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28.  Avfallshantering 
 

Inom vården produceras stora mängder avfall och farligt avfall. Avfall som uppkommer inom vården 

ska precis som annat avfall förpackas så att hanteringen i senare led inte kan förorsaka skador på 

personal och miljö. 

För att minska riskerna för smittspridning till dem som hanterar avfall indelas avfallet i konventionellt 

avfall (hushållsavfall) och farligt avfall (riskavfall). 

 

Konventionellt avfall 

Det mesta av det avfall som förekommer inom vården är konventionellt avfall. 

Det är till exempel: 

 blöjor 

 använda förband 

 tomma blodpåsar 

 tomma urinuppsamlingspåsar 

 tomma behållare för infusionsvätska 

 sprutor för engångsbruk utan kanyl (OBS! Ej om de använts till cytostatika) 

 

Följ alltid lokala anvisningar om hur avfallet ska sorteras, förpackas och förvaras. 

Material som varit i kontakt med kroppsvätskor eller läkemedel får aldrig återvinnas. 

 

Farligt avfall 

Avfall som kan innebära större smittrisk vid hanteringen kallas farligt avfall. 

Farligt avfall är bland annat: 

 smittförande avfall 

 skärande/stickande avfall (är alltid smittförande) 

 kasserade läkemedel 

 cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt 

 

Beträffande märkning, förvaring, uppsamlingsplats och transport av farligt avfall - följ lokala rutiner 

och anvisningar. 

 

Skärande/stickande avfall 

 sprutor för engångsbruk med fast kanyl 

 kanyler för engångsbruk 

 knivblad 

 rakblad 

 lancetter för blodprovstagning 

 suturnålar och läkemedelsampuller 

Det avfall som har varit i kontakt med kroppsvätskor ska läggas i punktionssäker behållare 

(kanylburk) som skyddar mot skär- och stickskador. 
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Behållaren ska vara märkt med text och symbol i svart på gul botten: 

skärande/stickande, smittförande avfall symbol för biologisk fara (triangelform med svart bård) 

 

OBS! 

 ha alltid kanylburken nära till hands 

 lägg använd kanyl direkt i kanylburken utan att först sätta tillbaka hylsan 

 fyll aldrig burken mer än till 2/3. Sätt på locket 

 ta hand om kanylen enligt lokala anvisningar. 

 

OBS!  

Inga läkemedel får hällas eller slängas så att de kommer ut i avloppet. 

 

Cytostatika 

Cytostatikaavfall och avfall från beredning av läkemedel med bestående toxisk effekt efter beredning 

är t.ex. sprutor, överföringskanyler, infusionsaggregat, injektionsflaskor, ampuller, 

underlägg, handskar, tvättlappar, blöjor med urin samt övrigt material som kan innehålla cytostatika 

skickas som farligt avfall. 
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