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Præsentation 4: 
Hvordan ved jeg, om der bruges 
nanomaterialer på min arbejdsplads? 



EU-lovgivning om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen 

•   Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse af 
arbejdstagere mod risici (herunder anvendelse af 
nanomaterialer) på arbejdspladsen: 

•   Arbejdsgivernes generelle forpligtelser 
•   Undgå risici 
•   Evaluering af risici, der ikke kan undgås 
•   Bekæmpelse af risici ved kilde 
•   Tilpasning af arbejdet til den enkelte (design af 

arbejdspladsen, arbejds- og produktionsmetoder osv.) 
•   Tilpasning til den tekniske udvikling 
•   Udskiftning af det farlige med det ufarlige eller mindre 

farlige 
•   Sammenhængende overordnet forebyggelsespolitik 

(teknologi, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold ...) 
•   Prioritering af kollektive beskyttelsesforanstaltninger 

frem for individuelle beskyttelsesforanstaltninger 
•   Udstedelse af behørige instruktioner til medarbejderne 

Relevant EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed og 
kemikalier på arbejdspladsen:  
Rammedirektiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (Rådets direktiv 
89/391/EØF)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31989L0391 
 
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under 
arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (Rådets direktiv 
98/24/EF)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31998L0024 
 
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet 
at være udsat for asbest (Direktiv 2004/37/EF)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1426590790616&uri=CELEX:32004L0037R%2801%29 
 
REACH-forordning (Forordning (EF) nr. 1907/2006) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2007.136.01.0003.01.ENG 
 
CLP-forordning om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og 
blandinger(Forordning (EF) nr. 1272/2008)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1425899729914&uri=CELEX:32008R1272 
 
Billede:  
http://seainc.net/training/osha-10-hour-training-best-practices-for-
construction-workers/ 
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EU-lovgivning om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen (2) 

•   Oplysninger til arbejdstageren 
Arbejdsgiveren skal træffe passende foranstaltninger for 
at sikre, at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i 
virksomheden eller anlægget får... alle de tilstrækkelige 
oplysninger vedrørende sikkerheds- og sundhedsrisici og 
beskyttelses- og forebyggende foranstaltninger og 
aktiviteter ... generelt og for hver type arbejdsstation og/
eller job 

 
•   Høring og inddragelse af arbejdstagerne 

•   Arbejdsgiverne skal høre arbejdstagerne og/eller 
deres repræsentanter og lade dem deltage i 
diskussioner om alle spørgsmål vedrørende sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen... 

•   Arbejdstagere eller deres repræsentanter med specifik 
ansvar for arbjdstagernes sikkerhed og sundhed skal 
deltage på en afbalanceret måde ... eller høres på 
forhånd og i god tid af arbejdsgiveren med hensyn 
til ... enhver foranstaltning, der måtte have væsentlige 
følger for sikkerheden og sundheden ... Billede: 

http://www.worker-participation.eu/About-WP/Why-
Worker-Participation 
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EU-lovgivning om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen (3) 

•   Specifikt i forbindelse med kemikalier: 
•   Arbejdsgiverens forpligtelser: 

•   Bestemmelse og vurdering af risikoen ved farlige 
kemiske stoffer 

•   Forebyggelse af risici forbundet farlige kemiske stoffer 
•   Specifikke beskyttelses- og 

forebyggelseforanstaltninger 
•   Eliminering eller reduktion til mindste risiko ved farlige 

kemikalier ved at erstatte dem med noget ufarligt eller 
mindre farligt  

•   Foranstaltninger i tilfælde af ulykker, hændelser og 
nødsituationer 

•   Underretning og oplæring af arbejdstagerne 
•   Producenter eller importører af stoffet: 

•   "ingen data, intet marked" – derfor "ingen 
eksponering" (i teorien) 

•   Vurdering af stoffer og udarbejdelse af 
kemikaliesikkerhedsrapporter 

Billede: 
http://www.echa.europa.eu/web/guest/chemicals-
in-our-life/clp-pictograms 
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Nano introduceret på 
arbejdspladsen 

•   Europæisk og national sundheds- og 
sikkerhedslovgivning kræver, at arbejdsgivere 
informerer arbejdstagere om risikoelementer på 
arbejdspladsen og rådfører sig med dem i forbindelse 
med disse spørgsmål 

•   Lovgivningen om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen varierer fra land til land, så man skal 
undersøge, hvor det er bedst at lede efter oplysninger 
fra ens nationale (og muligvis regionale) og 
virksomhedens sundheds- og sikkerhedsstrukturer 

•   Der er alvorlig forringelse af oplysninger i hele 
forsyningskæden, så arbejdsgiverne er ikke altid 
opmærksomme på, at arbejdstagere kan blive 
udsat for nanomaterialer (via produktets 
sammensætning, blandinger, færdige produkter, osv.) 

