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Regionalt initiativ
• Monitorering
• Åtgärder

Att kartlägga den kemiska belastningen - vad ska mätas?
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Tillsynsvägledning

läkemedel
Länsstyrelsen anser att provtagning ska ske från utgående
avloppsvatten från reningsverk som är dimensionerade för mer
än 200 PE. Prover ska även tas uppströms och nedströms
reningsverket.
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för renare vatten
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2016
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2

A8 / KRISTIANSTAD

@

HALLÅ DÄR

PER MALMER, ledamot av
hjälpkommittén i Lions
Club Åhus.

”Vi tror på
idén att hjälpa
på plats”
Lions i Åhus adopterar en
by i Indien och finansierar
ett tvåårigt program för
att lyfta byn ur fattigdom
genom hjälp till självhjälp.
1 Varför gör ni detta?
– Det är ett jättespännande projekt, vi tror på
idén att hjälpa på plats.
2 Hur går det till?
– Lions Club Åhus skänker 280 000 kronor till
välgörenhetsorganisa-

tionen Hand in Hand,
som har omfattande och
lång erfarenhet av byprojekt i Indien.
3 Vad innehåller det
tvååriga programmet?
– Kvinnor utbildas för
att kunna driva ett litet
företag och får hjälp med
mikrolån. Byn görs barnarbetsfri, alla barn ska gå
i skolan. Alla i byn får en
hälsoundersökning och
utbildas i hygien och
miljövård. Man upprättar också ett it-center i
byn.
4 Vilken by gäller det?
– Det vet vi inte än, inom
kort ska Hand in Hand
utse en lämplig by med
mellan 1 000 och 2 000
invånare.
5 Förra året skänkte
ni 350 000 kronor till
syriska barn i flyktingläger och nu tar ni er an
en indisk by, hur finansieras hjälpprojekten?
– Det är inkomsterna
från vår loppis som gör
detta möjligt.

● Fiskarna i Hanöbukten mår dåligt. Nu startar arbetet med att ta

reda på varför – i Högskolan Kristianstads vattenlaboratorium på
Krinova.
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1 TRAFIK: Hål i vägen är ett återkommande irrationsmoment för trafikanter. På onsdagen ska några av dem
åtgärdas.

2 SPORT: Bladetsporten liverapporterar från Ystads
IF-IFK Kristianstad. Avkast klockan 19.45.
3 MELODIFESTIVALEN: På onsdagen får media tjuvlyssna på bidragen i den första deltävlingen av Melodifestivalen. Vi delar med oss av våra funderingar kring
sångerna.

Webben: www.kristianstadsbladet.se
Facebook: facebook.com/kristianstadsbladet
Twitter: @kbladet
Instagram: kristianstadsbladet

dåligt i Hanöbukten.
– Det är nu jobbet börjar
på allvar, konstaterar Erland Björklund.
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Flera läkemedel, som exempelvis diklofenak, passerar våra
reningsverk utan att brytas ned och förgiftar våra vattendrag.
I laboratoriet på Krinova kan läkemedelshalterna mätas.
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Följ oss också på

Ola Svahn jobbar på det
analytisk-kemiska laboratorium som invigdes under hösten.
Under fjolåret byggdes,
installerades och finjusterades labbet för kemisk
analys på Krinova.
Här ska forskarna nu
analysera vattenprover
från närområdet, för att se
om man kan hitta några
svar om varför fisken mår

det jag kan säga i nuläget. Jag går inte in på
misstankar eller utredningsläget i nuläget, säger kammaråklagare
Mattias Larsson.
Mannen var död när
polisen kom till platsen
på lördagskvällen. Han
hittades i en förrådsbyggnad där det uppges
ha varit någon form av
explosion och eventuellt en mindre brand.
– Det finns anledning
att tro att offret var död
redan när branden bröt
ut, sa Stephan Söderholm, Skånepolisens
presstalesman,
till
Kvällsposten under
måndagen. (TT)

