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Alle apoteker har nok prøvet at 
få indleveret en stor pose fyldt 
med medicinrester, cremer, 

termometre og alt mulig andet, der var 
i medicinskabet, da det skulle tømmes. 
Apoteket kan ikke sige nej til at modta-
ge medicinaffaldet, men personalet skal 
ikke bruge tid på at sortere det. Det bli-
ver slået tydeligere fast i en revideret 
vejledning til apotekerne om medicin-
rester, hvor ordet ’sortere’ er fjernet. Den 
reviderede vejledning er udarbejdet i 
samarbejde med KL og CRECEA.

”Vejledningen beskriver, at det er apo-
tekets opgave at tage imod medicinre-
ster og opbevare dem forsvarligt, ind-
til de bliver hentet af det affaldsselskab, 
kommunen har aftale med – helt, som 
det står i apotekerloven. Men det er en 
misforståelse, at apoteket eksempel-
vis skal tømme emballagen for medi-
cin. Den håber vi at have ryddet af vejen 
nu, for det har aldrig været meningen, at 
apoteket skulle påtage sig den opgave,” 
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MATERIALE

Apotekerne vil medio juni 
modtage morgenmødemateria-
le med blandt andet en lille film, 
som viser, hvordan apotekerne 
skal håndtere indleveringen af 
medicinaffald.

N Y  V E J L E D N I N G

Apoteket har pligt til at modtage kundernes medicinrester.  
Nu slår ny vejledning fast, at det ikke er apoteket, som skal sortere i det medicinaffald, 

der indleveres. Det skal kunden selv gøre - og helst have det gjort hjemmefra.

fortæller tilskudskonsulent Gitte Hess-
ner fra Apotekerforeningen. Hun har væ-
ret den faglige ankerperson i revisionen 
af den over ti år gamle vejledning.

Fokus på sikkerhed
Den nye vejledning har også fokus på ar-
bejdsmiljøet. Det indleverede medici-
naffald kan opleves som ulækkert, og 
medarbejderne skal undgå at komme i 
berøring med medicin og skarpe eller 
spidse genstande. Affaldet ændrer sig 
også i en mere farlig retning.

”I FMK-samarbejdet er vi eksempelvis i 
gang med at undersøge, om man kan til-
passe FMK til at rumme IV-behandling, 
når det flyttes fra sygehuset og hjem til 
patienten. Det viser den glidning med 
hjemmebehandling, som er i gang. Og 
når patienten kan få ret stærk medi-
cin og eksempelvis kemobehandling i 
hjemmet, skaber det en helt ny type af-
fald med medicinrester i – for eksempel 
slanger og tomme infusionsposer,” siger 
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Gitte Hessner og tilføjer, at apoteket 
ikke kan sige nej til at modtage den-
ne type affald. 

”Men vi kan kræve, at det farlige af-
fald er forsvarligt sorteret og embal-
leret, så apotekets personale ikke 
udsættes for risiko ved rester af for 
eksempel cytostatika,” påpeger hun.

Hjælp kunden til selvhjælp
Vejledningen anviser, hvordan apo-
teket kan hjælpe kunderne med at 
sortere i affaldet, så personalet ikke 

selv får kontakt med det. Helt kon-
kret anbefales det, at apoteket har 
en bakke klar, som kunden kan hæl-
de medicinaffaldet op i, samt en 
kanyleboks, man kan benytte til far-
ligt affald – hvis kunden da ikke selv 
har medbragt en.

”Apoteket kan så tilbyde at guide 
kunden i at sortere affaldet, så yde-
remballage, tom emballage, kosttil-
skud, kosmetiske produkter og alt 
det andet, som bliver indleveret, sor-
teres fra og bortskaffes i den almin-

delige affaldsordning,” siger Gitte 
Hessner.

Hun håber, at apotekerne vil tage 
imod de nye retningslinjer og hjælpe 
kunderne på vej. 

Den opdaterede ’Vejledning om mod
tagelse af medicinaffald og klinisk risi
koaffald på apoteket’ er udarbejdet af 
Apotekerforeningen i samarbejde med 
KL og CRECEA, og den er clearet med 
Miljøstyrelsen. Den ligger på medlems
nettet.


