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KRC:s Riskbedömningsblankett
Ett effektivt sätt att hantera blanketter är att arbeta i ändringsbara pdf-formulär. KRC har en risk-
bedömningsblankett som laddas ner från vår hemsida. Dokumentet är en mall för att skriva egna 
riskbedömningar som kan delas och och skrivas om vid behov. 
Riskbedömningar kan göras på många olika sätt. 
Det går att t.ex. använda dokumentet som finns 
i Arbetsmiljöverkets bok ”Så arbetar du med ke-
mikalier i skolan”. I många fall kan man behöva 
skriva om stora delar av riskbedömningen om ex-
perimentet ska modifieras. Då kan det vara lämp-
ligt att ha ett elektroniskt formulär. KRC har tagit 
fram ett sådant dokument.

Riskbedömningsblanketten
Förutsättningar: 
För att du ska kunna använda formuläret behöver 
du ha uppdaterade versioner av Acrobat Reader 
samt Java installerade på din dator. Båda program-
men är gratis men du kan behöva ha administra-
törsrättigheter för att installera programmen. 

Var hittar jag blanketten? 
Du hittar blanketten/formuläret på vår hemsida, 
www.krc.su.se 

Hur du gör för att komma igång:
Gå in på Gymnasiet/Säkerhet/Riskbedömning
Där hittar du zipfilen ”Dynamisk riskbedömning”
Klicka på filen och spara ner den i lämplig mapp. I 
den nedladdade zipfilen ingår, en mapp med filer-
na för Mac-datorer och en för PC. Välj mapp.
Undermappen innehåller en pdf-fil som är riskbe-
dömningsformuläret samt en mapp med alla  pik-
togram.
• Spara pdf-filen ”dynamisk riskbedömning” på

lämplig plats där den är lättillgänglig för dig/
er.

• Gå tillbaka till den hämtade zipfilen och öppna
mappen med piktogram och kopiera bilderna.
Skapa en ny mapp som du kallar piktogram på
en lättillgänglig plats i din dator t.ex. i ”Mina
Bilder”.  Klistra in de kopierade bilderna till din
nya mapp ”piktogram”.

• Öppna programmet Acrobat Reader
• Välj Arkiv/öppna och välj filen ”dynamisk risk-

bedömning” på den plats du sparade filen.
Nu kan du börja fylla i formuläret. Alla blågrå fält 
är ändringsbara, se bild nedan t.v. Några fält är 
obligatoriska att fylla i - dessa har en röd ram. När 
du är klar med riskbedömningen sparar du doku-
mentet med t.ex. samma namn som försöket. Do-
kumentet kan delas med andra. Det går att skriva 
om vid behov. Det är endast datum och signatur 
som måste fyllas i individuellt.

Infoga piktogram
Vissa rutor i dokumentet visar en bildikon. Där ska 
du kunna infoga bilder. (Om ikonerna inte syns så 
kan det innebära att något är fel.) Om du ser dem 
och klickar på bildrutan kan du hämta bilder från 
dina filer i datorn. Bläddra till rätt bildmapp och 
markera det piktogram du vill infoga, och klicka på 
öppna. Nu ska bilden finnas på plats i din riskbe-
dömning. Om det inte fungerar kan det ha att göra 
med att du inte har rätt hjälpprogram installerat 
på datorn. 

Kontrollera i säkerhetsdatablad kopplat till 
produkten för att infoga korrekta piktogram. 
Du kan hitta säkerhetsdatablad bl.a. på https://
se.vwr.com/store/ eller hos annan leverantör där 
du köpt din kemikalie.

Ett exempel; Magnesium i vattenånga
På höger sida finns ett ifyllt säkerhetsdatablad för 
det försök som du ser på bilden nedan, som visar 
på att vatten inte alltid är ett bra släckningsme-
del. Magnesiumband förs ner 
i en E-kolv med kokhett vat-
tenånga. Reaktionsvärmen 
är så stor, när magnesium 
brinner, att bindningarna 
mellan väte-och syreatomer-
na i vattenmolekylen bryts 
och det bildas magnesiu-
moxid och vätgas. Det du 
ser på bilden t.h. är de båda 
reaktionerna. Bildad vätgas 
som antänds (orangegult 
ljus), och vitt ljus från reak-
tionen där magnesiumoxid 
bildas. Beskrivning finns även 
påKRC:s hemsida. Foto: KRC




