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Kjemikalier er overalt

• Renholdsmidler er kjemikalier
• De består av mange komponenter med ulike egenskaper og helserisiko



Hva er farlige stoffer?

• Farlige stoffer og stoffblandinger er alle stoffer 
(faste stoffer, væsker eller gasser) som utgjør en 
risiko for arbeidstakernes helse eller sikkerhet. 

• Eksponering kan skje ved at man puster inn eller 
svelger stoffet, eller ved at stoffet trekker inn i 
huden.

• Eksponering for farlige stoffer kan gi både akutte 
og langsiktige helseproblemer.
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Helsekonsekvenser ved kjemisk eksponering på arbeidsplassen

• Hvert år får 3000 nordmenn arbeidsrelatert KOLS. 
Omtrent 200 personer dør av sykdommen årlig. 

• 10–15 % av alle astmatilfeller som oppstår i voksen 
alder, skyldes eksponeringer på jobb. 

• Årlig får rundt 220 nordmenn kreft på grunn av 
eksponering for farlige kjemikalier 20-30 år tilbake i 
tid. 

• 20 % av alle tilfeller av lungekreft skyldes arbeidet. 



Helseplager blant renholdere
• Veldokumentert sammenheng mellom eksponering for 

renholdskjemikalier og hudplager og luftveisplager

• Hudplager: hudkontakt med rengjøringskjemikalier, eller 
«vått arbeid»
Eksem
Hudirritasjon

• Luftveisplager: innånding av helseskadelige kjemikalier i 
dråpe- eller gassform
Astma
KOLS
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Hvordan håndtere risikoen?
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Systematisk HMS-arbeid
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Kartlegging

RisikovurderingEvaluering

Tiltak
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Kartlegging

• Hvilke kjemikalier bruker vi?
• Hva inneholder disse?
• Hvor ofte brukes de?
• Hvor mye brukes?
• Hvem bruker kjemikaliene?



07.06.2019

• Hva kan gå galt?
• Hva kan konsekvensen være?

Sjekk merking og sikkerhetsdatablad!

Risikovurdering



Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
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• Alle farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha 
sikkerhetsdatablad

• Et sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om farlige 
egenskaper og anbefalte vernetiltak for kjemikaliet

• Et stoffkartotek er samling av sikkerhetsdatablader for farlige 
kjemikalier som brukes i virksomheten.

• Leverandør av kjemikaliet skal stille sikkerhetsdatablad til rådighet



Innhold i sikkerhetsdatablad:
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• Avsnitt 2: Fareidentifikasjon
• Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

• Avsnitt 7: Håndtering og lagring
• Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og 

personlig verneutstyr



Merking av renholdskjemikalier
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• Alle farlige kjemikalier skal være merket
• Leverandørens ansvar å levere produktet med korrekt merking
• Arbeidsgiver har også ansvar for korrekt merking
• Kontroll av merking bør inngå i innkjøpsrutine:

 Etikett skal være på norsk
 Samsvar mellom etikett og sikkerhetsdatablad når det gjelder

o Opplysninger om sammensetning av produktet
o Farepiktogram
o Fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger)



Merking av renholdskjemikalier
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• Farepiktogrammer

• Fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger) 
 H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne 
 H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 P208: Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern

Kronisk helsefare                                Helsefare

Akutt giftig                                          Etsende
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• Hva må vi gjøre for å redusere risikoen?

Tiltak



Tiltakstrappa – de mest treffsikre tiltakene først!
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Eliminasjon / 
Substitusjon

Tekniske tiltak

Organisatoriske 
tiltak

Personlig 
verneutstyr



Arbeidsmiljøloven § 4-5:

«Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de 
kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for 
arbeidstakerne.»

