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1 INNLEDNING  
 

1.1 Bakgrunn for delrapporten  

Foreliggende rapport omhandler temaet legemidler og miljø og er ett av flere delprosjekter i det 
nasjonale prosjektet «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten» (Grønt sykehus). Det 
nasjonale prosjektet har som hovedmålsetning å innføre miljøledelse og sertifisere alle norske 
helseforetak innen utgangen av 2014.  
 
Det å ha som målsetning å bli miljøsertifisert medfører ikke umiddelbart at miljøprestasjonen 
øker. Derfor er det opprettet en rekke delprosjekter som skal sette retningslinjer for 
helseforetakene for en bedret miljøprestasjon. Det at vi utarbeider felles målsetninger og rutiner 
for, i dette tilfellet, reduksjon av utslipp av legemidler til miljø, gjør at vi får en samlet større 
effekt enn om hvert enkelt foretak skulle arbeide med disse spørsmålene og sette egne lokale 
mål.  
 
Produksjon og forbruk av legemidler øker kontinuerlig i hele verden. Gjennom produksjon, bruk, 
og ved at ubrukte legemidler kastes fremfor å leveres inn til destruksjon, kan legemidler ha stor 
påvirkning på ytre miljø. Det er foreløpig liten kunnskap om legemidlers påvirkning på miljøet, 
men det pågår forskning i flere land på temaet med kartlegging av hvilke mengder som slippes 
ut. Også i Norge er det gjort noe arbeid rundt temaet ved universitetene i Bergen og Tromsø. 
Tankevekkende for oss i Norge er at nedbryting av legemidler i vann avhenger av temperatur, jo 
kaldere jo lenger tid tar det før legemidler blir brutt ned. Det viser seg derfor at utenfor noen av 
våre kystbyer, som er små i europeisk sammenheng, er det større innhold av legemiddelrester 
enn utenfor store europeiske kystbyer. Det er derfor spesielt viktig for oss å redusere utslipp fra 
legemidler hos oss her nord. 
 
 

1.2 Mandat 

 
 Prosjektgruppens tolkning av oppdraget 1.2.1

Spesialisthelsetjenesten er storforbruker av legemidler og forbruket er økende. I et 
miljøperspektiv er det derfor viktig å undersøke mulighetene for reduksjon av utslipp av 
legemidler. Det må også undersøkes hvordan helseforetakene i Norge ved sin innkjøpskraft kan 
stille relevante miljøkrav til produkter og leverandører i anskaffelsen av legemidler, som for 
eksempel miljøsertifisering og miljømerking.  
 
Temaet er av spesielt stor interesse i Miljø- og klimaprosjektet fordi det er en så åpenbar link 
mellom det å drive spesialisthelsetjeneste med mål om å gjøre mennesker friske, og kjøp og bruk 
av produkter som kan ha en risikofaktor for nettopp menneskers helse ved sin påvirkning på det 
ytre miljø. 
 
 

 Mål for delprosjektet 1.2.2

Prosjektet skal munne ut i en utredning som drøfter hvilke hovedutfordringer denne tematikken 
utløser og deretter søke å gi anbefalinger hvordan helseforetakene, LIS,  
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legemiddelleverandørene og legemiddelverket sammen kan jobbe for å møte og løse/forbedre 
disse utfordringene.  
 
Målsetningene er:   
 

 Redusere legemiddelavfall/-utslipp i helsevesenet i Norge  

 Miljøkrav/miljøvurdering ved anskaffelse/innkjøp av legemidler  

 Regulatoriske krav ved godkjenning av legemidler  

 Redusert utslipp ved produksjon av legemidler – hvordan kan norsk 
spesialisthelsetjeneste bidra? 

  

 
 Arbeidsgruppens sammensetning 1.2.3

 

Navn Helseforetak Stilling 

Linda Eide Helse Vest RHF Prosjektsekretariat, 
nasjonal prosjektgruppe  

Airin Nordgård Sykehusapotek Nord HF Sykehusapoteker i Harstad 

Torfinn Aanes Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) Administrativ leder 

Per Holsteen Sykehusapotekene HF Innkjøpsrådgiver 

Lena Kristine Hinrichsen Helse Sør Øst RHF Konserntillitsvalgt 

Sigrun Solberg Helse Vest RHF Konserntillitsvalgt 

Fride Lindseth      Sykehusapotek Midt Norge HF         Farmasøyt 

Karianne Johansen  Legemiddelindustriforeningen           Seniorrådgiver 

Elisabeth Næss   Legemiddelindustriforeningen, 
 Samfunnsansvarsutvalget 

Seniorrådgiver 
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2 LEGEMIDLERS PÅVIRKNING PÅ MILJØ 
 

2.1 Legemidlers påvirkning på miljø 
Det aller meste av legemidler havner etter hvert i vann fordi det skilles ut når vi går på toalettet 
eller kaster rester i vask. Noen av virkestoffene vil brytes ned under renseprosessen, andre vil 
ikke det. De stoffene som ikke brytes ned føres videre til vassdrag, fjorder, eller havner i 
slammet fra renseanleggene, som blant annet brukes til gjødsling i landbruket.  
 
Ulike forskningsrapporter viser at konsentrasjonen av legemidler i vann er forholdsvis lav, men 
det som er usikkert er hvordan disse lave konsentrasjonene påvirker vannlevende organismer 
over tid1. Ifølge Merete Grung, forsker ved Institutt for vannforskning (NIVA), vil stoffer som 
Paracet og Ibux ha en jevn tilførsel til vannmiljø fordi de brukes i utstrakt grad (150 tonn årlig). 
Disse stoffene brytes forholdsvis rask ned, men på grunn av den jevne tilførselen er det et 
konstant nivå i miljøet.  
 
De stoffene man er mest bekymret for er stoffer med kjønnshormoner, antibiotika, karsinogene 
legemidler og reproduksjonstoksiske legemidler. Når det gjelder nedbrytning i miljøet, så kan det 
foregå på ulik vis som gjennom nedbryting av mikroorganismer og kjemiske reaksjoner eller ved 
hjelp av UV lys. 
 
Mange virkestoffer vil bioakkumulere og det innebærer at organismer oppover i næringskjeden 
får en økende konsentrasjon av disse stoffene og vi kan få opphøyde konsentrasjoner i fisk, fugl 
osv. Den forskningen som har vært gjort viser at enkelt virkestoffer kan ha påvirkning på ulike 
vannlevende organismer. Imidlertid finnes det ikke undersøkelser som har tatt for seg den 
blandingen av legemidler i miljøet som finnes og i hvilken grad denne påvirker organismer. 
 
Legemiddelkonsentrasjonen har vist seg å være forholdsvis lav i vannmiljøet, men 
langtidseffekter av denne lave konsentrasjoneen vet man foreløpig lite om.  Noen av 
virkestoffene vet en har en klar toksisk effekt. 
 
Legemiddelmeldingen som ble utgitt  våren 2015 peker på at det er et behov for tydelige 
avhendingsrutiner og korrekt avfallsbehandling av legemidler og at dette bør inngå i 
miljøsertifiseringen av helseinstitusjonene. 
 
