Hållbar plastanvändning
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Hållbar plastanvändning
Vi ska tillsammans minska den onödiga
plastanvändningen. Nästan all plast som
produceras idag är tillverkad av olja, (fossilplast).
Vården använder plastprodukter av bl.a. hygienskäl.
Det bästa för miljön och klimatet är att minska vår
konsumtion och användning av nyproducerad plast.

Hållbar plastanvändning är när vi hushållar med
råvaror och energi, minskar användning av och
exponering för skadliga kemikalier och föroreningar,
förhindrar nedskräpning, minskar vår konsumtion,
källsorterar rätt, med mera. Genom kunskap och
medvetna val kan alla bidra till en bättre miljö och
god hälsa. Hälso- och sjukvården ska minska sin
miljö- och klimatpåverkan och leva upp till FN:s
globala hållbarhetsmål.
Denna guide är en hjälp för oss i Primärvården
Skåne att minska vår onödig plastanvändning!

Några av FN:s 17 globala hållbarhetsmål att
beakta för en hållbar plastanvändning
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Vad kan vi göra?
Minska den onödiga plastanvändningen genom att:

I Primärvården Skåne används under ett år….

❖ Delta i Primärvårdens Plastjakt
❖ Engagera kollegorna och spela Plastbingo
❖ Välja ut en plastprodukt och gör en förändring
❖ Skaffa kunskap och förankra arbetet

70 000
medicinbägare

900 000
plastmuggar

❖ Gör kloka val av produkter och material - välj
alternativa material och/eller byt till flergångs
400 äggkoppar

❖ Se över rutiner och beteende vid inköp och
konsumtion och/eller minska användningen
❖ Underlätta återvinning och källsortering
❖ Dela med er av goda exempel

1,4 miljoner
sopsäckar & avfallspåsar

6 miljoner
handskar
43 000
plastmappar

❖ Kommunicera era resultat och fira framgångar!
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Börja här:
Några exempel
1. Läs igenom den här guiden och berätta för kollegorna på
tex en arbetsplatsträff varför ni ska arbeta med plastjakt.
Engagera alla genom att spela ”Plastbingo”, se sida 7.
2. Välj minst en plastprodukt ni använder och bestäm vilken
åtgärder ni ska göra; sluta använda produkten, byta ut och
ersätta med en annan produkt eller minska användningen
genom att förändra något. Ta hjälp av flödesschemat
och/eller checklistan på sida 5 och 6.
3. Skriv ner vilken produkt ni valt att arbeta med och vilken
åtgärd ni bestämmer att göra. Kom ihåg att informera
kollegorna vad ni ska göra och hur.
4. Ta reda på hur stor förbrukning är under ett år. Följ upp
med hjälp av QlikView - Artiklar Miljö Klimat eller kolla med
den som beställer era förrådsartiklar.

5. Följ upp efter en tid och dokumentera hur det går. Stäm av
resultat för den eller de produkter ni vill valt att arbeta med.
Redovisa resultat och goda exempel för era kollegor och
glöm inte att fira framgångarna!
6. Är det ändå svårt att komma i gång? Boka in en
”plastgenomgång” med miljöstrateg eva.bolinder@skane.se

1.

Plastmuggar i fikarummet, dessa kan
ersättas genom att köpa in flergångskoppar
i porslin för kaffe/te.

2.

Minska användningen av avfallspåsar i plast
genom att se över antalet papperskorgar
och ta bort några och/eller ersätt plastpåsar
med papperspåsar eller med
avfallssystemet Longopac (läs mer sidan 9).

3.

Stora plastmuggar (21 cl) till urinprov kan
ersättas med mindre plastmuggar (12 cl)

4.

Kom ihåg att allt räknas, många små bidrag
blir tillsammans stora resultat!

Använd checklistan i denna
guide för att enkelt
dokumentera ert arbete.
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Arbetsflöde för att komma i gång: Utgå från vald produkt, besvara så många frågor som behövs för att komma fram till vilken åtgärd ni kan
genomföra, t.ex. ta bort, minska eller ersätta. Ju tidigare i flödet åtgärden kan genomföras, desto bättre för miljön och klimatet.
Dokumentera arbetet: Vald produkt, aktuell årsförbrukning, beskriv åtgärd, när det ska vara klart och vem som är ansvarig.
Produkt:
Tidsplan och ansvarig:

Årsförbrukning:

Tidsplan och ansvarig:

Tidsplan och ansvarig:

Åtgärd:
Åtgärd:

Åtgärd:

Ja
Ja

Ja

Finns produkten
i förnybar plast?

