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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the occurrence and the removal efficiency of 
pharmaceuticals at a sewage treatment plant in Umeå. Levels of pharmaceuticals were 
measured on three consecutive days in influent water, after presedimentation and in effluent 
water using Online Solid Phase Extraction Liquid Chromatography – tandem mass 
spectrometry (SPE LC-HESI-MS/MS). The selection of the 95 pharmaceuticals included in 
the study was primarily based on ecotoxological data, of which 31 were detected in 24 of 27 
samples in levels between low ng/l to low µg/l.  Paracetamol was detected in highest 
concentrations, up to 106 µg/l in influent water, but also showed the highest removal 
efficiency at 99.8 %. Several pharmaceuticals showed negative removal rates, indicating an 
increase in concentration. None of the analyzed pharmaceuticals were detected in levels 
exceeding the calculated critical environmental concentration in the recipient Ume River and 
therefore no pharmacological effects are expected to occur in exposed fish. The sewage 
treatment plant at Ön has no emission limits for pharmaceuticals in its environmental 
permit, but the active upstream work carried out at the treatment plant aims to reduce the 
occurrence of drug residues in sewage. Today, there are no specific limits for pharmaceuticals 
released from Swedish sewage treatment plants and EU recently decided not to include 
pharmaceuticals on the list of priority substances in the Water Framework Directive, which 
probably would have led to more restrictions regarding drug residues in sewage effluent. 
 
Keywords: pharmaceuticals, sewage treatment plants, removal efficiency, critical 
environmental concentration and pharmaceutical legislation  
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Förklaring av ord och begrepp 
  

Absorption: 
 

förloppet när molekyler upptas i en fast- eller flytande fas  
 

Acetylsalicylsyra: 
 

läkemedelssubstans som motverkar bildningen av blodproppar 

Adsorption: förloppet när ett fast ämne till sin yta upptar och binder ämnen från 
en gas eller vätska 
 

Analgetikum: 
 

samlande benämning på smärtstillande läkemedel 
 

Antiarytmika: läkemedelsgrupp som stabiliserar hjärtrytmen 
 

Antidiarroikum: 
 

läkemedelsgrupp som motverkar diarré 

Antidot: 
 

motgift 

Antihistamin: 
 

läkemedelsgrupp som används vid behandling av allergiska besvär 
 

Antimykotikum: 
 
Ataraktika:  
 

läkemedelsgrupp som motverkar svamp 
 
samlande benämning för lugnande läkemedel 

Bronkdilaterande: 
 

läkemedelsgrupp som vidgar luftvägarna 

B-verksamhet: 
 

miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken, 
vilket framgår av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
 

Definierad dygnsdos 
(DDD): 
 
 
Epileptika: 
 
Folsyra: 
 

den förmodade genomsnittliga dygnsdos då läkemedlet används av 
en vuxen vid det huvudsakliga symptom, sjukdomstillstånd eller 
liknande för vilket läkemedlet används 
 
läkemedelsgrupp som används vid behandling av epilepsi 
 
B-vitamin som krävs för normal blodbildning 

Histamin-
receptorblockerare: 
 
LOQ, limit of 
quantification: 

läkemedelsgrupp som minskar produktionen av magsyra, 
motverkar bland annat halsbränna 
 
den lägst uppmätta koncentration vid vilken korrekt 
haltbestämning kan beräknas (i denna studie benämnd som 
detektionsgräns) 

  
Medelhögvattenföring: 
 
 
Mesofil: 
 

medeltal av varje års högsta vattenföring, i denna studie beräknat 
av SMHI för åren 1961- 1990 
 
egenskap hos organism vars optimumtemperatur ligger inom 
intervallet 20-45 °C 

 
Natriumflourid: 

 
läkemedelssubstans som motverkar karies 

 
Neuroleptika: 
 

 
läkemedelsgrupp som används vid behandling av psykoser mm 
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Omeprazol: läkemedelssubstans som verkar genom att reducera mängden syra 
som produceras i magen, motverkar halsbränna och sura 
uppstötningar 

 
Personekvivalenter 
(pe): 
 
 
 
Plasmid: 
 

 
föroreningsbelastning som används vid dimensionering av avlopp, 
motsvarar schablonmässigt den mängd förorening som en person 
avger på ett dygn (i Sverige definierad som en BOD7–belastning av 
70 g/dygn, BOD7 =Biochemical Oxygen Demand under 7 dygn) 
 
liten, cirkelformig bit arvsmassa (DNA), som finns i celler hos 
bakterier, svampar och växter 
 

Polymer: 
 
 
Sannolik rening: 

förtjockningsmedel som tillsätts vid rening i avloppsreningsverk, 
bidrar till ökad sedimentationshastighet och avskiljning av partiklar 
 
standardavvikelse för två medelvärden överlappar inte, vilket 
innebär att uppmätta värden sannolikt skiljer sig åt  
 

Simvastatin: 
 

läkemedelssubstans som verkar kolesterolsänkande, minskar risken 
för förträngningar på hjärta och kärl 

 
Slamålder: 
 

 
den tid som slammet i medeltal befinner sig i biosteget 
 

Sorption: 
 

adsorption eller absorption 

Suspenderade ämnen: mått på organiska- och oorganiska partiklar, > 0,45 μm i diameter, 
som kan sedimentera (mäts i mg/l) 
 

Termofil: 
 
Torrsubstans (TS): 

egenskap hos organism som växer bäst >45 ° C 
 
den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av 
materialet 
 

Xylometazolin: läkemedelssubstans med slemhinneavsvällande verkan, används 
bland annat i näsdroppar vid förkylningssymtom 
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1. Inledning 
 

Läkemedel fyller en viktig funktion för att förhindra, behandla och mildra vitt skilda 
sjukdomstillstånd hos såväl människor som djur (Apoteket AB 2005, 7). Människan har 
sedan årtusenden samlat mineraler, växt- och djurdelar, vilka sedan använts för läkande 
behandling, såväl invärtes som utvärtes. Dessa tidiga läkemedel kunde resultera i akut 
toxiska effekter, men endast i undantagsfall leda till negativa miljöeffekter (Apoteket AB 
2005, 7). Under 1800- talet lärde sig kemister runt om i världen att framställa organiska 
substanser på syntetisk väg. I och med detta så ökade förekomsten av läkemedelssubstanser 
lavinartat. Naturliga substanser kunde nu framställas till låga kostnader och i större skala 
och läkemedelstillverkningen hade industrialiserats (Apoteket AB 2005, 7). Under andra 
halvan av 1900-talet utvecklades sjukvården i allt snabbare takt, med de nya 
läkemedelssubstanserna som en viktig bidragande faktor. Miljöhänsyn i samband med 
läkemedelssubstansernas intåg var sällan ett fokus, man uppmärksammade istället de 
hälsobringande egenskaperna och möjligheten att behandla diverse sjukdomstillstånd 
(Apoteket AB 2005, 7). 
 
I Sverige använder vi idag mer än 1 000 läkemedelssubstanser, vilka ingår i 7 600 olika 
preparat (Apoteket AB 2005, 9). Varje år tillkommer nya preparat, varav de flesta är nya 
fabrikat av redan kända läkemedelssubstanser (Apoteket AB 2005, 9). År 2012 såldes 
läkemedel för 36 miljarder kronor i Sverige och försäljningsvolymen, definierad som 
dygnsdos per tusen invånare och dag (DDD), uppgick till 1 712 (Apotekens Service 2012, 4-7). 
 
År 2012 stod folsyra högst på försäljningslistan över läkemedelssubstanser på recept för 
kvinnor (340,2 DDD), följt av acetylsalicylsyra (104,6 DDD) och omeprazol (95,0 DDD) 
(Socialstyrelsen 2013, 35-48). Även för män stod folsyra högst på försäljningslistan (217,7 
DDD), följt av acetylsalicylsyra (123,4 DDD) och simvastatin (107,0 DDD). På 
försäljningslistan (totalt för män och kvinnor) över receptfria läkemedelssubstanser sålda på 
apotek stod natriumflourid högst på listan (71,3 DDD), följt av xylometazolin (41,3 DDD) och 
ibuprofen (40,5 DDD) (Socialstyrelsen 2013, 35-48). På försäljningslistan över receptfria 
läkemedelssubstanser sålda utanför apotek stod xylometazolin högst upp (27,5 DDD), följt av 
ibuprofen (25,6 DDD) och paracetamol (16,0 DDD) (Socialstyrelsen 2013, 35-48). 
 
Produktion och användning av läkemedel kan orsaka en spridning i miljön, och där leda till 
oönskade effekter (Apoteket AB 2005, 16-18). Läkemedelssubstanser med ursprung i såväl 
human- som veterinärmedicinsk vård kan kontaminera åkermark, flora och fauna, men också 
yt- och grundvatten, exempelvis via läckage av avloppsvatten, utsläpp från industrier och 
kassering av oanvända läkemedel (Apoteket AB 2005, 16-18). Flera undersökningar har visat 
på förekomst av läkemedelssubstanser från olika användningsområden i vattendrag, 
grundvatten och sediment och koncentrationen ligger vanligtvis mellan några nanogram per 
liter (ng/l) till några mikrogram per liter (µg/l) (Daughton och Ruhoy 2012, 15-37, Daughton 
och Ternes 1999, 907-938). 
 
Reningseffektiviteten för läkemedelssubstanser vid avloppsreningsverk beror på fysiska, 
kemiska och biologiska egenskaper hos substansen, men också på de biokemiska processer 
som finns tillgängliga vid det aktuella avloppsreningsverket (Falås och la Cour 2010, 118-
129). Det finns en stor variaton i hur avloppsreningsverk är konstruerade i Sverige, vilket 
delvis förklarar den skilda kapaciteten att avlägsna läkemedelssubstanser (Fick et al. 2011, 
15). 
 
De läkemedelssubstanser som människan introducerat är främmande för naturen och det 
saknas processer i såväl flora som fauna för att bryta ner dessa Apoteket AB 2005, 3). Då 
läkemedelssubstanser är ämnade att påverka fysiologiska processer i kroppen vid låga 
koncentrationer, finns en risk att liknande processer uppstår även i andra organismer, 
exempelvis fiskar. Den terapeutiska dosen för det antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak 
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är exempelvis 0,5-3 milligram per liter (mg/l), för det smärtstillande läkemedlet ibuprofen är 
samma siffra 15-30 mg/l (Schultz et al. 2012, bilaga I). Många substanser leder inte till  
omedelbara, akuta effekter och en negativ miljöpåverkan kan därför urskönjas först efter lång 
tid, kanske århundraden (Apoteket AB 2005, 3).  
 
Två läkemedelsgrupper som lyfts fram som potentiellt skadliga för såväl folkhälsan som den 
biologiska mångfalden är hormonstörande ämnen, vanligt förekommande i preventivmedel, 
och antibiotika (Kemikalieinspektionen 2012, 107). Utsläpp av antibiotika påskyndar 
utveckling och spridning av resistenta bakteriestammar, som sedan riskerar att spridas 
globalt. Den omfattande användningen av antibiotika står bakom den snabba utvecklingen av 
resistensgener och såväl Europeiska Unionen (EU) som Världshälsoorganisationen (WHO) 
lyfter fram detta som ett av de tre största hoten mot folkhälsan (Kemikalieinspektionen 2012, 
107). Vidare har exponering för hormonstörande ämnen visat att ett flertal djurgrupper, 
däribland fiskar och grodor, påvisat nedsatt reproduktionsförmåga och missbildningar 
(Kemikalieinspektionen 2012, 107). 
 
Vid produktion av läkemedel följer också ett ansvar för de (negativa) effekter som uppstår i 
miljön. I skrivande stund finns det ingen klar samstämmighet mellan 
läkemedelsanvändningen och kraven på miljöskydd (UMEVA 2013 A). Utsläpp från 
läkemedelsproduktion är liksom annan miljöfarlig verksamhet reglerad av myndigheter, 
detta via krav i tillstånd. Utsläppskraven fokuserar i mångt och mycket på halter av 
näringsämnen som fosfor och kväve, och lösningsmedel (se Industriutsläppsdirektivet 
2010/75/EU) och direkta utsläppskrav som reglerar läkemedelssubstanser är i stort sett 
obefintliga (Larsson 2012, 751- 755). Även avloppsreninsverk, vilka utgör miljöfarlig 
verksamhet enligt kapitel 9 miljöbalken, saknar direkta gränsvärden på 
läkemedelssubstanser i sina tillstånd (UMEVA 2013 A). 
 
1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att utreda förekomst av humanläkemedelssubstanser i 
avloppsvatten vid ett avloppsreningsverk, samt att se hur effektiva reningsprocesserna är för 
reduktion av läkemedelssubstanser. En analys över huruvida uppmätta läkemedelshalter kan 
ha (negativa) effekter på den akvatiska miljön kommer även att göras. Resultatet kommer att 
tolkas utifrån aktuell läkemedelslagstiftning och relateras till förebyggande arbete för att 
reducera förekomsten av läkemedelssubstanser. Slutligen berörs ansvarsfrågan gällande 
vilken part som bör ansvara för kostnader förenade med ett införande av nya 
reningstekniker. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Vilka läkemedelssubstanser detekteras i det inkommande avloppsvattnet vid 
avloppsreningsverket på Ön? 

• I vilken grad renar reningsprocesserna vid avloppsreningsverket på Ön detekterade 
läkemedelssubstanser? 

• Kan uppmätta halter ge (negativa) effekter i den akvatiska miljön? 
 
1.3 Avgränsningar 
Screeningen av läkemedelssubstanser har avgränsats till 95 läkemedelssubstanser, vilka valts 
ut på grund av deras potentiellt negativa miljöeffekter (Lindberg 2013). Hormonella 
substanser har uteslutits ur studien på grund av tidsbrist. Studien fokuserar på 
läkemedelssubstanser med ursprung i humanvården och berör endast i begränsad del de 
läkemedelssubstanser som har sitt ursprung inom veterinärmedicinsk behandling.   
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2. Bakgrund  
 
2.1 Flödet av läkemedelssubstanser 
Flödet av läkemedelssubstanser till miljön sker på ett flertal sätt. Man utgår i de flesta fall 
från att utsläppen från punktkällor i form av läkemedelsproduktion är låga i Europa och 
Nordamerika (Kümmerer 2012, 125). Det finns dock exempel på det motsatta, framförallt i 
utvecklingsländer. I en studie utförd av Larsson et al. (2007, 751- 755) visades att ett 
avloppsreningsverk som behandlar avloppsvatten från 90 läkemedelsindustrier i Indien, 
släppte ut höga halter av läkemedelssubstanser. Läkemedelssubstanser detekteras frekvent i 
renat avloppsvatten i halter från låga ng/l till låga µg/l. I Indien fann man halter som vida 
översteg detta, man detekterade bland annat ciprofloxacin, ett svårnedbrytbart antibiotikum, 
i en halt på 31 000 µg/l. Andra punktkällor som exempelvis sjukhus kan misstänkas ge 
upphov till höga halter läkemedelssubstanser, detta har dock visat sig vara en felaktig 
uppfattning då försäljningen av läkemedel till den slutna vården i Sverige endast utgjordes av 
drygt 2 % år 2009 enligt Apotekens Service ABs statistik (Larsson och Lööf 2012, 1184).  
 
