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Den kemiske risikovurdering (Kemisk APV) 
 

Er en sikkerheds-/risikovurdering i ansattes og elevers brug af stoffer og 
materialer. 

Vurderingen afhænger af faremærkningens alvor:  

 Skal for alle stoffer og materialer med faremærker som minimum laves mundtligt og kan 

gøres skriftligt  

 Skal laves skriftlig for ”særligt farlige stoffer og materialer” – stoffer/materialer som er 

mærket (bør være det) med de 3 faremærker herunder 

 Skal for alle stoffer og materialer med faremærker integreres i den daglige 

oplæring/instruktion af eleverne i undervisningen 

 

Særligt farlige stoffer og materialer 

Stoffer/materialer, som har følgende faremærker: 

 Skadevirkning  De klassificeres med H-sætningerne (se 
pkt. 2, faresætninger, i SDS) 

 

Allergi ved indånding, 

kræftfremkaldende, mutagent, 

skader på forplantningsevnen, 

organskader ved enkelt eller flere 

påvirkninger, lungeskader ved 

indtagelse. 

”Kan skade forplantningsevnen eller det 
ufødte barn” 

”Kan fremkalde allergi- eller 
astmasymptomer eller åndedrætsbesvær 
ved indånding” 

”Kan udløse allergisk hudreaktion” 

 

Brandfare 

 

 

 Akut giftighed (farlige)           ”Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt 
og/eller indånding” eller ”Giftig ved 
indtagelse, hudkontakt og/eller indånding” 

”Forårsager organskader” 

”Kan fremkalde kræft”  

”Kan forårsage genetiske defekter” 
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Fremgangsmåde 

1. Brug skolens liste over stoffer og materialer (dvs. produkter med faremærker) sammen 
med de tilhørende sikkerhedsdatablade – husk at sikkerhedsdatablade højst bør være 2-3 
år gamle.  

2. Start med de stoffer som ikke har de 3 ovenstående faremærker. Gennemfør en mundtlig 
evt. en skriftlig risikovurdering. Brug sund fornuft. Tag noter i fht. instruktion/oplæring af 
ansatte hhv. elever.  

3. Hvis der er stoffer – materialer – kemikalier, som har en eller flere af de 3 ovenstående 
faremærker, så lav en skriftlig risikovurdering. Tag grundige noter i fht. 
instruktion/oplæring af ansatte hhv. elever.  

4. Viser risikovurderingen, at der er problemstillinger, der skal reageres på, tilføjes dette i 
arbejdspladsens almindelige APV handlingsplan med løsning og tidsfrist. 

 

Risikovurdering for ansatte hhv. elever, der laver arbejdsprocesser, hvor 
stoffet/materialet indgår 

 Vurder følgende 7 elementer (punkter i parentes henviser til SDS sikkerhedsdatabladenes 
punktopstilling) – brug sund fornuft:  

1. Stoffernes og materialernes egenskaber – jævnfør faremærkning (punkt 2, 3, 10 og 
evt. 11) 

2. Eksponeringsgrad, - type og – varighed (punkt 7, 8 og 9) 

3. Overvej om der bør gå et stykke tid imellem, at man bruger pågældende stof eller 
materiale 

4. Omstændighederne ved arbejdet herunder mængden (punkt 7 og 10) 

Overvej hvad der sker i arbejdsprocessen, når stoffer/materialer blandes sammen. 
Dannes der farlige stoffer/produkter i arbejdsprocessen, som ikke har et datablad 
(fx farlige dampe, røg, stråling, varme etc.)? 

Overvej særligt komplicerede arbejdsprocesser. F.eks. Kemiske processer, hvor der 
udvikles varme hhv. trykstigning hhv. risiko for brand/eksplosion ved processen.  

5. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes 
(punkt 7, 8.2.1 og 8.2.2) 

6. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser (kun hvis der foreligger nogle) 

7. Arbejdstilsynets grænseværdier (punkt 8) 

8. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed (dvs. sikkerhedsdatabladet) 

 

 



  

 

Sønderborg Kommune 12.08.2020 
 

3 
 

Metodefrihed i fht. hvor og hvordan oplysningerne fastholdes  

Lav et redskab, som gør arbejdet operationelt.  

Eksemplet herunder har kolonner, hvor I kort kan beskrive hvilke forhold, I vurderer, man skal 
være særlig opmærksomhed på, og hvilke værnemidler og sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
benyttes ved brug af det enkelte produkt. 

 

 

Oplæring/Instruktion  

Formålet er, at de ansatte hhv. eleverne skal kende til: 

 de risici, der er ved arbejdet 

 sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte sig mod påvirkninger 

 hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude. 

Oplæringen og instruktionen skal passe til den konkrete arbejdssituation. Instruktionen er som 
udgangspunkt mundtlig. Den skal ske før arbejdet sættes i gang og gentages jævnligt. Den skal 
som minimum indeholde følgende emner:  

1. Viden om stoffer og materialer – her kemikalierne (se evt. punkt 2 og 8 i SDS) 

Tag udgangspunkt i listen og gennemgå faremærkning, risici ved arbejdet, både ved 
tilsigtet brug og risiko for uheld. Bemærk også, om der er særlig brandfare, kan udvikles 
dampe/røg eller andet, som er nævnt i den kemiske risikovurdering. 

2. Hvordan bruges, håndteres og opbevares stoffer og materialer? (se evt. punkt 7 i SDS) 

Det er vigtigt, at man ved, hvordan man skal udføre opgaverne forsvarligt, herunder 
hvordan man håndterer og opbevarer kemikalierne. Det er også vigtigt, at man er 
opmærksom på, om der fx skal bruges værnemidler for at undgå hudkontakt eller 
indånding af dampe eller støv. 
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3. Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger (se evt. punkt 8.2 i SDS) 

Fungerer de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret? 

4. Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld (se evt. punkt 4, 5 og 6 i SDS) 

Hvis der sker uheld, fx spild, brand eller at man bliver udsat for en sundhedsskadelig 
påvirkning fra hudkontakt eller indånding, er det vigtigt, at man kender procedurerne for 
opsamling eller kan yde den rigtige førstehjælp, både fysisk og psykisk. 

5. Bortskaffelse (se evt. punkt 13 i SDS) 

Når man efter endt brug eller i tilfælde af spild skal bortskaffe kemikalierne, skal man vide, 
hvordan det gøres korrekt. Det er også vigtigt at vide, om der skal bruges værnemidler i 
forbindelse med bortskaffelse. 

 

 

Værnemidler 

Der findes mange former for værnemidler. I fbm. den kemiske risikovurdering bør man vurdere, 
hvilke værnemidler, elever og ansatte bør bruge både i undervisningen hhv. specielle skoledage.  

Beskyttelsesbriller  

 

Forklæde/kittel  

 

Støvmaske/mundbind 

 

Handsker – vinyl, 
nitril, PE, latex.  

Guide: 

Læs om valg af 
handsker  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.frederiksen-scientific.dk/undervisning/tips-og-tricks/kemi/kemikaliesikkerhed/handskeguide
https://www.frederiksen-scientific.dk/undervisning/tips-og-tricks/kemi/kemikaliesikkerhed/handskeguide

