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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen  

Svar på frågor från Miljöministern om 
Landstinget i Jönköpings arbete med ”Giftfri 
miljö” i Upphandling 
Miljöminister Lena Ek har i en skrivelse till samtliga landsting och regioner ställt 

ett antal frågor kring hur upphandling av textilier och andra typer av 

sjukvårdsmaterial går till. Landstinget i Jönköping har i svar beskrivit 

Landstingets arbete med ”Giftfri miljö” i upphandling.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna att föreliggande svar översändes till miljöminister Lena Ek, 

Miljödepartementet. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr    

Landstingsdirektör 
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Landstingets kansli  Telefon 036-324001 Plusgiro:  105000-4 

Kansliavdelningen E-post landstinget@lj.se Bankgiro: 5216-2849 

Husargatan 4 Hemsida lj.se Orgnr: 232100-0057 

Box 1024     

551 11  Jönköping     

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare Miljödepartementet 

Miljöministern 

103 33 Stockholm  

Svar på frågor från Miljöministern om 
Landstinget i Jönköpings arbete med ”Giftfri 
miljö” i Upphandling 

Generellt om Miljö och ”Giftfri miljö” i Landstingets 
upphandlingsarbete 
Landstinget i Jönköpings län har arbetat med att ställa miljökrav i upphandling 

aktivt sedan flera år tillbaka. I Landstingets policy för upphandling av varor och 

tjänster framgår att arbetet i upphandlingsprocessen ska genomföras så att det 

följer miljöprogrammet och tillgodoser miljökrav samt sociala och etiska krav.  

Vi arbetar i enlighet med Miljöstyrningsrådets riktlinjer och följer ofta deras 

kriteriedokument. I Landstingets miljöprogram för åren 2009-2012 har just 

upphandling utpekats som ett viktigt område för att nå miljömålen.  

 

Vårt strategiska mål och handlingsplan om kemikalier följer intentionerna i 

”Giftfri miljö” och är rent praktiskt kopplat till Kemikalieinspektionens PRIO-

verktygs definitioner och rekommendationer för hantering för utfasningsämnen 

och prioriterade riskminskningsämnen. Landstingets utfasningsgrupp har i senare 

tid valt att arbeta mer utifrån ämnens egenskaper än en lista på ämnen.  

 

Vi arbetar tillsammans med andra landsting i Nationella substitutionsgruppen för 

kemiska produkter samt för varor. Arbetet i dessa grupper blir mer och mer 

inriktat på hur man praktiskt hanterar frågorna vid upphandling. Det är ett utmärkt 

nätverk för stöd och kompetens på ett område som av alla uppfattas som 

kompetenskrävande, komplext och svårarbetat.  

 

För att kunna arbeta med kemikaliefrågor och uppfylla kemikaliemålet krävs 

specialistkunskaper och en miljökemist har därför rekryterats.  Då arbetet till stor 

del blir en upphandlingsfråga är tjänsten placerad på inköpsavdelningen. 

Miljökemisten ansvarar och hanterar också krav från andra miljöaspekter som t ex 

energi och transporter samt Sociala och etiska krav.  
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Att arbeta med miljöaspekter i upphandling är ett omfattande och tidskrävande 

arbete som kräver olika typer av miljökompetens. För att verkligen få en 

miljöeffekt behövs mer resurser för att strategiskt välja vad man vill köpa in och 

vilka krav man ska ställa samt följa upp ställda krav både i anbudsskedet och 

under avtalstiden.   

 

Har ert landsting erfarenhet av att ställa krav i upphandling 
av giftfritt sjukvårdsmaterial till landstingets verksamhet? 
Krav på giftfritt sjukvårdsmaterial har traditionellt rört sig om ftalatfri PVC eller 

PVC-fria alternativ där detta varit möjligt. Landstinget har arbetat med detta i 

enlighet med Miljöstyrningsrådets och Nationella substitutionsgruppens kriterier 

och material. Så som LOU utvecklats har det dock blivit svårare att ställa sådana 

krav och det krävs mer förberedelse i form av marknadsanalyser och att ta fram 

bra utvärderingsmodeller.  

