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COST BENEFIT-ANALYSE AF ANVENDELSE AF EN TOILETPOSE TIL OPSAMLING AF MEDICINRESTER VED KILDEN    

  

Opsummering og konklusion 

Indledning 

Medicin er ofte livsnødvendig og afgørende for patienters helbred og livskvalitet. 

Bagsiden af medaljen er, at medicinrester ofte havner i vores vandmiljø, samt at 

medicinrester påvirker det omkringliggende arbejdsmiljø og dermed vores gene-

relle sundhedstilstand. Derfor burde det være muligt at bortskaffe medicinrester 

på en bæredygtig måde, indtil de kan fjernes på de kommunale rensningsanlæg. 

En patient, der behandles med f.eks. cytostatika i forbindelse med en kræftbe-

handling, vil efter behandlingen udskille cytostatika via urin og afføring (eks-

kreta). Når patienten er på hospitalet og går på toilettet, opsamles de udskilte 

medicinrester i spildevandet på hospitalet. Problemet med medicinrester opstår, 

når patienterne sendes hjem efter behandling på hospitalet, da de udskiller me-

dicinrester i afføringen og urinen i op til tre til fem dage efter hjemsendelse. 

Derudover får patienterne medicin med hjem, som indtages i hjemmet. Medicin-

resterne ender efterfølgende på det kommunale rensningsanlæg via det almin-

delige spildevand, som ikke kan rense for disse stoffer, hvorfor medicinresterne 

ender i recipienten til rensningsanlægget, som typisk er Øresund eller det lokale 

vandløb.  

På denne baggrund er der udviklet en anden løsning, der kan håndtere medicin-

rester i spildevandet. Toiletposen er en opsamlingsanordning, som forhindrer, at 

urin/afføring fra patienters toiletbesøg ender i spildevandet, når de er kommet 

hjem eller er indlagt på hospitaler, som ikke har decentral spildevandsrensning. 

De skadelige kemiske stoffer bliver i stedet bortskaffet med dagrenovationen. 

Toiletposen kan således reducere mængden af medicinrester, der bliver ledt til 

spildevandet og efterfølgende udledt til vandmiljøet. 

Cost-benefit-analyse For at kunne træffe beslutning om, hvorvidt offentlig finansiering af en opsam-

lingsordning ved kilden er hensigtsmæssig, er der udarbejdet en cost-benefit-

analyse af miljø- og sundhedseffekterne ved introduktion af en toiletpose. Denne 

cost-benefit-analyse er udarbejdet af COWI/DHI med støtte fra en arbejds-

gruppe i Region Hovedstaden. 
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Cost-benefit-analysen er afgrænset til oplandet til Hillerød renseanlæg, da 

COWI/DHI har kendskab til forholdene omkring Hillerød renseanlæg. Resulta-

terne for Hillerød er efterfølgende skaleret op til hele Region Hovedstaden. 

Konklusioner 

Den overordnede konklusionen af denne cost-benefit-analyse er, med de givne 

centrale antagelser, at anvendelse af en toiletpose vil give en samfundsmæssig 

gevinst i forhold til fortsat at udlede medicinrester via spildevandssystemet, da 

de nuværende kommunale renseanlæg ikke kan rense for medicinrester i spilde-

vandet. Det er derfor en samfundsmæssig god idé at introducere toiletposen for 

bl.a. cytostatika-patienter. 

Den ideelle og mest langtidsholdbare løsning vil være, hvis hovedstadsregionens 

kommunale renseanlæg bliver opgraderet til at rense for medicinrester i spilde-

vandet inden udledning til recipienten. Dette scenarie har dog lange udsigter, da 

udbygning af renseanlæggene til håndtering af medicinrester vil tage mindst fem 

til ti år, hvor en planlægnings- og implementeringshorisont på ti år nok er mest 

realistisk. 

Fokus på cytostatika I denne analyse har der indledningsvis været fokus på forbruget af cytostatika 

og kontrastmidler, der udskilles til miljøet. Da kontrastmidler typisk kategorise-

res som C-stof, har de ikke den samme miljøbelastning som cytostatika. Derfor 

er analyseområdet reduceret til kun at omfatte cytostatika. 

Det er ikke muligt at opgøre miljøomkostningen ved at tage udgangspunkt i me-

dicinresternes omkostning for miljøet, da miljøbelastningen er meget diffus og 

ikke økonomisk mulig at værdisætte. Der er derfor i denne analyse anvendt en 

'cost-of-avoidance'-tilgang, hvor omkostningen ved at eliminere medicinresterne 

i vandmiljøet er blevet beregnet. Denne omkostning svarer så til miljøomkost-

ningen. 

Da det i analysen er antaget, at ikke alle patienter anvender toiletposen, vil der 

stadig være en mindre udledning af medicinrester i miljøet i scenariet ved an-

vendelse af toiletposen. Ligeledes opfanger toiletposen heller ikke aktivstoffer 

udledt efter dag 3 for cytostatika-patienter, da toiletposen kun gives til et pati-

entforløb på tre dage. 

Følsomhedsanalysen viser, at det giver samfundsmæssig værdi at introducere 

toiletposen, og analysens konklusion er forholdsvis robust over for ændringer i 

de primære beregningsantagelser. 
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Resultater for Region Hovedstaden 

De vigtigste resultater for analysen baseret på projektområdet i oplandet til Hil-

lerød renseanlæg er efterfølgende skaleret op til at dække hele hovedstadsregio-

nen. De vigtigste resultater på årsbasis er: 

› Det er beregnet, at der er 49.500 patienter på en cytostatika-kur i Region 

Hovedstaden. Disse patienter udleder årligt 829 kg cytostatika eller aktiv-

stoffer til vandmiljøet. 

› Miljøeffekten eller den reducerede mængde aktivstoffer udledt til vandmil-

jøet ved at anvende toiletposen er beregnet til at være 562 kg cytostatika. 

› Der vil skulle anvendes 891.000 toiletposer til cytostatika-patienter i Region 

Hovedstaden ved en antagelse om, at 75 % af patienterne anvender toilet-

posen. 

› Den samlede samfundsmæssige omkostning er beregnet til 34 millioner kr. 

ved at fortsætte som nu med udledning af medicinrester til vandmiljøet 

mod 28 millioner kr. ved anvendelse af toiletposerne. 

› Det svarer til, at omkostningen til et patienttoiletbesøg i den nuværende si-

tuation er 38 kr. pr. toiletbesøg mod 31 kr. pr. toiletbesøg ved anvendelse 

af toiletposen. 

› Omkostningen for Region Hovedstaden til indkøb af toiletposer og håndte-

ring af toiletposerne i Region Hovedstaden vil være 19,6 millioner kr. 

› Omregnet til en øget direkte omkostning ved indkøb og håndtering af toilet-

poser pr. cytostatika-patient, der anvender toiletposen, svarer dette til en 

ekstraomkostning på 396 kr. pr. patient for Region Hovedstaden. 

Perspektivering 

Dette afsluttende afsnit indeholder en række perspektiveringer på opgavens 

analyseområde. 

› Ved central rensning på et kommunalt spildevandsanlæg fjernes samtlige 

aktivstoffer. Den samfundsøkonomiske omkostning ved at fjerne cytostatika 

er dermed 41.200 kr. pr. kg. 

› Ved brug af toiletposer er den undladte mængde af aktivstoffer afhængig af 

patienternes villighed til at benytte toiletposen såvel som varigheden af 

brugen. 

› Benyttes toiletposen i tre dage, opsamles knap 90 % af aktivstofferne fra 

patienten. Dette betyder, at selvom patienten er villig til at benytte toiletpo-

sen i de tre dage, udledes der stadig 10 % til recipienten via spildevandsan-

lægget. 
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› Når der tages højde for 'opsamlingseffektiviteten', udgør den samfundsøko-

nomiske omkostning ved brug af toiletposer 49.400 kr. pr. kg cytostatika, 

som ikke udledes til recipienten. Heraf går de 30.600 kr. til opsamling med 

toiletposen. De resterende 18.800 kr. udgør miljøomkostningen ved den cy-

tostatika, der stadig udledes til recipienten. 

