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Presentation 5: 
Åtgärder för att förhindra arbetstagarnas 
exponering för nanomaterial på 
arbetsplatsen 



Inledning 

•   Arbetsgivarna ansvarar för att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet, och arbetar 
med arbetstagarrepresentanter med att engagera 
medarbetare 

•   Arbetstagarrepresentanter och fackliga 
företrädare har en roll i att genomdriva EU:s 
lagstiftning om hälsa och säkerhet i arbetet, inklusive 
användning av kemikalier på arbetsplatsen – men har 
inte ansvaret för detta, och är inte avsedda att leda 
dessa processer 

•   Trots förekomsten av europeiska och nationella 
arbetarskyddslagstiftningar, respekterar inte alltid 
praxis på arbetsplatsen dessa lagkrav 

•   Olika verktyg finns för att säkerställa att 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet skyddas, av vilka 
några har anpassats för nanomaterial 

 Bild: 
http://www.uco.edu/administration/safety-
transportation/ehs/workers-compensation.asp 
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1. Arbetstagarens skyddsombud 

•   EU-lagstiftningen om hälsa och säkerhet kräver 
att arbetstagarna eller deras ombud deltar i 
företagets verksamhet som rör arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet 

•   Arbetstagarnas hälsa och säkerhet är ett 
nationellt ansvar så varje land har sitt eget sätt 
att organisera och namnge "ombud för 
arbetstagares säkerhet" ("säkerhetsombud") 

•   Säkerhetsombud identifieras vanligen (av 
arbetsgivarna, de anställda, genom 
fackföreningar) som arbetstagarrepresentanter 
som ansvarar för hälsa och säkerhet och 
arbetsvillkor – de är de 1:a personerna man bör 
prata med om nano på arbetsplatsen 

Referens: ETUC Hälsa, säkerhet och riskförebyggande 
(
http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/
files/ces-brochure_safety_reps-uk.pdf) 
Bild: http://www.skillsinnovationhub.co.za/Safety_Rep.html 
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2a. Riskbedömning – 
begränsningar med nanomaterial 
… information är inte alltid lätt att få tag på eller tillgänglig 
“När man utför en riskbedömning för nanomaterial på 
arbetsplatsen, kan arbetsgivaren därför stöta på 
svårigheter i samband med:  
1. otillräcklig information om de farliga egenskaperna hos 
nanomaterial;  
2. inga standardiserade metoder och anordningar för att 
mäta exponeringsnivåer och identifiera nanomaterial och 
utsläppskällor;  
3. begränsad information om effektiviteten av 
riskbegränsande åtgärder (filter, handskar, etc.); och  
4. brist på information om förekomst av nanomaterial, i 
blandningar eller varor (produkter) och längre ned i 
användarkedjan, när nanomaterial eller produkter som 
innehåller nanomaterial används eller bearbetas.” 
 

Referens: EU OSHA E-fakta 72: Verktyg för 
hantering av nanomaterial på arbetsplatsen och 
förebyggande åtgärder (
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-
fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-
in-the-workplace-and-prevention-measures) 
Bild: 
http://www.ministryinsights.com/puzzle-strengths-
part-3-missing-puzzle-piece/ 
 

När	  du	  är	  osäker,	  använd	  den	  högsta	  nivån	  av	  
försik6ghetsåtgärder	  för	  a7	  förhindra	  exponering	  
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2b. Riskbedömning är trots allt en 
3-stegsmetod 
•   Trots befintliga informationsluckor med nanomaterial, 

är det mycket viktigt att arbetsgivare utför en 
riskbedömning av nanomaterial som en del av deras 
eventuella införsel på arbetsplatsen 

•   Vid mätning av nanomaterial (typ, 
koncentrationsnivåer) för riskbedömningar, måste 
arbetsgivarna ta itu med inte bara ingenjörsutformade 
nanomaterial (processgenererade samt fraktioner av 
nanomaterial i konventionella produkter) 

•   En kommande OECD-rapport föreslår en 3-
stegsmetod för att mäta och bedöma potentiell 
exponering för luftburna nanomaterial 

•   Riskbedömning kräver att man påvisar faran av ett 
ämne (steg 1 - samla information) 

Referens och bild: OECD Harmoniserade stegvis metod för att mäta och bedöma 
den möjliga exponeringen för luftburna utsläpp av ingenjörsutforamde nanoobjekt 
och deras agglomerat och aggregat på arbetsplatser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/
mono%282015%2919&doclanguage=en 
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2b. Riskbedömning – en 3-
stegsmetod 
•   Steg 1 information bör ge 

uppgifter om arbetsplats, 
om nanomaterialet 

Referens och bilder: 
http://www.industox.nl/Guidance%20on%20safe
%20handling%20nanomats&products.pdf 
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2b. Riskbedömning – en 3-
stegsmetod (forts) 
•   Andra steget är att genomföra en bedömning av 

grundexponeringen eller utsläppet - avgöra om 
exponering för nanomaterial kan förekomma (med 
bärbara instrument för karakterisering av 
nanomaterial och befintlig kunskap om 
nanomaterial) 

