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Ordningen for klinisk risikoaffald og medicinrester 
 

Ordningen for klinisk risikoaffald og medicinrester er målrettet Apoteker og mindre 
erhvervsvirksomheder. 
 
Som totalentreprenør står SMOKA for alle opgaver ved håndtering og bortskaffelse af 
klinisk risikoaffald og medicinrester.  
Ydelsen omfatter telefonrådgivning, vejledning hos kunden, indsamling, vejning, læsning, 
transport, dokumenthåndtering og behandling. 
 
SMOKA medtager ved afhentning af klinisk risikoaffald også andet farligt affald, såsom 
batterier og lyskilder. 
 

Hvilke typer affald er omfattet Hvem er omfattet 

Klinisk risikoaffald og medicinrester 
omfatter smitteførende uhygiejnisk og 
sundhedsfarligt affald, som f.eks.: 

 

 Kanyler og skarpe eller stikkende 
instrumenter 

 Smitteførende affald 
 Mikrobiologiske dyrkningsmedier, 

petriskåle og lignende 
 Plastspidser og kasserede instrumenter  
 Vævsaffald 

 

 Apoteker 
 Praktiserende læger og tandlæger 
 Praktiserende jordmødre 
 Hjemmeplejen 
 Klinikker 
 Behandlingsinstitutioner 
 Laboratorier 
 Dyrlæger  

 
 

  

 

Interessenternes opgaver 
 

Det gør SMOKA Det gør Kommunen 

 

 Indgår aftaler med behandlingsanlæg 

 Vejleder virksomhederne om håndtering 
og bortskaffelse af klinisk risikoaffald 

 Modtager ordrer fra virksomheder om 
afhentning og sikrer, at affaldet hentes i 
henhold til aftale 

 Udfylder deklarationer efter 
virksomhedens anvisning 

 Sælger godkendt opbevarings- og 
transportmateriel 

 Leverer årlig opgørelse over mængder 

 
 Informerer affaldsproducenterne om 

ordningen 
 Informerer SMOKA om evt. nye 

kunder 
 Videregiver forespørgsler fra kunder 

 

Det gør Kunden 

 
 Affaldet sorteres og pakkes af kunden 

i klinisk risikoaffald, medicinrester, 
kviksølv, fixer mm.  



Emballagetyper og mærkning 
 
Affaldet skal være emballeret, så det kan håndteres og det må ikke dryppe fra emballagen. 
Klinisk risikoaffald emballeres normalt i en inder- og yderemballage.  

 

  
 

Emballagetyper Mærkning 

Inderemballage  

Skærende og stikkende genstande: 

 0.5, 2.0 liters kanyleboks 
 5, 11, 20 liters kanyle- og skårspand  

Smitteførende affald: 

 5, 11, 20 liters skårspand  

Yderemballage 

 45-90 liters papkasser med inderliner 

 
 Den yderste emballage skal altid 

mærkes.  
 Emballagen skal være mærket klinisk 

risikoaffald, kviksølv eller medicinaffald 

 

 

Afhentning og afregning 
 
SMOKAs ordning for klinisk risikoaffald og medicinrester giver kunden mulighed for fast 
afhentning i passende intervaller eller bestilling ved behov. Størstedelen af SMOKAs 
kunder i klinisk risikoordningen vælger fast afhentning. Dette er en stor fordel for 
kommunen da aftale om fast afhentning, sikrer afhentning minimum en gang årligt. 
 
Kunden adviseres pr. mail ca. 10 dage før afhentning, så der er mulighed for at flytte ordren 
eller ændre eventuel emballagelevering. Det er muligt at bestille afhentning uden for rute. 
Afhentning bestilles pr. mail. 
  
 
 

Yderligere information om denne ordning 
Kontakt SMOKAs kundeservice på 33 22 32 37 / mail: smoka@smoka.dk 
 



 


