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Läkemedel är produkter som är avsedda att diagnosti-
sera, förebygga, bota eller lindra sjukdom. Under 
årtusenden har människan sökt och hittat ämnen i 
naturen med dessa egenskaper. Fram till 1800-talet  
var läkemedel i regel produkter hämtade från naturen, 
men när kemisterna lärde sig att syntetiskt framställa 
organiska substanser ökade antalet läkemedelssubstan-
ser och en del substanser som inte finns naturligt i vår 
miljö introducerades. 
  Läkemedel har blivit ett av hälso- och sjukvår-
dens viktigaste verktyg och naturligtvis skall ingen 
av miljöskäl nekas medicinsk behandling. Läkeme-
delsanvändningen ökar genom en ökande befolkning, 
utvecklingsländernas ökande konsumtion, en ökad 
medellivslängd och inte minst genom att nya värde-
fulla läkemedel introduceras. Men miljöaspekter i 
samband med användningen av läkemedel har länge 
fått stå tillbaka för läkemedlens goda egenskaper. 
Läkemedelsanvändningen har negativa effekter som 
påverkar både miljö, hälsa och ekonomi. Under 
2006 lämnades ca 16 ton överblivna läkemedel in till 
apoteken, bara i Blekinge. Två SIFO-undersökningar 
visar att ca 65 % av de överblivna läkemedlen lämnas 
tillbaka till apoteken medan resten riskerar att spridas 
på ett okontrollerat sätt.
  Läkemedel verkar som vilken kemikalie som 
helst. Ofta är de mycket kemiskt stabila, vilket gör att 
det kan ta decennier innan ett läkemedel har brutits 
ner i naturen. Många av ämnena renas dåligt i renings-
verk och kan till och med återskapas igen och till slut 
hamna i sjöar och hav. Effekterna av läkemedel i 

miljön har bland annat påvisats som störningar i 
fortplantning och hormonell funktion hos fiskar samt 
andra vattenlevande organismer. Genom naturens 
kretslopp kan ämnena sedan komma tillbaka till 
människokroppen genom vatten och föda. 
  Länsstyrelsen i Blekinge län och Landstinget 
Blekinge har tillsammans med kommuner och 
kommunala bolag i Blekinge finansierat analyser och 
en utvärdering av tre olika läkemedelsgrupper, antibio-
tika, anti-inflammatoriska ämnen samt hormoner, i 
den blekingska miljön. För att minska läkemedlens 
miljöeffekter arbetar Landstinget Blekinge systematiskt 
med informations- och utbildningsinsatser. 
  Kontroll över miljöpåverkan är en förutsättning 
för att läkemedlen, sjukvårdens kanske bästa verktyg, 
skall kunna vidareutvecklas och nyttjas på bästa sätt. 
Detta gör frågan om läkemedel i miljön till kanske  
en av de viktigaste miljöfrågorna inom hälso- och 
sjukvården.

Ett stort tack till alla som har varit delaktiga i  
projektet!
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På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län (med medel 
från Naturvårdsverket), Landstinget Blekinge, kom-
muner och kommunala bolag i Blekinge har IVL 
analyserat och utvärderat prover avseende läkemedels-
rester i miljön. Proverna från Blekinge ingick i 
Naturvårdsverkets nationella screeningprogram av 
läkemedelsrester 2005 och har även analyserats och 
rapporterats i 
Andersson et al., 2006 ”Results from the Swedish 
National Screening Programme 2005. Subreport 1: 
Antibiotics, Anti-inflammatory substances and 
Hormones”.
 Syftet med en screening är att kartlägga ämnens 
förekomst  i miljön samt aktuella spridningsvägar. 
Proverna är utspridda både för att representera olika 

sorters källor men även för att visa på geografisk 
spridning. För att täcka ett så stort antal källor och 
område som möjligt tas bara ett prov per punkt. 
Resultaten från screeningen blir således inte statistiskt 
säkerställda samband utan bör snarare ses som en 
indikation på hur belastningen för ämnena ser ut i 
miljön i syfte att utgöra ett underlag för framtida 
miljöövervakning.
 I delprogrammet för denna rapport ingår prover 
från reningsverk, sjukhus samt deponier från Blekinge. 
Totalt har 14 olika läkemedelssubstanser inom 
grupperna antibiotika, anti-inflammatoriska ämnen 
samt hormoner analyserats i 22 olika prover. 
 För förklaringar av ord och termer som används 
i rapporten hänvisas till ordlistan.

Introduktion

Läkemedel används i stor omfattning. På den svenska 
marknaden existerar det 1200 aktiva ämnen i ungefär 
7600 olika produkter (Läkemedelsverket, 2004). 
Under det senaste decenniet har läkemedel alltmer 
uppmärksammats som angelägna föroreningar i miljön 
(Halling-Sörensen et al., 1998, Kümmerer (ed.), 
2004). Effekter av läkemedel i miljön har påvisats som 
störningar av fortplantning och hormonell funktion 
hos vattenlevande organismer på grund av närvaron av 
det syntetiska hormonet etinylestradiol (förekom-
mande i p-piller; MacLatchey et al., 1997, Routledge 
et al. 1998, Larsson et al., 1999).  I Sydostasien har 
användandet av det anti-inflammatoriska preparatet 

diklofenak i veterinärmedicin resulterat i nästan totalt 
utplånande av vissa gamarter vilka livnärt sig på 
kadaver från medicinerade djur. Dessa fåglar uppvisade 
akuta njursjukdomar vid exponeringen av medicinen 
(Oaks et al., 2004). Ett ytterligare problemområde 
som uppmärksammats i sammanhanget är ökad 
bakteriell resistens för antibiotika på grund av före-
komsten av antibiotikahalter i slam vid reningsverk 
(Alexy et al, 2004).
 Tre grupper av läkemedel inkluderades i detta 
screeninguppdrag: antibiotika, anti-inflammatoriska 
ämnen samt hormoner. Utvalda substanser inom de 
respektive grupperna visas i tabell 1.

Bakgrund

Läkemedel används i stor utsträckning och under det 
senaste decenniet har läkemedel alltmer uppmärksam-
mats som angelägna föroreningar i miljön. Tre grupper 
av läkemedel inkluderades i detta screeninguppdrag: 
antibiotika, anti-inflammatoriska ämnen samt hormo-
ner. Totalt sett har 22 prover i matriserna slam, 
avloppsvatten och lakvatten analyserats. Syftet med 
studien var att bestämma koncentrationen av utvalda 
substanser i olika matriser för Blekinge samt att 
diskutera olika källors betydelse för belastningen i 
miljön. Provtagningsstrategin i studien ger en så kallad 
”ögonblicksbild” vilket är av stor betydelse för tolk-
ningen av resultaten. Proverna från Blekinge ingick i 
Naturvårdsverkets nationella screeningprogram av 
läkemedelsrester 2005 och har även analyserats och 
rapporterats i 
Andersson et al., 2006”Results from the Swedish National 
Screening Programme 2005. Subreport 1: Antibiotics, 
Anti-inflammatory substances and Hormones”.
 De anti-inflammatoriska substanserna återfanns 
i högst halter av de tre studerade läkemedelsgrupperna 
i Blekinge vilket stämde överens med resultaten från 
den svenska studien.
 Bland de anti-inflammatoriska ämnena var det 
ibuprofen och naproxen som detekterades i högst 
halter medan halterna av diklofenak var lägst.  Bland 
antibiotikapreparaten var det tetracyklin och doxy-
cyklin som förekom i högst halter och bland hormo-
nerna var det progesteron som förekom i högst halter 
följt av etinylestradiol för vattenprover och noretiste-
ron i slam.  
 Variationen mellan provtagningslokaler är stor 
dels mellan fördelningen av olika ämnen dels mellan 
hur höga halter man återfinner. På grund av det 