Kan vi ersätta
produkten med
något annat?

Kan vi byta till
flergångs?
Börja här
Kan vi ta bort
produkten?

Kan vi minska
användningen av
produkten?

Ja

Finns produkten i
återvunnen plast?
Ja

Ja

Åtgärd:

Åtgärd:

Åtgärd:

Tidsplan och ansvarig:

Tidsplan och ansvarig:

Tidsplan och ansvarig:

Sortera
plastavfallet
rätt!
Ja

Kan vi förbättra något?
Behöver källsorteringen förbättras?
Lämnar vi in pantflaskor?
Ska vi informera om rutiner?

Checklista för arbete med åtgärder att minska onödig plastanvändning
Nedan några exempel på produkter ni kan arbeta med för att minska förbrukning, ta bort eller ersätta. Se över vilka åtgärder ni kan göra, exempelvis ersätta
med papper eller flergångs, ta bort och sluta beställa produkten, minska antalet eller minska antalet modeller. Fyll i den eller de produkter ni väljer att arbeta
med och lämplig åtgärd, vem som är ansvarig och när det ska vara klart. Listan nedan är en hjälp och inspiration att komma vidare.
Möjliggör sortering av plastförpackningar för återvinning

Ta bort

Ansvarig:

Klart (datum):

Årsförbrukning:

Ersätt med:

Minska antalet

Ansvarig:

Plastmuggar, typ:
Ersätt med:

Minska antalet

Klart (datum):

Årsförbrukning:

Produkt:

Klart (datum):

Ta bort

Årsförbrukning:

Ersätt med:

Minska antalet

Ansvarig:

Medicinbägare plast
Ersätt med:

Minska antalet

Klart (datum):

Årsförbrukning:

:Produkt:

Ansvarig:
Klart (datum):

Ta bort

Årsförbrukning:

Ersätt med:

Minska antalet

Ansvarig:

Plastmappar
Ersätt med:

Minska antalet

Ansvarig:

Klart (datum):

Årsförbrukning:

Produkt:

Klart (datum):

Årsförbrukning:

Ta bort

Engångshandskar

Ersätt med:

Ansvarig:

Minska antalet modeller

Minska antalet

Ansvarig:
Klart (datum):

Klart (datum):

Ta bort

Klart (datum):

Ta bort

Minska antalet

Avfallspåse i plast modell/storlek:

Ansvarig:

Ta bort

Ersätt med:

Ansvarig:

Minska antalet papperskorgar och hänvisa till sortering

Ta bort
Ansvarig:

Sopsäck plast, modell/storlek:

Årsförbrukning/Antal modeller:

Klart (datum):

Årsförbrukning:

Minska antalet

Engagera alla och spela Plastbingo
Engagera era kollegor på arbetsplatsen och
spela plastbingo tillsammans – Enkelt och kul!

Det viktigaste är inte att få en hel rad utan att
kryssa så många rutor som möjligt efterhand
som ni gör en åtgärd.
Vill ni tävla i Primärvårdens Plastjakt skickar ni
er spelbrickan till eva.bolinder@skane.se
senast den 31 maj 2021

Här finns bingobrickan för utskrift
(OBS! A3 format)
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Råd och tips för smartare användning
Mest effektivt att minska klimatpåverkan från plast är att inte köpa nya plastprodukter. Det bästa avfallet är det som
aldrig uppstår! Det finns fler sätt att arbeta för hållbar plastanvändning. Vad kan ni förändra på er arbetsplats?

