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Sorteringsguide för läkemedelsavfall

Cytostatikaavfall

Sorteringsguide för vårdavdelningar och mottagningar i Region Kronoberg avseende läkemedelsavfall och
förbrukningsmaterial som varit i direkt kontakt med läkemedel.
Typ av avfall

Hantering och bortföring

•

Antibiotika och andra läkemedel med bestående toxisk

Hantering: Avfall försluts i plastpåse (Pactosafe eller

effekt

avsedd plastpåse) och läggs därefter i gult kärl för
cytostatikaavfall (30 l eller 60 l).

•

•
•
•
•
•
•

Läkemedelsavfall

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Cytostatika
Vacciner (levande)
Material som kommit i kontakt med cytostatika och andra
läkemedel med bestående toxisk effekt

Bortföring: Fyllt och förslutet kärl placeras i miljörum

Flytande läkemedel och mixturer
Infusionslösning med läkemedelstillsats
Kapslar och tabletter (om möjligt utan blisterförpackning)
Klorhexidinlösning
Klorhexidinsprit (kvar i försluten originalförpackning)
Krämer och salvor (även använda tuber)
Läkemedelsplåster (även använda)
Röntgenkontrastmedel
Stolpiller och vagitorier
Vacciner (ej levande)
Ögondroppar och örondroppar
Aggregat (med rester av läkemedel)
Ampuller (obrutna och brutna med rester av läkemedel)
Dospåsar (även utan innehåll)
Injektions- och infusionsflaskor (med rester av

Hantering: Avfall läggs i grönt kärl för läkemedelsavfall

eller uppsamlingsrum.

(10 l eller 50 l).

Tänk på: Flytande läkemedel i mindre mängd (ex.
uppdraget i spruta eller små flaskor med rester) samlas i
plastflaska/burk <1 liter som kan förslutas. Märks med
”kasserade läkemedel”. Denna läggs därefter i samma
gröna kärl för Läkemedelsavfall.

Bortföring: Kontakta transport för hämtning.

läkemedel)
•
•

•

Inhalatorer (även använda pulverinhalatorer)
Insulinpennor (oanvända)
Sprutor med läkemedelmängd över 10 ml som förseglats

Avlopp

Hushållsavfall
brännbart

Förpackningar

Kemiskt
avfall

med propp
•
•
•

Anestesimedel för inhalation

Hantering: Placeras, kvar i originalförpackning, på avsedd

Tomma förpackningar märkta med farosymbolerna för
giftigt/mycket giftigt och miljöfarligt.
A-sprit, F-sprit, M-sprit, U-sprit

plats för kemikalieavfall och säkerhetsdatablad bifogas. Se
även Rutin för hantering av kemikalieavfall.

Glasförpackningar

Bortföring: Kontakta transport för hämtning.
Hantering: Tomma läkemedelsförpackningar* utan

•
•
•

personuppgifter källsorteras som förpackning. Ofärgat
glas, färgat glas, metall, plast och papper källsorteras
separat.

Brytampuller (tomma)
Tömd injektionsflaska/infusionsflaska utan aggregat
Injektionsflaskor med rester av sterilt vatten eller
natriumklorid

Pappersförpackningar
•

Tömda läkemedelsförpackningar/emballage

Tänk på: Förpackningar räknas som tomma även om
enstaka droppar av läkemedel finns kvar i förpackningen.

Plastförpackningar
•
•

Brytampuller (tomma)
Tömd injektionsflaska/infusionsflaska utan aggregat

Bortföring: Lämnas till miljörum.

•
•
•
•
•
•

Aggregat (tomma)
Bipacksedlar (med klisterdekaler)
Blisterförpackningar (tomma)
Infusionspåse med eller utan aggregat (tomma)
Insulinpennor (tomma)
Rester av näringslösning eller infusionslösning utan

Hantering: Avfall läggs i kärl för hushållsavfall,

•

läkemedelstillsats i infusionspåse
Tomma sprutor (utan kanyl)

•

Näringslösning eller infusionslösning utan

Bortföring: Lämnas till miljörum eller slängs i sopnedkast.
Hantering och bortföring: Kasseras i spolen. Spola med

•

läkemedelstillsats
Socker- och saltlösningar

vatten efteråt. Därefter sorteras infusionspåsar som
brännbart avfall.

brännbart.

Tänk på: Bipacksedlar (utan klisterdekaler) källsorteras
som kontorspapper.

Om ett avfall uppstår som inte återfinns i guiden kontakta berörd transportenhet eller miljöenheten.

