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Arbejde med farlige stoffer og materialer
Jævnfør Bekendtgørelsen og AT- vejledningen om Arbejde med stoffer og materialer, skal der ved ethvert
arbejde med farlige stoffer og materialer (produkter):
•
•
•
•

Udføres kemisk risikovurdering
Oplæring og instruktion af medarbejder
Oplæring og instruktion gentages løbende
Føres tilsyn med arbejdes udførelse

Herudover skal medarbejderne have adgang til en liste over de farlige produkter som anvendes på
afdelingen og de tilhørende sikkerhedsdatablade fra leverandøren.

Kemisk risikovurdering
Den kemiske risikovurdering går ud på at få øje på de situationer, som udgør en risiko for de ansattes
sikkerhed og sundhed.
Det er ikke tilstrækkeligt kun at se på farligheden af de produkter som benyttes til en arbejdsopgave. Du
skal se på hele den arbejdsproces hvor produkterne benyttes, og du skal også have fokus på om der kan
dannes farlige stoffer og materialer, såsom støv dampe og sprøjtetåger under udførelsen af arbejde.

Den kemiske risikovurdering skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte.
Den kemiske risikovurdering er del af den almindelige arbejdspladsvurdering (APV). I Region Sjælland skal
den skal foretages løbende og mindst hvert andet år.
Der skal laves en kemiske risikovurdering når I arbejder med eller der kan dannes farlige stoffer og
materialer under arbejdets udførelse og den skal foretages, inden arbejdes begyndelse og revideres hvis:




Der sker væsentlige ændringer i et produktets indholdsstoffer eller faremærkning
Der tages nye produkter i brug
Der sker ændringer i arbejdsgange f.eks. når der tage nyt udstyr i brug, eller arbejdsopgaven flyttes
til andre lokaler

Hvis de ansatte kan blive udsat for sundheds- eller sikkerhedsfare og det ikke umiddelbart kan forebygges,
skal problemet indføres i den almindelige APV handlingsplan med løsning og tidsfrist.
Arbejdstilsynet forskriver at STOP-princippet følges ved forebyggelse af sundheds- og sikkerhedsfare, se
side 4.
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STOP-princippet

Substitution
Udskift de farlige produkter med ufarlige eller mindre farlige produkter
Brug altid det mindst farlige produkt og den mindst farlige arbejdsmetode.

Tekniske foranstaltninger
Sørg for at indkapsle arbejdsprocessen (brug et lukket anlæg)
Hvis det ikke er muligt, og det ikke kan undgås, at der frigives støv, aerosoler eller
dampe til luften, skal der sørges for, at der er effektiv procesudsugning.

Organisatoriske foranstaltninger
Planlæg og tilrettelæg arbejdet, så I undgår eller begrænser udsættelsen for farlige
stoffer og materialer – og sørg for, at stofferne ikke spredes.
Fx ved at adskille eller afgrænse arbejdsområder, grundig rengøring, god hygiejne i
forbindelse med håndtering af fx affald, klude, håndværktøj og personlige
værnemidler.

Personlige værnemidler
Hvis I ikke kan fjerne udsættelsen på anden måde, skal I bruge egnede personlige
værnemidler, der beskytter mod de farlige stoffer og materialer,
I kan blive udsat for.
Kilde: AT-Stop risikoen: https://at.dk/temaer/kemi/stop-risikoen/

