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Q&A DOKUMENT
Mens du ser videoen, ser vi gerne du skriver dine spørgsmål ind i dette 
dokument Link

 Spørgsmål til lovgivningen

 Spørgsmål til kiros

 Spørgsmål til de præsenterede 3 modeller til kemisk risikovurdering

 Spørgsmål til oplæring/instruktion.

https://aarhusuniversitet.sharepoint.com/:w:/r/sites/HEFAMUHEALTH/Delte%20dokumenter/Kemi/Kemisk%20%20Risikovurdering/QA%20kemisk%20risikovudering%20.docx?d=w7fe093b95f034fe09f1c310924901561&csf=1&web=1&e=GCXZw9
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SIKKERHED OG REGLER

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 1234 fra 29. oktober 2018:

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

§ 16. Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra 
stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det 
er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte 
grænseværdier skal overholdes.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 1793 fra 1. juli 2019

§ 5. Arbejde med stoffer og materialer skal i alle led planlægges og 
tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt, jf. § 4 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. 
Risikoen for udsættelse for farlige stoffer og materialer skal fjernes eller 
reduceres til et minimum.
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ARBEJDSPLADSVURDERING
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 1234 fra 29. oktober 2018:

§ 6 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af 
sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen navnlig med henblik på at sikre en 
skriftlig behandlingsmåde i forbindelse med den nærmere planlægning, tilrettelæggelse og 
gennemførelse af arbejdspladsvurderingen, og at sikre, at resultatet heraf gøres synlig.
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ARBEJDSPLADSVURDERING – KEMISK APV
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 1793 fra 1. juli 2019:

Kapitel 3 – Arbejdspladsvurdering § 6. Hvis der findes farlige stoffer og materialer på 
arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelsen om arbejdets udførelse 
tillige indgå følgende vurderingselementer:

• stofferne og materialernes farlige egenskaber, 

• eksponeringsgraden, -typen og varigheden, 

• omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden, 

• virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes, 

• hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske 
undersøgelser, 

• grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og 

• leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed. 
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HVORFOR OPDATEREDE REGLER?
Før 1. juli 2019.

• Var der krav om at udarbejde APB på de stoffer og materialer der anvendes på virksomheden.

• Kravet om skriftlig kemisk risikovurdering kunne opfyldes ved at henvise til 
arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

Den 1. juli 2019

• Trådte Ændringsbekendtgørelsen nr. 254 til Bek. 1793 om arbejde med stoffer og materialer i kraft .

Hvad er Intentionerne bag ændringerne:

• Grunden var, at både AT og arbejdsmarkedets parter vurderede, at APB ikke havde den ønskede 
effekt for arbejdsmiljøet og ikke var tidssvarende. 

• Ønske om at øge fokus på arbejdsprocesserne, fremfor på produkterne og udarbejdelse af en 
risikovurdering. 
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DE NYE REGLER – ÆNDRINGSBEK. 254

§ 6 ændres til, at arbejdsgiveren skal indhente sikkerhedsdatablade efter 
REACH-forordningen ( før henvise).

§11 ændres til den kemiske Arbejdspladsvurderingens skal være skriftlig og tilgængelig for 
de ansatte (præcisering).

§ 23. ændres til Oplæring og instruktion og beskriver hvad en sådan skal omfatte.

Før hed overskriften Arbejdspladsbrugsanvisning og beskrev i 14 pkt. 
hvilke informationer en APB skulle bestå af.

Fokus er på skriftligt SDS, kemiske APV og på instruktionskravet.
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HEALTH´S TILGANG TIL BEK. 254

I overensstemmelse med retningslinjerne fra Arbejdstilsynet har kemikalienetværket ved AU valgt at arbejde 
videre med Sikkerhedsdatablade (SDS) og Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) i Kiros.

SDS udarbejdes i Kiros af kemikaliekonsulenterne.

Faremærkningerne er udført på baggrund af selvvurderinger og EU -klassificeringer af indholdsstofferne. 
Derfor kan faremærkningen af stofferne og produkterne i sikkerhedsdatabladene afvige fra leverandørenes
faremærkninger. Der skal være overensstemmelse mellem mærkningen på SDS´en og stoffets/produktets 
emballage.

Nye farlige kemikalier som ikke allerede findes i Kiros, bestilles igennem Kiros bestillingsmodul, hvor der 
udarbejdes et SDS af Kiros kemikaliekonsulenter. 

APB angiver de lokale forholdsregler, som viser hvordan man reelt arbejder med det farlige kemikalier.

