. 
                      Camilla Wernersson 

 
 

STOPP I BARNAFÖDANDET RÄDDAR INTE 
VÄRLDEN 

 
Då och då dyker det upp insändare 
där det hävdas att det är minskat 
barnafödande som ska rädda världen. 
Författarna tycks tro att det är 
barnafödandet som är orsaken till att 
jordens befolkning fortfarande växer. 
Men ska befolkningsökningen 
stoppas snabbt krävs att ettbarns-
politik omedelbart införs över hela 
jorden, med tvång där så behövs, i 
kombination med ättestupa vid t.ex. 
60 år. Är det vad vi vill ha? 
   På Hans Roslings mästerverk 
www.gapminder.org kan man 
inhämta att nativiteten sedan många 
år sjunker i världens alla länder. Idag 
är det endast i ett mindre antal länder, 
de flesta i Afrika, som kvinnor i 
genomsnitt föder fler än 3 barn. I 
många länder i olika delar av världen 
föds färre än 2 barn per kvinna. I 
Indien föds 2,8 barn per kvinna och i 
USA 2,09. I Kina, där ettbarns-
politiken infördes 1979, har det fötts 
färre än 2 barn per kvinna sedan 
1993 och i Japan sedan 1975.  
   Om skribenterna har rätt borde 
befolkningen i dessa länder ha 
minskat för länge sedan. Men det är 
först de allra sista åren som 
befolkningen i Japan minskat något, 
och Kina har ännu inte hunnit dit. 

   Det finns flera anledningar. En är 
att alla som har fötts och vuxit upp 
vill reproducera sig. Finns det många 
unga kvinnor kommer dessa också att 
föda 1-3 barn var. De flesta av dessa 
barn överlever till vuxen ålder och 
vill då i sin tur reproducera sig. 
Dessutom har antalet medelålders 
och äldre ökat parallellt med 
sjunkande nativitet. I Kina är den 
förväntade livslängden för ett nyfött 
barn nu 73 år, jämfört med 68 år 
1993. I Japan har den ökat från 74 år 
1975 till 83 år idag. Befolkningen 
beskrivs inte längre med en pyramid 
utan med en kloss. De medelålders 
och äldre är ungefär lika många som 
barnen. 
   Den ökade livslängden medför en 
ökad totalbefolkning. Det är vi 
medelålders och äldre som uppfyller 
jorden. Fram till cirka 1980 var det i 
stort sett bara i de industrialiserade 
länderna som den nyfödda kunde se 
fram emot en statistisk livslängd på 
över 65 år. Idag är det bara i ett antal 
förhållandevis små afrikanska länder 
där detta inte är uppnått. 
   När det gäller jordens överlevnad 
spelar det en stor roll var barnet föds. 
Ett nyfött barn som växer upp och 
bor kvar i Afrika kommer inte på 
långt när att använda de resurser som 

barnet i USA 
eller Europa 
använder. Det 
spelar också 
roll var den 
medelålders och äldre personen 
lever. En afrikan som flyttar till 
Sverige kommer upp i samma 
resursförbrukning som en svensk 
med motsvarande inkomst. 
   Vi ska vara glada över att 
befolkningsökningen globalt sett 
bromsat upp. För 20 år sedan trodde 
man att vi skulle bli 15 miljarder på 
jorden år 2050. Nu tycks det stanna 
vid 9 miljarder (US Census Bureau). 
Befolkningsökningen har minskat 
från över 2 % per år på 60-talet till 
drygt 1 %, och förväntas minska 
ytterligare.  
   I framtiden kan den ojämna 
könsfördelningen komma att spela en 
viss roll – i många asiatiska länder, 
framför allt Kina och Indien, satsar 
familjerna på söner. Om nativiteten 
förblir låg, men antalet födande 
kvinnor minskar, så måste antalet 
nyfödda minska. I Europa är 
nativiteten redan så låg att det är 
invandringen som ”räddar” oss från 
att minska i antal. 

