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Hantering av farligt avfall/Stick och skärskador
Farligt avfall
• smittförande avfall
• skärande/stickande avfall
• kasserade läkemedel
Varje verksamhetschef ansvarar för att efter riskbedömningar göra lokala rutiner för sin
verksamhet för hantering av respektive smittförande avfall. Vid behov av
vårdhygieniskexpertis konsulteras Vårdhygien
Skärande/Stickande avfall
Viktigt att tänka på vid hantering av skärande/stickande:
•

Vid injektioner eller provtagning ha alltid riskavfallsbehållaren nära till hands

•

Lägg använd kanyl direkt i riskavfallsbehållare utan att sätta tillbaka skyddshylsan
på kanylen

•

Fyll bara riskavfallsburken till 2/3 sätt sedan på locket

Engångssprutor utan kanyl kan som regel klassas som konventionellt avfall och
behandlas som hushållsavfall
Sedan maj 2013 finns det nya regler från arbetsmiljöverket gällande att produkter som
används inom vården skall vara sticksäkra för att minska risken för smitta via stickskador.
Kasserade läkemedel
•

Läkemedel kasseras i specifik riskavfallsbehållare avsedd för läkemedel och förvaras
inlåst.
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Stick och skärskador hos personal
All personal skall känna till vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och
vilka åtgärder som ska vidtas om ett tillbud eller en skada uppkommer.
Verksamhetschef ansvarar för att det finns fungerande arbetsrutiner och skyddsinstruktioner
och för att dessa ses över kontinuerligt. varje stick- och skärskada ska anmälas. Arbetsskador
ska anmälas:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_intyg_informationsmaterial/blanke
tter
För mer information gällande anmälan om arbetsskada se länk Arbetsmiljöverket:
https://www.av.se/om-oss/lattlast/anmal-arbetsskador/#1
Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skärskador.
Lär mer om åtgärder vid stick- och skärskador på :
http://www.vardhandboken.se/Texter/Stick--och-skarskador-samt-exponering-med-riskfor-blodburen-smitta-hos-personal/Atgarder-vid-exponering-av-blod/
Följande kontaktuppgifter bör bifogas lokalrutin för att underlätta vid eventuell stickskada:
Om smittsamhet inte kan uteslutas kontakta snarast under kontorstid:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Om tillbudet sker under annan tid kan man förutom vid HIV- tillbud, vänta med
åtgärder till dagen efter och då kontakta:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Under helger och på icke kontorstid ta kontakt med
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid tillbud i samband med HIV kontakta inom 2 timmar jourhavande infektionsLäkare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------eller under dagtid Infektionsmottagning på
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid tillbud kontakta:
Verksamhetschef

tfn: --------------------------------

bitr. verksamhetschef

tfn: --------------------------------