Läkemedelssubstanser som använts vid behandling av människor tillförs avloppet antingen 
intakta eller som metaboliter via urin och fekalier (Apoteket AB 2005, 16-18). 
Läkemedelssubstanser som applicerats direkt på hud eller slemhinnor lämnar kroppen vid 
bad och tvätt, och flyktiga läkemedelssubstanser som narkosmedel, lämnar kroppen på 
samma sätt som de tillfördes, exempelvis via andningen. I huvudsak följer dessa substanser 
sedan med avloppsvattnet till avloppsreningsverk. Läkemedelssubstanser som tillförs miljön 
på detta sätt är den enskilt största källan till förekomst av läkemedelssubstanser i miljön 
(Apoteket AB 2005, 16-18). Tillskott av läkemedelssubstanser kan även ske via läckage från 
deponier och från jordbruksmark som behandlats med slam från avloppsreningsverk 
(Apoteket AB 2005, 16-18, Larsson och Lööf 2012, 1183-1184).   
 
Sedan 2004 säger den europeiska lagstiftningen att alla medlemsländer skall ha system för 
insamling av oanvända och utgångna läkemedel och utifrån detta krav skall det finnas system 
för omhändertagande för såväl allmänhet som sjukvård (Castensson och Ekedahl 2010, 182). 
I Sverige kasseras omkring 5 % av de läkemedel som säljs och man bedömer att 75 % av dessa 
återlämnas till apotek för vidare transport till förbränning (Castensson och Ekedahl 2010, 
182). 
 
Figur 1 visar de generella flödesvägarna för läkemedelssubstanser ut i miljön. 
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Figur 1. Det generella flödet för läkemedelssubstanser från produktion till miljön. Flödet för humanläkemedel är 
markerat med svarta pilar, flödet för veterinärmedicinska läkemedel är markerade med streckade linjer. 
Modifierad figur, Apoteket AB 2005, 15. 
 
 
2.2 Läkemedelslagstiftning 
 
2.2.1 Europeisk lagstiftning 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler 
för humanläkemedel (direktivet för humanläkemedel) reglerar bland annat hur en 
godkännandeprocess går till och vad som krävs för att tillstånd skall ges vid prövning av en 
verksamhet som vill producera läkemedel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över 
humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, reglerar vidare hur läkemedel godkänns av kommissionen efter en 
ansökan.  
 
I direktivet för humanläkemedel nämns miljörisker vid ett fåtal tillfällen. I artikel 8 g finns 
uppgifter om vad en ansökan för godkännande skall innehålla: 
 
”I tillämpliga fall skälen till eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som skall vidtas 
vid lagring av läkemedlet, administration till patienter och bortskaffande av 
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avfallsprodukter samt uppgift om eventuella potentiella miljörisker som läkemedlet kan 
medföra” 
 
För de läkemedelssubstanser som redan var godkända när kraven på miljöriskbedömning 
infördes, krävs endast en miljöriskbedömning i förändringar av marknadsgodkännandet 
(Holm 2011, 26). 
 
Till skillnad från det veterinärmedicinska direktivet, 2001/82/EG, finns det i direktivet för 
humanläkemedel ingen möjlighet att avslå en ansökan utifrån miljöriskerna 
(Kemikalieinspektionen 2012, 103). 
 
I det veterinärmedicinska direktivet, ingressen punkt 7, står det angivet att ett godkännande 
skall ges: 
 
”såvida det inte finns starka skäl att anta att det veterinärmedicinska läkemedlet, om det 
godkänns, kan medföra risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön” 
 
Detta kan jämföras med direktivet för humanläkemedel, ingressen punkt 12, där ett 
godkännande skall ges: 
 
”såvida det inte finns starka skäl att anta att det aktuella läkemedlet, om det godkänns, kan 
medföra risker för människors hälsa” 
 
För att producera läkemedel krävs enligt direktivet för humanläkemedel ett tillstånd (artikel 
40 och 44). Som tidigare nämnts är utsläpp från läkemedelsindustrier, precis som andra 
miljöfarliga verksamheter, reglerade av myndigheter via krav i tillstånd. Kraven handlar i 
stort om faktorer som mängd organiskt material och halter av lösningsmedel, och endast i 
undantagsfall finns krav som reglerar utsläpp av läkemedelssubstanser (Larsson 2012, 750-
753). 
 
I en ändring av direktivet för humanläkemedel, se artikel 127 b 2004/27/EG, finns även krav 
på att EU-medlemsstaterna skall ha system för att hantera oanvända läkemedel: 
 
”Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga system för insamling av oanvända 
läkemedel eller vars sista förbrukningsdag har gått ut ” 
 
I artikel 67, direktivet för humanläkemedel, finns ytterligare riktlinjer gällande 
försiktighetsmått vid bortskaffande: 
 
”Dessutom skall på bipacksedeln anges vilka eventuella försiktighetsmått som skall 
iakttas av användaren och patienten när läkemedlet färdigställs och administreras 
samt vilka särskilda försiktighetsmått som gäller vid bortskaffandet av behållaren 
och dess oförbrukade innehåll”  
 
Rening av näringsämnen som fosfor och kväve vid avloppsreningsverk, vilket indirekt kan 
påverka rening av läkemedelssubstanser (se avsnitt 2.4), regleras också via europeisk lag. 
Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, definierar 
utsläppskraven för avloppsreningsverk. Kravnivån beror på hur EU-medlemsstaten klassat 
sina recipienter och på antalet personekvivalenter (pe) som är anslutna till 
avloppsreningsverket. I Sverige klassas hela landet som övergödningskänsligt med avseende 
på fosfor och kuststräckan från Norrtälje i öst till norska gränsen i väst som 
övergödningskänsligt för kväve (Naturvårdsverket 2006, 36-37). 
 
Rening av fosfor är obligatoriskt för avloppsreningsverk som besörjer rening för > 10 000 pe 
och för avloppsreningsverk med en sötvattensrecipient som besörjer rening för > 2000 pe. 
Kväverening har däremot en större geografisk spridning. Söder om en linje från Norrtälje 
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kommun (vid Östersjön) till Hagfors kommun vid norska gränsen krävs den mest avancerade 
kvävereningen tillsammans med rening av fosfor. Söder om detta område är det endast 
mindre avloppsreningsverk, samt ett fåtal avloppsreningsverk i de inre delarna av Sverige, 
som inte använder sig av kväverening. (Falås och la Cour 2010, 123-124, la Cour et al. 2012, 
168-169).  
 
2.2.2 Nationell lagstiftning 
Den svenska lagstiftningen preciseras i läkemedelslagen (1992:859) samt i tillhörande 
förordning(2006:272). Denna ramlagstiftning nämner miljöhänsyn i samband med 
läkemedel ett fåtal gånger. I 19 § läkemedelslagen kan följande läsas: 
 
”Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar, säljer, transporterar, förvarar eller på 
annat sätt yrkesmässigt hanterar läkemedel skall vidta de åtgärder och i övrigt iaktta 
sådan försiktighet som behövs för att hindra att läkemedlen skadar människor, egendom 
eller miljö samt se till att läkemedlens kvalitet inte försämras” 
 
Enligt 29 § läkemedelslagen får regeringen besluta om ytterligare föreskrifter på området.  
Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS, innehåller ett antal föreskrifter och allmänna 
råd kring läkemedel. Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande av läkemedel för 
försäljning m.m. (2006:11) anger bland annat att en bedömning av läkemedlets eventuella 
miljörisker skall bifogas en ansökan om godkännande för försäljning av humanläkemedel. 
Vidare står att en eventuell miljöpåverkan skall utvärderas och särskilda åtgärder tas fram 
i varje enskilt fall (3 kap. 1.4).  
 
Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) är indirekt tillämpliga vid krav som berör 
läkemedelssubstanser. Här finns bland annat de allmänna hänsynsreglerna (kap. 2) som 
ställer krav på kunskap, skyddsåtgärder, produktval och val av plats. Utifrån 9 kapitlet 
miljöbalken definieras också bland annat läkemedelsproduktionsanläggningar och 
avloppsreningsverk som miljöfarlig verksamhet.  1 § 9 kapitlet anger att: 
 
”Med miljöfarlig verksamhet avses 
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller 
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten” 
 
I 6 § kapitel 9 finns det även uppgifter om att regeringen får meddela föreskrifter rörande 
krav på tillstånd och anmälan för miljöfarlig verksamhet. I förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, preciseras sedan dessa krav. I bilagan till nämnda 
förordning finns uppgifter om att avloppsreningsverk med en anslutning av > 2 000 
personer, eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar > 2000 
pe, är tillståndspliktiga och definieras som B- verksamheter. Avloppsreningsverk som 
besörjer rening för > 200 pe är anmälningspliktiga och definieras som C-verksamheter. För 
B-verksamheter söks tillstånd hos länsstyrelsen, emedan C-verksamheter skall anmälas till 
den kommunala nämnden. Vilken myndighet som ansvarar för tillsyn anges slutligen i 
miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt § 29 ansvarar länsstyrelsen för tillsynen av B-
verksamheter och enligt 31 § har den kommunala nämnden ansvaret för tillsynen av C-
verksamheter. Enligt 3 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
kan tillsynsansvaret dock överlåtas från en statlig myndighet till den kommunala nämnden. 
 
Föreskrifter kopplade till miljöbalken ges bland annat ut av Naturvårdsverket. I föreskriften 
Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (1994:7) finns 
gränsvärden för utsläpp via avloppsreningsverk. Observera att det i skrivande stund inte 
finns gränsvärden för läkemedelssubstanser.  
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2.3 Generella processer vid svenska avloppsreningsverk 
Avloppsreningsverken i Sverige är idag konstruerade för att avlägsna näringsämnen som 
fosfor och organiskt material. Generellt sett är den teknologiska standarden hög och det finns 
ett antal lösningar vid olika avloppsreningsverk för att lösa de varierande 
utsläppssituationerna i landet (Falås och la Cour 2010, 118-119). Under mitten av 1950-talet 
utvecklades den biologiska reningen av organiskt material, följt av kemisk rening av fosfor på 
70-talet och kväverening på 90-talet. Processerna består av mekanisk rening, och i 
varierande utsträckning av kemisk- och biologisk rening i varierande ordning (Falås och la 
Cour 2010, 118-119). År 2010 fanns det 467 kommunala avloppsreningsverk, dimensionerade 
för mer än 2 000 pe, i Sverige, varav 92 hade utökad kväverening (SCB 2012, 12). 
 
2.3.1 Mekanisk och kemisk rening 
Den mekaniska reningen tar allteftersom bort fasta partiklar med mindre storlek (Falås och 
la Cour 2010, 122-123). I rensgallret avlägsnas först större partiklar som skräp med hjälp av 
siktar eller galler. Föremål och partiklar med en storlek som överstiger den på gallret, 
framförallt i form av papper, plast och annat skräp som inte lösts upp i vattnet, fastnar och 
transporteras vidare till ett avvattningssteg, innan vidare transport till destruktion. 
Avloppsvattnet leds vidare till ett (luftat) sandfång där partiklar med en diameter >0,15 mm 
avskiljs. I ett luftat sandfång, där flera processer sker samtidigt, kan en minskning av flyktiga 
ämnen förväntas, då luftbubblorna ökar kontaktytan mellan vatten och luft. Sanden som 
sedimenterat till botten, avvattnas och går vidare till en container, exempelvis för vidare 
transport till deponi för användning som konstruktionsmaterial. Det sista steget i denna del 
av reningen är försedimentation, vilket innebär att kemisk rening sker före det biologiska 
steget. En fällningskemikalie, exempelvis järn- och/ eller aluminiumsalt, tillsätts på lämplig 
plats innan försedimenteringssteget. Vid tillsats av fällningskemikalie klumpas 
fosforpartiklar ihop och sedimenterar sedan till botten och/eller flyter upp till ytan. Det 
sedimenterade och flytande slammet avlägsnas och förtjockas, emedan avloppsvattnet leds 
vidare mot det biologiska steget (Falås och la Cour 2010, 122-123). 
 
Vid vissa avloppsreningsverk förekommer även simultanfällning, efterfällning eller 
direktfällning (Apoteket AB 2005, 28). Vid simultanfällning tillsätts fällningskemikalien i det 
biologiska steget, vid efterfällning sker detta istället i ett senare fällningssteg eller via ett 
filter. Direktfällning sker i ett steg direkt efter förbehandling och här saknas biologisk rening 
helt (Apoteket AB 2005, 28). 
 
2.3.2 Biologisk rening  
Vid svenska avloppsreningsverk består den biologiska reningen av ett antal olika lösningar. 
Det kan innebära en enkel reduktion av organiskt material, eller komplex biologisk kväve- 
och/eller fosforrening. En av skillnaderna mellan avloppsreningsverk med och utan utökad 
kväverening är uppehållstiden i det biologiska/kväverenande steget, där utökad kväverening 
kan öka uppehållstiden med cirka 12 timmar (Falås och la Cour 2010, 123-126). 
Biologisk rening i Sverige består i huvudsak av en så kallad aktivslamprocess (Apoteket AB 
2005, 28-29). Här används flockbildande bakterier, vilka bryter ner det organiska materialet 
samtidigt som de bygger upp ny biomassa. Slammet följer med det utgående vattnet och 
tillåts därefter sedimentera i ett efterföljande steg. Slammet förs antingen tillbaka till tidigare 
steg, där det blandas med inkommande vatten, eller avlägsnas för vidare behandling. För de 
avloppsreningsverk där utökad kvävereduktion finns omvandlas kvävet till kvävgas som 
återgår till atmosfären(Apoteket AB 2005, 28-29). Processen innebär en användning av 
seriekopplade aktivslambassänger med olika syrehalter. I syresatta (aeroba) zoner oxiderar 
mikroorganismer ammoniumkväve till nitrit och nitrat, emedan mikroorganismer i ett 
efterkommande syrefritt (anaerobt) steg reducerar produkterna från det tidigare steget till 
kvävgas (Apoteket AB 2005, 28-29).  
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2.3.3 Slambehandling  
Avskiljt slam behandlas i ett efterföljande slambehandlingssteg, där slammet förtjockas för 
att öka torrsubstansen (TS) från ca 0,5 % till 8 % i bästa fall (Apoteket AB 2005, 31). 
 
Efter förtjockningssteget går slammet vidare till slamstabilisering. En vanlig form av 
stabilisering är rötning i syrefria kammare (Apoteket AB 2005, 31-32). Under en uppehållstid 
på minst 15 dygn bryts det organiska materialet ner till metangas och koldioxid av meso- eller 
termofila bakterier i syrefri miljö (Apoteket AB 2005, 31-32). Slamstabilisering kan även ske i 
närvaro av syre, där slammet luftas i kammare under en period av ca 15 dagar vid 15° C 
(Andersson 2005, 12). 
 
Slutligen avvattnas det rötade slammet i centrifuger eller annan liknande utrustning och i 
bästa fall kan en TS på 30 % uppnås (Apoteket AB 2005, 32). För att underlätta 
avvattningsprocessen kan även polymerer tillsättas för att öka bindningen mellan 
slampartiklarna (Apoteket AB 2005, 32). 
 
2.3.4 Slamanvändning 
Det var tidigare vanligt att slam från avloppsreningsverk deponerades (Apoteket AB 2005, 
33). Detta ändrades från och med den 1 januari 2005 då det blev förbjudet att deponera 
organiskt avfall i Sverige (se 10 § Förordning (2001:512) om deponering av avfall).  År 2010 
producerades 203 520 ton TS slam vid svenska avloppsreningsverk, av detta användes 25 % 
till spridning på åkermark och 32 % som anläggningsjord (SCB 2012, 18). Användning av 
slammet som jordförbättringsmedel på åkermark är endast möjligt då slammet är certifierat 
enligt REVAQ, ett certifieringssystem som bland annat arbetar för att skapa en hållbar 
återföring av växtnäring (Svenskt vatten 2013).  
 
