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Folkhälsomål 6: 
En mer hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård

Läkaretik:
Bota, lindra, trösta
Aldrig skada!

Miljömål 4: 
Giftfri miljö

I Eckerman 2010
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Kemikalier orsakar hälsoproblem
• Alzheimers sjukdom
• Parkinsons sjukdom
• Fetma och diabetes
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Astma och allergi
• Cancer i bröst och sköldkörtel
• Påverkan på spermier
• Störd utveckling av könsorgan
• Störd utveckling av hjärnan
• Immundefekter

I Eckerman 2010



Modern forskning

• En molekyl kan vara tillräckligt för att 
skada arvsanlag

• Mest känslig när cellerna växer fortast
• Störning under fosterlivet kan ge symtom 

efter decennier
• Synergieffekter möjliga (1 + 1 = 3)

I Eckerman 2011



Läkemedel är …

• Biologiskt aktiva
• Svårnedbrytbara
• Långlivade
• Ofta toxiska

I Eckerman 2009



Människolika drabbas värst

• 1 400 målmolekyler hos människa 
(enzymer, receptorer)

• Fiskar lika människan
• Fiskar andas vatten 

I Eckerman 2011



Forell av hankön som 
lever nära utlopp från 
reningsverk får 
honegenskaper

Östrogen från 
p-piller följer med 
ut i avloppet

I Eckerman 2010



Utvecklingsstörningar, 
reproduktiva störningar 
och förändrat beteende 
hos fisk, groddjur och 
musslor

Fluoxetin (serotonin- 
upptagshämmare)

I Eckerman 2010



Sänkt fertilitet 
och könsbyte 
hos grodor

Etinylöstradiol och 
klotrimazol 
(Canesten) i låga 
koncentrationer

I Eckerman 2010



Den stora 
gamdöden 
Diklofenak till 
pakistanska kor 
skadade 
gamarnas njurar

I Eckerman 2009



Läkemedel i maten?

• Läkemedel i slam kan 
tas upp av sojaplantan

• Antibakteriella ämnen 
stannade inte i roten 
utan flyttade sig till 
bladen. 

Chenxi Wu et al. Environ. Sci. Technol., 2010;44: 6157–61 

I Eckerman 2011
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Nanomediciner

• Nanopartiklar kan öka i koncentration 
(anrikas) när de avancerar längs 
födoämneskedjan.

• Nanopartiklar innehållande läkemedel 
fastnar på cellullosaytor. 

Zhang M, Akbulut M. Adsorption, Desorption, and Removal of 
Polymeric Nanomedicine on and from Cellulose Surfaces: Effect of 
Size. Langmuir, Article ASAP 31.8.2011

I Eckerman 2011



Läkemedelsutsläpp i Indien
• Flera bredspektrumantibiotika hittades i 

koncentrationer som är mycket giftiga för 
bakterier och växter

• Ciprofloxacin i topp på 30 milligram per liter 
• Enterokocker (tarmbakterier) i reningsverken 

resistenta mot alla kända antibiotika

Larsson J, de Pedro C, Paxby N. Journal for 
Hazardous Materials 2007;Vol 148 (3):751-755 

I Eckerman 2010







Läkemedelsrester i Stockholms vattenverk 
2 april 2007 (ng/l) 

Generiskt 
namn

Norsborg 
ingående

Lovön 
ingående

Görväln 
ingående

Norsborg 
utgående

Lovön 
utgående

Görväln 
utgående

Atenolol 1.0 0.5 1.5 <0.3 0.3 <0.3

Citalopram <0.3 1.4 0.5 <0.3 <0.3 0.3

Diklofenak 0.6 0.8 1.1 <0.1 <0.1 0.7

Ibuprofen <0.2 0.4 1.2 0.5 0.3 1.3

Metoprolol 1.1 1.5 2.5 0.3 0.5 0.4

Naproxen 1.4 1.4 2.0 0.7 0.2 1.3

Trimetoprim 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 <0.3

I Eckerman 2009



Läkemedel i abborrlever fångad i 
centrala Stockholm

Innerstation Mellanstation Ytterstation

Citalopram 0.1 µg/kg <0.1 µg/kg <0.1 µg/kg

Propoxyfen 0.25 µg/kg 0.16 µg/kg <0.1 µg/kg

I Eckerman 2009



Vilka effekter kan dessa låga 
koncentrationer av läkemedel ha?

