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Svar på motion ”Miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel”
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
anse motionen besvarad

Sammanfattning
Kristina Karlsson från Centerpartiet inkom den 29 augusti 2018 med en motion och
yrkade om att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utforma riktlinjer så att det tydligt
framgår att vid upphandling av läkemedel skall tillverkaren presentera en godtagbar
standard av vilka miljöåtaganden som sker vid forskning, tillverkning och distribution
av läkemedel. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 november 2018 att
motionssvaret ska beredas av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
I enlighet med beslutad regional inköpspolicy (bilaga 1) och befintliga riktlinjer för
inköp och upphandling (bilaga 2) följer Region Halland upphandlingsmyndighetens
kriterier för miljökrav och sociala krav vid upphandlingar, varför motionen anses
besvarad.
Bakgrund
Läkemedel är en miljöbelastning genom hela produktionskedjan, från forskning och
tillverkning till slutanvändning, både globalt och lokalt, vilket Kristina Karlsson tydligt
beskriver i bakgrunden till sin motion. Motionen belyser den rådande problematiken
kring utsläpp och föroreningar i samband med läkemedelsproduktion i länder så som
Kina och Indien. Vad beträffar kravställan kring minskad miljöpåverkan från
produktionskedjan av läkemedel, hanteras detta på nationell nivå genom de riktlinjer
för upphandling av läkemedel som upphandlingsmyndigheten framtagit (bilaga 3),
samt genom uppföljningsarbetet kring upphandlingar som sker via nationella kansliet
för Hållbara Upphandlingar. Region Halland följer de av upphandlingsmyndigheten
framtagna nationella upphandlingsriktlinjerna för läkemedel, och dessa riktlinjer ligger
väl i linje med Region Halland Klimat- och miljöriktlinjer beträffande läkemedel (bilaga
4). I tillägg till detta bidrar Läkemedelskommittén Halland med miljöhänsyn vid
rekommendationer av läkemedel. Vad gäller lokal miljöpåverkan (inom Region
Halland) från läkemedelsrester finns redan i Region Hallands klimat- och
miljöriktlinjer åtaganden som beskriver ramverket för arbetet med att minska
miljöpåverkan från läkemedel. Dessa åtaganden omfattar att beakta miljöaspekter i
samband med upphandlingar samt att bedriva aktiviteter som främjar minskad
miljöpåverkan från läkemedelsrester. Ett sådant exempel på projekt är analyser av
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läkemedelsrester i vattenprover från kommunernas reningsverk inom Halland, detta
projekt sker i samverkan med Länsstyrelsen och kommuner.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas av beslutet.
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Bilaga 1; Inköpspolicy - Region Halland med helägda bolag
Bilaga 2; Inköp och upphandling – riktlinjer
Bilaga 3; Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel
Bilaga 4; Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020
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