
Medicinsk standard, säkerhet och kostnader 
står i centrum när sjukhus och andra vård-
inrättningar väljer sina inköp. En fjärde viktig 
parameter är miljön och som en stor offent-
lig aktör har sjukvården en viktig roll i  
arbetet att uppnå nationella miljömål 
och verkligen visa vägen för ett offensivt 
miljöarbete.

När det gäller förpackningar inom sjukvårds-
sektorn kan det vara svårt att göra kloka 
miljöval. Det finns dock goda alternativ.  
Att välja Svanenmärkta förpackningar är ett  

enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. 
Svanenmärkta förpackningar finns bland 
annat i fråga om påsar till vätska för så 
kallad peritonealdialys (PD). PD används av 
kroniskt njursjuka personer och innebär att 
patienten får en kateter inopererad i  
magen, där katetern ansluts till en påse 
fylld med dialysvätska. Vätskan fylls sedan 
på i bukhålan och de giftiga ämnena filtre-
ras genom bukhinnan som får fungera som 
ett dialysfilter. Efter ett par timmar tappas  
vätskan ut och ny ren vätska fylls på. 

Den Svanenmärkta dialysförpackningen – 
ett klokt val för miljön



Det finns alternativ 
De som väljer Svanenmärkta vätskepåsar för 
peritonealdialys gör ett antal miljövinster. Sam-
tidigt kan man tack vare myndigheternas regler 
på området vara trygg i förvissningen om att 
samma stränga säkerhets- och funktionskrav 
gäller för dessa förpackningar som för andra.

En viktig miljövinst är att man inte behöver 
hantera engångsmaterial av PVC i avfallshan-
teringen. PVC kräver omfattande rening vid 
förbränning och lämnar stora mängder rest-
produkter. När PVC förbränns frigörs bland 
annat dioxiner, som kan vara giftiga och ta lång 
tid för naturen att bryta ned. 
Läs mer på www.kemi.se

Svanens krav omfattar allt förpackningsmaterial, 
inklusive slangar och kartong.

För detaljerad information om Svanen-  
kriterierna for dialys- och droppåsar läs mer på: 
www.svanen.se.

För forskning om ftalaters påverkan på människor 
och djur se referenslista på baksidan av foldern.

Minskningen är baserad på total årsförbrukning 
av vätskepåsar för peritonealdialys i Norden med 
oktober 2017 som basmånad.

Inga skadliga ftalater 
Vätskepåsar för peritonealdialys tillverkas  
vanligtvis av mjuk PVC och i mjuk PVC ingår 
ftalater. Ftalater är ett samlingsnamn på en 
grupp kemiska ämnen som används som  
mjukgörare av just PVC-plast.  

En av de viktigaste miljövinsterna med de 
Svanenmärkta påsarna är att de inte innehåller 
PVC eller skadliga ftalater. Utsläppen av  
ftalater skulle kunna minskas radikalt med så 
mycket som 194 ton                 per år i Norden om 
traditionella dialysförpackningar byttes ut mot 
Svanenmärkta.

Exakt hur ftalater påverkar miljön och män-
niskor vet inte forskarna. Vid djurförsök har 
forskarna visat att ftalater påverkar djurens 
fortplantningsförmåga. Den riskbedömning 
forskarna gör är att de försök som gjorts på 
djur är en varningssignal om att det finns risk 
för hälsoeffekter även hos människor.*)
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Fresenius Medical Care var först med att 
Svanenmärka förpackningarna i sitt PD- 
sortiment. Varför valde ni Svanen? 

- Svanen har tuffa krav och är dessutom
välkänt. Vår drivkraft är att vi vill värna om
miljön med PVC-fri plast i allt material och
minska de negativa miljökonsekvenserna som
orsakas av plastens nedbrytningsprodukter. På
Fresenius Medical Care tar vi ansvar för miljön,
säger Anneli Hallström, affärsområdeschef
Fresenius Medical Care.

Fresenius Medical Care är den enda tillverkaren 
som har helt PVC-fria förpackningar för sitt PD-
sortiment. Varför finns inte en större medveten-
het kring misstänkt hormonstörande ämnen hos 
branschen jämfört med andra branscher?

