
Källa: Infodag på KRC 2020-02-07

Digital kemisäkerhetskurs – Del II

ZOOM-inställningar:

• Stäng gärna av din mikrofon när du inte pratar 
(mute).

• View options ”side-by-side” share.

• Starta chat.

• Välj ”Gallery View” för att enbart se den som 
pratar.



Digital kemisäkerhetskurs – Del II 

Jenny Olander Cecilia Stenberg
jenny.olander@krc.su.se cecilia@krc.su.se

Foto (KRC)

21/8  utskick Lagar och regler, 12 min Film-LÄNK1

26/8, kl. 14-17

Tankar kring förberedelsefilmen Gruppdiskussion

Förvaring, förteckning och 
hantering av kemikalier

Presentation 1

Hur ser det ut på våra olika skolor? Gruppdiskussion

Hemma
Riskbedömning Hemuppgift

Fördelning av arbetsuppgifter Film-LÄNK2

Fördelning av arbetsuppgifter Gruppdiskussion

10/9, kl. 14-17 Labbets utrustning och avfallshantering Presentation 2

Riskbedömning Gruppdiskussion

Uppdaterat program och länkar finns på hemsidan för kursdagen: LÄNK

mailto:jenny.olander@krc.su.se
mailto:cecilia@krc.su.se
https://video.su.se/media/KRC-Film+om+lagar+och+regler/0_7uwrmtf3
https://www.youtube.com/watch?v=ji9r_bARv-U&feature=youtu.be
https://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/digital-kemis%C3%A4kerhetskurs-26-8-10-9-1.500645


Gruppdiskussion - arbetsfördelning

LÄNK till dokumenten

Ett dokument för skolans huvudman 
och alla kemi- och NO-lärare

Arbetsmiljöarbete vid skolans kemi-
och NO-salar
• Bilaga 1 - förutsättningar för 

arbetet 
• Bilaga 2 - arbetsrutiner på labb

Ett dokument är för person(er) som är 
ansvarig(a) för specifika 
arbetsuppgifter 

Fördelning av specifika arbetsuppgifter 
på skolans kemi-och NO-salar.

LÄNK till introfilm, 13 min

• Reflektioner om filmen?
• Hur ser det ut på era skolor?

Återsamling 14.30

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/arbetsf%C3%B6rdelning-f%C3%B6r-kemil%C3%A4rare-1.401199
https://youtu.be/ji9r_bARv-U


Förutsättningar för det praktiska 

arbetet - underhåll eller nystart

Förteckning en kemikalieförteckning 
(6 § AFS 2011:19)

Märkning CLP-förordningen, (EG) 
nr 1272/2008

Förvaring 21-22 §§ AFS 2011:19, SÄIF 2000:2

Utrustning Arbetsplatsens utformning 
AFS 2009:2

Rutiner Utarbetade rutiner för inköp, 
avfall, information, riskbedömning 
mm 



Vilka rutiner saknar du på din skola?

Fulfilm från KRC: Spädning av syror

https://youtu.be/Cdb7skZv2DE


Avfallshantering

Hanterings- och skyddsinstruktioner - för rengöring och sanering vid risk för spill.

typ av riskavfall Förvaring

1 Salter av tungmetaller plastdunk utan lock

2 Organiska ämnen utan halogener plastdunk med lock i ventilerat utrymme

3 Halogenerade organiska ämnen plastdunk med lock i ventilerat utrymme

4 Metallpulver (bitar återanvänds) Plåtbehållare med lock

5a Vanligt sodaglas (flaskor, enkla provrör) Glaskrossbehållare

5b Värmetåligt borsilikatglas (t.ex Durex) Glasskrossbehållare (deponi)

6 (Mineralsyror och baser) kan spädas med mycket vatten (eller 
neutraliseras) och sen hällas ut.



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



Riskbedömning enligt AFS 2011:19, 
Kemiska arbetsmiljörisker

Riskbedömning är ett måste

Läraren ska 
• riskbedöma specifik situation och
• avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara 

säkert.

Hanterings- och skyddsinstruktioner 

Arbetsplatsen ska 
• upprätta tydliga rutiner för säkert arbete,
• informera om dem,
• dokumentation ska finnas.

Eleverna ska få information om risker.

