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Præsentation 5: 
Trin til at undgå medarbejdereksponering 
for nanomateriale på arbejdspladen 



Introduktion 

•   Arbejdsgivere er ansvarlige for beskyttelse af 
medarbejdernes sikkerhed og sundhed i 
samarbejde med medarbejderrepræsentanter for at 
engagere medarbejderne 

•   Medarbejderrepræsentanter og 
fagforeningsrepræsentanter stiller en rolle i 
håndhævelse af EU-retten på områder som sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder lovgivning 
som er relateret til kemiske stoffer på arbejdspladsen 
– men er ikke ansvarlig for dette og skal ikke lede 
disse processer. 

•   På trods af forekomsten af europæisk og national 
lovgivning om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen er praksis på arbejdspladsen ikke 
altid i overensstemmelse med disse lovkrav. 

•   Der findes forskellige værktøjer til at sikre beskyttelse 
af medarbejdernes sundhed og sikkerhed, og nogle 
er tilpasset nanomaterialer 

 

Billede: 
http://www.uco.edu/administration/safety-
transportation/ehs/workers-compensation.asp 
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1. Medarbejderens 
sikkerhedsrepræsentant 

•   Europæiske lovgivning vedrørende sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen kræver, at 
medarbejdere eller deres repræsentanter er 
involverede i de af virksomhedens aktiviteter, der 
drejer sig om medarbejdernes sikkerhed og 
sundhed 

•   Arbejdstagernes sikkerhed og sundhed er et 
nationalt ansvar, så hvert land har sin egen måde at 
organisere og udnævne 
"medarbejdersikkerhedsrepræsentanter" (sikkerhed
srepræsentanter") 

•   Sikkerhedsrepræsentanter kan som regel 
identificeres (af arbejdsgivere, arbejdstagere, 
fagforeninger) som den medarbejderrepræsentant, 
der står for arbejdspladens sundheds-, sikkerheds- 
og arbejdsrelaterede forhold – de er den første 
person, man taler med om nano på arbejdspladsen Reference: ETUC Health, Safety and Risk Prevention 

(
http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/
files/ces-brochure_safety_reps-uk.pdf) 
Billede: 
http://www.skillsinnovationhub.co.za/Safety_Rep.html 
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2a. Risikovurdering – 
begrænsninger relateret til 
nanomateriale 
... det er ikke nemt eller altid muligt at få oplysninger 
"Når de skal foretage en risikovurdering for nanomateriale på 
deres arbejdsplads, kan arbejdsgiverne derfor støde på 
problemer i forbindelse med:  
1. utilstrækkelige oplysninger om nanomaterialets farlige 
egenskaber;  
2. ingen standardiserede metoder og anordninger til måling 
af eksponeringsniveauer og til identifikation af 
nanomaterialer og emissionskilder;  
3. begrænsede oplysninger vedrørende effektiviteten af 
risikobegrænsende foranstaltninger (filtrer, handsker osv.); 
og  
4. manglende oplysninger vedrørende tilstedeværelse af 
nanomaterialer i blandinger eller artikler (produkter) og 
længere nede af brugskæden, når nanomaterialer eller 
produkter, der indeholder nanomaterialer bruges eller 
forarbejdes" 
 

Reference: EU OSHA E-facts 72: Tools for the 
management of nanomaterials in the workplace and 
prevention measures (
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-
fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-
in-the-workplace-and-prevention-measures) 
Billede: 
http://www.ministryinsights.com/puzzle-strengths-
part-3-missing-puzzle-piece/ 
 

I	  tvivls(lfælde	  anvendes	  det	  højeste	  forsig(ghedsniveau	  	  
for	  at	  undgå	  eksponering	  
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2b. Risikovurdering ikke desto 
mindre – en fremgangsmåde i tre 
trin 
•   På trods af eksisterende informationshuller i forhold til 

nanomateriale, er det meget vigtigt, at arbejdsgiverne 
får udarbejdet en risikovurdering af nanomaterialer 
som en del af deres mulige introduktion på 
arbejdspladsen. 

