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Presentation 4: 
Hur kan jag veta om nanomaterial finns på 
min arbetsplats? 



EU-lagstiftning om hälsa och 
säkerhet (1) 

•   Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer 
arbetstagarskydd mot risker (inklusive användningen av 
nanomaterial) på arbetsplatsen: 

•   Arbetsgivarens allmänna skyldigheter 
•   Att undvika risker 
•   Att utvärdera risker som inte kan undvikas 
•   Att förebygga risker vid källan 
•   Att anpassa arbetet till individen (arbetsplatsutformning, 

arbets- och produktionsmetoder, etc.) 
•   Att anpassa sig till den tekniska utvecklingen 
•   Att byta ut det som är farligt mot det som är ofarligt eller 

mindre farligt 
•   En enhetlig övergripande förebyggande politik (teknik, 

arbetsorganisation, arbetsförhållanden ...) 
•   Att prioritera kollektiva skyddsåtgärder över enskilda 

skyddsåtgärder 
•   Att ge arbetstagarna lämpliga instruktioner 

Relevant EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet och 
kemikalier på arbetsplatsen:  
Ramdirektivet om införande av åtgärder för att främja förbättringar av 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (rådets direktiv 89/391/EEG)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31989L0391 
 
Direktiv om skydd av hälsa och säkerhet för arbetstagare mot risker med 
kemiska agenser i arbetet (rådets direktiv 98/24/EG) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31998L0024 
 
Direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 
carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (direktiv 2004/37/EG) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1426590790616&uri=CELEX:32004L0037R%2801%29 
 
REACH-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2007.136.01.0003.01.ENG 
 
CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar (förordning (EG) nr 1272/2008) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1425899729914&uri=CELEX:32008R1272 
 
Bild:  
http://seainc.net/training/osha-10-hour-training-best-practices-for-
construction-workers/ 
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EU-lagstiftning om hälsa och 
säkerhet (2) 

•   Information till arbetstagarna  
Arbetsgivare skall vidta lämpliga åtgärder så att 
arbetstagarna och/eller deras ombud i företaget och/eller 
verksamheten får ... all nödvändig information om 
säkerhets- och hälsorisker samt skyddande och 
förebyggande åtgärder och aktiviteter ... i allmänhet och 
för varje typ av arbetsplats och/eller jobb 

 
•   Samråd med och medverkan av arbetstagarna 

•   Arbetsgivare ska samråda med arbetstagarna och/
eller deras representanter och låta dem delta i 
diskussioner om alla frågor som gäller säkerhet och 
hälsa på arbetsplatsen… 

•   Arbetstagare eller arbetstagarrepresentanter med 
särskilt ansvar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
skall delta på ett balanserat sätt... eller ska höras i 
förväg och i god tid av arbetsgivare när det gäller... 
alla åtgärder som väsentligt kan påverka arbetsmiljön 
… 

Bild: 
http://www.worker-participation.eu/About-WP/
Why-Worker-Participation 
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EU-lagstiftning om hälsa och 
säkerhet (3) 

•   Specifikt vad gäller kemikalier: 
•   Arbetsgivarens skyldigheter: 

•   Fastställande och bedömning av risker av farliga 
kemiska agenser  

•   Förebyggande av risker i samband med farliga kemiska 
agenser  

•   Särskilda skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder 
•   Eliminering eller reduktion till minsta risk av den farliga 

kemikalien, genom att ersätta den med något ofarligt 
eller mindre farligt 

•   Dispositioner för att hantera olyckor, tillbud och 
nödsituationer 

•   Information och utbildning för arbetstagarna 
•   Tillverkare eller importörer av ämnen: 

•   "Inga data, ingen marknad" - så "ingen exponering" (i 
teorin) 

•   Bedöm ämnen och förbered 
kemikaliesäkerhetsrapporter 

Bild: 
http://www.echa.europa.eu/web/guest/chemicals-
in-our-life/clp-pictograms 
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Nano på arbetsplatsen 

•   Europeisk och nationell arbetsmiljölagstiftning 
kräver att arbetsgivarna informerar arbetstagarna 
om riskelement på arbetsplatsen och att de 
samråder med dem om dessa frågor 

•   Lagstiftning om hälsa och säkerhet varierar från 
land till land så man måste ta reda på var bäst 
man finner information från nationella (och 
eventuellt regionala) strukturer samt företagets 
hälso- och säkerhetsstrukturer 

•   Information eroderas kraftigt längs 
distributionskedjan så arbetsgivare är inte alltid 
medvetna om att arbetarna exponeras för 
nanomaterial (via produktsammansättningar, 
blandningar, färdiga produkter, etc.) 