 
 

2.2 Vurdering av miljørisiko  
Når en skal undersøke om et stoff utgjør en risiko for miljøet, så undersøkes det om stoffene 
brytes ned i naturen, om de er giftige eller om de har en tendens til å bli lagret i fettvev hos f. 
eks. fisk og andre organismer. Stoffer som er fettløselige vil lagres og samles over tid, spesielt i 
organismer høyt i næringskjeden. 
 

                                                        
1
 Forskning.no 

 

http://forskning.no/medisiner-forurensning-miljoovervakning/2011/02/legemidler-spres-til-miljoet
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Miljøpåvirkning eller miljørisiko er komplekst å undersøke. En må følge påvirkningen over tid og 
det må testes for nye stoffer som dannes underveis, metabolitter. I enkelte tilfeller kan det være 
metabolitter som utgjør den største risikoen og ikke legemiddelet selv.  
 
I legemiddelmeldingen 2015  henvises det til en EU rapport om miljørisikoene ved legemidler, og 
denne vil danne grunnlag for en EU strategi vedrørende legemidler i miljøet. Videre står det i 
legemiddelmeldingen at EU tar sikte på å fremme lovforslag angående legemiddelhåndtering i 
løpet av 2017. Dette vil kunne endre reglene for godkjenning av legemidler og vil kunne bli en 
del av EØS-avtalen og norsk rette på sikt.  
 

2.3 Miljøutfordringer  

Legemiddelproduksjonen har i det siste tiåret i større grad blitt lagt til områder utenfor Europa. I 
dag skjer store deler av produksjonen i land som Kina og India.  
 
Joakim Larssons sin forskningsgruppe ved Göteborgs Universitet publiserte i 2007 en studie av 
legemiddelkonsentrasjonen i avløpsvann fra et renseanlegg i Patancheru utenfor  Hyderabad i 
India. Legemiddelsubstansene som produseres i området blir i hovedsak eksportert til Europa 
eller USA.  
 
Renseanlegget i Patancheru som ble undersøkt tar imot prosessvann fra ca. 90 
legemiddelprodusenter i området. Forskningsgruppen avslørte at konsentrasjonene av en lang 
rekke legemidler er betydelig høyere enn hva som rapporteres i kommunale renseanlegg i 
Sverige noensinne. Det legemiddelet som man fant i størst konsentrasjon, var ciprofloxacin, et 
bredspektret antibiotikum som brytes langsomt ned.  
 
Konsentrasjonen av ciprofloxacin var opp mot en million høyere enn hva man finner i svenske 
renholdsverk, og det er høyere nivå enn hva en pasient som har blitt behandlet med 
medikamentet har i blodet. Utslippet per døgn er fem ganger Sveriges totale døgnforbruk.  
Senere undersøkelser bekrefter funnene til Joakim Larssons sin forskningsgruppe. Det er 
undersøkelser som også viser spredning til grunnvannet i nærliggende områder som igjen øker 
risikoen for resistensutvikling.   
 
Produksjonskjeden for legemidler er ofte lang og omfatter flere ledd som kan involvere flere 
foretak og land. Kjeden innbefatter fremhenting av råvarer som for eksempel oljeprodukter, 
mineraler og ulike naturprodukter, aktive legemiddelsubstanser til formulering (API) og 
tilvirkning av legemiddelberedninger, pakking og distribusjon. Gjennom hele verdikjeden kan 
virksomme legemiddelsubstanser nå ut i miljøet. 
 
Som en oppsummering viser dette at et medikament ikke bare spres gjennom bruk, men også 
gjennom produksjon som kan skade det lokale miljøet og i ytterste konsekvens et globalt 
problem med antibiotika resistens. Bakterier som utvikler resistens mot antibiotika er en av de 
største offentlige helseproblemer i vår tid.  
 
Utslipp av antibiotika har i tillegg til de direkte effekter på det lokale miljø, også en indirekte 
risiko for mennesker. De potensielle konsekvensene av antibiotikautslipp har geografiske 
effekter. Den raske utviklingen av resistens globalt er et resultat av utstrakt og ofte uriktig bruk 
av antibiotika. De siste årene har også antibiotiske rester i miljøet blitt stadig mer anerkjent som 
en potensiell risikofaktor for utvikling av resistens i tillegg til bruk av dyr og mennesker.  



8 
 

 
Mangelen på effektiv antibiotika kompliserer og forsinker behandlingen av vanlige infeksjoner på 
sykehus. Dette er en voksende trussel mot folkehelsen. Forlenget sykehusopphold og økte 
helsekostnader er en tung byrde på helsevesenet som allerede har en anstrengt økonomi. EU og 
WHO rangerer den raske utviklingen av antibiotikaresistens som en av de tre største truslene 
mot menneskers helse. 
 
All menneskelig aktivitet påvirker miljøet vi lever i. Vi har tatt inn over oss at det er viktig å 
tilpasse vår aktivitet slik at miljøet ikke tar skade. Utvikling av nye legemidler har medført at vi 
har fått bedre behandlingsalternativer som bidrar til økt livskvalitet. I tillegg til legemidlenes 
tilsiktede effekter kan de medføre uønskede utfall, og kan påvirke både mennesker og andre 
organismers biologiske prosesser. Dette betyr at legemidler kan være en potensiell miljørisiko 
etter at de har forlatt kroppen og havnet i naturens kretsløp. 
 
Samtidig med økt forbruk av legemidler har det vokst frem en oppmerksomhet om hva som skjer 
med dem i miljøet. I de senere årene er det stadig flere vitenskapelige rapporter om funn av 
legemidler i miljøet. Mange av undersøkelsene har vært utført i eller nedenfor renseanlegg. Men 
det er også gjort funn av legemidler i vassdrag, fjorder og i slam fra renseanlegg. Også i 
organismer som lever i vann, f.eks. fisk og blåskjell, er det funnet målbare konsentrasjoner av 
legemidler. 
 
Kanskje det mest kjente eksemplet på miljøeffekter av legemidler er den dramatiske nedgangen i 
gribbepopulasjonen i India og Pakistan som ble rapportert i 2004. Nedgangen var på 95–99 %, og 
tre arter av gribber ble utryddet i enkelte områder. Etter hvert fant man at årsaken var akutt 
nyresvikt pga. eksponering for diklofenak. Diklofenak ble brukt som betennelsesdempende 
middel i kveg. Gribbene fikk i seg diklofenak ved å spise kveg som var behandlet med diklofenak. 
Det er nå funnet et annet NSAID (meloksikam) som er langt mindre toksisk for gribbene, og 
håpet er at dette produktet skal overta diklofenaks plass i veterinærmedisinen i disse områdene. 
 
 
 
 

3 TILVIRKNING, GODKJENNING OG SALG 
AV LEGEMIDLER 

 

3.1 Godkjenningsordninger for legemidler Legemidlers påvirkning på miljø 

Godkjenning av et legemiddel innebærer at produsenten får markedsføringstillatelse (MT), det 
vil si tillatelse til å selge legemiddelet. Godkjenning skjer i all hovedsak gjennom det europeiske 
samarbeidet. Norge er del av dette gjennom EØS-avtalen. 
 