 

Tidigare kunde man ställa mjukare bör krav och välja in miljö-bättre produkter 

där dessa fungerade kvalitets/handhavande-mässigt bra. Utvecklingen inom 

området går också mycket snabbt varför kriterier och förslag på produkter från 

Miljöstyrningsrådet skulle behöva uppdateras kontinuerligt och inbegripa en 

bedömning om ersättningsämnena är bättre.  

 

Sedan miljökemisten börjat har ett utvecklingsarbete inletts för att hantera en 

bredare aspekt av ”Giftfri miljö” vid upphandlingarna och olika arbetsmetoder 

testats. Landstinget har tidigare svarat Kemikalieinspektionen på de möjligheter 

och problem som finns för att just ställa kemikalierelaterade krav för en 

”Giftfri miljö” i offentlig upphandling. Det finns stora möjligheter att nå en 

positiv miljöförbättring men också uppenbara problem då lagstiftningen är 

komplex och komplicerad, kommunikationen i leverantörskedjan brister och 

kunskapsnivån generellt är låg på detta område.  

 

Hur ser ni på arbetet gällande substitut till sjukhusmaterial 
som innehåller biocidämnen? 
En viktig drivkraft i arbetet med att ställa miljökrav har varit att mota just olika 

biocider i varor så som silver i förband och triklosan i suturer. Landstinget i 

Jönköping har en mycket restriktiv hållning mot biocider i material. Miljösidan i 

samarbete med Vårdhygien arbetar aktivt med kravställande i upphandlingar men 

också att bemöta försäljare och de propåer vi får från personal om att man vill ha 

olika nya produkter. Vi ställer generellt krav om att upphandlade produkter, inom 

de produktkategorier där det kan dyka upp, inte ska innehålla antibakteriella 

ämnen.  
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Ett exempel på formulering av obligatoriskt krav i upphandling av 

operationstextilier: ”Offererade produkter ska vara fria från tillsats av 

antimikrobiella ämnen som t.ex. antibiotika, klorhexidin, PHMB, triklosan, 

triclocarban, katjoniska polymerer och metaller (som koppar och silver) och dess 

föreningar.” 

 

Dock kan vi i vissa fall på begäran från verksamheten köpa in produkter med 

biocider.  Silverförband används på en del svårbehandlade sår men mycket 

restriktivt. På begäran av några kirurger används för vissa typer av operationer 

suturer med triklosan. Vi försöker dock få till att dessa produkter förblir 

begränsade och att användningar dokumenteras och utvärderas. På all 

sjukhusmaterial ligger andelen produkter med biocider uppskattningsvis under 

1%.  

 

Även i de produkter som upphandlas av vår förvaltning landstingsfastigheter och 

som rör material i fastigheter och till dessa anknutna utrustningar har biocider som 

nanosilver undvikits i t ex handtorkar, luftrenare etc. Landstingets textilier som 

arbetskläder och handdukar upphandlas och ägs av vårt delägda tvätteri i 

Norrköping. I avtalet regleras att miljökrav ska ställas i enlighet med MSR vid 

textilinköp. Kriteriedokumentet för textil från MSR är nyligen uppdaterat och 

innehåller nu krav om antibakteriella ämnen. Landstinget måste framöver följa 

upp att detta efterlevs. 

  

Det kommer även flera nya typer av desinfektionsmedel och antibakteriella 

produkter som man vill sälja in. Ibland är det osäkert vilken lagstiftning dessa 

medel faller under. I ropet nu som ett ”miljövänligt” antibakteriellt medel är 

polymerer som är positivt laddade (katjoniska) som sägs binda negativt laddade 

bakterier och virus till sig och döda dem fysikaliskt genom att de immobiliseras.  