2.4 Reningseffektivitet för läkemedelssubstanser  
Reningseffektiviteten för läkemedelssubstanser varierar mellan olika avloppsreningsverk, 
vilket flera vetenskapliga studier visat (Naturvårdsverket 2008, bilaga II, Fick et al. 2011, 16). 
Detta kan till viss del förklaras av årsvariationer och processtekniska variationer vid 
avloppsreningsverken (Fick et al. 2011, 15). 
 
I en svensk screeningstudie utförd av Fick et al. (2011, 1-32) undersöktes bland annat 
reningseffektiviteten av läkemedelssubstanser vid fyra avloppsreningsverk i Skövde, Umeå, 
Uppsala och Stockholm. I studien konstaterades att avloppsreningsverkens förmåga att rena 
läkemedelssubstanser uppvisade stor variation. Det påvisades också en skillnad i hur olika 
läkemedelssubstanser påverkades av processerna vid avloppsreningsverken. Vissa 
läkemedelssubstanser gick opåverkade genom avloppsreningsverken, emedan andra 
tenderade att renas mycket bra (exempelvis paracetamol som renades > 95 %). Några av 
läkemedelssubstanserna, exempelvis citalopram och flupentixol, ökade också i koncentration 
vid avloppsreningsverken. Detta förklarades delvis utifrån att vissa läkemedelssubstanser 
förekommer i konjugat (varianter) i det inkommande vattnet och på grund av detta inte kan 
detekteras fullt ut i den kemiska analysen. I avloppsreningsverken kan konjugatet sedan 
spjälkas, varvid läkemedelssubstansen återgår till en ursprungsvariant som kan detekteras i 
utgående vatten (Fick et al. 2011, 1-32). 
 
För att förstå hur en läkemedelssubstans påverkas av processerna vid ett avloppsreningsverk 
måste man ta hänsyn till tre faktorer hos själva substansen; flyktighet, sorption till partiklar 
och vattenlöslighet (la Cour et al. 2012, 165-166). Idag vet man att läkemedelssubstanser 
sällan är flyktiga, vilket innebär att avdunstning vid luftning i sandfång eller senare steg i 
reningsprocessen saknar betydelse för avlägsnandet. Mikroföroreningar, däribland 
läkemedelssubstanser, kan absorberas till partiklar i slammet och därefter eventuellt 
behandlas i ett senare slambehandlingssteg. De flesta läkemedelssubstanser är dock 
vattenlösliga och passerar därför genom avloppsreningsverket utan att påverkas av 
reningsprocesserna (la Cour et al. 2012, 165-166). 
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Slammets uppehållstid i det biologiska steget är något som visat sig ha betydelse för vissa 
läkemedelssubstanser (la Cour et al. 2012, 168). Genom att öka slamåldern ökar tillväxten av 
en mer differentierad bakterieflora, vilket medför ökad sannolikhet för nedbrytning av 
läkemedelssubstanser. I Sverige är detta något som är av betydelse då många 
avloppsreningsverk drivs med processer bestående av låg slamålder (la Cour et al. 2012, 168). 
Vid ordinär aktivslamrening är slamåldern cirka fem dygn, vilket kan jämföras med 
slamåldern vid utökad kväverening som ligger mellan 14- 20 dygn (Emanuelson 1994, 12). I 
en studie utförd av Falås med flera (2011, 865-872) visade man bland annat slamålderns 
betydelse för nedbrytningen av de antiinflammatoriska läkemedlen naproxen och ketoprofen. 
En ökning av slamåldern från mellan en till tre dagar, till sju dagar och uppåt, påvisade 
generellt en klar ökning i reningseffektivitet.  
 
2.5 Nya metoder för ökad reningseffektivitet 
Nya metoder för reduktion av läkemedelssubstanser vid avloppsreningsverk diskuteras och 
utvärderas fortlöpande. Dessa metoder behöver dock anpassas till varje enskilt 
avloppsreningsverk, bland annat beroende på de skilda processtekniska lösningarna. 
Läkemedelssubstanser som har störst negativ miljöpåverkan prioriteras, då ett fokus på att 
eliminera alla substanser inte skulle vara ekonomiskt försvarbart (la Cour et al. 2012, 170).  
 
2.5.1 Fysiska metoder 
Fysiska metoder som diskuteras är bland annat utnyttjandet av filtrering, där membran med 
mycket små porstorlekar skulle kunna avlägsna vissa läkemedelssubstanser (la Cour et al. 
2012, 171-172). Som ett exempel kan ultrafilter ta bort partiklar med en diameter mellan 0,1 
och 0,01 µm (Processing AB 2013). Då många läkemedelssubstanser ligger inom ett 
begränsat molekylviktsintervall (100–1 000 gram per mol), skulle detta kunna vara en 
möjlig, men dyr lösning (la Cour et al. 2012, 172). Användningen av adsorbenter som aktivt 
kol och lermineraler har även nämnts bland de fysiska metoderna. Denna lösning anses dock 
inte vara lämplig då tillväxt av bakterier eller andra ämnen från avloppsvattnet riskerar att 
blockera ytorna på adsorptionsmaterialet (la Cour et al. 2012, 172).  
 
2.5.2 Kemiska metoder 
Kemiska metoder är generellt sätt ospecifika och påverkar fler ämnen än 
läkemedelssubstanser, exempelvis bakterier och industrikemikalier (la Cour et al. 2012, 172-
173). Här ligger ett viktigt fokus på risken att nya, mer miljöförstörande, metaboliter kan 
bildas i processen. Normalt sätt är de nybildade substanserna dock mindre skadliga än den 
ursprungliga läkemedelssubstansen (la Cour et al. 2012, 172-173). Oxidationsprocesser med 
UV-ljus och selektiva oxidationsmedel (t.ex. ozon) kan användas för att kemiskt behandla 
läkemedelshaltigt vatten efter den traditionella reningen(la Cour et al. 2012, 172-173). Denna 
behandling medför att läkemedelssubstansen förlorar sin terapeutiska verkan och lättare kan 
brytas ner biologiskt.  
 
2.5.3. Biologiska metoder 
Biologiska metoder kan utvecklas för att bryta ner ett brett spektrum av 
läkemedelssubstanser (la Cour et al. 2012, 173). Reningseffektiviteten kan förbättras genom 
att slamåldern höjs i det befintliga avloppsreningsverket, eller genom att införa mer 
avancerade metoder. Ett exempel på detta är membranbioreaktorer, där nedbrytning sker 
med hjälp av en mycket hög slamålder. En ökad slamålder leder som tidigare nämnts, till en 
större sannolikhet för tillväxten av en differentierad bakterieflora, med en bred förmåga att 
byta ner olika läkemedelssubstanser (la Cour et al. 2012, 173). I en undersökning utförd av 
Stockholm Vatten mellan 2005- 2009 undersöktes bland annat hur slamåldern påverkar 
reningseffektiviteten av läkemedelssubstanser. Membranbioreaktorerna kördes med 
slamåldrar mellan 75 och 200 dygn, jämfört med en ålder på fem till 15 dygn i en traditionell 
aktivslamprocess. Resultaten visade att en slamålder på cirka 75 dygn ökade 
reningseffektiviteten med i genomsnitt 10 %, jämfört med en traditionell aktivslamrening och 
membranbioreaktorn hade i genomsnitt 80 % reningseffektivitet vid en slamålder av minst 
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75 dygn. Man visade också att en högre slamålder än 75 dygn inte resulterade i en högre 
reningseffektivitet (Stockholm Vatten 2009, 80). 
 
2.6 Läkemedelssubstanser i miljön och dess effekter 
Läckage av läkemedelssubstanser till miljön ses allt mer som ett potentiellt hot mot akvatiska 
system runt om i världen, men kunskapen är fortfarande begränsad kring den ekologiska 
effekten av de läkemedelssubstanser som detekterats (Brodin et al. 2013, 814-815). 
Koncentrationen av läkemedelssubstanser i vattendrag ligger vanligtvis mellan några ng/l till 
några µg/l (Daughton och Ternes 1999, 925). Den akut toxiska effekten av 
läkemedelssubstanser i miljön anses vara av mindre betydelse, då uppmätta halter i vatten är 
betydligt lägre än tidigare uträknade akut skadliga koncentrationer (Webb 2001, 223).  
 
Ett sätt att förutspå en uppmätt läkemedelshalts effekt på den akvatiska miljön är att 
använda sig av den så kallade fiskplasmamodellen (Hugget et al. 2003, 1789- 1799). 
Denna modell utgår från att en terapeutisk effekt av en läkemedelssubstans uppstår vid 
samma plasmakoncentration hos två arter som har samma receptorer eller enzymer i 
kroppen. Många akvatiska organismer, däribland fiskar och amfibier, delar dessa 
målmolekyler med oss människor. Fiskplasmamodellen gör det möjligt att skapa ett index 
över sannolikheten att en fisk påverkas av en läkemedelssubstans i vatten (Hugget et al. 
2003, 1789- 1799). Detta förhållande jämför den kända terapeutiska plasmakoncentrationen 
hos människor, vilken räknas ut som en del av processen då ett nytt läkemedel tas fram, med 
den mätta eller teoretiskt uträknade plasmakoncentrationen hos fisk. Ett effektförhållande på 
≤ 1 innebär att plasmakoncentrationen hos den exponerade organismen är lika eller högre än 
den kända terapeutiska effekten hos människor (Hugget et al. 2003, 1789- 1799). 
 
Med avstamp i fiskplasmamodellen beräknade Fick et al. (2010, 516-523) kritiska 
miljökoncentrationer (CEC) för 500 läkemedelssubstanser. En läkemedelssubstans CEC 
beskrivs som den vattenhalt där plasmakoncentrationen hos exponerad fisk förväntas höjas 
till den plasmakoncentration som har terapeutisk verkan hos människor. Ett förhållande 
mellan CEC och uppmätt läkemedelshalt i vatten på ≤ 1 innebär en förväntad terapeutisk 
effekt hos exponerad fisk. Man betonar dock att modellen endast visar på sannolikheten för 
att en terapeutisk effekt skall uppstå och inte huruvida denna effekt skulle vara av skadlig 
karaktär. 
 
I screeningstudien utförd av Fick et al. (2011, 1-32) undersöktes även koncentrationen av 
läkemedelssubstanser vid fyra avloppsreningsverk (inkommande vatten, utgående vatten och 
i slam), samt i ytvatten, dricksvatten och i biota (abborre). I screeningstudien detekterades 
läkemedelssubstanser i alla miljöer som inkluderats, likaså i fiskproverna. Halter som 
överskred CEC uppmättes för 13 av 66 läkemedelssubstanser (däribland för buprenorfin och 
irbesartan) i prover från ytvatten, vilket innebär en förväntad terapeutisk effekt hos 
exponerad fisk. 
 
2.6.1 Smärtstillande 
En grupp av läkemedelssubstanser som studerats och detekterats i den akvatiska miljön är 
smärtstillande preparat som diklofenak och ibuprofen (Brizinski et al. 2013, 342-348, 
Apoteket AB 2005, 47).  
 
För att mäta kroniska effekter av diklofenak har ett antal studier genomförts. I en studie 
utförd av Schwaiger et al. (2004, 141-150) exponerades regnbåge för halter mellan 1 och 500 
μg/l under 28 dagar. Resultatet visade att alla koncentrationer över 5 μg/l och uppåt gav 
skador på gälar och njurar. Den lägsta dos där inga skadliga effekter kunnat påvisas 
fastställdes till 1 μg/l. I en annan studie utförd av Memmert et al. (2013, 442-452) 
exponerades regnbåge och zebrafisk för diklofenak, emedan effekterna på bland annat 
tillväxt, överlevnad och kläckning studerades. Utifrån detta försök fastställdes den lägsta dos 
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där inga skadliga effekter kunnat uppvisas till 320 μg/l hos regnbåge och 10 μg/l hos 
zebrafisk. 
 
Diklofenak har även påvisats ge skador hos landlevande djur, exempelvis hos gamar. Efter att 
gampopulationen drastiskt minskat i Pakistan och Indien under 2000-talet, utfördes en 
studie av Oaks et al. (2004, 630-633). Genom att undersöka 259 döda gamar konstaterades 
att 85 % hade gikt, ett tecken på njurskada hos fåglar. Dessa skador visade sig ha uppkomit 
efter att gamarna ätit av död tamboskap som under sitt liv behandlats med diklofenak. 
 
För att undersöka den kroniska effekten av ibuprofen exponerades hinnkräftor för halter 
mellan 20 och 80 mg/l under 12 dagar (Heckmann et al. 2007, 137-145). Faktorer som 
reproduktion och tillväxt studerades och den största negativa effekten uppvisades på 
reproduktionen, i form av försenad könsmognad. Vid halten 80 mg/l hade den reproduktiva 
förmågan helt försvunnit (Heckmann et al. 2007, 137-145). 
 
2.6.2 Antibiotika 
En annan läkemedelsgrupp där den negativa effekten i miljön diskuterats är antibiotika. 
Antibiotika utsöndras till stor del i sin aktiva form via urin och fekalier och hamnar slutligen 
vid avloppsreningsverk, varifrån de riskerar att nå miljön (se figur 1 för 
läkemedelssubstansers flödesvägar ut i miljön). Väl i miljön kan tillväxt av resistenta 
mikroorganismer gynnas och resistensgener spridas vidare, även mellan arter (Apoteket AB 
2005, 78-79). Merparten av resistensgenerna har genetisk rörlighet mellan arter och många 
patogena arter har förvärvat resistensgener sedan införandet av antibiotika i vården (Larsson 
2012, 750-753). De resistensgener som återfinns i många humanpatogener är ofta identiska 
med de icke patogena bakterier som lever i den yttre miljön. Detta tyder på ett genetiskt flöde 
mellan olika miljöer och arter. Processen bakom detta flöde är ännu oklart, men tyder på att 
förekomsten av resistensgener tillsammans med ett långvarigt tryck av antibiotika i miljön 
ökar risken för överföring av resistensgener mellan olika bakteriearter (Larsson 2012, 750-
753). I en studie utförd 2011 (Kristiansson et al. 2011, e17038) analyserades flodsediment 
upp- och nedströms ett reningsverk i Indien, vilket behandlar processvatten från 90 
läkemedelsindustrier. Resultatet visade på en ökad rörlighet och anrikning av resistensgener, 
däribland plasmider. Effekten syntes även 17 kilometer nedströms avloppsreningsverket, där 
förekomsten av resistensgener fortfarande var högre. Problematiken med resistensgener är 
global då resistenta bakterier har förmågan att sprida sig över jordklotet (Larsson 2012, 750-
753). Denna utveckling är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan enligt WHO 
(Larsson 2012, 750-753).  
 
2.6.3 Antidepressiva medel och betablockerare  
Ytterligare två läkemedelsgrupper som studerats är antidepressiva medel och betablockerare. 
I en laboratoriestudie utförd av De Lange (2006, 209-216) visades att det antidepressiva 
medlet fluoxetin försämrar simaktiviteten hos märlkräftor vid koncentrationer på 10 ng/l. 
Denna studie påvisade en högre känslighet än vad som tidigare kunnat konstateras hos 
exponerade organismer. I en annan laboratoriestudie visade Nentwig (2007, 163-170) att 
reproduktionen hos vissa arter snäckor försämras vid koncentrationer på 3,2 µg/l. En tredje 
studie, utförd av forskare vid Umeå universitet, visade också nyligen att det antidepressiva 
medlet oxazepam förändrar fiskars beteende vid en exponering av 1,8 µg/l (Brodin et al. 
2013, 814-815). Då abborrar exponerades för oxazepam ökade deras aktivitet och 
aggressivitet, samtidigt som den sociala kapaciteten försämrades.  
 