EU-direktivet 2001/82/EF om et fellesregelverk om veterinære legemidler og EU-direktivet 
2001/83/EF om innføring av et fellesregelverk for humane legemidler, regulerer hvordan 
legemidler godkjennes av medlemsstatene og hva som kreves for godkjenning av legemidler. 
Norge deltar i dette samarbeidet. Statens legemiddelverk deltar aktivt i det europeiske 
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legemiddelsamarbeidet og bidrar ved dette til beslutninger som fremmer riktig medisinsk bruk 
av legemidler i EU/EØS-området. 
   
Et legemiddel blir bare godkjent for salg dersom legemiddelet har en nytte som overstiger 
risikoen ved bruk. Vurdering av nytte-/risikoforholdet til et legemiddel er basert på 
dokumentasjon som produsenten må sende inn når de søker om markedsføringstillatelse. I 
søknaden må produsenten dokumentere legemidlets farmasøytiske kvalitet, sikkerhet og 
medisinske effekt. 
 

3.2 Krav til tilvirkning (produksjon) og salg innen EU 

I henhold til EU-direktivene må man ha tillatelse fra myndighetene i EU for å kunne produsere og 
selge legemidler i EU. For de som ønsker å produsere legemidler, angis spesifikke krav som 
produsenter må oppfylle og tillatelser som de må ha. Direktivene regulerer også krav til en 
søknad om markedsføringstillatelse for legemidler og forpliktelsene en innehaver av 
markedsføringstillatelse har. Kravene er mange og omfatter innsamling og overvåkning av 
bivirkningsrapportering, følge den vitenskapelige og tekniske utviklingen og å implementere 
tiltak slik at legemidlet kan tilvirkes og kontrolleres etter allment aksepterte metoder. 
 
Produsenten av legemidlet behøver ikke være den samme som søker av markedsføringstillatelse 
for legemiddelet. Hvis dette er tilfelle, må søkeren av markedsføringstillatelsen vise til at de bare 
benytter produsenter som er autorisert og har tillatelse til å produsere legemidlet. Legemidler 
må produseres og lisensieres av en GMP godkjent aktør som kan leve opp til samme krav for 
godkjenning av legemidler i EU. 
 
 

3.3 Produksjon av legemidler 

For å kunne produsere legemidler kreves en tilvirkningstillatelse. En slik tillatelse er nødvendig 
uansett om produksjonen gjelder hele eller deler av produktet, visse trinn i 
produksjonsprosessen eller ulike prosesser som oppdeling og pakking. Tilvirkningstillatelse kan 
gjelde for visse legemidler eller generelt for alle legemidler. Tilvirkning tillatelse er også 
nødvendig for import av legemidler fra tredjeland. Samme krav til produksjon stilles dermed 
uavhengig av hvor produksjonen foregår.  
 
De kompetente myndigheter i de land som har utstedt tilvirkningstillatelser i EU gjennomfører 
også i henhold til direktivene inspeksjon av tilvirkningstillatelsene, dette gjelder i tredjeland. 
 
 

3.4 Good Manufacturing Practice( GMP ) 
Produksjon av legemidler må overholde en rekke krav fastsatt i direktivene. Et av disse er i 
samsvar med prinsipper og retningslinjer for GMP for legemidler og der utgangsmaterialer og 
også aktive stoffer skal være produsert i samsvar med retningslinjer for god produksjon praksis. 
 
Etterlevelse av regler om produksjon og GMP inspeksjoner utføres av de kompetente 
myndigheter. Ved brudd på god produksjon praksis, kan myndighetene utstede et såkalt " non - 
compliance GMP sertifikat". Dette sertifikatet vil bli publisert i et EU-database, EudraGMP så 
informasjonen blir tilgjengelig. 
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3.5 Godkjenning av legemidler for salg 

For at et legemiddel skal kunne selges, må det i tillegg til å være produsert i samsvar med GMP, 
ha markedsføringstillatelse. En markedsføringstillatelse er en forutsetning for at et legemiddel 
skal kunne markedsføres. Det finnes noen unntak fra denne regelen (uregisterte legemidler), 
men må sees på som unntak. 
 

3.6 Ulike prosedyrer for godkjenning av legemidler 
Søknader om markedsføringstillatelse vurderes etter forskjellige prosedyrer avhengig av hva 
slags type legemiddel det søkes om godkjenning for, og i hvilket marked produsenten søker om 
tillatelse for salg. I Europa er det fire forskjellige prosedyrer for vurdering av søknader om 
markedsføringstillatelser:  
 

 Sentral prosedyre (CP): Preparatet får markedsføringstillatelse i alle EU-/EØS-land. 
 

 Desentralisert prosedyre (DCP): Preparatet får markedsføringstillatelse i to eller flere 
land- 

 

 Gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP): Preparatet får markedsføringstillatelse i to 
eller flere land, basert på en eksisterende nasjonal markedsføringstillatelse. 

 

 Nasjonal prosedyre: Preparatet får markedsføringstillatelse i ett land.  
 
 

3.7 Krav til dokumentasjon i søknaden om markedsføringstillatelse  

Dokumentasjon om miljøpåvirkning må være med for å få et medikament godkjent. Dette er 
uavhengig av hvilken godkjenningsprosedyre som brukes. Dokumentasjonskrav for 
veterinærmedisin og human medisin skiller seg noe.  
 
Forordning (EF) nr. 726/2004 lister i art. 6.1 og 1.31 at søknaden om godkjenning skal inneholde 
dokumentasjon nevnt i Art. 8.3 av direktiv 2001/83/EF for human medisiner og i henhold til art. 
12.3 i direktiv 2001/82/EF for veterinærmedisin. Nedenfor listes krav til humanmedisin. 
 
Ifølge Art. 8.3, skal søknad om godkjenning av et legemiddel inneholder følgende informasjon 
knyttet til miljø: 
 

 Vurdering av legemidlets potensielle miljøfarer. Denne effekten bør utredes og konkrete 
tiltak for å redusere disse bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

 Årsaker til eventuelle forholdsregler og sikkerhetstiltak som skal iverksettes ved lagring 
av produktet, ved administrasjon til pasienter og deponering av avfallsprodukter samt en 
oppsummering av den potensielle miljørisiko som stoffet kan forårsake. 
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I godkjenningsprosessen til en søknad om godkjenning av et nytt legemiddel, skal 
nytte/risikobalansen vurderes. Risiko forbundet med bruk av et medikament er definert i 
humanmedisin-direktivet som enhver risiko som har å gjøre med kvalitet, sikkerhet og effekt 
med hensyn til pasientenes helse eller folkehelsen, samt risiko for uønskede effekter på miljø. 
For legemidler til humant bruk skal ikke risiko for uønskede effekter på miljøet vektes inn i 
vurderingen av risiko/nytte-forholdet for å kunne få godkjenning. Risikoen for negative 
miljøeffekter kan ikke føre til at et humanlegemiddel ikke blir godkjent for salg. 
 

