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1. Hensikt med prosedyren.

Det er å sikre at kundene får rett antall bokser for smittefarlig avfall, avfallet blir 

håndtert slik at dette ikke medfører eksponering eller smittespredning, og at kunden får 

rett faktura i henhold til utlevert mengde. Det skal sikres at bokser for smittefarlig avfall 

lagres forsvarlig og ikke kommer på avveie.

2.  Beskrivelse av prosedyren

Beskrivelse Referanse HMS Ansvar

Hva er smittefarlig avfall:

 Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige 

infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier

og liknende)

 Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte

sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester. Vevsbiter, organer, 

blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt

blodige bandasjer. 

 Avfall fra luftsmitteisolater.

 Avfall som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det er kjent for 

eller antatt å kunne forårsake sykdom, skal håndteres som smittefarlig avfall. 

 Avfall som for eksempel munnbind eller bleier som kan forårsake smitte, skal 

behandles som smittefarlig avfall.

 Det er den enkelte kundes ansvar å risikovurdere sitt samsvar med kravene i 

«Forskrift om smittefarlig avfall».

Se også rutine 18 for avfallsbehandling for nærmere beskrivelse av smittefarlig avfall

Oppdrag Smittefarlig avfall:

Det er kunden som skal bestille nye, eller 

henting av bokser for smittefarlig avfall. 

ReMidt tilbyr:

 30 l UN plastboks med lokk

 Kanylebokser 4 l med lokk for 

stikkende/skjærende avfall.



Kundesenter etablerer ordre til servicebil med

antall av hver enhet som skal deles ut eller 

hentes.

Kundesenter

Utlevering:

Ved utlevering av bokser for smittefarlig 

avfall skal det foreligge en ordre på antall. 

Kunden får utlevert det antall som står på 

ordren. Skal kunde ha flere, så skrives det på

av driftsoperatør.

Driftsoperatør

Henting:

Ved henting av smittefarlig avfall skal:

 Boksene være tette, kontroller at 

lokket sitter fast.

 Antall bokser som skal hentes være 

påført ordren.

Benytt

vernehansk

er og

godkjent

arbeidstøy

Driftsoperatør
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Beskrivelse Referanse HMS Ansvar

 Boks for smittefarlig avfall skal være 

merket slik at det går klart frem at 

emballasjen inneholder smittefarlig 

avfall.

 Skal være emballert og merket i 

henhold til kravene for emballering av

infeksjonsfremmende stoffer i 

forskrift 11. november 2002 nr. 1264 

om transport av farlig gods på veg og

jernbane

 Emballasje som ikke er tett eller ikke 

er korrekt merket for ADR transport 

skal ikke tas med, og kunden skal gis

beskjed om at den må om emballeres 

før henting, se under

 Korrekt merking er være påført, se 

under.

Merking/Transport:

For transport skal avfallet være merket og 
emballert iht. ADR-regelverket for ADR 
klasse 6.2. med ett av følgende UN-nummer:
 UN 2814 (infeksjonsfremmende stoff, 

rammer mennesker)
 UN 2900 (infeksjonsfremmende stoff, 

rammer bare dyr)
 UN 3373 (biologisk stoff, kategori b)
 UN 3291 (klinisk avfall, uspesifisert, eller

(bio)medisinsk avfall eller regulert 
medisinsk avfall)

Smittefarlig avfall hentes inn med lukket 

servicebil. Kan det ikke hentes med lukket 

bil, så skal boksene være emballert på pall og

med strekkfilm.

Smittefare

/avrenning.

Driftsoperatør

Mellomlagring:

Smittefarlig avfall skal lagres i avlåst lukket 

container/rom til det blir hentet for 

sluttbehandling. Bokser stables på pall og 

emballeres med strekkfilm. Småbokser skal 

om emballeres i større enheter på 30 l.

Smittefare

/avrenning. Driftsoperatør


