
 

 

 

 

Destruksjon av veterinære legemidler 
STIM sin destruksjonsordning innebærer retur av vaksiner, bedøvelse, rognbehandling og 

badeavlusningsmidler. Dette er produkter som potensielt kan være miljøskadelige, og skal 

derfor destrueres på avfallsanlegg som har godkjenning for å motta disse.  

Miljø  

All menneskelig aktivitet kan påvirke miljøet vi lever i, og det er viktig å tilpasse vår aktivitet 

slik at miljøet ikke tar skade. Legemidler i miljøet kan utgjøre et problem, spesielt for 

organismer som lever i vann.  

Avløpsrenseanleggene er bygget og dimensjonert for å fjerne organisk materiale, fosfor og i 

noen tilfeller nitrogen, som kommer fra urin og avføring. Renseanleggene er ikke bygget for å 

fjerne legemiddelrester eller miljøgifter. Det er derfor viktig at legemiddelrester destrueres på 

forsvarlig måte.  

Tomemballasje og sprøytespisser   

Tomme beholdere kan leveres som henholdsvis plast og glassavfall. Det skal ikke være 

noen form for produktrester og beholderen skal være helt tørr. Sprøytespisser kan pakkes i 

hardplast og leveres på den lokale miljøstasjonen.  

Andre legemidler  

Har du andre legemidler som skal destrueres, eller større mengder som ikke er egnet for 

destruksjonseskene, ta kontakt med STIM for nærmere avtale.  

Andre kjemikalier  

Hvis du sitter med rester av formalin eller Amasil ta kontakt med STIM for videre instrukser. 

 

For henting eller bestilling av destruksjonsesker:  

E-post: destruksjon@stim.no 

Tlf: 76 06 09 30 

www.stim.no 
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Medisinsk avfall – klargjøring og bestilling 

 

Beskrivelse Utført Kommentar 

Esken skal settes sammen ihht beskrivelsen på esken.   

Sett i innersekken.   

Strø absorberende middel (f.eks. ProBio Matrix Torvmose) 

i bunnen av sekken før esken med innersekk tas i bruk.   

Flasker og andre beholdere som settes i esken skal være 

tette. Disse skal stå i esken, ikke ligge.   

Ha støtdempende materiale rundt avfallet slik at det ikke 

er fare for at noe knuses. Avslutt også med støtdempende 

materiale på toppen før innersekken forsegles. 

  

Forsegle innersekken med strips eller tape. Legg kopi av 

pakkelisten (skjemaet «Legemidler til destruksjon») i 

esken og lukk og forsegle esken med tape. 

  

Bestilling av transport: e-post til destruksjon@stim.no  

• Oppgi kontaktperson og telefonnummer  

• Husk å oppgi nøyaktig henteadresse  

• Husk å oppgi nøyaktig antall esker som skal hentes 

  

 
Transport  

Esken(e) blir hentet av PostNord AS og transporteres til STIM avd. Bodø. Sjåføren har med 

seg etiketter som skal settes på esken(e) før transport.  

Risiko  

Det er kun legemidler som er oppgitt på STIM sine nettsider som kan pakkes i eskene. Ved 

innblanding av andre kjemikalier kan dette medføre risiko for brann og kjemiske reaksjoner. 

Dette kan gi skade på mennesker og materiell.  

Avvik som nevnt ovenfor vil bli rapportert og fakturert.  

Andre kjemikalier leveres til lokalt godkjent mottak. 


