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Supplerende arbejdsmiljøuddannelser                                                             
inden for kemi-området 
 
Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøud-
dannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).  
 
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.  
 
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren 
tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. 
 
Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompe-
tencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.  

 
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med 
fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få 
den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen 
om et kursus. Kurserne kan også tilbydes som åbne kurser. 
 

Nr. Emne Supplerende arbejdsmiljøuddannelser - Indhold Varigheden 
aftales 

Kemi 

46 Arbejdsplads-
brugsanvisninger 

Kurset indeholder følgende emner: 

 Mærkning af kemikalier 

 Sikkerhedsdatablade (SDS), arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og 
kemisk APV 

 Kemikaliesanering og kortlægning - hvordan? 

 Mulighed for elektronisk adgang til egne arbejdspladsbrugsanvisnin-
ger? 

 Indkøbspolitik 

½ - 1 dag 

47 Forebyggelse af 
kemiske arbejds-
miljø-problemer 

Kurset indeholder følgende emner: 
 
Overordnet gennemgang af kemireglerne indenfor arbejdsmiljøområdet: 

 Mærkning 

 Regler om stoffer og materialer, herunder sikkerhedsdatablade (SDS) 
og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) 

 Regler om arbejdets udførelse 

 Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 

 Arbejde med kodenummererede produkter 

 Arbejde med epoxy og polyurethan 

 Grænseværdier 

 Regler for arbejde med Asbest, PCB og Bly 
 
Forebyggelse: 

 Substitution 

 Organisatoriske ændringer 

 Ventilation og kontrolanordninger 

 Værnemidler 
 
Hvad kan jeg gøre som virksomhed: 

2 dage 
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 Kortlægning og sanering af kemikalier 

 Indkøbspolitik 

 Arbejdspladsbrugsanvisninger - hvordan sikrer jeg ajourføring?  

 Risikovurdering 

 Orden / rydelighed og hygiejne  

 Instruktion - unge og nyansatte 

 Politik for gravide 

48 Forebyggelse af 
indeklima-
problemer 

Ved kurset gennemgås følgende emner indenfor indeklimaområdet og der 
for hvert emne gives der anvisninger om forebyggelse: 

 Indeklima generelt og typiske årsager til problemer 

 Temperatur og træk 

 Luftkvalitet 

 Lys 

 Støj & akustik 

 Statisk elektricitet 

 Produktivitet 

 Farlige stoffer 

 Gener fra indeklimaet 

 Rengøring 

1 – 2 dage 

49 Vurdering af ar-
bejdspladsens 
indretning i for-
bindelse med 
ændringer af 
virksomhedens 
indretning 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Hvem skal samarbejde? 

 Produktionssystem 

 Hvad siger loven? 

 Indkøb af udstyr 

 Ny indretning af arbejdspladsen 

 Metoder til medarbejderinvolvering og vurdering af arbejdsmiljø 

 Arbejdsmiljøvurdering/ tjekliste 

 

50 Vurdering af ar-
bejdspladsens 
indretning ved 
planlægning og 
projektering 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Pligter for rådgiver og projekterende 

 Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver 

 Hvordan sikres god medarbejderinddragelse? 

 Hvordan sikres godt flow i arbejdet og god indretning af arbejdssted i 
de nye omgivelser? 

 Samarbejde, koordinering - beslutninger 

 

 

 

http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/indeklima_generelt/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/typiske_aarsager/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/temperatur_og_traek/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/luftkvalitet/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/lys/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/stoej_og_akustik/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/statisk_elektricitet/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/produktivitet/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/farlige_stoffer/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/gener_fra_indeklimaet/
http://www.indeklimaportalen.dk/indeklima/rengoering/
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/raadgiver-og-projekterende/
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/arbejdsmiljoekoordinatoren/

