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Presentation 6: 
Dela med dig av din kunskap och 
erfarenhet 



Varför diskutera med andra? 

•   Brist på viktig vetenskaplig information 
om arbetstagarnas hälsa och säkerhet som 
är specifik för exponering för nanomaterial 
= mycket lite information om effekterna på 
människors hälsa 

•   Behov att ge skyddsombud berättigande 
i kontakten med arbetsgivare: 
arbetarskydd, arbetstagarinflytande, 
affärsbeslut, riskbedömning 

•   Behov av dialog mellan arbetsgivare, 
arbetstagare, tillsynsmyndigheter, det civila 
samhället, forskning och design-samhällen 
= säkerhet genom utformning (avlägsna 
farliga ämnen i designen) 

Bild: 
http://www.timeshighereducation.co.uk/
418284.article 
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Vilken information bör 
delas? 
•   Väsentlig information som kommer att hjälpa till 

att utforma en bättre tillämpning av 
arbetsmiljön 
•   Var används nanomaterial? (vilka sektorer, 

företag, användningsområden) 
•   Information om hur saker och ting fungerade 

eller inte vid införandet (eller inte) av 
nanomaterial på din arbetsplats: vilka frågor 
gav du din arbetsgivare? Vilken information 
begärde du? Vilken respons/information fick 
du? Vilka personalhälsokontroller har införts i 
ditt företag? 

•   Information för att hjälpa med riskbedömning 
(exponeringsaktiviteter, antal exponeringar): 
vilken information har kommit från 
riskbedömningen som genomförts i ditt 
företag? 

 Se	  $ll	  a'	  det	  finns	  e'	  officiell	  företagsregister	  av	  de	  frågor	  som	  ställts	  om	  arbetstagarnas	  hälsa	  
och	  säkerhet:	  allmänt	  om	  åtgärder	  för	  riskbedömning,	  inte	  bara	  avseende	  nanomaterial	  

Bild: 
http://www.consumerinformation.ca/eic/site/
032.nsf/eng/home 
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Vem ska informationen delas 
med? 

•   På ditt företag: 
•   Arbetskamrater och kollegor 
•   Hälso- och skyddsombud 
•   Företagsledingen 

•   I din brancsh 
•   Facklig hälso- och säkerhetpersonal 

inom branschen 
•   Lokal/regional hälso- och 

säkerhetspersonal 
•   I ditt land: 

•   Nationella fackfederationen 
•   På europeisk nivå: 

•   Europeiska företagsråd 
Referens: 
Direktiv 94/45/EG 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?
uri=CELEX:31994L0045 
Image: http://nsemo.org/response-recovery 
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