APB udarbejdes lokalt af udpeget lokal ansvarlig.
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HEALTH´S TILGANG TIL BEK. 254

SDS opdateres når der sker ændringer i forhold til ECHA´s harmoniserede liste og andre løbende ændringer.

Hermed er lovgivningen omkring 3 årig revision opfyldt.

Det er kemikaliekonsulenternes ansvar at opdatere SDS i Kiros.

Det er arbejdsgiverens ansvar at de ansatte har adgang til SDS .

Hvis man kun har engelsk talende medarbejdere:
Benyt NAT/TECH metoden i Kiros (kemikalier angivet med blå skrift), hvor man kan hente engelske 
sikkerhedsdatablade/safety data sheets.

APB: de lokale forholdsregler opdateres af de lokale administratorer i Kiros, ved ændrede  faremærkninger af 
kemikalierne (ændrede faremærkninger af kemikalier meldes ud af kemikaliekonsulenterne til de respektive 
grupper pr. mail).



CATHRIN (TRINE) GULDAGER SØRENSEN

3. MAJ 2021 SIKKERHEDSRÅDGIVER FOR FARLIG GODS
HEALTH

AARHUS
UNIVERSITET

KEMISK RISIKOVURDERING - LOVKRAV

FØR:

NU:

Liste over farlige
kemikalier på
arbejdspladsen via 
Kiros.

Henvise til
sikkerhedsdatablade
(SDS) via Kiros.

Arbejdspladsbrugs-
anvisning (APB)
pr. enkelt kemikalie
via Kiros

Skriftlig kemisk
risikovurdering
Resultat gøres synlig
 = Henvisning til APB

Liste over farlige
kemikalier på
arbejdspladsen via 
Kiros.

Skal indhente
sikkerhedsdatablade
(SDS) via Kiros.

Krav om APB ophæves.
Fokus på
arbejdsproces, fremfor
et enkelt produkt.

Skriftlig kemisk
risikovurdering
og tilgængelig

Oplæring/Instruktion
baseres på
risikovurderingen og krav
om minimum indhold

Oplæring/Instruktion
Bek. 1234 §18.
Udføre arbejdet farefrit.

Der er tale om en præcisering, samt at øge fokus på arbejdsprocesserne, fremfor hvert enkelte kemikalie.
Kemisk Risikovurdering er en systematisk kortlæggelse af det kemiske arbejdsmiljø.
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ARBEJDSPROCESSER
Når man udarbejder en Kemisk Risikovurdering er det for en farlig arbejdsproces.

F.eks.:

 Fremstilling af histologiske præparater, savning, snitning, farvning.

 Måling af antistof ved brug af ELISA. 

 Måling af protein ved brug af Western Blotting.

 Oprensning af RNA på forskellig kits (evt. flere kits, hvis identiske).

 Arbejde med nanopartikler ( < 100 nm) i lab nr. 1234.

 Vejerum (værst tænkelige stof).

 Husk, også arbejdsprocesser hvor der kan udvikles farlig kemi, som ikke er omfattet af et 
sikkerhedsdatablad, fx dieselos, gyllegas eller svejserøg.

Det kan være man ender med 5 Kemiske Risikovurderinger, hvori der indgår 50 kemikalier.
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KEMISK RISIKOVURDERING - ARBEJDSPROCES

List de farlige
kemikalier der skal

anvendes.

List de farlige
egenskaber for hvert

farlige kemikalie.

List de farlige trin i
processen, samt

varighed og 
intensitet og 

mængde.

Beskriv de 
forebyggende

foranstaltninger, 
herunder effekten.

Foretag en
risikovurdering .

Foretag
oplæring/instruktion.

1. Hvilke farlige kemikalier skal der anvendes i processen?
2. Hvilke farlige egenskaber oplyser sikkerhedsdatabladet for hvert farlig kemikalie?
3. Hvor i processen kan der opstå en fare for eksponering? Hvad er varigheden, intensiteten 

af udsættelsen, samt mængden af den farlige kemi?
4. Hvilke forebyggende foranstaltninger skal der træffes, for ikke at blive eksponeret og er 

beskyttelsen effektiv nok? Arbejdsmedicinske undersøgelser – er der fastsat en 
grænseværdi?

5. Hvad er resultatet af den kemiske risikovurdering?
6. Foretag oplæring/instruktion baseret på den kemiske risikovurdering!

Overvej substitution!
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TRIN 1 - ANALYSE FORSKRIFT

• Formål – princip

• Apparatur

• Udstyr
• Kemikalier
• Reagenser
• Procedure (prøveudtagning, klargøring, analyse/måling)

• Affald

• Resultater og rapportering
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TRIN 1 – HVILKE FARLIGE KEMIKALIER?