- Den frågan har vi också ställt oss. Vi vet dock
att det är ett kostsamt och svårt arbete att ta
fram en plast som uppfyller regelverkens krav
på dialyspåsar, är miljömässigt hållbar och sam-
tidigt är lätt för patienten att hantera.

Ann-Sofi valde  
Svanenmärkta 
dialysprodukter

Ann-Sofi Bergqvist är 46 år och har haft 
problem med njurarna sedan hon var 18 år. 
I 23 år kunde hon klara sig utan dialys tack 
vare att hon fick sin mammas ena njure 
transplanterad. Men sedan tre år måste hon 
få dialys för att överleva och hon väntar på 
ny transplantation.

Varje natt kopplar Ann-Sofi upp sig mot  
nattmaskinen och får den livsviktiga dialysen 
utförd medan hon sover. Ja, hon lyckas faktiskt 
att sova, på rygg funkar. Om en slang kommer i 
kläm spelas en melodi upp så hon makar på sig, 
oftast utan att ens väckas. Det är nu ett år  
sedan hon lärde sig nattdialysmaskinen och kom 
i kontakt med de Svanenmärkta dialyspåsarna 
från Fresenius Medical Care. På dialysmottag-
ningen Oscar II i Uppsala fick hon välja mellan 
två olika märken av PD-produkter(peritoneal-
dialysprodukter) med olika förpackningar: 

- Jag valde såklart det mest miljövänliga,
de Svanenmärkta, berättar Ann-Sofi.

Hon kategoriserar sig själv som ”mittemellan” 
miljömedveten:  

- Jag cyklar till jobbet, har ingen bil och försöker
köpa ekologiskt och närproducerad mat så ofta
det går.

PVC-fria
Svanen tillåter inte misstänkt hormonstörande 
PVC i dialysförpackningarna. PVC används för 
att göra plasten mjuk. Svanens krav omfattar 
allt förpackningsmaterial, inklusive slangar och 
kartong. 

Ann-Sofi tycker såklart det känns bra att slippa 
PVC i kontakt med kroppen. Men framför allt är 
det viktigt att utrustningen hjälper henne i 
vardagen.  

Ann-Sofi Bergqvist, nöjd användare av Svanenmärkta dialyspåsar.

Vad gäller kvalitet och funktion så upplever 
Ann-Sofi att de Svanenmärkta dialyspåsarna 
fungerar bra. Enda nackdelen är att natt- 
maskinen väger mer än den maskin hon hade 
för 25 år sedan. Maskinen är för tung för att 
hon själv ska kunna ta med den på semester  
eller för reparation eller service. 

Minskar avfallsberget
En annan fördel är att de Svanenmärkta  
dialysförpackningarna väger mindre än vanliga 
PVC-påsar. Då det är fråga om engångsartiklar 
minskar det mängden avfall. Om alla förpack-
ningar för peritonealdialys i Norden skulle bytas 
ut mot Svanenmärkta så skulle utsläppen av 
ftalater kunna minska med 194 ton.  

*)*) Minskningen är baserad på total 
årsförbrukning av vätskepåsar för 

peritonealdialys i Norden med oktober 
2017 som basmånad.
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Miljömärkning Sverige AB · Box  38114 · 100 64 Stockholm 
Västgötagatan 2 (7 trappor) · tel 08‒55 55 24 00 · info@svanen.se · svanen.se

Svanen är Nordens  
officiella miljömärke

Svanen är Nordens officiella miljömärke 
och arbetar på uppdrag av regeringen 
utan vinst- och branschintresse.   

Syftet med märkningen är att vägleda 
konsumenter. I Sverige är Miljömärkning 
Sverige ansvarig för Svanen och EU:s 
miljömärke EU Ecolabel. Miljömärkning 
Sverige tar fram kriterier som företag 
får ansöka om. Klarar de kriterierna 
får de en tidsbegränsad licens att 
marknadsföra sin produkt med Svanen. 
Kraven skärps succesivt och företaget 
får då ansöka på nytt.
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