•   Säkerhetsinformation om nanomaterial är ofta 
svår att hitta så vi föreslår här några 
grundläggande steg för att söka efter information Bild: 

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

ETUI nanomaterials pilot training course 
29-30 April 2015, Copenhagen (DK) 



Riskbedömning: 
arbetsgivarens ansvar 

•   EU:s hälso- och säkerhetslagstiftning för arbetsplatser 
kräver att arbetsgivare: 
•   vidtar nödvändiga åtgärder för skydd av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa, däribland förebyggande av risker,  
tillhandahållande av information och utbildning och 
tillhandahållande av nödvändig organisation och nödvändiga 
medel 

•   genomför åtgärder (ovan) baserade på att undvika risker, 
utvärderar "oundvikliga" risker, bekämpar risker vid källan, 
anpassar arbetet till den enskilde personen, anpassar till den 
tekniska utvecklingen, ersätter det som är farligt med det 
som är ofarligt eller mindre farligt, utvecklar en enhetlig 
övergripande policy förebyggande, prioriterar kollektiva 
framför individuella skyddsåtgärder, ger lämpliga 
instruktioner till arbetstagarna 

•   utvärderar risker mot arbetstagarnas säkerhet och hälsa, 
inklusive val av arbetsutrustning, kemiska ämnen och 
preparat som används (detta gäller för nano), samt inredning 
av arbetsplatser (skyddsutrustning) 

•   gör en bedömning av riskerna mot arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa, inklusive sådana grupper som är utsatta för 
speciella risker 

Referens: EU-direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet 
Bils: 
http://michellehay.com/health-and-safety-courses/risk-
assessment/ 
 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) ger 
landsspecifika webbplatsdetaljer om lagstiftning 
för riskbedömning: 
https://osha.europa.eu/en/topics/
riskassessment/index_html 
! !	  
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Riskbedömning: några detaljer 

•   EU-lagstiftning om arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet mot risker som rör kemiska agenser i 
arbetet kräver att arbetsgivarna: 
•   fastställer närvaron av farliga kemiska agenser på 

arbetsplatsen och bedömer alla risker för 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa som härrör från 
närvaron av dessa ... 

•   … med hänsyn tagen till:  
•   deras farliga egenskaper 
•   information om hälsa och säkerhet som 

tillhandahålls av leverantören av ämnet 
•   nivå, typ och varaktighet av arbetarnas 

exponering 
•   arbetsförhållanden som involverar ämnet 

(inklusive dess mängd) 
•   eventuella hygieniska gränsvärden eller biologiska 

gränsvärden som etablerats nationellt 
•   effekten av förebyggande åtgärder som vidtagits 

eller kommer att vidtas 
•   slutsatser som kan dras av de hälsokontroller som 

redan gjorts 

Referens: EU-direktiv 98/24/EG om skydd av hälsa och 
säkerhet för arbetstagare mot risker med kemiska 
agenser i arbetet 
Bild: 
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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Officiell information som skall 
tillhandahållas av arbetsgivaren 

1.  Be din arbetsgivare om ett uttalande: 
-   Om nanomaterial används på 

arbetsplatsen 
-   Vilka nanomaterial som används 
-   Hur varje nanomaterial avspeglas i den 

kemiska riskbedömning som företaget 
ska ha utfört 

-   Vilka förebyggande åtgärder som har 
vidtagits för att undvika att arbetare 
exponeras 

2.  Har arbetsgivaren gjort informationen 
tillgänglig för de anställda? 

3.  Om företagsledningen inte är säker, eller om 
du vill ha mer information än vad som 
tillhandahålls av företaget, finns det flera 
externa källor som potentiellt kan ge 
information. Bild: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Orienteering_map.jpg 
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Att finna information på egen 
hand 

4. Försök att identifiera namnet på tillverkaren av de 
nanomaterial (även blandningar) som används på din 
arbetsplats. Tillverkaren är juridiskt skyldig att 
offentliggöra säkerhetsdatablad (SDS). Dessa ger specifik 
information om ett visst ämne, inklusive hälsoeffekter och 
rutiner för säker hantering eller arbete med ämnet. 
Säkerhetsdatablad är vanligtvis tillgängliga på Internet. 
5. Ibland är information om nanomaterial svår att hitta 
eller kan vara för begränsad för användning på 
arbetsplatsen. Försök att först hitta information från 
fackliga källor - börja med din nationella sektors 
fackförening (deras hemsida eller deras personal för 
hälsa och säkerhet). 
6. Fortsätt din dialog med din arbetsgivare och/eller 
företagets arbetsmiljöstruktur tills du uppnår en lämplig 
nivå av arbetarskydd. 

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