› Mængden af cytostatika, som patienterne udleder over tid, er faldende. Cy-

tostatika har ifølge Danmarks Apotekerforening en halveringstid på 24 ti-

mer. Det betyder, at efter det første døgn har patienterne udledt 50 % af 

den cytostatika, de har modtaget i deres kemokur. På anden-dagen udskil-

les 25 % og på tredjedagen endnu 12,5 %. Miljøgevinsten ved brug af toi-

letposen er dermed størst det første døgn, efter patienten har modtaget ke-

moterapi. Omkostningen til brug af toiletposen er uændret afhængig af kon-

centrationen af cytostatika. Nettogevinsten ved at benytte toiletposen er 

dermed faldende over tid, fra patienten modtager kemoterapi. 

› Der er ikke i analysen taget højde for, at toiletposen vil kunne anvendes til 

at opfange medicinrester på andre områder som f.eks. antibiotika. Det 

kunne evt. give en større gevinst ved at anvende toiletposen. 

› En effekt, der ikke er behandlet i denne analyse, er, at mikrodråber spredt 

ud i forbindelse med toiletbesøg kan medføre en for tidlig død, dårligere 

sædkvalitet hos mænd, et forøget antal aborter, hvis plejepersonalet er i 

den fødedygtige alder. Disse forhold taler for at anvende toiletposen, da det 

mindsker risikoen for at komme i berøring med aerosoler for både patient 

og plejepersonale i forbindelse med toiletskyl. Disse effekter er svære at 

kvantificere, da der ikke er statistisk evidens for at konkludere noget om 

størrelsesforholdet, og de er derfor ikke medtaget i denne analyse. 

› Det vurderes, at den rigtige langtidsholdbare løsning for miljøet vil være at 

opgradere regionens kommunale renseanlæg til at kunne håndtere medicin-

rester i spildevandet. Indtil da giver anvendelse af toiletposen dog god sam-

fundsmæssig mening. 

› Da kontrastmidler primært er C-stoffer, er kontrastmidler ikke medtaget i 

cost-benefit-analysen. Men da kontrastmidlerne generelt ikke er bionedbry-

delige, vil de fortsat blive ophobet i vores omgivende miljø. Ud fra et forsig-

tighedsprincip kan det dog være meget fornuftigt at anvende toiletposerne 

til opsamling af kontrastmidler. Det giver god mening at opsamle kontrast-

midler, da de hurtigt forlader kroppen, og det påkrævede antal toiletposer 

pr. person derfor vil være begrænset til toiletposer til en dag. Hvis man 

vælger at igangsætte opsamling af kontrastmidler, vil kontrastmidler inde-

holdende grundstofferne barium eller gadolinium være mest oplagte, da 

disse sandsynligvis har størst negativ miljøpåvirkning. Disse stoffer udgør 

ca. 6 % af den samlede mængde kontrastmiddel i Region Hovedstaden. 
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1 Indledning 

Medicin er ofte livsnødvendig og afgørende for patienters helbred og livskvalitet. 

Bagsiden af medaljen er, at medicinrester ofte havner i vores vandmiljø, samt at 

medicinrester påvirker det omkringliggende arbejdsmiljø og dermed vores gene-

relle sundhedstilstand. Det burde derfor være muligt at bortskaffe medicinrester 

på en bæredygtig måde, hvis de ikke kan (eller indtil de kan) fjernes på de lo-

kale rensningsanlæg. 

Patienter, der behandles med cytostatika som led i en kræftbehandling, eller får 

kontraststoffer, der anvendes i forbindelse med scanninger, udskiller medicinre-

ster i behandlingsforløbet. Afhængig af produktet udskiller patienter medicinre-

ster via urin og afføring flere dage efter, at de er blevet behandlet eller under-

søgt på hospitalet. Kommunal spildevandsrensning kan desværre ikke opfange 

hele den miljøbelastende del af behandlingerne, der foregår i hjemmet, og de 

eksisterende kommunale rensningsanlæg er ikke bygget til denne udfordring. 

Efter en cytostatika-behandling udskiller patienten cytostatika via urin og affø-

ring (ekskreta). Når patienten er på hospitalet og går på toilettet, opsamles de 

udskilte medicinrester i spildevandet på hospitalet. Dette spildevand vil fremover 

blive renset på behørig vis på hospitalets spildevandsanlæg, i takt med at disse 

etableres på flere hospitaler. Problemet med medicinrester opstår, når patienten 

sendes hjem efter behandling på hospitalet. En patient udskiller medicinrester i 

afføringen og urinen i op til tre til fem dage efter hjemsendelse. Desuden får pa-

tienter medicin med hjem, som indtages i hjemmet. Medicinresterne ender ef-

terfølgende på det lokale rensningsanlæg, som typisk ikke er i stand til at rense 

for disse stoffer, hvorfor medicinresterne ender i recipienten, som typisk er Øre-

sund eller det lokale vandløb, til rensningsanlægget.  

Patienter, plejere og ansatte, der arbejder med kloaknettet, kommer i berøring 

med medicinrester i afføringen og urinen i forbindelse med hjælp til toiletbesøg 

eller arbejde med spildevandet. Dette medfører en negativ sundhedsmæssig ef-

fekt. 

Da medicinrester udgør en miljø- og sundhedsrisiko i vandmiljøet, satte Miljømi-

nisteriet gang i udviklingen på området via ”Handlingsplan for hospitalsspilde-

vand” fra 2010, der blev efterfulgt af opfølgende initiativer. Region Hovedstaden 
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har efterfølgende udarbejdet en strategi for spildevandsrensning på hospitalerne 

i regionen. Planen indebærer, at der etableres decentral spildevandsrensning på 

de største hospitaler i regionen, fordi de har flest diagnosticerings- og behand-

lingstilbud med stærk medicin, f.eks. mod kræft. Derfor er der taget højde for 

patienters medicinrester i afføringen og urinen på hospitalsområdet, men ikke 

når patienter sendes hjem. 

På den baggrund er der en udviklet en anden løsning, der kan håndtere medicin-

rester i spildevandet. Toiletposen er en opsamlingsanordning, som forhindrer, at 

urin/afføring fra patienters toiletbesøg ender i spildevandet, når de er kommet 

hjem, eller når de er indlagt på hospitaler, som ikke har decentral spildevands-

rensning.  

De skadelige kemiske stoffer skal i stedet bortskaffes med dagrenovationen. Toi-

letposen kan anvendes til at opsamle medicinrester i afføring og urin hos patien-

ter efter hjemsendelse, og den kan således reducere mængden af medicinrester, 

der bliver ledt til spildevandet og efterfølgende udledt til vandmiljøet. 

Cost-benefit-analyse For at kunne træffe beslutning om, hvorvidt offentlig finansiering af en opsam-

lingsordning ved kilden er hensigtsmæssig, er der behov for en cost-benefit-

analyse af miljø- og sundhedseffekterne ved en effektiv opsamling sammenholdt 

med den økonomiske omkostning.

Toiletpose - ny løs-

ning 
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2 Metodiske overvejelser 

Nedenfor er redegjort for de metodiske overvejelser i forbindelse med udarbej-

delsen af cost-benefit-analysen af implementering af en toiletpose. 

2.1 Cost-benefit-analyse – generel metode 

En cost-benefit-analyse eller en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering bru-

ges til at tilvejebringe en systematisk kvantificering af samtlige fordele (bene-

fits) og ulemper (costs), der er ved tiltag som f.eks. et investeringsprojekt eller 

ved indførelse af en konkret foranstaltning, som introduktionen af en toiletpose 

vil være. En sådan analyse udgør et centralt element i beslutningsgrundlaget, 

eftersom analyserne kan bidrage til at belyse, om et tiltag medfører samfunds-

økonomiske gevinster eller ej, eller hvilke forudsætninger der skal være til 

stede, for at det kan være en god idé. Desuden kan analysen også kaste lys 

over de mest kritiske forudsætninger i analysen, så beslutningstageren bliver 

bekendt med disse. Derudover fungerer samfundsøkonomiske analyser som et 

værktøj, der kan bruges til at prioritere mellem forskellige udgiftsforslag samt 

pege på den bedst mulige løsning på et givent problem. 