•   Når man måler nanomaterialer (type, 
koncentrationsniveauer) til risikovurderinger, skal 
arbejdsgiverne ikke kun tage fat på industrielt 
fremstillede nanomaterialer (proces-genereret samt 
fraktioner af nanomaterialer i konventionelle 
produkter) 

•   En kommende OECD-rapport foreslår en 
fremgangsmåde i tre trin til måling og vurdering af 
mulig eksponering for luftbårne nanomaterialer. 

•   Risikovurdering kræver identificering af faren ved et 
stof (trin 1 – indsamle oplysninger) 

Reference og billede: OECD Harmoniseret trinvis metode til at måle og 
vurdere den potentielle eksponering for luftbårne emissioner af konstruerede 
nanoobjekter og deres agglomerater og aggregater på arbejdspladser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/
jm/mono%282015%2919&doclanguage=en 
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2b. Risikovurdering ikke desto 
mindre – en fremgangsmåde i tre trin 

•   Oplysninger i trin 1 skal 
omfatte detaljer om 
arbejdspladsen, om 
nanomaterialet 

Reference og billeder: 
http://www.industox.nl/Guidance%20on%20safe
%20handling%20nanomats&products.pdf 
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2b. Risikovurdering ikke desto mindre 
 – en fremgangsmåde i tre trin (fortsat) 

•   Andet trin er at gennemføre en grundlæggende 
eksponerings- eller frigivelsesvurdering - afgør, om 
eksponering for nanomaterialer kan forekomme (ved 
hjælp af bærbare instrumenter til karakterisering af 
nanomaterialer og eksisterende viden om 
nanomaterialer) 

•   Afprøvning af niveauer for baggrundsnanomaterialer, før 
der udføres opgaver ved hjælp af nanomaterialer, og 
afprøvning undervejs i anvendelsen af nanomaterialet 

•   Hvis der ikke sker en væsentlig stigning i 
nanomaterialets niveau ved brug af nanomaterialer, kan 
man derefter gå videre til skridtet med dokumentation og 
arkivering 

•   Hvis der sker en stigning, og kilden til stigningen er 
kendt, kan man gå trinnet med yderligere 
risikohåndteringsforanstaltninger 

•   Hvis der sker en stigning, og kilden er ikke kendt, gå til 
næste trin 

ETUI-pilottræningskursus om 
nanomateriale 

29.-30. april 2015 København (DK) 

Reference og billede: OECD Harmoniseret trinvis metode til at måle og vurdere den potentielle eksponering for luftbårne 
emissioner af konstruerede nanoobjekter og deres agglomerater og aggregater på arbejdspladser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282015%2919&doclanguage=en 
 



2b. Risikovurdering ikke desto mindre – en 
fremgangsmåde i tre trin (fortsat) 

•   Tredje trin er at gennemføre en grundlæggende 
eksponerings- eller frigivelsesvurdering - afgør, om 
eksponering for nanomaterialer kan forekomme (ved 
hjælp af bærbare instrumenter til karakterisering af 
nanomaterialer og eksisterende viden om 
nanomaterialer) 

•   Afprøvning af niveauer for baggrundsnanomaterialer, før 
der udføres opgaver ved hjælp af nanomaterialer, og 
afprøvning undervejs i anvendelsen af nanomaterialet 

•   Hvis der ikke sker en væsentlig stigning i nanomaterialets 
niveau ved brug af nanomaterialer, kan man derefter gå 
videre til skridtet med dokumentation og arkivering 

•   Hvis der sker en stigning, og kilden til stigningen er kendt, 
kan man gå trinnet med yderligere 
risikohåndteringsforanstaltninger 

•   Hvis der sker en stigning, og kilden er ikke kendt, gå til 
næste trin 

ETUI-pilottræningskursus om nanomateriale 
29.-30. april 2015 København (DK) 

Reference og billede: OECD Harmoniseret trinvis metode til at måle og vurdere den potentielle eksponering for luftbårne 
emissioner af konstruerede nanoobjekter og deres agglomerater og aggregater på arbejdspladser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282015%2919&doclanguage=en 
 



Et andet eksempel på en 
risikovurderingsprocedure til nanomaterialer 

•   Meddelelse 527 opstiller forskellige trin, 
der skal tages ved vurdering af de risici, 
der er forbundet med alle nanomaterialer 

•   Nøgleaspekter til vurdering af 
nanomaterialer: 

•   Arbejdstagere under 
laboratorieforhold? 

