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Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som 
kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget ägs 
av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Bolaget ska be-
gränsa föroreningarna från avloppsvatten till recipient, samt i möjligaste mån även tillvarata 
avloppsvattnets innehåll. Sedan Gryaabs tillkomst 1970, har miljövårdssatsningar på över 2 
miljarder kronor gjorts i tunnlar och reningsverk. Detta har resulterat i att regionens vattendrag 
har befriats från utsläpp och att vattenmiljön i skärgården har förbättrats. 
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Inledning 
Huvuduppgiften för kommunala reningsverk är att rena avloppsvatten och skydda recipienten och dess 
ekosystem från skadlig inverkan av föroreningar. De kommunala reningsverken i Sverige behandlar 
ofta avloppsvatten både från hushåll och anslutna industrier. De parametrar som 
vanligtvis ingår i kontrollprogram och därmed mäts regelbundet är fosfor, kväve, suspenderat material 
och BOD. Det förekommer, främst på stora reningsverk, att även vissa tungmetaller mäts regelbundet. 
Organiskt material i avloppsvatten mäts genom s.k. bruttoparametrar typ COD eller TOC (totalt), 
BOD (lättnedbrytbart organiskt material) och total- och mineralolja. Dessa bruttoparametrar används 
även som stöd för att styra reningsprocesser på enskilda reningsverk. Under de senaste 20 åren har 
intresset för frågeställningar som berör specifika organiska föroreningar, deras förekomst i avloppsvat-
ten, påverkan på reningsprocessen samt deras omvandling och eventuella nedbrytning i reningsproces-
sen, ökat. Tidigare rapporter (Gryaab 2008:6 och 2008:7) belyser tillförsel av både traditionella para-
metrar (COD, BOD; TOC mm) och en rad kemikalier till Ryaverket med hushållsspillvatten. 
 
Läkemedelsrester tillhör definitivt de föroreningar som har fått mest uppmärksamhet (Naturvårdsver-
ket 2008). Anledningen är att läkemedel skiljer sig markant från de flesta andra kemikalier som an-
vänds i dagens samhälle och som hamnar i avloppsvattnet. Dagens krav på rening gör att avloppsre-
ningsverk inte är byggda för att rena ifrån organiska toxiska ämnen eller läkemedelsrester, även om en 
viss rening sker i de processer som tillämpas för att minimera fosfor- och kväveutsläpp. En rad läke-
medelsrester, tillsammans med andra miljöskadliga kemikalier, bryts ner i aktivslamprocessen, medan 
andra avskiljs till slam eller passerar genom avloppsreningsverket och ut i recipienten (Naturvårdsver-
ket 2008). Två nyligen utgivna rapporter av Helmfrid och Eriksson (Rapport 2010:1) och Wahlberg et 
al. (2010) handlar om vad som händer med läkemedelsrester vid reningsverk och i recipient. Under-
sökning av läkemedelsrester i avloppsvatten (Wahlberg et al., 2010) är hittills den mest omfattande i 
Sverige och inkluderar bland annat tillämpning av kompletterande reningsmetoder samt utvärdering av 
den teknik som finns med hjälp av ekologiska tester av avloppsvatten behandlat med dessa metoder.  
 

Tillförsel till avlopp – skillnad mellan hushållskemikalier 
och läkemedelsrester 
Avloppsvatten innehåller många kemikalier, både från hushåll och anslutna industrier, med halter i 
obehandlat avloppsvatten varierande från nanogram till milligram per liter. Läkemedel som grupp 
skiljer sig ifrån andra kemikalier på en rad punkter.  
 
Läkemedel är framtagna för att åstadkomma biologisk effekt. I detta avseende liknar de biocider. 
Många läkemedel (sådana som administreras oralt) är dessutom speciellt designade för att vara persis-
tenta (kemiskt stabila), bland annat för att klara av den sura miljön i magsäcken. Samhället ser läke-
medel som nödvändiga och i många fall livsviktiga kemikalier och ett generellt förbud (genom lag-
stiftning) gällande ett humant läkemedel som är giftigt men samtidigt är livsviktigt och inte kan ersät-
tas med mindre giftigt läkemedel är helt uteslutet.  De allra flesta läkemedel är kemikalier som inte får 
köpas fritt utan kontroll (även om olaglig försäljning via Internet förekommer), det vill säga man mås-
te genomgå en undersökning hos läkare och få ett recept. En annan skillnad mellan läkemedel och 
övriga kemikalier som används i samhället är att läkemedel oftast tillförs till avloppsvatten efter att de 
har passerat människans kropp, varvid andelen aktiva substanser som kommer ut med urin och fekalier 
kan variera kraftigt från ett läkemedel till ett annat. Förutom den ursprungliga substansen (modersub-
stans) utsöndras läkemedel via urin eller fekalier även i andra former (metaboliter).  
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Metabolisering är en omvandling av ett läkemedel (modersubstansen) i kroppens lever och i andra 
organ till metaboliter - andra kemikalier som liknar modersubstansen men är lättare för kroppen att bli 
av med. Den schematiska bilden nedan visar vilka processer som styr metabolisering.     
 
 
 
 

Icke vattenlösliga 
leverenzymer  
(oxidation, konjugering) 

IIcckkee  vvaatttteennllöösslliiggaa  eennzzyymmeerr  
uuttaannfföörr  lleevveerrnn  ((ooxxiiddaattiioonn,,  
kkoonnjjuuggeerriinngg))  

VVaatttteennllöösslliiggaa  lleevveerreennzzyymmeerr  
((aacceettyylleerriinngg,,  ssuullffoonneerriinngg,,  
aallkkoohhooll//aallddeehhyyddddeehhyyddrrooggeennaass,,  
hhyyddrroollyyss,,  ooxxiiddaattiioonn//rreedduukkttiioonn))  

 
Figur 1. Bildning av metaboliter från läkemedel i kroppen (Markey 2006) 
 
Metabolisering är mycket substansspecifik och varierar från noll till nästan 100 %. Vilka huvudmeta-
boliter som bildas i kroppen vid intag av ett individuellt läkemedel är mer eller mindre känt från kli-
niska studier. Denna information är dock ofta svår att få tag på, särskilt när det gäller ”gamla” läkeme-
del med några år på nacken. Utifrån kliniska studier kan man i grova drag få en uppfattning om hur 
mycket av en enskild metabolit som bildas vid intag av ett läkemedel på friska individer (frivilliga som 
deltar i kliniska studier). I praktiken, då det handlar om sjuka individer, är emellertid metabolisering 
mycket individberoende. Både omfattning (andel av läkemedel som i kroppen omvandlas till metaboli-
ter) och fördelning mellan olika metaboliter kännetecknas av stora variationer mellan individer bero-
ende på kön, ålder, livsstil med mera. 
 
En viktig aspekt av metabolisering relaterad till tillförseln av läkemedel till avlopp är bildning av så 
kallades konjugater, då den aktiva substansen i läkemedel kopplas ihop med en eller flera sockerarter, 
ofta med glukuronsyror, och blir på så sätt mer vattenlöslig. Exempel nedan (Fig 2) visar en schema-
tisk bild av metabolisering för ett av de vanligaste läkemedlen, Voltaren, innehållande den aktiva sub-
stansen diklofenac. Till skillnad från oxidationsprodukter leder inte konjugering av diklofenac till en 
ändrad kemisk struktur, utan det sker bara en påkoppling av glukuronrest på en befintlig en. Bindning-
en mellan diklofenac och glukuronrest är inte särskilt stark och kan relativt lätt brytas ner i avloppsvat-
ten varvid ren diklofenac frigörs. 
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Figur 2. Metaboliter som utsöndras vid intag av Voltaren (diklofenac) enligt DeRuiter(2000) 
 
Många andra läkemedel som utsöndras som glukuronider följer samma mönster som diklofenac. Deras 
konjugat spjälkas av och det sker en återbildning av läkemedlet i dess ursprungliga form. Processen 
kallas för de-konjugering. Var och när de-konjugering sker är mycket substansspecifikt och dessutom 
dåligt undersökt. Enligt vissa uppgifter startar processen redan i färskt hushållsavloppsvatten, medan 
andra uppgifter pekar på att processen sker huvudsakligen i aktivslam. Rent praktiskt innebär det ett 
problem med att mäta den totala halten för vissa läkemedel då glukuronider inte mäts vid analys av 
läkemedel i färskt hushållsavloppsvatten. Den totala läkemedelshalten i hushållsspillvatten (aktiv sub-
stans plus lättnedbrytbar glukuronid) är i själva verket högre än den halt som rapporteras av analysla-
boratoriet.  
 
När det gäller kända miljöeffekter av läkemedelsrester ifrån avloppsvatten är det mest östrogena effek-
ter på fisk som diskuteras, främst risker för feminisering av han-fiskar och sned könsfördelning efter 
lång tids exponering vid låga halter (Naturvårdsverket, 2008). De östrogena substanser som nämns i 
sammanhanget är främst steroider: 
- östron (E1) 
- östradiol (E2) 
- östriol (E3) 
- ethinylöstradiol (EE2).  
 
EE2 är ett helt syntetiskt läkemedel, medan E1, E2 och E3 används som läkemedel men även bildas 
naturligt hos människor och utsöndras i olika former (bland annat som konjugater) till avloppsvatten. 
Liksom för de övriga könshormonerna, till exempel testosteron och androstendion (intermediär), ut-
gör kolesterol den ursprungliga substansen som östrogener via en lång kedja av reaktioner i kroppen 
framställs ifrån. Östron (E1) bildas av androstendion medan östradiol (E2) bildas från testosteron 
(bild nedan). E1 har svagare verkan än E2 och kvinnor som passerat klimakteriet brukar har mera 
östron än östradiol.  

 

Samma struktur som diklofenac. 
Hydrolyseras lätt, lätt att bryta ner 
bindning -O-Gluc till –OH och 
frigöra diklofenac 

Oxidationsprodukter, kemiskt och 
biologiskt svårt att återbilda diclofe-
nac. Krävs starkt reducerande medel 
 



 Sida 5 

 

 

 

 

 
 
Figur  3. Omvandling av testosteron till östradiol (http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stradiol) 
 
Även om männens testiklar producerar en liten mängd östradiol (E2) associeras östrogenen främst 
med produktion av E2 hos kvinnor i fertil ålder, vilket sker till största delen i äggstockarnas granulo-
saceller och i viss mån i binjurebarken. Östradiol är nödvändigt för sexuella funktioner, men är också 
viktigt för skelettet. 
 

Syfte och upplägg 
Spillvatten från hushåll är en av många källor till föroreningar i till Ryaverket inkommande avlopps-
vatten och i det slam som avskiljs vid rening av avloppsvatten på Ryaverket. 1988 utförde Gryaab och 
Göteborgs VA-verk, numera Göteborg Vatten, en referensprovtagning på avloppsvatten från två bo-
stadsområden i Göteborg för att få en bättre kännedom om föroreningsinnehållet i avloppsvatten från 
hushåll. Förutom bruttoparametrar (COD, kväve mm) undersöktes även vissa tungmetaller och orga-
niska föroreningar från den så kallade Norska Priority Pollutants listan.  
 