Ingrid Eckerman 
Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se

  
 

HOW DO WE FEED THE WORLD WITHOUT 
DESTROYING IT? 

 
The world population is 
growing by 75 million 
people each year. That is 

almost the size of Germany. Today, 
we’re nearing  
7 billion people. At this rate, we will 
reach 9 billion people by 2040. And 

we all need food. But how? How do 
we feed a growing world without 
destroying the planet? 
   We already know climate change is 
a big problem. But it’s not the only 
problem. We need to face “the other 
inconvenient truth”: A global crisis 

in agriculture. Population growth, 
meat consumption, dairy 
consumption, energy costs plus 
bioenergy production give stress on 
natural resources.  
   More than 40 % of Earth’s land has 
been cleared for agriculture. Global 

http://www.gapminder.org/�
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croplands cover 16 million km2. 
That’s almost the size of South 
America. Global pastures cover 30 
million km2. That’s the size of 
Africa. Agriculture uses 60 % more 
land than urban and suburban areas 
combined.  
   Irrigation is the biggest use of 
water on the planet. We use 2,800 
cubic kilometres of water on crops 
every year. That is enough to fill 
7,305 Empire State Buildings every 
day. Today, many large rivers have 
reduced flows. Some dry up 
altogether. Look at the Aral Sea, now 
turned to desert. Or the Colorado 
River, which no longer flows to the 
ocean.  
   Fertilizers have more than doubled 
the phosphorus and nitrogen in the 
environment. The consequence? 
Widespread water pollution and 
massive degradation of lakes and 
rivers.  

   Surprisingly, agriculture is the 
biggest contributor to climate 
change. It generates 30 % of the 
greenhouse gas emissions. That is 
more than the emissions from all 
electricity and industry, or from all 
the world’s planes, trains and 
automobiles. Most agriculture 
emissions come from tropical 
deforestation, methane from animals 
and rice fields, and nitrous oxides 
from over-fertilizing.  
   There is nothing we do that 
transforms the world more than 
agriculture. And there is nothing we 
do that is more crucial to our 
survival. Here’s the dilemma: As the 
world grows by several more billion 
people, we need to double, maybe 
even triple, global food production.  
   So where do we go from here? We 
need a bigger conversation, an 
international dialogue. We need to 
invest in real solutions: incentives for 
farmers, precision agriculture, new 

crop varieties, drip irrigation, gray 
water recycling, better tillage 
practices, smarter diets.  
   We need everyone at the table. 
Advocates of commercial agriculture, 
environmental conservation, and 
organic farming must work together. 
There is no single solution. We need 
collaboration, imagination, 
determination, because failure is not 
an option.  
 
How do we feed the world without 
destroying it?  
That’s one of the big questions we’re 
tackling through the Institute on the 
Environment’s Global Landscapes 
Initiative (GLI) 
http://environment.umn.edu/gli/index
.html  
 
Se också 
www.youtube.com/watch?v=F1IWkb
U0SG4 

 

ETT LÄTTLAGAT RECEPT 
 
Tag 4.000 ton biomassa, sjud stilla i 
150-200 miljoner år. Resultatet: ett 
fat koncentrerat solsken, vanligen 
kallat (berg)olja eller petroleum – 
den yttersta drivkraften bakom de 
senaste hundra årens ekonomiska 
utveckling. 
   Just nu kostar 159 liter av denna 
vara knappt 50 US dollar. Två kronor 
och femtio öre per liter. Somliga 
finner oljan dyr. 
 