3.8 EUs Vann direktiv 

Europaparlamentet har i samråd med EU, lagt 12 nye stoffer til EUs prioriterte liste over 
miljøgifter kjent for å utgjøre en risiko for overflatevann.  I juni 2013 ble for første gang tre 
legemidler med på en " watch list" av nye miljøgifter som kan en dag bli lagt til i 
prioriteringslisten. Effektene av disse - to hormoner og en smertestillende - vil bli overvåket, med 
sikte på å inkludere dem i prioritert stoffer listen hvis regelmessige gjennomganger viser det er 
nødvendig.  
 
Det oppdaterte direktivet om miljøgifter i vann, som ble godkjent, supplerer 2000 
Vannrammedirektivet (WFD ) og direktivet om miljøstandardene ( EQS ) . WFD er EUs viktigste 
virkemiddel for å sette antiforurensning strategier i vann, herunder tiltak for gradvis å redusere 
utslipp av kjemikalier som er oppført som prioriterte stoffer. Det er for tiden 33 vannmiljøgifter 
som omfattes av EUs direktiv om miljøgifter. 
 
 

3.9 Good Manufacturing Practice (GMP) - Globale avtaler 

De krav som stilles i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP) for produksjon er å 
opprettholde og sikre at medisinene er produsert med en sikker kvalitet. Gjeldende 
legemiddellovgivning er ikke bare harmonisert innenfor EU, men det er også et nært samarbeid i 
arbeidet med god produksjonspraksis mellom EU og PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-
operation Scheme ), en sammenslutning av ca. 40 offentlige instanser over hele verden. I dag er 
de svært GMP harmoniserte.  
 
I forbindelse med tilpasninger innenfor EU-GMP og PIC/S er det alltid en tidlig diskusjon og 
dialog om hvordan planlagte endringer vil skje for at synspunkter til andre kontrollmyndigheter 
kan tas med i vurderingene. Denne formen for samarbeid og tidlig dialog med andre 
myndigheter er skriftlig regulert mellom EMA og PIC/S. Samarbeidet tar sikte på å styrke at 
endring i GMP blir harmonisert på et globalt nivå så langt det er mulig. Dette integrerte arbeid 
på et globalt nivå gir ekstra styrke for endringer i krav og anbefalinger. Et harmonisert GMP 
regelverk er gunstig for både den farmasøytiske industrien og myndighetene. Det finnes også en 
utveksling av informasjon med WHO, som er den tredje store aktøren med et eget global GMP 
regelverk. 
 
 

3.10 Hva er gjort i andre land 
Svenske myndigheter har arbeidet lenge med å endre reglene til GMP. Svenske myndigheter 
mener at ved å legge til regler om miljøovervåking av legemiddelproduksjonsbedrifter inn under 
GMP-kravene, kan lovgivningen også få effekt i tredjeland. En annen fordel med å legge de 
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miljømessige kravene inn under GMP er at det eksisterer et strukturert og velfungerende 
inspeksjonssystem for kontroll av produksjon i GMP systemet. Ved å legge miljøkrav i henhold til 
GMP vil dette også styre bestemmelser som gjelder for overvåking av miljøetterlevelse.  
 
Det svenske forslaget inneholder følgende fire forslag:  
 
1. Det legges inn i legemiddeldirektivet en plikt for legemidlerprodusenter å følge kravene til en 

ny regulering, en ny EU- regulering (se punkt 2 nedenfor), der utslippsnivåene for visse 
stoffer blir oppført. Den nye plikten bør implementeres i farmasøytiske direktiver inn under 
GMP krav for industrien. 

 
2. En ny EU-lov må utformes. Grunnlaget for forslaget til ny lov er å kunne bestemme hvilke 

legemiddelsubstansene som må sjekkes for utslipp ved tilvirkning/produksjon og hvilke 
utslippsnivåer som er ikke akseptabelt. For å finne en god struktur, kan man se på hvordan 
kosmetikk lovgivning i EU er konstruert. 

 
3. Det som først bør prioriteres i EU-forskriftene er legemidler der det finnes et vitenskapelig 

støtte for at det ytre miljø, og dermed folkehelsen påvirkes negativt. Dette gjelder særlig 
antibiotika, noen legemidler med hormonforstyrrende effekt, og stoffer som ved å bruke 
dem, og produseres i store volumer kan utgjøre en risiko for miljøet. 

 
4. I den nye EU-loven bør en metode fastslås for hvordan man ytterligere skal identifisere 

substanser og hvordan konsentrasjonsgrenser skal settes. Disse oppgavene bør utføres av et 
organ innenfor EU som har relevant miljøkompetanse 

 
 

3.11  Den svenske modellen – miljøklassifisering av legemiddelsubstanser i 
Sverige  

Sverige var et av pionerlandene for vurdering av miljøaspektet ved bruk av legemidler, og var det 
første landet som innførte en frivillig miljøklassifisering av legemiddelsubstanser. Klassifiseringen 
er presentert på internettsiden www.fass.se. Bak denne nettsiden står 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB, (LIF), som er bransjeorganisasjonen for forskende 
legemiddelforetak i Sverige.  
 
Miljøinformasjonen på nettsiden bygger på data fra legemiddelindustrien. I 2005 ble de første 
dataene publisert, og nå har legemiddelsubstansene under de fleste ATC-kodene gjennomgått 
en miljøklassifisering. 
På disse nettsidene kan man finne informasjon om hvordan ulike substanser er miljøklassifisert, 
og hvilke grenser de har for de ulike klassifiseringene.  
 
Alle klassifiseringene er bygget på forholdet mellom PEC/PNEC. Det er viktig å huske på at PEC 
(Predicted environmental concentration/estimert miljøkonsentrasjon) vil være litt forskjellig i 
Sverige og i Norge, ettersom legemiddelforbruket ikke er likt i Sverige og i Norge. 
Konsentrasjonen som regnes som sikker for vannlevende organismer (PNEC/predicted no effect 
concentration), vil selvfølgelig være den samme i Norge og i Sverige. 
 
Den 8. oktober 2014 hadde 810 av de omlag 1200 tilgjengelige legemiddelsubstansene i Sverige 
gjennomgått en miljøklassifisering. Av de 810 ulike substansene var det 393 som ikke ble 

http://www.fass.se/
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underlagt klassifisering fordi det dreide seg om vitaminer, elektrolytter osv. Av de  417 
gjenstående  substansene hadde legemiddelforetakene tilstrekkelig data til å gjøre en fullstendig 
miljørisikovurdering for 203 substanser. For 144 substanser mangler  data helt,  og for 70 
substanser var det ikke tilstrekkelige data til å gjøre en klassifisering. For legemiddelsubstansene  
som ble vurdert hadde 164 substanser en  ubetydelig miljørisiko (PEC/PNEC ≤ 0.1). 27 substanser 
hadde lav miljørisiko (0,1 < PEC/PNEC ≤ 1), 10 substanser hadde moderat miljørisiko (1 < 
PEC/PNEC ≤ 10), 1 substans (etinyløstradiol) hadde høy miljørisiko (PEC/PNEC > 10) og 1 substans 
ble klassifisert som PBT (persistent bioakkumulativ og toksisk) /har spesielt miljøfarlige 
egenskaper (bedakvilin). 
 