Syftet med den här undersökningen är i första hand att göra en uppskattning av hushållens bidrag vad 
gäller olika läkemedel i Ryaverkets avloppsvatten. Resultaten från analyser av till Ryaverket inkom-
mande vatten samt resultat från slamprovanalysen användes för att få en uppfattning om tillförseln av 
läkemedelsrester under de förhållanden som råder vid Ryaverket.  
 
Under maj 2006 till maj 2007 utförde Gryaab en ny referensprovtagning på hushållsspillvatten. Denna 
gång togs även prover för analys av läkemedelsrester. Samtidigt togs dygnsprover på inkommande 
vatten vid Ryaverket. Provtagningen skedde 2006-05-14/15 (helg); 2006-10-11/12; 2007-04-24/25 och 
2007-05-22/23. Månadsprover på inkommande vatten från Ryaverket (maj 2007; november 2007 och 
april 2008) togs ut flödesproportionellt och provtagningen utfördes av laboratoriepersonal på Gryaab. 
Slamprovet (2009-03-02) togs ut av Gryaabs laboratoriepersonal.  
 
Planering, provtagning och beräkning av flöden (tabell 2) har utförts av F. Davidsson och J. Mattsson 
på Gryaabs Uppströmsenhet. Avsnitt gällande teknisk beskrivning av referensprovtagning i denna 
rapport är skrivet av DGE Mark och Miljö AB. 
 

Provtagningsområden 
Spillvatten från följande två bostadsområden har undersökts: 
 

1. Norumsgärde i Tuve (pumpstation Norumsgärde) 
Bebyggelsen består av 80 procent flerfamiljshus och 20 procent radhus samt ett litet affärs-
centrum. Där finns även en vårdcentral, tandläkarmottagning samt spolplattor för bilar. Invå-



 Sida 6 

 

 

 

 

narantalet var enligt Stadsbyggnadskontorets (SBK) befolkningsstatistik 2 350 personer den 
31 december 2005.  
 

2. Lyckhem i Askim (pumpstation Oxledsvägen) 
Bebyggelsen består enbart av radhus och villor. Invånarantalet var enligt SBK:s befolknings-
statistik 691 personer den 31 december 2005. 

 
Samma befolkningsmängd förutsätts gälla under provtagningsåren 2006/2007. Bostadsområdenas 
lokalisering i Göteborg framgår av figur 4 nedan. 
 

Lyckhem i Askim

Norumsgärde i Tuve

Lyckhem i Askim

Norumsgärde i Tuve

 
 
Figur 4. Provtagningsområdenas lokalisering i Göteborg 
 
Båda områdena har duplikat system för spill- och dagvatten. Kartor över provtagningsområdena bifo-
gas i bilaga 1.  
 
Parallellt med att prov har tagits i bostadsområdena har inkommande vatten till Ryaverket provtagits. 
Antalet anslutna personer inom Ryaverkets upptagningsområde redovisas nedan. 
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Tabell 1 Anslutna till Ryaverket i fysiskt antal personer respektive personekvivalenter   

År Antal fysiskt anslutna personer 
(st) 

Totalt antal pe inkl industrins bidrag 
(pe) 

2006-12-31 628 373 828 603 
2007-12-31 633 659 826 510 
Medelvärde 
2006/2007 

 
631 016 

 
827 557 

 
För beräkning av antal personekvivalenter används, för Göteborg, en medelförbrukning per person på 
170 liter per person och dygn. I beräkningar i föreliggande rapport har medelvärdet mellan 2006 och 
2007 använts.  

Provtagning 
Provtagningarna utfördes under så kallade lågflödesdygn, det vill säga under dygn utan nederbörd. 
Detta för att undvika inblandning av regn/dagvatten. 
 
Provtagning utfördes med ISCO 6700 provtagare, se figur 1 nedan.  
 

 
Figur 5. Provtagningsutrustning ISCO 6700 
 
Vid val av provtagningsutrustning har Gryaab så långt möjligt valt inerta material. Munstycket/sonden 
till provtagaren har varit i syrafast, rostfritt stål. Rostfritt material skulle kunna ge ett visst bidrag till 
förhöjda halter av krom och nickel men alternativet hade varit ett munstycke i plast vilket ansågs vara 
ett sämre alternativ. Sugslangens insida utgjordes av teflon, ett relativt inert material. Själva 
pumpslangen var i silikon. Glastunnor om 10 liter har använts som provtagningskärl. 
 
Provtagaren placerades i pumpbrunnen för respektive bostadsområde. Sonden placerades cirka 0,5 
meter ovan brunnens botten. För att få flödesproportionella prover styrdes provtagaren av spillvatten-
pumpens tillslag. Ett delprov togs varje gång pumpen startades och sögs till provtagningskärlet. På 
grund av det stora antalet parametrar som skulle analyseras krävdes en provvolym om cirka 30 liter 
per dygn.  
 
Proven uttogs mellan kl 08.00 dag ett till kl 08.00 dag två, men varje dygn delades in i tre delar varvid 
provtagningskärlen à 10 liter byttes tre gånger per dygn. De tre provtagningskärlen hälldes sedan upp i 
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ett större kärl och homogeniserades med skakmaskin för att därefter fördelas på de provflaskor som 
krävdes för varje enskild analysparameter. 
 

Flödesmätning 
Inkommande vatten till Ryaverket mäts kontinuerligt. Dygnsflödet från bostadsområdena beräknades 
utifrån den pumpade volymen i pumpgropen, det vill säga antalet pumptillslag multiplicerat med av-
sänkningsvolymen i pumpbrunnen plus det flöde som rinner till pumpgropen under tiden vattennivån 
sänks genom pumpning. 
 
I Norumsgärde har pumpbrunnen en cylindrisk form och avsänkningsvolymen har beräknats av Grya-
ab. 
 
I Oxledsvägens pumpstation har avsänkningsvolymen också beräknats men då nedre delen av pump-
brunnen inte är helt cylinderformad utan svagt konisk, se figur 2 nedan, och inga ritningar på brunnen 
funnits tillgängliga, är utförd beräkning inte absolut utan en bästa uppskattning. 
 

Hög nivå i pumpbrunnen

Låg nivå i pumpbrunnen

Avsänkningsvolymen

Hög nivå i pumpbrunnen

Låg nivå i pumpbrunnen

Avsänkningsvolymen

 
 
Figur 6. Schematisk bild av avsänkningsvolymen i Oxledsvägens pumpstation 
 
Vidare har denna pumpstation en ”städfunktion” som innebär att brunnen pumpas tom cirka 15 gånger 
per dygn. Under dessa tömningar får man en annan avsänkningsvolym, vilket medtagits i beräkningen 
av dygnsflödet genom Oxledsvägens pumpstation. 
 

Flöden 
I tabell 1 redovisas beräknade spillvattenflöden vid de tre provtagningspunkterna vid varje provtag-
ningsomgång samt levererad vattenmängd i liter per invånare och dygn. 
 
Vattenförbrukningen i respektive område har jämförts med uppmätt spillvattenmängd vid provtag-
ningarna. Värden för vattenförbrukningen anges som levererad vattenmängd och baserar sig på upp-
gifter för 2003 och 2004. Levererad vattenmängd var cirka 143 (140/146) liter per invånare och dygn 
till Oxledsvägen och cirka 184 (184/183) liter per invånare och dygn till Norumsgärde. Det uppmätta 
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medelflödet i spillvattenpumpstationen var 259 liter per invånare och dygn i Oxledsvägen respektive 
247 liter per invånare och dygn i Norumsgärde, se tabell 2.  
 
Skillnaden mellan levererad vattenmängd och spillvattenflödet är ett mått på hur stort inläckage av 
dränvatten som sker. I Oxledsvägen finns ett inläckage på cirka 45 % och i Norumsgärde på cirka 35 
% i förhållande till levererad vattenmängd. De uttagna proven består därför av en blandning mellan 
hushållens spillvatten och det i ledningarna inläckande dräneringsvattnet. Föroreningsmängderna där-
emot baseras på antal anslutna personer och är därför oberoende av eventuell utspädning. 
 
I tabellen nedan anges medelvärdet mellan 2003 och 2004 avseende levererad vattenmängd till bo-
stadsområdena. 

Tabell 2. Spillvattenflöden och levererad vattenmängd  
Provtagningsomgång 1 (helg) 2 3 4 
Datum 14/15 maj 

2006 
11/12 okt 

2006 
24/25 apr 

2007 
22/23 maj 

2007 
     
Oxledsvägen (Askim), 691 invånare 
Flöde                                          (m3/dygn) 200 148 190 179 
Flöde                                 (liter/inv*dygn) 289 214 275 259 
Medelspillvattenflöde       (liter/inv*dygn) 259 
Levererad vattenmängd    (liter/inv*dygn) 143  

     
Norumsgärde (Tuve), 2 390 invånare 
Flöde                                          (m3/dygn) 597 585 605 572 
Flöde                                 (liter/inv*dygn) 250 245 253 239 
Medelspillvattenflöde       (liter/inv*dygn) 247 
Levererad vattenmängd    (liter/inv*dygn) 184 
     
Rya inkommande, antal anslutna invånare 2006/2007 var i medeltal 631 016 st 

 Flöde (m3/sekund) 2,70 3,52 3,15 2,22 
Flöde (m3/dygn) 233 000 304 000 272 000 192 000 

Levererad vattenmängd till hela Göteborg  
2004 (liter/inv*dygn) 

 
180 

Anlitade laboratorier 
Analys av samtliga prover utfördes av Eurofins. Laboratoriet valdes för att det kunde analysera ett 
stort antal läkemedelssubstanser av intresse med tillfredställande kvalitet. En annan aspekt varför Eu-
rofins valdes var att laboratoriets metoder (vattenanalys) med deras för- och nackdelar var väldoku-
menterade bland annat genom interkalibrering (Paxéus, 2010) samt genom underlag för bedömning av 
inverkan av partikulärt material på de rapporterade halterna av läkemedel (Wahlberg et al, 2010). Ana-
lys av Gryaabs prover skedde samtidigt och med samma metoder som för prover som analyserades 
inom ramen av Stockholm Vattens projekt om läkemedelsrester (Wahlberg et al, 2010). På så sätt kan 
resultaten från den nuvarande undersökningen direkt jämföras med resultat för andra reningsverk av 
samma storlek (Henriksdal, Bromma).  
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Översikt av undersökta läkemedelssubstanser 
I följande tabell redovisas analyserade läkemedelssubstanser med deras respektive ATC-kod och an-
vändning. ATC-kod (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) återspeglar ett läkeme-
dels avsiktliga verkan på människan. Läkemedel delas in i olika grupper varvid grupp C (hjärt-
kärlmedel), grupp A (medel för matsmältning och ämnesomsättning) och grupp N (läkemedel vid 
sjukdomar i nervsystemet) är de största (Apoteket AB, 2005). För de läkemedel som används i bland-
ningar med de andra och/eller har olika koder anges i tabellen den huvudsakliga användningen och 
respektive kod.   

