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Anvisning för användande av bärgningsförpackning  
 

1 Syfte  
Syftet med anvisningen är att skapa en säker hantering av avfallsförpackningar för vårdens 

specialavfall som förslutits på ett sätt som medför risker för sjukhusets medarbetare.  

 

2 Ansvar och roller 
Första linjens chef ansvarar för att denna anvisning följs inom ansvarsområdet. 

Medarbetare som hanterar vårdens specialavfall ska följa riktlinjen. 

 

3 Omfattning eller avgränsningar 
Anvisningen omfattar Karolinskas verksamheter på Huddinge och Solna som hanterar 

vårdens specialavfall.  
 

4 Beskrivning  
4.1 Definitioner 

 

Bärgningsförpackning är en specialförpackning i vilken skadade, defekta och otäta kollin med 

farligt gods kan placeras för transport för bortskaffande.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna transportera sjukhusets 30- och 60 liters gula avfallsboxar, för vårdens 

specialavfall, som inte förslutits korrekt måste en bärgningsförpackning användas.  

Som bärgningsförpackning för boxarna ska användas 

o en kraftig transparent plastsäck så etiketten kan läsas igenom 

o absorbtionsduk en eller fler om det finns risk för läckage från boxen  

o säcken försluts med ett hårt åtdraget buntband eller säckbindartråd för att försäkra att 

plastsäcken blir tät 

 

Som bärgningsförpackning för kanylburkar ska en gul avfallsbox användas, 30-alternativt 60-

liter. Avfallsboxen måste då märkas med fullständigt ifylld etikett 

Skärande/stickande/smittförande avfall. 

 

4.3 Avvikelsehantering 

När en bärgningsförpackning används ska avdelningen skriva en avvikelserapport i 

HändelseVis. En kopia på avvikelserapporten ska fästs på plastsäcken. 

 

Om avfallsboxen har ett fabrikationsfel ska även en avvikelse skickas till MediCarrier  

http://medicarrier.se/Kundinformation/Blanketter/Synpunkter  

Avvikelserapporten är viktig för sjukhusets fortsatta arbete för att förbättra hanteringen av 

vårdens specialavfall. 

 

http://medicarrier.se/Kundinformation/Blanketter/Synpunkter
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