begränsade antalet prover per lokal är det svårt att dra 
några slutsatser om olika individuella källors betydelse 
för halterna. För de flesta ämnena var halterna lägre i 
det utgående vattnet från reningsverken än i det 
inkommande. Diklofenak kunde däremot återkom-
mande detekteras i högre halter i det utgående vattnet 
än i det inkommande både i Blekinge samt i den 
svenska studien. En möjlig förklaring till detta är att 
ämnet återbildas från nedbrytningsprodukter till 
modersubstansen under processen i reningsverket. 
Reningsverkens design och metabolism samt nedbryt-
ningsväg för ämnet tycks därför vara av stor betydelse 
för halterna av läkemedel som når ut i miljön. Även 
andra substanser visade denna tendens i den svenska 
screeningen dock ej i proverna från Blekinge län.
 Läkemedel fanns i lakvatten från avfallsdeponier 
och i sjukhusens avloppsvatten. Båda dessa källor leder 
till reningsverken och halterna är sällan högre än för 
det inkommande vattnet till reningsverken. Hushål-
lens förbrukning av de undersökta substanserna tycks 
därför vara av större betydelse än sjukhusen förbruk-
ning. Påverkan från slam och läkemedelsavfall som 
hamnar på deponier kan också betraktas som mindre 
betydande än förbrukningen av ämnena i hushåll.
 Riskbedömningarna för preparaten visade att 
endast en utgående halt för ett ämne, etinylestradiol 
hade riskkvot över 1.  Detektionsgränserna för 
hormonerna var däremot högre än effektnivåerna och 
man kan därför inte utesluta att flera prover har halter 
av dessa ämnen som kan leda till effekter. Riskbedöm-
ningen tog inte heller hänsyn till antibiotikaresistens 
vilket kan vara av stor betydelse för reningsverken.

Sammanfattning

Foto: Monika Puch
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Läkemedel utvecklas och används på grund av dess 
biologiska aktivitet. Normalt sett klassificeras läkeme-
del enligt deras medicinska syften och inom dessa 
undergrupper av den aktiva substansen utifrån dess 
kemiska struktur. I en rapport från Läkemedelsverket 

(2004) om miljöeffekter av läkemedel, klassificerades 
30 läkemedel utifrån sin giftighet i vattenmiljön, enligt 
regler för klassificering och märkning av kemiska 
produkter. Resultaten av klassificeringarna presenteras 
i tabell 2.

Kemiska egenskaper och toxicitet

Terapeutiskt område Substans Molekylformel CASnr

hormoner. etinylestradiol. .. 57-63-6

. noretisteron. .. 68-22-4

. östradiol. .. 50-28-2

. östriol. .. 50-27-1

. progesteron. .. 57-83-0

Terapeutiskt område Substans Molekylformel CASnr

Antibiotika. doxycyklin. .. 564-25-0

. klorotetracyklin. .. 57-62-5

. oxitetracyklin. .. 2058-46-0

. tetracyklin. .. 64-75-5

. demeklocyklin. ..

Anti-inflammatoriska. ibuprofen. .. 15687-27-1

. ketoprofen. .. 22071-15-4

. naproxen. .. 22204-53-1

. diklofenak. .. 15307-86-5

Tabell 1. LäKemedeLSSuBStanSer InKLuderade I ScreenInguppdraget
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Användningen av läkemedel regleras inom den 
Europeiska Unionens ramverk. Regleringen tar hänsyn 
till den möjliga påverkan på människors hälsa. 
Regleringen tar också hänsyn till nationella, ekono-
miska och sociala intressen (Läkemedelsverket, 2004).
 Enligt läkemedelslagen är läkemedel “varor som 
är avsedda att tillföras människor eller djur i syfte att 
förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller 
symptom på sjukdom”. Avsikten med ämnena är alltså 
en central del av definitionen (Läkemedelsverket, 
2004).
 Läkemedel administreras via magen, via huden 
eller genom blodet beroende på ämnet och de medi-
cinska omständigheterna (Kümmerer, 2004). Läkeme-
del kan nå miljön främst via två huvudvägar, industri-

ellt eller via dess förbrukning. Punktutsläpp från 
industrin betraktas dock som mindre betydande 
eftersom läkemedel oftast är högkostnadskemikalier 
och den industriella hanteringen av dem oftast sker 
i sterila miljöer. Distributionen av läkemedel till 
patienter sker antingen i hemmet eller inom vården 
och det som utsöndras hamnar huvudsakligen i de 
kommunala reningsverken. I reningsverken kommer 
substanserna att brytas ner helt, delvis eller inte alls 
och sedan släppas ut i recipienten. Läkemedel kan 
också deponeras som avfall. Läkemedel administreras 
ytterligare veterinärmedicinskt och kan nå miljön via 
direkt utsöndring, via lakvatten från deponier eller via 
gödsel som sprids i jordbruksområden (Figur 1). 

reglering, terapeutisk 
användning och spridningsvägar

Figur 1: SprIdnIngSvägar LäKemedeL (BengtSSon et aL., 2005)
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Tabell 2: mILjöKLaSSIFIcerIng av LäKemedeL (Läkemedelsverket, 2004) 

Substans	 Toxicitetsvärden	 Bioackumulering	 Persistens	 Klassificering

Doxycyklin*    
Klorotetracyklin*. . . .
oxitetracyklin. 3.toxicitetsvärden.(r50). ej.bioackumulerande. ingen.data. miljöfarligt.(r50)
tetracyklin. 2.toxicitetsvärden.(r51). ej.bioackumulerande. ingen.data. otillräcklig.information
ibuprofen. 3.toxicitetsvärden.(r51). potentiell.bioackumulering. ej.lättnedbrytbart. miljöfarligt.(r51/53)
ketoprofen. ingen.data. potentiell.bioackumulering. ingen.data. otillräcklig.information
naproxen. 3.toxicitesvärden.(r52). ej.bioackumulerande. tvetydig.data. otillräcklig.information
diklofenak. 3.toxicitetsvärden.(r.52). potentiell.bioackumulering. ej.lättnedbrytbart. miljöfarligt..(r52/53)
etinylestradiol. 2.toxicitetsvärden.(r51). potentiell.bioackumulering. ej.lättnedbrytbart. miljöfarligt.(r51/53)
noretisteron. 1.toxicitetsvärde.(r50). ej.bioackumulerande. ej.lättnedbrytbart. miljöfarligt.(r50/53)
östradiol. 1.(tvetydigt).toxicitetsvärde. potentiell.bioackumulering. tvetydig.data. otillräcklig.information
östriol. ingen.data. ej.bioackumulerande. ingen.data. otillräcklig.information
Progesteron*. . . .

r50:.väldigt.giftigt.för.vattenlevande.organismer;.. r51:.toxiskt.för.akvatiska.organismer;.
r52:.Skadligt.för.vattenlevande.organismer;.. r53:.kan.orsaka.långtidseffekter.i.vattenmiljön.
* ej inkluderad i Läkemedelsverkets rapport

I samma rapport uppskattades “Predicted no effect 
concentrations”(PNEC) det vill säga den högsta halten 
som man kan ha i vatten utan att några organismer 
förväntas påverkas negativt. I tabell 3 anges PNEC 
enligt Läkemedelsverket, 2004 och Carlsson et al., 
2005.  