•   Nanomaterialet i flydende eller fast 
matrix? 

•   Opløseligt nanomateriale? 
•   Nanostørrelsesform detaljeret i SDS 

og ingen WHO-fiber 
•   Kendes den specifikke toksicitet? 
•   Er det et GBP-nanomateriale? 

Reference og billede: 
http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/pdf/Announcement-527.pdf?
__blob=publicationFile&v=3 
WHO fibre: http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc53.htm#PartNumber:1 
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3. Sikkerhedsdatablade 

•   Mulige informationskilder: etiketter (piktogrammer), SDS'er, Europa-Kommissionens 
henstillinger, grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre kilder, såsom 
videnskabelig litteratur, offentlige databaser osv. 

•   Hvis arbejdsgiveren ikke ved, at nano er til stede på arbejdspladsen, eller (endnu) ikke har 
udført en risikovurdering af de nanomaterialer, der anvendes, er sikkerhedsdatabladet 
(SDS) det bedste udgangspunkt for information 

•   SDS'er kan indeholde vigtige oplysninger om arbejdstagernes sundhed og sikkerhed: 
•   Fareidentifikation 
•   Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer (herunder sikkerhedsoplysninger om 

overfladekemi, som skal angives, hvis stoffet eller blandingen har visse dimensioner i 
nano-området) 

•   Håndtering og opbevaring 
•   Eksponeringskontrol og personlige værnemidler 
•   Grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber (visse egenskaber om "forekomst" 

skal beskrives for nanomaterialer – størrelse, størrelsesfordeling, form, overfladeareal 
(m2/masse), overfladeladning og krystallinsk fase). Det kan angives her, hvis stoffet 
leveres som nanomateriale, f.eks. fysisk tilstand: fast (nanomateriale). 

•   Toksikologiske oplysninger 
•   Bortskaffelsesoplysninger 
•   Transportoplysninger 
•   Andre oplysninger (for nanomaterialer indebærer dette sikkerhedsoplysninger om 

redoxpotentiale, radikaldannelsespotentiale og fotokatalytiske egenskaber) 

Reference: ECHA-retningslinje om 
udarbejdelse af 
sikkerhedsdatablade (
http://echa.europa.eu/documents/
10162/13643/sds_en.pdf) 
Billede: 
http://www.exponent.com/
product_stewardship_eco/ 
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4. 
Risikohåndteringsforanstaltnin
ger 

•   Når elementerne i risikovurderingen er 
taget (fare- og eksponeringsvurdering), 
kommer herefter risikostyring 

•   EU-lovgivningen indeholder generelle 
principper for forebyggelse af risici i 
forbindelse med farlige kemikalier* 

•   Når nanomaterialer ikke kan fjernes fra 
arbejdspladsen eller erstattes med 
mindre farlige kemikalier eller dem, der 
ikke er farlige, skal der vurderes og 
indføres nogle risikoforebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger 

Reference og billede: OECD Harmoniseret trinvis metode til 
at måle og vurdere den potentielle eksponering for luftbårne 
emissioner af konstruerede nanoobjekter og deres 
agglomerater og aggregater på arbejdspladserendnu ikke 
udgivet 
Direktiv 89/391/EØF og direktiv 98/24/EF 
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4. Risikohåndterings-
foranstaltninger... kortfattet 

•   Hierarki af risikohåndteringsforanstaltninger: fra 
eliminering (af et farligt stof) til erstatning til 
personlige værnemidler (sidste) 

•   På grund af fortsat manglende data, er 
fareklassificeringer for alle nanomaterialer ikke 
tilgængelige – risikovurderingen bør give en 
klassificering af de nanomaterialer, der anvendes 
på arbejdspladsen i overensstemmelse med 
nanomateriale selv, overførsel af viden om 
lignende stoffer og egenskaber (f.eks støv) samt 
vurdering af arbejdstagereksponering  