• Fisk och andra akvatiska organismer kan 
skadas (försämrad reproduktion, ändrat 
beteende) 

• Obalans i känsliga ekosystem kan skapas

I Eckerman 2009



Potentiella effekter

• Subterapeutisk exponering för blandningar 
under långa perioder, i alla faser av livet

• Synergieffekter i blandningar (1+1=3)

• Förändringar i arvsanlagen?
• Antibiotikaresistens
• Hormonella effekter
• Allergiska reaktioner

I Eckerman 2009



Gen för multiresistens 
i Delhis vatten

• Genen för NDM-1 har hittats i avlopps- 
och dricksvatten i New Delhi.

• Genen hittades i 14 olika bakterie- 
stammar. I 11 av dessa har genen tidigare 
aldrig hittats.

• Shigella- and kolerabakterier fanns bland 
dessa stammar.

Joakim Larsson et al. Pyrosequencing of Antibiotic-Contaminated River 
Sediments Reveals High Levels of Resistance and Gene Transfer 
Elements. PlosOne 16.2.2011 

I Eckerman 2011



Resistensutveckling

• En koncentration av 0,1 nanogram 
fluorokinolon per milliliter kan räcka till 
selektion av resistenta bakterier. 

Gullberg et al. Selection of Resistant Bacteria at Very Low Antibiotic 
Concentrations. PLoS Pathogens 21.7.2011

I Eckerman 2011



Rening av dricksvattnet

• Rening av läkemedelsrester är möjligt.
• Andra icke önskvärda substanser följer 

med.
• Reningen är kemikalie- och 

energikrävande.
• Den kostar cirka 1300 kronor per 

innevånare och år. 

I Eckerman 2009



Vi blir fler människor på jorden
Vi kommer att äta mer mediciner
men...
Vi får inte mer vatten på jorden!

2005 = 2030 =

I Eckerman 2009



Miljöklassificering av 
läkemedel

Ett svenskt initiativ

http://www.lif.se/cs/default.asp?id=5362
http://www2.apoteket.se/Apoteket/Privatpersoner/Hem/
http://www.skl.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.sll.se/


Miljöklassificering enligt svenska 
modellen

• Farobedömning
– Substansen bryts ner långsamt/snabbt 

i miljön
– Substansen lagras/lagras inte i vattenlevande 

organismer
– Substansen är giftig/ogiftig för vattenlevande 

organismer
• Riskbedömning

– Användning av läkemedlet har bedömts 
medföra hög/låg risk för miljöpåverkan

I Eckerman 2009





Kan vi minska 
läkemedelskonsumtionen?

Vad är ”en hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård”?

I Eckerman 2011



Många skäl att minska 
konsumtionen

• Biverkningar, sjukvårdskostnader av 
över/felanvändning

• Kostnader för skattesystemet/den enskilda
• Effekter på miljön
• Långsiktiga hälsoeffekter på människan?

I Eckerman 2011



VAD KAN LÄKARE GÖRA?
Inte förskriva läkemedel som ej behövs
• Överväga andra alternativ
• Inte glida på indikationerna
• Ompröva regelbundet
Inte förskriva läkemedel som ej tas
• Samsyn med patienten
• Provförpackningar
Välja bästa preparat
• Janusinfo, Kloka listan, Fass …
• Fråga läkemedelskonsulenten!
Informera patienten
• Inte hamstra
• Lämna tillbaka överblivna läkemedel

I Eckerman 2000



Finns faktorer som minskar 
behovet av läkemedel?

Fattiga 
människor är 
mer sjuka än 
rika.

”Hellre är jag rik och frisk än 
sjuk och fattig.”

Min far Eric Egerö 1899-1987

I Eckerman 2011



Hur långvarig stress påverkar hälsan
HJÄRT-KÄRL- 
SJUKDOMAR 
Högt blodtryck 
Hjärtinfarkt      
Stroke

DIABETES 
Trötthet 
Dålig syn 
Svårt att gå

VÄRK
KVINNOHÄLSA   
Svårt bli gravid 
Menstruationsproblem

ÖVERVIKT

ALLTID TRÖTT     
Svårt att somna 
Vaknar ofta 

KOGNINTIVA 
FUNKTIONER  
Svårt koncentrera sig 
Dåligt minne  

HUMÖRET     
Svänger upp och ned 
Depression

Folkhälsoenheten i Nacka 2005 I Eckerman 2005



Beröring

I Eckerman 2011



SOLLJUSET stärker 
humöret och ger D- 
vitamin som stärker 
skelettet

MÖTEN med andra 
människor ger stimulans 

och glädje

STARKARE 
HJÄRTA ger bättre 
kondition och sänker  
blodtrycket

STRESS- 
HORMONERNA 
minskar och ”må bra- 
hormonet” ökar

SKELETT, MUSKLER och 
LEDER blir starkare, balansen 
blir bättre och värken minskar

