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Riktlinjer för hantering av specialavfall
Skärande/ stickande/ smittförande avfall
Skärande/ stickande/ smittförande avfall räknas sådana vassa föremål som varit i
kontakt med kroppsvätskor. Hit räknas;







kanyler
sprutor med fast kanyl
skalpeller
lansetter
suturnålar
objektglas

Avfallet läggs i avsedda burkar. Burkarna är av särskilt svår penetrerat material och
är försedda med kanylavdragare. Burkarna ska inte fyllas med mer än till ca 2/3.
Enstaka blodprovrör kan läggas här. Burkarna läggs därefter i avsedda
riskavfallskartonger.
Avfallet skall märkas med skärande/stickande/ smittförande.
Stickande/ skärande/ smittförande avfall kan förvaras i rumstemperatur.
Varje verksamhet bör utarbeta rutiner gällande hantering och transport av riskavfall
samt rutiner gällande omhändertagande av personal som stuckit eller skurit sig på
avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor. Varje stick och skärskada skall
rapporteras, anmälas och följas upp. Se www.vardhandboken.se för mer info eller;
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/stickoch-skarskador-med-risk-for-blodsmitta/
Smittförande avfall packas i avsedda avfallsbehållare. Om avfallet innehåller vätska
ska absorptionsmedel t ex. hushållspapper läggas i behållarens botten.
Avfallsbehållaren ska efter förslutning vara tät. Avfallet märks med fullständig etikett
”Riskavfall – smittförande ”
Avfallet skall om det inte hämtas samma dag, frysas in. Avfallet placeras i frys, som är
skyltat med symbol för biologisk fara och med texten ”smittförande avfall”.
Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.
Till denna grupp räknas cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt
t.ex. Antibiotika. Se AFS 2005:5
Till avfallsgruppen räknas rester av läkemedel och material som har blivit förorenade
med dessa ämnen t.ex.





sprutor och kanyler
injektionsflaskor, ampuller, infusionsaggregat, katetrar
handskar, munskydd engångsförkläden
tvättlappar och blöjor med urin och andra utsöndringar som kan innehålla ämnet
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använt absorptionsmaterial

Se hantering av smittförande avfall
Förpackningen skall märkas med ” Riskavfall ”och” Till förbränning ”
Hämtning av avfall, sker enligt avtal med entreprenaden, samtidigt som hämtning av
kasserade läkemedel, en gång/ kvartal. Enheterna får själva komma överens med
entreprenören om tidpunkt för hämtning.
Entreprenad är Ragn-Sells tfn rörande riskavfall 08 -795 45 55.
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