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Inledning
Hantering och märkning av smittförande avfall som uppkommer i den kommunala hälso- och
sjukvården regleras i ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
smittförande avfall från hälso- och sjukvården” SOSFS 2005:26
Smittförande avfall skall konverteras till icke smittförande avfall så tidigt som möjligt i
hanteringen. Exempel på sådant avfall är, avfall med skärande stickande egenskaper som varit i
kontakt med kroppsvätskor, använda kanyler, lancetter, knivblad och skalpeller samt
smittförande sårvårdsmaterial.
Det smittförande avfallet skall samlas upp i förpackningar/behållare som är slagtåliga, fukttäta
och som skyddar mot skär och stickskador. Förpackningarna skall sedan återföras till ett
särskilt uppsamlingsställe och läggas i för avfallet avsedd behållare/säck.
Uppsamlingsställen i Örebro kommun är varje särskilt boende. Till uppsamlingsstället lämnar
hemsjukvården också smittförande avfall. Omhändertagandet av det smittförande avfallet sker
i olika steg.
1. Smittförande avfall i för detta ändamål rätt uppsamlingskärl.
2. Transport av avfall för destruktion, se bokningsrutin av farligt avfall från JAWTransporter AB Blankett ”Godsdeklaration för farligt gods/Transportdokument för
farligt avfall” skall medfölja varje transport. Transportdokumentet finns på det
särskilda boendet och skall skrivas under av ansvarig kontaktperson. Dokumentet
finns att hämta på Örebro kommuns intranät under ramavtal.
3. JAW- Transporter AB transporterar avfallet till SAKAB för destruktion.
Uppsamlingsstället har dokument ”Godsdeklaration för farligt
gods/Transportdokument för farligt avfall” som underlag vid kontakter med SAKAB.

Praktisk hantering
Det är lämpligt att utse en ansvarig kontaktperson för hanteringen av det smittförande avfallet
på det särskilda boendet. Till förvaring av smittförande avfall så som kanyler och
provtagningsmaterial på särskilt boende och i hemsjukvård används UN-godkänd kanylburk
som sedan läggs i transportkärl/uppsamlingskärl på uppsamlingsställe. UN -godkända
kanylburkar finns i fyra olika storlekar. Beställs från upphandlad distributör.
Det smittförande avfallet förvaras i låst utrymme på uppsamlingsstället i avvaktan på
borttransport. Lämpligt utrymme kan vara soprummet.
Transportkärl/uppsamlingskärl som skall användas är UN-godkänd Uppsamlingskärl 50 l
alternativ 25 liters. Beställs från upphandlad distributör
När det gäller hemsjukvård och patienter som har diabetes kan Safeclip användas. Safeclips
läggs sedan i uppsamlingskärl på uppsamlingsstället.
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Bokningsrutin Farligt Avfall/Avfall f.v.b Sakab
Omfattning
Avtal tecknat mellan JAW – Transporter AB och Örebro kommun omfattar hämtningar av
smittfarligt avfall/avfall från för närvarande 41 kommunala vårdhem inom Örebro län.
Avfallet transporteras till Sakab för destruering efter avisering utförd av oss som transportör.

Bokningsrutiner
För att undvika mellanlagring över 24 timmar kan bokningar inte göras på torsdagar samt två
(2) dagar före helgdag vilken infaller vardag. Respektive vårdboende bokar transport till vår
trafikledning på 019 - 20 92 50 helgfria vardagar mellan 07.00-16.00.

Tider/rutiner
Vi hämtar avfallet nästkommande helgfri vardag efter bokning samt aviserar Sakab om
slutleverans till helgfri vardag efter hämtning. Ex. Bokning sker fredag av Er (dag 0). Vi
hämtar måndag mellan 07.00-16.00 (dag 1) samt slutlevererar till Sakab under tisdagen (dag 2).

Emballering/märkning
Avsändare är skyldig att paketera materialet i för ändamålet godkända samt väl emballerade
förpackningar. I de fall innehåll kräver transportdokument är avsändare skyldig att utfärda
sådant.

Bomkörning
Bomkörning debiteras i de fall gods inte kan transporteras p.g.a felaktig försegling/emballering
(då risk för läckage föreligger). Felaktiga eller ej korrekt ifyllda transportdokument, eller i de
fall gods av någon anledning inte var klart för hämtning trots bokning helgfri vardag innan.

Pris per hämtning inkl. avisering samt transport till Sakab
Adresser Pris/sändning exkl. moms Inom Örebro tätort, för närvarande 17 st. 236 kr (upp till
3 kli eller 75 kg) Inom vårt turbilssystem, för närvarande 23 st. 294 kr (upp till 3 kli eller 75
kg)Utanför turbilssystem, för närvarande 1 adress i Finnerödja. 467 kr (upp till 3 kli eller 75
kg)
Vikt/ kolli-tillägg Vikt/Kolli-tillägg pris
Vikt 76-150 kg (4-6 kli) 194 kr
Vikt 151-225 kg (7-9 kli) 163 kr
Ev nytillkommen prisjustering se Ramavtal på Örebro kommuns intranät.
I fraktpriset ovan ingår inte Sakabs avgift för destruering av material. Denna faktureras
respektive vårdhem separat efter rutin avtalad/överenskommen mellan Sakab samt respektive
vårdboende.

5

RUTIN SMITTFÖRANDE AVFALL

Volymer
Ca: 164 sändningar/stopp per år. En sändning kan bestå av max 3 kli samt en maxvikt per
kolli av 25kg.

Betalning
Faktura ställs veckovis i efterskott till respektive vårdboende med betalningsvillkor, 30 dagar
netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 %.
Kontaktpersoner: JAW-Transporter AB, Martin Carlsson 019 - 20 92 50
Örebro Kommun, Göran Gunnarsson 019 - 21 16 51
För bokning och mer information ring
019 - 20 92 50 smittförande avfallet sker i olika steg.