Tabell 3 Aktiva substanser (läkemedel) som analyserades i prover av avloppsvatten 

Läkemedel (aktiv sub-
stans) 

ATC-kod Användning 

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
Ranitidin A02BA02 A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom 
Omeprazol A02BC01 ” – ” 
Lansoprazol A02BC03 ” – ” 
Glibenklamid A10BB01 A10 Diabetesmedel 
B Blod och blodbildande organ 
Warfarin B01AA03 B01 Antikoagulantia 
C Hjärta och kretslopp 
Amiodaron C01BD01 Antiarytmika, klass III 
Isosorbidmononitrat C01DA14 C01D Kärlvidgande medel vid hjärtsjukdomar 
Bendroflumetiazid C03AB01 C03 Diuretika 
Furosemid C03CA01 C03 Diuretika, C03C Loop-diuretika  
Amilorid C03EA01 C03E Diuretika i kombination med laliumsparande medel 
Hydroklorotiazid C09DA03 C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, C09DA 

Angiotensin II-antagonister och diuretika 
Propranolol C07AA05 C07 �-receptorblockerande medel 
Metoprolol C07AB02 ” – ” 
Atenolol C07AB03 ” – ” 
Karvediol C07AG02 �- och �-receptorblockerande medel 
Amlodipin C08CA01 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv ef-

fekt 
Felodipin C08CA02 C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv ef-

fekt 
Enalapril C09AA02 C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, C09A 

ACE-hämmare 
Ramipril C09AA05 ” – ” 
Losartan C09CA01 C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, C09C 

Angiotensin II-antagonister 
Simvastatin C10AA01 C10A Medel som påverkar serumlipider, kolesterol- och trigly-

ceridsänkande medel 
Fluvastatin C10AA04 ” – ” 
Atorvastatin C10AA05 ” – ” 
Gemfibrozil C10AB04 ” – ” 
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D Hud 
Ketokonazol D01AC08 D01 Antimykotika  
Hydrocortisone D07AA02 D07 Glukokortikoider för utvärtes bruk 
Mometason D07AC13 D07 Glukokortikoider för utvärtes bruk (salvor, hud) använd 

även R01AD09, lokal behandling vid nässjukdomar 
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 
Noretisteron G03AB04 G03 Könshormoner, Antikonceptionella medel,Gestagener och 

estrogener, sekvenspreparat 
Norgestrel G03AC03 G03A Antikonceptionella medel, G03AA Gestagener och 

östrogener 
Östron G03C A G03C A Naturliga och halvsyntetiska östrogener, metabolit av 

östriol 
Etinylöstradiol G03CA G03 Könshormoner, östrogen, antikonceptionella medel 
Östradiol  G03CA03 G03CA Naturliga och halvsyntetiska östrogener 
Östriol G03CA04 G03CA Naturliga och halvsyntetiska östrogener 
Raloxifen G03XC01 G03XC Selektiva östrogen-receptormodulatorer 
H Hormoner, exklusive könshormoner och insuliner 
Prednisolon H02AB06 H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk, används även 

C05AA04, S01BA04 och A07EA01 
J  Infektionssjukdomar 
Doxycyklin J01AA02 J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk 
Oxitetracyklin J01AA06 ” – ” 
Tetracyklin J01AA07 ” – ” 
Cefuroxim J01DC02 J01D övriga antibakteriella betalaktamer 
Trimetoprim J01EA01 J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk 
Sulfametaxazol J01EE01 ” – ” 
Erytromycin J01FA01 ” – ” 
Azithromycin J01FA10 J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk, Makrolider, 

linkosamider och streptograminer 
Ofloxacin J01MA01  J01M Antibakteriella kinolonderivat 
Ciprofloxacin J01MA02 ” – ” 
Norfloxacin J01MA06 ” – ” 
Metronidazol J01XD01 J01X Övriga antibakteriella medel 
Nelfinavir J05AE04 Virushämmande, enligt FASS ej godkänt i Sverige 
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 
Cyklofosfamid L01AA01 L01 Cytostatiska/cytotoxiska medel, Alkylerande medel 
Ifosfamid L01AA06 ” – ” 
Tamoxifen L02BA01 L02B Antihormoner och relaterade medel, Endokrin terapi, 

antiöstrogen 
M Rörelseapparaten 
Diklofenak M01AB05 Icke-steroida antiinflammatoriska, antireumatiska medel, NSA-

ID 
Ibuprofen M01AE01 ” – ” 
Naproxen M01AE02 ” – ” 
Ketoprofen M01AE03 ” – ” 
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N Nervsystemet 
Fentanyl N02AB03 N02 Analgetika, N02A Opioider 
Dextropropoxifen N02AC04 ” – ” 
Tramadol N02AX02 ” – ” 
Paracetamol N02BE01 N02 Analgetika, Lätta analgetika och antipyretika 
Kodein N02BE51 

M01AE51 
 No2 Analgetika, Hostdämpande; Antiinflammatoriska och 
antireumatiska medel 

Karbamazepin N03AF01 N03A Antiepileptika 
Bromokriptin  N04BC01 N04BC Dopaminagonister 
Tioridazin N05AC02 N05A Neuroleptika, Neuroleptika WHO ATC Kod 
Klozapin N05AH02 N05A Neuroleptika 
Risperidon N05AX08 N05AX Övriga neuroleptika 
Diazepam N05BA01 N05B Lugnande medel, ataraktika 
Oxazepam N05BA04 ” – ” 
Flunitrazepam N05CD03 N05C Sömnmedel och lugnande medel 
Zopiklon N05CF01 ” – ” 
Zolpidem N05CF02 ” – ” 
Fluoxetin N06AB03 N06A Antidepressiva medel, N06AB Selektiva serotoninåte-

rupptagshämmare 
Citalopram N06AB04 ” – ” 
Paroxetin N06AB05 ” – ” 
Sertralin N06AB06 ” – ” 
Fluvoxamin N06AB08 ” – ” 
Mianserin N06AX03 N06AX Övriga antidepressiva medel 
Mirtazapin N06AX11 N06AX Övriga antidepressiva medel 
R Andningsorganen 
Oxymetazolin R01AA05 R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid 

nässjukdomar 
Xylometazolin R01AB06 ” – ” 
Albuterol (Salbutamol) R03AC02 

/R03AK04  
R03A luftvägssjukdomar, stimulerande medel 

Terbutalin R03AC03 Adrenergika, inhalationer 
Salmeterol R03AK06 R03AK Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luft-

vägssjukdomar 
Budesonid R03BA02 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhala-

tioner; R03BA glukokortikoider 
Ipratropium R03BB01 R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, 
Bromhexidin R05CB02 R05C Expektorantia, exklusive kombinationer med hostdäm-

pande medel, R05BC Mukolytika 
Cetirizin R06AE07  R06A Antihistaminer för systemiskt bruk 
Loratadin R06AX13 R06AX Övriga antihistaminer för systemiskt bruk 
Desloratadin R06AX27 R06AX Övriga antihistaminer för systemiskt bruk 
Q Veterinära läkemedel 
Tylosin QJ01FA90 QJ01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk 
Enrofloxacin QJ01MA90 QJ01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk 
Febantel QP52AA51 QP Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 
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Prazikvantel  QP52AA51 QP Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 
Pyrantel QP52AF02  Avmaskning veterinär 
Nitenpyram QP53  Antiparasitärt medel mot loppor (Ctenocephalides felis) hos 

hund och katt 
 

Läkemedelssubstanser som inte detekterats 

Substanser som inte detekterats i samtliga vattenprover 
Bland 94 läkemedel som analyserades har 22 inte detekterats i något vattenprov och 1 har enbart de-
tekterats i Ryaverkets dygnsprov (tabell 4), vilket innebär att deras halter ligger under LOD (limit of 
detection) som anges i tabell 4. Hur mycket lägre halterna är i realiteten är svårt att bedöma men LOD 
för många av icke detekterade substanser ligger på relativt höga nivåer, upp till 250 ng/l.  
 
Fyra av substanserna från tabell 4 har detekterats i slamprovet. Det möjliggör en grov uppskattning av 
deras eventuella halter i Ryaverkets inkommande vatten ifrån en genomsnittlig mängd behandlat vat-
ten och mängden producerat slam per år (Gryaab rapport 2010:2). Vid antagandet att läkemedlet till 
>90 % hamnar i slam, ger beräkningar en ungefärlig förväntad halt i inkommande vatten på 0,1 ng/l  
för ipratropium ( LOD 5ng/l) , 1,9 ng/l  för tamoxifen ( LOD 3 ng/l)),  4,6 ng/l  för amiodarone ( LOD 
5ng/l) och 5,8 ng/l för bromhexidin (LOD 10ng/l). Värden visar tydligt att de förväntade halterna lig-
ger under LOD för dessa läkemedel. Om avsikten är att göra en analys av vad som händer med dessa 
ämnen i reningsverk bör LOD sänkas till en betydligt lägre nivå.  
 
Tabell 4 Läkemedelssubstanser som inte detekterats i samtliga vattenprover  
 
ATC Substans LOD (ng/l) 

Avloppsvatten 
(obehandlat) 

Ryaverket 
Månads-
prover 

Hushålls-
spillvatten 

Ryaverket, 
dygnspro-
ver 

Slam (µg/kg 
TS) 

Ej detekterade i samtliga prover 
C Hjärta och kretslopp Amiodarone < 5  -   -   -  40 
D Hud Mometasone < 10  -   -   -   

G Urin- och könsorgan 
samt könshormoner  

Noretisteron < 250  -   -   -   

”  - ” Norgestrel < 250  -   -   -   
”  -  ” Etinylöstradiol < 10  -   -   -   

H Hormoner, exkl köns-
hormoner och insuliner 

Prednisolon < 50  -   -   -   

J  Infektionssjukdomar Doxycyklin < 250  -   -   -  Ej analyserats 

L Tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet 

Tamoxifen < 3  -   -   -  16 

N Nervsystemet Fentanyl < 5  -   -   -   

”  - ” Bromocryptine < 25  -   -   -   
”  - ” Risperidone < 10  -   -   -   
”  - ” Flunitrazepam < 10  -   -   -   
”  - ” Fluvoxamin < 10  -   -   -   

R Andningsorganen  Salmeterol < 50  -   -   -   

”  -  ” Budesonid < 250  -   -   -   
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”  -  ” Ipratropium < 5  -   -   -  1 
”  -  ” Bromhexidin < 10  -   -   -  53 

Q Veterinära läkemedel Febantel < 5  -   -   -   
”  -  ” Nitenpyram < 25  -   -   -   
”  -  ” Praziquantel < 10  -   -   -   
”  -  ” Pyrantel < 10  -   -   -   

”  -  ” Tylosin < 5  -   -   -   
Enbart detekterade i dygnsprov 
R Andningsorganen Oxymetazoline < 3  -   -  detekt  

 

Substanser som har detekterats i olika vattenprover 
I tabell 5 anges läkemedelssubstanser som detekterades delvis i olika typer av vatten (antingen i hus-
hållsspillvatten eller i Ryaverkets inkommande vatten) eller i slam. Fem substanser - enrofloxacin, 
simvastatin, thioridazine, carvediol och östradiol - återfanns i hushållsspillvattenprover och två i mät-
bara halter i slam, men var under LOD i Ryaverkets inkommande vatten. Det finns ingen generell 
förklaring som gäller alla fem läkemedlen, utan orsaken är specifik för varje enskilt läkemedel.  
 
