
Eftermiddagens program

12.00 LUNCH

13.00 A1: Fördelning A2: Riskbedömning
Vivi-Täckholm E248 Cecilia

E250 Karin

14.00 FIKA

14.20 B1: Möte B2: Substitution
Vivi-Täckholm E248 Jenny

E250 Karin

15.20 Återsamling

16.00 SLUT

Foto (KRC)



A1: Ansvar och arbetsfördelning

Arbetsgivaren ska:

• undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa enligt föreskrift AFS 2001:1, 
systematiskt arbetsmiljöarbete.

• fördela uppgifter så att de som får arbetsuppgifter är 
tillräckligt många och har de befogenheter och resurser 
som behövs. (AFS 2001:1)

I den mån tillräckliga resurser (AFS 2015:4 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö ) saknas ska arbetsgivaren kontaktas för att 
prioritera arbetsuppgifter. 

Länk till artikeln i KRC:s Informationsbrev om ansvar 
och arbetsfördelning med Gunnar Sundquist från SKR 
(nr 3 2019, s. 18 )

https://pp-prod-admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.6417/2.46304/2.46328/2.49041/1.454442


A1: Arbetstagarens ansvar

Läraren ska:
• Förstå att elever i utbildning likställs med arbetstagare. 

• Känna till och följa givna föreskrifter samt använda  skyddsutrustning som 
arbetsgivaren tillhandahåller.

• Iaktta försiktighet så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

• Anmäla till arbetsgivaren om arbetet innebär omedelbar fara.

• Göra riskbedömningar.

• Anmäla olyckor och “nära-händelser”. (AFS:ar bygger på detta.)

Även elever bör delta i arbetsmiljöarbetet. Elevskyddsombud ska utses av eleverna.



A1: Fördelning av uppgifter kring 
skolans kemi-/NO-institution

Länk till dokumenten på KRC:s hemsida.

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/delegering-1.401199


A1: Skolstöd från AV

https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/kemi
undervisning-skolan-checklista-2011-10-11.pdf

Publikation från 
www.av.se

https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/kemiundervisning-skolan-checklista-2011-10-11.pdf
http://www.av.se/


A2: Fara och risk

Farliga egenskaper – inneboende egenskaper, t.ex. frätande eller brandfarligt 

Risk – sannolikheten att faran kommer att orsaka skada.

Små
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Låg
sannolikhet

Hög
sannolikhet

“LIVET”

AVSTÅ



A2: Riskbedömning enligt AFS 
2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker

Hanterings- och skyddsinstruktioner 

Arbetsplatsen ska upprätta tydliga rutiner för säkert arbete.

Information ska kunna ges och dokumentation ska finnas.

Eleverna ska få information om risker.

Skriftliga riskbedömningsunderlag utarbetas och 
dokumenteras på skolan.

• Dokument kan utgå ifrån någon annans underlag.

• Det signeras av rektorn eller någon som tilldelats denna 
arbetsuppgift.

• Sista delen gör varje lärare själv. Det kan vara 
”anteckningar i kanten”. Dessa behöver inte sparas.



A2: KRC:s riskbedömningsblankett

Länk till riskbedömningsunderlag Har du lyckats ladda ner blanketten?

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/riskbed%C3%B6mningsblankett-1.330454


A2: Information om ämnenas farliga 
egenskaper

Använd exempelvis KRC:s kemikalieförteckning 
(infon kommer från säkerhetsdatablad):

▪ Öppna kemikalieförteckningen
▪ Lås översta raden under ”Visa/lås fönsterrutor”
▪ Sök ”kalciumkarbid” under ”Start/sök”
▪ Piktogramorden finns i kolumnerna ”H-J”. 

Faroangivelserna finns i kolumn ”N” och 
skyddsangivelserna i kolumn ”O”. 

▪ Informationen går att klistra in i 
riskbedömningsdokumentet.