Se över era beställningsrutiner av förrådsvaror
Ställ er följande frågor: Använder vi alla dessa produkter? Vilka plastprodukter kan vi minska ner eller ta bort? Hur fyller
vi på i förrådet? Använder vi de äldsta varorna först? Behöver vi alla modeller och olika storlekar? Ta hjälp av
produktkatalogen för papper och plast

Fler råd & tips
•
•
•
•
•

•

Påsar och säckar – Ersätt med avfallssystemet Longopac, läs på sida 9. Minska antal papperskorgar. Byt mot
papperspåsar. Om möjligt använd tunnare eller mindre säckar och påsar för mindre materialåtgång.
Handskar – Använd rätt handske vid rätt tillfälle, läs Vårdhygiens handskguide. En desinficerad hand är renare än
en handskbeklädd. Minska ner antalet modeller.
Muggar – Byt till flergångs som kan diskas i maskin. Ersätt med pappersmuggar. Använd en mindre plastmugg (12
cl) till exempelvis urinprov. Undvik plastmuggar till kaffet. Ta bort plastmuggar på toaletterna.
Medicinbägare - med motsvarande i papper (artikelnr. 20570) eller byt till små papperspåsar avsedda för
läkemedel (artikelnr. 22487)eller köp in flergångsalternativ t.ex. i rostfritt.
Välj andra material än plast vid nästa inköp av t.ex. leksaker. Plastmappar, pärmar och register är exempel på
produkter som finns i papper eller kartong. Även muggar, bestick och tallrikar kan bytas ut till flergångsalternativ.
Produkter som finns i förnybar plast är t.ex. sopsäckar, avfallspåsar och engångsförkläden.

Allt räknas, både små och stora åtgärder, tillsamman blir det resultat som gör skillnad!
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Detta är Longopac:
Flexibel säckstorlek ger alltid ”fulla säckar”,
ingen plast slängs i onödan och hygieniskt.
Låg råvaruåtgång och hög styrka, (3-sikts
polyeten).
En tredjedel så stor klimatbelastning som
vanliga plastsäckar.
Olika storlekar av ställ och kassetter med
påsar finns att beställa på marknadsplatsen
Region Skånes beställningsportal.

9

Fakta om plast - Vad är plast?
Plast är ett populärt material, det är lätt, billigt och
formbart. Plast finns över allt i samhället i kläder, skor,
husgeråd, förpackningar, elektronik, tekniskutrustning,
bygg- och sjukvårdsmaterial.
Nästan all plast (98%) är tillverkad av råolja som förädlas
till eten, propen, styren m.m. Dessa bildar långa kedjor så
kallade polymerer, (poly betyder många) som blir namnet
på plasten polystyren, polyeten osv. Kemiska tillsatsämnen
ger plasten dess olika egenskaper som mjuk, hård,
flamsäker, färg, bakteriedödande m.m.
Det saknas innehållsdeklaration för plast, därför vet vi inte
vilka tillsatser som används. Plast som utsätts för
exempelvis värme, fett eller syra kan i vissa fall ”läcka”
tillsatsämnen till omgivningen. Tillsatserna är kemiska
ämnen som kan vara skadliga både för vår miljö och hälsa
t.ex. hormonstörande.

Bioplast kan betyda flera saker; att plasten är biologiskt
nedbrytbar eller att råvaran är förnybar eller att plasten är
biokompatibel för att användas som protes i kroppen.
Biobaserad plast är tillverkat av förnybar råvara
exempel sockerrör, majs eller cellulosa till skillnad från
fossil råvara (olja). Biobaserad plast har mindre
klimatpåverkan, men samma egenskaper som den fossila
plasten. Plast av förnybar råvara är inte biologiskt
nedbrytbar eller komposterbar, den kan vara lika
beständig i naturen som den fossila plast.
Biologiskt nedbrytbar plast kan brytas ner, men det
krävs särskilda förhållanden som oftast bara finns i
industrikomposter, alltså inte i naturen eller en vanlig
hushållskompost.

Rätt plast på rätt plats!
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Undvik farliga ämnen i plast….
I plast finns ämnen som kan vara skadliga för människa
och miljö. Ett är bisfenol A som finns i många
konsumentprodukter och ett annat är ftalater som finns i
mjuka plastprodukter som bollar, leksaker och husgeråd.
Bisfenol A är ett ämne som är misstänkt hormonstörande
och kan påverka fortplantningen. Ämnet påträffas i
nästan alla urin- och blodprover från människor. Vilket
tyder på att de flesta får i sig låga doser av ämnet. Det
kan vara via mat och dryck som varit i kontakt med rester
av bisfenol A som finns på insidan av konserv- och
läskburkar eller vissa vattenledningar.