• Eliminasjon = fjerning

– Bruken av kjemikalier til rengjøring bør begrenses så mye som mulig

• Substitusjon = erstatning

– Tørre metoder
– Mikrofiberkluter 
– Unngå rengjøringsmidler i sprayform
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Eliminasjon / 
Substitusjon



• Innbygging av prosesser
• Riktig lagring av kjemikaliene
• Ventilasjon – allmennventilasjon og prosesstilpasset ventilasjon (punktavsug)

• Begrense eksponert tid (rullering, andre oppgaver)
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Tekniske tiltak

Organisatoriske 
tiltak



• Skal brukes når tilfredsstillende vern ikke kan oppnås på annen måte – siste utvei

• Arbeidsgivers ansvar
Tilgjengelig PVU
Opplæring i bruk

• Arbeidstakers ansvar
Plikt til å følge instruksjoner om bruk

• Aktuelt PVU for å beskytte mot kjemikalier:
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Personlig 
verneutstyr 

(PVU)

Hansker
Beskyttelseskremer
Regntøy
Støvdrakter
Øyebeskyttelse
Åndedrettsvern
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HUSK OPPLÆRING OM:
- Hvilke kjemikalier finnes og helserisiko
- Bruk av stoffkartotek
- Risikovurderingen som er gjort
- Riktig bruk av arbeidsutstyr
- Vernetiltak for sikker arbeidsutførelse
- Hvordan driftsforstyrrelser, nødssituasjoner og avvik skal håndteres

OPPLÆRING MÅ VÆRE PÅ ET SPRÅK ARBEIDSTAKEREN FORSTÅR

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOjaSA4ffhAhXMlosKHSbAB6IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fylkesmannen.no%2Fnb%2FOslo-og-Akershus%2FVergemal%2FRepresentant%2FOpplaring%2F&psig=AOvVaw0iW4sMhndZ50sKQNmx4DBU&ust=1556711572544020


Oppsummert - Hvordan håndtere risikoen?

• Sjekk om det finnes alternativer

• Sjekk bruksanvisning og sikkerhetsdatablad

• Sørg for forsvarlig lagring

• Sørg for riktig merking

• Sørg for trygg håndtering

• Sørg for opplæring og informasjon

• Bruk personlig verneutstyr når nødvendig
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GODE ARBEIDSPLASSER HÅNDTERER FARLIGE 
STOFFER PÅ EN TRYGG MÅTE

EU-OSHA Kampanje 2018-2019



Den norske kampanjesiden - https://healthy-workplaces.eu/no

https://healthy-workplaces.eu/no


Veiledning



Tilgjengelige veiledninger
KampanjeveiledningKampanjebrosjyre
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Elektronisk risikovurderingsverktøy

https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/

https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/
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Ledermøte i mars 2018
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Hvorfor anbefale Risikohjelpen til små og 
mellomstore virksomheter?

 Et gratis, brukervennlig verktøy

 Kommer i gang med risikovurdering
Kartlegging er allerede gjort

Foreslåtte tiltak

Risiko beregnes ut fra hvilke farer som finnes, hyppighet og hvilke tiltak som er gjort

Veiledning 

Handlingsplan 

 BHT og virksomheten: Mer fokus på forebyggende tiltak enn hvordan 

gjennomføre en risikovurdering

 Kun bruker har tilgang til data
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Brukeren kan enkelt
gjøre en
risikovurdering
sammen med sine 
ansatte



Brukeren svarer på
spørsmål om 
risikoforhold og
tema



Brukeren får
veiledning om 
temaet



Brukeren får forslag
til tiltak og
veiledning om 
gjennomføring



Brukeren kan
skrive inn 
egne notater



Brukeren kan 
legge til egne 
risikoforhold



Brukeren kan 
legge til egne 
risikoforhold



Risikohjelpen 
vurderer risiko 
som høy, medium 
eller lav



Risikohjelpen gir 
oversikt over 
risikoforholdene 
i virksomheten



Tiltak 
sammenstilles i 
handlingsplan 

✓



I handlingsplanen 
kan brukeren:

 definere ansvarlig for tiltaket
✓



✓

I handlingsplanen 
kan brukeren:

 definere ansvarlig for tiltaket
 sette oppfølgingsfrist



✓

I handlingsplanen 
kan brukeren:

 definere ansvarlig for tiltaket
 sette oppfølgingsfrist
 krysse av når tiltaket er utført



Dokumenter 
hva som er i 
orden



Logg inn og lagre data

Risikohjelpen kan brukes 
anonymt 

Informasjonen som 
registreres er skjult, også for 
Arbeidstilsynet



svartjenesten@arbeidstilsynet.no anne.eikrem@arbeidstilsynet.no

Kontakt oss!

mailto:svartjenesten@arbeidstilsynet.no
mailto:anne.eikrem@arbeidstilsynet.no
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