Henvisninger: 
http://www.industox.nl/Guidance%20on%20safe%20handling%20nanomats&products.pdf 
US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health and National 
Institute of Environmental Health Sciences Training Workers on Risks of Nanotechnology 
Billede: https://envirofluid.com/info-library/chemical-hierarchy-of-actions 
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4. Billeder til 
risikohåndteringsforanstaltninger 

•   Amerikanske US Occupational 
Safety and Health Administration 
har finansieret arbejdet med en 
række oplæg om nanomaterialer 
på arbejdspladsen 

•   Her er en række billeder, de har 
med i præsentationen vedrørende 
kontrol af eksponering for 
nanomaterialer (hvoraf de fleste 
laboratorie-baserede) 

Reference: 
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials 
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Nanocomp	  (NH)	  producerer	  
CNT'er	  i	  disse	  lukkede	  ovne	  	  

Foto	  venligst	  udlånt	  af	  NIOSH	  og	  Nanocomp	  Technologies,	  Inc.	  	  
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Større	  oversigt	  over	  
produkDonsindæmning	  

Foto	  venligst	  udlånt	  af	  NIOSH	  og	  Nanocomp	  Technologies,	  Inc.	  	  

4-‐15	  
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Forskningsindæmning	  
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Handskebokse	  er	  en	  type	  inddæmning,	  der	  
bruges	  Dl	  håndtering	  nanoparDkler	  

Testning	  af	  nanomateriale.	  Foto	  venligst	  udlånt	  af	  EPI	  Services,	  
Inc.	  

LuKprøve	  

4-‐17	  
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Handskebokse	  i	  et	  
"nanoparDkelinddæmningslokale"	  

Fotos	  venligst	  udlåndt	  af	  Jitendra	  S.	  Tate,	  Ph.D.,	  
Professor,	  Texas	  State	  University-‐San	  Marcos	  	  

4-‐18	  
ETUI-pilottræningskursus om 

nanomateriale 
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	  Arbejdspraksis	  og	  personlige	  værnemidler	  skal	  
stadig	  anvendes,	  når	  boksene	  åbnes	  

Høst	  af	  SWCNT'er	  fra	  en	  	  
kulbuereaktor	  

4-‐19	  
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Lokal	  udluKningsvenDlaDon	  (LEV)	  
kontrollerer	  flere	  farlige	  eksponeringer	  

20	  

Ny	  laboratorieudluKning	  i	  U.	  Puerto	  Rico	  
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Oversigt	  over	  personlige	  
værnemidler	  

•   Krop	  
•   Hånd	  
•   Øjne	  
•   Fod	  
•   Åndedræt	  

Niveau	  A	   Niveau	  B	   Niveau	  C	   Niveau	  D	   Venligst	  udlånt	  af	  
Kirkwood	  Community	  

College	  
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Tyvec	  er	  de	  mest	  udbredte	  helkropsdragter	  
Dl	  nano-‐opgaver	  

Foto	  venligst	  
udlånt	  af	  EPI	  

Services	  
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HåndbeskyNelse	  (l	  arbejde	  med	  
nanopar(kler	  

•   Man skal bære handsker ved håndtering af 
nanomaterialer (tørre eller våde) 

•   Tykkelsen på handskematerialet har stor 
afgørelse for den leverede beskyttelsen 

•   Man bør også overveje, hvilke andre 
stoffer (f.eks. opløsningsmidler), der kan 
være til stede på arbejdspladsen 

•   To lag handsker anbefales, når man 
håndterer problematiske nanomaterialer 

ETUI-pilottræningskursus om 
nanomateriale 

29.-30. april 2015 København (DK) 

Referencer: 
NIOSH Nanomaterial Production and Downstream Handling 
Processes http://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-102/ 
EU DG Employment Vejledning om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed mod mulige risici relateret til nanomaterialer 
på arbejdspladsen -Vejledning til arbejdsgivere og sundheds- og 
sikkerhedspersonale
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=716&langId=en&moreDocuments=yes 
 



Øjenværn	  kan	  også	  være	  
nødvendig	  

ETUI-pilottræningskursus om nanomateriale 
29.-30. april 2015 København (DK) 

