INFORMATION om ny vejledning om KEMISK RISIKOVURDERING (KEMISK APV)
Arbejdstilsynet har juni 2019 offentliggjort en opdateret vejledning om ”Arbejde med stoffer og
materialer” (se Vejledningen), hvor der er øget fokus på Kemisk Risikovurdering samt Oplæring og
Instruktion af de personer, der arbejder med farlige stoffer og materialer.
Arbejdstilsynet har afholdt informationsmøder i forbindelse med offentliggørelse af den opdaterede
vejledning. I den forbindelse blev der vist tre PP præsentationer om:
 Kemisk risikovurdering (bilag 1)
 Oplæring og instruktion (bilag 2)
 De tilsynsførendes opmærksomhedspunkter (bilag 3)
Præsentationerne (bilag 1-3) kan ses her: https://kiros.dk/Web/
Præsentationerne skal betragtes som et supplement til Vejledningen men erstatter den ikke.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Health og ST har drøftet hvordan den nye vejledning bedst
implementeres på AU. Arbejdsgruppen har konkluderet at følgende indsatser, der allerede bør være
implementeret på AU, medvirker til at opfylde kravene i den nye vejledning:
1. Udarbejdelse af Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for stoffer og materialer i Kiros
2. Skriftlighed i forbindelse med laboratorieforsøg og lignende, fx øvelsesvejledninger for
studerende, laboratoriejournaler for medarbejdere, Standard Operating Procedures og
lignende
3. Runderinger/sikkerhedsgennemgang af laboratorier og andre relevante områder mindst 1
gang årligt
4. Lovbefalede krav om transport af farligt gods, herunder forsendelse af kemikalie- eller
risikoaffald, forsendelse af kemikalier med fragtmand samt kørsel med kemikalier i AU's biler
(sikkerhedsrådgiverfunktionen) følges
5. Fælles vejledninger og instrukser om forhold vedrørende alarmering, brand, ulykke,
evakuering mv (beredskabsplanerne) følges
HERUDOVER skal de enkelte institutter/centre/enheder/kemikaliegrupper sikre:
 at universitetets ansatte og andre relevante personer skal have adgang til en liste over de
farlige stoffer og materialer der arbejdes med i laboratoriet (de enkelte kemikaliegrupper kan
trække en sådan liste fra Kiros: 1) log ind i Kiros, 2) tryk på gruppenavn øverst, 3) scroll ned, 4)
tryk på HTML, 5) print listen
 at den kemiske risikovurdering i tilstrækkeligt omfang er dækket af punkt 1-5 ovenfor - hvis
ikke, skal den kemiske risikovurdering gennemføres som beskrevet i Vejledningen og PP
præsentationerne
 mundtlig oplæring og instruktion- inden arbejdsopstart - af de personer, der arbejder med
farlige stoffer og materialer (se Vejledningen og PP præsentationerne)
 skriftlig understøttelse af mundtlig oplæring og instruktion for 1) særligt farlige stoffer og
materialer (for definition se Vejledningen), 2) særligt komplicerede arbejdsprocesser og
forhold, og 3) når den kemiske risikovurdering i øvrigt tilsiger det. Ofte vil den skriftlige
understøttelse være dækket af punkt 1-5 ovenfor.
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