De föroreningar som finns i 500 milliliter vattenprov koncentreras innan analys.
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– Det är nu jobbet börjar
på allvar, konstaterar Erland Björklund.
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i våra vattendrag och sjöar.
Många av de läkemedel vi
stoppar i oss bryts nämligen inte ned, vare sig i våra
kroppar eller i reningsverken efter att vi kissat ur oss

läkemedelsrester.
Diklofenak, det vill säga
den aktiva substansen i exempelvis Voltaren, är ett
av de vanliga läkemedel
som är mycket svårnedbrytbart i naturen.
Enligt ett pressmeddelande från Svenskt Vatten
räcker ett enda Voltarenplåster på 140 milligram
diklofenak att förgifta sjöeller havsvatten motsva-
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bort i kolfiltret – ett forskningsresultat som i framtidens skulle kunna innebära förändringar för hur
vårt vatten renas i reningsverken.

skild kolonn, renas och
koncentreras för att sedan
analyseras.
– Vi är inga toxikologer,
utan kemister. Vi jobbar
med den kemiska analysen, inte med att avgöra
om halterna innebär en
risk för djuren i vattnet –
men vi vill vara en lokal
aktör som tar fram kemiskt underlag för att andra sedan ska kunna avgöra om åtgärder behöver
vidtas, konstaterar Erland
Björklund.
Hur ser det ut hittills?
– Om man tar diklofenak som exempel så skiljer
sig inte mängden förorening som släpps ut till vattendragen i vår region
jämfört med hur det ser ut
i övriga i Sverige, säger Ola
Svahn.

En halvliter vatten tas som

Under hösten har vatten-

prov, och i labbet går vattenprovet igenom olika
moment – kemikalierna
extraheras genom en sär-

prover tagits av det vatten
som släpps ut från reningsverket i Osby. Forskarna har analyserat ut-

OLA SVAHN
forskare

vatten från reningsverket
som filtrerats genom ett
sandfilter, och genom ett
filter med aktivt kol.
– Sanden är till för att
fånga så mycket som möjligt av det organiska materialet, men det är när vattnet filtrerats genom kolet
som det börjar bli riktigt

intressant. Det visade
nämligen en reningsgrad
av vattnet när det gäller
exempelvis diklofenak på
närmare 100 procent, påpekar Erland Björklund.
Också de andra läkemedlen som testades i vattenproverna hade rensats
bort i kolfiltret – ett forskningsresultat som i framtidens skulle kunna innebära förändringar för hur
vårt vatten renas i reningsverken.
Som det ser ut i dag
renas vattnet bra från kväve och fosfor, men många
av just de kemikalier som
Erland Björklund och Ola
Svahn nu har på sin analyslista går rätt igenom
reningsverken.
Fast att utrusta reningsverken med ytterligare ett
reningssteg hade inneburit stora kostnader.
När något sådant skulle
kunna ske i Sverige är
ovisst, om det inte blir så
som många tror, att EU
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De föroreningar som finns i 500 milliliter vattenprov koncentreras innan analys.

rande drygt två stycken
25-meters simbassänger
så mycket att fisk eller andra vattenlevande organismer inte kan leva där.
Labbet i Kristianstad
testar 43 olika möjliga föroreningar i vatten, som
vissa läkemedel, stereoidhormoner och pesticider.
Läkemedelsverket har
tagit fram 22 olika ämnen
– varav diklofenak är en –
som ska prioriteras, och
utöver det testar kemisterna också 21 andra kemikalier, exempelvis Bisfenol A
som är en av världens vanligaste plastkemikalier.
– Det finns en oerhörd
mängd olika kemikalier
ute i naturen, och det hade
varit en omöjlig uppgift att
analysera alla, konstaterar
Ola Svahn.
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QFotnot: Forskningen finansieras av Region Skåne och KKstiftelsen. Forskningen är också
en del av Havs- och Vattenmyndighetens bidrag 2014-2017
(Avancerad rening av avloppsvatten). Forskarna samarbetar
också med Malmberg Water AB
och Skåne-Blekinge Vattentjänst
AB samt Krinova AB.