Även för betablockerare har ett antal studier riktats mot vattenlevande organismer. I en 
laboratoriestudie utförd av Triebskorn et al. (2007, 1405-1416) visades att metoprolol orsakar 
cellförändringar hos fisk i ett flertal organ, däribland gav en koncentration på 1 µg/l upphov 
till cellförändringar i levern. I en annan laboratoriestudie visade Huggett et al. (2002, 229-
235) att propanolol påverkar reproduktionen hos risfiskar vid koncentrationer på 0,5 µg/l.  
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3. Metod 
 
3.1 Beskrivning av avloppsreningsverket på Ön 
Umeås största avloppsreningsverk Ön är beläget på en ö i Umeälven söder om centrala Umeå 
(UMEVA 2011, 3), se figur 2. På Ön tar man emot avloppsvatten från centralorten Umeå och 
10 kransorter (Brännland, Sörfors, Klabböle, Ersmark, Anumark, Innertavle, Yttertavle, 
Stöcksjö, Obbola och Holmsund), samt lakvatten från Dåva deponi och avfallscenter. Man 
behandlar avloppsvatten från såväl hushåll som industrier, och majoriteten av avloppsvattnet 
leds via avloppsrör och tunnlar till avloppsreningsverket på Ön. Här behandlas även slam 
från 18 mindre avloppsreningsverk och ca 5000 enskilda slamavskiljare (UMEVA 2011, 3).  
 
 

 
Figur 2. Karta som visar det geografiska läget för avloppsreningsverket på Ön.  
 
Avloppsreningsverket är dimensionerat för 116 000 pe och 29 000 pe från den industriella 
belastningen, som framförallt består av avloppsvatten från livsmedelsindustri (UMEVA 2011, 
3). Det dimensionerade flödet är 1 790 m³/h och den maximala tillrinningen är 
dimensionerad till 3 600 m³/h (UMEVA 2011, 3). 
  
Avloppsreningsverket har tillstånd enligt miljöbalken (9 kap. 6, 8 § §) till fortsatt utsläpp av 
behandlat avloppsvatten till Umeälven. Verksamheten är definierad som en B-verksamhet 
och tillståndet lämnades av Länsstyrelsen 2012-08-22 (UMEVA 2012 B, 8). I enlighet med 
tillståndet så skall UMEVA upprätta en plan för det fortlöpande och systematiska 
uppströmsarbetet med syfte att minska förekomsten av läkemedelssubstanser. Hur detta 
arbete bedrivits skall sedan redovisas i den årliga miljörapporten (UMEVA 2012 A, 4). 
Tillsynsmyndighet för verksamheten är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd (UMEVA, 
2013 A). 
 
I figur 3 visas en geografisk karta över de 19 avloppsreningsverk som finns i Umeå kommun. 
 
 

Umeälvens 
flödesriktning 
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Figur 3. Avloppsreningsverk i Umeå kommun. UMEVA 2013 B. 
 
3.2 Beskrivning av reningsprocessen vid avloppsreningsverket på Ön 
Reningsprocessen vid avloppsreningsverket på Ön kan delas in i mekanisk, kemisk och 
biologisk rening. Avskiljt slam från reningsprocessen går sedan vidare till slambehandling i 
rötkammare. 
 
Figur 4 visar ett flödesschema över Öns avloppsreningsverk. 
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Figur 4. Rening av avloppsvatten vid avloppsreningsverket på Ön.  Modifierad figur, UMEVA 2013 C. 
 
3.2.1 Mekanisk rening   
På Ön består den mekaniska delen av två steg (UMEVA 2011, 4). Först leds det inkommande 
vattnet parallellt över tre maskinrensande galler för separation av fast material. Spaltvidden 
på dessa galler är 2 och 3 mm och kapaciteten uppgår till 4 480 m³/dygn (UMEVA 2011, 4). 
Renset från gallret tvättas, avvattnas och komprimeras innan det slutligen lagras i en 
container i väntan på förbränning. Härifrån går vattnet vidare till ett luftat fett- och sandfång 
där fettavskiljningen sker på ytan (se fettflotation och sandavskiljning i figur 4). Den totala 
volymen på denna del är 1 050 m³ (UMEVA 2011, 4). Det avskilda fettet leds tillbaka till 
rensgallret där det slutligen avlägsnas och sanden som sedimenterat går efter sandtvätt till 
container. Sanden från den mekaniska reningen kan sedan återanvändas vid 
konstruktionsarbeten (UMEVA 2011, 4). 
 
3.2.2 Kemisk rening 
Denna del av reningen inleds med att avloppsvattnet leds vidare i en kanal och sedan jämnt 
fördelas till tre parallella linjer (UMEVA 2011, 4). Varje linje består av en förluftningsbassäng 
och efterföljande försedimentering (dessa två steg utgör tillsammans den kemiska reningen i 
figur 4). Vid tidigare steg, strax före fett- och sandfånget, doseras järnsulfat och i början av 
varje förluftningsbassäng doseras ett förtjockningsmedel, så kallad polymer (UMEVA 2011, 
4). Järnsulfatet ingår i en rad kemiska processer, där bland annat fosfor fälls ut och 
sedimenterar. Polymeren gör att smuts klumpas ihop till större partiklar, vilka sjunker till 
botten eller flyter upp till ytan. I försedimenteringen avskiljs ett blandslam, från botten och 
yta, som går vidare till slambehandling. Efter detta steg leds vattnet genom en gemensam 
kanal till en så kallad snäckpumpstation (se uppfodring via snäckskruvar i figur 4) (UMEVA 
2011, 4). 
 
3.2.3 Biologisk rening 
I snäckpumpstationen fördelas vattnet från den kemiska reningen mellan två block i 
förhållandet 60:40 (UMEVA 2011, 5). Varje block består av tre parallella linjer med en 
aktivslambassäng och en efterföljande sedimenteringsbassäng. Från 
sedimenteringsbassängen går det avskilda slammet antingen åter tillbaka till 
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aktivslambassängerna eller som överskottsslam tillbaka till försedimeteringen, där det 
avskiljs tillsammans med övrigt överskottsslam (UMEVA 2011, 5).  
 
Avloppsvattnet samlas för flödesmätning och provtagning, innan det slutligen leds ut till 
Umeälven (UMEVA 2011, 5). Som en extra skyddsbarriär kan avloppsvattnet även passera en 
klorkontaktbassäng (beskrivs inte i figur 4) innan det leds ut till Umeälven, denna del 
avloppsreningsverket har dock inte varit i bruk sedan 1980-talet. Utloppsledningen mynnar 
slutligen i Umeälvens djupfåra (UMEVA 2011, 5).  
 
Avloppsreningsverket på Ön är inte utbyggt för kväverening och det finns idag inga tvingande 
krav att ändra på detta i tillståndet (UMEVA 2012 A, 8). 
 
3.2.4 Slambehandling 
Vid Ön pumpas avskilt slam till slamförtjockare där förtjockning till en ungefärlig TS-halt på 
5 % uppnås med hjälp av tillförd polymer (UMEVA 2011, 5). Externslam från mindre 
avloppsreningsverk i Umeå tillförs via en separat mottagningsbassäng innan förtjockning 
sker. Det förtjockade slammet blandas i ett råslamlager innan vidare pumpning mot 
rötkammaren. Det avloppsvatten som kvarstår återförs till fett- och sandfånget (UMEVA 
2011, 5). 
 
Från råslamlagret leds det förtjockade slammet via en slam/värmeväxlare till rötkammaren, 
som har en volym på 5 000 m³ (UMEVA 2011, 5). Här bryts det organiska materialet ner till 
metangas och koldioxid av mesofila bakterier i syrefri miljö (Apoteket AB 2005, 31). Rötat 
slam pumpas sedan vidare till ett rötslamlager, via en slam/slamvärmeväxlare och en 
avgasningskanal. I rötkammaren produceras dagligen ca 4 300 m³ rötgas med ett 
metaninnehåll av ca 65 % (UMEVA 2011, 5). Gasen eldas i gaspannor för uppvärmning av 
rötkammare, avloppsreningsverk och intilliggande kontor samt facklas (UMEVA 2011, 5,).  
 
Slutligen avvattnas det rötade slammet genom centrifugering och tillsatts av polymer, 
varefter TS-halten är ca 32 % (UMEVA 2011, 5). Slammet lagras i en torrslamsilo innan 
transport till Dåva deponi och avfallscenter för användning som konstruktionsmaterial 
(UMEVA 2011, 5). 
 
3.3 Provtagning 
Triplikatprover tas under tre konsekutiva dagar (17- 19 april 2013) vid inkommande vatten, 
efter försedimentering, samt vid utgående vatten (totalt 27 prover).  I provtagningspunkterna 
sker flödesproportionell provtagning, där delprov om 100 ml tas ut med 600 m³ som 
flödesintervall. Proverna samlas i en plastbehållare som förvaras i kylskåp vid 5° C. Efter att 
behållaren omskakats, för att säkerställa att provet homogeniserats, tas en liter upp vid varje 
provpunkt. Provtagning sker 08.00 och provet representerar då ett genomsnitt på det vatten 
som passerat de senaste 24 timmarna.  
 
Prov från varje provtagningspunkt omskakas och överförs sedan till tre mindre plastflaskor 
(150 ml), vilka fylls till hälften och förvaras i frys vid - 18° C fram till den kemiska analysen 
(provberedning och instrumentell analys). 
 
Vid varje provtagningstillfälle noteras även det senaste dygnets totala flöde. 
 
De tre provpunkterna ses i bilaga I. 
 
3.4 Provberedning 
Proverna tinas i rumstemperatur, varefter 10 ml filtreras genom ett filter (0,45 µm 
membranfilter) till vial (14 ml). Därefter tillsätts 10 mikroliter (µl) metansyra (justerar pH till 
3), följt av 50 µl intern standard (IS) bestående av 17 isotopmärkta läkemedelssubstanser 
(amitriptylin, karbamazepin, ciprofloxacin, ethinyl estradiol, fluoxetin, sulfamethoxazol, 
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tramadol, trimethoprim, oxazepam, risperidon, tamoxifen, kodein, diklofenak, flekainid, 
ketoprofen, naproxen och paracetamol). En IS kemiska egenskaper är mycket lika, dock inte 
helt identiska med, de läkemedelssubstanser man önskar studera. Genom att utgå från att en 
läkemedelssubstans och dess IS påverkas på samma sätt vid upparbetning och instrumentell 
analys så sker en automatisk kompensation för eventuella förluster och/eller 
signalstörningar. 
 
3.5 Instrumentell analys 
Instrumentell analys utförs med Online SPE LC-HESI-MS/MS (Solid Phase Extraction 
Liquid Chromatography- tandem mass spectrometry). För komplett beskrivning av metoden 
se Lindberg et al. (2013). 
 
3.5.1 Fastfasextraktion - vätskekromatografi 
I denna fas överförs 1,0 ml av varje prov, via en loop, till en kolonn bestående av 
polymerbaserat adsorbtionsmaterial. Här anrikas läkemedelssubstanserna och provet kan 
även renas från oönskade komponenter som kan störa läkemedelsdetektionen i den senare 
delen av analysen. I nästa steg elueras (tvättas) substanserna ut från kolonnen med hjälp av 
vatten och gradvis ökande andel lösningsmedel (acetonitril). Efter fastfasextraktion når 
läkemedelssubstanserna den analytiska kolonnen där vätskekromatografi genomförs 
(ytterligare separation av läkemedelssubstanser med avseende på tid).  Varje 
läkemedelssubstans elueras vid en viss retentionstid, vilket sedan kan används för 
identifikation av den aktuella substansen. 
 
3.5.2 Tandem mass spektrometri (MS/MS) 
Läkemedelssubstanserna som eluerats från kolonnen i föregående steg når en jonkälla där 
jonisering sker med hjälp av ESI (electrospray ionization). Med hjälp av en elektrisk potential 
övergår eluatet (provet) till sprayform, bestående av laddade droppar. Dropparna förångas, 
laddningar överförs till läkemedelssubstanserna och slutligen existerar läkemedelsjonerna i 
gasfas. Efter jonisering passerar jonerna en uppsättning av kvadrupoler (fyra metallstavar 
som bildar ett rör). I den första kvadrupolen väljs förhållanden i massa och laddning (m/z) 
motsvarande de läkemedelsjoner som är av intresse. I en kollisionscell (andra kvadrupolen) 
slås läkemedelsjonerna sönder med hjälp av argongas och bildar nya produktjoner, vilket ger 
en ökad grad av selektion. Slutligen i den tredje kvadrupolen väljs förhållanden i m/z 
motsvarande de nybildade produktjonerna och i slutet av detta system finns en detektor som 
registrerar signalen. 
 
Signalerna resulterar i ett diagram bestående av areabestämda toppar vid olika retentionstid. 
Utifrån en känd kalibreringskurva, baserad på bestämda mängder referenssubstanser, kan 
sedan specifika läkemedelssubstanser identifieras med hjälp av retentionstider. Slutligen 
beräknas koncentrationer av detekterade läkemedelssubstanser mot bakgrund av ett känt 
förhållande mellan kalibreringspunkter och tillsatt IS. 
 
I tabell 1 visas de läkemedelssubstanser som inkluderats i analysen, samt grupp och funktion. 
Detektionsgräns, (LOQ- limit of quantification), för respektive läkemedelssubstans finns 
redovisad i bilaga II. 
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Tabell 1. Läkemedelssubstanser som ingår i studien, samt grupp och funktion (FASS 2013 A). Substanser skrivna i 
kursiv stil kan ingå i receptfria läkemedel. 
 
