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Apotea har samlat in över fyra ton överblivna 

läkemedelsrester  

Apotea.se, Sveriges enda renodlade nätapotek, har samlat in fyra ton överblivna 

läkemedelsrester i en kampanj som inleddes i början av september förra året. Överblivna 

läkemedel är ett allvarligt miljöproblem och insamlingen är numera en naturlig del av 

bolagets dagliga arbete.  

Även om vi i Sverige är ganska bra på att samla in läkemedel hamnar runt 250 ton läkemedel 
i hushållssoporna enligt en undersökning av läkemedelsverket 2012. Rester av läkemedel 
dyker upp i känsliga hav som Östersjön, i grundvattnet och i dricksvattnet. Hormoner från p-
piller ansamlas i sjöar och hav och skadar fisken som får svårt att reproducera sig. Den 
antibiotika som kommer ut i naturen kan leda till att bakterier blir motståndskraftiga mot 
antibiotika, vilket gör att de blir svårare att bekämpa när vi blir sjuka.  
 
Det var mot denna bakgrund som apotea.se i september 2016 inledde en 
återinsamlingskampanj där kunderna uppmanades att skicka in alla överblivna läkemedel. 
Apoteken är redan i dag skyldiga att ta emot överblivna läkemedel, men apotea.se har gått 
ett steg längre genom att erbjuda kunderna att kostnadsfritt skicka in läkemedlen på ett 
enkelt och smidigt sätt. I samband med köp på apotea.se kan kunderna beställa en returpåse 
med fraktsedel och lämna in försändelsen hos valfritt postombud. De överblivna läkemedlen 
transporteras till apotea.se och sedan vidare för säker hantering och destruering, så att inga 
läkemedelsrester når miljön. 
 
Kunderna har inte varit svåra att övertyga. Apotea.se har sedan starten skickat ut i snitt 
7 000 returpåsar i månaden, vilket lett till att hela fyra ton överblivna läkemedelsrester har 
kunnat samlas in under knappt nio månader.  
    
”Det är oerhört glädjande att vi på det här sättet lyckats inspirera kunderna att vara 
delaktiga i vårt hållbarhetsarbete och bidra till en bättre miljö”, säger Tove Ahlström, 
hållbarhetschef på apotea.se. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Ahlström, hållbarhetschef apotea.se, tfn 076-1640611, e-post: 

tove.ahlstrom@apotea.se 

Om apotea.se  

Apotea.se är Sveriges första fullsorterade apotek som bara finns på nätet. Apotea.se har det största sortimentet, över 12 

000 receptfria varor och 5 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och de lägsta priserna enligt HUI. Med 

snabba leveranser och rådgivning via mail, chatt och telefon underlättar vi vardagen för våra kunder. Apotea.se var först 

med att få Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva apotek på nätet 2011. Sedan dess har försäljningen ökat från ca 11 Mkr 

till 968 Mkr 2016. Apotea.se har närmare 300 anställda. För mer information se: apotea.se. 

mailto:tove.ahlstrom@apotea.se