Länk till kemikalieförteckningen

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/kemikalief%C3%B6rteckning-f%C3%B6rslag-p%C3%A5-lista-1.435450
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/kemikalief%C3%B6rteckning-f%C3%B6rslag-p%C3%A5-lista-1.435450


A2: Förenklad riskbedömningsblankett

KRC har tagit fram en förenklad 
riskbedömningsblankett.

Det går också bra att använda 
riskbedömningsstöd från andra källor 
eller att göra egna dokument.

Det viktiga är att riskbedömning 
genomförs och att det sker på ett 
användbart sätt.

Länk till förenklad riskbedömningsblankett

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/s%C3%A4kerhet/st%C3%B6d-f%C3%B6r-riskbed%C3%B6mning-1.481596


Riskbedömning av två laborationer.

A2: Två exempel



B2: Substitution av oönskade ämnen

Länk till vägledning på 
Kemikalieinspektionens hemsida.

Bildkälla: KemI

https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/substitution-av-farliga-amnen


B2: Information om kemikalieinnehåll

Bildkälla: KemI

KRC:s kemikalieförteckning

SDB från leverantören

Kemikaliehanteringssystem
• Chemsoft
• Chemgroup
• Klara
• …

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/kemikalief%C3%B6rteckning-f%C3%B6rslag-p%C3%A5-lista-1.435450


B2: Utfasningsämnen och PRIO

Utfasningsämnen

CMR-ämnen: 
cancerogena (H350)
mutagena (H340)
reproduktionshämmande ämnen (H360) 
T.ex. fenolftalein, blynitrat, koboltklorid, kaliumdikromat

Hormonstörande, ozonnedbrytande (H420, EUH059) 
t.ex. vissa farliga metaller: Cd, Pb, Hg och deras föreningar 

Prioriterade riskminskningsämnen (PRIO)

Akut giftiga, allergiframkallande eller miljöfarliga 
t.ex. fenol, röd fosfor

Länk till PRIO-databasenpH =  5     10         5      10

Fenolrött 
(wikimedia commons)

Fenolftalein 
(wikimedia commons)

https://www.kemi.se/prio-start/sok-i-prio


Saltsyra, 0-10 %

Ej märkningspliktig

B2: Saltsyra i olika koncentrationer

Saltsyra, 10-25 %

Saltsyra, 25-100 %



B2: Gruppvis diskussioner

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i 
produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att 
produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används 
och när de blir avfall.  

Kemikalieinspektionen

* Vad kan substitution innebära för dig i praktiken? 



Aktuellt om kemisäkerhet

Atlas Copco och KRC vann svenska finalen 
av Good Practice Awards 2019 Länk

18 oktober 2019 i Suntarbetsliv
• Säkra kemisalar - så gör man i Tyresös 

skolor Länk
• Första pris för kemisäkerhet i skolan Länk 28 oktober 2019

Larm om osäker arbetsmiljö för 
kemilärare: ”Kan vara farlig” Länk

https://www.prevent.se/amnesomrade/kemiska-risker/kemihjalpen/good-practice-awards/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/sakra-kemisalar-sa-gor-man-i-tyresos-skolor/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/kemisakerhet-for-bade-larare-och-elever/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=artiklar2019vecka42&utm_content=kemisakerhet-for-bade-larare-och-elever
https://skolvarlden.se/artiklar/larm-om-osaker-arbetsmiljo-kemilarare-kan-vara-farlig


KRC:s
kemisäkerhets-

aktiviteter 

2019-2020

* Endagskurser

* Distanskurs, 7,5 hp

* Informationsmöte
Rådgivning via 

telefon och e-post

Didaktiskt 
forskningsprojekt  kring 

kemikalier i 
undervisningen

Samverkansmöten mellan 
myndigheter, skolhuvudmän 

och lärare

Nordiskt projekt kring säkerhet i NV-
undervisningen. Mer info

Stödmaterial på 
hemsidan 

Iterativ utveckling

Bilder (Sveriges från Flaggfabriken och övriga pixabay.com)

http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491


Vad kan vi göra tillsammans?

Några frågor?

Kahoot



https://survey.su.se/Survey/32473

Länk till utvärdering

Lågfärger (Foto KRC)