Kemisk risiko- og eksponeringsvurdering
Risikoen er en samlet vurdering af Farligheden og Eksponeringen. For stoffer og materialer er Farligheden
en iboende egenskab og hænger sammen med produktets klassificering og mærkning. I Retox vises
produktets sundhedsfare i H-kolonnen (Helse-faktor).
Eksponeringen er lokal og eksponeringsvurderingen skal altid være lokalt funderet. På baggrund af
udmeldingerne fra Arbejdstilsynet er det væsentligt, at den primære eksponeringsvurdering er enkel, og
det anbefales derfor at eksponeringen for farlige stoffer/produkter/processer i Retox fastsættes efter
nedenfor stående retningslinjer.
I vurdering af eksponeringen skal der, jævnfør AT-vejledning C.1.3-3 indgå:
 Mængden der arbejdes med ad gangen: gram/ml, kg/l, ton/m3
 Varigheden af arbejdet: 10 min, ½ time, 1 time eller hele dagen
 Hyppigheden af arbejdet: Dagligt, ugentligt, månedligt, årligt
 Type - Materialets fysiske form og størrelse - Hvordan udsættes medarbejderen for de farlige
stoffer: Væske, faststof, pulver, støv, damp, sprøjtetåger, der er ingen risiko for dannelse af
damp/støv/sprøjtetåger
 Forebyggende foranstaltninger - hvilke forebyggende foranstaltninger benyttes og virkningen
heraf.
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I Retox fastsættes eksponeringen som en eksponeringsklasse (Hx) fra 1 til 5.
1.
2.
3.
4.
5.

Minimal eksponering (Lukket system)
Sjælden eksponering
Ofte eksponering
Betydelig eksponering
Stor eksponering

Eksponeringsmodellen dækker princippet alt arbejde. Det vil sige, at mængden der benyttes til en
arbejdsopgave kan varierer fra milligram til tons og varigheden som produktet benyttes dækker over alt fra
minutter om ugen til 8 timer dagligt. Herudover dækker den også for alle grader af
sikkerhedsforanstaltninger der eventuelt benyttes, arbejdes der i et lukket system eller i en støvfyldt
kornsilo uden værnemidler.
På regionens sygehuse tages der udgangspunkt i, at der arbejdes med relativt små mængder, i forholdsvis
korte perioder ad gangen, og at arbejdsopgaverne er varierende. Samt at der anvendes rimelige
sikkerhedsforanstaltninger.
Det betyder, at langt de fleste eksponeringsklasser (Hx) derfor vil ligge i området 1 til 3, og kun i sjældne
tilfælde er eksponeringsklassen 4. Når eksponeringsklassen fastsættes skal du huske, at medtage risikoen
for eksponering af farlige stoffer og materialer ved spild og uheld i din vurdering.
Fastsættelse af eksponeringsklassen (Hx)
a) Hvis der arbejdes med store mængder, i lang tid ad gangen og/eller
flere gange dagligt kan det være relevant at rykke eksponeringen 1
niveau op, så eksponeringenklassen ligger i området 2-4.
b) Hvis der anvendes effektive/relevante Sikkerhedsforanstaltninger,
eller med meget små mængder, kan det være relevant at reducere
eksponeringen 1 niveau, så eksponeringenklassen ligger i området 1-2.

Vurdering af risikoen ved arbejdets udførelse
Når eksponeringsklassen (Hx) er fastsat for produkterne/arbejdsprocesser på en lokation i Retox, kan HRkolonnen og/eller risikomatricen anvendes til at få et overblik over den kemiske risiko ved arbejdet.
Risikoen vises som grøn, gul eller rød.
Hvis alt er grønt:
Er der ikke nogen kemisk risiko – under
forudsætning at arbejdet udføres korrekt.
Hvis der er pletter af gult eller rødt:
Er der noget der skal kigges på, og her bør anvendes
STOP- princippet som Arbejdstilsynet foreskriver.
Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er muligt for alle fareklasser altid at blive grøn, som f.eks. ved
fareklasse 5 (H=5), der ved eksponeringsklassen 1 (Hx=1) er gul.
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Hvis det ikke er muligt at komme i grønt i risikovurderingen, skal substitution ifølge STOP-princippet
overvejes.
Her skal man være opmærksom på, at det ikke altid er muligt eller relevant at substituere et produkt. Det
er f.eks. vigtigt ikke at substituere et farligt produkt med minimal eksponering (lukket system) til et mindre
farligt produkt hvis det betyder, at der er en betydelig større eksponering og dermed en større kemisk
risiko.
Inden STOP-princippet tages i brug, anbefales det at få en kemikonsulent til at kigge på vurderingen og
eventuelt få foretaget en mere præcis eksponeringsvurdering.