Cost-benefit-analysen kan laves enten som en dynamisk beregning, hvor en 

længere analyseperiode betragtes, eller som en beregning, hvor samtlige om-

kostninger og benefits konverteres til et årligt gennemsnit og summeres. I den 

første variant, og når samtlige costs og benefits er kvantificeret over hele pro-

jektperioden, tilbagediskonteres alle costs og benefits til nutidskroner ved at an-

vende den samfundsøkonomiske kalkulationsrente (diskonteringsrenten). Kalku-

lationsrenten afspejler det mistede alternative afkast, som de investerede res-

sourcer kunne have indbragt ved andre anvendelser. Finansministeriet fastsæt-

ter kalkulationsrenten for samfundsøkonomiske analyser i "Vejledning i sam-

fundsøkonomiske konsekvensvurderinger"1. COWIs samfundsøkonomiske analy-

ser udarbejdes i overensstemmelse med vejledningen fra Finansministeriet. Al-

ternativt, og som det er gjort i denne analyse, annualiseres kapitalomkostnin-

gerne for en investering i et renseanlæg til en årlig, gennemsnitlig omkostning 

                                                
1 Der henvises til Finansministeriets hjemmeside for mere information 

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvens-

vurderinger. 

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger
https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger
https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger
https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger
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med den af Finansministeriet givne diskonteringsrente, og samtlige øvrige om-

kostninger og benefits udregnes som årlige gennemsnit og summeres. 

Da der er en del usikkerhed forbundet med analysens antagelser og dermed re-

sultatet, udarbejdes der parallelt med den samfundsøkonomiske analyse også en 

følsomhedsanalyse af de vigtigste parametre for analysens resultater. 

2.2 Udarbejdelse af cost-benefit-analyse – 

specifik metode 

En cost-benefit-analyse af en opsamlingsanordning som toiletposen vil være en 

kvalificeret kvantitativ vurdering af effekterne af toiletposen suppleret med en 

kvalitativ vurdering. Der vil derfor indgå en række vurderinger og kvalificerede 

gæt.  

Først skal udregnes et 'business-as-usual-scenario', dvs. en opgørelse over, hvor 

meget hospitalsmedicin der udledes via borgerne til det kommunale renseanlæg. 

Der skal altså ske en kvantificering af mængderne af de forskellige typer af me-

dicin, der ledes til renseanlægget. Baseret på en vurdering af renseanlæggets 

renseeffektivitet og omkostninger kan man anslå mængderne af medicin, der 

udledes til recipienten, og den dermed forbundne omkostning til rensning af me-

dicinresterne i spildevandet. Ud over omkostninger til rensning af hospitalsmedi-

cin har udledningen af lægemidler en miljøpåvirkning af recipienten eller det 

omkringliggende opland og en samfundsøkonomisk påvirkning. Samlet set vil 

der blive beregnet en samfundsøkonomisk omkostning ved business-as-usual-

scenariet. 

For at kunne udarbejde en cost-benefit-analyse af anvendelse af toiletposen skal 

det kvantificeres, hvor meget hospitalsmedicin der opsamles i toiletposer, og 

som dermed reducerer mængden af medicinrester, der udledes til renseanlæg-

gene i Region Hovedstaden. Man kan således relativt ukompliceret beregne den 

reducerede samfundsøkonomiske omkostning ved at anvende en toiletpose. 

Hertil kommer der en række omkostninger, som ligeledes skal kvantificeres. 

Disse omfatter omkostningen til produktion og distribution af toiletposen, om-

kostningen til indsamling af toiletposerne og til kørsel til forbrændingsanlæg og 

den øgede omkostning til forbrænding af toiletposerne.  

Differencen mellem business-as-usual-scenariet og scenariet med toiletposen vil 

udgøre den samlede cost-benefit-analyse ved at indføre en toiletpose. 

For at kunne udarbejde en cost-benefit-analyse af effekten af at indføre en toi-

letpose skal alle omkostninger og fordele kvantificeres.
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3 Omkostninger og fordele ved 
anvendelse af toiletposen – generelle 
antagelser 

3.1 Afgrænsning af opgaven 

Først foretages der en vurdering af mængden af lægemidler, der er udskrevet til 

patienter i Region Hovedstaden, og som potentielt kan opsamles, samt af hvor 

miljøkritiske stofferne er. For at afgrænse opgaven er det besluttet, at vurderin-

gen foretages i forhold til oplandet og hospitalet (Nordsjællands Hospital) i Hille-

rød – dvs. et afgrænset område, hvor COWI og DHI har kendskab til rensean-

lægget og omkostningerne til rensning og til udledning af medicinrester fra hos-

pitalet. 

Vurderingen er afgrænset til to hovedgrupper af lægemidler, som har særlig re-

levans i forhold til opsamling ved patienter. Dels kontrastmidler (ved røntgen og 

MR-scanninger), som ifølge Sydvestjysk sygehus2 udskilles inden for 24 timer og 

derfor i vid udstrækning udskilles på hospitalet eller umiddelbart, efter at patien-

ten er kommet hjem, dels cytostatika (kræftmedicin), som i høj grad udskilles i 

hjemmet, da patienter i stort omfang medicineres hjemme. Cytostatika udskilles 

dog typisk over længere tid, hvilket besværliggør opsamlingen hos patienterne.  

Da Nordsjællands Hospital ikke er repræsentativt for Region Hovedstaden, og da 

mange kræftpatienter bliver behandlet i regi af Herlev Hospital, kan det antages, 

at oplandet til Hillerød Renseanlæg svarer til et repræsentativt udsnit af befolk-

ningen i Region Hovedstaden. På den måde gøres oplandsbefolkningen til spilde-

vandsanlægget i Hillerød, til et repræsentativt udsnit af befolkningen i Region 

Hovedstaden. 

3.1.1 Antal patienter i Region Hovedstaden og i opland til 
Hillerød renseanlæg 

Region Hovedstaden I Region Hovedstaden er der en befolkning på 1.806.000 mennesker. Til denne 

befolkningsgruppe blev der ifølge Region Hovedstadens Apotek i 2018 uddelt 

                                                
2 http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm391037 

Afgrænsning til to 

hovedgrupper af læ-

gemidler 

Stiliseret oplandsbe-

folkning til Hillerød 

renseanlæg 

http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm391037
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100.000 'mixtures' med kemoterapi-behandling. Der gives i gennemsnit to 'mix-

tures' pr. patient, hvilket svarer til 50.000 kræftbehandlingspatienter i Region 

Hovedstaden. Med en befolkning i oplandet til Hillerød renseanlæg på 33.800 

mennesker svarer det til, at der vil være 936 patienter, der kræver kræftbe-

handling i Hillerød.  

Det er yderligere antaget, at af kræftpatienterne er 99 % af patienterne på en 

kur, mens 1 % af patienterne modtager behandling på dagsbasis, men modtager 

en betydeligt mindre dosis. Patienter på kur udskiller cytostatika i tre til fem 

dage.  

Det betyder, at 926 patienter i projektområdet er på en cytostatika-kur, mens ni 

patienter modtager cytostatika på dagsbasis. Der er dog i denne cost-benefit-

analyse set bort fra patienter i dagsbehandling, da de typisk ikke modtager og 

udskiller store mængder cytostatika. 

Det er antaget, baseret på diskussion med Apotekerforeningen i Region Hoved-

staden, at der er 120.000 patienter, der har fået foretaget scanning med kon-

trastmiddel i Region Hovedstaden. Omregnet til projektområdet i Hillerød svarer 

det til, at 2.246 patienter har modtaget en scanning med kontrastmiddel i Hille-

rød. Patienter, der er blevet scannet, jf. note 2 ovenfor, udskiller kontrastmiddel 

i et døgn efter behandling. 

Disse antagelser vedrørende patienter i projektområdet og varigheden af udskil-

lelse af medicinrester er opsummeret i Tabel 3-1. 

Tabel 3-1 Patienter i Region Hovedstaden og Hillerød samt varighed af udskillelse af 

medicin 

    Kontrast-

middel 

Cytostatika 

(kure) 

Cytostatika 

(daglig) 

Patienter i Region  

Hovedstaden 

Patien-

ter 

120.000 49.500 500 

Patienter i Hillerød  

Kommune 

Patien-

ter 

2.246 926 9 

Varighed af sygedage med 

medicin 

Dage 1 3 15 

 

Der er set bort fra patienter på daglig cytostatika behandling, da deres dagsdo-

sis er meget lille, hvorfor de ikke udskiller store mængder cytostatika i spilde-

vandet. 