Barn är särskilt känsliga för exponering av skadliga
ämnen. Plastprodukter som inte är tillverkade för barn
ska inte heller användas som leksaker. Läs mer och
arbeta med detta i vår guide Kemikaliesmarta leksaker.

Plastmaterial som används till mat ska vara märkta med
”glas och gaffel”- symbolen. Men det bästa är att undvika
plastprodukter och istället använda porslin, glas och
rostfritt.

Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra
plasten mjuk och smidig. Det är vanligt i mjuka plast- och
gummiprodukter, till exempel bollar, träningsmattor,
trädgårdsslangar, konstläder, plastgolv, elsladdar och
plasttryck på kläder. Många av de skadligaste ftalaterna
är begränsade eller förbjudna i EU. Men äldre mjukgjorda
plastvaror eller produkter tillverkade utanför EU kan
innehålla ftalater som är förbjudna inom EU.
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Nedskräpning och källsortering
Nedskräpning

Källsortering

Årligen tillverkas 280 miljoner ton plast i världen och
produktionen ökar för varje år. 40 procent av all plast som
tillverkas blir engångsprodukter som exempelvis
matförpackningar och plastpåsar.

Genom återvinning kan förbrukad plast bli till nya
plastprodukter, vilket minskar resursförbrukningen,
klimatpåverkan och mängden avfall som går till
förbränning. Återvunnen plast används för att tillverka
sopsäckar, plastmöbler, blomkrukor, staket och
förvaringslådor.

Plast är ett svårnedbrytbart material, i naturen kan det ta
hundratals år att brytas ned. Plastskräp som bryts ner
och finfördelas mekaniskt i mindre och mindre bitar blir till
”mikroplaster” som finns överallt i naturen och havet.
Plastskräp och mikroplaster skadar och dödar många djur
som fastnar i eller äter plastskräpet. Djur kan förväxla
plasten med föda och kvävs eller skadas. Plastskräpet
kan ge en falsk mättnadskänsla och djuret svälter ihjäl.
Under 2021 kommer försäljningen av vissa
engångsprodukter av plast att förbjudas inom EU t.ex.
tallrikar, bestick, bomullspinnar, sugrör och matlådor.
Andra åtgärder som införs succesivt är utökat
producentansvar, krav på märkning och produktdesign.

Av all plast som används i Sverige är 25 procent
förpackningar. Det skiljer sig åt hur olika plastprodukter
ska källsorteras. Förpackningar och emballage ska
lämnas till återvinning. Varor som fyller en funktionen
exempelvis en sportflaska, mugg, stekspade,
tandborste eller bestick är produkter. Dessa ska
sorteras som restavfall som förbränns i värmekraftverk.
I Sverige lämnas 84 procent av PET-flaskor in till pant.
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Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om plast:
• Naturvårdsverket – Allt om plast
• Kemikalieinspektionen – Det här är plast
• Naturskyddsföreningen – Rätt plast på rätt plats och Sanningen om plast
• Förpacknings- & tidningsinsamlingen – Frågor och svar om plastförpackningar
• Svensk plaståtervinning – Så funkar plaståtervinning
• Primärvårdens guide - Kemikaliesmarta leksaker i vård och väntrum
• FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030
• Se sändningen från Primärvårdens miljödag 2020 - Hållbar plastanvändning
• Lyssna på avsnitt om plast:
https://open.spotify.com/episode/2niK4fiq6tMBK2adXkIfnj?si=6Sog61fzRw2nEwSxkvgdPA
https://open.spotify.com/show/58s8yx7ADjsfWEiCHmZh4D?si=0CBmz-3IQBSsbgkPoXxkYw
Kontakta Eva Bolinder, miljöstrateg i Primärvården Skåne om ni behöver hjälp att komma i gång med arbetet att minska
den onödiga plastanvändningen eller vill boka en plastgenomgång på er arbetsplats.
Fakta och inspiration till denna guide är hämtat från bl.a. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Uppsala och Karlstad kommun
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