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Ubrugt medicin skal destrueres for-
svarligt, og medicinrester skal der-

for afleveres på apoteket. Det er to af de 
budskaber, som apotekerne opfordres 
til at være medafsendere af de to sidste 
uger i maj. 

Kampagnen skal minde borgerne om 
korrekt håndtering af medicinrester og 
har Alliancen Stop Medicinspild som af-
sender. En alliance, som Danmarks Apo-
tekerforening senest er kommet med i. 

Målet med alliancen er at hindre medi-
cinspild og miljøbelastning fra medicin. 
Det skal ske ved at fokusere på bedre 
brug af medicin og gøre opmærksom på, 
at medicinrester skal indsamles og de-
strueres korrekt. 

Den nye kampagne er finansieret af 
Sygeforsikringen Danmark og vil blandt 
andet være synlig på sociale medi-
er og på plakater, som apotekerne op-
fordres til at hænge op. Kampagnen vil 
især være intensiv i de fire byer Næst
ved, Roskilde, Kolding og Vejle, hvor man 
samtidig vil undersøge borgernes kend-
skab til håndtering af medicinaffald før 
og efter, at kampagnen har været i gang. 

Ifølge sundhedsfaglig direktør Bir-
the Søndergaard, Apotekerforeningen, 
er den kommende kampagne helt i tråd 

Kampagne om indsamling af medicinrester

K A M PA G N E

Hvis du har glemt det meste, så kom til 50 års kandidatjubilæumstræf på:
 
Comwell Borupgård i Snekkersten den 20. september 2022
hvor årgang 72 og 72+ (dem fra årgang 72, der blev kandidat i 73 eller senere) fejrer, at det 
er 50 år siden, vi forlod Danmarks farmaceutiske Højskole med et kandidatbevis i hånden.

Lad os tilbringe nogle hyggelige timer sammen.
 

Husker du den store dag? Tilmeldingsfrist:  1. juli
Pris:                 775 kr.

Send e-mail til 
cand.pharm.50@draebye.com med 
navn, adresse og mobilnummer. 
Så sender vi invitation og yderligere info.

På gensyn

Annelise, Hans Ulrik, Hans-Erik og Nils

De to sidste uger af maj 
sættes der (igen) fokus på, 
at medicin er farligt affald, 
som skal afleveres på 
apoteket.

Alliancen Stop Medicinspild
Alliancen består af:
•  Pharmadanmark
• Gigtforeningen
• Ældresagen
• Lægeforeningen
• Apotekerforeningen

med det materiale om medicinaffald, 
som foreningen sendte ud sidste år med 
et tilsvarende budskab. 

”Vi gentager nu budskabet til borgerne 
om, at medicin er farligt affald, der skal 
håndteres forsvarligt – både for miljø-
ets skyld og for at sikre, at ubrugt medi-
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cin ikke falder i de forkerte hænder. Det 
kan ikke siges ofte nok. Kampagnen lig-
ger i god forlængelse af Returpen, hvor 

vi i samarbejde med blandt andre Novo 
Nordisk modtager brugte insulinpenne 
på apotekerne og sikrer, at materialerne 

KAMPAGNE. Alliancen Stop Medicinspild, 
som Apotekerforeningen er en del af, opfordrer 
apotekerne til at dele kampagnematerialet på de 
sociale medier og hænge plakater op i kampag-
neperioden, der er de to sidste uger af maj. Der er 
udarbejdet flere grafiske versioner af budskabet, 
og de er alle lette at afkode.

Ubrugt medicin 
skal destrueres 

forsvarligt.
Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Medicinrester  
skal afleveres  
på apoteket.

bliver genbrugt. Begge dele viser, at apo-
tekerne er med til at tage et samfunds-
ansvar,” siger Birthe Søndergaard.

Informationskampagnen gennemføres 
samtidig med et analyseprojekt, der skal 
generere viden om, hvilken type medi-
cinrester der afleveres på apotekerne og 
i hvilken mængde. Projektet er optaget 
i Netværk for Udvikling af Apoteksprak-
sis, der har indbudt apoteker i og uden-
for netværket til at deltage i indsamlin-
gen og registreringen. Universiteterne 
deltager også i projektet og formidler 
blandt andet, at farmaceutstuderen-
de på studieophold kan stå for hele eller 
dele af registreringen.                MWH

Hurtige og sikre resultater med, Perio Plus CHX 
løsninger, som dine patienter vil elske at bruge. 

VÆLG DEN RIGTIGE FORMEL  
TIL HVER ENKELT PATIENT

FÅ EN PRØVE TILSENDT - PERIOPLUS.COM/DK

+  Effektiv beskyttelse mod en bred vifte af bakterier. 
Virkning op til 12 timer

+   Minimal misfarvning og 
reducerer smagsforstyrrelser

+  Hurtig udryddelse af biofilm  
og bremsning af dens vækst

 DEJLIG FRISK
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SSmagmag