Hvad skal indgå i den kemiske risikovurdering
1. Produktliste med tilhørende sikkerhedsdatablade
2. Vurdering af arbejdsprocesser/arbejdsgange
- Hvor kan der dannes eller ske udsættelse for farlige stoffer og materialer
- Hvordan forbygges en evt. sikkerheds- og sundhedsfare
3. Udarbejdelse af den kemiske risikovurdering. Følgende punkter skal indgå i vurderingen:
 Stoffer, materialer og produkternes farlige egenskaber, og leverandørens oplysninger om sikkerhed
og sundhed. (Disse oplysninger kan du også finde i grund-WPI’en i Retox).
 Eksponeringsklassen, -type og -varighed
- Hvad og hvordan kan I blive udsat for farlige stoffer og materialer
- Hvor meget kan I udsættes for
 Virkningen af de forebyggende foranstaltninger
- Hvilke forebyggende foranstaltninger benyttes og virkningen heraf:
- afspærring, udluftning, ventilation og personlige værnemidler
 Særregler på området (graviditet, kræft, epoxy/isocyanater)
 Resultater fra arbejdsmedicinske undersøgelser og Arbejdstilsynets grænseværdier
4. Problemstillinger skal tilføjes i afdelingens APV handlingsplan med løsning og tidsfrist

Oplæring og instruktion
Oplæringen skal baseres på den kemiske risikovurdering, og den skal ske inden arbejdets begyndelse.
Oplæringen er som udgangspunkt mundtlig. Der er dog krav om understøttende skriftlig materiale af den
mundtlige oplæring når:
 Der arbejdes med eller der er risiko for udsættelse for særlige farlige stoffer og materialer.
Som udgangspunkt gælder det for de produkter der i Retox har farligheden H5
 Der går et stykke tid imellem, at de farlige produkter benyttes
 Der arbejdes flere forskellige farlige produkter
 Medarbejderne skifter mellem forskellige arbejdsprocesser
 Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, som f.eks. ved risiko for trykstigning,
varmeudvikling og eksplosion
Der er metodefrihed med hensyn til valget af det understøttende materiale til oplæringen. Det kan være
beskrivelser, piktogrammer, tegninger eller videoer. Materialet skal være tilgængeligt for de ansatte.
Når resultatet af den kemiske risikovurdering er indskrevet i arbejdspladsinstruktion (WPI’en) i Retox har du
en skriftlig instruktion til understøttelse af den mundtlige oplæringen, som arbejdstilsynet forskriver.
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Dokumentering af det kemiske arbejdsmiljø i Retox
Når Retox benyttes til at dokumenterer det kemiske arbejdsmiljø skal du lave følgende ting i Retox:
1. Oprette en liste over de produkter der anvendes på afdelingen. Produktlisten i Retox giver adgang
til leverandørens sikkerhedsdatablade på de produkter som er underlagt kravet herom
2. Indskrive resultatet af den kemiske risikovurdering og øvrige relevante lokale oplysninger i
arbejdspladsinstruktionen (WPI)
3. Fastsætte eksponeringsklassen (HX) i Risk på baggrund af, at arbejdet udføres som beskrevet i
arbejdspladsinstruktionen (WPI’en)
4. Vurdere risikoen ved arbejdet (HR) når eksponeringsklassen er fastsat
Alle medarbejder som befinder sig på et regionalt netværk har via Retox adgang til afdelingens kemiske
risikovurdering, produktliste, leverandørens sikkerhedsdatablade og arbejdspladsinstruktioner (WPI).