Tabell 3: predIcted no eFFect concentratIonS 
(läkemedelsverket,.2004,.carlsson.et.al,.2005)

Ämne	 PNEC	(µg/l)	 Säkerhetsfaktor

doxycyklin. 0,316*. 1000
oxitetracyklin. 20*. 10
tetracyklin. .9*. 10
klorotetracyklin**. ingen.data. ingen.data
demeklocyclin**. ingen.data. ingen.data
ibuprofen. 7,1. 1000
ketoprofen. ingen.data. ingen.data
naproxen. 35. 1000
diklofenak. 100. 10
etinylestradiol. 0,00002. 50
noretisteron. ingen.data. ingen..data
östradiol. 0,00002.. 50
östriol. 0,00075. 100
progesteron. ingen..data. ingen.data

* Andersson et al., 2006.
** ej inkluderad i Läkemedelsverkets rapport

Många läkemedel förvandlas eller metaboliseras i 
kroppen vilket kan leda till förändringar i den kemiska 
strukturen som i sin tur kan innebära mindre biologisk 
aktivitet (effekt) och ökad vattenlöslighet. Metabolis-
men varierar dock stort mellan substanser och medan 
vissa utsöndras helt nedbrutna utsöndras andra helt 
i sin ursprungliga form (Kümmerer, 2004).
 Metabolism eller omvandling av läkemedel hos 
människor sker genom två huvudsakliga vägar.  Den 
första, fas 1 metabolismen, sker genom en kemisk 
reaktion av ämnet vilket ökar dess vattenlöslighet och 
därmed kroppens förmåga att göra sig av med det 
främmande ämnet. I fas II metabolismen förvandlas 
därefter nedbrytningsprodukterna, metaboliterna från 
fas 1 reaktionen, vidare genom att bindas samman 
med någon hjälpmolekyl, ofta ett socker. Detta för att 
ytterligare öka vattenlösligheten och därmed utsönd-
ringen. Hur denna inbindning av hjälpmolekylen sker 
till läkemedlet kommer att spela stor roll för stabilite-
ten av nedbrytningsprodukten i reningsverken samt i 
den yttre miljön. De ämnen som binder till syreatomer 
hos modersubstansen tycks nämligen oftare transfor-
meras tillbaka till huvudämnet i reningsverket. De 
ämnen som istället binder sockermolekylen till 
kvävegrupper verkar lättare gå igenom reningsverken 
utan en tillbakabildning (Möhle et al., 2001, Ternes et 
al., 1999, Kozak et al., 2001). Av de studerade ämnena 
i den här studien så är detta fenom framförallt väldo-
kumenterat för diklofenak vars nedbrytningsprodukter 
vid passage genom reningsverken har visats återbildas 
till modersubstansen (Ebner et al., 1999 Kretz-
Rommel et al., 1993, Grillo et al., 2003). 
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Alla anti-inflammatoriska ämnena i studien är exempel 
på så kallade cox-inhibatorer d.v.s de stoppar ett 
enzym i kroppen som kallas cyklogenas (vilket för-
kortas cox). När det här enzymet försvinner sjunker 
produktionen av prostaglandiner, substanser som 
orsakar smärta, inflammation och feber. Denna typ av 
läkemedel refereras ofta till som NSAIDs; non-steroid 
anti-inflammatory drugs (icke steroida anti-inflamma-
toriska läkemedel).
 Ibuprofen används för att lindra huvudvärk, 
migrän, tandvärk och mensvärk. Det kan också 

användas för att behandla feber i samband med 
infektioner som förkylning eller när man skall behand-
la kronisk eller inflammatorisk smärta så som reuma-
tism. Ketoprofen används för att behandla smärta och 
inflammation såsom reumatiska sjukdomar men också 
för akut smärta och vid mensvärk. Naproxen används 
för att behandla smärta och inflammation vid reuma-
tiska sjukdomar, akut smärta och mensvärk. Det kan 
också användas för migrän. Diklofenak lindrar smärta, 
hämmar inflammation och feber (Infomedica, 2006). 

anti-inflammatoriska ämnen (nSaIds)

Etinylestradiol har en liknande funktion som de 
naturliga hormonerna östrogen och östradiol samt 
deras nedbrytningsprodukter östriol och östron. 
Etinylestradiol är en ingrediens i många preventivme-
del. Östriol och östradiol skrivs ut till kvinnor när den 
naturliga produktionen av östrogener är låg till 
exempel efter klimakteriet. Progesteron (även kallat 
lutren, lutein, flavolutan, corporin och lutealt hor-
mon) är ett naturligt hormon som är involverat i den 

kvinnliga menscykeln, under graviditet samt vid 
fosterutveckling för människor och andra arter. Ämnet 
tillhör en klass av hormoner som kallas prostagener 
och är den naturligt mest frekvent förekommande 
humana prostagenen. Progesteron kan också skrivas ut 
till kvinnor som behandlas för infertilitet. Noretisteron 
har samma funktion som progesteron och skrivs ut till 
kvinnor efter klimakteriet (Infomedica, 2006).

Hormoner 

All antibiotika som inkluderats i screeningen tillhör 
gruppen tetracykliner och har bakteriostatiska effekter. 
De når sin effekt genom att förhindra proteinsyntes 
och därmed tillväxt och reproduktion av bakteria i 
motsats till baktericider som istället dödar bakterien. 
 Doxycyklin används bland annat för att behandla 
lunginflammation, underlivsinfektioner och bihålein-
flammationer när vanligt antibiotika inte är tillräckligt. 
Det kan också ersätta vanligt penicillin vid allergiska 

reaktioner. Oxitetracyklin är den aktiva ingrediensen i 
den farmakologiska produkten oxytetral som också 
används för att behandla acne. Tetracyklin används för 
att behandla vissa former av lunginflammation och 
underlivsinfektioner. Det kan också användas för att 
behandla bihåleinflammationer när vanlig antibiotika 
inte är tillräcklig eller för att behandla acne vid 
allergisk reaktion mot vanligt penicillin (Infomedica, 
2006).

antibiotika

De terapeutiska användningsområdena 
för de olika läkemedlen beskrivs nedan. 
Antalet sålda dygnsdoser av aktuella 
läkemedel vid slutenvården i Blekinge 
presenteras i tabell 4.

Tabell 4:  antaL FörSKrIvna dygnSdoSer av 
underSöKta LäKemedeL vId SLutenvården I BLeKInge 
(Landstinget i Blekinge, 2007)*

. Karlskrona	 Karlshamn

doxycyklin. 20.800. .1.400.
tetracyklin...........................................Sammanlagt.1500
ibuprofen.. 267.138. 29.135
ketoprofen. 110.931. 40.200
naproxen. 206.190. 32.419
diklofenak. 2.975.873. 93.8716
östradiol. 139.755. 16.120

*Övriga undersökta läkemedel i rapporten förskrivs
  ej vid de två sjukhusen.
** ej inkluderad i Läkemedelsverkets rapport
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Inkommande och utgående avloppsvatten samt slam 
samlades in från sex olika reningsverk. Ytterligare fyra 
prover samlades in från två sjukhus respektive två 
deponier (tabell 5, figur 2). Skillnaden mellan de olika 
reningsverken i belastning, påverkan och reningsteknik 
beskrivs i tabell 6 samt i nedanstående text. 

provtagningsprogram 

Tabell 5: provtagnIngSmatrIS BLeKInge 

Kommun	 Plats	 Provtagnings-	 																																			Avloppsvatten	 	 Slam	 Lakvatten
	 	 datum	 Inkommande	 	 Utgående	 Efter	luftnings-
	 	 	 	 	 	 damm	 	

karlshamn. Sternö.arv. 2005-10-17/18. x.(flödespropor-. . x.(flödespropor-. . x.(rötat)
. . . tioneligt.dygnsprov).. tioneligt.dygnsprov)

karlskrona. koholmens.arv. 2005-10-24/25. x.(flödespropor-. . x..(flödespropor-. . x.(ej.rötat)
. . . tioneligt.dygns.och.. . tioneligt.dygns.och
. . . veckoprovtagning). . veckoprovtagning).

karlskrona.. ramdala.arv. 2005-10-24/25. x.(flödespropor-. . x.(flödespropor-. . x.(ej.rötat)
(upptagsområde..ramdala).. . tioneligt.dygnsprov).. tioneligt.dygnsprov). . .