IMMUN- 
FÖRSVARET 

stärks och vi 
klarar 

förkylningar 
bättre

SINNESINTRYCK ger 
stimulans till hjärnan

FÖRBRÄNNINGEN 
ÖKAR och det blir 

lättare att hålla 
vikten, blodsockret 

och blodfetterna på 
lagom nivå

Det är aldrig för sent att börja!
Folkhälsoenheten i Nacka 2005

I Eckerman 2005



Levnadsvanorna 
och arvet 
är basen 

Icke-farmakologiska 
behandlingar är nästa 
steg

Läkemedel måste 
ibland användas som 
ett komplement

ATT 
FÖREBYGGA 
OHÄLSA OCH 
BEHANDLA 
SJUKDOMAR

Folkhälsoenheten i Nacka 2005 I Eckerman 2005



Möte 
Läkare - 
Patient

Recept 
Remiss

Apotek

”Hälsotek”

Äta 
tabletter

Ändra 
levnadsvanor

Icke-farmakologisk 
behandling

I Eckerman 2008



I Eckerman 2008



Varför gör vi inte det? 

• Läkarna vill ge något
• Patienterna vill ha quick fix
• Sviktande evidens för icke-farmakologisk 

behandling
• Bristande intresse hos superspecialister
• Bristande intresse hos politiker
• Ersättningssystemet i SLL stödjer quick fix

I Eckerman 2011



Konsumtionssamhället

• Det ekonomiska systemet kräver ökad 
konsumtion

• Kemisk industri, inklusive 
läkemedelsindustrin, är mycket stark

I Eckerman 2011



I Eckerman 2009



I Eckerman 2009



Kvalitetsmärkning
Producerat av the International Society of Men’s Health, en organisation för hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar med att främja mäns hälsa. 
Producerat med stöd från Bayer Pharma AG. L.SE.09.2011.0420

I Eckerman 2011

http://www.letstalkballs.se/


Marknadskrafterna

• Marknadsföring av läkemedel 
underminerar patientsäkerhet och 
folkhälsa

Brody H, Light D W. The Inverse Benefit Law: How Drug 
Marketing Undermines Patient Safety and Public Health 
American Journal of Public Health 2011:101;399-404 

I Eckerman 2011



EXESSEN 
Fettsänkare 
minskade 

hjärtinfarkt 
med 

en tredjedel

____________

LILL-BABS kysste

KUNGEN

AFTONGLADET
 98 % chans 

slippa 
hjärtinfarkt 

MED kolesterol- 
sänkare 

97 %      
chans UTAN 

____________

KUNGEN kysste 
LILL-BABS

Distr läk Anders Hernborg, Halmstad



Jämförelser med icke- 
farmakologiska metoder görs sällan

• Studier som jämför befintliga medicinska 
behandlingar med varandra inkluderar 
sällan icke-farmakologiska terapier 

Hochman M, MacCormick D. JAMA. 2010;303(10):951-958 

I Eckerman 2011



Lagstiftning svårt

• Läkemedel ingår inte i REACH – men 
vissa regler finns

• SAICM adopterade inte EPPPs 
(Environmental Persistent Pharmaceutical 
Pollutants) trots EU-stöd

I Eckerman 2011



Hinder för minskad 
läkemedelskonsumtion

• Läkarna
• Konsumenterna 
• Politikerna
• Forskarna
• Forskningsfinansiärerna
• Marknadskrafterna

I Eckerman 2011



Ekosystemen 
och människorna

Förluster

Vinster

Människors arbete 
och naturresurser

Aktier

Optioner

Insats

Frihandel

Börs

Ränta

Kapital

Utdelning

BNP

KonkurrensTillväxt

FondPlacering

Marknad

Varumärke

Spelkort

Ingrid Eckerman 2009



HÄLSOFAKTORER
Äta litet
Dricka vatten
Lägligt bo
Stillhet någon stund på dagen
Roligt sällskap
Sömn om natten
Käckt arbete
Det är lagen 
för min hälsa och min ro.Olof von Dahlin 

1708-1763

I Eckerman 2008

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Olof_von_Dalin.jpg


”Sjukvård som inte skadar”

Gör något aktivt!
Bli medlem i Läkare för Miljön

www.lakareformiljon.se

http://www.lakareformiljon.se/
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