Forslag til arbejdsgang
1. Få overblik over de produkter og deres farer, som benyttes på din afdeling – ryd op og bortskaf
unødvendige produkter
2. Vurder de arbejdsprocesser og arbejdsgange hvor produkterne anvendes.
Dannes der farlige stoffer eller materialer når I benytter produkterne?
Kan I udsættes for sikkerheds- og sundhedsfare?
3. Opret og hold produktlisten i Retox opdateret – Tilføj/Fjern produkter til lokationen i Retox
4. Tilføj arbejdsgange og de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger fra den kemiske risikovurdering
og øvrige relevante lokale forhold til produkterne i Retox - lokale forhold tilføjes WPI’en
5. Vurder eksponeringen og fastsæt eksponeringsklassen i Risk i Retox og skriv evt. begrundelsen for
den valget af eksponeringsklasse i kommentarfeltet
6. Vurder risikoen ved arbejdet – ses i risikomatricen eller H-kolonnen
7. Vedligehold den kemiske risikovurdering løbende og mindst hvert 2. år.
Dokumentering i Retox.
Hvis der sker ændringer i den kemiske risikovurdering skal du opdaterer de lokale forhold i Retox og
fortage en ny vurdering af eksponeringsklassen i Retox.

Vurder arbejdsarbejdsprocesser og arbejdsgange
Er du i tvivl om et produktets farlige egenskaber og hvordan det skal håndteres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt kan du finde disse oplysninger i grund-WPI’en i Retox eller i leverandørens sikkerhedsdatablad.

Produktliste og sikkerhedsdatablade
Produktlisten oprettes ved at tilføje de produkter der benyttes på den afdeling til din lokation i Retox. Du
skal sørge for at holde den opdateret ved at tilføje nye produkter og fjerne de produkter som I ikke
længere benytter fra din lokation i Retox.
Når du har oprettet produktlisten i Retox, har du adgang til leverandørens sikkerhedsdatablade på de
produkter som er underlagt kravet herom.

Tilføjelse af lokale forhold til produkterne
Når du har tilføjet produkter til din lokation skal du tilføje oplysninger om hvordan I skal håndterer de
forskellige produkter på afdelingen, kaldet lokale forhold.
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De lokale forhold bygger på den kemiske risikovurdering og er en beskrivelse af jeres arbejdsgange i
forhold til brugen af produktet. Hvilke forebyggende sikkerhedsforanstaltninger skal der benyttes i
forbindelse med arbejdets udførelse, samt en beskrivelse øvrige relevante lokale oplysninger som f.eks.
førstehjælpsudstyr, brandslukningsmetoder, opbevaring (hvor og hvordan), håndtering af affald f.eks.
bortskaffelse produktet, rester, emballage, spild og brugte værnemidler.
Når du har tilføjet de lokale forhold til et produkt har du en skriftlig arbejdspladsinstruktion (WPI) til
understøttelse af den mundtlige oplæring og instruktion.
Som udgangspunkt udfyldes følgende faner og punkter i WPI-editoren/Skabelonen:
Fane 1: Udarbejdelses dato, revisionsdato, udfærdiget af.
Fane 4: Førstehjælpsudstyr og evt. nødtelefonnummer.
Fane 5: Slukningsmetoder og evt. placering.
Fane 6: Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning og evt. placering.
Fane 7: Opbevaring i feltet ”Sikker opbevaring”.
Fane 8: Forholdsregler ved brug. Skal udfyldes med de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger fra den
kemiske risikovurdering, og anvis hvilke værnemidler skal benyttes og hvornår de skal de benyttes, og
angiv evt. placering af værnemidlerne.
Fane 13: Affald/Bortskaffelse.
Det anbefales at du altid selv udfylder de relevante felter i
fanerne og i de ovenfor nævnte faner sletter samtlige flueben i
boksene udfor teksten: Inkluder Grund-WPI data på
arbejdspladsinstruktion, selvom der ikke er tilføjet oplysninger.
Det er vigtigt, at de oplysninger du skriver ind i arbejdspladsinstruktion afspejler de reelle forhold ved
arbejdsets udførelse. Vær opmærksom på, at der skal være overenstemmelse mellem oplysningerne i
WPI’en og andre instruktioner som beskriver hvordan arbejdet skal udføres, som f.eks. D4-dokumenter.