1. Lav en liste, hvor hvert farlige kemikalie der skal anvendes i 
processen registreres.
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TRIN 2 – FARLIGE EGENSKABER?

2. Anvend Kiros til at finde kemikaliernes farlige egenskaber.
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TRIN 3 – HVOR KAN DER OPSTÅ EN FARE?

3. Gennemgå hele processen og list hvor 
i processen, der kan være fare for en eksponering.

Herunder hvordan, hvor meget og hvor længe bliver 
medarbejderen udsat?

Eksempel:

A. Afvejning og opblanding af kemikalie til reagensfremstilling, 5 
min. varighed, meget lille mængde, mulighed for indånding af 
støv og hudkontakt.

B. Syreskylning af glasudstyr. 2* 5 min. varighed, 1 liter,  mulighed 
for indånding af dampe, hudkontakt og ætsning af øjne.

C. Oplukning af prøver, tilsætning af syre og
kogning af prøver i mikroovn. 5 min. varighed, 100 ml pr. prøve,  
mulighed for indånding af dampe, hudkontakt og ætsning af 
øjne – fejl betjening af mikroovn, kan med føre eksplosion af 
prøverbeholder i mikroovnen!
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TRIN 4 – HVILKE FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER SKAL DER TRÆFFES?

4. Gennemgå hver punkt på listen, hvor der er identificeret en fare for eksponering 
og list hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes, 
samt om beskyttelsen er effektiv.

Eksempel:

A. Afvejning af kemikalie foretages i stinkskab, der anvendes kittel og handsker, effektiv beskyttelse.

B. Syreskylning af glasudstyr foretages i stinkskab, der anvendes kittel, handsker og 
beskyttelsesbriller, effektiv beskyttelse.

C. Oplukning af prøver, hvor der tilsættes syre og kogning i mikroovn, foretages i stinkskab, der 
anvendes kittel, handsker og beskyttelsesbriller, effektiv beskyttelse.
Brug af mikroovn kræver oplæring/instruks og skal følges, effektiv beskyttelse hvis instruktion følges.
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TRIN 4 – ARBEJDSMEDICINSKE UNDERSØGELSER OG GRÆNSEVÆRDIER?

Er der erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser? I skal kun inddrage disse, 
hvis der er gennemført undersøgelser af virksomhedens egne ansatte.

Har Arbejdstilsynets fastsat grænseværdier?
Grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynet

https://at.dk/regler/at-vejledninger/graensevaerdier-stoffer-materialer-c-0-1/
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TRIN 5 – HVAD ER RESULTATET AF DEN KEMISKE RISIKOVURDERING?

5. Foretag en risikovurdering af hvert trin i processen, hvor der kan opstå en fare og 
slut med at foretage en samlet risikovurdering? Kan arbejdet foregå sikkert, skal der 
foretages tiltag eller helt stoppes?

Eksempel:

A. Afvejning af kemikalie i stinkskab og med personlige værnemidler ( 2-2 = 4 grøn)

B. Syreskylning af glasudstyr i stinkskab og med personlige værnemidler ( 2-2 = 4 grøn)

C. Oplukning af prøver, hvor der tilsættes syre og kogning i mikroovn i stinkskab, med personlige værnemidler og brug af 
mikroovn kræver oplæring/instruks og skal følges ( 3-3 = 9 gul)

Kemisk risikovurdering af samlet proces ( 3-3 = 9 gul) (vigtigheden af at der kræves oplæring/instruktion!)
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TRIN 6 - FRA KEMISK RISIKOVURDERING TIL OPLÆRING/INSTRUKTION

Udsættelse
Beskyttelse/
Forebyggelse

Fare
APB/SDS

Liste over 
farlige 
kemikalier

Tekniske 
foranstaltninger

Personlige
værnemidler

Oplæring/
Instruktion

Kemisk Risikovurdering: Formidling af risikovurderingens resultat:

Resultat = Ønsket Adfærd 
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FRA KEMISK RISIKOVURDERING TIL OPLÆRING/INSTRUKTION

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 1234 fra 29. oktober 2018:

§18. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får 
en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Der skal gives 
oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet  med deres arbejde.

§20. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at ansatte fra en fremmed virksomhed, der udfører arbejde på virksomheden, 
får passende instruktion om de sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der har betydning for deres 
arbejde.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materiale nr. 254 fra 1. juli 2019:

§23. Den oplæring og instruktion der skal gives er baseret på den kemiske risikovurdering.

