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Hvad gør I ved jeres farlige affald?
Hvordan skal det emballeres?
Hvad er klinisk risikoaffald?

Løstliggende kanyler, skalpeller, nåle o.l. kan anrette store skader, 
hvis de for eksempel havner i papirkurven eller bliver smidt ud sammen 
med husholdningsaffaldet. Det er de fleste klar over.
Men hvordan skal man så håndtere klinisk risikoaffald og andet affald? 
Det kan du få svar på i denne folder. Den giver dig overblik over de mest 
almindelige typer affald, som forekommer på klinikker o.l., og fortæller, 
hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal sorteres.

Følg de gode råd. Til sikkerhed for alle, der håndterer, indsamler og 
bearbejder affaldet samt til gavn for miljøet.

De affaldsfraktioner, der opstår, er:

1  Klinisk risikoaffald

2  Farligt affald

3  Dagrenovationslignende affald

4  Andet affald

Klinisk risikoaffald
Klinisk risikoaffald omfatter affald, der ved direkte kontakt kan indebære en  
særlig risiko for smitteoverførsel. 
Klinisk risikoaffald må aldrig blandes med andre typer farligt affald.

AFFALDET INDDELES I 3 TYPER:

Skærende og stikkende genstande
-  Skarpe og spidse genstande, der har været brugt i patientpleje eller  
 behandling. Det gælder f.eks. kanyler, knive, sakse, pincetter, suturnåle,  
 skalpeller og andet, der kan trænge igennem huden.
-  Reagensglas og laboratorieglasvarer (hæmoglobinkuverter, 
 hårrør, pipetter og glasskår) forurenet med blod, pus og vævsvæskerester.
 
Smitteførende affald
- Petriskåle o.l., som indeholder levende bakterier, virus- eller svampekulturer.
- Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke er effektivt inaktiveret.
- Meget vådt (som vil dryppe, hvis det sammenpresses) engangsmateriale,  
 hvor væden består af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter;  
 eksempelvis forbindinger, afdækninger og operationsservietter.
- Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer.
- Rester af ikke-dræbt vaccine.
 
Vævsaffald
-  Alle vævs- og legemsdele fra mennesker og dyr, som af æstetiske grunde  
 ikke ønskes genkendelige efter behandling, skal bortskaffes til godkendt  
 modtager. 
 
Vævsaffald modtages ikke på Modtagestationen for farligt affald.

NB: Klinisk risikoaffald må aldrig sammenblandes med dagrenovations-
lignende affald på grund af smittefare og skærende/stikkende genstande.



Dagrenovationslignende
Meget af det affald, der ellers opstår på klinikker, er dagrenovationslignende affald. 
Det gælder f.eks. infusionsudstyr, stomiposer, bleer, tømte urinposer, vatruller,  
gazetamponer, servietter og engangsbægre.  Denne type affald kan afleveres som 
dagrenovationslignende affald. Nogle af tingene skal være omhyggeligt emballeret 
for ikke være uhygiejnisk for andre. 
Derudover er dagrenovationslignende affald også affald fra kantiner, frokoststuer 
o.l., svarende til, hvad der ellers kommer fra en almindelig husholdning.

Andet affald
F.eks elektronik skrot, pap, papir, glas, fortrolige papir osv.

Farligt affald
Andet farligt affald - udover klinisk risikoaffald - er f.eks.:
- Medicinrester
- Amalgamrester, f.eks. tænder med amalgamfyldninger  
 og amalgamudskillere
- Termometre indeholende kviksølv
- Fotografiske væsker/fremkaldervæske
- Blyfolie fra røntgen
- Lysstofrør/elsparepærer
- Batterier



Emballering
Det er vigtigt at bruge de korrekte emballagetyper til klinisk risikoaffald og andet  
farligt affald. Emballage til klinisk risikoaffald kan afhentes eller bestilles hos Revas  
på tlf 8661 3955. Her er det også muligt at købe godkendt emballage til håndtering  
af andet farligt affald. Det er lovpligtigt at anvende godkendt emballage til  
transport af farligt affald.

Indsamlingsordning
Som producent af klinisk risikoaffald har I pligt til at aflevere affaldet til Revas’ 
modtagestation for farligt affald. I kan bestille modtagestationens miljøbil på  
tlf. 86613955 for aftale om afhentning. Derudover er I velkomne til selv at  
aflevere affaldet direkte til modtagestationen.
 
Vælger I at aflevere til andre modtageanlæg end Revas, skal I overfor Viborg 
Kommune kunne dokumentere, at håndteringen af det kliniske risikoaffald foregår  
på en miljømæssigt forsvarlig måde. I den forbindelse skal I søge om fritagelse for  
indsamlingsordningen. Det er også muligt at aflevere mindre mængder på Viborg  
Kommunes genbrugsstationer. Se evt. regler vedrørende virksomheders brug af  
genbrugsstationerne på www.revas.dk

Opstår der tvivl om affaldsfraktioner, behandling 
mv., er I altid velkomne til  at kontakte revas på  
tlf. 8661 3955  og få gratis råd og vejledning.
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