olofström. Jämshögs.arv.. 2005-10-17. . . x. x. x.(ej.rötat).
ronneby. rustorp.arv. 2005-10-11. x.(dygnsprov). . x.(dygnsprov). . x.(ej.rötat).
Sölvesborg. Sölvesborgs.arv. 2005-10-26. x.(dygnsprov). . x.(dygnsprov). . x.(ej.rötat).
karlshamn. Sjukhus. 2005-10-18. . . x. . .
karlskrona. Sjukhus. 2005-10-18. . . x. . .
karlskrona. Bubbetorp.deponi. 2005-10-03. . . . . . x
ronneby. angelskog.deponi. 2005-10-05. . . . . . x

Koholmen avloppsreningsverk Bubbetorp avfallsanläggning

Foto: Martin Pettersson
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KARLSHAMN,	STERNö	ARV har sk. UCT – reningsprocess 
(University of CapeTown) med följande reningsteg i 
angiven ordning anaerob, anoxzon, aerobzon och sist 
sedimentering. Returslam pumpas till anoxzon. Till 
anaerob zon recirkulerar vatten från anoxzon. Recirku-
lation av vatten från aerob till anox. Reningsverket tar 
emot vatten från hushåll, mindre industrier samt från 
Blekingesjukhuset i Karlshamn.

KARLSKRONA,	KOHOLMEN	ARV har bio-fosfor och 
kväverening samt efterfällning och polering i sand-
filter. Reningsverket har påverkan från lakvatten, 
mejeri samt Blekingesjukhuset i Karlskrona.

KARLSKRONA,	RAMDALA	ARV, upptagningsområde 
Ramdala och Jämjö, har simultanfällning som renings-
process och har efterpoleringsdamm. Reningsverket 
tar emot vatten från hushåll, vårdcentral och två 
äldreboende.

SöLVESBORg	ARV har mekanisk, kemisk och biologisk 
rening och har påverkan från hushåll, mindre indu-
strier och slakterier.

RONNEBy,	RuSTORP	ARV, har stabilisering och centrifu-
gavvattning. Förbiologisk rening i aktiv slam, kväve-
rening, kemisk fällning samt aerob slambehandling. 
Reningsverket har påverkan från hushåll och pappers-
industri.

OLOfSTRöM,	JÄMSHögS	ARV, har stabilisering (slamoxi-
dationsbassäng) och centrifugavvattning. Vattenre-
ningsprocess: aktivslamanläggning utformad för 
biologisk fosforrening samt kemisk fällning med 
polyaluminiumklorid. Kemslammet återförs till 
biosteget och allt slam stabiliseras i slamoxidationsbas-
sängen. Merparten av utgående avloppsvatten passerar 
en våtmark avsedd i första hand för nitrifikation. 
Reningsverket tar emot vatten från hushåll, vårdcen-
tral, äldreboende samt industrier, främst bilindustri. 

Provtagning
VATTEN
Vattenprover samlades in i rengjorda plastflaskor och 
förvarades frysta fram till analys. En flaska med 
ultrarengjort vatten (Milli-Q), som exponerades för 
omgivande luft användes som fältblind.

SLAM	
Personal på reningsverken samlade in slam från 
anaeroba kammare, i plastburkar som förvarades frysta 
fram till analys. En plastburk som fylldes med kiselgel 
och exponerades för den omgivande luften under 
provtagning användes som fältblind.

Analys
En utförlig analysbeskrivning finns i Andersson et al., 
2006, ”Results from the Swedish National Screening 
Programme 2005. Subreport 1: Antibiotics, Anti-
inflammatory substances, and Hormones”.

Resultat 
Koncentrationer och detektionsgränser för antibiotika, 
anti-inflammatoriska ämnen och hormoner ges i 
tabell 9 längst bak. Resultaten diskuteras per ämnes-
grupp nedan.

metod

Tabell 6: StorLeK ocH BeLaStnIng För renIngSverKen 

	 Karlshamn		 Karlskrona	 Karlskrona	 Sölvesborg	 Ronneby	 Olofström	
	 Sternö	ARV		 Koholmen	ARV	 Ramdala	ARV	 ARV	 Rustorp	ARV	 Jämshögs	ARV	

dimensionering. 30000. 57000. 3300. 19500. 24000. 19500
anslutna. 22000. 40000. 2000. 8600. 19000. 12000

Figur 2: geograFISK SprIdnIng av prover Från BLeKInge 
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 Oxytetracyklin Tetracyklin Demeclocyklin Klortetracyklin Doxycyklin
Karlskrona K 1600 2200 <6 <12 340
Olofström <5 1300 <5 <10 580
Ronneby <6 2500 <6 <11 <6
Sölvesborg <6 <3 <6 <11 <6
Karlskrona R <5 <2 <5 <9 <5
Karlshamn <4 <2 <4 <8 <4

0 1000 2000

Figur 3: KoncentratIoner av antIBIotIKa I vatten

Figur 4: KoncentratIoner av antIBIotIKa I SLam

Tabell 7: renIngSeFFeKt (%) antIBIotIKa 

Kommun	 Reningsverk	 Oxytetracyklin	 Tetracyklin	 Demeclocyklin	 Klortetracyklin

karlshamn. Sternö.. 100. 100. 100. 100
karlskrona. koholmen. -. -. -. 100
karlskrona. ramdala.. 84. 89. -. 100
ronneby. rustorp. -. 99. -. -
Sölvesborg. Sölvesborg. 100. 100. -. 100

(-= halt under detektionsgränsen i det inkommande vattnet)

Reningsverk
Antibiotikarester återfanns i inkommande vatten i 
samtliga reningsverk förutom Koholmen, Karlskrona 
(figur 3). De mest frekvent förekommande antibiotika 
var liksom i den nationella screeningen tetracyklin följt 
av oxytetracyklin samt doxycyklin i halter motsvarande 
0,4 µg/l -1,8 µg/l, och 0,24 µg/l - 0,79 µg/l respektive 
0,65 µg/l - 0,66 µg/l. Halterna för antibiotika var i nivå 
med de för övriga Sverige (Andersson et al, 2006) för-
utom för Ronneby ARV som avviker med något högre 
halter i det inkommande vattnet.
 Klorocyklin och demeclocyklin förekom däremot 
enbart i det inkommande vattnet från Sternö ARV 
i Karlshamn i halter motsvarande 0,19 µg/l och 
0,049 µg/l. Klorotetracyklin och demeclocyklin förekom 
även ytterst begränsat i övriga nationella prover (Anders-
son et al., 2006). Klorotetracyklin hittades i utgående 
vatten från Ramdala ARV, Karlskrona trots att det inte 
återfanns i det inkommande. Samma tendens för detta 
ämne kunde återfinnas 
i andra reningsverk i den nationella screeningen. 
 Rester av tetracyklin och oxytetracyklin (0,2 µg/l 
och 0,13 µg/l respektive) kunde återfinnas i utgående 
avloppsvatten enbart från reningsverket i Ronneby  
vilket också var det reningsverk som hade högst halter  
av samma ämnen i det inkommande vattnet. I den 
nationella screeningen var halter av antibiotika generellt 
högre i de norra delarna av Sverige än i de södra. 
Ronneby avviker dock från detta mönster med högre 
halter än de flesta andra reningsverk i södra Sverige. 
Koncentrationerna av antibiotika var dock lägre i det 
utgående än i det inkommande vattnet.   
 Enbart oxytetracyklin, tetracyklin samt doxycyklin 
kunde återfinnas i slam från tre av de provtagna 
reningsverken i halter motsvarande 1600 µg/kg TS, 
1300 µg/kg TS -2200 µg/kg TS samt 340 µg/kg TS -580 
µg/kg TS (figur 4). De reningsverk, i vilka man återfann 
antibiotikarester i slam var Koholmen i Karlskrona samt 
reningsverken i Ronneby och Olofström. Inget av dessa 

reningsverk rötar sitt slam. Halterna för tetracyklin och 
doxycyklin var i nivå med övriga prover i den nationella 
screeningen medan halterna av oxytetracyklin i Kohol-
men ARV, Karlskrona var ett av de högre. Lindberg et 
al., har tidigare rapporterat koncentrationer på 1300-
1500 µg/kg TS för doxycyklin i slam från nationella 
reningsverk (Lindberg et al., 2005).
 De mycket låga halterna och enstaka detektionerna 
i det utgående vattnet visar på en hög reningseffekt för 
antibiotika i reningsverken (tabell 7). 