Grupp Läkemedels-

substans 
Funktion 

Analgetikum Diklofenak  
Fentanyl 
Kodein 
Paracetamol 
Tramadol 

Smärtstillande, inflammationsdämpande 

Antiarytmika Amiodaron 
Flekainid 

Stabiliserar hjärtrytmen 

Antibiotika Ciprofloxacin 
Claritromycin 
Clindamycin 
Erytromycin 
Norfloxacin 
Ofloxacin 
Oxytetracyklin 
Roxitromycin 
Sulfametoxazol 
Tetracyklin 
Trimetoprim 

Motverkar infektioner 

Antidepressiva medel Amitriptylin 
Bupropion 
Citalopram 
Duloxetin 
Fluoxetin 
Klomipramin 
Maprotilin 
Mianserin 
Mirtazapin 
Nefazodon 
Paroxetin 
Sertralin 
Venlafaxin 

Behandling vid depressioner, ångest mm 

Antidiabetika Glibenklamid Behandling vid diabetes 
Repaglinid 
Glimepirid 

Antidiarroikum Loperamid Behandling vid diarré 
Antidot Naloxon Motverkar förgiftningar 
Antihistamin Cyproheptadin 

Desloratidin 
Difenhydramin 
Fexofenadin 
Klemastin 
Meklozin 
Prometazin 

Motverkar allergiska besvär 

Antimykotikum Flukonazol 
Ketokonazol 
Klotrimazol 
Mikonazol 

Behandling vid svampinfektioner 
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Ataraktika Alprazolam 
Hydroxyzin 
Oxazepam 
 

Lugnande medel 

Bronkdilaterande 
medel 

Terbutalin Behandling vid astma 

Epileptika Karbamazepin 
Klonazepam 

Behandling vid epilepsi 
 

Kolesterolsänkande 
medel 

Atorvastatin 
Fenofibrat 
Rosuvastatin 

Kolesterolsänkande 

Medel mot Alzheimers Cilazapril 
Donepezil 
Memantin 

Behandling vid Alzheimers 

Medel mot halsbränna Ranitidin Minskar produktionen av magsyra och lindrar 
halsbränna 

Medel mot 
inkontinens 

Dicykloverin Behandling vid inkontinens 

Medel mot migrän Dihydroergotamin 
Pizotifen 

Behandling vid migrän 

Medel mot 
opioidberoende 

Buprenorfin Medel vid opioidberoende 

Medel mot Parkinsons Biperiden 
Bromokriptin 
Trihexyfenidyl 

Behandling vid Parkinsons sjukdom 

Medel mot tumörer Flutamid Behandling vid prostatacancer 
 Tamoxifen Behandling vid bröstcancer 
Muskelavslappnande 
medel 

Atrakurium 
Orfenadrin 

Muskelavslappnande  

Neuroleptika Flufenazin 
Flupetixol 
Haloperidol 
Klorpromazin 
Klorprotixen 
Levomepromazin 
Perfenazin 
Risperidon 

Behandling vid psykoser, schizofreni mm 

 
Slemhinneavsvällande 
medel 

Azelastin Motverkar allergiska besvär 

Steroider Budesonid Behandling vid astma 
Sömnmedel Flunitrazepam Lugnande, sövande 
 Zolpidem  
Urindrivande 
medel 

Alfuzosin  
Finasterid 

Ökar urinflödet och mildrar symtomen vid 
prostatabesvär 

 
 

4. Resultat 
31 läkemedelssubstanser detekterades i samtliga prov (med undantag av orfenadrin som inte 
detekterades i tre av proverna). Totalt detekterades fyra analgetika (diklofenak, kodein, 
paracetamol och tramadol), en antiarytmika (flekainid), fyra antibiotika (ciprofloxacin, 
claritromycin, clindamycin och trimetoprim), fem antidepressiva medel (bupropion, 
citalopram, mirtazapin, sertralin och venlafaxin), en antidot (naloxon), två antihistaminer 
(difenhydramin och fexofenadin), en ataraktika (oxazepam), sex blodtryckssänkande medel 
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(atenolol, bisoprolol, diltiazem, irbesartan, metoprolol och sotalol), en epileptika 
(karbamazepin), två kolesterolsänkande medel (atorvastatin och rosuvastatin), ett medel mot 
Alzheimers (memantin), ett medel mot halsbränna (ranitidin), ett muskelavslappnande 
medel (orfenadrin) och ett urindrivande medel (alfuzosin), se tabell 2-3 och figur 5. 
 
Paracetamol påvisades i högst halt i inkommande vatten i samtliga prover. Även metropolol 
och atenolol (två blodtryckssänkande medel) påvisades i höga halter, relaterat till övriga 
detekterade läkemedelssubstanser i inkommande vatten, se tabell 2-3 och figur 5. 
 
Lägst halt i inkommande vatten påvisades för läkemedelssubstansen orfenadrin, följt av 
difenhydramin och alfuzosin, se tabell 2-3. 
 
Högst reningseffektivitet påvisades för paracetamol, se tabell 3 och figur 5. Sannolik rening 
påvisades även för läkemedelssubstanserna atenolol, ciprofloxacin och ranitidin, se figur 5.  
 
Fyra läkemedelssubstanser ökade i halt i det kemiska reningssteget vid avloppsreningsverket 
på Ön och 23 läkemedelssubstanser ökade i det biologiska reningssteget. Totalt ökade sju 
läkemedelssubstanser i halt under hela reningsprocessen, se tabell 3.  
 
Under de tre konsekutiva dagar som prover togs påvisades liten variation i uppmätta 
läkemedelshalter, se bilaga III-V. 
 
All rådata redovisas i bilaga VI. 
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Tabell 2. Detekterade läkemedelssubstanser, LOQ (limit of quantification), genomsnittliga läkemedelshalter i inkommande vatten (IN), efter försedimentering (efter FS) och 
utgående vatten (UT), ± standardavvikelse. 
 

Läkemedels- 
substans  

LOQ  Dag 1 (ng/l) Dag 2 (ng/l) Dag 3 (ng/l) 
(ng/l) IN Efter FS UT IN Efter FS UT IN Efter FS UT 

Alfuzosin 4 29 ± 6 32 ± 6 34 ± 7 28 ± 8 21 ± 5 26 ± 10 28 ± 6 25 ± 3 19 ± 7 
Atenolol 15 2 500± 351 2 262 ± 212 2 081 ± 442 2 344 ± 390 2 048 ± 780 2 213 ± 456 1 884 ± 107 1 930 ± 192 1 733 ± 276 
Atorvastatin 12,5 759 ± 329 155 ± 66 161 ± 67 480 ± 226 267 ± 161 147 ± 140 516 ± 122 264 ± 126 93 ± 45 
Bisoprolol 3,5 263 ± 23 237 ± 23 248 ± 44 270 ± 53 208 ± 77 232 ± 95 237 ± 12 205 ± 16 196 ± 20 
Bupropion 3,5 53 ± 2 56 ± 10 54 ± 6 54 ± 17 45 ± 17 44 ± 16 33 ± 4 37 ± 7 42 ± 10 
Ciprofloxacin 12,5 153 ±56 84 ± 11 61 ± 11 132 ± 15 61 ± 17 50 ± 33 138 ± 15 54 ± 26 31 ± 11 
Citalopram 17,5 277 ± 36 309 ± 83 303 ± 61 335 ± 10 277 ± 106 316 ± 66 357 ±29 275 ± 9 260 ± 35 
Claritromycin 3 50 ± 24 45 ± 13 67 ± 14 34 ± 14 60 ± 43 48 ± 5 61 ± 14 54 ± 7 59 ± 23 
Clindamycin 3 244 ± 42 271 ± 59 382 ± 75 260 ± 36 306 ± 105 384 ± 10 223 ± 31 223 ± 31 372 ± 29 
Diklofenak 12,5 570 ± 91 373 ± 85 617 ± 230 684 ± 150 362 ± 93 539 ± 125 649 ± 85 422 ± 68 449 ± 49 
Diltiazem 1,75 83 ± 4 73 ± 13 74 ± 26 98 ± 9 71 ± 20 82 ± 14 75 ± 19 54 ± 5 49 ± 11 
Difenhydramin 4 10 ± 7 8 ± 0 13 ±0 9 ± 2 5 ± 1 10 ± 5 7 ± 0 7 ± 2 6 ± 1 
Fexofenadin 10 449 ± 139 372 ± 120 335 ± 35 545 ± 186 408 ± 38 432 ± 155 462 ± 75 425 ± 179 345 ± 103 
Flekainid 1,75 74 ± 9 53 ± 3 63 ± 3 83 ± 31 75 ± 30 72 ± 18 68 ± 15 57 ± 6 60 ± 9 
Irbesartan 3 230 ± 17 194 ± 57 176 ± 15 200 ± 22 161 ± 65 167 ± 44 168 ± 14 140 ± 27 122 ± 34 
Karbamazepin 7,5 421 ± 53 352 ± 54 329 ± 64 358 ± 73 371 ± 160 425 ± 112 310 ± 41 292 ± 30 289 ± 75 
Kodein 17,5 585 ± 87 465 ± 56 534 ± 69 571 ± 48 431 ± 141 587 ± 129 514 ± 35 385 ± 25 512 ± 74 
Memantin 3,5 102 ± 0 77 ± 8 78 ± 14 80 ± 18 74 ± 29 83 ± 22 78 ± 17 67 ± 10 68 ± 10 
Metoprolol 15 3 580 ± 584 3 053 ± 270 2 986 ± 356 3 250 ± 449 2 918 ± 1 008 3 355 ± 693 3 033 ± 177 2 736 ± 101 2 572 ± 424 
Mirtazapin 17,5 49 ± 7 42 ± 6 45 ± 5 47 ± 7 41 ± 11 45 ± 8 42 ± 2 38 ± 4 38 ± 3 
Naloxon 3 107 ± 35 170 ± 23 132 ± 13 120 ± 56 96 ± 44 153 ± 25 146 ± 47 108 ± 31 118 ± 39 
Orfenadrin 3 4 ± 1 7 ± 0 6 ± 1 6 ± 1 6 ± 3 5 ± 1 5 ± 1 6 ± 2 6 ± 0 
Oxazepam 10 233 ± 50 185 ± 18 231 ± 56 224 ± 13 195 ± 95 220 ± 61 197 ± 21 156 ± 32 222 ± 67 
Paracetamol 30 111 547 ±  

9 726 
45 071 ±  

4 220 
212 ± 67 113 837 ±  

16 578 
42 467 ±  
12 094 

191 ± 76 92 557 ± 3 490 57 918 ± 5 692 113 ± 6 

Ranitidin 20 156 ± 3 137 ± 6 126 ± 16 146 ± 7 96 ± 5 105 ± 10 12 ± 6 90 ± 5 105 ±11 
Rosuvastatin 20 1 199 ± 311 822 ± 477 940 ± 197 790 ± 307 567 ± 339 800 ± 337 884 ± 228 633 ± 402 504 ± 68 
Sertralin 12,5 27 ± 8 23 ± 11 55 ± 45 42 ± 11 37 ± 20 28 ± 13 32 ± 3 48 ± 25 56 ± 22 
Sotalol 17,5 1 425 ± 259 1 219 ± 255 1 152 ± 339 1 287 ± 222 1 053 ± 469 1 292 ± 473 1313 ± 171 1 157 ± 141 997 ± 251 
Tramadol 17,5 960 ± 129 792 ± 54 905 ± 133 862 ± 106 727 ± 272 921 ± 183 781 ± 31 690 ± 39 766 ± 113 
Trimetoprim 3,5 287 ± 25 275 ± 25 280 ±61 310 ± 67 262 ± 111 279 ± 64 287 ± 9 265 ± 30 262 ± 47 
Venlafaxin 20 575 ± 54 469 ± 94 457 ± 7 592 ± 135 456 ± 222 532 ± 84 518 ± 36 464 ± 100 517 ± 93 
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Tabell 3. Genomsnittliga halter läkemedelssubstans i inkommande vatten (IN), efter försedimentering (efter FS) 
och utgående vatten (UT), ± standardavvikelse och relativ standardavvikelse (RSD), reningseffektivitet (RE) i 
kemiskt (KEM.) och biologiskt steg (BIO.), samt totalt (TOT.). A: 0 < 25 %, B: 25 > 50 %, C: 50 > 75 %, D: 75 – 
100 %, E > 0 %. Ett sträck innebär att läkemedelssubstansen inte påverkades av reningssteget. 
 

Läkemedels- 
substans 

IN 
(ng/l) 

RSD 
% 

Efter FS 
(ng/l) 

RSD 
% 

UT 
(ng/l) 

RSD 
% 

RE 
KEM. 

RE 
BIO. 

RE 
TOT. 

Alfuzosin 28 ± 6 21 26 ± 6 23 26 ± 10 38 A - A 

Atenolol 2 243 ± 385 17 2 080 ± 
440 21 2 009 ± 

448 22 A A A 

Atorvastatin 585 ± 247 42 228 ± 121 53 134 ± 89 66 C C D 

Bisoprolol 257 ± 33 13 217 ± 44 20 225 ± 59 26 A E A 

Bupropion 46 ± 13 28 46 ± 13 28 47 ± 12 25 - E E 

Ciprofloxacin 141 ± 31 22 66 ± 21 32 47 ± 24 51 C B C 

Citalopram 323 ± 43 13 287 ± 69 24 293 ± 60 20 A E A 

Claritromycin 48 ± 19 40 53 ± 24 45 58 ± 16 28 E E E 

Clindamycin 242 ± 36 15 267 ± 72 27 379 ± 42 11 E E E 

Diklofenak 634 ± 110 17 386 ± 77 20 535 ± 
147 27 B E A 

Diltiazem 85 ± 15 18 66 ± 15 23 68 ± 22 32 A E A 

Difenhydramin 9 ± 4 44 7 ± 2 29 9 ± 4 44 A E - 

Fexofenadin 485 ± 130 27 402 ± 112 28 370 ± 
109 29 A A A 

Flekainid 75 ± 19 25 62 ± 18 29 65 ± 12 18 A E A 

Irbesartan 200 ± 31 16 165 ± 51 31 155 ± 45 29 A A A 

Karbamazepin 363 ± 69 19 338 ± 93 28 348 ± 
106 30 A E A 

Kodein 557 ± 62 11 427 ± 85 20 544 ± 94 17 A E A 

Memantin 86 ± 17 20 72 ± 16 22 76 ± 16 21 A E A 

Metoprolol 3 288 ± 448 14 2 902 ± 
542 19 2 971 ± 

629 21 A E A 

Mirtazapin 46 ± 6 13 40 ± 7 18 43 ± 6 14 A E A 

Naloxon 125 ± 44 35 125 ± 45 36 134 ± 27 20 - E E 

Orfenadrin 5 ± 1 20 6 ± 2 33 6 ± 1 17 E - E 
Oxazepam 218 ± 32 15 179 ± 54 30 225 ± 56 25 A E E 

Paracetamol 105 9 80 ± 
14 062 13 48 485 ± 

10 022 21 172 ± 67 39 C D D 

Ranitidin 144 ± 13 9 108 ± 23 21 112 ± 15 13 B E A 

Rosuvastatin 958 ± 309 32 674 ± 373 55 748 ± 
289 39 B E A 

Sertralin 34 ± 10 30 36 ± 21 58 46 ± 29 63 E E E 

Sotalol 1 342 ± 201 15 1 143 ± 285 25 1 147 ± 
369 32 A E A 

Tramadol 868 ± 115 13 736 ± 147 20 864 ± 
162 19 A E A 

Trimetoprim 295 ± 38 12 267 ± 59 22 273 ± 53 19 A E A 

Venlafaxin 562 ± 82 15 463 ± 131 28 502 ± 71 14 A E A 
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Figur 5. Genomsnittliga läkemedelshalter i inkommande vatten (IN) och utgående vatten (UT). Felstaplarna anger 
standardavvikelse. 

** sannolik rening, se förklaring av ord och begrepp 
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Ett medelhögvattenflöde på 1 350 m3/s i Umeälven (SMHI 2013) ger en utspädningseffekt för 
det utgående vattnet med en faktor på 2 220. Tabell 4 visar flödet vid avloppsreningsverket 
på Ön dag 1-3. Tabell 5 visar genomsnittliga läkemedelshalter i utgående vatten och en 
beräknad halt i Umeälven, samt de kritiska miljögränser, CEC, som beräknats av Fick et al. 
(2010, 516-523).  
 
 
Tabell 4. Vattenflödet vid reningsverket på Ön dag 1 -3, samt ett medelvärde för de tre dagarna. 
 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Medelvärde 
Flöde (m³) 53 200  44 320  60 120  52 547 

 
 
Tabell 5. Läkemedelshalter i utgående vatten, beräknade halter i Umeälven och CEC (kritiska 
miljökoncentrationer), vid vilka en terapeutisk effekt hos exponerad fisk kan förväntas (Fick et al. 2010, 516-523).   
   
