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bättre och arbetet är aldrig färdigt. 
– Under året lanseras en ny standard 

som vi också ska förbereda oss inför; ISO 
14001:2015.

– Vi är stolta över att ha skapat konkreta 
och tydliga miljömål som våra medarbetare 
naturligt följer i vardagslivet på PRIMAs  
mottagningar, betonar Johanna Eriksson.  

PRIMA gör stor och viktig skillnad  
för barn, unga och vuxna. Men också för 
miljön. .

ningen till cirka 28 procent för att i bokslutet 
2013/2014 nå cirka 91 procent! 

– Vi väntar med spänning på hur re-
sultaten ser ut för bränsleförbrukningen 
per verksamhetsbil före och efter utbild-
ningen i EcoDriving, säger Johanna Eriksson 
hoppfullt.

Den stora utmaningen i ett aktivt miljöar-
bete är att inspirera varje enhet i PRIMA till 
vidareutveckling av arbetet med en ständigt 
minskande miljöpåverkan. Vi kan alltid bli 

Vi kan alla enas om att miljön är viktig och bör prioriteras. Men att tala vitt och brett 
om miljöarbetet är en sak, att leva upp till en miljöcertifiering är något helt annat. 
Det genomsyrar allt som PRIMA gör, och integrerar alla som arbetar hos oss. 

Första gången PRIMA stötte på kravet om 
miljöcertifiering var år 2010. Sedan dess har 
det funnits med i samtliga upphandlingar 
där PRIMA lagt anbud. PRIMA är sedan 
2011 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och i 
samband med det tog Johanna Eriksson över 
rollen som miljösamordnare.

– Det är en stor utmaning, betonar Jo-
hanna Eriksson, och stimulerande att gå från 
måsten och höga krav till ett rutinmässigt 
miljöarbete som ger inspirerande och goda 
resultat.

– PRIMA har ytterligare en prövning att 
klara av; då verksamheten växer måste vi 
säkerställa att alla enheter kontinuerligt 
integreras i det övergripande miljöarbetet.

DIN MEDICIN PÅVERKAR  
FISKARNAS TEMPERAMENT
PRIMAs dagliga arbete kan ses som en liten 
bricka i den stora världen, det vi gör eller 
inte gör påverkar luften vi andas, vattnet vi 
dricker och maten vi äter. Och alla är vi en 
del av det och kan på olika sätt bidra. Varje 

litet steg i rätt riktning betyder något i det 
stora.

När rester av ångestdämpande mediciner 
når de små fiskarna i havet, blir den lilla 
fisken plötsligt cool och djärv till tempera-
mentet och vågar utmana de större fiskarna 
mot sin natur. Kanske bidrar vi då till att 
utrota vissa arter i vår okunskap kring han-
teringen av läkemedel. Vi ruckar på naturens 
inbyggda mönster.

I PRIMAs miljöpolicy kan man läsa: 
”PRIMAs verksamhet bedrivs med ständigt 
minskande miljöpåverkan för att bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbetet 
gynnar miljön för att förebygga ohälsa. De 
val vi gör i det dagliga arbetet bidrar till en 
bättre miljö.”

HANTERA LÄKEMEDEL RÄTT
Vad betyder detta konkret? Läkemedel är 
till stor nytta för patienten och förebygger, 
lindrar eller botar sjukdomar. Men självklart 
önskar vi bidra till att minska läkemedelsres-
ter i mark, vatten och luft. Läkemedelshan-
tering och läkemedelsanvändning påverkar 
därför vårt dagliga arbete. Vid förskrivning 
erbjuds patienter returpåsar att användas vid 
återlämnande av överblivna läkemedel till 
apotek. Ett antal mottagningar hjälper också 
till med insamling av överblivna läkemedel. 

Vi försöker också att skriva ut provför-
packningar och miljöklassificerade läkemedel 
i så stor utsträckning som möjligt. Detta sä-
kerställer och mäter vi genom intern revision 
samt i miljöbokslut.

VAD OCH HUR VI KÖR
PRIMA arbetar även kontinuerligt med att 
minska miljöpåverkan av transporter. Vi 
förebygger onödiga persontransporter med 
bil och leasar miljöklassade bränsleflexibla 
verksamhetsbilar. En etanolbil, till exempel, 
som endast körs på den E85 som säljs i 
Sverige, minskar utsläppen med cirka 50 
procent jämfört med om den hade körts på 
bensin. Under våren 2015 anordnar vi också 
utbildning i EcoDriving för våra medarbetare 
som nyttjar verksamhetsbilarna. I vårt mil-
jöbokslut 2010/2011 uppgick etanolanvänd-
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Johanna Eriksson, miljösamordnare på PRIMA.

Miljöforskare Jerker Fick undersöker om våra vatten, sjöar och hav, innehåller läkemedelsrester. Han har 
bland annat konstaterat att lugnande och ångestdämpande medel, påverkade fiskarnas temperament.  
En abborre till exempel, blev personlighetsförändrad och på gränsen till dumdristig. Läs mer om projektet 
på mistrapharma.se.

1500 ton  
läkemedel 
Enligt den utredning 
som läkemedels-
verket gjort kas-
serades 1 500 ton 
läkemedel, inklusive 
förpackningsmate-
rial, i Sverige 2011. 
Mängden motsva-
rar fem procent av 
försäljningen av 
receptbelagda läke-
medel och ett belopp 
om 1,5 miljarder 
kronor. Av dessa 
1 500 ton lämnar 
allmänheten 800 
ton till apoteken, 
250 ton bedöms 
lämnas blandat med 
hushållsavfall eller 
på annat sätt.

Källa: Utredning av 
läkemedelsavfall, 
Naturvårdsverket