Fastsættelse af eksponeringsklassen (Hx)
Når du har tilføjet de lokale forhold til dine produkter/arbejdsprocesser i Retox, har du taget stilling til
hvordan produkterne skal håndteres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger I skal benytte. Så skal du vurderer
eksponeringen og faststætte eksponeringsklassen (Hx). Ved fastsættelsen af eksponeringsklassen skal
eksponeringsgraden (mængde, varighed, hyppighed) og –type indgå i din vurdering, for hjælp se side 4.
I Retox fastsætter du eksponeringsklassen (Hx) i Risk/ Risikovurdering. I Risikovurdering skal du kun
fastsætte eksponeringsklassen for Sundhed, og du skal udelukkende arbejde i området Eksponeringsklasse.
Følgende felter skal udfyldes:
Dato:Vælg den dato du har lavet risikovurderingen
Vurderet af:Udfyldes med navn eller initialer
Eksponeringsklasse(Hx): Eksponeringsklassen vil normalt ligge
i området 1 til 3, se evt.side 4 og 5.
Følgende felter kan udfyldes:
Link til dokumentation, Dokumentation (pdf/word fil)
Kommentarer: Det anbefales, at du som minimum udfylder
hvad du har lagt til grund for den valgte eksponeringsklassen
på de produkter hvor risikoen ved arbejdet (HR) er Rød eller
Gul, når Hx er fastsat.
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Specielle forhold, såsom arbejdsprocesser og analyseudstyr på laboratorierne:
Hvis der anvendes flere produkter til en arbejdsproces eller et analyseudstyr på et laboratorie og det
samtidig vurderes at eksponeringsklassen (Hx) er den samme for alle produkterne, kan Hx undtagelsesvis
fastsættes på det/de produkter med den højeste sundhedsfareklasse (H).
Ideelt set skal eksponeringsklassen fastsættes individuelt på hvert produkt, og eksponeringsklassen (Hx)
skal som minimum fastsættes på alle produkter med sundhedsfareklasse H5.
I arbejdspladsinstruktionen (WPI’en) kan der evt. i Fane 1 i feltet Anvendelse angives hvilken arbejdsproces
eller analyseudstyr WPI’en og I kommentarfeltet i Risk skrive hvilken arbejdsproces/analyseudstyr
eksponeringsklassen (Hx) gælder for.

Forslag til udfyldelse af kommentarfeltet i Risk
Når du i kommentarfeltet bekriver hvad du har lagt til grund for den valgte eksponeringsklasse, skal du
være opmærksom på, at der skal være overenstemmelse mellem hvad du skriver her og de
sikkerhedsforanstalningerne du har anvist i WPI’en, samt at der skal være overenstemmelse mellem
anvisninger i WPI’en og øvrige dokumenter som beskriver hvordan I skal udføre arbejdet.
Som udgangspunkt kan beskrivelsen af grundlaget for den valgte eksponeringsklasse være simpel. Hvis det
viser sig, at der er risiko for sundhedsfare og det ikke umiddelbart kan forebygges, kan det være
nødvendigt med en mere uddybende begrundelse. Husk at problemet skal indføres i den almindelige APV
handlingsplan med løsning og tidsfrist.
Du kan f.eks. oplyse om:
 Mængden der arbejdes med ad gangen: gram/ml, kg/l, ton/m3
 Varigheden af arbejdet: 10 min, ½ time, 1 time eller hele dagen
 Hyppigheden af arbejdet: Dagligt, ugentligt, månedligt, årligt
 Type - Materialets fysiske form og størrelse - Hvordan udsættes medarbejderen for de farlige
stoffer: Væske, faststof, pulver, støv, damp, sprøjtetåger.
Kommentaren kan f.eks være:
o Der er ingen risiko for dannelse af damp/støv/sprøjtetåger
 Forebyggende foranstaltninger - hvilke forebyggende foranstaltninger benyttes. Husk de skal være
skal være indskrevet i WPI’en.
Kommentaren kan f.eks. være:
o Der benyttes handsker for at at undgå/ved risiko for hudkontakt
o Der benyttes beskyttelsesbriller for at undgå/ved risiko for øjenkontakt
o Der benyttes åndedrætsværn for at undgå/ved risiko for indånding af
dampe/sprøjtetåger/støv
o Der arbejdes i stinkskab/under punktsug for at undgå indånding af
dampe/sprøjtetåger/støv
o Der arbejdes i lukket system
o Der kun risiko for udsættelse ved uheld
Når du oplyser om mængde og varighed forventes det ikke, at du oplyser helt præcise mængder og
varighed, det er nok med en ca. angivelse.
For specielle forhold, såsom arbejdsprocesser og analyseudstyr på laboratorierne:
Anbefales det at tilføje en kommentar, som f.eks.:
 Vurderingen af Hx gælder for alle produkter på arbejdsprocessen (underlokation)
 Vurderingen af HX gælder for alle produkter der anvendes på analyseudstyret
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Eksempler på udfyldelse af kommentarfeltet i Risk:
Mængde: ca. 50 ml
Varighed: mindre end ½time
Hyppighed: ugentligt
Type: Væske
Sikkerhedsforanstaltninger: Der
benyttes beskyttelsesbriller og –
handsker for at undgå hud og
øjenkontakt.