Sjukhusavlopp
Enbart de antibiotika i studien som förskrivs vid 
slutenvården i Blekinge kunde detekteras i det utgå- 
ende vattnet. Tetracyklin återfanns i provet från Bleking-
esjukhuset Karlshamn i en koncentration av 1,2 µg/l 
vilket är i samma storleksordning som det inkommande 
vattnet till reningsverken. Doxycyklin detekterades 
istället i avloppsvatten från Blekingesjukhuset Karlskrona 
i en koncentration motsvarande 3,1 µg/l vilket är be-
tydligt högre än mot-svarande koncentrationer i inkom-
mande vatten till reningsverken (figur 3). Skillnaderna  
i halterna av doxyxyklin sjukhusen emellan skulle kunna 
bero på skillnaden i förskrivning. Doxycyklin skrivs ut  
i avsevärt större volymer i Karlskrona än i Karlshamn 
(tabell 4). För tetracyklin finns det ingen uppdelning av 
försäljningen sjukhusen emellan. Att halten doxycyklin  
i sjukhusavloppet överstiger koncentrationerna i det 
inkommande vattnet för reningsverken stämmer med de 
resultat som sammanställdes i den nationella screeningen 
(Andersson et al., 2006). Doxycyklinhalten för Blekinge-
sjukhuset Karlskrona var dessutom en av de högre i den 
nationella screeningen. 

Deponier
Inga halter av antibiotika kunde detekteras i lakvattnet 
från de undersökta deponierna.

antibiotika



1� 1�

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Diklofenak
Karlskrona K 34 15 21 <4
Olofström 19 26 21 16
Ronneby 33 18 22 30
Sölvesborg 42 31 11 7
Karlskrona R 34 81 12 69
Karlshamn 96 4,8 11 <3

Figur 5: HaLter av antI-InFLammatorISKa ämnen I vatten

Figur 6: HaLter av antI-InFLammatorISKa ämnen I SLam

Reningsverk
Ibuprofen var den förening bland de anti-inflammatoriska 
ämnena som förekom i högst halter i inkommande vatten 
till reningsverken följt av naproxen, ketoprofen och sist 
diklofenak (figur 5). Medelkoncentrationerna för de olika 
ämnena var enligt tidigare ordningsföljd; 8,3 µg/l, 5,3 µg/
l, 4,0 µg/l respektive 0,4 µg/l. Halterna låg i sam-ma 
storleksordning som för övriga reningsverk i Sverige 
(Andersson et al., 2006, Bendz et al. 2005). Medelhalterna 
i den nationella screeningen var enligt tidigare följdord-
ning 7,5 µg/l, 7,3 µg/l, 3,0 µg/l och 0,37 µg/l.  
 Högst halter av anti-inflammatoriska ämnen i 
inkommande vatten förekom i Karlskrona, Ramdala 
ARV, följt av Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Kohol-
men ARV, och sist Sölvesborg. 
 I det utgående vattnet var totalhalterna fortfarande 
högst i Karlskrona, Ramdala ARV följt av Olofström, 
Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och sist Karlskrona, 
Koholmen ARV. Halterna för provet som tagits efter en 
luftningsdamm i Olofströms reningsverk var något högre 
för ibuprofen, samma för naproxen men lägre för 
ketoprofen och diklofenak. Reningseffekten för detta steg 
är dock svår att uttala sig om utifrån endast ett prov.
 Halterna för alla substanser hade reducerats i 
reningsverken med undantag för diklofenak där halterna 
hade ökat eller låg kvar på samma nivåer som för det 
inkommande vattnet (figur 5). Medelhalterna i Blekinge 
för ibuprofen, naproxen, ketoprofen och diklofenak i det 
utgående vattnet var 0,6 µg/l, 0,6 µg/l, 0,8 µg/l, 0,4 µg/l 
och var med undantag för diklofenak lägre jämfört med 
medelhalterna i den nationella screeningen som var, i 
samma följdordning, 2,5 µg/l, 1,2 µg/l, 2,0 µg/l och 
0,36 µg/l. I den nationella screeningen var det framförallt 
reningsverken i de norra delarna av Sverige som hade 
höga halter i det utgående vattnet (Andersson et al., 
2006). Halterna för Blekinge var däremot i samma 
storleksordning som tidigare rapporterats från Källby 
ARV i Lund och Ryaverket (Bendz et al., 2005, Paxeus et 
al,. 2004). Reningseffekten för de anti-inflammatoriska 
ämnena var hög i reningsverken för alla ämnen förutom 

diklofenak (tabell 8). Genomsnittet för Sverige var för 
ibuprofen 77 %, naproxen 68 %, ketoprofen 55 %, 
diklofenak 50 %. Reningseffektiviteten för diklofenak  
har tidigare rapporterats som låg (Heberer et al, 2002 & 
2005). Detta skulle kunna bero på att nedbrytningspro-
dukterna till diklofenak återbildas till huvudsubstansen  
i reningsverket. 
 Ibuprofen var även den förening som förekom i  
högst halter i slammet från reningsverken. Halterna var 
något högre i det rötade slammet än i det icke rötade. 
Proverna är dock för få för att kunna klargöra ett statis-
tiskt säkerställt samband. Medelvärdena för ibuprofen, 
naproxen, ketoprofen och diklofenak i Blekinge var 
43 µg/kg TS, 29 µg/kg TS, 16 µg/kg TS och 30 µg/kg TS 
vilket ligger inom samma storleksordning, eller något lägre, 
som den nationella screeningen (Andersson et al., 2006).

Sjukhusavlopp
Halterna av anti-inflammatoriska ämnen i sjukhusavlopp 
låg i samma storleksordning som för det inkommande 
vattnet till reningsverken. Ibuprofen var den substans 
som förekom i högst halter. Halterna av ibuprofen i 
avloppsvattnet från Blekingesjukhuset Karlskrona var 
ungefär dubbelt så högt som den näst högsta halten i de 
övriga sjukhusen i den nationella sammanställningen. 
Samtliga anti-inflammatoriska ämnen skrivs ut i större 
volymer vid Blekingesjukhuset Karlskrona än vid 
Blekingesjukhuset Karlshamn (tabell 4). Det är däremot 
bara för ibuprofen som detta mönster återspeglas i de 
utgående halterna i avloppsvattnet. De övriga ämnena 
förekommer nämligen i högre halter i avloppsvattnet  
från Blekingesjukhuset Karlshamn.

