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 > Danskerne skal lære, 
at medicinrester skal 
afleveres på apoteket 
– og at medicinaffaldet 
skal sorteres først. 
Informationsmateriale fra 
Apotekerforeningen skal 
hjælpe apotekerne med at 
informere borgerne.

 

Fire ud af ti danskere ved ikke, at 
deres medicinrester skal afleve-
res på apoteket. Det viser en ny 

undersøgelse fra YouGov, som Apote-
kerforeningen netop har gennemført. Og 
færre ved nok, hvordan de skal pakke og 
sortere medicin og klinisk risikoaffald, 
inden det bliver afleveret.

Derfor skyder foreningen nu en oplys-
ningsindsats i gang. Hovedbudskabet 
er, at medicinaffald er farligt affald. Det 

kan udgøre en sikkerhedsrisiko for dyr 
og mennesker, og det kan skade miljøet, 
hvis det ikke bortskaffes forsvarligt. Der-
for skal det afleveres på apoteket, hvor 
kommunen henter det og sikrer en for-
svarlig destruktion.

Opfordrer apotekerne til at deltage
Informationsmaterialet er klar inden 
sommerferien og består blandt andet af 
plakater, dørstickere og en brochure. I 
brochuren bliver det tydeligt forklaret, 
hvad der er medicinrester, og hvad man 
skal sortere fra, inden man går på apote-
ket og afleverer det.

”Mange danskere skelner ikke mellem 
apotekets forskellige varekategorier og 
betragter eksempelvis rester af kosttil-
skud og plejeprodukter som medicinaf-
fald, som de tror skal afleveres på apo-
teket. Der er derfor hårdt brug for en 
oplysningsindsats. Den skal sikre, at me-
dicinrester bortskaffes forsvarligt, og at 
apotekerne slipper for at fylde behol-
deren til medicinaffald med tom em-
ballage og andet, der hører hjemme i 
husholdningens almindelige affaldssor-

Information til danskerne  

Hvordan vil du skaffe dig 
af med medicinrester?

6 ud af 10: apotek
1 ud af 10: skraldespanden
2 ud af 10: ved ikke 
5 % afleverer på forbrændingen

Kilde: Undersøgelse gennemført blandt et  
repræsentativt udsnit af befolkningen af YouGov  
for Danmarks Apotekerforening, maj 2021.

tering,” siger sundhedsfaglig chefkonsu-
lent Helle Jacobsgaard fra Apotekerfor-
eningen.

Hun håber, at apotekerne aktivt vil 
være med til at informere kunderne og 
lokalsamfundet om, hvor og hvordan de 
skal indlevere deres medicinrester.

Synligt samfundsansvar
Helle Jacobsgaard peger også på, at den 
øgede synlighed om apotekernes pligt 
til at tage imod returmedicin giver en 
mulighed for at markere sig inden for 
den grønne dagsorden.

”Apotekerne påtager sig et vigtigt sam-
fundsansvar ved at indsamle medicinre-
ster og være med til at sikre, at det bliver 
destrueret forsvarligt, så det ikke havner 
i de forkerte hænder eller forurener na-
turen. Apotekerne tager på den måde et 
medansvar for, at medicinens livscyk-
lus afsluttes på en forsvarlig måde,” siger 
Helle Jacobsgaard.

I PGEU-rapporten ’Green and 
Sustainable Pharmacy in Euro-

pe’ bliver Danmark netop frem-
hævet som et af de lande, hvor 

Medicinrester skal på apoteket



70 apoteker har på 
bare tre måneder 
modtaget næsten 14.000 
brugte insulinpenne til 
genanvendelse. 
 

Siden 1. december 2020 er folk 
med diabetes i Aarhus, Køben-
havn og Kolding kommuner ble-

vet opfordret til at indlevere deres 
brugte insulinpenne fra Novo Nordisk 
på apoteket. De værdifulde materia-
ler bliver herefter genanvendt i andre 
produkter. 