Tabell 5 Läkemedelssubstanser som detekterats i olika vattenprover 
 
ATC Substans LOD (ng/l) 

Avloppsvatten 
(obehandlat) 

Ryaverket 
Månads-
prover 

Hushålls-
spillvatten 

Ryaverket, 
dygnsprover 

Slam 
(µg/kg 
TS) 

Detekterade i hushållsspillvatten men ej i Ryaverkets inkommande vatten 
C10AA01 Simvastatin < 10  -  detekt  -   

C07AG02 Carvediol < 4  -  detekt  -  92 
G03CA03 Östradiol < 10  -  detekt detekt  
N05AC02 Thioridazine < 3  -  detekt  -  9 
QJ01MA90 Enrofloxacin < 10  -  detekt  -   
Detekterade i Ryaverkets inkommande vatten men ej  hushållsspillvatten 
A02BC03 Lansoprazol < 5 detekt  -   -  ? 

A02BC01 Omeprazole < 2 detekt  -  detekt ? 

G03XC01 Raloxifen < 2 detekt  -  detekt 220 
J01DC02 Cefuroxim < 50 detekt  -   -  ? 

J01AA06 Oxitetracyklin < 100 detekt  -  detekt ? 
J01FA10 Azithromycin < 20 detekt  -  detekt 16 
J05AE04 Nelfinavir < 3 detekt  -  detekt  
N06AB05 Paroxetin < 5 detekt  -  detekt 18 
N05CF02 Zolpidem < 5 detekt  -  detekt 6 
R06AX27 Desloratadin < 50 detekt  -   -  14 

 
• Thioridazine: beräkningar från halten i slam ger en förväntad halt på 1 ng/l i Ryaverkets obehand-

lade avloppsvatten, vilket är under LOD (3 ng/L) för inkommande avloppsvatten. Hushållsspill-
vattnet späds ut med vatten från industrier, inläckage i tunnlar, dagvatten med mera, det vill säga 
med vatten som inte bör innehålla läkemedelsrester. Det gör att halten thioridazine i Ryaverkets 
inkommande vatten hamnar under LOD.  
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• Enrofloxacin: Läkemedlet, som är ett antibiotika, används inte på människor. Förekomsten av 
enrofloxacin i hushållsprover återspeglar tillfällig användning av läkemedlet för husdjur just vid 
provtagningstillfällen. Utspädning av hushållsspillvatten med annat vatten (se ovan) leder till att 
halten är under LOD i Ryaverkets inkommande avloppsvatten. 

• Carvediol (hjärtmedicin, �- och �-receptorblockerande medel) detekteras i hushållsspillvatten och 
i slam men inte i Ryaverkets dygns- eller månadsprover. Beräkningar från halten i slam ger en 
förväntad halt i Ryaverkets inkommande vatten på cirka 11 ng/l vilket ligger över LOD på 4 ng/l 
som anges av laboratoriet. Till skillnad från antibiotika med korttidsförbrukning tillhör carvediol 
samma grupp som metoprolol och andra �- och �-receptorblockerande medel. De är ofta livstids-
läkemedel, det vill säga sådana som används under betydligt längre tid, i månader och till och 
med år. I detta avseende borde förekomsten av carvediol i avloppsvatten inte skilja sig från meto-
prolol och atenolol som återfanns i samtliga prover. Den möjliga förklaringen till varför carvediol 
inte hittats i vattenprover kan ligga i det att carvediol i avloppsvatten föreligger i stor utsträckning 
som partikelbunden, och partikulärt material filtreras bort vid provberedning på laboratoriet 
(Wahlberg et al, 2010). De allra flesta laboratorier utför bestämning av den totala halten läkeme-
del i inkommande avloppsvatten på filtrerade prover. 

• Simvastatin uppvisar halter i hushållsspillvatten som pendlar mellan <10 ng/l (LOD) och maxi-
malt 24 ng/l. Utspädningseffekt med vatten från andra källor (ovan) är den primära orsaken till att 
halten simvastatin hamnar under LOD i Ryaverkets samtliga vattenprover. 

• Östradiol (E2) följer i stort sett samma mönster som simvastatin; halten i hushållsspillvatten på en 
nivå 10-13 ng/l, det vill säga strax över LOD (10 ng/l), gör att även E2 hamnar under LOD i Rya-
verkets vattenprover på grund av utspädning. 

 
En rad substanser (tio läkemedel från olika ATC) var detekterade i Ryaverkets inkommande vatten 
men har inte hittats i hushållsspillvatten. En generell förklaring kan vara att ingen eller ett fåtal perso-
ner i de undersökta hushållen använde dessa läkemedel under provtagningstid.  Man måste hålla i 
minnet att undersökningen av hushållsspillvatten omfattar ett begränsat antal personer. Utav tio läke-
medel som inte detekterades i hushållspillvatten, men förekom i Ryaverkets inkommande vatten, är tre 
(oxitetracyklin, azithromycin, cefuroxim) antibiotika med kort användningstid.  Om anslutna personer 
inte hade infektion just då eller inte använde just dessa läkemedel, utan andra antibiotika, kan det för-
klara att dessa inte förekom i hushållsspillvatten.  
 
Två läkemedel som kan ersätta varandra – omeoprazol (Losec) och lansoprazol (billigare variant av 
Losec) – och som inte hittades hushållsspillvatten uppvisar även skillnader i förekomst i Ryaverkets 
dygnsprover respektive månadsprover. En bredare utskrivning och därmed användning av omeoprazol 
återspeglas i dess mer kontinuerliga tillförsel till Ryaverket i förhållande till lansoprazol, vars detek-
tion i Ryaverkets inkommande vatten varierar beroende på om det är månadsprov eller dygnsprov.  
 
Förekomsten av nelfinavir i Ryaverkets inkommande vatten bör kommenteras separat. Nelfinavir (vi-
rushämmande, enligt FASS inte godkänt i Sverige) har detekterats i Ryaverkets inkommande vatten. 
Man kan misstänka en illegal användning via Internetförsäljning. Vidare undersökning av hur det lig-
ger till visade dock att det kan finnas en annan förklaring. Att ett läkemedel inte är godkänt betyder 
inte att det inte säljs i Sverige lagligt. Vid behov (recept från förskrivare) skaffas ett läkemedel via 
apoteken som i sin tur köper det direkt via så kallade licenser. 

Mängder i hushållsspillvatten 
I tabell 6 återges mängder (µg) läkemedel per invånare och dygn för Lyckhem och Norumsgärde för 
varje provtagningsplats och vid varje provtagningstillfälle. Utifrån samtliga erhållna mätvärden för 
respektive läkemedel beräknades sedan ett medelvärde (antal giltiga värden, N anges i tabellen), stan-
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dardavvikelse (anges inte i tabellen) och motsvarande konfidens (konfidensnivån 0.95) som anges i 
tabellen. Värdet 345+61 för furosemid, som ett exempel, betyder att medelvärdet 345µg/invånare/dygn 
ligger med sannolikheten på 95 % inom intervallet mellan minimum 284 (345-61) och maximum 406 
(345+61) µg/invånare/dygn. I tabellens sista kolumn anges hur stor konfidensen är i procent i förhål-
lande till medelvärdet, viket återspeglar variationen och därmed osäkerheten i data. Vid antal giltiga 
datapunkter 2 sattes min- och maxvärden till de aktuella värdena. För jämförelse med andra data (sista 
kolumnen) beräknades även ”konfidens/medelvärdet % ” genom att ”konfidensvärdet” sattes som 
skillnaden mellan medelvärdet och de nominella värdena (max- och min-). Ju större värdet av konfi-
dens/medelvärdet (tabellens sista kolumn) är, desto osäkrare är medelvärdet.  
 