Dessa säljs både som desinfektionsmedel och som tillsats i olika material. Vi 

efterfrågar hjälp från Smittskyddsinstitutet att bedöma nya tekniker och ämnen ur 

ett helhetsperspektiv där olika miljöperspektiv, biocid verkan och risk för 

resistensutveckling bedöms sammantaget och tillika ge rekommendationer för när 

olika typer av medel kan vara det bästa valet.  

 

Fler exempel på hur man kan gå tillväga 
Att arbeta för en ”Giftfri miljö” är inte att bara porta vissa namngivna ämnen. 

Arbetet blir snart ganska komplicerad och går in i materialvetenskap och svåra 

kemiska beteckningar som kräver en del kompetens och tid att bedöma. Det skulle 

behövas ett forum, ett institut som hjälper till med sakfrågorna med koppling till 

olika branschorganisationer utan koppling till enskilda företag. Det är ofta man 

kan möta problem med produkthemligheter och begäran om sekretess. Det är 

förståeligt att man inte vill släppa sina nya mer miljövänliga recepturer.  Det 

kräver en bra kommunikation och förståelse för varandras perspektiv. 
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Landstinget vill ju kanske mest veta att Företaget själv vet vad produkten 

innehåller, att de kan lagstiftningen och att de har den kompetens som behövs för 

att göra ett bra val av material/ämne för ändamålet och miljön/hälsan. Offentlig 

upphandlings korta avtalstider är direkt kontraproduktivt för den bra 

kommunikation och relation som behövs för att hantera kemikaliefrågor, vilket är 

en av grundbultarna i EUs kemikalielagstiftning REACH. 

 

Miljöstyrningsrådet miljökrav ska inte vara lagkrav utan gå längre. När det gäller 

kemikalier är kunskapen om hur begränsningsregler, REACH, CLP, 

Biocidförordningen etc. faktiskt berör ens företag ibland så pass dålig att ett 

miljökrav på lagstiftningsnivån hjälper till att lyfta frågan.  När t ex. Landstinget 

ställer frågan om varor innehåller särskilt farliga ämnen svarar man att: ”Det är 

inget farligt i det här”. Men de säljare vi kommunicerar med känner inte till 

kandidatlistan i REACH.  

 

Medicintekniska direktivet har sedan en tid tillbaka ett krav på att 

medicintekniska produkter ska konstrueras och tillverkas så att risker med ämnen 

som kan läcka ut blir så små som möjligt. Detta gäller speciellt ämnen som enligt 

kemikalielagstiftningen klassificeras som cancerogena, mutagena eller 

reproduktionstoxiska (enligt LVFS 2009:18 bilaga 1.  II Krav på konstruktion och 

tillverkning punkt 7.5). Det låter bra och är grunden till att medicintekniska 

produkter är undantagna REACH krav om information i leverantörskedjan. Men 

det är tveksamt om leverantörerna vet vad CMR-klassade ämnen är och förstår att 

de kan läcka ur produkter samt har något arbete med att begränsa riskerna för 

detta, speciellt i förhållande till känsliga grupper, som lagen säger?  Om man är 

grossist i Sverige och importerar produkter i flera led vet man oftast mycket lite 

om kemikalier och material och potentiella problem med detta och har sällan 

reglerat det i avtal med sina underleverantörer. Företag med egen 

produktutveckling vet oftast mer men då hamnar man lätt i produkthemligheter.  

 

Det skulle behövas mer förtydligande av gränsdragningen mellan olika 

lagstiftningar som t ex medicintekniska direktivet, biocidlagstiftning och 

kemikalielagstiftningen och vad som gäller för olika produkttyper. Det är 

olyckligt att medicintekniska produkter är undantaget informationskravet i 

distributionskedjan i REACH och i CLP. Vi ser problemen att på sikt få 

information t ex säkerhetsdatablad för tandlagningsmaterial och gips som är 

härdplaster, vilket behövs för att vi själva ska kunna bedriva ett riskbegränsande 

arbete.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 


