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Kemi er blevet et prioriteret område i 
arbejdsmiljøarbejdet. På sessionen samler vi op 

på, hvilke krav der stilles til det systematiske 
arbejde med kemisk arbejdsmiljø. Hvordan 

håndterer vi den kemiske risikovurdering, (og hvad 
med den biologiske APV?)
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Indhold
• Hvordan påvirker kemien os

• God systematik – gør den kemiske 

risikovurdering lettere

• Kend mærkningsreglerne (etiketten)
• Ryd op og bortskaf
• Styr på opbevaring og transport
• Indkøb

• Den kemiske risikovurdering

• Produktliste og overblik over 
arbejdsprocesser før den kemiske 
risikovurdering

• Kemisk risikovurdering og STOP-princippet
• Instruktion / tilsyn
• Eksempler
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Hvordan påvirker kemien os?
Der er 3 eksponeringsveje
• Ved hud og – øjenkontakt.
• Ved indånding.
• Ved indtagelse.

Hvad kan der ske?
• Ulykker
• Udvikling af sygdomme

• Irritation af hud, eksem og allergi
• Luftvejsproblemer og kræft

Hvorfor kan det ske?
• Vi arbejder ikke systematisk
• Vi bruger for farlige produkter
• Manglende eller utilstrækkelig kemisk risikovurdering
• Vi har ikke fået ordentlig instruktion i at udføre arbejdsprocesserne sikkert
• Adfærden er ikke helt i top
• Der er måske for lidt fokus på tilsyn

• Eksempler på hvor påvirkningerne kan komme fra
• Farlige kemiske produkter der bruges, f.eks. i produktionen
• Farlige kemiske stoffer og materialer, der opstår i arbejdsprocesser – det man 

kalder procesgenererede påvirkninger

Støv
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Hvad er farlige kemiske stoffer og materialer, der 

opstår i arbejdsprocessen (procesgenererede)? 

Dieselos

• Lastbiler
• Trucks
• Dieseludstødningspartikler 

anses for værende 
kræftfremkaldende

• Ny grænseværdi i DK for 
dieselpartikler på 10 µg EC/m3 
(1. juli 2021)

• Det er regeringens ambition at 
sænke grænseværdien 
yderligere for 
dieseludstødningspartikler til 
5 µg EC/m3 i 2024. 

• (EU grænseværdi er 50 µg 

EC/m3)

Støv

• Bearbejdning af metal

• Bearbejdning af træ

• Bearbejdning af plast

• Anden bearbejdning

• Også her grænseværdier

• Støv vil være i luften

• Støv kan hvirvles op

Svejserøg

• Svejsning på værksted, 
større konstruktioner, mv.

• Svejserøg anses for 
værende 
kræftfremkaldende

• Også her grænseværdier
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Mærkningsregler / faremærkning

Signalord

• To signalord: ”Advarsel” (warning) og 

”Fare” (danger)

• ”Fare” angiver den største risiko

• Et kemisk produkt har kun ét signalord 

• Fremgår af sikkerhedsdatabladets 

punkt 2 og på etiketten

• Vigtigt at bemærke, at signalordet 

intet siger om, hvori faren består. 

Derfor er man altid nødt til også at se 

på farepiktogrammer og 

faresætninger.

Farepiktogrammer
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Mærkningsregler / faremærkning

H-sætninger (H for Hazard):

• Kaldes også for faresætninger

• Siger noget om faren ved de stoffer, som indgår i produktet

• Er knyttet til klassificeringen (faremærkningen) af 
stoffet/blandingen

• Fremgår af sikkerhedsdatabladets punkt 2 og eventuelt på 
etiketten

Eksempler på H-sætninger, sundhedsfare: 
H300 Livsfarlig ved indtagelse
H301 Giftig ved indtagelse
H302 Farlig ved indtagelse
H310 Livsfarlig ved hudkontakt
H311 Giftig ved hudkontakt
H312 Farlig ved hudkontakt

P-sætninger (P for Precaution):
• Kaldes også sikkerhedssætninger

• Angiver forholdsregler ved den forventede brug af produktet

• Angiver, hvordan man skal beskytte sig ved brugen af produktet

• Fremgår af sikkerhedsdatabladets punkt 2 og eventuelt på 

etiketten

Eksempler på P-sætninger: 
P233 Hold beholderen tæt lukket
P284 Anvend åndedrætsværn
P352 Vask med rigeligt sæbe og vand
P372 Eksplosionsfare ved brand
P403 Opbevares på et godt ventileret sted
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Mærkningsregler / faremærkning

MAL-kode

2-1 (1993)

• Tallet før bindestregen er et udtryk for 
sundhedsrisikoen ved indånding af dampe og 
angiver et stigende behov for ventilation og 
beskyttelse af åndedrætsorganerne