Deponier
Alla anti-inflammatoriska ämnen återfanns i lakvattnet 
från deponierna (figur 5). Högst halter förekom av 
ibuprofen därefter ketoprofen, naproxen och lägst var 
halterna av diklofenak (halterna av diklofenak och 

anti-inflammatoriska ämnen (nSaIds)

Tabell 8: renIngSeFFeKt (%) För antI-InFLammatorISKa ämnen 

Kommun	 Reningsverk	 Ibuprofen	 Naproxen	 Ketoprofen	 Diklofenak

karlshamn. Sternö.. 100. 99. 92. 31
karlskrona. koholmen. 100. 99. 99. 35
karlskrona. ramdala.. 86. 79. 79. -6
ronneby. rustorp. 99. 97. 87. -20
Sölvesborg. Sölvesborg. 85. 81. 55. -38

naproxen är så låga att de inte syns i figuren). Halterna 
av ibuprofen och ketoprofen ligger i nivå med halter i 
det utgående vattnet från reningsverken medan naprox-
en ligger tio gånger lägre och diklofenak hundra gånger 

lägre än det utgående vattnet från reningsverken. 
Halterna i lakvattenproverna låg i samma storleks-
ordning som för övriga nationella lakvattenprover 
(Andersson et al., 2006).
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Karlskrona K  <0.0001 <0.0003 <0.0005 0,01 <0.0007

Karlskrona R   <0.0001 <0.0003 <0.0005 0 <0.0007

Figur 8:  KoncentratIoner av Hormoner I SLam
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 Östriol Östradiol Etinylestradiol Noretisteron Progesteron
Karlskrona K <2 <2 <4 <9 31
Olofström <2 <2 <4 <8 41
Ronneby <2 <2 <4 <9 intf
Sölvesborg 14 <3 <4 170 110
Karlskrona R <1 <2 <3 <7 23
Karlshamn <1 <2 <3 37 54

■ 

■ 

Figur 7: KoncentratIoner av Hormoner I vatten

Reningsverk
I inkommande vatten till reningsverk hittades noretis-
teron och progesteron i alla prover (0,003-0,02 µg/l 
samt 0,009-0,017 µg/l). Halter av etinylestradiol fanns 
däremot enbart i ett av reningsverken, Karlskrona 
Koholmen, i en koncentration av 0,05 µg/l. Östriol 
och östradiol detekterades inte i något reningsverk. 
Halterna för det inkommande vattnet i Blekinges 
reningsverk låg i samma nivåer som för övriga Sverige 
(Andersson et al., 2006).
 I det utgående vattnet detekterades progesteron 
i fem reningsverk varav fyra i ännu högre halter än i 
det inkommande vattnet. Progesteronhalten var även 
högre efter den luftade dammen i Olofströms renings-
verk än innan dammen. Detta mönster kunde även 
detekteras i den nationella screeningen. Etinylestradiol 
detekterades i Karlshamns reningsverk och noretiste-
ron i Karlskrona, Koholmen ARV. Halten av eti-
nylestradiol i Koholmen var den högsta halten av 
etinylestradiol som kunde detekteras i den nationella 
screeningen där de flesta prover var under den analy-
tiska detektionsgränsen för etinylestradiol. Östradiol 
och östriol detekterades inte i det utgående vattnet 
överhuvudtaget.
 Progesteron kunde detekteras i slammet från alla 
reningsverk i koncentrationer mellan 23 µg/kg TS och 
110 µg/kg TS medan noretisteron enbart fanns i Sölves- 
borg, 170 µg/kg TS och i Karlshamn, 37 µg/kg TS.  
I slam kunde även östriol detekteras i provet från 
Sölvesborg. I den nationella studien var koncentratio-
nerna mellan följande värden: östriol 14 µg/kg TS - 
3900 µg/kg TS, östradiol 3,3 µg/kg TS -310 µg/kg TS, 
etinylestradiol 3,3 µg/kgTS - 6800 µg/kg TS, noretis-
teron 8,7 µg/kg TS - 6100 µg/kg TS och progesteron 
14 -1900 µg/kg TS. Andra studier har rapporterat 
koncentrationer av östrogener på 4,2 µg/kg TS - 
111 µg/kg TS (Ternes et al. 2002, Wenzel et al 1999)
 Halterna för de östrogena ämnena i vatten 
överensstämmer med vad som funnits i tidigare 
arbeten med prover under detektionsgränsen till 
prover med halter i µg/l-nivåer (Labadine et al. 2003 

Shore et al.1993). Koncentrationerna för noretisteron 
och progesteron är istället högre än de väldigt få data 
som går att finna i litteraturen. Tidigare mätningar har 
dock påvisat dess förekomst i miljön (Kolpin et al. 
2002) Inget klart mönster för hormonerna kan ses i 
resultaten vare sig för proverna från Blekinge eller för 
proverna analyserade i den nationella screeningen. 
Variationen i halter på utgående samt inkommande 
vatten till reningsverken kan bero på olika stor 
förekomst av ämnena i det inkommande vattnet, olika 
reningsförmåga i de olika reningsverken, återbildning 
av substanserna under reningsprocessen samt det 
faktum att det inte är exakt samma vatten som 
provtagits före och efter reningsverket. På grund av det 
svårtolkade och spridda resultatet har ingen reningsef-
fekt för de respektive reningsverken beräknats för 
hormonerna.

Sjukhusavlopp
I avloppsvatten från sjukhus detekterades enbart 
östriol av hormonämnena och då endast i provet från 
Karlshamn i en koncentration på 0,05 µg/l. Även i den 
nationella screeningen var det enbart i detta prov man 
kunde detektera halter av östriol. Östriol förskrivs inte 
vid sjukhusen i Blekinge utan härrör troligen från 
naturligt förekommande halter av ämnet hos sjukhu-
sets patienter.  

Deponier
Koncentrationer av alla ämnen förutom östradiol 
kunde detekteras i lakvatten från Ronneby deponi 
medan enbart progesteron kunde detekteras i lakvatten 
från deponin i Karlskrona. Progesteron kunde hittas i 
alla lakvatten från deponierna i den nationella screen-
ingen, medan noretisteron fanns i alla prover förutom 
från deponin i Karlskrona. Koncentrationerna av 
hormoner är i samma storleksordning som koncentra-
tionerna i det inkommande och utgående vattnet från 
reningsverken.

Hormoner
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Syftet med studien var att bestämma koncentrationen 
av utvalda substanser i olika matriser för Blekinge samt 
att diskutera olika källors betydelse för belastningen på 
miljön. Provtagningsstrategin i studien ger en så kallad 
”ögonblicksbild” vilket är av stor betydelse för tolk-
ningen av resultaten.
 De anti-inflammatoriska substanserna återfanns i 
högst halter av de tre studerade läkemedelsgrupperna i 
Blekinge vilket stämde överens med resultaten från den 
nationella studien.
 Bland de anti-inflammatoriska ämnena var det 
ibuprofen och naproxen som detekterades i högst 
halter medan halterna av diklofenak var lägst. Bland 
antibiotikapreparaten var det tetracyklin och doxy-
cyklin som förekom i högst halter och bland hormo-
nerna var det progesteron som förekom i högst halter 
följt av etinylestradiol för vattenprover och noretiste-
ron för slam.  
 Variationen mellan provtagningslokaler är stor 
dels mellan fördelningen av olika ämnen dels mellan 
hur höga halter man återfinner. På grund av det 
begränsade antalet prover per lokal är det svårt att dra 
några slutsatser om olika individuella källors betydelse 
för halterna. Faktorer som ytterligare kan spela in 
förutom reningsverkens design (t.ex. uppehållstid) är 
läkemedelskonsumtion i respektive område. För 
studien har enbart data för förskrivning inom sluten-
vården inkluderats. Halterna kan också variera mellan 
provtagningstillfälle, det är inte heller exakt samma 
vatten som provtas för det inkommande vattnet som 
för det utgående. 
 Flera substanser kunde dock återkommande 
detekteras i högre halter i det utgående vattnet än i det 
inkommande vattnet i den nationella studien. Re-
ningsverkens design och metabolism samt nedbryt-
ningsväg för ämnet tycks därför vara av stor betydelse 
för halterna av läkemedel som når ut i miljön. I den 
nationella screeningen kunde dessutom en regional 
trend observeras för framförallt anti-inflammatoriska 
ämnen med högre halter i norra Sverige jämfört med 
södra. En förklaring som diskuteras för detta är 
skillnader i upphållstid i reningsverken samt tempera-
turen på vattnet. Fler studier behövs däremot för att 
bättre beskriva detta. 
 Läkemedel kunde spåras i lakvatten från de 
undersökta deponierna och i sjukhusens avloppsvatten. 
Båda dessa källor leder till reningsverken och halterna 
är sällan högre än det inkommande vattnet till renings-
verken. Hushållens förbrukning av dessa preparat tycks 