•   Det	  anbefales	  at	  anvende	  
øjenværn	  

•   Som	  minimum	  skal	  man	  bære	  
tætsiddende	  sikkerhedsbriller	  Dl	  
alle	  nanomaterialer	  

Referencer: 
EU DG Employment Vejledning om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed mod mulige risici relateret til nanomaterialer 
på arbejdspladsen -Vejledning til arbejdsgivere og sundheds- og 
sikkerhedspersonale
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=716&langId=en&moreDocuments=yes 
 



Brug	  af	  åndedrætsværn	  

•   Åndedrætsværn bør kun anvendes, når der 
er truffet alle andre (kollektive) 
foranstaltninger, der med rimelighed kan 
gennemføres, men har ikke opnået en 
tilstrækkelig grad af kontrol 

•   Hvis de bruges med andre foranstaltninger 
(som en sekundær forholdsregel), bør 
engangs- og halve masker have en 
passende tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 

•   For opgaver, der kræver masker, der skal 
bæres i længere tid, bør brug af tryksat 
luftforsyning overvejes 

•   Alle arbejdstagere, der skal bære 
åndedrætsværn, bør gennemgå tilpasning 
af ansigtsmaske og uddannelse for at sikre 
korrekt montering og korrekt brug 

Foto	  venligst	  udlånt	  af	  IUOE	  Hazmat	  
Program	  
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Referencer: 
EU DG Employment Vejledning om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed mod mulige risici relateret til nanomaterialer 
på arbejdspladsen -Vejledning til arbejdsgivere og sundheds- og 
sikkerhedspersonale
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=716&langId=en&moreDocuments=yes 
 



Andre nøgleelementer: 

•   Denne tjekliste er udarbejdet til aktiviteter på en arbejdsplads med 
kræftfremkaldende stoffer, men gælder for nanomaterialer 
  Er der udført en substitutionstest? Er resultatet beskrevet i 

risikovurderingsdokumentationen? 
  Er brugen af et lukket system afprøvet? Er resultatet beskrevet i 

risikovurderingsdokumentationen? 
  Er valg af tekniske beskyttelsesforanstaltninger med i 

risikovurderingsdokumentationen? 
  Hvad var det fastlagte eksponeringsniveau? Med hvilket resultat? 
  Er krav til brug af udluftningssystem beskrevet i 

risikovurderingsdokumentationen? 
  Er der udarbejdet en handlingsplan til reducering af belastning? Er planen 

implementeret? 
  Er der en liste over mulige udsatte arbejdstagere? Er intensitet og varighed 

og hyppighed af belastningen dokumenteret Er langsigtet opretholdelsen 
af biblioteket sikret? 

  Bliver arbejdstagerne uddannet regelmæssigt mht. driftsinstruktionerne? 
Bliver de informeret om omfanget af kræftrisikoen? Bliver de informeret om 
deres ret til oplysninger om sundhedskontrol på arbejdspladsen? 

  Tilbydes sundhedsscreening af arbejdstagerne? 
Reference: 
http://arbeitundgesundheit.de/archiv/pdf/
2013/2013_krebserkrankungen.pdf 
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Hovedpunkter at fastholde 

•   Arbejdsgivere er ansvarlige for beskyttelse af 
medarbejdernes sikkerhed og sundhed 

•   Arbejdstagere har juridisk ret til at blive informeret om 
virksomhedens beslutningstagning, der vedrører 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed 

•   Der er en række elementer vedrørende risikostyring 
(risikovurderingstrin, risikostyringstrin og 
risikokommunikation med arbejdstagerne) 

•   Det er et lovkrav, at der udføres målinger af kemikalier 
på arbejdspladsen, og det er muligt at måle 
nanomaterialers koncentrationer i luften 

•   Så... 
•   Er dette blevet overholdt i din virksomhed? 
•   Sørg for, at nanomaterialer er inkluderet i din 

virksomheds risikovurderingsaktiviteter 
•   Hvis der ikke er udført nogen risikovurdering 

for nanomaterialer, så kontakt Arbejdstilsynet 
Reference: 
http://arbeitundgesundheit.de/archiv/pdf/
2013/2013_krebserkrankungen.pdf 
Billede: 
http://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/todo-list-vector-543018 
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