Nedbrytningsdata finnes for 257 substanser, mens data mangler for 179 substanser. 26 
substanser vurderes som nedbrytbare, 52 substanser brytes ned langsomt og 159 substanser 
vurderes å være persistente. For 374 substanser ble det funnet data for bioakkumulerbarhet, og 
328 av disse viste lite potensial for bioakkumulering, mens 46 substanser et potensial for 
bioakkumulering. 
 
 
 

4 INNKJØP AV LEGEMIDLER I 
SPESIALISTHELSETJENESTEN  

 

4.1 Omfang 

I 2013 anskaffet norske sykehus legemidler for ca. 2,9 milliarder kroner målt i netto AUP 
(apotekets utsalgspris inkl. mva, jfr. tabell 1). Tallene inkluderer legemidler og handelsvarer 
(infusjons- og skyllevæsker, blodprodukter, dialysevæsker) som distribueres direkte fra grossist 
til sykehuslagre (væskelagre, blodbanker, sentrallagre etc.) og er netto innkjøpspriser inkl. mva. 
Tallene i tabellen omfatter ikke omsetning av legemidler som utleveres på H-resept. Disse 
legemidlene utleveres i apotek til hjemmeboende pasienter der helseforetakene dekker 
kostnadene. 
 
Sykehusenes kjøp av legemidler i 2013 hadde en vekst i kroner på 4,3 % i forhold til 2012. 
Tabellen nedenfor viser fordelingen av legemiddelforbruket i norske sykehus gruppert på ATC-
hovedgrupper (terapigrupper).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Tabell 1: 

 
Tabell 1: Innkjøp til norske sykehus I 2013 fordelt på legemiddelgrupper: 
Kilde SLS – Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk 

 

 Økningen i innkjøpsvolumet målt i DDD (definerte døgndoser) var på 0,9 % i samme periode.  
De viktigste årsakene til økningen i kroner er at det stadig kommer nye dyre legemidler på 
markedet og at disse tas i bruk.   

 

 Gruppe L (midler til behandling av kreft og immunrelaterte sykdommer) er den gruppen av 
legemidler som vokser sterkest og økte med 6,5 % fra 2012 til 2013.  

 

 Den samlede omsetningen av legemidler i Norge i 2013 utgjorde 25,8 mrd. kroner målt i AUP 
(apotekets utsalgspris inkl. mva.). Legemidler omsatt via sykehusapotek utgjorde 20,8 % av 
den samlede legemiddelomsetning 1). 

 

 De 15 største legemidlene som kjøpes inn til norske helseforetak utgjør omtrent halvparten 
av legemiddelforbruket og vokser med 7,3 %.  
 

1)
 Kilde: Apotekforeningen «Apotek og legemidler 2014) 

 
 
 
 
 

Tabell 2 viser at innkjøpet i kroner ved norske sykehus har steget jevnt siden 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legemiddelgruppe Innkjøps-

verdi

 DDD Rabatt Rabatt-% Avtale-

dekning-%

Andel 

innkjøp-%

Innkjøps-

verdi 

endring-%

DDD endring-%

A - Fordøyelse og stoffskifte 83 859 408      7 139 818     23 619 006      22,0 % 42,7 % 2,9 % 2,2 % 4,8 %

B - Midler som påvirker blodet 323 324 752    7 026 822     146 858 966    31,2 % 61,6 % 11,1 % 0,5 % -1,5 %

C - Hjerte- og karsykdommer 68 693 520      6 639 342     8 629 314        11,2 % 52,3 % 2,4 % -4,4 % -0,8 %

D - Legemidler ved hudsykdommer 29 104 438      14 696          9 156 492        23,9 % 66,2 % 1,0 % 2,9 % -1,1 %

G - Prevensjon, midler som virker i kjønnsorganer og urinveier 16 207 358      969 419        2 572 062        13,7 % 44,0 % 0,6 % -6,3 % 3,9 %

H - Hormoner til behandling av vekstforstyrrelser og kreft 35 466 971      4 668 828     3 008 289        7,8 % 46,0 % 1,2 % 2,5 % 1,9 %

J - Legemidler til bruk ved infeksjoner 307 093 870    2 737 383     171 123 842    35,8 % 62,9 % 10,5 % 0,1 % -1,9 %

L - Midler til behandling av kreft og immunrelaterte sykdommer 1 401 210 612 3 302 100     467 168 641    25,0 % 88,2 % 48,1 % 6,5 % 6,2 %

M - Muskler og skjelett 78 871 426      1 577 967     18 333 048      18,9 % 74,2 % 2,7 % -1,5 % -3,6 %

N - Midler som påvirker nervesystemet 306 424 237    12 202 533   85 407 093      21,8 % 48,0 % 10,5 % 2,8 % 1,1 %

P - Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler 2 572 573        46 347          35 617             1,4 % 23,0 % 0,1 % 35,9 % -2,3 %

R - Respirasjonsorganer 23 311 876      2 883 683     3 306 885        12,4 % 55,3 % 0,8 % -7,1 % -1,9 %

S - Sanseorganer 95 303 679      229 613        16 329 080      14,6 % 64,6 % 3,3 % 30,4 % -0,5 %

V - Varia 127 523 003    92 016          137 704 160    51,9 % 71,1 % 4,4 % 4,0 % 11,3 %

Legemidler 2 898 967 723 49 530 567   1 093 252 495 27,4 % 72,9 % 99,4 % 4,3 % 0,9 %

Legemidler uten ATC 16 700 772      26 159          -                   0,0 % 0,0 % 0,6 % -6,3 %

Sum legemiddelinnkjøp 2 915 668 496 49 556 726   1 093 252 495 27,3 % 72,5 % 100,0 % 4,3 % 1,0 %
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Tabell 2 

Utviklingen i kjøp av legemidler til norske sykehus 2008-2013 
 

 
 
Indeks er beregnet med utgangspunkt i siste 12 måneders innkjøp desember 2006. En indeks over 100 viser at vi kjøper inn mer enn vi 
gjorde i 2006, mens en indeks under 100 viser at vi kjøper inn mindre. Hvert datapunkt viser sum av siste 12 måneder. 

Kilde: SLS – Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk 
 
 

4.2 Distribusjon og salg av legemidler til helseforetakene 
Legemidler til norske helseforetak distribueres i all hovedsak fra godkjent legemiddelgrossist via 
sykehusapotek til sykehus. Enkelte legemidler distribueres direkte fra grossist til sykehus, men 
dette er unntaksvis og i medhold av retningslinjer gitt av Statens Legemiddelverk. Dette gjelder 
eksempelvis infusjons- og skyllevæsker, dialysevæsker og plasmaderiverte legemidler som i stor 
grad leveres direkte fra grossist til væskelagre, dialyseavdelinger, blodbanker og farmasøytiske 
avdelinger på sykehus som ikke får sine varer fra et sykehusapotek. 
 
De regionale helseforetakene og sykehusapotekforetakene har inngått en avtale med en 
godkjent legemiddelgrossist. Frem til og med 31.12.2014 har de regionale helseforetakene avtale 
med Norsk Medisinaldepot AS. Denne distribusjonen er konkurranseutsatt i henhold til lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser og ny avtale er etablert for perioden 1.1.2015 til 31.12.2018 
med opsjon på forlengelse i ytterligere 2 år. Valgt grossist for denne perioden er Alliance 
Healthcare Norge AS.  
 