Vad får man då för pengarna? 
Den mängd arbetsförmåga, vilken 
ligger dold i ett fat olja, är lika stor 
som insatsen från fem slavar som 
arbetar tolv timmar om dygnet under 
ett års tid. Tio dollar – åttio kronor – 
för att hålla sig med en slav ett helt 
år. Ganska måttligt kan det tyckas; 
redan att finna föda till sin slav för 

denna summa – drygt 20 öre om 
dagen – framstår som något av en 
prestation ... 
   Varje svensk håller sig med ett 
hundratal energislavar. Omkring 40 
procent av energin kommer från 
fossila bränslen (olja, gas, kol, torv). 
Utan dessa stannar – i nuläget – i 
Sverige. 
   Regeringen Persson tillsatte en 
oljekommission för att utreda hur 
Sverige skall avvänjas från sitt 
beroende. Utredningen rann ut i 
sanden. Regeringen Reinfeldt åtar sig 
i klimatpropositionen att minska 
Sveriges växthusgasutsläpp med 40 
procent till 2020. Ett ambitiöst – och 
nödvändigt – mål! Någon avgift på 
flygbränsle vill man dock inte införa. 
Och vem, ens i regeringen, kan på 

allvar tro att tio 
öres årlig höjning 
av skatten på 
diesel under fyra 
år (med början 
efter 
mandatperioden, 
dessutom!) kommer att få en mätbar 
effekt? 
   Den bistra verkligheten är, att helt 
andra åtgärder måste till. Möjligen 
kan en årlig ökning av priserna på 
drivmedel och eldningsolja med tio 
procent (utöver inflationen) räcka för 
att nå målet. Möjligen ... 
   Kärva tider stundar. Vilka partier är 
beredda att göra vad som verkligen 
krävs? 

Claes Trygger 
trygger@kth.se

 

ETANOLDEBATT PÅ VILLOVÄGAR 
 
Professor Sören Wibe har rätt i sina 
uttalanden om att det finns miljö-
problem förenad med etanol-
produktion. Och många har hakat på 
hans uttalanden. Men är hans 
slutsatser riktiga?  

   Etanol, eller med ett annat namn, 
alkohol, har producerats i stora 
mängder på vår jord i tusentals år. Då 
det druckits i måttliga mängder har 
det skapat välbehag och trevnad. 
Produktionen har inte lett till någon 
nämnvärd ökning av koldioxidhalten 

enligt samstämmiga, retroaktiva 
mätningar. 
   Etanol produceras idag i enorma 
mängder på vinplantage i Australien, 
Kalifornien, Sydafrika, Chile, 
Frankrike, Italien och Spanien, för att 
nämna några platser. Etanol utvinns 
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också genom jäsning av socker för 
produktion av diverse spritsorter som 
vodka, brännvin, whisky och allt vad 
de nu heter.      
   För att producera en liter 
koncentrerad alkohol går det åt  
1 kg socker. Det är något som alla 
hembrännare är förtrogna med. Den 
som behöver spannmål motsvarande 
ett flak med limpor, som propa-
gandan mot etanol som drivmedel 
gör gällande, använder sig av en 
minst sagt ineffektiv metod.   
   En del av denna etanolproduktion 
är skadlig, annan inte. Det beror på 
produktions- och transport-
förhållanden och inget annat.   
   När man följer den aktuella 
debatten om etanol kan man tro att 
den alkohol som våra bilar förbrukar 
är något annat än den alkohol vi 
dricker. Förbränd i våra bilar orsakar 
den massvält och miljöförstöring, 
hävdas det.   
   Sanningen är förstås att etanol 
brukad som berusningsdryck endast 

kan konsumeras i begränsad mängd 
utan att orsaka skada. Men som 
drivmedel i våra bilar är den ofarlig, 
även då den konsumeras i tusentals 
liter. Förutsättningen för dess 
ofarlighet är i bägge fallen att den är 
ekologiskt producerad och 
transporterad. Etanol skiljer sig inte 
ifrån andra konsumtionsprodukter. 
För rätt val krävs miljö och 
rättvisemärkning, antingen det 
handlar om köp av tomater, äpplen, 
kött, kläder, datorer eller etanol.  
   Problem vid köp av etanol, och det 
gäller både för den vi dricker och den 
som förbränns i våra bilar, är att den i 
bägge fallen i allmänhet saknar 
miljömärkning. Vi behöver system 
för att miljö- och rättvisedeklarera 
vin, vodka och brännvin, liksom 
etanolen till våra bilar, så att vi som 
konsument kan göra kloka miljöval.   
   I Sverige kan vi med gott miljö-
samvete tanka etanol. Övervägande 
del är producerad i Agroetanol-
fabriken i Norrköping som ägs av 