Stk. 2. Oplæring og instruktion skal gennemføres, inden arbejdet påbegyndes.
Instruktionen er mundtlig og understøttes af skiftligt materiale, når der arbejdes med eller er risiko for udsættelse 
for særligt farlige stoffer og materialer.

Stk. 3. Oplæringen og instruktionen gentages jævnlig.
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FRA KEMISK RISIKOVURDERING TIL OPLÆRING/INSTRUKTION

Formålet med oplæring og instruktion er, at den ansatte kender til de farer og risici der kan være forbundet 
med arbejdet. Oplæring og instruktion skal mindst omfatte følgende:

1. Instruktion i hvor de farlige kemikalier findes på virksomheden, samt en instruktion i faremærkning, risici ved håndtering og andre 
anvisninger.

2. Instruktion i sikker håndtering, anvendelse og oplag af de farlige kemikalier og herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger.

3. Instruktion i korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger og brug af personlige værnemidler og disses placering på arbejdspladsen.

4. Instruktion i sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild o.l.

5. Instruktion i korrekt bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, 
herunder særligt mærket affald.

1. Anvisninger, hvor
findes de farlige

kemikalier og hvordan
læses faremærkningen

2. Sikker håndtering

Sikker opbevaring

Anvendelsesbegrænsnin
ger

3. Korrekt brug af

Tekniske
foranstaltninger,

Personlige Værnemidler

4. Hvad skal der ske ved
uheld. 5. Bortskaffelse.
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AJOURFØRING AF KEMISK RISIKOVURDERING

§ 8. Arbejdspladsvurderingen efter Bek. 1234 § 6 skal ajourføres, herunder hvis der sker 
væsentlige ændringer i aktiviteterne, eller som følge af resultater fra arbejdsmedicinske 
undersøgelser. 

Lav en revurdering, når der foretages ændringer, f.eks.

– ændret i kemikaliets indhold

– kemikalie har ændret faremærkning

– ved introduktion af nye kemikalier

– ændrede eller nye  arbejdsgange/processer/lokationer/udstyr.

Hvis man ved vurderingen finder frem til forhold, der skal ændres/forbedres, skal det beskrives 
i handlingsplanen til den almindelige APV

APV’en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år (arbejdets udførelse).
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AJOURFØRING AF INSTRUKTION/OPLÆRING

Vedligehold instruktion og oplæring

• Nye processer og nye kemikalier kræver løbende tilpasning.

• Modtagelse af nye medarbejdere skal inkludere sikkerhedsinstruktion.

• Genopfriskningskurser til eksisterende medarbejdere.

• Instruktion af eksternt personale, f.eks. håndværkere, rengøring o.l.

• Ledelsen går forrest og viser den sikre vej.

• Giv feed-back og hjælp hinanden med overholdelse af sikkerhedsreglerne.

• Instruktioner/oplæringer skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år!
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EKSEMPEL KEMISK APV OG OPLÆRING VED IOOS:

1. På hvert laboratorie findes en liste over alle de farlige kemikalier der anvendes og disse er alle 
oprettet i Kiros.

2. Sikkerhedsinstruks - ”Retningslinjer for arbejde på Forskningslaboratorierne ved Institut for 
Odontologi og Oral Sundhed (IOOS), Aarhus Universitet”, som alle nyankomne får udleveret og 
gennemgået, når de introduceres til laboratorierne. 

3. Vejledning for arbejde i laboratorierne ”Arbejdsvejledning Forskningslaboratorierne”. 
Vejledningen beskriver – ud over generelle regler for ”færdsel” i laboratorierne - også mere 
specifikke områder, f.eks. ”Afvejning af kemikalier”, ”Brug af stinkskabe”, ”Værnemidler” mv.

4. Der foretages årlig sikkerhedsrundering. Link til dokument

5. Konklusion: På baggrund af ovenstående mener vi, at arbejdet i alle tilfælde udføres sikkerheds-
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, således at ingen udsættes for unødige påvirkninger fra 
stoffer og materialer.

6. Al materiale revideres hvert 3. år – foretages af AMGr og behandles på LAMU.

Fordel at anvende hvis:
 Farlige kemikalier er registeret i Kiros
 Der er udarbejdet sikkerhedsinstrukser
 Der er givet oplæring
 Der foretages årlig sikkerhedsrundering
 Der er planlagt revision af instrukser o.l.

Link til de dokumenter der 
bruges på IOOS

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Kemi?threadId=19%3Ae248370ea53f453cab4fc72ee52079d4%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Eksemple%2520IOOS&rootfolder=%252Fsites%252FHEFAMUHEALTH%252FDelte%2520dokumenter%252FKemi%252FKemisk%2520%2520Risikovurdering%252FEksemple%2520IOOS
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Fordel at anvende hvis:
 Farlige kemikalier er registeret i Kiros
 Der ikke er udarbejdet 

sikkerhedsinstrukser, vejledninger, 
manglende sikkerhedsrunderinger o.l.