3.2 Mængden af medicinrester, der udleveres til 

kræftbehandling og scanning 

Medicinforbrug COWI/DHI har modtaget data for medicinforbrug for cytostatika og scanning i 

Region Hovedstaden. Der er meget stor forskel på doseringen af medicin, 

Patienter på cyto-

statika-kur og dags-

behandling 

Patienter til scan-

ning med kontrast-

middel 
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afhængig af sygdommen, om det er til en kur, eller om det er til dagligt indtag. 

Baseret på de modtagne oplysninger om medicinforbrug i Region Hovedstaden 

anvendes der 6.654 kg kontrastmiddel, 829 kg cytostatika til kurbehandling og 

85 kg cytostatika til behandling af patienter i daglig behandling. Omregnet til 

patientbasis svarer det til et forbrug på 55,5 g pr. patient for kontrastmidler, og 

16,8 g pr. patient for et cytostatika-baseret på et kurforløb. 

Patienter Det er anslået, at der er i Region Hovedstaden er 120.000 patienter, der har 

indtaget kontrastmidler, 49.500 patienter, der er på kur med cytostatika, og 500 

patienter, der er i daglig cytostatika-behandling. Konverteres dette til Hillerøds 

opland, hvor det antages, at der bor 33.800 mennesker, svarer det til, at der er 

2.246 patienter, der har modtaget kontrastmidler, 926 patienter, der er på kur 

med cytostatika, og ni patienter på daglig cytostatika-behandling. Som nævnt, 

så ses der bort fra patienter på daglig behandling. 

Ved en varighed på en dag for udskilning af kontrastmidler, og tre dage for pati-

enter, der er på cytostatika-kur giver det et forbrug af aktivstoffer på 125 kg 

kontrastmiddel, 15,5 kg cytostatika for kurpatienter i Hillerød. 

I alt bliver der således udledt 17 kg cytostatika og 125 kg kontrastmiddel fra pa-

tienterne via afføringen, der ledes til det kommunale renseanlæg i Hillerød og 

herefter udledes til vandmiljøet, da renseanlægget ikke kan rense tilstrækkeligt 

for det. 

Hvis det yderligere antages, at en patient går på toilettet seks gange i døgnet, 

kan det maksimale antal toiletposer beregnes for patienterne. 

3.2.1 Opsummering 

Nedenfor i Tabel 3-2 er opsummeret basisforudsætningerne for beregningerne i 

cost-benefit-analysen. 

Udledning af cyto-

statika til vandmil-

jøet 
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Tabel 3-2 Basisforudsætninger 

  Enhed 
Region  

Hovedstaden 

Opland til Hille-

rød Renseanlæg 

Befolkning # 1.608.000 33.800 

      

Medicinforbrug – kontrastmiddel Kg 6.654 125 

Medicinforbrug – cytostatika (kure) Kg 829 16 

Medicinforbrug – cytostatika (daglig) Kg 85 2 

      

Maks. antal toiletposer   1.656.000 30.993 

- heraf til patienter kontrastmiddel # 720.000 13.475 

- heraf til patienter cytostatika (kure) # 891.000 16.675 

- heraf til patienter cytostatika (daglig) # 45.000 842 
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4 Omkostninger for samfundet uden 
anvendelse af toiletposer til indsamling 
af medicinrester 

Den første udfordring er at afdække de samfundsmæssige omkostninger ved 

ikke at foretage sig noget eller 'business-as-usual'-scenariet. Her skal det pri-

mært afdækkes, hvor store mængder medicinrester der udledes i vandmiljøet i 

projektområdet, og hvad omkostningen til det er. Der er også andre sundheds-

mæssige omkostninger, der skal identificeres og kvantificeres. Mængden af me-

dicinrester blev estimeret i foregående afsnit. 

Disse medicinrester belaster vandmiljøet, livet i vandmiljøet samt i faunaen. 

Hvilken skade udgør et forhøjet indhold af cytostatika og kontrastmidler i dyre-

nes kroppe, og kan det overføres til mennesker? Det er ikke muligt at kvantifi-

cere. Det er således ikke muligt at værdisætte miljøomkostningen ved at tage 

udgangspunkt i miljøbelastningen, da den er meget diffus. Den eneste måde at 

værdisætte miljøomkostningen på er ved at vurdere, hvad det vil koste, hvis 

medicinresterne ikke blev udledt. Dvs. en 'cost of avoidance'-tilgang. 

4.1.1 Vurdering af miljøkritiske stoffer  

Vurderingen af, hvor miljøkritiske stofferne er, er foretaget ud fra stoffernes ibo-

ende egenskaber ved ABC-vurdering. ABC-vurdering af et stof tager primært ud-

gangspunkt i tre parametre nemlig, bionedbrydelighed, giftighed (både i forhold 

til miljø og mennesker), potentiel bioakkumulerbarhed. Grundlæggende bliver 

stofferne inddelt i tre kategorier, nemlig, A, B og C, hvor A-stoffer så hvidt mu-

ligt ikke må udledes til spildevandssystemet, mens B-stoffer skal minimeres i 

udledning, men kan accepteres i særlige tilfælde, og endelig C-stoffer, som 

gerne må udledes. Problematikken i forhold til lægemidler er, at en relativt stor 

andel af lægemidler netop er A- og B-stoffer, dog er kontrastmidlerne generelt 

C-stoffer. Ombygningen af et renseanlæg vil have som det primære formål at 

nedbringe koncentrationerne af A- og B-stoffer, men teknologien vil også have 

effekt på C-stofferne. Kontrastmidlerne kan derfor ikke tilskrives en andel af 

denne anlægsomkostning, og der vil derfor kun blive arbejdet videre med cyto-

statika. For at have et sammenligningsgrundlag har man opgjort den samlede 

mængde lægemidler, der ender på Hillerød Renseanlæg, dels ud fra et kendskab 

'Business-as-usual'-

scenario 

Medicinrester i 

vandmiljøet og 'cost 

of avoidance'-til-

gang 
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til oplandet, dels ud fra en teoretisk vurdering. Disse lægemidler er herefter om-

regnet til mængde i hver af de tre kategorier A, B og C.  

Den samlede mængde A-stoffer, som ledes til Hillerød Renseanlæg er estimeret 

til 744 kg/år, mens det for B-stoffer er estimeret til 4.315 kg/år. Den samlede 

mængde cytostatika i tilledningen til Hillerød Renseanlæg er opgjort til 16 kg/år 

ud fra en betragtning om ligelig fordeling mellem alle indbyggere i Region Ho-

vedstaden. 

Disse oplysninger er opsummeret i Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Stoffer i spildevandet i Hillerød projektområde 

Stof kg/år 

A-stoffer 744 

B-stoffer 4.315 

C-stoffer 6.752 

Ikke-vurderede stoffer 680 

Aktivstoffer (cytostatika) i Hillerød 

projektområde 

16 

 

4.1.2 Værdisætning af vandmiljøet 

Hvis man fra samfundets side ikke ønsker medicinrester i miljøet, vil den natur-

lige løsning være at opgradere renseanlægget til at kunne rense for medicinre-

ster i spildevandet, medmindre det kan fjernes fra kilden. Det indebærer, at et 

renseanlæg skal have en ny biologisk og/eller kemisk rensningsproces. Da det er 

umådelig svært at værdisætte omkostningen i naturen, vil en alternativ måde at 

værdisætte elimination af medicinrester i naturen være at antage, at den sam-

lede miljøomkostning af medicinresterne svarer til at indføre nye biologiske og 

kemiske processer på et renseanlæg.  

Hvis der introduceres en ny biologisk og kemisk renseproces på et renseanlæg, 

vil det også rense for alle mulige andre stoffer i spildevandet. Derfor kan hele 

omkostningen til den nye biologiske og kemiske proces ikke henføres til cytosta-

tika og kontrastmidler. Af den årsag skal den andel af medicinrester, der udle-

des, og som ikke kan henføres til cytostatika og kontrastmidler, anslås. Heri er 

der også et element af et relativt stort skøn. 