Tabell 6.  Mängd läkemedelssubstanser (µg/invånare/dygn) beräknad från de uppmätta halterna 
i hushållsspillvatten för Lyckhem (pumpstation Oxledsvägen) och Norumsgärde  
(n.b. –halten under LOD, mängden kan ej beräknas) 
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A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
Ranitidin 130,2 42,8 159,5 77,7 247,3 239,9 210,1 79,0 148,3+54,5 8 37 % 
Glibenclamid 0,3 0,2 n.b. n.b. 0,5 0,5 n.b. 0,2 0,3+0,1 5 35 % 
B Blod och blodbildande organ 
Warfarin 4,9 2,6 3,6 5,2 1,5 1,7 1,8 1,4 2,8+1,1 8 38 % 
C Hjärta och kretslopp 
Isosorbidmononitrat 22,3 18,2 9,1 6,5 n.b. 10,3 12,7 9,6 12,7+4,2 7 33 % 
Bendroflumetiazid 5,8 2,8 4,1 1,6 1,5 1,0 1,5 1,2 2,4+1,2 8 49 % 
Furosemid 234 236 275 363 474 367 405 406 345+61 8 18 % 
Amilorid 6,1 4,1 8,5 7,8 15,0 15,7 21,0 13,4 11,4+4,0 8 35 % 
Propranolol 22,0 1,5 17,9 23,3 52,5 66,1 45,6 28,7 32,2+14,5 8 45 % 
Metoprolol 405 257 412 466 214 294 253 206 314+69 8 22 % 
Atenolol 434 386 467 492 525 587 557 527 497+46 8 9 % 
Carvediol 1,2 1,5 n.b. 1,3 n.b. n.b. n.b. n.b. 1,3+0,2 3 15 % 
Amlodipin 3,2 2,6 2,2 1,0 1,2 n.b. n.b. n.b. 2,0+0,8 5 39 % 
Felodipin 1,7 4,5 3,6 6,2 2,7 2,9 2,3 2,2 3,3+1,0 8 31 % 
Enalapril 27,5 17,6 35,7 23,1 20,2 18,4 21,5 23,9 23,5+4,1 8 17 % 
Ramipril 14,2 7,1 10,7 5,7 15,5 8,3 10,1 10,8 10,3+2,3 8 22 % 
Losartan 185 214 176 163 40 49 41 24 112+55 8 50 % 
Hydroklortiazid 110 107 184 155 102 120 187 153 140+24 8 17 % 
Simvastatin 6,9 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 2,8 n.b. 4,9 2 (84 %) 
Fluvastatin 2,3 3,9 3,0 n.b. n.b. n.b. 1,5 4,1 3,0+0,9 5 32 % 
Atorvastatin 6,9 5,1 11,3 7,8 4,5 8,3 8,1 6,0 7,3+1,5 8 20 % 
Gemfibrozil n.b. n.b. n.b. n.b. 35 244 122 407 202+158 4 78 % 
D Hud 
Ketoconazole 25,5 3,2 23,1 4,1 25,0 39,2 7,1 n.b. 18,2+10,1 7 55 % 
Hydrocortisone 72 39 66 70 45 54 51 34 54+10 8 19 % 
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 
Östron 14,8 12,4 8,8 7,3 7,2 6,6 4,6 16,0 9,7+2,9 8 30 % 
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Östradiol n.b. 2,6 3,3 3,4 2,7 n.b. 3,3 n.b. 3,1+0,3 5 11 % 
Östriol 78 109 17 15 102 103 71 86 73+26 8 36 % 
J Infektionssjukdomar 
Tetracyklin 223 343 198 596 97 120 456 383 302+120 8 40 % 
Trimetoprim 6,4 257 9,3 160,6 35 56,3 121,5 23,2 83,7+61,8 8 74 % 
Sulfametoxazol n.b. 300 n.b. n.b. 5,2 n.b. n.b. 7,4 104,2+192 3 184 % 
Erytromycin 272,1 11,1 n.b. 24,6 55,0 93,0 40,5 43,1 77,1+66,5 7 86 % 
Ciprofloxacin 4,1 66,4 1 347 199,5 57,5 203,2 5,3 148,4 253,9+311 8 122 % 
Norfloxacin n.b. 113,5 5,2 10,6 n.b. 36,7 n.b. 43,1 41,8+37,9 5 91 % 
Metronidazol n.b. n.b. n.b. 28,5 24,5 3,2 58,2 n.b. 28,6+22,2 4 78 % 
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 
Cyklofosfamid n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 1,5 1,2 1,4 2 (23 %) 
M Rörelseapparaten 
Diklofenak 252 180 140 150 130 122 152 141 158+28,7 8 18 % 
Ibuprofen 1881 878 1155 1243 3747 1738 2000 2393 1879+626 8 33 % 
Naproxen 220 300 135 1114 949 1126 1494 1771 889+424 8 48 % 
Ketoprofen 1 128 449 687 647 624 758 1316 1077 836+208 8 25 % 
N Nervsystemet 
Dextropropoxifen 12,2 n.b. 1,1 n.b. 2,5 5,1 3,0 2,2 4,3+3,2 6 75 % 
Tramadol 121,6 53,5 110,0 103,6 129,9 293,7 156,9 220,2 148,7+52,3 8 35 % 
Paracetamol 19392 9852 15672 16060 18484 19826 27845 23693 18853+3746 8 20 % 
Codeine 434 101 n.b. 181 375 489 329 359 324+102 7 31 % 
Carbamazepine 35 47 52 73 150 203 170 194 115+49 8 42 % 
Thioridazine 0,9 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 0,9 1  
Clozapine n.b. n.b. n.b. n.b. 2,7 3,4 2,3 2,6 2,8+0,5 4 17 % 
Diazepam n.b. 0,6 n.b. n.b. 2,5 1,7 1,0 1,0 1,4+0,7 5 48 % 
Oxazepam 31,8 16,9 26,7 21,0 67,4 61,2 60,8 76,6 45,3+16,3 8 36 % 
Zopiclone 13,6 4,5 9,1 20,2 16,0 8,3 12,9 16,5 12,6+3,5 8 28 % 
Fluoxetin n.b. 2,4 3,8 4,1 n.b. n.b. n.b. n.b. 3,5+1,1 3 31 % 
Citalopram 60,8 51,4 57,7 98,4 69,9 44,1 73,4 55,0 63,9+11,7 8 18 % 
Sertralin 7,2 3,4 6,6 10,6 10,5 7,6 12,4 6,2 8,1+2,0 8 25 % 
Mianserin n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 2,7 n.b. 0,1 1,4 2 (176 %) 
Mirtazapin 12,4 19,1 8,0 25,4 6,5 3,9 6,1 4,1 10,7+5,4 8 51 % 
Q Veterinära läkemedel 
Enrofloxacin n.b. n.b. 3,0 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 3,0 1  
R Andningsorganen 
Xylometazoline 1,7 1,1 2,2 2,8 3,5 1,7 2,5 1,4 2,1+0,6 8 26 % 
Albuterol 1,4 n.b. n.b. 1,6 2,5 2,4 4,3 8,9 3,5+2,2 6 64 % 
Terbutalin 8,1 n.b. n.b. 1,8 9,0 2,9 5,1 3,4 5,0+2,6 5 51 % 
Cetirizine 179,5 9,0 77,0 38,9 192,3 93,0 119,0 191,5 112,5+48,9 8 43 % 
Loratadine 8,4 n.b. n.b. n.b. 2,0 n.b. n.b. n.b. 5,2 2 (121%) 

 
Övrigt             
Koffein 40521 23 560,1 32 995,7 28 494,9 32 472,8 29 372,4 30 376,6 31 113,0 31 113,3 8 3 327,2 11 % 
 
Utav 58 substanser från tabell 6 uppvisar 20 substanser (konfidens/medelvärdet) K/Med < 30 procent, 
15 mellan 30 och 40 procent, sju mellan 40 och 50 procent, fem substanser mellan 51 och 75 procent, 
nio substanser mellan 78 och 184 procent och två blev detekterade i endast ett prov. Tolv substanser - 
atenolol, östradiol,  enalapril, furosemid, diklofenak, citalopram, hydrocortisone, paracetamol, atorvas-
tatin, metoprolol, ramipril och hydroklortiazid - uppvisar mycket stabila värden (K/Med <22 procent) 
både vid olika mättillfällen inom samma område (Lyckhem eller Norumsgärde) och för de två under-
sökta områden. Koffein (konservativ parameter) som anges i tabell 6 för jämförelse uppvisar K/M på 
11 procent. 
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Clozapine (K/Med 17 procent),  gemfibrozil (sämre K/Med) och cyklofosfamid (50 procent detek-
tionsfrekvens) uppvisar stabila värden i Norumsgärde (större befolkningsmängd) men återfanns inte i 
Lyckhem. Amlodipin, å andra sidan, hittades i Lyckhem men bara vid ett tillfälle (av fyra) i Norums-
gärde.   
 
Mycket varierande halter i hushållsspillvatten (och därmed de beräknade mängderna med K/Med  på 
78-184 procent ) har sex av åtta antibiotika – trimetoprim, metronidazol, erytromycin, norfloxacin 
ciprofloxacin och sulfametoxazol - vilket kan bero på deras avsiktligt kortvariga användning. Halter av 
simvastatin (kolesterolsänkning), loratadine, (andning) och mianserin (nervsystemet) i hushållspillvat-
ten verkar ligga precis på gränsen till deras detektion, vilket gör att osäkerheten (K/Med värdet ) för 
dessa är mycket hög. 
 
Mängden läkemedelssubstanser (µg/invånare/dygn), beräknad från de uppmätta halterna i hushålls-
spillvatten för Lyckhem och Norumsgärde, visar på en relativt jämn tillförsel ifrån hushållen till av-
loppsvatten för många, men långt ifrån alla läkemedelsgrupper. Det kommenteras kortfattat nedan per 
ATC grupp. 
 

• A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning: Halten glibenclamid i hushållsspillvaten ligger 
nära detektionsgränsen varför några prover (tre tillfällen) inte kunde tas med i beräkningarna. 

• B Blod och blodbildande organ: Warfarin används också som råttgift och kan därmed också 
hamna i avloppsvatten, vilket i så fall skulle leda till enstaka kraftiga toppar vad gäller halter 
under enstaka mättillfällen. De låga och jämna värdena för samtliga tillfällen tyder dock på att 
så inte var fallet under provtagningstillfällena.  

• C Hjärta och kretslopp: Carvediol förekom i samtliga prover från Lyckhemmen, men bara i 
ett från Norumsgärde medan amlodipin endast förekom i prover från Lyckhemmen. Medan 
atorvastatin har relativt jämn tillförsel, uppvisar de andra två statinerna (simvastatin, fluvasta-
tin) och särskilt gemfibrozil stora variationer i detektionfrekvens och halter. Eftersom både 
statiner och gemfibrozil har samma användningssyfte (kolesterolsänkning) och kan ersätta 
varandra återspeglar variationerna läkarens val av det ena läkemedel framför de andra vid för-
skrivning. 

• G Urin- och könsorgan samt könshormoner: Halten ethinylöstradiol var tyvärr under detek-
tionsgräns för samtliga prover.  

• J Infektionssjukdomar: Tre antibiotika som detekterades i samtliga prover - tetracyklin, trime-
toprim och ciprofloxacin samt erytromycin (under detektion i ett prov) uppvisar mycket större 
variationer inom samma provtagningsområde, det vill säga för Lyckhem eller Norumsgärde, 
än mellan dessa två. Ännu större tidsvariationer ses för metronidazol, norfloxacin och särskilt 
för sulfametoxazol. Forutom den tidigare nämnda faktorn - avsiktligt kortvarig användning - 
bidrar även det individuella läkemedlets förskrivningsfrekvens till de observerade variationer-
na. Tetracyklin(er) som har en bred användning som antibiotika (används även vid akne) 
skrivs ut i större utsträckning än metronidazol, som är mer specifik (infektioner i slidan, i 
tandkött, vissa mag- och tarminfektioner), norfloxacin (infektioner i urinvägarna). Till skillnad 
från de övriga antibiotika brukar sulfametoxazol inte förskrivas separat utan kombineras oftast 
med trimetoprim (trimetoprim /sulfametoxazol i förhållandet 1/5). Ett sådant kombinationslä-
kemedel används vid behandling av urinvägsinfektion eller prostatit. Ett tydligt avvikande 
toppvärde (Oxledsvägen 2006-10-11/12) på 300 µg/invånare/dygn sulfametoxazol och 257 
µg/invånare/dygn trimetoprim är med all sannolikhet ett resultat av tillfällig användning av 
just ett sådant kombinationsläkemedel.   

• L Tumörer och rubbningar i immunsystemet: Cyklofosfamid detekterades endast vid två av 
åtta tillfällen och bara i Norumsgärde. Förklaringen kan ligga i att populationen är för liten för 
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att säkerställa förekomsten av sjukdom(ar) som kräver cytostatikabehandling samt vanligtvis 
en relativt kortvarig behandlingstid med cytostatika.  

• M Rörelseapparaten: Samtliga läkemedel tillhörande grupp NSAIDs (icke-steroida antiin-
flammatoriska och smärtstillande läkemedel) detekterades i alla prover. NSAIDs, särskilt dik-
lofenac, uppvisar en relativt jämn beräknad mängd läkemedelssubstanser (µg/invånare/dygn) i 
hushållsspillvatten för både Lyckhem och Norumsgärde, variationer förekommer mest mellan 
olika provtagningstillfällen inom samma område. Det bör noteras generellt högre mängder na-
proxen i Norumsgärde i förhållande till Lyckhem.      