•   Testning av bakgrundsnivån av nanomaterial innan 
du använder nanomaterial, och testning medan 
nanomaterial används 

•   Om ingen viktig ökning av nanonivån ses under 
användning av nanomaterial, kan man gå vidare till 
dokumentations- och arkiveringsstegen 

•   Om det finns en ökning och källan till ökningen är 
känd, fortsätt med ytterligare steg för 
riskhanteringsåtgärder 

•   Om det finns en ökning och källan är okänd, fortsätt 
med nästa steg 
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Referens och bild: OECD Harmoniserade stegvis metod för att mäta och bedöma den möjliga exponeringen för luftburna 
utsläpp av ingenjörsutforamde nanoobjekt och deras agglomerat och aggregat på arbetsplatser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282015%2919&doclanguage=en 



2b. Riskbedömning – en 3-
stegsmetod (forts) 
•   Tredje steget är att genomföra en bedömning av 

grundexponeringen eller utsläppet - avgöra om 
exponering för nanomaterial kan förekomma (med 
bärbara instrument för karakterisering av 
nanomaterial och befintlig kunskap på 
nanomaterial) 

•   Testning av bakgrundsnivån av nanomaterial innan 
du använder nanomaterial, och testning medan 
nanomaterial används 

•   Om ingen viktig ökning av nanonivån ses under 
användning av nanomaterial, kan man gå vidare till 
dokumentations- och arkiveringsstegen 

•   Om det finns en ökning och källan till ökningen är 
känd, fortsätt med ytterligare steg för 
riskhanteringsåtgärder 

•   Om det finns en ökning och källan är okänd, fortsätt 
med nästa steg 
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Referens och bild: OECD Harmoniserade stegvis metod för att mäta och bedöma den möjliga exponeringen för luftburna 
utsläpp av ingenjörsutforamde nanoobjekt och deras agglomerat och aggregat på arbetsplatser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282015%2919&doclanguage=en 



Ett annat exempel på riskbedöm-
ningsförfarande för nanomaterial 

•   Meddelande 527 innehåller olika steg att 
följa när man bedömer riskerna med alla 
nanomaterial 

•   Viktiga aspekter för att bedöma 
nanomaterial: 

•   Arbetstagare i 
laboratorieförhållanden? 

•   Nanomaterial i flytande eller fast 
matris? 

•   Lösligt nanomaterial? 
•   Nanostorlek detaljerad i SDS och 

ingen Världshälsoorganisations-fiber 
•   Är den specifika toxiciteten känd? 
•   Är det ett GBP-nanomaterial? 

Referens och bild: 
http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-
Substances/TRGS/pdf/Announcement-527.pdf?
__blob=publicationFile&v=3 
WHO fiber: 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/
ehc53.htm#PartNumber:1 
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3. Säkerhetsdatablad 

•   Potentiella informationskällor: etiketter (piktogram), säkerhetsdatablad, Europeiska 
kommissionens rekommendationer, hygieniska gränsvärden och andra källor såsom 
vetenskaplig litteratur, offentliga databaser, etc. 

•   Om arbetsgivaren inte vet att nano är närvarande på arbetsplatsen, eller (ännu) inte har 
gjort en riskbedömning för nanomaterialen som används, är säkerhetsdatabladet (SDS) 
den bästa utgångspunkten för information 

•   SDS kan innehålla viktig information om arbetstagarnas hälsa och säkerhet: 
•   Farliga egenskaper 

•   Sammansättning/information om beståndsdelar (inklusive säkerhetsinformation om 

ytkemi skall anges om ämnet eller blandningen har vissa dimensioner i nanoområdet)  
•   Hantering och lagring 
•   Exponering och personligt skydd 
•   Grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper (visst "utseende" måste beskrivas 

för nanomaterial - storlek, storleksfördelning, form, yta (m2/massa), ytladdning och 
kristallin fas). Det kan anges här om ämnet levereras som nanomaterial, t.ex. 
aggregationstillstånd: fast (nanomaterial). 