Det antages i dette studie, at introduktion af en ny biologisk og/eller kemisk 

proces (tertiærrensning)3 til rensning af cytostatika og kontrastmidler i 

                                                
3 Et renseanlæg baseret på biologiske og kemiske processer kan rense medicinresterne ud 

af spildevandet fra hospitaler og private hjem. kilde: https://www.teknologisk.dk/ydelser/medi-

cinrester-i-spildevand-skal-fjernes-8211-baade-fra-sygehuse-og-private-hjem/35965 

Værdisætning af 

rent vandmiljø 

Introduktion af ny 

biologisk og kemisk 

renseproces 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/medicinrester-i-spildevand-skal-fjernes-8211-baade-fra-sygehuse-og-private-hjem/35965
https://www.teknologisk.dk/ydelser/medicinrester-i-spildevand-skal-fjernes-8211-baade-fra-sygehuse-og-private-hjem/35965
https://www.teknologisk.dk/ydelser/medicinrester-i-spildevand-skal-fjernes-8211-baade-fra-sygehuse-og-private-hjem/35965
https://www.teknologisk.dk/ydelser/medicinrester-i-spildevand-skal-fjernes-8211-baade-fra-sygehuse-og-private-hjem/35965
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spildevandet på Hillerød renseanlæg (Solrødgård) vil koste i omegnen af 25 mil-

lioner kr. Dette er baseret på indhentet information fra SUEZ Water Technolo-

gies & Solutions. Denne investering kan opdeles i en fast og stofuafhængig an-

del, og en andel, der er stofafhængig og dermed variabel og belastningsaf-

hængig. Det antages, at 50 % af denne investering i tertiær rensning er fast og 

stofuafhængig, hvorfor den vil udgøre ca. 12,5 millioner kr. Den variable eller 

stofafhængige andel udgør dermed den anden halvdel af investeringen, altså ca. 

12,5 millioner kr. Disse investeringsandele skal nu fordeles ud på cytostatika. 

Der anvendes et utal af forskellige lægemidler, men der findes 14 overordnede 

ATC-koder som lægemidler kategoriseres efter. Tre af disse ATC-koder indehol-

der cytostatika. Dvs. at i tre ud af 14 ATC-koder indeholder de to lægemidler, 

som betragtes i dette studie. Det antages således, at 3/14-del af de faste og 

stofuafhængige omkostninger kan tilskrives cytostatika. Dvs. at cytostatika ud-

gør 2,7 millioner kr. af de faste kapitalomkostninger.  

Det antages, jf. Tabel 4-1, at alle cytostatika udelukkende er A-stoffer, hvilket er 

en rimelig antagelse, da langt størstedelen er kræftfremkaldende og derfor A-

stoffer. Dette betyder, at andelen af den samlede belastning af A-stoffer på Hil-

lerød Renseanlæg vil være ca. 2,1 %. Derfor udgør cytostatika 0,26 millioner kr. 

af de variable eller stofafhængige kapitalomkostninger. 

Konverteres de ca. 3 millioner kr. til en annuitet (årlig gennemsnitlig omkost-

ning) baseret på en real diskonteringsrente på 5 % og en levetid af den tertiære 

renseproces på 20 år, fås en årlig kapitalomkostning på 235.857 kr. for den fa-

ste kapitalandel. 

De ekstra årlige driftsomkostninger for den biologiske og kemiske rensningspro-

ces vurderes af SUEZ Water Technologies & Solutions at udgøre 0,40 kr. pr. m³ 

spildevand, og da der tilledes ca. 8 millioner m³ spildevand til Hillerød rensean-

læg pr. år, vil ekstraomkostningen til drift af anlægget til rensning for medicinre-

ster udgøre 3,2 millioner kr.  

Anvendes samme fordeling af capex-omkostningen på driftsomkostningen, vil de 

årlige driftsomkostninger for rensning af cytostatika udgøre 376.230 kr.  

Samlet set udgør den årlige omkostning til fjernelse af cytostatika 612.087 kr., 

hvilket svarer til den årlige miljøgevinst ved ikke at have cytostatika i vandmil-

jøet. 

4.1.3 Sundhedseffekter 

Der kan konstateres arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med udskilning af me-

dicinrester, der ledes til spildevandet. Der er en arbejdsmiljøproblematik, dels i 

patientens hjem, dels omkring arbejdsprocesser frem til, at spildevandet når 

rensningsanlægget. Det skal indledningsvis nævnes, at når apotekere arbejder 

med f.eks. cytostatika på apoteket har de dobbelte handsker og heldragter på af 

hensyn til arbejdsmiljøet, så det er ikke ufarlig medicin.  

Fordeling af de faste 

capex-omkostninger 

Drift af biologisk og 

kemisk renseproces 

Dobbelt arbejds-

miljø-issue 
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4.1.4 Værdisætning af sundhedseffekt i private hjem 

Når patienterne kommer hjem fra et hospitalsbesøg, har nogle hjemmepleje el-

ler andre plejere til at hjælpe sig på toilettet. Når der skylles ud efter et toiletbe-

søg, dannes der mikrodråber (aerosoler) af vandet med medicinrester fra kum-

men. Patient og plejepersonale kan komme i kontakt med disse mikrodråber, 

hvis toiletbrædtet ikke er slået ned ved toiletskyl. Disse mikrodråber kan med-

føre, et øget antal sygedage. Hvis dannelsen af disse mikrodråber undgås ved 

anvendelse af toiletposen, undgås også spredning af mikrodråber i det omkring-

liggende miljø. Det betyder, at patienten, hjemmeplejen eller pårørende som ak-

tive plejere ikke vil blive udsat for disse skadelige mikrodråber. 

Det er antaget, at ca. 25 % af cytostatika-patienterne har hjælp af en plejer el-

ler af en pårørende i forbindelse med toiletbesøg. Disse personer risikerer at 

komme i berøring med mikrodråberne og blive udsat for en øget risiko for syg-

dom. 

Antal ekstra sygedage Det er ligeledes antaget4, og som bedste gæt, at 5 % af plejepersonalet og/eller 

de pårørende vil blive påvirket negativt og have en sygedag. Med disse antagel-

ser vurderes det, at den negative eksponering fra aerosoler som plejepersonale 

og pårørende får medfører knap 12 ekstra sygedage om året.  

Pris pr. sygedag Enhedsprisen pr. sygedag er i miljøøkonomiske beregningspriser5 sat til 2.144 

kr. pr. dag.  

Samlet set vurderes det, at de ekstra sygedage for plejepersonale og/eller pårø-

rende har en ekstraomkostning til sygedage for samfundet på ca. 50.000 kr. 

Desuden kan mikrodråberne, som spredes i forbindelse med toiletbesøg medføre 

for tidlig død, dårligere sædkvalitet hos mænd, et forøget antal aborter, hvis 

plejepersonalet er i den fødedygtige alder. AT-vejledningen for arbejde med cy-

tostatika dokumenterer farligheden ved at arbejde med stoffet, både for patient 

og for plejepersonale. Disse effekter er svære at kvantificere, da der ikke er sta-

tistisk evidens for at konkludere noget om størrelsesforholdet. Disse forhold ta-

ler for at anvende toiletposen, da det mindsker risikoen for at komme i berøring 

med aerosoler for både patient og plejepersonale i forbindelse med toiletskyl. 

4.1.5 Værdisætning af sundhedseffekt ved kloakspuling og 
ved renovering af kloakker og pumpestationer 

Kloakarbejder Det andet arbejdsmiljø-issue er i forbindelse med arbejde i kloakkerne og med 

pumpestationerne. Hvis der er medicinrester i spildevandet, og der skal foreta-

ges renovering af kloakrør og pumpestationer, spuling af kloakkerne osv., vil 

personer, der arbejder med dette, ufrivilligt komme i berøring med medicinre-

ster eller mikrodråber. Det vil for personer, der arbejder i forsyningen betyde, at 

                                                
4 Antagelsen er baseret på en snak med en sygeplejerske, men omkostningen har ikke 

den store indflydelse på analysens resultater, og bør kvalificeres i fremtidige studier. 
5 Kilde: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 2.0 (2018) reguleret til 2020-pris 

med nettoprisindekset. 
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et større antal af dem bliver udsat for et forringet arbejdsmiljø, som kan med-

føre et øget antal sygedage. 

Antal ekstra sygedage Det er antaget, at personale i forsyningen vil få ekstra to sygedage om året. An-

tagelsen er baseret på en diskussion med en forsyning (Aarhus Vand) samt et 

slamsugerselskab (FKS Slamsson A/S). Det er baseret på, at spulepersonale ef-

ter ferier typisk har ekstra sygefravær, når der opstartes på spulearbejdet igen. 

