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Transport av högriskprover och högriskavfall
Dokumentet beskriver hantering av prov och avfall tillhörande UN 2814 så kallade
högriskprover och högriskavfall.

Hantering sker enligt följande av vården:
Inför transport
Kontakta Folkhälsomyndigheten före en transport.
Telefon 010-205 20 00, begär enheten för högpatogena virus.
Öppettider kl 08.00–16.30.
Övrig tid kontakta Folkhälsomyndighetens tjänsteman i beredskap (TiB).
Telefon 010-205 24 00.

Vid transport inom sjukhusområdet
Högriskprover som endast behöver transporteras inom aktuellt sjukhusområde (t ex till
Laboratoriet för Klinisk kemi) ska transporteras till fots av informerad vårdpersonal och
överlämnas personligen till laboratoriets personal.

Vid transport av högriskprover
- på allmän väg mellan sjukhus inom Region Skåne samt utanför regionen
Kontakta Region Skånes koordinator Tjänsteman i beredskap (TIB), dygnet runt, alla dagar på
telefonnummer som är utlämnat till berörda verksamheter vid behov av transport mellan
sjukhusområdena samt utanför Region Skåne. Detta telefonnummer ska inte lämnas ut.
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Paketering av prover
– vid samtliga transporter, både inom sjukhusområdet och till andra orter

Högriskprover tillhörande UN 2814 ska förpackas enligt ovan.
Förpackningsinstruktion P620 i 4.1.4.1 ADR,s
Förpackningar ska uppfylla bestämmelserna i 4.1.8 ADR, s
En förpackning ska bestå av:
•Provrör - tät primärkärl
•Transporthylsa - tät sekundärförpackning
•Upphandlad, godkänd förpackning för högriskprover. Beställs via
Raindance beställningsportal
.
•Absorberande material i tillräcklig mängd för att absorbera hela innehållet mellan primär och
sekundär förpackning.
•Transportbox - den för Region Skåne upphandlad blå transportboxen skall användas
– samt märkt med etikett 6.2(6) smittförande ämne.
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Etikett köps lämpligen in hos Säkerhetsrådgivarna http://www.sakerhetsradgivarna.se/

Godsdeklaration Se länk
Korrekt ifylld godsdeklaration måste medfölja transporten. Region Skånes godsdeklaration ska
användas. I de fall deklaration saknas, kan transport nekas.
Godsdeklaration
Dessa prover får inte sampackas med andra prover.

Avfall
Förpackningar
Högriskavfall hanteras som riskavfall UN 2814 och ska förpackas enligt nedan.
Högriskavfall förpackas av vård- och laboratoriepersonal enligt anvisning nedan.
Högriskavfall
En förpackning ska bestå av:
Innerförpackningar:
•
Plastsäckar (minst två) - tät primärkärl.
•
Absorberande material i tillräcklig mängd för att absorbera hela innehållet
(undantag fasta ämne).
•
Riskavfallskartong - tät sekundärförpackning märkt UN 2814 samt etikett 6.2.
Ytterförpackning hanteras av transports personal – intern transports personal
placerar riskavfalls kartongerna i storkartongen samt märker kartongen med etikett
6.2 smittförande ämne samt UN 2814.
•
Storkartong - styv ytterförpackning märkt med etikett 6.2 smittförande ämne samt
texten UN 2814
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Kontakta intern transportverksamheten dygnet runt alla dagar
Vården och laboratoriet ska kontakta interna transportverksamheten för omedelbar transport till
destruktion. Vårdpersonalen placerar förpackat avfall i soprum eller liknande där interna
transportpersonalen möter upp för vidare hantering. Innan transport placeras
riskavfallskartongerna i storkartongen samt märker kartongen med etikett 6.2 smittförande ämne
samt UN 2814. Avfallet kan placeras i kyl/fryst utrymme endast i undantagsfall om omedelbar
transport inte kan ske.
Under analystiden vid misstänkt Ebola ska avfallet stanna kvar på avdelningen. Vid konstaterad
högrisksmitta kontaktas transport avdelningen på tel: 040-331200 för hämtning av avfall.
Vid avlämnandet till SYSAV under kvällar och helger kontakta SYSAV på telefonnummer
040- 6351870 och meddela dom med vad ni kommer med samt när.

Godsdeklaration.
Korrekt ifylld godsdeklaration måste medfölja transporten, om inte har chauffören rätten att
vägra transport. Region Skånes godsdeklaration ska användas.

Vid högrisk iaktta största försiktighet
Giltig från 2014-10-24

Frågor
Vid frågor angående transporter kontakta:
Mats Eneberg, Säkerhetsrådgivare Region Skåne
Telefon 044-309 26 46