därför vara av större betydelse än sjukhusens förbruk-
ning. Påverkan från slam och läkemedelsavfall som 
hamnar på deponier kan också betraktas som mindre 
betydande än förbrukningen av ämnena i hushåll.  
Halterna i avloppsvattnet från sjukhusen stämde 
överens med försäljningsstatistiken från slutenvården i 
den mån att enbart de läkemedel, med undantag för 
östriol som är ett naturligt hormon, som förskrivs 
inom slutenvården i Blekinge kunde återfinnas i 
avloppsvattnet. Skillnaden i halter mellan de två 
sjukhusen kunde däremot inte förklaras med hjälp av 
försäljningsstatistik. Halterna från Blekingesjukhuset 
Karlshamn var i flera fall högre än vad försäljningssta-
tistiken indikerade. Faktorer som kan påverka detta är 
vattenflöden samt hur nära källan man tagit proverna.
 Den svenska försäljningen av ibuprofen år 2002 
var 460 000 DDD (Defined Daily Dose; Läkemedels-
verket, 2004) En DDD motsvarar 1,2 g (WHO, 
2006) och försäljningen motsvarar därför totalt 
56 000 kg. Motsvarande siffror för naproxen, diklofe-
nak och ketoprofen var 14 000 kg, 2 800 kg respektive 
1 600 kg. Varje år produceras 240 000 kg TS slam i 
Sverige (SCB, 2004). Om medianvärdet för ibuprofen 
för slam i den nationella studien används för att 
uppskatta koncentrationen för allt slam i Sverige, 
hamnar totalt sett ca 16 kg ibuprofen i det svenska 
slammet årligen vilket motsvarar 0,03 % av den årliga 

diskussion
Ett sätt att relatera uppmätta halter till kända effekter i 
miljön är att utföra en så kallad riskbedömning där 
man erhåller en riskkaraktäriseringskvot baserat på den 
uppmätta koncentrationen MEC (measured environ-
mental concentration) och den beräknade högsta 
halten utan effekt PNEC (predicted no effect concen-
tration). När kvoten MEC/PNEC är mindre än 1 
förväntas ingen negativ inverkan på miljön men när 
kvoten överstiger 1 anses halterna vara så höga att det 
finns behov för fortsatta utredningar om ämnet eller 
lokalen där provet tagits. 
 Vilka effekter som riskbedömningen tar hänsyn 
till beror på vilka effektstudier man har använt för att 
beräkna PNEC. I denna studie har data i den mån det 
finns tillgängligt använts för effekter på vattenloppor, 
alger samt fisk i syfte att representera olika nivåer i 
näringskedjan. Det ideala är att använda långtidsstu-
dier som inkluderar fortplantning, generationsskifte 
och unga individer vilket anses vara känsliga skeden i 
de flesta organismers livscykel. I brist på långtidsstu-
dier, studier på alla nivåer i näringskedjan samt för att 
gå från laborativa studier till mer realistiska fältscena-
rion använder man olika säkerhetsfaktorer från 10 till 
1000 för att sänka den haltnivå vid vilken man 
teoretiskt kan förvänta sig effekter. Ju högre säkerhets-
faktor desto större osäkerhet i bakomliggande testma-
terial. PNEC anses därmed representera ett värsta 
scenario som tar med effekter för långtidsexponering, 
effekter för olika typer av organismer och olika nivåer i 
näringskedjan. För de hormonella ämnena har även 
särskilda studier på hormonella effekter tagits med 
eftersom dessa ämnen visat hög känslighet för detta i 
framförallt fisk.
  Eftersom inga studier har gjorts på ytvatten i 
Blekinge har en riskbedömning utförts på det utgå-
ende vattnet från reningsverken. För att dessa prover 
på ett bättre sätt skall representera verkligheten har 
halterna spätts ut med faktor på 10 (TGD, 2003). 
Eftersom PNECberäkningarna associeras med viss 
osäkerhet beroende på kvalitet och kvantitet av data, 
vilken säkerhetsfaktor som använts och med tanke på 
att screeningresultaten inte är statiskt säkerställda utan 
snarare en ögonblicksbild av verkligheten bör resulta-
ten tolkas med försiktighet. Ingen riskbedömning 
utfördes för lakvatten eller avloppsvatten från sjukhu-
sen eftersom dessa antas att gå till reningsverken. Ingen 
riskbedömning utfördes heller för ketoprofen, deme-
klocyklin, klorocyklin, noretisteron eller progesteron 
på grund av avsaknad av effektdata. 

Utförda riskbedömningar var alla under 1 förutom för 
hormonet etinylestradiol i Koholmen reningsverk i 
Karlskrona där halten var så hög att risk för hormo-
nella effekter för djurlivet, framförallt fisk, i vattnet 
föreligger. Detektionsgränserna för hormonerna i de 
flesta prover var däremot högre än effektnivåerna och 
man kan därför inte utesluta att flera prover har halter 
av dessa ämnen som kan leda till hormonella effekter 
för vattenlevande organismer. Riskbedömningen tog 
inte heller hänsyn till antibiotikaresistens vilket kan 
vara av stor betydelse för reningsverken.  Eftersom inga 
ytvattenprover tagits i studien kan man dessutom inte 
veta hur snabbt dessa halter späds ut i det mottagande 
vattnet och hur länge och i vilket avstånd till renings-
verket som dessa risker föreligger.

riskbedömning (mec/pnec)
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l  Av de studerade läkemedlen förekommer de anti-
 inflammatoriska ämnena i högst halter.

l Hushållens konsumtion tycks vara av störst 
 betydelse för halterna av de studerade ämnena 
 i reningsverken.

l	Halterna för olika antibiotika samt anti-
 inflammatoriska ämnena är lägre i det utgående   
 vattnet än i det inkommande för alla ämnen utom  
 diklofenak. En förklaring till detta skulle kunna 
 vara att ämnet återbildas under reningsprocessen.

l	 Inget tydligt mönster kunde observeras för 
 hormonerna.

l	Alla riskkvoter var under 1 förutom för etinyl-
 estradiol i Koholmens reningsverk. De analytiska   
 detektionsgränserna för hormoner är dock högre 
 än effektnivåerna i de flesta proverna.

Slutsatser

försäljningen. En liknande beräkning för naproxen, 
ketoprofen och diklofenak ger 4,3 kg, 4,1 kg respek-
tive 5,5 kg vilket motsvarar 0,03 %, 0,15 %, och  
0,35 % av den årliga försäljningen. Således hamnar en 
mycket liten del av den försålda mängden av dessa 
läkemedel i slammet. 
 Riskbedömningarna för proverna visade att 
endast ett avloppsreningsverk hade halter i det 
utgående vattnet med en riskkvot över 1. Detta var för 
hormonet etinylestradiol i Koholmens reningsverk i 
Karlskrona. Detektionsgränserna för hormonerna var 
dock högre än effektnivåerna och man kan därför inte 
utesluta att flera prover har halter av dessa ämnen som 
kan leda till hormonella effekter för vattenlevande 
organismer. Riskbedömningen tog inte heller hänsyn 

till antibiotikaresistens vilket kan vara av stor betydelse 
för reningsverken. Eftersom inga ytvattenprover tagits i 
studien kan man dessutom inte heller veta hur snabbt 
dessa halter späds ut i det mottagande vattnet och hur 
länge och i vilket avstånd till reningsverket som dessa 
risker föreligger. För att ytterligare utreda dessa 
ämnens påverkan på djurlivet i vattnet vore det därför 
intressant att ta fler prover i recipienter till reningsver-
ken. För att utreda de olika reningsverkens kapacitet 
att rena avloppsvattnet från läkemedel behöver fler 
prover tas på inkommande samt utgående vatten i 
reningsverken.
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Tabell 9: reSuLtat

