Hur ska alla som inte är
kemister klara av att bedöma
och hantera kemiska risker?
Ann-Beth Antonsson

Kemikaliearbetet behöver inte
vara krångligt, om man använder
det stöd som finns

Riskbedömning av kemiska
risker i arbetslivet
Utmaningar
• Förstå märkningen på produkter
• Läsa säkerhetsdatablad och plocka
ut relevant information
• Kunna bedöma de kemiska
arbetsmiljöriskerna
• Slutsatser om åtgärder, veta vilka
åtgärder är effektiva
• Fungerande rutiner för
kemikaliearbetet, bl.a.
• Inköp
• Förteckning
• Riskbedömning
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Vad betyder de nya
faropiktogrammen?
En snabb, enkel och
tydlig varningssignal
– om man förstår vad
piktogrammet betyder

IVL | HUR SKA ALLA SOM INTE ÄR KEMISTER KLARA AV ATT BEDÖMA OCH HANTERA KEMISKA RISKER?

Arbetet med kemiska risker i teorin
1. Hälsorisker med produkten
a. Märkning
b. Säkerhetsdatablad
c. => kunskap om produktens egenskaper, exempelvis akuta/kroniska effekter, hudupptag, olycksrisker mm.

2. Användning och exponering
1. Inandning, ev. kvantifiera genom mätning av exponering
2. Hudkontakt

3. Riskbedömning (utgående från produktens egenskaper och hur den används)
a. Inandning
b. Hudkontakt
c. Olyckor

4. Åtgärder inkl. tekniska och organisatoriska åtgärder samt
prioritering och tidplanering
1. Åtgärdshierarkin (tekniska åtgärder)
2. Organisatoriska åtgärder, t ex inköp, förteckning, information/utbildning,
arbets- och skyddsinstruktioner, arbetstillstånd, medicinska kontroller, mätningar
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Detta ska ingå i riskbedömning
1. Riskkällans farliga egenskaper
2. Arten, nivån och varaktigheten av
exponeringen
3. Eventuella samverkande effekter
4. Möjliga reaktioner
5. Förhållanden vid arbetet
6. Erfarenheter från ohälsa, olycksfall eller tillbud

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §8
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Hur funkar detta på
arbetsplatser?
PRESENTATIONSTITEL

Det finns många olika sätt för
arbetsplatser att bedöma risker
● Följs åtgärderna i säkerhetsdatabladet?
● Följs god praxis?
● Kontroll med hjälp av checklistor för branschen
● KemiGuiden, råd om speciella ämnen och yrken/branscher

● Bedömning av sannolikhet och konsekvens
● Gradering rött, gult, grönt

● Bedömning av exponering via inandning
● Modelleringsverktyg som Stoffenmanager, ART, ECETOC TRA
● Mätning

● KemiRisk och KemiGuiden
Beroende på typ av risk och förutsättningar kan man
välja mellan och kombinera dessa olika metoder
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Hur kan man underlätta för
arbetsplatserna?
●3 AFA-finansierade projekt, fokus på små företag som
använder kemiska produkter
●KemiGuiden; www.prevent.se/kemiguiden
● Konkreta råd för arbetsplatsernas kemikaliearbetet, fokus
på småföretag som använder kemiska produkter
● Interaktiv guide för råd anpassade till arbetsplatsen
● Uppslagsbok – sök information ”just in time”
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Hur kan man underlätta för
arbetsplatserna? forts.
●Förstå hur riskbedömning fungerar på
arbetsplatserna
● AFA-projekt 2009. Svårt för småföretag att bedöma
kemiska risker. Visade vad som funkar/inte funkar.
● Slutsats: Bra om råd till småföretag fokuserar på god
praxis, dvs. hur man gör. För nya/okända/komplexa risker
behövs stöd i riskbedömningen.

●KemiRisk, http://ivlkemirisk.azurewebsites.net/
(publicerat och klart 2019)
● Interaktivt webbverktyg för att bedöma kemiska
arbetsmiljörisker
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KemiGuidens uppslagsbok
● Speciella krav för vissa verksamheter och yrken
● Speciella krav för vissa kemiska produkter och ämnen
● Anställda i riskgrupper
● Dessa rutiner måste fungera, bl.a.
●
●
●
●
●
●
●
●

Märkning
Säkerhetsdatablad
Kunskap om risker
Förteckning
Riskbedömning
Inköp
Förvaring
Uppföljning av tillbud, olycksfall

● Åtgärder
● Anmälan och tillstånd
● Transporter
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KemiRisk
● Detaljerad respektive enkel riskbedömning
● Enkel riskbedömning = bedömning som man gör helt på egen hand utan
stöd. Okomplicerad. Finns med för att man ska ha dokumentation att
man gjort en riskbedömning (vilket krävs enligt AFS 2011:19).
● Detaljerad riskbedömning, 6 frågor
● Erfarenheter
● Användning
● Egenskaper (på vilket sätt hälsoeffekter kan uppkomma) och hur man tar
reda på egenskaperna
● Tar upp både kemiska produkter med SDB och ämnen som bildas, t.ex. kvarts

● Risk och tips om hur man bedömer risken för inandning, hudkontakt och
olyckor
● Särskilda riskfaktorer, t ex gravida, minderåriga, risk för akuta effekter osv.
● Matematisk poängberäkning => förslag på risknivå
● Välj risknivå och skriv in eventuella åtgärder som ska vidtas
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Jämförelse KemiRisk – vanlig riskbedömningsmetod för arbetsmiljörisker
● Vanlig metod

● Risk = sannolikhet * konsekvens
● KemiRisk
● Risk beror på om den kemiska produktens kan vara farlig, utgående från
de egenskaper den har och hur man kan komma i kontakt med produkten
på arbetsplatsen = dvs. hur man exponeras, t.ex.
● Ämnen med teratogena (fosterskadande) effekter – gravida ska inte
exponeras
● Ämnen som kan tas upp via huden – undvik hudkontakt
● Ämnen med akuta effekter – undvik även kortvariga exponeringar för höga
halter

IVL | HUR SKA ALLA SOM INTE ÄR KEMISTER KLARA AV ATT BEDÖMA OCH HANTERA KEMISKA RISKER?

Uppfylls kraven på
riskbedömning enligt AFS
● KemiRisk – ja, allt utom samverkande effekter

● Exponeringsmodellering – främst fokus på inandning, lite om hud och
olyckor i Stoffenmanager, inget om erfarenheter
● Sannolikhet – konsekvens – Uppfyller knappast kraven enligt AFS
● God praxis – beror på hur riskerna har bedömts när god praxis har
utvecklats (vilken kompetens har de som utvecklat god praxis?)
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Kemikaliearbetet behöver inte
vara krångligt, om man använder
det stöd som finns

