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Avfall Excretion

Deponi

Kommunalt 
reningsverk 

Mark

Grundvatten

Dricksvatten
Läkemedel

Husavlopp
Sopor

Luft

Förbränning

Ytvatten

Vilka flöden kan apoteken påverka?



Vilka processer kan apoteken påverka?

Nedströms
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Utmaning Vi kan påverka

Läkemedel hamnar i avlopp 

och/eller hushållssopor

Informera allmänheten: 

Lämna tillbaka överblivna läkemedel 

till apoteken. 



Lämna överblivna läkemedel till ditt apotek

• Lämna dina läkemedelsrester till ditt apotek – i en genomskinlig 
påse. Finns att hämta gratis på alla apotek!

• Alla överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka. Även

– nikotin- och hormonplåster  

– pulverinhalatorer

– salvor/krämer/mixturer

• Vanliga pappersförpackningar 
källsorteras som sådana
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…så destrueras de på ett säkert sätt

• Dina överblivna läkemedel transporteras till en förbränningsstation 
där de förbränns vid höga temperaturer

• Rökgaserna renas för att hålla utsläppen av försurande gaser på en 
låg nivå

• Resterna från rökgasreningen och askan har låg giftighet och läggs 
på godkända platser, sk deponier
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Kampanj ökade läkemedelsinsamling med 42 %

• 17 ton extra insamlade 

• 12 000 adopterade en mört

• 70 000 besökte hemsidan 
som informerade om risken 
om läkemedel hamnar i 
miljön
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Vilka processer kan apoteken påverka?

Uppströms 
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Utmaning Vi kan påverka

Felanvändning av läkemedel t.ex. 

bristande följsamhet, feldosering 

Råd allmänheten: 

Använd dina läkemedel på rätt sätt

Krav på läkemedelstillverkarna: 

receptfria läkemedel

Gemensamma krav mot industrin 

med landstingen. Följa upp kraven. 

Krav på läkemedelstillverkarna: 

receptbelagda läkemedel

INGEN MÖJLIGHET ATT 

PÅVERKA p.g.a av generika 

utbytet. 





Sammanfattning

• Med information och kommunikation till allmänheten kring 
utmaningarna kring läkemedel i miljön kommer vi långt.

• Men politisk styrning som ger kunderna en möjlighet att fatta ett 
medvetet beslut saknas. 
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