•   Toxikologisk information 
•   Information om återvinning 
•   Transportinformation 
•   Övrig information (om nanomaterial, inklusive säkerhetsinformation om redoxpotential, 

potential att bilda radikaler och fotokatalytiska egenskaper) 

Referens: ECHA vägledning om 
sammanställning av 
säkerhetsdatablad (
http://echa.europa.eu/documents/
10162/13643/sds_en.pdf) 
Bild: 
http://www.exponent.com/
product_stewardship_eco/ 
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4. Riskhanteringsåtgärder 

•   Efter att riskbedömningen har utförts 
(bedömning av fara och exponering), är 
nästa steg riskhantering 

•   EU-lagstiftningen ger allmänna 
principer för att förebygga riskerna med 
farliga kemikalier* 

•   När nanomaterial inte kan elimineras 
från arbetsplatsen eller substitueras 
med mindre farliga eller ofarliga 
kemikalier, måste vissa förebyggande 
åtgärder och skyddsåtgärder bedömas 
och införas 

Referens och bild: OECD Harmoniserade stegvis metod för 
att mäta och bedöma den möjliga exponeringen för luftburna 
utsläpp av ingenjörsutforamde nanoobjekt och deras 
agglomerat och aggregat på arbetsplatser 
http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono
%282015%2919&doclanguage=en 
* Direktiv 89/391/EEG och Direktiv 98/24/EG 
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4. Riskhanteringsåtgärder ... 
i korthet 

•   Hierarki av riskhanteringsåtgärder: från eliminering 
(av ett farligt ämne) till dess ersättning till personlig 
skyddsutrustning (sist) 

•   På grund av fortsatta dataluckor, finns inte 
faroklassificeringar av alla nanomaterial - 
riskbedömningen bör ge en klassificering för 
nanomaterialen som används på arbetsplatsen i 
enlighet med nanomaterialen i sig, och överföra 
kunskap om liknande ämnen och egenskaper 
(t.ex. dammbildning), och en 
exponeringsbedömning av arbetaren  

Referenser: 
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 Utbildning av arbetare på riskerna med nanoteknik 
Bild: https://envirofluid.com/info-library/chemical-hierarchy-of-actions 
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4. Bilder av riskhanteringsåtgärder 

•   Den amerikanska 
arbetarskyddsförvaltningen 
finansierade arbetet med en serie 
presentationer av nanomaterial på 
arbetsplatsen 

•   Här är ett antal bilder som ingår i 
presentationen på kontroll av 
exponering för nanomaterial (av 
vilka de flesta är 
laboratoriebaserade) 

Referens: 
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials 
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Nanocomp	  (NH)	  producerar	  
kolnanorör	  i	  dessa	  slutna	  ugnar	  	  

Foto	  med	  8llstånd	  av	  NIOSH	  och	  Nanocomp	  Technologies,	  Inc.	  	  
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Vidare	  övergripande	  bild	  av	  
inneslutning	  av	  produk8onen	  

Foto	  med	  8llstånd	  av	  NIOSH	  och	  Nanocomp	  Technologies,	  Inc.	  	  

4-‐	  
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Inneslutning	  av	  forskning	  
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Handskboxar	  är	  en	  typ	  av	  inneslutning	  som	  
används	  för	  hantering	  av	  nanopar8klar	  

Testning	  av	  nanomaterial.	  Foto	  med	  8llstånd	  av	  EPI	  Services,	  Inc.	  

LuKprov	  

4-‐	  
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Handskboxar	  inu8	  eL	  "inneslutnings-‐
skåp	  för	  nanopar8klar"	  

Foto	  med	  8llstånd	  av	  Jitendra	  S.	  Tate,	  Ph.D.,	  
Professor,	  Texas	  State	  University-‐San	  Marcos	  	  

4-‐	  
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	  Arbetsmetoder	  och	  skyddsutrustning	  kommer	  
forTarande	  aL	  behövas	  när	  de	  inneslutna	  
områdena	  öppnas	  

Skörd	  av	  kolnanorör	  från	  en	  	  
"Carbon	  Arc"-‐reaktor	  

4-‐	  
ETUI nanomaterials pilot training course 

29-30 April 2015, Copenhagen (DK) 



Punktutsug	  kontrollerar	  mer	  	  
riskfyllda	  exponeringar	  

20	  

Nya	  laboratorie-‐dragskåp	  i	  U.	  Puerto	  Rico	  
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Översikt	  över	  skyddsutrustning	  

•   Kropp	  
•   Händer	  
•   Ögon	  
•   FöLer	  
•   Andning	  

Nivå	  A	   Nivå	  B	   Nivå	  C	   Nivå	  D	   Med	  6llstånd	  från	  
Kirkwood	  Community	  

College	  
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Tyvek	  är	  det	  mest	  använda	  täckande	  
kroppsskyddet	  för	  nanoopera8oner	  

Foto	  med	  8llstånd	  
av	  EPI	  Services	  
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Handskydd	  vid	  arbete	  med	  nanopar6klar	  

•   Handskar ska användas vid hantering av 
nanomaterial (torr eller våt) 

•   Handskmaterialets tjocklek är en viktig 
faktor för skyddet 

•   Behöver också överväga vilka andra 
ämnen (t.ex. lösningsmedel) som får 
finnas i arbetsmiljön 