Den ordning er borgerne med på. De 
første tre måneder er der således ind-
samlet 368 kilo insulinpenne. Det sva-
rer til op mod 14.000 penne, der slip-
per for at ende på forbrændingen. Den 
gode vilje til at ’tænke grønt’ går også 
igen i interviews med de mennesker 
med diabetes, der er 
en del af pilotprojek-
tets kvalitative eva-
luering. Det fortæller 
Kirsten Lauritsen, der 
er antropolog og ar-
bejder hos Novo Nor-
disk. Hun hjælper 
Novo Nordisk med at 
forstå, hvordan man 
som patient håndte-
rer sin diabetes i dag-
ligdagen.

”Jeg har talt med 
22 mennesker med diabetes, der alle 
er interesserede i at returnere deres 
brugte insulinpenne. Der er stor villig-
hed til at affaldssortere,” siger hun.

Det starter i skranken
Et vigtigt led i pilotprojektet er, at apo-
teket udleverer en pose til patienten, 
som den brugte insulinpen kan retur-

neres i. Og det er et centralt element i 
ordningen, forklarer Kirsten Lauritsen. 
Hun opfordrer derfor apotekerne i de 
tre kommuner til at huske at udlevere 
den, når kunderne kommer for at hen-
te deres insulin.

”Systemet starter i skranken. Hvis 
apoteket giver kunden en pose, så har 
kunden en indbygget forpligtelse til 
at give den tilbage igen. Man skylder 
hinanden noget. Posen er en gave, og 
den cirkulære økonomi starter her,” si-
ger hun og peger på, at posen fungerer 
som de brugte pennes ’hjem’. Både når 
man er derhjemme, når man transpor-
terer dem til apoteket, og når de afle-
veres i skranken. 

 ”De med diabetes, der ikke har fået 
udleveret posen på apoteket, er mere 
skeptiske over for forsøget og oplever, 
at det ville føles upassende at bringe 
de brugte penne med sig retur. Posen 
legitimerer altså retursystemet,” siger 
Kirsten Lauritsen.

 
Store perspektiver
Pilotprojektet Retur-
pen løber frem til den 
30. august 2021, og 
herefter vil man tage 
stilling til, om ordnin-
gen skal gøres perma-
nent og udvides til 
hele landet. Kasper 
Bødker Mejlvang, der 
er landechef i Novo 
Nordisk Danmark, pe-
ger på, at der er store 

perspektiver i projektet: 
”Dels forbliver det værdifulde mate-

riale i det cirkulære system og bliver 
genanvendt i andre produkter. Dels 
sparer vi miljøet for den forurening, 
der skabes, når det bliver destrueret. 
Og det kan blive til noget, da vi på ver-
densplan årligt producerer 500 millio-
ner insulinpenne.” 

Returpen  

apotekerne er forpligtet til at tage imod 
medicinaffald og sikre, at det bliver af-
hentet og korrekt destrueret af det kom-
munale selskab. Denne opgave er udpe-
get som en af de syv vigtige punkter på 
apotekernes grønne dagsorden.

Ny stor plan for affaldssortering
Samfundets syn på affald, og borger-
nes holdning til at sortere det, har des-
uden ændret sig meget de senere år. Og 
fra 1. juli tages endnu et skridt i retning 
af yderligere sortering, når kommuner-
ne går i gang med implementering af en 
ny stor plan for mere affaldssortering. 
Det betyder, at der kommer stort fokus 
på området, og apotekernes oplysnings-
indsats ligger fint i slipstrømmen af den 
kommunale.

Dansk Affaldsforening, der er en sam-
menslutning af de kommunale selska-
ber, har orienteret deres medlemmer 
om, at apotekerne nu vil sætte fokus på 
håndtering af medicinaffald. Flere kom-
muner har allerede meldt tilbage, at de 
er interesserede i at samarbejde med 
apotekerne om at udbrede budskabet. 

Stor villighed til at  
aflevere brugte insulinpenne
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