STOCKHOLM. Resistenta
tarmbakterier som ecolibakterier och klebsiella ökar. Samtidigt
råder brist på verksam
antibiotika och de gamla sorterna håller på att
ta slut, rapporterar Vetenskapsradion.
– Det är det stora hotet nu, därför att där har
vi sämst tillgång till nya
antibiotika och de gamla håller på att ta slut.
Och de sprids naturligtvis genom dålig hygien,
men också genom livsmedelskedjan och med
resande från länder där
det här kanske kan finnas i dricksvatten, säger Otto Cars, professor
i infektionssjukdomar,
till radion.
Bakterierna, som ofta
finns i våra tarmar, utgör ett hot för de patienter som har svagt
immunförsvar och kan
vid en operation orsaka
blodförgiftning eller
urinvägsinfektion. (TT)
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Describing sorption of pharmaceuticals to lake and river sediments,
and sewage sludge from UNESCO Biosphere Reserve Kristianstads
Vattenrike by chromatographic asymmetry factors and recovery
measurements
Ola Svahn ∗ , Erland Björklund
School of Education and Environment, Division of Natural Sciences, Kristianstad University, SE-291 88 Kristianstad, Sweden

a r t i c l e

HPLC

i n f o

a b s t r a c t

Article history:
Received 17 April 2015
Received in revised form 17 August 2015
Accepted 20 August 2015
Available online 31 August 2015
Keywords:
Pharmaceutical
Sediment
Sorption
Recovery
Asymmetry factor
On-line detection

Packed
column

Over the past 30 years a vast number of studies have demonstrated the presence of pharmaceutical
residues in the environment. But still knowledge is scarce regarding the interaction of these emerging
pollutants with various matrices in nature. A chromatographic system with on-line detection was developed to perform a sorption study of six selected pharmaceuticals to four natural sediments and dewatered
digested sewage treatment plant sludge with differing physicochemical characteristics. Sorption effects,
measured as asymmetry factors and recoveries, differed pronouncedly among the pharmaceuticals and
between the matrices, which could be explained by basic physicochemical properties of the investigated
compounds in relation to matrix characteristics. Protonated and deprotonated molecular properties had
the greatest importance for sorbate–sorbent interactions. Atenolol, with cationic properties, showed
the highest degree of sorption regardless of the matrix studied. Diclofenac and furosemide, both acids,
showed the least tendency towards interactions to natural matrices. Among the neutral compounds
bendroflumethiazide, carbamazepine and oxazepam, weaker forces, such as van der Waals, aromatic
electron donor–acceptor interactions, and hydrogen forces, seemed more important to determine sorption differences. Results revealed that sorption of pharmaceuticals on natural sediments decreased in
the order: atenolol (+) > bendroflumethiazide > oxazepam > carbamazepine > diclofenac (−) > furosemide
(–). The matrix content of organic matter measured as total organic carbon (TOC) clearly dictated
drug sorption. Beside from studying matrix interaction, these results and the developed technique and
methodology might find use in the development of new removal processes of pharmaceuticals from
wastewater based on improved knowledge concerning chemical interactions to filter materials.
© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Sales of pharmaceuticals in Sweden rose by 95% during the
period 1980–2001 [1]. Swedish health care currently uses approximately 1200 different active substances and about 1300 different
excipients in approximately 8300 approved drugs, of which 7700
products are human, and 600 of veterinary use [2]. After ingestion a fairly large portion of the drug dose exits the body via
urine or faeces, finally ending up in wastewater treatment plants
(WWTPs). At WWTPs, a portion of the drugs may undergo degradation and sorption to sludge, while the remainder of the drug

∗ Corresponding author. Tel.: +46 44 203 473.
E-mail addresses: ola.svahn@hkr.se (O. Svahn), erland.bjorklund@hkr.se
(E. Björklund).

UV-detector

residues together with various metabolites will be released into
the environment by different routes [3]. This includes transport
to the aquatic environment via the purified waste water [4] and
into the terrestrial environment through the spread of sludge in
farmlands, interacting with both living organisms [5] and dead
organic matter [6]. Their environmental fate is determined by both
chemical properties and resistance to decompose; including biological, physical and chemical aspects [7]. Over the past 30 years
a number of studies have demonstrated the presence of these pollutants of emerging concern in the environment [4,8–10], but still
today, knowledge is fragmentary regarding the interaction of pharmaceutical residues with nature’s numerous matrices carrying a
great variety of chemical functionalities such as positive and negative charges, polar and nonpolar groups [11]. Classical hydrophobic
organic chemicals (HOC) such as PCB, DDT and PAH are well-studied
[12–15], but they generally have different chemical properties

http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2015.08.061
0021-9673/© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
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