•   Sikkerhedsoplysninger om nanomaterialer er ofte 
svære at finde, så vi foreslår nogle grundlæggende 
trin til informationssøgning 

Billede: 
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-
images-time-detective-work-image14531829 
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Risikovurdering: 
arbejdsgiverens ansvar 

•   EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen kræver, at arbejdsgiverne: 
•   træffer de nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af 

arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder 
forebyggelse af erhvervsbetingede risici, tilvejebringelse af 
oplysninger og uddannelse samt tilvejebringelse af 
nødvendige organisation og midler 

•   implementerer foranstaltninger (ovenfor) er baseret på at 
undgå risici, evaluere "uundgåelige" risici, bekæmpelse af 
risici ved kilden, tilpasse arbejdet til mennesket, tilpasning til 
den tekniske udvikling, udskiftning af det farlige med ufarligt 
eller mindre farligt, udvikle en sammenhængende overordnet 
forebyggelsespolitik, prioritere kollektiv i forhold til individuel 
beskyttelsesforanstaltninger, give hensigtsmæssige 
instruktioner til arbejdstagere 

•   vurderer risici i forbindelse med arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed, herunder valg af arbejdsudstyr, kemiske stoffer og 
præparater, der anvendes (dette gælder for nano), og 
indretning af arbejdspladser (værnemidler) 

•   besidder en risikovurdering  for arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed, herunder de grupper af arbejdstagere, der er udsat 
for særlige risici 

Reference: EU-direktiv 89/391/EØF om iværksættelse 
af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet 
Billede:  
http://michellehay.com/health-and-safety-courses/risk-
assessment/ 
 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA) giver landespecifikke oplysninger på 
webstedet om lovgivning vedrørende 
risikovurdering: 
https://osha.europa.eu/en/topics/
riskassessment/index_html 

! !	  
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Risikovurdering: nærmere 
oplysninger 

•   EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i 
forbindelse med kemiske agenser kræver at 
arbejdsgiverne: 
•   Bestemmer tilstedeværelsen af eventuelle farlige 

kemiske agenser på arbejdspladsen og vurderer 
eventuelle risici for arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed som følge af deres tilstedeværelse ... 

•   ... under hensyntagen til:  
•   deres farlige egenskaber 
•   oplysninger om sundhed og sikkerhed leveret af stoffets 

leverandør 
•   styrke, type og varighed af arbejdstagereksponering 
•   omstændighederne ved arbejde, der involverer stoffet 

(herunder mængden heraf) 
•   eventuelle grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering 

eller biologisk grænseværdi, som er etableret nationalt 
•   virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er 

truffet eller skal træffes 
•   konklusioner, der skal drages, af enhver helbredskontrol, 

der allerede er iværksat 

Reference: EU-direktiv 98/24/EF om beskyttelse af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 
mod risici i forbindelse med kemiske agenser  
Billede: 
https://osha.europa.eu/en/about/director_corner/blog/
world-day-2014-safety-and-health-in-the-use-of-
chemicals-at-work 
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Officielle oplysninger, der 
kræves leveret fra 
arbejdsgiveren 
1.  Bed din arbejdsgiver om en erklæring om: 

-   Nanomaterialer bliver anvendt på 
arbejdspladsen 

-   Hvilke nanomaterialer, der anvendes 
-   Hvordan hvert nanomateriale er afspejlet 

i kemikalierisikovurderingen, som 
virksomheden bør have udarbejdet 

-   Hvilke foranstaltninger er der truffet for at 
undgå eksponering for arbejdstageren 

2.  Har arbejdsgiveren gjort oplysninger 
tilgængelige for arbejdstagerne? 

3.  Hvis den øverste ledelse ikke er sikker, eller 
hvis du vil have flere oplysninger, end hvad 
virksomheden har leveret, er der flere 
eksterne kilder, som muligvis kan give 
oplysninger. 

Billede: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Orienteering_map.jpg 
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Find selv oplysninger 

4. Prøv at identificere navnet på producenten af 
nanomaterialer (også i blandinger), som anvendes på 
din arbejdsplads. Producenten er juridisk forpligtet til at 
offentliggøre sikkerhedsdatablade (SDS). Disse giver 
specifikke oplysninger om et bestemt stof, herunder 
sundhedsmæssige effekter og procedurer til sikker 
håndtering eller arbejde med stoffet. SDS'er er normalt 
tilgængelige på internettet. 
5. Nogle gange er det svært at finde oplysninger om 
nanomaterialer, eller det kan være for begrænset til brug 
på arbejdspladsen. Prøv at finde oplysninger først fra 
faglige kilder – start med din nationale 
branchespecifikke fagforening (deres hjemmeside eller 
deres sundheds- og sikkerhedspersonale). 
6. Fortsæt dialogen med din arbejdsgiver og/eller 
virksomhedens sundheds- og sikkerhedsstruktur, indtil du 
opnår en passende beskyttelse af arbejdstagerne. 

Billede: 
http://www.support-my-decision.org.au/
options-get-information 
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