• N Nervsystemet: Ganska jämn tillförsel som mängd per invånare/dygn i både Lyckhem och 
Norumsgärde kan ses för paracetamol (febernedsättande och smärtstillande, säljs receptfritt), 
zopiclone (Immovan, behandling av tillfälliga sömnbesvär), citalopram (ett antidepressivt lä-
kemedel, SSRI), sertralin (antidepressivt läkemedel, SSRI) och tramadol (ett morfinliknande 
analgetikum, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta). Relativt jämn tillför-
sel men större variationer i halter mellan provtagningstillfällen uppvisar dextropropoxifen 
(smärtstillande, tillhör gruppen opioider) och codeine (smärtstillande, ett morfinderivat). Olika 
tillförsel, det vill säga skillnader i mängd/invånare/dygn mellan områden (Lyckhem och No-
rumsgärde), är uppmätta för carbamazepine (mot epilepsi, alkoholabstinens, vissa former av 
ADHD), clozapine (antipsykotiskt läkemedel, schizofreni, psykotiska besvär i samband med 
Parkinsons sjukdom), diazepam (Valium, ångestdämpande), oxazepam (ångestdämpande), 
fluoxetin (Fontex, Prozac, antidepressivt läkemedel, SSRI), och mirtazapin (Remeron, ett an-
tidepressivt läkemedel). 

• R Andningsorganen: Jämn tillförsel per invånare/dygn i både Lyckhem och Norumsgärde kan 
ses för två receptfria läkemedel - xylometazoline (Otrivine, näsdroppar, spray) och cetirizine 
(antihistamine, antihistamin, symtomlindrande för vissa typer av allergier). Andra läkemedel 
med liknande effekt - albuterol (spray, bronkodilator, hjälper till att öppna luftvägarna i lung-
orna, gör lättare att andas) och terbutalin (tabletter, löser krampen i luftrörens muskulatur) är 
receptbelagda och den tillförda mängder/invånare/dygn varierar mellan provtagningstillfällena 
och mellan områden (Lyckhem och Norumsgärde). Variationer i mängden loratadine, som är 
receptfritt läkemedel (allergiska besvär i näsa och ögon), beror sannolikt på dess tillfälliga och 
kortvariga användning. 

• Q veterinära läkemedel: Ett enda läkemedel från denna ATC grupp – enrofloxacin - är spora-
diskt förekommande och beräkning per invånare och dygn är lite missvisande, eftersom läke-
medlet inte används av människor utan för att behandla husdjur (katter, hundar med mera).   

Mängder i Ryaverkets inkommande vatten, jämförelse mel-
lan dygns- och månadsprover. 
I tabell 7 återges mängder (gram per dygn) läkemedel som tillförs Ryaverket. Utifrån samtliga värden 
för respektive läkemedel i dygnsprover och månadsprover beräknades ett medelvärde (antal giltiga 
värden, N anges i tabellen) och motsvarande konfidens (konfidensnivån 0.95) som anges i tabellen. I 
tabellens anges också hur stor konfidensen är i förhållande till medelvärdet i procent, viket återspeglar 
variationen och osäkerheten i data. Ju större värdet av konfidens/medelvärdet (tabellens sista kolumn) 
är desto större är spridningen mellan enskilda mätningar och desto osäkrare är medelvärdet.  
 
Jämförelse mellan dygns- och månadsproverna utifrån de beräknade medelvärdena och intervallen 
(min-max) visar på en relativt god överensstämmelse (överlappning av intervall) för de flesta läkeme-
del som anges i tabell 7. Det tyder på att det sker en relativt jämn tillförsel av många läkemedel med 
avloppsvatten till reningsanläggningen. En rad substanser (till exempel naproxen från ATC klass M 
Rörelseapparaten) uppvisar även K/MV(konfidens/medelvärdet i procent ) som ligger i paritet med 
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koffein som kan räknas som en konservativ parameter vad gäller konstant och jämn tillförsel med av-
loppsvatten till Ryaverket. Några läkemedel avviker dock från detta mönster.  
 
Tabell 7.  Mängd läkemedelssubstanser (gram/dygn) som tillförs Ryaverket. Mängd beräknad 
från de uppmätta halterna i Ryaverkets inkommande vatten.  Dygnsprover och månadsprover 
togs upp flödesproportionellt.   
 
(MV - medelvärdet; N - antal prover med ett värde; K - konfidens ( vid 95 procent); K/MV – konfi-
dens/medelvärdet i procent; (n.b. – halten under LOD, mängden kan ej beräknas) 
 
Substans ATC 

kod 
Dygnsprover, g/d 
N        MV+K,  g/d      K/MV, %  

Månadsprover, g/d 
N     MV+K,  g/d       K/MV,  % 

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 

Ranitidin A02BA02 4 81,7+21,2 26  3 59,3+18,5 31  

Omeprazole A02BC01 1 1,2 - 3 1,8+0,6 32  

Glibenclamid A10BB01 4 0,4+0,2 61  3 0,5+0,5 89  

B Blod och blodbildande organ 

Warfarin B01AA03 4 1,7+0,4 25  3 1,7+0,1 4  

C Hjärta och kretslopp 

Isosorbidmononitrat C01DA14 4 10,0+3,1 31  3 25,6+3,0 12  

Bendroflumetiazid C03AB01 4 1,2+0,8 61  3 1,5+0,2 14  

Furosemid C03CA01 4 654,9+66,5 10  3 823,4+48,5 6  

Amilorid C03EA01 4 9,9+2,0 20  3 9,6+0,2 2  
Propranolol C07AA05 4 26,3+5,1 19  3 27,1+2,0 7  
Metoprolol C07AB02 4 239,2+38,5 16  3 292,6+38,4 13  

Atenolol C07AB03 4 414,6+75,4 18  3 422,6+105,0 25  

Amlodipin C08CA01 4 1,5+0,3 19  3 1,9+0,8 42  

Felodipin C08CA02 4 3,0+0,8 28  3 3,6+0,6 18  

Enalapril C09AA02 4 27,0+4,2 16  3 36,3+6,4 18  

Ramipril C09AA05 4 6,9+1,1 16  3 8,3+1,2 15  

Losartan C09CA01 4 71,1+12,1 17  3 87,8+7,6 9  

Hydroklortiazid C09DA03 4 66,6+14,6 22  3 94,0+6,9 7  

Fluvastatin C10AA04 3 2,1+0,6 29  1 1,7 -  
Atorvastatin C10AA05 4 10,9+1,8 17  3 8,3+1,8 22  

Gemfibrozil C10AB04 4 169,7+60,5 36  3 143,1+11,5 8  
D Hud 
Ketoconazole D01AC08 4 10,1+4,3 42  3 20,3+12,9 64  
Hydrocortisone D07AA02 4 29,6+4,2 14  3 47,9+7,7 16  
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 
Östron G03C A 4 5,5+5,5 100  3 4,8+0,1 2  
Östriol G03CA04 4 49,9+34,5 69  3 33,5+3,0 9  

Raloxifen G03XC01 1 1,4  1 1,0 - 

J Infektionssjukdomar 
Oxitetracyklin J01AA06 2 30,7+3,8 12  1 29,8  
Tetracyklin J01AA07 4 99,4+28,5 29  3 169,1+80,7 48  
Trimetoprim J01EA01 4 60,5+15,4 25  3 57,3+8,8 15  
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Sulfametoxazol J01EE01 4 30,8+10,0 32  3 22,8+2,4 11  

Erytromycin J01FA01 4 134,4+62,6 47  3 230,5+16,0 7  
Azithromycin J01FA10 4 7,7+0,8 11  0 n.b n.b 
Ofloxacin J01MA01  4 1,2+0,6 53  3 2,6+0,5 20  

Ciprofloxacin J01MA02 4 76,2+28,1 37  3 100,6+8,2 8  

Norfloxacin J01MA06 4 25,2+10,7 42  3 22,8+4,3 19  
Metronidazol J01XD01 4 6,3+1,3 20  3 32,5+2,6 8  
Nelfinavir J05AE04 4 4,2+1,6 38  1 4,9  

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 
Cyklofosfamid L01AA01 3 2,8+0,3 12  3 2,1+0,4 20  

Ifosfamid L01AA06 2 3,7+1,3 35  3 2,4+0,3 13  

M Rörelseapparaten 

Diklofenak M01AB05 4 97,8+18,0 18  3 109,9+8,9 8  

Ibuprofen M01AE01 4 1331,9+283,2 21  3 1502+39 3  
Naproxen M01AE02 4 554,3+70,8 13  3 644,9+67,1 10  

Ketoprofen M01AE03 4 547,5+116,4 21  3 768,2+11,2 1  

                                                                   N Nervsystemet 
Dextropropoxifen N02AC04 4 5,2+1,8 34  3 4,6+0,7 15  

Tramadol N02AX02 4 156,5+28,7 18  3 152,2+37,8 25  

Paracetamol N02BE01 4 13590+6512 48  3 8313+2620 32  

Codeine N02BE5  4 263,6+51,1 19  3 265,9+41,9 16  
Carbamazepine N03AF01 4 153,5+26,2 17  3 183,2+12,7 7  
Clozapine N05AH02 4 3,8+0,5 12  3 3,4+1,0 30  
Diazepam N05BA01 3 1,2+0,5 40  3 1,1+0,2 19  

Oxazepam N05BA04 4 61,9+7,6 12  3 60,9+6,9 11  

Zopiclone N05CF01 4 8,0+0,9 11  3 6,1+2,2 36  

Zolpidem N05CF02 4 1,7+0,3 18  2 1,7 - 

Fluoxetin N06AB03 4 3,7+1,0 29  3 3,8+0,7 19  

Citalopram N06AB04 4 81,2+19,6 24  3 85,6+8,3 10  

Sertralin N06AB06 4 10,7+2,5 23  3 10,7+2,5 24  

Mianserin N06AX03 4 2,0+0,5 26  3 1,8+0,1 7  

Mirtazapin N06AX11 4 36,6+12,4 34  3 40,4+5,1 13  

R Andningsorganen 
Xylometazoline R01AB06 4 1,9+0,6 29  3 1,7+0,1 4  
Albuterol R03AC02  4 3,5+0,5 13  3 3,8+0,3 8  
Terbutalin R03AC03 4 2,9+1,0 35  2 2,8 - 

Cetirizine R06AE07 4 45,4+12,9 28  3 43,5+9,5 22  

Loratadine R06AX13 1 1,6 - 0 n.b - 
Övrigt, ej läkemedel 
Koffein  4 23837+4101 17  3 26291+2689 10  

 
 

� Azithromycin (antibiotika) och loratadine (allergiska besvär, bland annat pollen, kvalster eller 
damm) har inte hittats i månadsprover. Orsaken till det vad gäller loratadin är både dess låga 
halt (på gränsen till LOD) och tillfällig användning (diskutera i avsnitt ”Mängder i hushålls-
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spillvatten”) medan förklaringen beträffande azithromycin kan vara dess avsiktligt kortvariga 
användning vid infektionssjukdomar.  

� Omeoprazol (magsmedicin) har låg detektionsfrekvens i dygnsprover (25 procent, ett prov av 
fyra) men detekteras i samtliga månadsprover.  

