
Medicinaffald 
skal afleveres på apoteket 

– ikke i skraldespanden 



Recept- og håndkøbsmedicin
Medicin (både tabletter, salver, væsker, medicinsk 

plaster og vacciner) til mennesker og kæledyr.

Insulinpenne
Det er medicinaffald, da der altid vil være lidt 

insulin tilbage i pennen. Spørg apoteket, om 

materialet fra dine penne kan genbruges.

Skarpe genstande
Kanyler, ampuller og skalpeller skal placeres i 

en godkendt kanyleboks eller anden sikker 

beholder, før du afleverer dem. Kommunerne 

kan have forskellige regler om, hvor brugte  

kanyler og sprøjter skal afleveres.

Apoteket har ikke pligt til at tage imod kanyler, 

men mange gør det alligevel. Kontakt din 

kommune eller apoteket for at få mere at vide.

Kviksølv
Gammeldags termometre indeholder kviksølv. 

Sørg for at pakke knuste og defekte termometre 

ind, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan 

forårsage skade.

Dette er medicinaffald 



Tomme bøtter og blisterpakninger 
Tomme medicinbøtter i plast eller glas samt tomme  

blisterpakninger skal sorteres som restaffald, plast eller glas  

efter kommunens retningslinjer.
 

Tomme papæsker 
Papæsker og yderemballage skal sorteres som pap.
 
Vitaminpiller og andre former for kosttilskud 
Dette er ikke medicin og skal sorteres som restaffald.
 

Elektronik og medicinsk udstyr
Elektroniske termometre, blodtryksmålere m.m. skal bortskaffes 

som elektronisk affald.
 

Shampoo og andet godt fra badeværelset 
Shampoo, solcreme, kosmetik, lusemidler, hårfarve og plejeprodukter 

uden indhold af medicin er husholdningsaffald. Se på pakken eller 

spørg kommunen, om det skal bortskaffes efter særlige regler.

Dette er ikke 
medicinaffald



Godt vi har apoteket
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Gammel og ubrugt medicin er farligt affald, og det skal afleveres  

på apoteket. Dels fordi din medicin kan være livsfarlig, hvis den  

kommer i de forkerte hænder. Og dels fordi du forurener miljøet,  

hvis du smider det i skraldespanden eller skyller det ud i toilettet. 

Derfor skal det destrueres forsvarligt. 

Apoteket samler medicinresterne i store, forseglede bokse. 

Her opbevares de sikkert, indtil kommunen henter boksene og 

får medicinaffaldet destrueret på særlige anlæg.

Du skal aflevere dit medicinaffald i en gennemsigtig pose. Lad 

gerne medicinen blive i inderpakningen (fx glas, blisterpakning 

eller plastbeholder), når du afleverer det. Yderpakningen i form 

af pap kan du sortere hjemmefra sammen med dit øvrige affald. 

Kanyler kan du aflevere i en kanyleboks eller anden sikker 

beholder, så ingen stikker sig. Spørg på apoteket, hvis du vil vide 

mere om opbevaring og aflevering af medicin.

Brochuren er udarbejdet i samarbejde med:

Kommunernes 
Landsforening