Desuden bliver forsyningens medarbejdere påvirket af medicinresterne i spilde-

vandet, når der foretages renovering af pumpestationerne. 

Pris per sygedag Enhedsprisen pr. sygedag er i miljøøkonomiske beregningspriser sat til 2.144 kr. 

pr. dag.  

Samlet set vurderes det, at de ekstra sygedage for personalet i forsyningen gi-

ver en ekstraomkostning til sygedage for samfundet på ca. 4.300 kr.
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5 Samfundsmæssige omkostninger ved 
anvendelse af toiletposer 

Dette afsnit gennemgår de samfundsmæssige omkostninger der er ved at an-

vende toiletposen i forbindelse med dels patienter, der er i kræftbehandling, dels 

patienter, der har fået foretaget en scanning med kontrastmidler. Der er over-

ordnet fire omkostningskategorier. Disse er: 

1 Årlige driftsøkonomiske omkostninger ved anvendelse af toiletposer 

2 Øgede årlige patientmæssige omkostninger 

3 Øgede sundhedsmæssige omkostninger for kloakmedarbejdere 

4 Miljø- og klimabelastning ved produktion af toiletposer. 

5.1.1 Årlige driftsøkonomiske omkostninger ved 
anvendelse af toiletposer 

Omkostningen til anskaffelse af toiletposer er i dag ca. 30,50 kr./stk., hvilket er 

tæt på produktionsomkostningen ved produktion af toiletposer ved små mæng-

der. Denne pris er stillet af en producent, der producerer toiletposen, men der er 

også andre producenter af toiletposer. Det er oplyst af producenten, at omkost-

ningen og dermed salgsprisen på de 30,50 kr./stk. vil blive reduceret ved indkøb 

af større mængder toiletposer. Hvis der indkøbes i omegnen af 100.000 toiletpo-

ser om året, vil indkøbsprisen være omkring 22,50 kr./stk., mens den vil falde 

yderligere til 21 kr./stk., ved køb af 500.000 toiletposer og igen yderligere til 20 

kr./stk., hvis indkøb af toiletposer overstiger 1.000.000 toiletposer om året. I 

denne cost-benefit-analyse fokuseres der på oplandet til Hillerød renseanlæg, 

men beregningerne skulle gerne efterfølgende kunne overføres til Region Hoved-

staden, hvorfor en pris på små mængder toiletposer, ikke vil være repræsenta-

tivt for analysen. Derfor er der anvendt en pris pr. toiletpose, som var det Re-

gion Hovedstaden, der efterspurgte toiletposer. 

Herudover er der omkostninger i forbindelse med bestilling, håndtering og udle-

vering af toiletposer. Toiletposer bliver behandlet på hospitalet på lige fod med 

andre medikamenter, hvad angår bestilling, håndtering, udlevering mm. Det 
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vurderes, at der skal anvendes en uges administrativ tid om året til håndtering 

af toiletposerne i et forsyningsområde som Hillerød. Med en omkostning på 425 

kr./time svarer det til en omkostning på 15.000 kr. om året. I oplandet til Hille-

rød vil der være brug for ca. 12.500 toiletposer til cytostatika-patienter, hvorfor 

håndtering af toiletposen er anslået til at udgøre 1 kr. pr. toiletpose. 

Der er ikke indregnet omkostninger til kørsel af brugte toiletposer til forbræn-

dingsanlæg, da almindelig dagrenovation indgår i det eksisterende renovations-

system. Ligeledes er der heller ikke indregnet øgede omkostninger til forbræn-

ding af toiletposerne. Det svarer også til, at den marginale driftsomkostning på 

spildevandsanlægget er lig den marginale driftsomkostning på forbrændingsan-

lægget. 

5.1.2 Øgede årlige patientmæssige omkostninger 

Ved brug af toiletposen er der en ekstra omkostning for patienten og/eller pleje-

ren i forbindelse med håndtering af toiletposen, som der ellers ikke ville have 

været, hvis der bare blev trukket ud som normalt efter toiletbesøg. Den opstår i 

forbindelse med montering af toiletposen i toilettet, efterfølgende håndtering af 

toiletposen på toilettet og sluttelig deponering af toiletposen i affaldscontaine-

ren. Det formodes, at selvom toiletposen er hermetisk lukket og ikke udgør no-

gen sundhedsmæssig risiko, at toiletposen vil blive deponeret i en udendørsbe-

holder. Det anslås derfor, at der skal bruges ekstra en til tre minutter pr. toilet-

besøg. Her er der for det centrale estimat anvendt to minutter. 

Tidsværdien for patienterne er anslået til at være 93 kr. pr. time6.  

De årlige patientmæssige omkostninger afhænger således af antallet af toiletbe-

søg. 

Der vil i Hillerød skulle anvendes 12.507 toiletposer til patienter på cytostatika-

kur. og 10.106 toiletposer til patienter med kontrastmidler, hvis de indgik i un-

dersøgelsen. 

Baseret på disse antagelser vil tidsomkostningen for patienterne i de tre katego-

rier udgøre:  

                                                
6 https://www.cta.man.dtu.dk/modelbibliotek/teresa/transportoekonomiske-enhedspriser 

https://www.cta.man.dtu.dk/modelbibliotek/teresa/transportoekonomiske-enhedspriser
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Tabel 5-1 Opgørelse over samfundsøkonomiske omkostninger for patienten 

Omkostninger for patienter Enhed Kon-

trast-

middel 

Cytosta-

tika (kure) 

Cytostatika 

(daglig) 

Antal toiletbesøg pr. dag/døgn (en 

toiletpose pr. gang) 

gange 6 

Tid anvendt af patienten ifm. toilet-

posen – pr. dag 

minut-

ter/dag 

12 

Omkostning for patienten pr time Kr./time 93 

Antal patienter pr. år, der anvender 
ordningen 

patienter 
pr. år 

2.246 926 9 

Gennemsnitligt antal sygedage pr. 
patient på medicin 

dage 0 3 0 

 

Tabel 5-2 Samlet tidsforbrug for patienter og tidsomkostningen 

 En-

hed 

Kontrast-

middel 

Cytostatika 

(kure) 

Cytostatika 

(daglig) 

Samlet tidsforbrug timer 0 417 0 

Tidsomkostning for  

patienter 

kr. 0 38.944 0 

 

5.1.3 Øgede sundhedsmæssige omkostninger for 
renovationsarbejdere 

Da toiletposen er dobbelt forsejlet og hermetisk lukket og dermed ikke udgør 

nogen sundhedsmæssig risiko, formodes det, at der ikke vil være nogle 

sundhedsmæssige omkostninger for renovationsarbejdere i forbindelse med at 

indsamle toiletposen og aflevere restaffaldet til forbrændingsanlægget. 

5.1.4 Miljø- og klimabelastning ved produktion af 
toiletposer 

Produktion af toiletposer er ikke forbundet med en større samfundsmæssig om-

kostning, da produktionen af toiletposen ikke har et stort CO₂-aftryk. Det er ble-

vet oplyst af producenten Abena, at der udledes 220 kg CO₂ ved produk-

tion/fremstilling af 1.000 toiletposer. Antages det, at prisen på et ton CO₂ er 

200 kr./ton, hvilket er over den nuværende markedspris på 160 kr. pr. ton, men 

er nok mere realistisk på lidt længere sigt, kan de samfundsøkonomiske omkost-

ninger ved klimabelastningen beregnes ved et givet forbrug af toiletposer. Som 

det fremgår af resultattabellen nedenfor, så vil en markant højere CO₂ pris, ikke 

rykke på analysens resultater. 
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6 Sammenstilling af de to scenarier 

6.1 Opsummering af diverse effekter 

Tabel 6-1 nedenfor opsummerer diverse forudsætninger og basis for CBA-

beregningerne. Tabellen angiver konsekvenserne ved 75 % anvendelse af toilet-

posen. 