Denne distribusjonen og logistikken er svært omfattende og kompleks med stort fokus på å sikre 
en god tilgang på legemidler til norske sykehus. Legemidler og andre apotekvarer leveres til 
sykehusapotek en gang pr. dag som hovedregel, noen få store sykehusapotek får levert varer fra 
grossist 2 ganger pr. dag. Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler (Grossistforskriften) 
stiller blant annet krav om at legemiddelgrossister som hovedregel må kunne levere hvor som 
helst i landet innen 24 timer. I områder med vanskelige kommunikasjonsforhold skal leveranse 
som hovedregel skje innen 48 timer. Leveranser direkte fra legemiddelgrossist til væskelagre, 
sentrallagre, blodbanker etc. skjer i hovedsak en gang pr. uke. 
 
Grossistavtalen omfatter distribusjon av legemidler og apotekvarer både til sykehus og til 
sykehusapotekenes publikumsavdelinger. I konkurranseutsetting av denne distribusjonen er det 
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stilt en rekke kvalifikasjonskrav og kontraktskrav til grossist når det gjelder miljøledelse, sikker 
håndtering av legemidler og kjemikalier som returneres til destruksjon, produktegenskaper og 
krav til etisk handel. Ansvaret for oppfølging av grossistavtalen er lagt til Sykehusapotekene HF 
som på vegne av samtlige helseforetak og sykehusapotek står som avtaleforvalter. Enheten har 
som ansvar å følge opp grossistkontrakten og går under betegnelsen «Grossistadministrasjon 
(GA). Enheten følger opp at avtalte betingelser i grossistavtalen etterleves med primært fokus på 
å sikre legemiddelforsyningen til norske sykehus. Som en del av kontraktsoppfølgingen vil det 
være naturlig at de betingelser som er avtalt knyttet til miljø og etikk også følges opp i 
kontraktsperioden. 
 

4.3 Organisering av legemiddelinnkjøpene 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) har siden 1995 organisert konkurranseutsetting av 
legemiddelinnkjøpene til norske helseforetak. Frem til 1.6.2015 har Sykehusapotekene HF hatt 
det organisatoriske ansvaret for driften at LIS og hadde et eget styre bestående av 
representanter fra sykehusapotekforetakene og helseforetakene. LIS har kontorer i 
Stortingsgaten 22 i Oslo. 
 
Fra 1.6.2015 er LIS overført til Hinas AS organisert som et eget forretningsområde. 
 
Ved hvert helseforetak er det opprettet et kontaktnett av såkalte LIS-kontakter. LIS-kontaktenes 
oppgaver er å bidra til kostnadseffektiv bruk av legemidler i eget helseforetak, forankre og 
implementere avtaler i helseforetakets organisasjon samt å følge opp inngåtte avtaler. LIS-
kontaktene er ansvarlig for å formidle informasjon til og fra LIS sentralt. 
 

 
 

 

4.3 Avtaleomfang 

Helseforetakene har avtaler med mellom 40 og 50 leverandører fordelt på om lag 500 virkestoff. 
Den samlede avtaleporteføljen omfatter avtaler på ca. 5000 varenumre. I de aller fleste tilfeller 
inngås det avtale med ett års varighet. I enkelte utvalgte legemiddelgrupper inngås det avtaler 
av 2-årig varighet. Infusjons- og skyllevæsker og enteral ernæring har en avtalevarighet på 3 år. 
 
I 2013 sparte helseforetakene ca. 1,1 mrd. kroner på sine legemiddelinnkjøp med en 
gjennomsnittlig rabatt på 27,3 %. Innkjøpsavtalene omfatter ca. 72 % av de totale 
legemiddelinnkjøpene ved norske sykehus (jfr. tabell 1). 
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5 MILJØKRAV I OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER 

 

5.1 Generelt om miljøkrav i offentlige anskaffelser 

Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å bidra til økt verdiskapning og bærekraftig 
ressursbruk, og har ved konkurranseutsetting av varer og tjenester stor påvirkningskraft på 
markedet. Det offentlige kan redusere miljøutfordringene knyttet til egen virksomhet ved å stille 
miljøkrav til levering av varer og tjenester. Gjennom å stille miljøkrav til levering av varer og 
tjenester vil man kunne bidra til å dreie tilbudet i retning av å levere mer ressurs- og 
energieffektive varer og tjenester. 
 
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift pålegger offentlige oppdragsgivere å ta 
hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen i planleggingsfasen. 
 
Ved siden av plikten til å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen i 
planleggingsfasen, fastsetter forskriftens §§8-3 første ledd og 17-3 første ledd at det så langt det 
er mulig skal stilles konkrete miljøkrav til anskaffelsen. 
 
 

5.2 Miljøkrav i legemiddelanskaffelsene 
Pr. i dag stilles det ikke konkrete miljøkrav knyttet til selve legemiddelet, emballasje, 
distribusjonen eller produksjon som legges til grunn ved valg av avtaler.  I dagens 
konkurransegrunnlag stilles det kun krav til at leverandørene, innen oppstart av avtalen, skal 
være medlem i Grønt Punkt Norge. Videre stilles det kontraktskrav til etisk handel.  
 
 

5.3 Miljøutfordringer og muligheter i ulike deler av verdikjeden 
Å stille miljøkrav til produksjon av legemidler og til selve legemiddelet i anbudssammenheng er 
en betydelig utfordring. Det krever både kunnskap om produktene og dets ulike komponenter, 
leverandører, produsenter og markedet generelt, både lokalt og globalt. Det kreves også at det 
avsettes nok ressurser til arbeidet slik at det er mulig å bygge opp kompetanse som kan utvikles 
på lang sikt. 
 
Dersom man skal stille miljøkrav i offentlige anskaffelser må kravene være tydelige, mulig å 
evaluere og gi leverandørene like konkurransevilkår. Det må stilles relevant krav i den hensikt å 
velge legemidler som gir den minste belastningen på miljøet. Dette kan omfatte produksjon av 
råvarer og ulike komponenter som eksempelvis ulike plasttyper, metaller, glass og å unngå bruk 
av kjente skadelige stoffer som eksempelvis PVC eller andre uønskede stoffer. 
 
Å stille relevante krav til miljø i legemiddelanskaffelsene er en stor utfordring. Det er et betydelig 
antall leverandører som potensielt kan tenkes å delta i anbud på legemidler organisert av LIS på 
vegne av de regionale helseforetakene. I 2013 var det registrert 14.242 markedsføringstillatelser 
fordelt på 2168 legemiddelnavn og 1501 ulike virkestoff.  
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5.4 Destruksjon av legemidler 

Arbeidsgruppen forutsetter at hvert enkelt helseforetak har sikre rutiner for kildesortering av 
emballasje fra legemidler og at helseforetakene har gode rutiner for innsamling og destruksjon 
av legemiddelrester slik at disse ikke forurenser det ytre miljøet. Arbeidsgruppen har ikke 
kartlagt dette, men kan kun peke på viktigheten av at alle helseforetak har rutiner for sikker 
håndtering av legemiddelrester og avfall fra legemiddelhåndteringen. 
 