Läkemedels 
substans 

Halt utgående vatten  
(ng/l) 

Beräknad halt i Umeälven  
(ng/l) 

CEC 
(ng/l) 

Alfuzosin 19 0,009 999 
Atenolol 1 733 0,781 792 332 
Atorvastatin 93 0,042 - 
Bisoprolol 196 0,088 3 456 
Bupropion 42 0,019 116 
Ciprofloxacin 31 0,014 1.9 x 107 
Citalopram 260 0,117 141 
Claritromycin 59 0,027 7 267 
Clindamycin 372 0,168 131 513 
Diklofenak 449 0,202 4 560 
Diltiazem 49 0,022 27 884 
Difenhydramin 6 0,003 2 035 
Fexofenadin 345 0,155 20 222 
Flekainid 60 0,027 1 975 
Irbesartan 122 0,055 50 
Karbamazepin 289 0,130 346 496 
Kodein 512 0,231 26 620 
Memantin 68 0,031 2 230 
Metoprolol 2 572 1,159 15 390 
Mirtazapin 38 0,017 13 971 
Naloxon 118 0,053 15 364 
Orfenadrin 6 0,003 1 642 
Oxazepam 222 0,100 30 721 
Paracetamol 113 0,051 2.4 x 107 
Ranitidin 105 0,047 232 954 
Rosuvastatin 504 0,227 1 174 
Sertralin 56 0,025 51 
Sotalol 997 0,449 14 
Tramadol 766 0,345 4 799 
Trimetoprim 262 0,118 3.3 x 106 
Venlafaxin 517 0,233 6 112 

 

  
 

- Värde saknas 
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5. Diskussion 
 
5.1 Detekterade läkemedelssubstanser och reningseffektivitet 
Av de 95 läkemedelssubstanser som inkluderats i aktuell studie detekterades 31 substanser i 
inkommande vatten, se tabell 3 och figur 5. Detta kan jämföras med screeningstudien utförd 
av Fick et al. (2011, 1-32) där fyra avloppsreningsverk i Skövde, Stockholm, Umeå och 
Uppsala studerades, för läkemedelssubstanser som diskuteras i följande avsnitt se tabell 6. I 
studien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32)detekterades betydligt fler läkemedelssubstanser än i 
aktuell studie, vid avloppsreningsverket i Stockholm detekterades exempelvis som mest 89 av 
101 inkluderade substanser och vid avloppsreningsverket på Ön detekterades som mest 71 av 
101 inkluderade substanser i inkommande vatten. Skillnaden i antalet detekterade substanser 
var även tydlig i utgående vatten, som ett exempel kan nämnas att 31 av 95 inkluderade 
substanser detekterades i aktuell studie, samma siffra vid avloppsreningsverket på Ön i 
studien utförd av Fick et al. (2011, 1-32) var 70 av 101 inkluderade substanser. En viktig 
skillnad mellan aktuell studie och den som tidigare utförts av Fick et al. (2011, 1-32) är 
tidpunkten för studiens genomförande. Aktuell studie genomfördes under högvattenflöde, 
med ett genomsnittligt flöde av 52 547 m3/dygn, se tabell 4, emedan Fick et al. (2011, 1- 32) 
utförde sin studie under hösten (september-december 2010) då det genomsnittliga flödet vid 
avloppsreningsverket på Ön var 36 655 m³/dygn (UMEVA 2013 B). Hade aktuell studie 
genomförts under en annan tid på året, då lägre flöde kunnat förväntas, hade troligtvis fler 
läkemedelssubstanser detekterats på grund av en lägre utspädningseffekt. I screeningstudien 
utförd av Fick et al. var också LOQ lägre för flertalet inkluderade läkemedelssubstanser, 
vilket innebar en större detektionsmöjlighet.  
 
I båda studierna var paracetamol den läkemedelssubstans som påvisades i högst halt (och 
mängd) i inkommande vatten, se tabell 6. Likaså påvisades metoprolol och atenolol i höga 
halter (och mängder), relaterat till övriga läkemedelssubstanser i inkommande vatten, i båda 
studierna. För paracetamol och metropolol korrelerar detta väl med försäljningsstatistiken 
för år 2010-2012 där båda läkemedelssubstanserna befinner sig i toppen, se tabell 7. 
 
Orfenadrin påvisades i lägst halt (och mängd) vid avloppsreningsverket på Ön i aktuell 
studie, vilket överensstämmer med screeningstudien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32)där 
orfenadrin påvisades i låg halt (och mängd) relaterat till övriga läkemedelssubstanser, se 
tabell 6. Även difenhydramin påvisades i låg halt (och mängd) i båda studier. Lägst halter i 
studien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32)påvisades för fentanyl (1,5 ng/l) och cilazapril (1,7 
ng/l), vilket också kan relateras till aktuell studie där såväl fentanyl som cilazapril låg under 
LOQ.  
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Tabell 6. Jämförelse mellan några av de detekterade läkemedelssubstanserna i aktuell studie och screeningstudien 
utförd av Fick et al. 2011. Tabellen visar genomsnittliga halter i inkommande vatten (IN), utgående vatten (UT) 
och reningseffektivitet (RE). Inom parantes anges läkemedelsmängd i gram/dygn. 

 
– Värde saknas 
LOQ- limit of quantification  
 

Inkommande vatten, IN  
(ng/l) 

 
Aktuell studie Fick et al. 2011 

Läkemedelssubstans  UMEÅ Skövde STHLM UMEÅ Uppsala 
Alfuzosin 82 (4,3) 32 61 40 (1,5) 125 
Atenolol 2 243 (117,9) 623 497 1 100 (40,3) 2 433 
Atorvastatin 585 (30,7) < LOQ 135 380 (13,9) 260 
Ciprofloxacin 141 (7,4) 75 167 83 (3,0) 21 
Citalopram 323 (17,0) 326 307 260 (9,5) 587 
Difenhydramin 9 (0,5) 11 36 12 (0,4) 261 
Diklofenak 634 (33,3) 337 1 367 1 823 (66,8) 3 233 
Felodipin < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 
Metoprolol 3 288 (172,8) 1 467 1 633 3 533 (129,5) 3 700 
Orfenadrin 5 (0,3) 12 31 7 (0,2) 23 
Paracetamol 106 x 10³ (5570) 75 x 10³ 83 x 10³ 240 x 10³ (8797) 273 x 10³ 
Sertralin 34 (1,8) 60 59 96 (3,5) 85 

Utgående vatten, UT  
(ng/l) 

 
Aktuell studie Fick et al. 2011 

Läkemedelssubstans  UMEÅ Skövde STHLM UMEÅ Uppsala 
Alfuzosin 26 36 46 58 94 
Atenolol 2 009 497 103 797 417 
Atorvastatin 134 < LOQ < LOQ 160 < LOQ 
Ciprofloxacin 47 16 40 45 12 
Citalopram 293 155 250 370 300 
Difenhydramin 9 10,6 36 10 7,4 
Diklofenak 535 427 487 910 2500 
Felodipin < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 
Metoprolol 2 971 1 162 1 433 2 233 1 733 
Orfenadrin 264 8,4 16 7,8 59,3 
Paracetamol 172 203 232 146 145 
Sertralin 46 17 24 21 24 

Reningseffektivitet, RE 
(%) 

 
Aktuell studie Fick et al. 2011 

Läkemedelssubstans UMEÅ  Skövde STHLM UMEÅ Uppsala 
Alfuzosin 7 + 13 25 +45 25 
Atenolol 10 20 72 28 83 
Atorvastatin 77 - 63 58 81 
Ciprofloxacin 66,5 79 76 46 43 
Citalopram 9 19 18 +42 49 
Difenhydramin 0 2 0 11 53 
Diklofenak 16 +27 64 50 23 
Felodipin - - - - - 
Metoprolol 7 21 12 37 53 
Orfenadrin +20 30 48 66 33 
Paracetamol 99 100 100 100 100 
Sertralin +38 72 60 79 72 
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Av de 95 läkemedelssubstanser som inkluderats i aktuell studie fanns totalt åtta substanser 
med på listan över de 20 receptbelagda läkemedelssubstanser som såldes i störst mängd år 
2010-2012, se tabell 7. Av dessa detekterades totalt sju läkemedelssubstanser i inkommande 
vatten vid avloppsreningsverket på Ön. I aktuell studie har de läkemedelssubstanser med 
störst potentiell (negativ) miljöeffekt inkluderats och många av de läkemedelssubstanser som 
såldes i störst mängd år 2012 har inte analyserats. Troligtvis hade en utökad studie, där även 
frekvent använda läkemedelssubstanser inkluderats, gett en annan bild över vilka 
läkemedelssubstanser som förekommer vid avloppsreningsverket på Ön. Det viktiga är dock 
att fokusera på de substanser som kan ge (negativa) effekter i recipienten och här finns en 
korrelation mellan de läkemedelssubstanser som detekterats och de som såldes i störst 
mängd föregående år.  
 
Mängden alfuzosin, atorvastatin och metoprolol var större vid avloppsreningsverket på Ön i 
aktuell studie jämfört med studien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32), vilket skulle kunna 
relateras till försäljningsstatistiken som visar på en ökning mellan år 2010-2012, se tabell 6-
7. För exempelvis sertralin och paracetamol gäller dock det motsatta då den påvisade 
mängden var lägre i aktuell studie jämfört med studien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32), 
detta relaterat till en ökande försäljningstrend år 2010-2012. Frånsett försäljningsstatistik, 
som i aktuellt fall visar på försäljningen över ett helt år, kan även andra faktorer spela in för 
flödet av läkemedelssubstanser i miljön. Även om en läkemedelssubstans visas i 
försäljningsstatistiken så behöver den inte ha använts, exempelvis om behandlingen av 
någon anledning avbrutits. Eventuellt skulle även läkemedelsandvändningen kunna variera 
under säsongen, vilket i sådana fall skulle leda till skilda läkemedelshalter i studier som 
utförts vid olika tillfällen under året. I båda studier fanns också en diskrepans mellan den 
relativt höga försäljningsstatisktiken för felodipin och halter som understeg LOQ vid samtliga 
avloppsreningsverk. Att felodipin inte detekterats i inkommande vatten skulle kunna bero på 
att denna läkemedelssubstans framförallt utsöndras i form av metaboliter via urinen (ca 70 
%), och att analysmetoden inte är tillräckligt känslig för detektion (FASS 2013 B). 
 
Tabell 7. Läkemedelssubstanser som inkluderats i aktuell studie och som även förekommer på listan över de 
läkemedelssubstanser som såldes i störst mängd år 2010 -2012 (Socialstyrelsen 2011 och 2013). Tabellen 
inkluderar receptbelagda läkemedelssubstanser och receptfria läkemedelssubstanser sålda på och utanför apotek. 
Inom parantes anges på vilken plats i försäljningsstatistiken läkemedelssubstansen befann sig år 2012 (kvinnor, 
män) (totalt). Den försålda mängden anges i miljoner DDD (definierad dygnsdos). 
  

Läkemedelssubstans  År 2010 
( DDD1) 

År 2011 
(DDD) 

År 2012 
(DDD) 

Receptbelagt     
Alfuzosin  (0,18) 23,4 25,7 27 
Atorvastatin (15,0) 24,6 28,1 36,6 
Citalopram  (11,20) 76,2 78,3 75,2 
Felodipin  (14,9) 98,7 97,9 97,4 
Metoprolol  (17,10) 84,9 87,2 88,9 
Paracetamol  (6,16) 97,7 98,8 105,1 
Sertralin  (0,16) 37,5 40,4 44,5 
         
Receptfritt, 
försäljning på apotek 

       

Diklofenak  (16) 8 8,7 9,2 
Paracetamol  (4) 32 29,9 29,3 
         
Receptfritt, 
försäljning utanför apotek 

       

Paracetamol  (3) 11,85 14,3 16 
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I aktuell studie påvisades en sannolik rening för fyra läkemedelssubstanser (atorvastatin 77,1 
%, ciprofloxacin 66,5 %, paracetamol 99,8 % och ranitidin 22,2 % ), detta utifrån att 
standardavvikelse för inkommande- och utgående vatten inte sammanfaller (se figur 5). 
Högst reningseffektivitet påvisades för paracetamol, vilket överensstämmer med studien 
utförd av Fick et al. (2011, 1- 32), likaså visade ciprofloxacin och atenolol samma mönster i 
reningseffektivitet vid båda studier, se tabell 6. Det finns dock exempel på det motsatta, vid 
avloppsreningsverket i Stockholm renades exempelvis atenolol med 72 %, jämfört med 28 % i 
Umeå. 
 
I studien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32) undersöktes även halten av läkemedelssubstanser i 
avvattnat slam vid de fyra avloppsreningsverken och resultatet visade att paracetamol endast 
binder till slam i begränsad utsträckning (som högst uppmättes 73 µg/kg TS). 
Läkemedelssubstanser visar generellt stor skillnad i sorption till slam, och för paracetamol 
har sorptionspotentialen visat sig vara mycket begränsad (Naturvårdsverket 2008, 94). Detta 
tyder på att paracetamol inte avlägsnas med slammet i reningsprocesser vid 
avloppsreningsverk, utan istället bryts ner på annat sätt, exempelvis i det biologiska steget. I 
aktuell studie visades en högre reningseffektivitet för paracetamol i det biologiska steget 
(99,6 %) jämfört med reningseffektiviteten i det kemiska steget (54,3 %), vilket skulle kunna 
förklaras utifrån denna teori.   
 
I aktuell studie ökade sju läkemedelssubstanser i halt under reningsprocessen vid 
avloppsreningsverket på Ön (se figur 5). En haltökning är dock bara sannolikt fastställd för 
clindamycin (+ 56 %), detta utifrån att standardavvikelse för inkommande- och utgående 
vatten inte sammanfaller. Detta stämmer överens med resultaten från studien utförd av Fick 
et al. (2011, 1- 32) där clindamycin ökade i halt vid samtliga avloppsreningsverk. En 
haltökning av läkemedelssubstanser vid avloppsreningsverk har rapporterats i ett flertal 
studier (se exempelvis Jelic et al. 2011, 1165-1176, Gros et al. 2010, 15-26). Detta förklarars 
delvis utifrån att vissa läkemedelssubstanser förekommer i konjugat (varianter) i det 
inkommande vattnet och på grund av detta inte kan detekteras fullt ut i den kemiska 
analysen. I avloppsreningsverket kan konjugatet spjälkas och läkemedelssubstansen återgår 
då till ursprungsvarianten, som sedan kan detekteras i prover från utgående vatten 
(Naturvårdsverket 2008, 38). Detta skulle kunna vara fallet för de läkemedelssubstanser som 
visat en ökande trend under reningsprocessen vid avloppsreningsverket på Ön. 
 
23 läkemedelssubstanser tenderade att öka i det biologiska reningssteget i aktuell studie (se 
tabell 3), värdena är dock osäkra då standardavvikelse för inkommande- och utgående vatten 
sammanfaller. Vid avloppsreningsverket på Ön förs returslam från det biologiska 
reningssteget dels tillbaka till aktivslambassängen, dels tillbaka till försedimenteringssteget 
där det avskiljs med övrigt överskottsslam. Återföring av returslam till det biologiska steget 
leder till en koncentrationsökning av de ämnen, däribland läkemedelssubstanser, som binder 
till slammet. Detta skulle, tillsammans med ovan beskrivna omvandling till konjugat, kunna 
vara en förklaring till en eventuell haltökning i det biologiska steget. Då värdena som 
uppmätts i aktuell studie generellt sett är osäkra, utifrån standardavvikelser som 
sammanfaller, går det inte att uttala sig om förhållandet mellan reningseffektiviteten i det 
kemiska- och biologiska steget. Sammantaget är reningseffektiviteten för 
läkemedelssubstanser dock mycket begränsad, detta då endast fyra av de detekterade 
läkemedelssubstanserna sannolikt minskar i halt vid avloppsreningsverket på Ön i aktuell 
studie.  
 
