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Ökad insamling av överblivna
läkemedel
Läkemedel gör stor skillnad i många människors liv, men de kan också göra
stor skada om de används fel eller hamnar i naturen. Därför har Apoteket för
tredje året i rad arrangerat Stora Läkemedelsinsamlingen för att påminna
kunder om att lämna in överblivna läkemedel. I år ökade insamlingen med 40
procent.
– Vårt viktigaste arbete för att minska mängden överblivna läkemedel genom
att motivera kunderna att fullfölja sina behandlingar. Men vi vet att det
ibland ändå blir läkemedel över. Då är det viktigt att de tas om hand på rätt
sätt och ur det perspektivet är det glädjande att insamlingen ökar, säger
Apotekets hållbarhetsdirektör Anna Rogmark.

Idag finns överblivna läkemedel i byrålådor, badrumsskåp eller på andra
ställen i många hem och i värsta fall spolas de ut i avloppen eller slängs i
hushållssoporna. Om det ligger läkemedel hemma utan förpackningar och
bipacksedel finns risken att de används fel eller att barn eller husdjur hittar
dem.
Ett problem är att de flesta reningsverk inte klarar att bryta ner aktiva
läkemedelssubstanser som därmed hamnar i vattendrag och hav där de tas
upp av fiskar och groddjur, vilket bland annat kan påverka
fortplantningsförmågan.
Läkemedel som lämnas till Apoteket tas om hand och skickas till särskilda
förbränningsanläggningar som destruerar dem och tar hand om
restprodukterna på ett säkert sätt.
Insamlingskampanjen genomfördes nu för tredje året i rad. Apoteket ger alla
medlemmar i kundklubben en särskild miljöbonus när de lämnar in
överblivna läkemedel och under Stora Läkemedelsinsamlingen dubblas den
bonusen. Resultaten tyder på att medvetenheten om vikten av att samla in
överblivna läkemedel ökat. Totalt lämnaden 435 ton läkemedel in till
Apoteket 2018 och det är en ökning från 417 ton året innan.
– Vi vet att våra kunder uppskattar möjligheten att lämna in överblivna
läkemedel till oss. Men vi arbetar också för att läkemedel och andra
produkter vi säljer ska produceras på ett hållbart sätt och för att minska
transporternas miljöpåverkan. I det arbetet försöker vi också påverka
myndigheter och samarbetspartners, säger Anna Rogmark.

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta
varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande
gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett
utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till
konsumenter och vården.
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