Når det gjelder innsamling av legemidler fra privatpersoner er det nedfelt i apoteklovgivningen 
at apotek som selger legemidler til publikum plikter å ta i retur legemidler som er utgått på dato 
eller ikke lenger er i bruk. Sykehusenes publikumsavdelinger har rutiner for sikker destruksjon 
for disse. Det samme kravet gjelder ikke for retur av legemidler fra profesjonelle bruker (f.eks. 
helseforetak) som selv må sørge for sikker destruksjon. 
 
I enkelte tilfeller tas legemidler i retur fra sykehusavdelinger av sykehusapoteket. Legemidler og 
kjemikalier samles opp og returneres til grossist som har sikre rutiner for at avfallet blir destruert 
på en trygg måte. I enkelte tilfeller har sykehusapotek avtale med sitt lokale sykehus og benytter 
sykehusets destruksjonsrutiner.  
 
 
 
 

6 ANDRE VIKTIGE OMRÅDER 
  

6.1 Redusere etterspørsel, forskrivning og utlevering  
Det er økende kunnskap om legemidlers uheldige påvirkning på det ytre miljø og øket krav om at 
informasjon om dette må komme ut til befolkningen generelt og til helsepersonell spesielt.  
 
Det er fortsatt et relativt lite antall legemidler som er undersøkt med hensyn til hvordan og i 
hvilken grad de påvirker miljøet, men det antas at de fleste legemidler og/eller deres 
metabolitter vil sette uheldige spor etter seg i naturen. Etter hvert som kunnskapen øker og det 
utvikles bedre metoder for miljøklassifisering av legemidler, forventes det at sentrale 
helsemyndigheter forbereder seg på å kreve miljøklassifisering før registrering av nye legemidler.  
 
I Norge har vi legemidler i fritt salg som brukes i store mengder.  Dette gjelder for bl.a. 
paracetamol og ibuprofen.  Selv om disse ikke har en veldig stor negativ miljøpåvirkning er 
volumene så store at totalpåvirkningen blir stor. Det kan være grunn til å diskutere om ikke alle 
miljøfarlige legemidler burde være reseptbelagte for å få ned bruken til det absolutt medisinsk 
nødvendige. Det er viktig at både lege og apotek gir god veiledning med hensyn til riktig bruk, 
samt at befolkningen har lett tilgang til innlevering av ubenyttede medikamenter. Absolutt alle 
ubenyttede medikamenter skal destrueres på forsvarlig måte og det gjøres ved at de blir levert 
tilbake til et apotek. 
 
Det var et stort fremskritt da antibiotiske legemidler viste seg å kunne brukes effektivt i 
bekjempelsen av ulike infeksjonssykdommer. Men antibiotika brukes nå i så store mengder at 
det ikke bare er en øket fare for resistensutvikling, men det påvirker også miljøet på flere 
uheldige måter. Det tok mange år før en ble oppmerksom på miljøskadene de forårsaket. Leger i 



19 
 

Norge har i økende grad blitt oppmerksomme på at det er nødvendig å redusere bruken av 
antibiotika. Det er svært positivt at helseministeren, gjennom pressen, har oppfordret 
befolkningen til å være behjelpelige med å begrense bruken av antibiotika til det helt 
nødvendige.  Selv om pasientene har forventninger om å få reseptpliktige legemidler, er 
forskrivningen fortsatt legens ansvar.  
 
Legene må være nøye med kun å foreskrive den mengde som ligger tettest opp til det pasienten 
skal benytte og de må informere om at ubenyttede medikamenter skal leveres til apotek for 
destruksjon. Det er en god regel å foreskrive minste forpakning ved oppstart av et medikament 
og ved skifte av medikament.  Apotekene må vurdere hvor mange pakninger hver pasient har 
behov for å hente ut om gangen. Det har vist seg at mange pasienter henter ut større mengder 
reseptpliktige legemidler om gangen. Det er viktig å påpeke at den enkelte pasient har også et 
ansvar for ikke å hente ut flere pakninger enn det er behov for. Det hender at pasienter deler 
egne reseptpliktige medikamenter med andre. Det må ingen gjøre!   
 
 

6.2 Hvordan redusere risiko for antibiotikaresistens i Norge   

 

 Leger må nøye vurdere behovet for antibiotika medisinering og følge opp 
sykdomsutviklingen. Behandlingstiden må være slik at det blir minst mulig risiko for 
resistensutvikling. 
  

 Gjentatte korte antibiotikakurer fører lettest til mest resistens. 
 

 Leger må ikke skriver ut antibiotika for å være på «den sikre siden». 
 

 Det er økonomisk lite gunstig for legemiddel industrien å utvikle nye antibiotika midler 
og det er derfor viktig at det ikke utvikles resistens i forhold til de antibiotika vi har i dag. 
 

 Det må brukes mindre antibiotika i oppdrettsnæringene. Rester av antibiotika kan 
gjenfinnes i mat, drikke, miljø og dyr. Det er påvist høye forekomster av 
antibiotikaresistente bakterier (ESBL) i norsk kyllingkjøtt (32 prosent av 205 testede 
kyllingfileter).  Disse er muligens kommet til Norge via skotske avlsdyr. Under 
grillsesongen øker antall folk som smittes med campylobacter. For å redusere 
smitterisikoen til et minimum er det tiltagende viktig med opplæring i god generell 
hygiene og spesielt med god håndhygiene særlig i forbindelse med håndtering og 
tilberedning av mat.  
 

 Folk må minnes om viktigheten av å ha god hygiene under reise til land der det er høy 
forekomst av resistente bakterier. 

 
 

6.3 Opplæring og bevisstgjøring   
Det er gode grunner for at legemidler er på resept i Norge selv om de samme medikamentene 
kan kjøpes uten resept i andre land og gjennom internett. I Norge er det god kontroll mht. at 
medikamentene virkelig inneholder det som står på pakken.  Det er ikke alltid tilfelle for 
medikamenter som selges over internett eller i visse andre land. 
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For at vi skal ha en mest mulig trygg og sikker legemiddelbruk i Norge er det viktig at hele 
befolkningen har en høy bevissthet om legemidlers virkninger både på en selv og på det ytre 
miljøet. Forsvarlig legemiddelhåndtering må inkludere opplæring av hele befolkningen slik at alle 
vet at legemidler skal benyttes på foreskrevet måte, at en ikke skal dele egne medisiner med 
andre, at en skal oppbevare medisinene slik at ikke andre får tilgang til dem; ikke på badet, men 
heller på soverommet i låst skap og at en skal levere ubenyttede medisiner på apoteket slik at en 
kan være sikker på at de blir destruert på forsvarlig måte.  
 
Legene har et ansvar for ikke å forskrive større mengder enn pasienten har behov for. For 
eksempel kan leger forskrive minste pakning når pasienter starte med et nytt legemiddel. Den 
enkelte pasient har også et ansvar for ikke å hente ut flere pakninger enn det er behov for.  
 