Vid avloppsreningsverket på Ön finns ingen utökad kväverening och slamåldern är därför 
lägre än vid avloppsreningsverk med utökad kväverening. Vid Ön ligger slamåldern optimalt 
mellan två och fyra dygn, jämfört med slamåldern vid utökad kväverening som generellt 
ligger mellan 14- 20 dygn (Emanuelson 1994, 12). En hypotes är att en högre slamålder i 
samband med utökad kväverening i det biologiska reningssteget, resulterar i en högre 
reningseffektivitet för vissa läkemedelssubstanser (Naturvårdsverket 2008, 87). I aktuell 
studie uppvisades lägre reningseffektivitet för de flesta läkemedelssubstanser, jämfört med 
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studien utförd av Fick et al. (2011, 1- 32), detta med undantag av avloppsreningsverket på Ön, 
se tabell 6. Detta skulle delvis kunna förklaras av att avloppsreningsverken i Skövde, 
Stockholm och Uppsala drivs med utökad kväverening (Skövde kommun 2013, Stockholm 
Vatten 2013, Uppsala Vatten 2012). I en jämförelse utförd av Naturvårdsverket (2008, 87) 
konstaterades det att avloppsreningsverk med utökad kväverening har en bättre 
genomsnittlig reduktion av läkemedelssubstanser (19 %), jämfört med avloppsreningsverk 
utan utökad kväverening. Resultatet visade dock att man inte kunde dra någon generell 
slutsats utifrån begreppet slamålder, detta då exempelvis den antibakteriella substansen 
sulfametoxazol uppvisade en högre reningseffektivitet vid avloppsreningsverk utan utökad 
kväverening.  
 
I aktuell studie visades endast liten variation i uppmätta läkemedelshalter de tre konsekutiva 
dagar då prover togs (se bilaga III-V). Det går inte att uttala sig om någon sannolik skillnad 
mellan dagarna, detta då standardavvikelse för de tre dagarnas mätvärden generellt sett 
sammanfaller. Tidigare screeningstudier (se exempelvis Fick et al. 2011,bilaga 7-8) uppvisar 
liknande resultat.  
 
Inga exakta processbetingelser har studerats i denna studie, därför är det omöjligt att dra 
någon generell slutsats för hur reningsprocessen vid avloppsreningsverket på Ön står sig 
jämtemot andra avloppsreningsverk när det gäller reningseffektivitet av 
läkemedelssubstanser. Tidigare studier (Naturvårdsverket 2008, bilaga 2, Fick et al. 2011, 1-
32, Gros et al. 2010, 15-26) har uppvisat en stor variation mellan olika avloppsreningsverk. 
Faktorer som belastning, säsongsvariationer och processtekniska skillnader vid 
avloppsreningsverken ger ett komplext samband, där reningseffektivitet av 
läkemedelssubstanser endast kan ses i ett större sammanhang.   
 
5.2 Effekter i miljön 
För att bedöma om detekterade läkemedelssubstanser i utgående vatten förekommer i halter 
som kan förväntas leda till (negativa) effekter i miljön har förväntade halter i Umeälven 
beräknats utifrån en teoretisk utspädningseffekt (se tabell 5). Dessa halter har sedan jämförts 
med de kritiska miljögränser (CEC) som räknats fram av Fick et al. (2010, 516-523). Ingen av 
de detekterade läkemedelssubstanserna förekom i halter som överskrider detta teoretiska 
värde och utifrån detta antaganade kan inte en terapeutisk effekt hos exponerade akvatiska 
organismer förväntas.  Tidigare studier har dock påvisat läkemedelshalter i ytvatten som 
överskrider beräknade CEC-värden. I screeningstudien utförd av Fick et al. (2011, 1-32) 
detekterades fem läkemedelssubstanser i halter som överskred CEC-värdena. Detta var fallet 
för det antidepressiva läkemedlet citalopram, det antipsykotiska läkemedlet flupentixol och 
det blodtryckssänkande läkemedlet irbesartan (samtliga nedströms reningsverken i Skövde 
och Uppsala), samt det smärtstillande läkemedlet buprenorfin (Älgsjön, Katrineholm) och 
antihistaminen mekolzin (Älgsjön, Katrineholm och Tärnan, Vallentuna).  Observera att ett 
överskridande av beräknade CEC-värden endast säger något om huruvida exponerade 
organismer, framförallt fiskar, kan förväntas påverkas terapeutiskt av en läkemedelssubstans 
och inte huruvida denna effekt är skadlig eller inte (Fick et al. 2011, 21). Återigen innebär 
tillfället för genomförandet av aktuell studie att utspädningseffekten orsakad av 
högvattenföringen blev större än normalt (en faktor 2 220, jämfört med en faktor 876 vid 
medelvattenflöde på 446 m³/s ). Hade studien genomförts vid ett tillfälle då snösmältningen 
inte inverkat, hade beräknade läkemedelshalter troligen blivit något högre i Umeälven. Det är 
dock inte troligt att utspädningsfaktorn vid medelvattenflöde inneburit att någon av 
läkemedelshalterna överstigit sitt CEC-värde. 
 
Att CEC-värdena inte överskridits i aktuell studie innebär inte att läkemedelssubstansernas 
förekomst i Umeälven är oproblematisk. Läkemedelssubstanserna är främmande för naturen 
och det saknas processer i såväl flora som fauna för att bryta ner dessa (Apoteket AB 2005, 
3). CEC-värdena säger inte heller något om hur organismer i andra miljöer än den akvatiska 
kan påverkas. Tidigare studier (Oaks et al. 2004, 630-633) har exempelvis visat att gamar 
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som åt död boskap som tidigare utfodrats med det smärtstillande och antiinflammatoriska 
läkemedlet diklofenak drabbades mycket hårt, även på populationsnivå. Även om förväntade 
läkemedelshalter i Umeälven, beräknade i denna studie, inte kan anses ge en terapeutisk 
effekt hos exponerad fisk, finns det en risk att fåglar och andra djur som livnär sig på fisk i 
Umeälven tar upp läkemedelssubstanserna tillsammans med födan. Vad dessa 
läkemedelssubstanser möjligen kan ge för (negativa) effekter på lite längre sikt går bara att 
fundera kring, men innan kunskapsläget på området förbättrats bör en försiktighetsprincip 
antas. 
 
5.3 Läkemedelslagstiftning  
En genomgång av europeisk och nationell läkemedelslagstiftning visar att 
läkemedelssubstanser endast berörs i begränsad utsträckning, och aldrig i samband med 
konkreta gränsvärden. Tillstånd för läkemedelsproduktion förenas endast i undantagsfall 
med specifika gränsvärden för utsläpp av läkemedelssubstanser och i skrivande stund finns 
inte läkemedelssubstanser med i den föreskrift som reglerar utsläpp från svenska 
avloppsreningsverk (se SNFS 1994:7).  
 
För att få ett läkemedel godkänt på den europeiska marknaden krävs sedan mer än 20 år att 
en miljöriskutvärdering genomförs (2001/83/EG, artikel 8 g), det finns dock ingen möjlighet 
att neka ett läkemedel godkännande utifrån påvisade miljörisker. Här handlar det självfallet 
om etiska och moraliska ställningstaganden; ett läkemedel som kan rädda liv kan aldrig 
vägas för eller mot eventuella risker för skador i miljön. Ett tydligare fokus borde i framtiden 
riktas mot att ta fram ”gröna” läkemedel med mindre miljöpåverkan. Vid 
läkemedelsindustrin finns möjlighet att ta fram läkemedelssubstanser bestående av 
lättnedbrytbara molekyler med mindre miljöpåverkan. För att främja en mer miljövänlig 
läkemedelsproduktion skulle ekonomiska incitament som subventioner kunna vara en viktig 
drivkraft (Holm 2011, 25-26). Genom att flytta produktionen av läkemedel till låglöneländer 
där reningsteknik och produktionsförhållanden generellt sett är sämre än i industriländerna, 
ökar miljöriskerna i andra delar av världen. För att minska denna problematik skulle 
lagstiftare och myndigheter i högre utsträckning kunna arbeta för att subventionera 
produktionen av gröna läkemedel i Sverige och övriga Europa. Den bistra sanningen att 
”pengar styr” innebär att subventioner tills vidare får anses vara en bra temporär lösning, i 
väntan på strängare lagstiftning. 
 
I detta sammanhang bör det europeiska ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) lyftas fram 
som en möjlighet till stöd för en tydligare reglering av läkemedelssubstanser i den akvatiska 
miljön (Kemikalieinspektionen 2012). Direktivet har som mål att nå en god ekologisk och 
kemisk ytvattenstatus till år 2015 och anger kvalitetsstandarder för föroreningar i vatten. 
Utifrån detta identifieras prioriterade ämnen, vilka medlemsstaterna har ett ansvar att 
eliminera eller minska förekomst av (Kemikalieinspektionen 2012). EU- kommissionen har 
tidigare föreslagit att tre läkemedelssubstanser (diklofenak, etinylestradiol och17beta-
estradiol) skall ingå bland de prioriterade ämnena, se KOM (2011, 876). I slutet av april 
beslutade sig dock EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU-ländernas miljöministrar sig 
för att inte ta upp nämnda läkemedelssubstanser på en prioriteringslista (SVT 2013). Ett 
inkluderande av läkemedelssubstanser hade resulterat i gränsvärden, vilka i sin tur troligtvis 
lett till att många avloppsreningsverk fått byggas om utifrån nya tekniska lösningar. Beslutet 
att inte inkludera läkemedelssubstanser i ramdirektivet för vatten grundades i att en 
ombyggnation skulle innebära en för hög kostnad. En ny värdering förväntas bli aktuell om 
två år och fram till dess kommer de tre läkemedelssubstansernas förekomst endast att mätas. 
Sverige ställde sig positiva till att införa gränsvärden och miljöminister Lena Ek beklagar det 
fattade beslutet på SVT nyheter (SVT 2013).  
 
EU-länderna kan självfallet införa en hårdare nationell lagstiftning trots det faktum att 
ramdirektivet för vatten tills vidare inte berör läkemedelssubstanser. I Tyskland finns det 
exempelvis rekommendationer för vattenkvalitetsstandarder för tre läkemedel (diklofenak, 
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klofibratsyra och karbamazepin), baserade på ekotoxikologiska data (Rechenberg 2012, 185-
186). Mätningar som gjorts visar dock att såväl diklofenak som karbamazepin överskrider de 
rekommenderade standarderna (Rechenberg 2012, 185-186). 
 
Det finns även möjlighet att ställa krav som indirekt påverkar förekomsten av 
läkemedelssubstanser i akvatiska miljöer, även om det i skrivande stund saknas direkta 
gränsvärden i tillstånd som reglerar utsläpp från svenska avloppsreningsverk. Länsstyreslen 
har i tillståndet som innehas av avloppsreningsverket på Ön ställt krav på ett aktivt 
uppströmsarbete, där bland annat en plan för att minska förekomsten av 
läkemedelssubstanser ska tas fram. Detta är ett bra exempel på ett förebyggande arbete där 
insatser riktas mot utsläppskällor uppströms och som visar att det går att ställa hårdare krav 
än vad lagen kräver. 
 
5.4 Förebyggande arbete  
För att minska förekomsten av läkemedelssubstanser i den yttre miljön är det av stor vikt att 
angripa problemet vid källan. Livsstilssjukdomar, exempelvis associerade till kosthållning 
och tobaksvanor, skulle kunna förebyggas och helt förhindras (Triggle 2012, 48). 
Tobaksanvändning leder till lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar och orsakar ca 5 
miljoner dödsfall årligen (Triggle 2012, 48). Likaså korrelerar en ohälsosam kosthållning 
med ökad risk för typ II–diabetes (Triggle 2012, 48). Sammantaget leder detta till en 
gynnsam marknad för läkemedelsproduktion av exempelvis antidiabetika och 
blodtryckssänkande medel (Triggle 2012, 48). En hälsosam livsstil, där goda matvanor och 
motion ersätter snabbmat, stillasittande och rökning, skulle bidra till ett minskat flöde av 
läkemedelssubstanser till den yttre miljön och samtidigt leda till en hälsosammare 
befolkning. 
 
Då det saknas alternativ till medicinering kan förskrivare och allmänhet bland annat luta sig 
mot den frivilliga miljöklassificering av läkemedelssubstanser som finns tillgänglig på FASS 
(Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) hemsida. För varje läkemedelssubstans som 
produceras har läkemedelsföretaget möjlighet att sammanställa data över hur aktuell 
substans kan påverka vattenlevande organismer och i vilken utsträckning substanserna når 
den akvatiska miljön (Holm 2011, 26-28). Hösten 2010 hade samtliga läkemedelsgrupper på 
den svenska marknaden gåtts igenom och resultatet visade att majoriteten av 
läkemedelssubstanserna endast innebär en minimal miljörisk (Holm 2011, 26-28). Det 
visades dock att omkring 20 % av läkemedelssubstanserna har förmåga att bioackumuleras 
och att det saknas miljödata för många av de äldre substanserna (Holm 2011, 26-28). Det 
huvudsakliga ansvaret för miljörisker förknippade med läkemedelssubstanser bör inte 
innehas av allmänheten utan i första hand av läkemedelsproducenter och lagstiftare som kan 
rikta krav mot dessa. Det är dock bra om exempelvis läkare kan välja att förskriva mer 
miljövänliga alternativ och allmänheten fatta så bra beslut som möjligt utifrån den 
information som finns att tillgå vid val bland de receptfria läkemedel som finns tillgängliga i 
handeln. 
 
Det är även av vikt att se över hur läkemedel förskrivs och hur detta görs på bästa sätt ur 
miljösynpunkt (Wennmalm 2012, 111-112). En långtidsbehandling med ett för patienten nytt 
läkemedel kan exempelvis inledas med en förskrivning av en startförpackning. Om patienten 
måste avbryta behandlingen på grund av biverkningar är det endast en mindre mängd 
läkemedel som behöver kasseras. I Sverige är det också möjligt att förskriva läkemedel för 
upp till tre månader och sedan låta patienten hämta ut medicinen upp till fyra gånger på 
samma recept (Wennmalm 2012, 111-112). Detta minskar också risken för att en större 
mängd läkemedel kasseras om behandlingen avbryts. Läkemedelsgenomgångar, där 
patientens totala medicinering ses över, är också ett verktyg som kan användas för att 
säkerställa att inte fler läkemedel än nödvändigt förskrivs (Wennmalm 2012, 111-112).  
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I framtiden är det även av stor vikt att fortsätta verka för svenskarnas återlämning av 
kasserade läkemedel till apotek. Omkring 75 % av kasserade läkemedel returneras till 
svenska apotek idag och trenden tyder på att denna siffra ökar (Wennmalm 2012, 114). Detta 
innebär dock fortfarande att omkring 25 % av alla överblivna läkemedel riskerar att hanteras 
felaktigt och slutligen hamna i den yttre miljön. För att öka patienternas medvetenhet kan 
exempelvis kampanjer bedrivas och komplementerande information om hur man lämnar 
tillbaka kasserade läkemedel ges muntligt vid försäljning på apotek och i dagligvaruhandeln.  
 
5.5 Några avslutande ord om ny reningsteknik, kostnader och ansvar 
Det finns ett antal nya reningstekniker som visat sig kunna avlägsna läkemedelssubstanser 
med över 95 %, däribland filtrering genom aktivt kol och oxidering med ozon (Finnsson 2011, 
65- 66). Att införa dessa tekniker vid svenska avloppsreningsverk skulle dock förenas med en 
hög kostnad. VA-kostnaderna för hela Sverige skulle öka med 1,2 -5,7 miljarder kronor per år 
och energianvändningen beräknas öka med 50-200 % (Finnson 2011, 65-66). Hur dessa 
kostnader skall finansieras och mot vilken part en strängare lagstiftning skall riktas i 
framtiden är något som kan diskuteras. Det känns inte rätt att avloppsreningsverken enskilt 
skall behöva stå för kostnaden att införa nya reningstekniker. Det är läkemedelsindustrin 
som ansvarar för produktionen och som också får betalt för de läkemedelssubstanser som 
tillverkas. För att komma till rätta med problematiken bör hårdare utsläppskrav, som 
inkluderar läkemedelssubstanser, och krav på produktion av gröna substanser riktas mot 
industrierna. Det kan även tyckas rimligt att en del av vinsten för läkemedelsproduktionen 
går till investeringar i nya reningstekniker vid avloppsreningsverken.  
 