Tabel 6-1 Opsummering af diverse forudsætninger og basis for CBA-beregninger 

Opsummering Mængde Enhed 

Medicin (cytostatika), der udledes til/belaster vandmiljøet i Re-

gion Hovedstaden 

829 kg aktivt stof/år 

Medicin (kontrastmiddel,) der udledes til/belaster vandmiljøet i 

Region Hovedstaden 

- kg aktivt stof/år 

Medicin (cytostatika), der udledes til/belaster vandmiljøet i Hil-

lerød 

16 kg aktivt stof/år 

Medicin (kontrastmiddel), der udledes til/belaster vandmiljøet i 

Hillerød 

- kg aktivt stof/år 

   

Antal patienter, der får kræftmedicin i Region Hovedstaden 50.000 Stk. 

Antal patienter, der scannes i Region Hovedstaden 120.000 Stk. 

Antal patienter, der får kræftmedicin i Hillerød 936 Stk. 

Antal patienter, der scannes i Hillerød 2.246 Stk. 

   

Antal toiletposer, der potentielt kan anvendes pr. år i Hillerød 12.507 Stk./år 

   

Indsamlet cytostatika (50 % anvendelse af toiletposen) 11 kg aktivt stof/år 

Indsamlet kontrastmiddel (50 % anvendelse af toiletposen) - kg aktivt stof/år 
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Opsummering Mængde Enhed 

Indsamlet cytostatika (75 % anvendelse af toiletposen) 16 kg aktivt stof/år 

Indsamlet kontrastmiddel (75 % anvendelse af toiletposen) - kg aktivt stof/år 

Indsamlet cytostatika (100 % anvendelse af toiletposen) 21 kg aktivt stof/år 

Indsamlet kontrastmiddel (100 % anvendelse af toiletposen) - kg aktivt stof/år 

 

6.2 Opsummering af samfundsmæssige 

omkostninger ved at anvende toiletposen 

versus den nuværende situation 

Baseret på ovenstående antagelser i de to scenarier beskrevet i de foregående 

kapitler og antagelserne i Tabel 6-1 er resultatet af de samfundsmæssige om-

kostninger opsummeret i nedenstående Tabel 6-2. 

Tabel 6-2 Opsummering af de årlige samfundsmæssige omkostninger i de to scena-

rier - basisantagelser 

  Business as 

usual (kr.) 

Brug af toiletpo-

ser (kr.) 

Direkte omkostninger     

CAPEX tertiær rensning (investering) 235.857 
 

OPEX tertiær rensning (drift) 376.230 
 

Indkøb af toiletposer 
 

262.638 

Distribution af toiletposer 
 

12.507 

      

Miljø- og sundhedseffekter     

Udledning til recipient 
 

197.447 

Tidsomkostning for patienter 
 

38.944 

Sundhedsomkostning for pårørende/plejere 22.799 5.871 

Sundhedseffekter for kloakmedarbejdere 4.288 1.383 

Miljø- og klimabelastning ved produktion af toilet-

poser 

 
550 

Samlet omkostning 639.174 519.340 
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Baseret på antagelserne er de samlede årlige omkostninger ved at udlede medi-

cinrester med spildevandet en smule højere end ved at anvende toiletposen. De 

samlede omkostninger ved at anvende toiletposen er beregnet til 520.000 kr. 

mens de samlede omkostninger ved fortsat at lukke cytostatika ud i vandmiljøet 

via spildevandet er 640.000 kr. Der er altså en samfundsmæssig gevinst ved at 

anvende toiletposer frem for fortsat at udlede medicinrester i spildevandet, som 

ender i vandmiljøet. 

Omkostningen ved udledning til recipienten er et udtryk for den miljøbelastning, 

der er ved at anvende toiletposen, da ikke alle patienter anvender toiletposen. 

Anvender 75 % af patienterne toiletposen, reduceres udledningen af kontrast-

stoffer med 75 %, men der udledes stadig 25 % af kontraststofferne til vandmil-

jøet. Desuden skal halveringstiden tages i betragtning, da det tager op til fem 

dage, før cytostatika er helt ude af kroppen, og der gives kun toiletposer til tre 

dage. Det indebærer, at der stadig er to dage, hvor der er en mindre tilførsel af 

cytostatika i spildevandet. 

6.3 Følsomhedsanalyse 

Resultatet af ovenstående beregninger er baseret på en lang række antagelser, 

som er præsenteret i de tidligere kapitler. Nogle af antagelserne er rimeligt 

sikre, mens andre af antagelserne er bedste kvalificerede gæt. De 'rigtige' og 

præcise antagelser bag beregningerne findes ikke. Der er derfor udarbejdet en 

følsomhedsanalyse, hvor beregningernes konklusioner er testet ved at variere 

forskellige variable. 

Resultaterne af følsomhedsberegningerne vises nedenfor. 

Tabel 6-3 Resultat af følsomhedsanalysen 

 Business as usual Brug af toiletposer 

Basis 639.174 519.340 

50 % benytter toiletposen 639.174 559.171 

60 % benytter toiletposen 639.174 543.170 

80 % benytter toiletposen 639.174 511.169 

90 % benytter toiletposen 639.174 495.168 

Alle benytter toiletposen 639.174 479.168 

Aktivstofandel 715.031 543.810 

Tidsværdi for brugere lig 0 639.174 480.396 

Toiletpose pris 639.174 519.340 

Anlægspris + 50 % 757.102 557.382 

Kun poser til første dag 639.174 488.528 
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Poser til 2 dage ved cytostatika 639.174 474.110 

Poser til 5 dage ved cytostatika 639.174 684.362 

 

Resultatet af beregningerne er generelt robuste over for ændringer i antagelser, 

forstået på den måde, at forholdet mellem business as usual og brug af toiletpo-

ser er uændret. Følsomhedsanalysen for aktivstofandelen af rensningsomkost-

ningerne og anlægsomkostningen medfører som den eneste en ændring i den 

samlede omkostning for business as usual. Det skyldes, at de begge medfører 

en højere rensningsomkostning. 

Den samlede omkostning ved at bruge toiletposen er lavere end den samfunds-

mæssige omkostning ved at udlede cytostatika til recipienten. Dermed falder 

den samfundsøkonomiske omkostning ved en højere andel af cytostatika-patien-

ter, der benytter toiletposer de første tre dage efter kemoterapi.  

Uddeles der kun toiletposer til den første dag efter kemoterapi, falder den sam-

fundsøkonomiske omkostning til 482.000 kr. Dog opsamles der kun 50 % cyto-

statika mod de 90 %, der opsamles pr. patient over tre dage. Faldet i omkost-

ninger skyldes, at koncentrationen af cytostatika er langt større det første døgn 

end på anden- og tredjedagen, hvorved mere cytostatika opsamles pr. pose. 

Brugen af toiletposer bliver dog samfundsøkonomisk urentabel, hvis patienter, 

der har modtaget kontrastmidler medtages i analysen. Dette skyldes, at kon-

trastmidler tilhører kategorien af C-stoffer. Der er kun en mindre andel – om-

kring 5-6 % af kontrastmidlerne, der tilhører B-stof-kategorien. Når kontrast-

midlerne dermed opsamles, medfører det en omkostning til opsamling, men ikke 

en tilsvarende økonomisk miljømæssig gevinst. Ud fra et forsigtighedsprincip 

kan der dog argumenteres for, at der bør være en økonomisk miljømæssig ge-

vinst, da kontrastmidler ikke nedbrydes i naturen og dermed ophobes. 
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7 Konklusion 

Konklusionen af denne cost-benefit-analyse er, med de givne centrale antagel-

ser, at anvendelse af toiletposen vil give en samfundsmæssig gevinst i forhold til 

fortsat at udlede medicinrester via spildevandssystemet, da de nuværende ren-

seanlæg ikke kan rense for medicinrester i spildevandet. Den ideelle og langtids-

holdbare situation vil være, hvis kommunale renseanlæg kan rense for medicin-

rester i spildevandet inden udledning til recipienten eller vandmiljøet. Denne si-

tuation har lange udsigter, da udbygning af renseanlæggene til håndtering af 

medicinrester vil tage mindst fem til ti år, hvor en planlægnings- og implemen-

teringshorisont på ti år nok er mest realistisk. 

I denne analyse har der kun været fokus på forbruget af cytostatika og kontrast-

midler og de dermed forbundne medicinrester, som bliver udledt i vandmiljøet. 

Da kontrastmidler typisk er kategoriseret som C-stof, har de ikke den samme 

miljøbelastning som cytostatika. Derfor omhandler denne analyse kun cytosta-

tika. 