� Tillförsel av östron, östriol och paracetamol varierar kraftigt mellan dygnsprover men är be-
tydligt stabilare när man räknar på månadsbasis.  

� En betydligt högre tillförsel räknad på månadsprover än på dygnsprover uppvisar fyra antibio-
tica (metronidazol, ofloxacin, erytromycin och tetracyklin), hjärtmedicin isosorbidmononitrat 
och hudmedicin ketokonazol (antisvampmedel). Som nämndes tidigare när det gäller antibio-
tika, kan deras avsiktligt kortvariga användning och tidsvariationer på grund av det spela en 
stor roll. Till exempel uppvisar erytromycin en variation på 47 procent mellan dygnsprover 
medan variationen mellan månadsprover bara är sju procent. 

� När det gäller ofloxacin, tetracyklin och ketokonazol kan även en annan faktor spela en viss 
roll, nämligen inverkan av ett systematiskt fel i bestämning av deras halter i avloppsvatten. 
Dessa substanser tillförs huvudsakligen med partiklar (se ovan, avsnitt ”Läkemedelssubstanser 
som ej detekterats”) och partiklar filtreras bort vid kemisk analys. Varierande partikelhalter i 
avloppsvatten leder därmed till variationer i analysresultat. 

Hushållens bidrag till Ryaverket 
Mängder läkemedelsrester ifrån hushåll och beräknat bidrag anges i tabell 8. Beräkningar för hushål-
lens tillförsel är gjorda som medelvärde från samtliga provtagningstillfällen. Bidraget redovisas som 
bidrag beräknat utifrån medelvärde för samtliga dygnsprover (Ryaverket) och beräknat utifrån medel-
värde för Ryaverkets månadsprover. Även om osäkerheten uttryckt som standardavvikelser eller kon-
fidens i tillförseln är stor (tidigare avsnitt) uppvisar en rad läkemedel relativt goda resultat. Främst 
gäller det läkemedel med mycket högt respektive mycket lågt bidrag. 
 
Generellt ligger den beräknade hushållstillförseln av läkemedel med ATC koder C (hjärta och krets-
lopp), R (andningsorganen) och B (blodförtunnande warfarin) på en nivå av cirka 70 procent eller 
högre. Stora variationer i tillförseln förekommer emellertid när det gäller enskilda läkemedel tillhö-
rande ATC koder A (matsmältning/ämnesomsättning), G (hormoner), J (infektionssjukdomar) och N 
(nervsystem).  
 
• A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning: Bidrag för omeprazol och lansoprazol kunde inte 

beräknas på grund av avsaknad av mätvärden i hushållsspillvatten. Hushållsbidrag av glibenkla-
mid beräknades ligga på 41-60 procent medan huvuddelen av ranitidin (115-158 procent) i Rya-
verkets avloppsvatten  verkar härstamma från hushåll. När det gäller ranitidin (beräknat bidrag 
>100 procent) är det möjligt att dess användning inom befolkningen i Norumsgärde och Lyckhem 
är högre än den genomsnittliga för Ryaverkets upptagningsområde.  

• B Blod och blodbildande organ: Endast ett läkemedel, warfarin, undersöktes och dess bidrag från 
hushåll beräknas vara betydande (nära 100 procent). 

• C Hjärta och kretslopp: Bidraget från hushållen till Ryaverket både vad gäller dygns- och må-
nadstillförseln verkar ligga på cirka 70 procent för huvuddelen av läkemedel inom denna ATC-
kod med några undantag. Bidraget för felodipin och isosorbidmononitrat beräknat från dygnspro-
ver ligger betydligt högre än från månadsprover. Bidraget för enalapril (41-55 procent), atorvasta-
tin (42-55 procent) och särskilt för furosemid (26-33 procent) är klart under genomsnitt. För när-
varande är anledningen inte är utredd. 

• D Hud: Bidraget av ketokonazol och hydrocortisone från hushållen ligger på nivå över 100 pro-
cent om man räknar på dygnsprover, men är lägre, 57 respektive 71 procent, om beräkningar görs 
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på månadsbasis. Ketokonazol och hydrocortisone ingår även som beståndsdelar i receptfria pro-
dukter.  

• G Urin- och könsorgan samt könshormoner: Utav fyra könshormoner  (E1,E2, E3 och EE2) som 
undersöktes i studien kan hushållens bidrag beräknas bara för två - östron (E1)och östriol (E3). 
Båda hormonerna är naturligt förekommande (se avsnitt ”Tillförsel till avlopp – skillnad mellan 
hushållskemikalier och läkemedelsrester”) och det verkar inte orimligt att deras bidrag från hus-
håll ligger på en hög nivå. Det beräknade värdet (östron) ligger dock på över 100 procent både för 
dygns- och månadsprover. Värdet återspeglar två motstridiga processer som påverkar utfallet. När 
det gäller östron sker bildning av östron från östradiol i avloppsvatten (Jarvie and  Hand, 2009) 
vilket borde leda till skenbart högre värde av östron i Ryaverkets avloppsvatten (om östron bildas 
på väg till Ryaverket). Eventuell sedimentering av den partikelbundna delen av fettlösliga ös-
ton/östiol i ledningar och tunnlar under transporttid från hushåll till Ryaverket leder, å andra si-
dan, till skenbart lägre halter i Ryaverkets inkommande vatten. Att det beräknade värdet hamnar 
på över 100 procent skulle kunna förklaras genom att en del av östron/östriol ”försvinner” på väg 
från hushåll inne i ledningar och tunnlar, exempelvis genom sedimentering.  

 
Tabell 8.  Mängd läkemedelssubstanser (gram/dygn) som tillförs Ryaverket och ett beräknat 
bidrag från hushållen.  
(MV – medelvärdet;   ”–” – bidrag kan ej beräknas; * - antidepressiva läkemedel) 
 
Substans ATC  

kod 
Hushållen 
MV, g/d 

Dygns-
prover 
MV, g/d 

Månads-
prover 
MV, g/d 

Bidrag,% 
beräknat 
dygns-
prover 

Bidrag,% 
beräknat 
månads-
prover 

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
Ranitidin A02BA02 94 82 59 115  158  
Glibenclamid A10BB01 0,22 0,4 0,5 60  41  
B Blod och blodbildande organ 
Warfarin B01AA03 1,8 1,7 1,7 107  106  
C Hjärta och kretslopp 
Isosorbidmononitrat C01DA14 8,0 10,0 25,6 79  31  
Bendroflumetiazid C03AB01 1,5 1,2 1,5 125  104  
Furosemid C03CA01 218 655 823 33  26  
Amilorid C03EA01 7,2 9,9 9,6 73  75  
Propranolol C07AA05 20,3 26,3 27,1 77  75  
Metoprolol C07AB02 198 239 293 83  68  
Atenolol C07AB03 314 415 423 76  74  
Amlodipin C08CA01 1,3 1,5 1,9 87  70  
Felodipin C08CA02 2,1 3,0 3,6 69  57  
Enalapril C09AA02 14,8 27,0 36,3 55  41  
Ramipril C09AA05 6,5 6,9 8,3 95  78  
Losartan C09CA01 70 71 88 99  80  
Hydroklortiazid C09DA03 88 67 94 133  94  
Fluvastatin C10AA04 1,9 2,1 1,7 89  110  
Atorvastatin C10AA05 4,6 10,9 8,3 42  55  
Gemfibrozil C10AB04 127 170 143 75  89  

D Hud 
Ketoconazole D01AC08 11,5 10,1 20,3 113  57  
Hydrocortisone D07AA02 34 30 48 114  71  

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 
Östron G03C A 6,1 5,5 4,8 111  127  
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Östriol G03CA04 46 50 34 92  135  
J Infektionssjukdomar 
Tetracyklin J01AA07 191 99 169 192  113  
Trimetoprim J01EA01 53 61 57 87  92  
Sulfametoxazol J01EE01 66 31 23 213  289  
Erytromycin J01FA01 49 134 231 36  21  
Ciprofloxacin J01MA02 160 76 101 210  159  
Norfloxacin J01MA06 26 25 23 105  116  
Metronidazol J01XD01 18,0 6,3 32 287  56  
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 
Cyklofosfamid L01AA01 0,9 2,8 2,1 31  41  

M Rörelseapparaten 
Diklofenak M01AB05 100 98 110 102  91  
Ibuprofen M01AE01 1186 1332 1502 89  79  
Naproxen M01AE02 561 554 645 101  87  
Ketoprofen M01AE03 528 548 768 96  69  

N Nervsystemet 
Dextropropoxifen N02AC04 2,7 5,2 4,6 52  60  
Tramadol N02AX02 94 157 152 60  62  
Paracetamol N02BE01 11897 13590 8313 88  143  
Codeine N02BE51 204 264 266 78  77  
Carbamazepine N03AF01 73 153 183 47  40  
Clozapine N05AH02 1,7 3,8 3,4 46  51  
Diazepam N05BA01 0,9 1,2 1,1 74  76  
Oxazepam N05BA04 29 62 61 46  47  
Zopiclone N05CF01 8,0 8,0 6,1 99  131  
Fluoxetin* N06AB03 2,2 3,7 3,8 60  57  
Citalopram* N06AB04 40 81 86 50  47  
Sertralin* N06AB06 5,1 10,7 10,7 48  48  
Mianserin* N06AX03 0,9 2,0 1,8 44  50  
Mirtazapin* N06AX11 6,7 37 40 18  17  

R Andningsorganen 
Xylometazoline R01AB06 1,3 1,9 1,7 71  80  
Albuterol R03AC02 2,2 3,5 3,8 63  58  
Terbutalin R03AC03 3,2 2,9 2,8 109  114  
Cetirizine R06AE07 71 45 43 156  163  
Loratadine R06AX13 3,3 1,6  201   

Övrigt, ej läkemedel 
Koffein  19633 23836 26291 82  75  

 
• J Infektionssjukdomar: Bland läkemedel mot infektionssjukdomar är det bara trimetoprim och 

erytromycin som ger mer eller mindre tillförlitliga värden för ett beräknat bidrag från hushållen. 
Huvuddelen av trimetoprim i Ryaverkets inkommande avloppsvatten (87-92 procent) verkar ha 
sitt ursprung i hushållsanvändning medan situationen verkar vara tvärtom för erytromycyn (21-36 
procent).  De övriga läkemedlen med ATC-kod J uppvisar mycket stora variationer i de beräkna-
de hushållsbidragen (tabell 8) till Ryaverkets avloppsvatten, vilket kan bero på två faktorer. Först, 
kortvarig användning av antibiotika som leder till en stor spridning i halt av ett enskilt läkemedel 
i hushållsspillvatten vid olika provtagningstillfällen. Det illustreras med exempel metronidazol, 
bidraget beräknat från dygnsprover är 287 procent och ett mer utjämnat bidrag beräknat från må-
nadsprover (56 procent). Ett annat exempel är sulfamethoxazol. Beroende på hur man räknar bi-
draget (medelvärdet, samtliga eller bidrag för varje tillfälle) fås värden från 14 till 213 procent. 
Orsaken är då att den uppmätta halten sulfamethoxazol i ett prov hushållsspillvatten är mer än 50 
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gånger högre än i de övriga, vilket ger ett mycket stort utslag på medelvärdet. Samtidigt känns det 
inte rätt att utesluta ett mätvärde som återspeglar verkligheten. Bidraget kan därmed inte beräknas 
med en tillfredställande säkerhet. Den andra orsaken till ”konstiga” resultat gäller främst cipro-
floxacin och norfloxacin, men i viss mån även tetracyklin. En stor del av dessa läkemedelssub-
stanser föreligger i avloppsvatten i en partikelbunden form och hamnar sannolikt under transport-
tiden till Ryaverket i sediment i avloppsledningar och tunnlar. Det leder i sin tur till en underskat-
tad inkommande halt (en skenbar lägre halt i Ryaverkets inkommande vatten) och ett bidrag över-
stigande 100 procent (tabell 8, ciprofloxacin).  