• Fremgår af sikkerhedsdatabladets punkt 2 eller 
15

Kodenr. Eksempel
00- Vandbaseret plastmaling

0- Vandbaseret alkydmaling / 10% sprit

1- Træbeskyttelse <20% opløsningsmiddel /  

50% sprit
2- Terpentinbaseret alkydmaling / Ren sprit

3- Ren mineralsk terpentin / Petroleum

4- Ren acetone / Isopropanol

5- Salmiakspiritus / Ren styren / 

Cellulosefortynder

MAL-kode

2-1 (1993)

• Tallet efter bindestregen er et udtryk for 
sundhedsrisikoen ved kontakt med hud, øjne og 
luftveje eller indtagelse gennem munden og 
angiver et stigende behov for beskyttelses-
foranstaltninger

• Fremgår af sikkerhedsdatabladets punkt 2 eller 
15

Kodenr. Eksempel
-0 Vand

-1 Sprit, acetone

-2 Ethylenglycol

-3 Syre indhold <5%

-4 Syre indhold >5%

-5 Epoxy

-6 Styren, formaldehyd

• Maling, lak, lim, 
fugemidler, trykfarver, 
fortyndere, 
affedtningsmidler, m.fl.

• Se Bilag 1 i 
bekendtgørelsen om 
arbejde med 
kodenummererede 
produkter



99

Faremærkning – pH-værdi
pH-værdi

• Siger noget om produktets ætsningsfare: Svær ætsning / kraftig irritation / svag irritation

• Fremgår af sikkerhedsdatabladets punkt 9
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Oprydning/bortskaffelse af kemikalier

Jo flere kemiske produkter I kan bortskaffe, desto nemmere bliver det videre 

arbejde med kemisk risikovurdering

Gennemgå kritisk jeres kemiske produkter og fjern:

• Produkter I ikke længere bruger

• ”Dobbelt” produkter  (produkter, som kan bruges til samme formål)

• Produkter med gammel faremærkning

• Produkter, hvis holdbarhedsdato er udløbet (fx fugemasser, lime)

• ”Slatter”, som sikkert ikke kan bruges alligevel

• ”Ukendte” produkter uden etikette, eller produkter som er hældt over i en ny 

emballage uden mærkning

• Bortskaffelse i overensstemmelse med lovgivning, SDS, pkt. 13
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Opbevaring og 
transport

Kemiske produkter 

• Følg leverandørens anvisninger 

for opbevaring, se SDS, pkt. 7

• Gør opbevaringen overskuelig –

rod kan være en kilde til ulykker.

• Opbevar så tæt på 

brugsstederne som muligt, så 

undgår I transport, som kan 

være en kilde til ulykker.

• Transporter sikkert, hvis 

nødvendigt.

• Brug tjeklisten til opbevaring
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Indkøbspolitik
Inspiration til overvejelser

• Vi vil have få kemiske produkter

• Vi vil have få leverandører

• Vi vil bruge mindst farlige produkter og aldrig bruge produkter 

mærket 

• Vi vil ikke bruge produkter med bestemte H-sætninger ”XX”

• Vi forlanger SDS på dansk ved levering

• Vi vurderer og godkender et nyt produkt før ibrugtagning

• Vi indkøber kun godkendte produkter fra vores ”produktliste”

• Vi vægter arbejdsmiljø og miljø over økonomi

• Vi klæder indkøbsansvarlige ordentlig på
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Kemisk risikovurdering
Kemiske produkter 

• Skaf de sidste nye sikkerhedsdatablade (SDS) på farlige kemiske 
produkter.

• Lav den lovpligtige liste over de farlige kemiske produkter 
(produktliste), hvor produkterne oplistes med et link til nyeste 
sikkerhedsdatablad (SDS) 

• Listen skal være tilgængelig for de ansatte

• Brug også listen som en positivliste i arbejdsmiljøarbejdet

• Få overblik over alle arbejdsprocesser, hvor det bruges farlige 
kemiske produkter

• Vær opmærksom på at et kemisk produkt kan bruges i 
flere forskellige arbejdsprocesser.

Produktnavn Leverandør Link til 
Sikkerheds-
datablad

AK Sprinkler Bil-bixen Link

AK Kølervæske Bil-bixen Link

Multirengøring Renox Link

Smøreolie AA Renox Link

OSV
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Kemisk risikovurdering

I skal også have komplet overblik over de
arbejdsprocesser, hvor farlige kemiske stoffer
og materialer opstår (procesgenerede 
påvirkninger), f.eks. processer som:
• Svejsning – svejserøg
• Slibning – slibestøv
• Kørsel med dieseldrevne køretøjer –

dieselos
• Farligt affald, osv.
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Samlet overblik over kemisk risikovurdering og 

instruktion – gennemføres for hver arbejdsproces

Tekniske foranstaltninger

Org. foranstaltninger

Personlige værnemidler
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Hele arbejdsprocessen skal risikovurderes

Starten af arbejdsprocessen, 
f.eks. omhældning, dosering, 
blanding og klargøring af 
emner. Brugen af tekniske 
hjælpemidler, ventilation og 
personlige værnemidler.