 

6.4 Riktig håndtering av legemiddelavfall 

Med legemiddelavfall menes legemidler som er utgått på dato, ukurante legemidler, legemidler 
som har vært i dosett eller inne hos pasient på sykehusavdeling, eller som av annen årsak skal 
kasseres. Det er viktig at legemiddelavfall håndteres riktig slik miljøet belastes i minst mulig grad. 
Legemidler og legemiddelrester skal ikke kastes i vanlig søppel, i vask eller toalett.  
 

 Legemiddelavfall fra pasienter 6.4.1

Apotekene tar i mot legemidler fra pasienter som skal kasseres. Legemidlene blir sortert og 
sendt til forsvarlig destruering. Noe blir sendt til forbrenning og noe blir behandlet som 
spesialavfall. Apotek kan ikke ta i mot legemidler som ikke er gått ut på dato eller som i 
utgangspunktet er av god kvalitet for så å selge det videre til andre pasienter. Dette skyldes at de 
ansatte på apotekene ikke kan garantere for kvaliteten av legemidlene etter at de har vært 
hjemme hos pasientene. For eksempel vet man ikke om legemidlene er oppbevart under riktige 
betingelser. 
 

 Legemiddelavfall fra sykehusavdelinger 6.4.2

På de enkelte sykehusposter håndteres legemidler gjerne på egne og fysisk adskilte medisinrom. 
Det er derfor naturlig at håndteringen av legemiddelavfall skjer i eller i nær tilknytning til disse. I 
tillegg til en sortering og håndtering av avfallet på post vil det være optimalt å etablere direkte 
transport av restavfall til et/ulike forbrenningsanlegg. Sykehusene må utarbeide gode og 
entydige prosedyrer for håndtering av legemiddelavfall. Det bør i disse prosedyrene komme 
frem hvordan de enkelte typene legemidler kasseres. For eksempel uåpnede hetteglass, åpnede 
hetteglass, tomme hetteglass, sprøyter med legemidler, uåpnede ampuller, åpnede ampuller, 
miksturer, andre flytende legemidler, infusjonsposer med legemidler, ernæring, infusjonssett 
med legemidler, tabletter og stikkpiller.  
 
Det bør også stå i prosedyrene hvor legemidler til kassasjon oppbevares, hvor ofte må 
oppbevaringsløsningene tømmes og hvem henter avfallet eventuelt hvor leveres det. På de 
sykehusene der det er sykehusapotek eller farmasøyter ansatt bør disse involveres i utarbeiding 
av prosedyrene.  
 
For noen legemidler føres det regnskap på innkjøp, forbruk og kassasjon (A- og B-preparater). 
For disse bør det utarbeides sikre systemer for kassering, og her vil farmasøytene kunne gi råd.  
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7 ANBEFALINGER FRA ARBEIDSGRUPPEN  
  
Nedenfor følger arbeidsgruppens anbefalinger til tiltak som kan bidra til å redusere 
miljøbelastningen i norske helseforetak. Listen over tiltak er ikke uttømmende, men vil 
forhåpentligvis kunne bidra til å sette temaet på dagsorden i helseforetakene både regionalt og 
lokalt samt i innkjøpsorganisasjonen LIS/HINAS som innhenter anbud på legemidler på vegne av 
helseforetakene. 

7.1 Regulatoriske tiltak, kartlegging av utslipp 

 
Alle legemidler som har fått markedsføringstillatelse etter 2006 har informasjon om 
legemiddelsubstansens miljøpåvirkning (PNEC/NEC).  Arbeidsgruppen anbefaler at denne 
informasjonen gjøres offentlig tilgjengelig på legemiddelverkets hjemmeside. I Sverige er 
legemiddelsubstansenes miljøpåvirkning gjengitt i FASS (tilsvarende Felleskatalogen) og 
kategorisert etter risiko. Helseforetakene bør støtte det arbeidet som gjøres i Sverige jfr. punkt 
3.10 
RHF-ene bør kontakte NIVA, slik at de kan kartlegge konsentrasjonsnivåer av de mest utsatte 
legemiddelsubstanser og undersøke hvordan disse spres i miljøet rundt sykehusene, spesielt ved 
sykehus i Nord-Norge. 

7.2 Miljøkrav og etiske krav ved anskaffelse/innkjøp av legemidler 

 

LIS og HINAS er innkjøpsenheter som er forpliktet til å følge RHF-enes veileder «Etisk Handel» i 
helseforetakene i Norge. Videre stiller «forskrift om offentlige anskaffelser» krav om at det skal 
tas miljøhensyn i alle anskaffelser. Arbeidsgruppen anbefaler at LIS/HINAS harmoniserer sin 
kompetanse og utvikler gode systemer for vurdering og oppfølging av krav om etikk og miljø i 
anskaffelse av legemidler og i kontraktsoppfølging.  
 
Innkjøpsprosessene bør harmoniseres mellom HINAS og LIS. Det bør utarbeides et system for 
rapportering og oppfølging av at miljøkrav i henhold til avtale blir ivaretatt i hele 
leverandørkjeden. Det må videreutvikles kompetanse innenfor området å stille miljøkrav ved 
anbudskonkurranse på legemidler. 
 
Alle legemiddelfirma som deltar i anbud må være medlem av Grønt Punkt AS for å sikre riktig og 
miljøbevisst retur av sin egen emballasje. Det kan være at det er stabilitet og kvalitetesmessige 
hensyn som skyldes valg av emballasje. LIS, som på vegne av alle landets helseforetak 
organiserer gjennomføringen av anbudsprosesser på kjøp av legemiddel, kan ta kontakt med 
legemiddelfirma for emballasjeopplysninger relatert til enkeltpreparater siden innkjøp vil 
vektlegge miljøhensyn når legemiddel sidestilles.  

 

7.3 Retur og destruksjon av legemidler fra pasienter 

 
HFene bør sikre at pasienter får god innføring i riktig bruk av legemidler/emballasje, herunder 
informasjon om avfallshåndtering og om apotekenes returordning av ubrukte eller utdaterte 
legemidler. Alle apotek er gjennom apoteklovens § 6-10 pliktig til å ta i mot returmedisiner fra 
privatpersoner uten kostnader for kunden og sørge for at disse blir destruert på en miljøvennlig 
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måte. Sykehusapotekenes publikumsavdelinger bør sørge for å informere sine kunder om denne 
muligheten. Det bør jevnlig gjennomføres informasjonskampanjer i regi av sykehusapotekenes 
publikumsavdelinger.  

 

7.4 Kassasjon av legemidler, legemiddelrester og emballasje i sykehus 

Det er sykehusenes ansvar å sørge for at ubrukte legemidler samt legemiddelrester blir håndtert 
på en forsvarlig måte og ikke kastes i restavfall eller i utslagsvaskene på sykehuset. Sykehusene 
bør jevnlig gjennomgå sine rutiner for dette og påse at disse blir etterfulgt.  
HF ene må sikre at sykehusavdelingene har riktige prosedyrer og sjekklister som ivaretar en trygg 
og sikker avfallshåndtering og deponering av risikoavfall. 
HF ene bør sørge for jevnlig opplæring og bevisstgjøring blant sine ansatte på alle nivåer for å 
sikre at riktig kildesortering/håndtering av legemidler og emballasje gjennomføres. 
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