• L Tumörer och rubbningar i immunsystemet: Mycket lågt hushållsbidrag till Ryaverkets inkom-
mande vatten beräknas för cyklofosfamid (tabell 8). När det gäller andra substanser - ifosfamid 
(tumörbehandling, cytostatika) och nefinavir (virushämmande) kan bidraget inte beräknas, det 
saknas data för hushållsspillvatten. Nefinavir (tabell 5) detekteras i Ryaverkets prover (dygnspro-
ver/månadsprover) men inte i det hushållsspillvatten som undersöktes i denna studie. Mängden 
ifosfamid (tabell 7) i inkommande till Ryaverket kunde beräknas men ifosfamid hittades inte i 
hushållsprover. Även om bidraget inte kan beräknas numeriskt, det vill säga som ett värde, så är 
bedömning att hushållspillvatten inte är huvudkällan till ifosfamid (tumörbehandling, cytostatika) 
och nefinavir (virushämmande) i Ryaverkets inkommande avloppsvatten.  När det gäller cytosta-
tika - ifosfamid och cyklofosfamid kan förklaringen ligga i att dessa används mer för tumörbe-
handling inom sluten vård.  Det kan vara fallet även för virushämmande nefinavir, som köps via 
Apotekets licensavtal.  

• M Rörelseapparaten: Mycket högt bidrag från hushåll  beräknas för icke steroida anti-
inflammatoriska läkemedel eller NSAID:s (Non Steroid Anti-Inflammatory Drugs) - diklofenak, 
ibuprofen, naproxen och ketoprofen. Även huvuddelen av paracetamol (N, nervsystemet, nedan) 
verkar komma till Ryaverket med hushållsspillvatten. Ibuprofen används både vid muskelvärk 
men även vid huvudvärk (Ipren) medan paracetamol är det absolut vanligaste läkemedlet vid hu-
vudvärk. NSAID:s och paracetamol kan även köpas i icke receptbelagda förpackningar, tillgäng-
ligheten bidrar därmed till en utbredd hemmaanvändning inom hushåll.  

• N Nervsystemet: Bidrag från hushållen till Ryaverkets inkommande vatten verkar vara mycket 
substansspecifikt när det gäller enskilda läkemedel från ATC-kod N (nervsystemet). Zolpidem 
uppvisar mycket lågt bidrag från hushållen, i praktiken under detektionsgräns i hushållsprover (se 
tabell 5). Zolpidem (receptbelagd) används med en bred förskrivning både för hemmabruk och 
inom sluten vård vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt inom understödjande terapi under 
begränsad tid.  Zolpidem metaboliseras snabbt i kroppen och utsöndras huvudsakligen i form av 
inaktiva metaboliter med urin (48-67 procent) och med faeces (29-42 procent), (Läkemedelsver-
ket - Zolpidem, Produktresumé). Andelen av modersubstansen som utsöndras är därmed låg. Att 
det sker en konstant tillförsel till Ryaverket bekräftas av analyser för inkommande vatten och 
slam men avsaknad av data för halt zolpidem i hushållsvatten tyder på att den nuvarande under-
sökningen inte fångat in den riktiga tillförseln. En trolig anledning är att ingen inom populationen 
har använt zolpidem under provtagningstiden. Till skillnad från zolpiden verkar denna undersök-
ning fångat in en rad aktiva ingredienser av andra läkemedel från ATC-kod N. Hushållens bidrag 
av clozapine (behandling av terapiresistent schizofreni) och sertralin (behandling av depression, 
paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom) ligger på en nivå av 50 procent och på en något 
högre nivå (60-62 procent) för tramadol  (behandling av måttlig till svår smärta) med relativt små 
variationer mellan dygns- och månadsprover. Hushållstillförseln av de antidepressiva serotoninå-
terupptagshämmande (SSRI - Specific Serotonin Reuptake Inhibitors) läkemedlen citalopram, 
fluoxetin  och mianserin (noradrenalinreceptorhämmare) ligger på nivå av 44-50 procent. SSRI är 
ett förstahandsval vid behandling av depressioner medan mianserin har fått stor användning för 
behandling av äldre patienter (http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1363). Lågt 
bidrag från hushåll till Ryaverkets inkommande vatten på 17-18 procent beräknades för mirtaza-
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pin, ett relativt nytt antidepressivt läkemedel som kombinerar både noradrenalin-
receptorhämmande och SSRI-effekt. Orsaken till varför just mirtazapin skiljer sig från de övriga 
antidepressiva läkemedlen är oklar, men förskrivarnas försiktighet (? biverkningar?) eller läke-
medlets högre pris kan spela en viss roll. Tillförsel av carbamazepine  (anti-epileptika) från hus-
håll till Ryaverket ligger på 40-55 procent, men kan vara högre. Carbamazepine utsöndras med 
urin både som modersubstans och som glukuronidkonjugat (Lynn et al., 1978). Konjugatet kan 
spjälkas av och då frigörs carbamazepine. Frågan är hur mycket av ”återbildningen” som sker i 
avloppsvatten på vägen från hushållen till Ryaverket och hur mycket som sker under vattenbe-
handling på Ryaverket vilket för närvarande inte kan besvaras kvantitativt. En annan substans 
som är svår att bedömma beträffande dess tillförsel från hushållen är oxazepam (lugnande medel, 
bensodiazepinderivat). Det uppskattade bidraget ligger på cirka 50 procent (46-47 procent i tabell 
8) men kan vara både lägre och högre. På samma sätt som för carbamazepine sker dekonjugering 
av glukuronid och återbildning av oxazepam vid användning av oxazepam som ett läkemedel. Si-
tuationen kompliceras ytterligare av att ett annat ångestdämpande, muskelrelaxerande och kramp-
lösande läkemedel (diazepam), som också används för samma typ av patientbehandling bidrar till 
att öka halten oxazepam i avloppsvatten. Diazepam omvandlas i människokroppen till oxazepam 
och utsöndras med urin som en blandning av diazepam och oxazepam. När det gäller diazepam 
verkar emellertid huvuddelen (cirka 80 procent) av dess tillförsel till Ryaverket ske med avlopp 
från hushållen.  

• R Andningsorganen: Bidraget från hushåll när det gäller xylometazoline (receptfritt) och albuterol 
(receptbelagt) ligger i paritet med det för koffein. Bidraget för terbutaline (receptbelagt), cetirizi-
ne (receptfritt) och loratadine (receptfritt) överskrider 100 procent, vilket kan tyda på att använd-
ning av dessa inom hushåll inom Ryaverkets upptagningsområde är mindre än den som är upp-
mätt i Norumsgärde och Lyckhem. När det gäller loratadine (det beräknade bidraget på  201%) 
kan även dygnsvariationer (avsnitt ”Mängder i hushållsspillvatten”, sidan 19) samt mätosäkerhet i 
haltbestämning (återfanns endast i 1 dygnsprov) bidra till detta orimligt höga värde. 

 

Slutsatser 
• Hushållspillvatten från två områden, Norumsgärde och Lyckhem, undersöktes avseende innehåll 

av läkemedelsrester och jämfördes med Ryaverkets inkommande avloppsvatten.  
• Utav 88 aktiva substanser (humana läkemedel) och sex veterinära läkemedel kunde 22 substanser 

(17 humana och fem veterinära läkemedel) inte detekteras i samtliga vattenprover, men halten av 
fyra substanser (humana läkemedel) kunde bestämmas i slam. Beräkningar gjorda utifrån slam-
mets innehåll för dessa substanser bekräftar att de förväntade koncentrationerna i avloppsvatten 
skulle kunna ligga under analysens LOD.     

• Från de uppmätta halterna i hushållsspillvatten och i flöden har mängd substans 
(µg/invånare/dygn) beräknats för 58 läkemedelssubstanser. 

• Tillförseln av läkemedelssubstanser till Ryaverket (gram/dygn) beräknades från dygns- och må-
nadsprover. Jämförelse mellan dygns- och månadsproverna visar på en relativt god överensstäm-
melse för de flesta läkemedel, vilket tyder på en relativt jämn tillförsel av många läkemedel med 
avloppsvatten till reningsanläggningen. Ojämn tillförsel gällde främst läkemedel med kortvarig 
användning (vissa antibiotika och allergimediciner). 

• Vid antagandet att föroreningskoncentrationen i spillvattnet från hela tillrinningsområdet motsva-
rar medelvärdet av förhållandet i Norumsgärde och Lyckhem beräknades hushållens bidrag av lä-
kemedel till Ryaverket. Generellt sett ligger bidraget för den beräknade hushållstillförseln av lä-
kemedel med ATC-koder B (blodförtunnande warfarin), C (hjärta och kretslopp), D (Hud), G 
(Urin och könsorgan samt könshormoner), M (rörelseapparaten) och R (andningsorganen) på en 



 Sida 27 

 

 

 

 

nivå av cirka 70 procent eller högre och motsvarar hushållens tillförsel av koffein (konservativ 
indikator). 

• Tillförseln av enskilda läkemedel tillhörande ATC-koder A (matsmältning och ämnesomsätt-
ning), J (infektionssjukdomar) och N (nervsystem) varierar och verkar vara mycket substansspe-
cifika.  

• Tillförseln av läkemedel tillhörande ATC-kod N (nervsystem) och L (tumörer och rubbningar i 
immunsystemet) från hushållen ligger generellt sett lägre än för läkemedel från de övriga ATC-
klasser. Genomsnitsnivån är på cirka 50 procent (N nervsystem) och lägre (L tumörer och rubb-
ningar i immunsystemet). 

• Utifrån beräkningarna verkar furosemid, atorvastatin (C hjärta och kretslopp), erytromycin (J in-
fektionssjukdomar), cyklofosfamid (L tumörer och rubbningar i immunsystemet), carbamazepin 
och mirtazapin (N nervsystemet) tillföras till avloppsvatten huvudsakligen från andra källor än 
hushållen.  
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Bilaga 1a, Karta över provtagningsområde Norumsgärde 
med tillhörande pumpstation 
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Bilaga 1b, Karta över provtagningsområde Lyckhem med tillhö-
rande pumpstation Oxledsvägen 
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