 
6. Slutsatser 

• Läkemedelssubstanser förekommer i såväl inkommande som utgående vatten vid 
avloppsreningsverket på Ön och majoriteten av läkemedelssubstanserna (87 %) 
passerar avloppsreningsverket utan att påverkas av reningsprocesserna. 

• Paracetamol är den läkemedelssubstans som förekommer i högst halt i inkommande 
vatten (106 µg/l), men som också påvisar högt reningseffektivitet (99,8 %) vid 
avloppsreningsverket på Ön. Detta stämmer väl överens med tidigare studier och 
visar att avloppsreningsverken har förmågan att så gott som helt rena bort vissa 
läkemedelssubstanser. 

• Sju läkemedelssubstanser visade en ökande trend vid avloppsreningsverket på Ön, 
vilket även detta överensstämmer med tidigare studier. Orsaken kan vara omvandling 
från konjugat (varianter), vilka inte detekteras i inkommande vatten, till 
ursprungsvarianten av läkemedelssubstansen, som sedan kan detekteras i utgående 
vatten. 

• Inga läkemedelssubstanser beräknas överstiga den kritiska miljökoncentration (CEC, 
Critical Environmental Concentration) som kan förväntas ge en terapeutisk effekt hos 
exponerade akvatiska organismer i Umeälven. Utifrån denna teori förekommer 
detekterade läkemedelssubstanser inte i halter som kan anses skadliga för organismer 
som delar målorgan och enzymer med människor. 

• Den europeiska lagstiftningen på området är mycket knapphändig och det saknas 
direkta gränsvärden för läkemedelssubstanser vid svenska avloppsreningsverk. Trots 
detta kan enskilda nationer ställa högre krav än de som finns angivna i europeisk 
lagstiftning, exempelvis rekommendationer för vattenkvalitetsstandarder och krav på 
förebyggande uppströmsarbete i miljötillstånd. 

• Ett antal reningsmetoder har visat sig kunna rena bort läkemedelssubstanser med 
över 95 %. Detta är dock förenat med höga kostnader och det är oklart vilken part 
som skall stå för detta, sett från ett moraliskt ställningstagande. 
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Förslag på vidare studier: 

• Hur bedrivs ett effektivt uppströmsarbete i syfte att minska förekomst av 
läkemedelssubstanser vid svenska avloppsreningsverk?  

• Vilka exakta processer ligger bakom skillnaden i avloppsreningsverkens förmåga att 
rena bort läkemedelssubstanser? Kan dessa processer isoleras och införas vid 
avloppsreningsverk som saknar denna typ av teknik, till en rimlig kostnad?  

• Hur arbetar läkemedelsindustrin mot en utveckling av gröna, mer miljövänliga 
läkemedel och vilka incitament kan användas för att driva på denna process?  

• Hur skall kostnaden för nya reningstekniker finansieras och hur skall ansvaret för 
detta fördelas mellan aktörerna på marknaden (läkemedelsindustrin, 
avloppsreningsverken)?  
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Bilaga I. Provtagningspunkter  
 
1: Inkommande vatten  
2. Efter försedimentering 
3: Utgående vatten 

 

 
 



Bilaga II. Analyserade läkemedelssubstanser och 
detektionsgränser, LOQ (limit of quantification) 
 
 
 

Substans 

 

LOQ 
 (ng/l) 

 

Substans 

 

LOQ 
(ng/l) 

 

Substans  
LOQ  

(ng/l) 
Alfuzosin   4 

 
Donepezil   2 

 
Mirtazapin 18 

Alprazolam   20 
 

Duloxetin   4 
 

Naloxon   3 

Amiodiaron   35 
 

Eprosartan 9 
 

Nefazodon   3 

Amitryptilin   13 
 

Erytromycin 3 
 

Norfloxacin 25 

Atenolol   15 
 

Felodipin   15 
 

Ofloxacin   3 

Atorvastatin   13 
 

Fenofibrat   0 
 

Orfenadrin 3 

Atracurium   4 
 

Fentanyl   20 
 

Oxazepam   10 

Azelastin   3 
 

Fexofenadin 20 
 

Oxytetracyclin 13 

Biperiden   4 
 

Finasterid   4 
 

Paracetamol 30 

Bisoprolol   4 
 

Flekainid   10 
 

Paroxetin   13 

Bromocriptin   15 
 

Fluconazole 20 
 

Perfenazin   20 

Budesonid   20 
 

Flufenazin   2 
 

Pizotifen   3 

Buprenorfin   20 
 

Flunitrazepam 8 
 

Prometazin 18 

Bupropion   4 
 

Fluoxetin   10 
 

Ranitidin   20 

Cilazapril   8 
 

Flupetixol   8 
 

Repaglinid   3 

Ciprofloxacin   13 
 

Flutamid   13 
 

Risperidon 4 

Citalopram   13 
 

Glibenclamid 10 
 

Rosuvastatin 20 

Claritromycin   2 
 

Glimepirid   10 
 

Roxitromycin 15 

Clemastin   13 
 

Haloperidol 20 
 

Sertralin   13 

Clindamycin   18 
 

Hydroxyzin 20 
 

Sotalol   18 

Clomipramin   3 
 

Irbesartan   3 
 

Sulfametoxazol 15 

Clonazepam   3 
 

Karbamazepin 4 
 

Tamoxifen   6 

Cloprotixen   3 
 

Ketoconazol 3 
 

Telmisartan 10 

Clorpromazin   3 
 

Kodein   45 
 

Terbutalin   3 

Clotrimazol   10 
 

Levomepromazin 20 
 

Tetracyclin 25 

Cyproheptadin   13 
 

Loperamid   3 
 

Tramadol   18 

Desloratidin   18 
 

Maprotilin 15 
 

Trihexyfenidyl 4 

Dicycloverin   8 
 

Meclozin   15 
 

Trimetoprim 4 

Difenhydramin   15 
 

Memantin   4 
 

Venlafaxin   20 

Dihydroergotamin   13 
 

Metoprolol 15 
 

Verapamil   13 

Diklofenak   13 
 

Mianserin   4 
 

Zolpidem   4 

Diltiazem   18 
 

Miconazol   13 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Bilaga III. Genomsnittliga läkemedelshalter i 
triplikatprover, inkommande vatten dag 1-3 
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Trimetoprim

Venlafaxin

Läkemedelshalt  
(ng/l)  

In dag 1

In dag 2

In dag 3

Paracetamol 
In dag 1: 111 547 ± 9 726 
In dag 2: 113 837 ±16 578 
In dag 3: 92 557 ± 3 490  

          
      Orfenadrin 
       In dag 1: 4 ± 1 
       In dag 2: 6 ± 1 
       In dag 3: 5 ± 1 

 
Flekainid 
In dag 1: 74 ± 9 
In dag 2: 83 ± 1 
In dag 3: 68 ± 15 

 
 



 

Bilaga IV. Genomsnittliga läkemedelshalter i 
triplikatprover, efter försedimentering dag 1-3 
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Läkemedelshalt 
(ng/l) 

Efter dag 1

Efter dag 2

Efter dag 3

Flekainid 
Efter dag 1: 53 ± 3 
Efter dag 2: 75 ± 30 
Efter dag 3: 57 ± 6 

Orfenadrin 
Efter dag 1: 7 ± 0 
Efter dag 2: 6 ±3 
Efter dag 3: 6 ± 2  
 



Bilaga V. Genomsnittliga läkemedelshalter i 
triplikatprover, utgående vatten dag 1-3 
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Läkemedelshalt 
(ng/l) 

Ut dag 1

Ut dag 2

Ut dag 3

   Flekainid  
   Ut dag 1: 63 ± 3 
   Ut dag 2: 72 ± 18 
   Ut dag 3: 60 ± 9 
 

Orfenadrin 
Ut dag 1: 6 ± 1 
Ut dag 2: 5 ± 1 
Ut dag 3: 6 ± 0 



Bilaga VI. Rådata, läkemedelshalter i samtliga 27 prov 
 
Läkemedelssubstans 
(ng/l)     1 a 1 b 1 c  1 1 2  1 1 3  1 2 1  1 2 2  1 2 3  1 3 1  1 3 2  1 3 3  

Alfuzosin     36 24 27 38 30 27 29 42 30 
Atenolol     2868 2169 2462 2490 2072 2224 1617 2497 2130 
Atorvastatin   1102 447 729 226 142 96 126 239 120 
Bisoprolol     286 240 264 239 213 260 202 291 251 
Bupropion     54 52 51 68 50 51 48 61 53 
Ciprofloxacin   218 126 116 96 75 80 50 71 63 
Citalopram   293 236 302 311 226 391 247 369 291 
Claritromycin   68 23 59 37 60 38 61 83 58 
Clindamycin   285 201 248 308 203 301 329 468 349 
Diklofenak   663 565 481 468 303 350 482 883 486 
Diltiazem     87 78 85 68 64 88 57 104 61 
Difenhydramin   6 7 19 8 8 9 <LOQ 12 13 
Fexofenadin   610 360 378 411 237 469 296 345 364 
Flekainid     83 65 73 55 49 55 60 65 64 
Irbesartan     242 210 239 224 129 230 159 181 188 
Karbamazepin   475 369 420 408 301 348 255 372 359 
Kodein   683 518 553 508 402 487 458 592 554 
Memantin     102 102 101 81 68 82 73 94 66 
Metoprolol   4158 2989 3593 3215 2742 3203 2652 3360 2947 
Mirtazapin    56 41 51 50 38 40 42 50 42 
Naloxon     100 145 76 180 143 186 135 118 143 
Orfenadrin   6 3 4 7 7 <LOQ 6 6 8 
Oxazepam     227 187 286 176 174 206 171 281 242 
Paracetamol   117167 100317 117157 46849 40253 48110 288 190 159 
Ranitidin     158 153 158 143 137 131 129 108 139 
Rosuvastatin   1556 1052 989 1164 277 1025 1141 934 746 
Sertralin     18 31 32 <LOQ 15 31 47 104 15 
Sotalol     1724 1264 1287 1200 974 1482 835 1510 1111 
Tramadol     1099 844 938 805 733 838 761 1023 932 
Trimetoprim   314 265 281 301 252 271 221 342 276 
Venlafaxin   626 518 582 546 363 496 457 464 451 

a: dag (1-3) 
b: 1- inkommande vatten, 2- efter försedimentering, 3- utgående vatten 
c: replikat (1-3) 
 
 
Läkemedelssubstans 
(ng/l) 2 a 1 b 1 c 2 1 2  2 1 3  2 2 1  2 2 2  2 2 3  2 3 1  2 3 2  2 3 3  

Alfuzosin 22 25 36 21 17 26 32 30 15 
Atenolol 2320 1967 2745 1301 2857 1987 2326 2603 1712 
Atorvastatin 336 364 740 104 425 271 135 293 14 
Bisoprolol 281 212 317 138 290 195 269 304 124 
Bupropion 60 34 67 33 64 38 43 61 29 
Ciprofloxacin 115 140 142 43 76 62 41 86 22 
Citalopram 328 330 346 159 366 305 364 344 241 
Claritromycin 25 27 50 27 109 44 47 52 43 
Clindamycin 277 218 284 188 388 343 395 379 377 
Diklofenak 820 522 709 370 451 266 660 546 410 
Diltiazem 106 87 100 52 91 70 98 75 72 

 
 



Difenhydramin 9 11 8 6 4 4 7 15 8 
Fexofenadin 439 436 760 366 440 419 513 529 253 
Flekainid 87 51 112 47 106 73 68 92 56 
Irbesartan 182 193 225 103 231 148 197 189 116 
Karbamazepin 338 298 439 214 533 365 494 486 296 
Kodein 579 519 615 320 590 382 691 627 442 
Memantin 84 60 95 48 104 69 95 96 58 
Metoprolol 3464 2734 3553 1921 3937 2896 3503 3961 2602 
Mirtazapine 53 39 48 29 48 47 49 50 36 
Naloxon 60 133 169 60 81 145 128 154 177 
Orfenadrin 5 5 7 5 9 5 6 4 6 
Oxazepam 238 213 221 101 292 191 239 269 152 
Paracetamol 115331 96563 129618 30785 54934 41682 217 250 105 
Ranitidin 140 144 154 90 101 96 111 110 93 
Rosuvastatin 1144 595 630 179 801 723 991 998 410 
Sertralin 38 54 33 14 49 48 37 33 14 
Sotalol 1446 1034 1381 610 1545 1004 1364 1726 788 
Tramadol 906 741 938 469 1011 700 1003 1049 712 
Trimetoprim 342 233 354 159 379 250 302 328 207 
Venlafaxin 575 467 735 230 672 465 586 575 435 

a: dag (1-3) 
b: 1- inkommande vatten, 2- efter försedimentering, 3- utgående vatten 
c: replikat (1-3) 
 
 
 
Läkemedelssubstans 
(ng/l) 3 a 1 b 1 c 3 1 2  3 1 3  3 2 1  3 2 2  3 2 3  3 3 1  3 3 2  3 3 3  

Alfuzosin 21 31 31 28 23 23 27 12 17 
Atenolol 1814 1831 2007 2030 2050 1708 1852 1614 1302 
Atorvastatin 636 521 391 291 127 375 134 53 59 
Bisoprolol 228 250 233 221 207 188 212 179 178 
Bupropion 29 33 38 33 45 32 51 33 34 
Ciprofloxacin 145 121 149 84 37 42 24 39 16 
Citalopram 324 374 374 285 269 271 251 269 201 
Claritromycin 76 57 49 46 59 55 78 41 36 
Clindamycin 258 213 198 228 252 190 394 350 338 
Diklofenak 684 710 552 500 389 377 425 472 524 
Difenhydramin 7 7 <LOQ 9 7 6 5 6 7 
Diltiazem 58 96 71 49 54 58 60 39 44 
Fexofenadin 540 389 458 480 570 225 436 253 264 
Flekainid 80 72 52 59 51 62 60 60 45 
Irbesartan 176 177 153 127 121 171 107 137 69 
Karbamazepin 314 349 266 327 276 273 329 249 179 
Kodein 538 531 474 369 413 371 564 460 421 
Memantin 91 83 58 56 71 74 62 75 56 
Metoprolol 2845 3196 3058 2688 2852 2667 2679 2465 1862 
Mirtazapin  40 43 44 43 36 34 38 39 33 
Naloxon 157 95 188 79 107 140 155 80 134 
Orfenadrin 4 6 7 6 4 8 <LOQ <LOQ 6 
Oxazepam 172 210 208 192 131 147 267 178 135 
Paracetamol 90627 96586 90458 57518 63800 52437 110 116 122 
Ranitidin 136 125 125 95 87 87 116 94 108 
Rosuvastatin 653 892 1108 988 716 196 531 476 396 
Sertralin 34 34 28 73 49 22 76 37 38 
Sotalol 1289 1495 1156 1194 1276 1001 1105 889 604 

 
 



Tramadol 787 810 748 694 727 650 825 707 599 
Trimetoprim 288 277 296 279 285 230 294 230 204 
Venlafaxin 522 480 553 422 579 392 467 567 382 

a: dag (1-3) 
b: 1- inkommande vatten, 2- efter försedimentering, 3- utgående vatten 
c: replikat (1-3) 
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