 Opstart af et nyt laboratorium.
 Få analyser i et laboratorium.

Link til tomt skema
Link til udfyldt skema
Link til skema oplæring instruktion

https://teams.microsoft.com/l/file/2B2EBB29-7CD2-4413-8E66-098BD87EAA6D?tenantId=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Faarhusuniversitet.sharepoint.com%2Fsites%2FHEFAMUHEALTH%2FDelte%20dokumenter%2FKemi%2FKemisk%20%20Risikovurdering%2FSkabelon%20til%20KEMISK%20APV%20FOR%20ARBEJDSPROCESSER%20maj%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Faarhusuniversitet.sharepoint.com%2Fsites%2FHEFAMUHEALTH&serviceName=teams&threadId=19:e248370ea53f453cab4fc72ee52079d4@thread.tacv2&groupId=117e0e78-b801-4f68-ae12-e94a891c5e25
https://aarhusuniversitet.sharepoint.com/:w:/r/sites/HEFAMUHEALTH/Delte%20dokumenter/Kemi/Kemisk%20%20Risikovurdering/Eksempel%20p%C3%A5%20KEMISK%20APV%20for%20RNA%20oprensning%20maj%202021.docx?d=w89f8b8b894824a59876c49e16f21f659&csf=1&web=1&e=6bYeCj
https://teams.microsoft.com/l/file/3AF5955E-DC8F-4950-86CB-8BC737B8B5F0?tenantId=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Faarhusuniversitet.sharepoint.com%2Fsites%2FHEFAMUHEALTH%2FDelte%20dokumenter%2FKemi%2FKemisk%20%20Risikovurdering%2FSkabelon%20til%20Opl%C3%A6ring%20og%20Instruktion%20maj%202021.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Faarhusuniversitet.sharepoint.com%2Fsites%2FHEFAMUHEALTH&serviceName=teams&threadId=19:e248370ea53f453cab4fc72ee52079d4@thread.tacv2&groupId=117e0e78-b801-4f68-ae12-e94a891c5e25
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Fordel at anvende hvis:
 De farlige kemikalier er registret i Kiros.
 Sikker og varig registrering og opbevaring af data.
 Data er samlet et sted.

Kemikalienetværket arbejder på at lave en skabelon i Kiros, som 
indeholder følgende punkter:

1. Titel på arbejdsprocessen.
2. Vedhæftede SDS'ere, som benyttes i arbejdsprocessen med dertil 

hørende faremærkninger, med link, således at der kan indhentes 
yderligere oplysninger.

3. Liste hvor de farlige trin i arbejdsprocessen beskrives, herunder 
varigheden, intensiteten af udsættelsen, samt mængden af den 
farlige kemi.

4. Beskrivelse af hvilke forebyggende foranstaltninger der træffes, for 
ikke at blive eksponeret og er beskyttelsen effektiv.

5. Konklusion – Risikovurdering af arbejdsprocessen.
6. Oplæring/Instruktion – med navn på instruktør, navn på den som 

bliver instrueret og dato for instruktionen.
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Liste over farlige
kemikalier på
arbejdspladsen

Skal indhente
sikkerhedsdatablade
(SDS) via Kiros.

Skriftlig kemisk
risikovurdering
og tilgængelig

Oplæring/Instruktion
baseres på
risikovurderingen og krav
om minimum indhold

1. Løbende at registrere farlige kemikalier i Kiros.
2. Udarbejdelse af kemisk risikovurderinger – revision minimum hvert 3. år.
3. Løbende oplæring/instruktion af nye medarbejdere, studerende osv.
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1. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 1234 af 29. Oktober 2018

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (retsinformation.dk)

2. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materiale (kemiske agenser) nr. 1793 af 18. December 2015

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (retsinformation.dk)

3. Ændringsbekendtgørelse om arbejde med stoffer og materiale (kemiske agenser) 254 af 19. marts 2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

4. Sammenskrivning af Bek. 1793 og bek. 254 Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - Arbejdstilsynet

5. AT-Vejledning – Arbejde med stoffer og materialer nr. C.1.3-5 opdateret januar 2020 Arbejde med stoffer og materialer - Arbejdstilsynet

6. Kemikaliedatabasen ved AU Kiros www.kiros.dk

RERENCER:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1234
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1793
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/254
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser-1793-sam/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/
http://www.kiros.dk
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