Mængde: ca 50 ml
Varighed: ½ time
Hyppighed: dagligt
Type: Hånddesinfektion
Sikkerhedsforanstaltninger: Der
benyttes nitrilhandsker ved
oprydning efter større spild.

Mængde: 1 l.
Varighed: 1 time
Hyppighed: 2 gange om ugen
Type: Væske
Sikkerhedsforanstaltninger: Der
arbejdes i lukket system og der
kun risiko for eksponering ved
uheld.

Mængde: 1 l.
Varighed: 1 time
Hyppighed: 2 gange/måned
Type:
Sikkerhedsforanstaltninger: Der
arbejdes under punktsug.

Hx =1

Hx = 1

Der kun risiko for udsættelse ved
uheld.
HX = 1

Hx = 2

Der benyttes beskyttelsesbriller
og nitrilhandsker ved risiko for
hud og øjenkontakt.

Vurdering af risikoen ved arbejdet (HR)
Når eksponeringsklassen er fastsat på produkterne/arbejdsprocesser på en lokation kan HR-kolonnen
og/eller Risikomatricen anvendes til at få et overblik over den sundhedsfarlige risiko ved arbejdet. Risikoen
ved arbejdet vises som rød, gul eller grøn.
Hvis alt er grønt: Er der ingen sundhedsfarlig risiko – under forudsætning at arbejdet udføres korrekt.
Hvis risikoen er rød eller gul*: Foreskriver Arbejdstilsynet at STOPprincippet anvendes, se side 4.
Inden STOP-princippet tages i brug anbefales det, at den lokale
kemikonsulent ser på vurderingen og eventuelt laver en mere præcis
eksponeringsvurdering (Hx).
*Vær opmærksom på at en gul risiko (HR) godt kan være i orden.
Et produkt med farligheden, H5 vil som minimum have en gul risiko (HR).

Når risikoen er rød eller gul
Hvis arbejdsmiljøgruppen vurderer, at den lokale kemikonsulenten skal kontaktes med henblik på, at få
hjælp til at se på eksponeringsvurderingen (Hx) for et produkt/arbejdsproces, skal kemikonsulenten oplyses
om, hvad du har lagt til grund for den valgte eksponeringsklassen, for hjælp se afsnit: Forslag til hvordan du
kan udfylde kommentarfeltet i Risk.
Herudover kan du evt. også tilføje følgende oplysning i kommentarfeltet: Kemikonsulenten er blevet
kontakt med henblik på vurdering af eksponeringsklassen.
Det anbefales, at du indskriver oplysningerne i kommentarfeltet i Risikovurderingen, alternativt skal det
fremgå af den mail du sender til kemikonsulenten, når du beder om hjælp til at se på
eksponeringsvurdering for et produkt eller arbejdsproces.
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