Under arbejdsprocessen, 
f.eks. håndtering af emner, 
arbejdsteknikker, brugen af 
tekniske hjælpemidler, 
ventilation og personlige 
værnemidler.

Slutningen af arbejdsprocessen, 
f.eks. håndtering af emner, 
arbejdsteknikker, udhærdning, 
brugen af tekniske hjælpemidler, 
ventilation og personlige 
værnemidler. Rengøring og affald.
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RISIKOVURDERING

1. Stofferne og materialernes farlige egenskaber

2. Eksponeringsgrad, -type og –varighed

3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige 

stoffer og materialer, herunder mængden

4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der 

er truffet eller skal træffes

5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser

6. Arbejdstilsynets grænseværdier

7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og 

sundhed

7 faste punkter, man skal forholde sig til ved den 

kemiske risikovurdering

FOREBYGGELSE STOP
• Substitution
• Tekniske foranstaltninger
• Organisatoriske foranstaltninger
• Personlige værnemidler

Udfordringer?
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Dokumentation for gennemført kemisk 

risikovurdering
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STOP
S: Substitution
• Kan der bruges et 

ufarligt eller mindre 
farligt produkt?

• Kan arbejdsmetoden 
udskiftes til ufarlig 
eller mindre farlig?

T: Tekniske foranstaltninger
• Indkapsling 
• Lukkede systemer
• Ventilation
• Afgrænsning af 

arbejdsområdet
• Skiltning

O: Organisatoriske 
foranstaltninger
• Ikke kun én medarbejder, 

men flere medarbejdere 
skiftes.

• Rengøring og 
affaldshåndtering

• Uddannelseskrav
• Udføre arbejdet op mod 

weekend – hærdetid.

P: Personlige værnemidler
• Handsker
• Dragt
• Øjenværn, briller, visir
• Åndedrætsværn
• Osv.
• (Ofte et nødvendigt 

supplement)
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Skemaer til kemisk risikovurdering
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5 faste punkter som skal med i instruktion
Instruktion skal indeholde:

1. Gennemgang af de farlige kemiske produkter, 
der benyttes og de farlige stoffer og 
materialer, der dannes i arbejdsprocesser.

2. Hvordan håndtering, brug og opbevaring skal 
foregå, så der ikke opstår fare for sikkerhed og 
sundhed.

3. Hvordan der sikres korrekt brug af besluttede 
sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af 
medarbejderne.

4. Håndtering af uheld, f.eks. brand, spild og 
lignende.

5. Bortskaffelse af kemiske produkter, brugte 
værnemidler og affald.

Skriftlig instruktion 
ved risiko for særlig 
farlig udsættelse 
komplicerede 
processer og når 
det ellers er 
relevant.

Mundtlig instruktion 
ved risiko for farlig 
udsættelse.
MEN det anbefales 
at supplere med 
skriftlig instruktion.

Særlig farlig 
stoffer og materialer som f.eks. kan medføre 
forgiftning, kræft og andre alvorlige 
helbredsskader: Stoffer og materialer med 
følgende H-sætninger:

• H300 Livsfarlig ved indtagelse 
• H301 Giftig ved indtagelse 
• H310 Livsfarlig ved hudkontakt
• H311 Giftig ved hudkontakt 
• H317 Kan udløse allergisk hudreaktion 
• H330 Livsfarlig ved indånding 
• H331 Giftig ved indånding 
• H334 Kan fremkalde allergi- eller 

astmasymptomer eller åndedrætsbesvær 
ved indånding 

• H340 Kan forårsage genetiske defekter 
• H350 Kan fremkalde kræft 
• H360 Kan skade forplantningsevnen eller 

det ufødte barn 
• H370 Forårsager organskader 

• Stoffer og materialer som er anerkendt 
for deres hormonforstyrrende 
egenskaber.*Husk ansvarsfordelingen
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Instruktion på specifik arbejdsproces
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Instruktion procesgenereret påvirkning
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Instruktion hvor produktliste er integreret
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Kemisk instruktion - generelle anvisninger



26

Instruktion 

simpel 

arbejdsproces
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Husk tilsyn 

Instruktion

Tilsyn OK? / 
ikke OK?
Adfærd?

*Husk ansvarsfordelingen
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Spørgsmål?