Det er ikke muligt at opgøre miljøomkostningen ved at tage udgangspunkt i me-

dicinresternes omkostning for miljøet, da miljøbelastningen er meget diffus og 

ikke økonomisk mulig at værdisætte. Der er derfor i denne analyse anvendt en 

"cost-of-avoidance" tilgang, hvor omkostningen ved at eliminere medicinre-

sterne i vandmiljøet er blevet beregnet. Denne omkostning svarer så til miljø-

omkostningen. 

Denne cost-benefit-analyse er afgrænset til oplandet til Hillerød renseanlæg, da 

COWI/DHI har kendskab til forholdene omkring Hillerød renseanlæg. Resulta-

terne for Hillerød er efterfølgende skaleret op til hele Region Hovedstaden. 

Da det i analysen er antaget, at ikke alle patienter anvender toiletposen, vil der 

stadig være en mindre udledning af medicinrester til miljøet i scenariet med an-

vendelse af toiletposen. Ligeledes opfanger toiletposen heller ikke aktivstoffer 

udledt efter dag 3 for cytostatika-patienter. 

Følsomhedsanalysen viser, at resultatet er forholdsvist robust over for ændrin-

ger i de primære beregningsantagelser. 
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En effekt, der ikke er behandlet i denne analyse, er, at mikrodråber spredt ud i 

forbindelse med toiletbesøg kan medføre en for tidlig død, dårligere sædkvalitet 

hos mænd, et forøget antal aborter, hvis plejepersonalet er i den fødedygtige al-

der. Disse forhold taler for at anvende toiletposen, da det mindsker risikoen for 

at komme i berøring med aerosoler for både patient og plejepersonale i forbin-

delse med toiletskyl. Disse effekter er svære at kvantificere, da der ikke er stati-

stisk evidens for at konkludere noget om størrelsesforholdet, og er de derfor 

ikke medtaget i denne analyse. 

7.1 Resultater for Hillerød projektområde 

De vigtigste årlige resultater for analysen i projektområdet i oplandet til Hillerød 

renseanlæg er følgende: 

› Det er beregnet, at der vil være 926 patienter på en cytostatika-kur i oplan-

det til Hillerød renseanlæg. Disse patienter udleder 16 kg cytostatika. 

› Miljøeffekten eller den reducerede mængde aktivstoffer udledt til vandmil-

jøet ved at anvende toiletposen er beregnet til 11 kg cytostatika. 

› Der vil skulle anvendes 12.507 toiletposer ved en antagelse om, at 75 % af 

patienterne anvender toiletposen. 

› Den samlede samfundsmæssige omkostning er beregnet til at være 

640.000 kr. om året ved at fortsætte som nu og udlede medicinrester i 

vandmiljøet mod 520.000 kr. ved anvendelse af toiletposerne. 

› Det svarer til, at omkostningen til et patienttoiletbesøg i den nuværende si-

tuation er 38 kr. pr. toiletbesøg mod 31 kr. pr. toiletbesøg ved anvendelse 

af toiletposen. 

› Den årlige omkostning for Region Hovedstaden til indkøb af toiletposer og 

håndtere toiletposerne i projektområdet til Hillerød renseanlæg vil være 

275.000 kr. 

› Omregnet til en øget direkte omkostning ved indkøb og håndtering af toilet-

poser pr. cytostatika-patient, der anvender toiletposen, vil svare til, at Re-

gion Hovedstaden vil få en ekstraomkostning på 396 kr. pr. patient. 

7.2 Resultater for Region Hovedstaden 

Baseret på ovenstående projektområde er de årlige resultater skaleret op til at 

dække hele Region Hovedstaden. 

› Det er beregnet, at der er 49.500 patienter på en cytostatika-kur i Region 

Hovedstaden. Disse patienter udleder 829 kg cytostatika. 

› Miljøeffekten eller den reducerede mængde aktivstoffer udledt til vandmil-

jøet ved at anvende toiletposen er beregnet til at være 562 kg cytostatika. 
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› Der vil skulle anvendes 891.000 toiletposer til cytostatika-patienter ved en 

antagelse om, at 75 % af patienterne anvender toiletposen. 

› Den samlede samfundsmæssige omkostning er beregnet til at være 34 mil-

lioner kr. om året ved at fortsætte som nu og udlede medicinrester i vand-

miljøet mod 28 millioner kr. ved at anvende toiletposerne. 

› Det svarer til, at omkostningen til et patienttoiletbesøg i den nuværende si-

tuation koster 38 kr. pr. toiletbesøg mod en omkostning på 31 kr. pr. toilet-

besøg ved at anvende toiletposen. 

› Den årlige omkostning for Region Hovedstaden til indkøb af toiletposer og 

håndtere toiletposerne i Region Hovedstaden vil være 19,6 millioner kr. 

› Omregnet til en øget direkte omkostning ved indkøb og håndtering af toilet-

poser pr. cytostatika-patient, der anvender toiletposen, vil det svare til, at 

Region Hovedstaden får en ekstraomkostning på 396 kr. pr. patient. 

7.3 Perspektivering 

Dette afsluttende afsnit indeholder nogle perspektiveringer på opgavens analy-

seområde. 

› Ved central rensning på et spildevandsanlæg fjernes samtlige aktivstoffer. 

Den samfundsøkonomiske omkostning ved at fjerne cytostatika er dermed 

41.200 kr. pr. kg. 

› Ved brug af toiletposer er den undladte mængde af aktivstoffer afhængig af 

patienternes villighed til at benytte toiletposen såvel som varigheden af 

brugen. 

› Benyttes toiletposen i tre dage, opsamles små 90 % af aktivstofferne fra 

patienten. Dette betyder, at selvom patienten er villig til at benytte toiletpo-

sen i de tre dage, udledes der stadig 10 % til recipienten. 

› Når der tages højde for 'opsamlings-effektiviteten', udgør den samfunds-

økonomiske omkostning ved brug af toiletposer 49.400 kr. pr. kg cytosta-

tika, der ikke udledes til recipienten. Heraf er de 30.600 kr. til opsamling 

med toiletposen og de resterende 18.800 kr. miljøomkostningen ved den 

cytostatika, der stadig udledes til recipienten. 

› Mængden af cytostatika som patienterne udleder over tid er faldende. Cyto-

statika har en halveringstid på 24 timer. Det betyder, at efter det første 

døgn har patienterne udledt 50 % af den cytostatika, de har modtaget i de-

res kemokur. På anden dagen udskilles 25 % og på tredjedagen endnu 12,5 

%. Miljøgevinsten ved brug af toiletposen er dermed størst det første døgn, 

efter patienten har modtaget kemoterapi. Omkostningen til brug af toiletpo-

sen er uændret og ikke afhængig af koncentrationen af cytostatika. 
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Nettogevinsten ved at benytte toiletposen er dermed faldende over tid, fra 

patienten modtager kemoterapi. 

› Der er ikke i analysen taget højde for, at toiletposen vil kunne anvendes til 

at opfange medicinrester på andre områder som f.eks. antibiotika. Det 

kunne evt. give en større gevinst af at anvende toiletposen. 

› Det vurderes dog, at den rigtige langtidsholdbare løsning for miljøet, vil 

være at opgradere kommunale renseanlæg til at kunne håndtere medicinre-

ster i spildevandet. Indtil da giver anvendelse af toiletposen god samfunds-

mæssig mening. 

› Da kontrastmidler primært er C-stoffer, er de ikke medtaget i denne cost-

benefit-analyse. Da kontrastmidlerne generelt ikke er bionedbrydelige, vil 

de dog fortsat blive ophobet i vores omgivende miljø. Ud fra forsigtigheds-

princippet kan det være meget fornuftigt at anvende toiletposerne til op-

samling af kontrastmidler. Kontrastmidler er særdeles velegnede i forhold til 

opsamling, da de hurtigt forlader kroppen, og antallet af toiletposer pr. per-

son derfor kun vil være en. Hvis man igangsætter opsamling af kontrast-

midler, vil kontrastmidler indeholdende grundstofferne barium eller gadoli-

nium være mest oplagte, da disse sandsynligvis har størst negativ miljøpå-

virkning. Disse stoffer udgør ca. 6 % af den samlede mængde kontrastmid-

del i Region Hovedstaden. 

 