Lokal	 	 Information	 Enhet	 Oxytetracyklin	 Tetracyklin	 Demeclocyklin	 Klortetracyklin	 Doxycyklin	 Ibuprofen	 Naproxen	 Ketoprofen	 Diklofenak	 östriol	 östradiol	 Etinylestradiol	 Noretisteron	 Progesteron

karlshamn,.Sternö.arv. utgående.vatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,008. 0,067. 0,46. 0,40. <0,0001. <0,0003. 0,04. <0,0007. 0,015
karlskrona,.koholmens.arv. utgående.vatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. <0,0023. 0,07. 0,06. 0,31. <0,0001. <0,0003. <0,0005. 0,01. <0,0007
karlskrona,.ramdala.arv. utgående.vatten. µg/l. <0,0003. 0,003. <0,0003. 0,008. <0,0004. 1,5. 1,7. 1,4. 0,7. <0,0001. <0,0003. <0,0005. 0,00. <0,0007
olofström,.Jämshögs.arv. utgående.vatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,7. 0,8. 2,0. 0,6. <0,0005. <0,001. <0,002. <0,004. 0,027
ronneby,.rustorp.arv. utgående.vatten. µg/l. 0,13. 0,200. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,05. 0,14. 0,35. 0,26. <0,0005. <0,001. <0,002. <0,004. 0,040
Sölvesborg.arv. utgående.vatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,6. 0,7. 0,6. 0,3. <0,0005. <0,001. <0,002. <0,004. 0,038
olofström,.Jämshögs.arv. efter.luftningsdamm. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,8. 0,8. 0,5. 0,3. <0,0005. <0,001. <0,002. <0,004. 0,030
Blekingesjukhuset.karlshamn. utgående.vatten.. µg/l. <0,0003. 1,200. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 6,0. 4,0. 2,2. 2,0. 0,05. <0,0003. <0,0005. <0,0007. intf
Blekingesjukhuset.karlskrona. utgående.vatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. 3,1. 26. 0,9. 1,3. 0,1. <0,0005. <0,001. <0,002. <0,004. intf
karlshamn,.Sternö.arv. inkommande.vatten. µg/l. 0,24. 1,0. 0,049. 0,19. 0,65. 9,3. 4,9. 5,7. 0,57. <0,0001. <0,0003. <0,0005. 0,003. 0,017
karlskrona..koholmens.arv. inkommande.vatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 7,3. 5,0. 4,0. 0,5. <0,0001. <0,0003. 0,05. 0,01. 0,013
karlskrona,.ramdala.arv. inkommande.vatten. µg/l. <0,0003. 0,430. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 11. 8,0. 6. 0,67. <0,0001. <0,0003. <0,0005. 0,01. 0,009
ronneby,.rustorp.arv. inkommande.vatten. µg/l. 0,79. 1,800. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 10. 5. 3. 0,2. <0,0001. <0,0003. <0,0005. 0,01. 0,011
Sölvesborg.arv. inkommande.vatten. µg/l. 0,38. 0,520. <0,0003. <0,0005. 0,66. 3,7. 3,5. 1,2. 0,2. <0,0001. <0,0003. <0,0005. 0,02. 0,011
karlskrona,.Bubbetorp.deponi. lakvatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,42. 0,01. 0,11. 0,02. <0,0005. <0,001. <0,002. <0,004. 0,012
ronneby,.angelskog.deponi. lakvatten. µg/l. <0,0003. <0,0002. <0,0003. <0,0005. <0,0004. 0,78. 0,02. 0,11. 0,01. 0,020. <0,001. 0,035. 0,004. 0,024
karlskrona,.koholmens.arv. ej.rötat.slam. µg/kg.tS. 1600. 2200. <6. <12. 340. 34. 15. 21. <4. <2. <2. <4. <9. 31
olofström,.Jämshögs.arv. ej.rötat.slam. µg/kg.tS. <5. 1300. <5. <10. 580. 19. 26. 21. 16. <2. <2. <4. <8. 41
ronneby,.rustorp.arv. ej.rötat.slam. µg/kg.tS. <6. 2500. <6. <11. <6. 33. 18. 22. 30. <2. <2. <4. <9. intf
Sölvesborg.arv. ej.rötat.slam. µg/kg.tS. <6. <3. <6. <11. <6. 42. 31. 11. 7. 14. <3. <4. 170. 110
karlshamn,.Sternö.arv. rötat.slam. µg/kg.tS. <4. <2. <4. <8. <4. 96. 4,8. 11. <3. <1. <2. <3. 37. 54
karlskrona,.ramdala.arv. ej.rötat.slam. µg/kg.tS. <5. <2. <5. <9. <5. 34. 81. 12. 69. <1. <2. <3. <7. 23

Aerob: med.närvaro.av.luft.

Anaerob: utan.närvaro.av.luft...

Anox: syresatt

ARV: avloppsreningsverk

Bioackumulering: när.upptagningshastigheten............
av.ett.ämne.i.en.organism.påtagligt.överstiger..
dess.utsöndringshastighet.

BLS: Blekingesjukhuset

Deponi: avfallsanläggning,.soptipp

Dygnsdos (DDD; defined daily dose): uppskattad.
genomsnittlig.tillförd.dos.per.dygn.vid.använd-.
ning.för.läkemedlets.huvudindikation..

Eko-toxicitet:.giftighet.för.olika.organismer.

Effluent: avflöde.från.reningsverket.

Farlighet:.de.inneboende.möjligheter.ämnet.har......
att.framkalla.skador.på.hälsa.och.miljö..

Henrys lags konstant:.ett.mått.på.fördelningen.av.ett.
ämne.mellan.vattenfas.och.luft,.ett.högt.värde.
visar.på.stor.potential.att.förångas.till.luften.

Koc:..fördelning.av.ett.ämne.mellan.sediment.och.
vatten,.där.ett.högt.värde.visar.på.en.potential.....
för.ämnet.att.anrikas.i.sediment..

Konjugat:.läkemedelsmolekylen.har.bundits.till.en.
vattenlöslig.hjälpmolekyl.

Lakvatten:.avrinningsvatten.från.deponi.

Lipid: fett

Lipofil:.fettlöslig

Log Kow: ett.mått.på.fördelningen.av.ett.ämne.mellan.
vattenfas.och.lipidfas,.ett.högt..log.kow.visar.på.
hög.förmåga.att.ansamlas.i.lipidfasen..

MEC: measured.environmental.concentration;.den.
kemiskt.uppmätta.halten.i.miljön

Metabolit: nedbrytningsprodukt.

ordlista
PEC: predicted.environmental.concentration;..............

beräknad.koncentration.i.miljön.

Persistent: Svårnedbrytbart.och.långlivat.i.miljön.

Produktregistret: enligt.lag.skall.alla.som.tillverkar.
eller.importerar.en.kemisk.produkt.i.kvantiteter.
över.100.kg.per.år.anmäla.detta.till.ett.register......
på.kemikalieinspektionen.

PNEC: predicted.no.effect.concentration;.den.beräk-
nade.koncentrationen.där.ingen.effekt.ska.uppstå.

Recipient: mottagande.flod,.sjö.eller.hav.

Reproduktionstoxiskt: Stör.fortplantningen,.ofta.
genom.att.imitera.ett.hormon.eller.blockera.en.
hormonreceptor.

Risk: ämnets.farlighet.sammanvägt.med.ytterligare.
information,.t.ex..exponering,.i.syfte.att.bedöma.
sannolikheten.för.att.skada.skall.uppkomma.

Rötslam: behandlat.reningsverksslam

Screening: kartläggning.av.ämnens.förekomst...........
och.spridningsvägar.i.miljön.

Toxicitet: giftighet

TS: .provets.torrviktsubstans.
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