Länk till KRC:s förslag på  
gruppriskbedömningar

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/underlag-f%C3%B6r-gruppriskbed%C3%B6mnig-1.453644?cache=%2Fcourses-programmes%2Forientation-week


Gruppriskbedömningar

Risker med och hantering av frätande ämnen – Hantering, förvaring, avfall och första hjälpen 
Fysikaliska faror: H290 Kan vara korrosivt för metaller
Hälsofaror: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 

Exempel på frätande ämnen: 

- Starka koncentrerade syror: saltsyra, svavelsyra, ….

- Starka koncentrerade baser: ammoniak, natriumhydroxid, ammoniak, …..

- Frätande salter: vattenfri aluminiumklorid, järnklorid…

- Oxider: fosforpentoxid, kalciumoxid, natriumhypoklorit (Klorin), väteperoxid

- Organiska ämnen: fenol, formaldehyd* (metanal), organiska syror

- Grundämnen: brom*, fluor, kalium, klor, litium, natrium

* Riskminsknings- eller utfasningsämnen

Länk till KRC:s förslag på  
gruppriskbedömningar

Källa: www.pxfuel.com

https://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/underlag-för-gruppriskbedömnig-1.453644
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/underlag-f%C3%B6r-gruppriskbed%C3%B6mnig-1.453644?cache=%2Fcourses-programmes%2Forientation-week


CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

Acetylenframställning och egenskaper

Länk till fler av KRC:s 
”säkerhetslaborationer”

LÄNK till demofilm

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/s%C3%A4kerhet/s%C3%A4kerhetslaborationer
https://youtu.be/QcT0-VBGCq0


Riskbedömning av laborationen



Informationskällor

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


Information om kemikaliers 
egenskaper
Med hjälp av KRC:s kemikalieförteckning

LÄNK till KRC:s kemikalieförteckning

▪ Öppna kemikalieförteckningen (excel-
dokumentet)

▪ Sök ”kalciumkarbid” under ”Start/sök”
▪ Piktogramorden finns i kolumnerna ”H-J”. 

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

▪ Informationen går att kopiera och 
klistra in i riskbedömningsunderlaget.

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


Riskbedömningsblankettens framsida



Skriftliga riskbedömningar för riskfyllda 
arbetsmoment utarbetas och dokumenteras 
på skolan

• Dokument kan utgå ifrån någon annans 
underlag.

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

• Riskbedömningar ska finnas tillgängliga. 

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

Riskbedömning är en process

Källa: Flickr



Förenklat riskbedömningsunderlag

KRC har tagit fram ett förenklat 
riskbedömningsunderlag.

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


Gruppdiskussion 
Riskbedömning

• Kan blanketterna vara ett 
användbart stöd?

• Utbyt erfarenheter kring 
arbetet med 
riskbedömning.

Återsamling 16.30

Länk till KRC:s risk-
bedömningsblankett

Länk till en förenklad 
blankett.

http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/gymnasiet/kemi-2/2.49017/riskbed%C3%B6mningsblankett-1.330454
http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/4-6/s%C3%A4kerhet/st%C3%B6d-f%C3%B6r-riskbed%C3%B6mning-1.481596


Kort sammanfattning
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Hur ser det ut på våra olika skolor? Gruppdiskussion
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10/9, kl. 14-17

Fördelning av arbetsuppgifter Gruppdiskussion
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Riskbedömning Gruppdiskussion

Uppdaterat program och länkar finns på hemsidan för kursdagen: LÄNK

https://video.su.se/media/KRC-Film+om+lagar+och+regler/0_7uwrmtf3
https://www.youtube.com/watch?v=ji9r_bARv-U&feature=youtu.be
https://www.krc.su.se/kurser/s%C3%A4kerhetskurser/digital-kemis%C3%A4kerhetskurs-26-8-10-9-1.500645


Kemisäkerhet 
på KRC 2020

www.krc.su.se

* Endagskurser

* Distanskurs, 7,5 hp

* Informationsmöten

Rådgivning via 
telefon och e-

post

Didaktiskt projekt  
kring kemikalier i 
undervisningen

Samverkansmöten

ERASMUS-projekt. Mer info

Självstudiematerial i 
ständig utveckling 

LÄNK

Bilder (Sveriges från Flaggfabriken och övriga pixabay.com)

http://www.krc.su.se/
http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491
https://www.krc.su.se/kurser/kemis%C3%A4kerhet-sj%C3%A4lvstudiematerial


Utvärdering – 10/9

https://survey.su.se/Survey/35902

Lågfärger (Foto KRC)

https://survey.su.se/Survey/35902