Lantmännen. Det är ett bra exempel 
på miljövänligt framställd produkt 
med hög eroej, dvs. hög energivinst 
och liten klimatpåverkan. Man 
förbrukar 2,7 kg spannmål för att 
framställa en liter etanol. Som 
restprodukt utvinner man 0,85 kg 
proteinfoder. Fabriken drivs på 
biobränsle. Man utvinner årligen 210 
millioner liter etanol, vilket utgör  
62 % av det svenska behovet. För 
detta brukar man 80 tusen hektar 
mark (jmf med 150 hektar som ligger 
i träda i Sverige). Utsläppen kolioxid 
beräknas var en fjärdedel jämfört 
med samma sträcka körd med bensin.  
   Att propagera emot etanol i våra 
bilar, lika envetet och ensidigt som 
en helnykterist talar om spritens 
skadlighet, gagnar inte vår miljö. 
Rätt producerad och transporterad är 
etanol bra både då den konsumeras 
vid matbordet, i lagom mängder, och 
för biltransporter.    

Gösta Alfvén 
gosta.alfven@slmk.org 

 
LFM PÅ RIKSSTÄMMAN 
 
Kadmiumsymposium  
Tillsammans med sektionen för 
Arbets- och miljömedicin anordnar 
vi ett symposium "Nya insikter om 
kadmiums breda skadepanorama" 
fredag 3 december kl 8.30 - 10. 
 
”Underkastelsen” 
I samarbete med Läkaresällskapet visar vi Stefan Jarls film om 
kemikalierna i våra (föddas och oföddas) kroppar. Filmen har väckt 
mycken uppmärksamhet. 23 forskare från olika länder intervjuas om sin 
syn på kemikaliebördan. Tid och plats kommer snarast att meddelas på 
www.lakareformiljon.se samt i programkatalogen. 
 

FÖRELÄSARKATALOG PÅ 
HEMSIDAN 
 
Det finns möjligheter för medlemmar att 
marknadsföra sig som föreläsare på 
hemsidan. Skriv till 
info@lakareformiljon.se, berätta vem du är 
och vad du vill föreläsa om. Sänd med en 
CV och gärna ett foto. 
 
LfM tar sig friheten att bedöma varje 
föreläsaraspirant för sig och självsvåldigt 
bestämma vilka som får finnas med och 
vilka ämnen som går i linje med 
föreningens policy. 
 

 
 

 
 

Effekt är Sveriges första samhällsmagasin om 
klimat och hållbarhet. Effekt är självklar läsning för 
den som vill följa med i och förstå klimatfrågan och 

de omvälvande händelserna i vår närhet och 
omvärld. 

Teckna din prenumeration på 
www.effektmagasin.se. 

 

KÖP EN LFM-
TRÖJA! 

 
T-tröjan är i chokladbrunt, med vår vackra logga i vitt 

och grönt. Materialet är 70 % bambu och 30 % 
ekologisk bomull. Läs mer på www.yogo.se.  

 Sätt in 250 kr på plusgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn! 
Skicka brev till info@lakareformiljon.se  

med uppgift om storlek och leveransadress. 
 

 FÖRENINGSPOST 
Läkare för Miljön 
c/o Maria Petri 
Prästgårdsgatan 44A 
412 71 Göteborg 
kassor@lakareformiljon.se 
 

B 
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