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Säkerhetsrådgivarens årliga rapport
Datum 2020-03-02
Diarie nr: FAST 2020-00325

Västra Götalandsregionen
Säkerhetsrådgivarna

Årsrapport för farligt gods inom Västra Götalandsregionen
2019
Uppgifter om verksamheten
Västra Götalandsregionen
Regionens hus
462 80 Vänersborg
Organisations nr: 232100–0131
Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet som innefattar hantering och transporter av farligt gods.
Företagets huvudsakliga verksamhet (huvudbransch):
• Sjukvård
• Primärvård
• Tandvård
• Skolor
• Museum
• Regiontransporter

Uppgifter om säkerhetsrådgivarna
Namn: Hans Mattsson
Telefon: 070- 78 00 124
E-post: hans.mattsson@vgregion.se
Namn: Jimmie Vikingsson
Telefon: 072- 15 14 214
E-post: jimmie.vikingsson@vgregion.se
Namn: Robin Wang
Telefon: 070- 78 02 876
E-post: robin.m.wang@vgregion.se
”Säkerhetsrådgivaren har, utöver vad som framgår av lagen och förordningen till uppgift att tillse
att verksamheten har en praxis och lämpliga förfaranden i samband med att farligt gods
transporteras eller avsänds.
Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under företagsledningens ansvar verka för att olyckor i
samband med transporter av farligt gods förebyggs och se till att bestämmelser om transport av
farligt gods följs samt ge råd om verksamhet som rör transport av farligt gods…”
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Uppgifter om farligt gods verksamhet
VGR är avsändare, transportörer och mottagare på väg
Regionen hanterar farligt gods för klasserna 1 – 9
Inköp transporteras för det mesta som begränsad mängd i konsumentförpackningar. Resterande
transporter körs som värdeberäknad mängd.
Vår uppgift under året som säkerhetsrådgivare har varit att ingå i inköpsprocessen, utbilda vårdoch transportpersonal. Samt tagit fram rutiner och instruktioner för regionens farligt gods arbete.
Avvikelser som uppkommer rapporteras i ett system som heter Med Control samt AM. Information
och annan dokumentation förmedlas via Intranät samt mail och konsultation via telefon.

Statistik - Farligt avfall VGR 2019
Avfallskod Fraktion
200126 Transmissions- transformator- och motorolja utan PCB

Kg 2019

Dif. 2019–
2018

Kg 2018

626

264

362

180106 Ospecificerade lab, kem och härdplaster

1 200

3 380

-2 180

140603 Lösningsmedel

3 266

70

3 196

060106 Starka syror och konc. Avkalkningsmedel

1 811

143

1 668

200130 Konc diskmedel och rengöringsmedel

6 494

204

6 290

14 537

15 349

-812

242 396

202 007

40 389

39 042

35 623

3 419

855 831

851 681

4 150

55 073

140 463

-85 390

7 670

9 228

-1 558

Flera Övrigt farligt avfall
180108 UN3249 Kasserade läkemedel
180102 UN3291 Human- och djurbiologiskt avfall
UN3291 Smittförande avfall inkl. skärande/stickande, cytostatika
180103 och avklingat radioaktivt avfall
180106 UN2209 Formaldehyd
140603 UN1307 Xylen

Summa
1 153 250 1 130 625
22 625
Tabellen visar siffror för de avfallsfraktionerna med störst mängd 2019 jämfört med året innan (statistik från Västfastigheter)

Säkerhetsrådgivarens kommentar:
Regionen har för tillfället inte någon målsättning gällande farligt gods arbetet. Detta behövs tas
fram för farligt godsarbetet. En anledning till det är att regionen, med sina 52 000 anställda och
många olika verksamheter där varje verksamhet styrs av sina egna politiska beslut. Det är m.a.o.
svårt att få fram någon som tar det övergripande ansvaret.
Sammanfattning av farligt avfall 2019 i Västra Götalandsregionen jämfört med året innan:
• Det farliga avfallet har 2019 ökat med ca 23 ton/år jämfört med 2018.
• UN3249 Läkemedelsavfall har ökat med ca 40 ton/år och är den fraktionen som ökat mest.
• UN3291 Human/Djurbiologiskt och Smittförande avfall har ökat med ca 7,5 ton/år.
Vikt på förpackningar
Utav de ca 1100 ton/år Läkemedels-, Human/Djurbiologiskt och Smittförande avfall är ca 17 %
plast- och kartongmaterial.

Risker/åtgärder
Riskområden som identifierats under året är instruktioner och rutiner runt UN2814 (UN3549). Ett
pågående arbete är att säkerställa den interna transporten av farligt gods inne på sjukhusen för att
minimera spill och personskador.
Säkerhetsrådgivarens kommentar:
Instruktioner och rutiner behöver få en bättre spridning i regionen för att säkra hanteringen. En
samverkansgrupp inom regionen behöver bildas så att implementering och efterlevnad uppfylls.
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Rutiner/instruktioner
Följande rutiner har uppdaterats under året:
Gällande regler för smittförande- och läkedelsavfall i Västra Götalandsregionen
Gällande regler för UN3549 medicinskt avfall kategori A som påverkar människor i Västra
Götalandsregionen.
Följande rutin är under framtagande:
Rutin för hantering av Pacemaker avfall

Utbildning
Enligt ADR-S 2019 kapitel 1.3 ska personer som är delaktiga i hanteringen av farligt gods
genomgå en anpassad utbildning. Därför ska samtliga som hanterar farligt gods inom verksamheten
genomgå den utbildning som Säkerhetsrådgivargruppen tagit fram.
Utbildningen finns tillgänglig för alla anställda på regionens Intranät sida – Regiongemensamma
regler om transport av farligt gods.
Säkerhetsrådgivaren kommentar:
Många verksamheter brister tyvärr i sitt uppdrag med att utbilda sin personal löpande. Framtagning
utav ny 1.3 utbildning pågår. Rutiner finns för varje verksamhet att utbilda sin personal för de som
hanterar farligt gods.

Olyckor och tillbud
Olyckor och tillbud som händer i regionen ska rapporteras i regionens avvikelsesystem Med
Control. Under 2019 har det inträffat två tillbud som inte medfört några stora konsekvenser på
person, miljö eller inventarier.
1. Tillbud med kontrastvätska som läckte ut under en transport i bil.
2. Tillbud med formalin som läckte ut i korridoren på ett av våra sjukhus.
Åtgärder: Berörda enheter informerades och en rapport upprättades.
Säkerhetsrådgivarens kommentar:
Det är viktigt att säkerhetsrådgivaren får ta del av de olyckor och tillbud som berör farligt gods.

Förändringar i verksamheten
Under 2019 var det endast tre säkerhetsrådgivare kvar inom Västra Götalandsregionen som
arbetade aktivt med farligt gods frågor.
Säkerhetsrådgivarens kommentar:
Med en så lite bemanning på den här stora arbetsplatsen så blir det svårt att genomföra allt arbete
som krävs för att uppfylla lagstiftningen. Förslagsvis kan en ny organisation med ombud från de
olika verksamheterna hjälpa till att förmedla ut budskapet/informationen om det farliga gods
godsarbetet behövs i regionen. Detta ska vara ett stöd till verksamhetsansvariga och
säkerhetsrådgivarens arbete.
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