•   Två lager av handskar rekommenderas vid 
hantering av farliga nanomaterial 

ETUI nanomaterials pilot training course 
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Referenser: 
NIOSH Produktion av nanomaterial och efterföljande 
hanteringsprocesser http://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-102/ 
Anställning i EU GD Vägledning om skydd av hälsa och säkerhet för 
arbetstagare mot potentiella risker med nanomaterial på 
arbetsplatsen - Vägledning för arbetsgivare och hälso- och 
säkerhetsutövare 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=716&langId=en&moreDocuments=yes 
 



Ögonskydd	  kan	  också	  vara	  
nödvändigt	  
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•   Användning	  av	  ögonskydd	  
rekommenderas	  

•   Som	  eL	  minimum,	  bör	  tätsiLande	  
skyddsglasögon	  användas	  för	  alla	  
nanomaterial	  

Referenser: 
Anställning i EU GD Vägledning om skydd av hälsa och säkerhet för 
arbetstagare mot potentiella risker med nanomaterial på 
arbetsplatsen - Vägledning för arbetsgivare och hälso- och 
säkerhetsutövare 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=716&langId=en&moreDocuments=yes 
 



Användning	  av	  andningsskydd	  

•   Andningsskydd ska endast användas när 
alla andra rimligt genomförbara (kollektiva) 
åtgärder har vidtagits, men en tillräckligt 
hög kontroll inte har uppnåtts 

•   Om det används tillsammans med andra 
åtgärder (som en sekundär 
försiktighetsåtgärd), bör engångs- och 
halvmasker ha en lämplig tilldelad 
skyddsfaktor (APF) 

•   För uppgifter som kräver masker som bärs 
en längre tid, bör man överväga 
användning av motordriven 
luftflödesutrustning 

•   Alla arbetstagare som måste bära 
andningsskydd bör genomgå ett 
passningstest av ansiktsdelen och 
utbildning för att säkerställa korrekt 
montering och korrekt användning 

Foto	  med	  8llstånd	  frpn	  IUOE	  Hazmat-‐	  
programmet	  
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Referenser: 
Anställning i EU GD Vägledning om skydd av hälsa och säkerhet för 
arbetstagare mot potentiella risker med nanomaterial på 
arbetsplatsen - Vägledning för arbetsgivare och hälso- och 
säkerhetsutövare 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=716&langId=en&moreDocuments=yes 
 



Andra väsentliga element 

•   Denna checklista är skriven för arbetsaktiviteter med 
cancerframkallande ämnen, som är tillämpliga på nanomaterial 
  Har ett substitutionstest utförts? Beskrivs resultatet i 

riskbedömningsdokumentationen? 
  Har användningen av en slutet system testats? Beskrivs resultatet i 

riskbedömningsdokumentationen? 
  Finns valet av tekniska skyddsåtgärder med i 

riskbedömningsdokumentationen? 
  Vilken exponeringsnivå fastställdes? Med vilket resultat? 
  Är ventilationssystemets användninskrav beskrivna i 

riskbedömningsdokumentationen? 
  Har en handlingsplan utarbetats för att minska stress? Har planen 

genomförts? 
  Finns det en lista över potentiellt exponerade arbetare? Har 

intensitet, varaktighet och frekvens av stressen dokumenterats? 
Garanteras ett långsiktigt bevarande av registret ? 

  Utbildas de anställda regelbundet med avseende på 
förfaringsanvisningar? Kommer de att informeras om omfattningen av 
cancerrisken? Kommer de att informeras om deras rätt till information 
avseende yrkesmässiga hälsokontroller? 

  Erbjuds de anställda hälsovårdsscreening på företaget? 

Referens: 
http://arbeitundgesundheit.de/archiv/pdf/
2013/2013_krebserkrankungen.pdf 

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



Väsentliga punkter att 
minnas 

•   Arbetsgivarna ansvarar för skyddet av arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet 

•   Arbetstagarna har laglig rätt att bli informerade och vara 
involverade i företagets beslutsfattande som rör 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet 

•   Det finns ett antal faktorer som rör riskhantering (steg för 
riskbedömning, steg för riskhantering, och 
riskkommunikation med arbetare) 

•   Mätningar av kemikalier på arbetsplatsen måste göras 
enligt lag, och det är möjligt att mäta 
nanokoncentrationer i luften 

•   Så... 
•   Har detta gjorts i ditt företag? 
•   Se till att nanomaterial ingår i ditt företags 

åtgärder för riskbedömning 
•   Om ingen riskbedömning på nanomaterial har 

gjorts, kontakta yrkesinspektionen 
Referens: 
http://arbeitundgesundheit.de/archiv/pdf/
2013/2013_krebserkrankungen.pdf 
Bild: 
http://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/todo-list-vector-543018 
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