
 

Personlig beskyttelse 

Det er vigtigt at bruge de rigtige værnemid-

ler til opgaven. Fx er der stor forskel på 

handsker der anvendes til kemi, hvor man 

skal kigge på den kemi de skal beskytte imod 

og hvor lang gennemtrængnings tid den på-

gældende handsketype har. 

Ud over handsker kan der også være krav 

om brug af åndedrætsværnemidler. Du skal 

her være opmærksom på opgavens varighed 

og valg af den rigtig type . 

Styr på de kemiske produkter? 
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Folderen er udgivet af 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe 

med: 

 Gennemgang af anvendte produkter og mate-

rialer ombord. 

 Vurdering af kemiske indholdsstoffer 

 Vurdering af anvendt værnemidler 

 Eventuelt være behjælpelig med fremskaffel-

se af Sikkerhedsdatablade fra leverandør 

 Oprettelse af Arbejdspladsvurdering 
 

Hent oplysninger i produktdatabladet 

for en pågældende handsker 

 

Godkendt  som modstandsdygtig over for 

gennemtrængning af kemikalier 

 

Modstandsdygtighed over for  mekanisk 

belastning 

 

Modstandsdygtighed over for kuldebe-

lastning 

Faremærkede produkter ombord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Registrering og indkøb 

Det er vigtig når der bliver indkøbt nye kemiske 

produkter at  et sikkerhedsdatablad (SDS), altid 

følger med. Check at revisions datoen ikke er 

ældre end 5 år 

Sikkerhedsdatabladet indeholder 16 punkter der 

fortæller bl.a. om produktets indholdsstoffer, 

faremærkninger, sikkerhed ved brand, første-

hjælp,  bortskaffelse af spild, og hvilke værne-

midler der skal anvendes ved brug af produktet. 

Det er vigtig at sikker-

hedsdatabladet er på 

dansk og letforståelig. 

Sikkerhedsdatabladet bru-

ges til at udarbejde en 

arbejdspladsbrugsanvis-

ning (APB), der beskriver 

arbejdsstedets særlige for-

hold der skal tages hen-

syn til. 

Oprettelse i RVM/APV 

Du skal være oprettet i RVM/APV systemet, 

hvor der er mulighed for at bruge APB modulet 

til at oprette arbejdspladsbrugsanvisning. 

Når du er logget på RVM/APV skal du i menu-

en vælge ”Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)” 

og ”opret APB”.  Herefter udfyldes skabelonens 

10 punkter, hvor du kan finde hjælpe i vejled-

ningen. 

 

 

 

 

HUSK at arbejdspladsbrugsanvisningen skal være 

tilgængelig for alle ombord. Når den er oprettet 

printes den ud og opbevares på arbejdsstedet 

Farlige kemikalier er: 

 Kemikalier der er mærket med et orange 

faresymbol eller med risikosætning om fx 

brandfare eller miljøfare. 

 Kemikalier, der indeholder mere end 1 % 

af et farligt stof 

Ved indkøb af nye kemikalier til fartøjet skal der 

overvejes, om der kan anvendes et mindre farligt 

kemikalie.  

Det er vigtigt at se på det samlede arbejdsmiljø og 

de påvirkninger nye og eksisterende produkter bi-

drager med. 

Hvis der ikke er muligt at finde et ikke-farligt pro-

dukt, og arbejdet kan udføres forsvarligt, så skal 

der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. 

F-A.dk system til Risikovurdering / Arbejdspladsvurdering og 

arbejdspladsbrugsanvisning. 

Ved I: 

 Hvad der findes af kemikalier på jeres fartøj? 

 Om I er tilstrækkeligt beskyttet mod eksempelvis 

skadelige dampe eller hudkontakt med farlige 

kemiske stoffer 

 Hvordan der skal handles, hvis der eksempelvis 

kommer sprøjt fra produktet i øjet 

 Om der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvis-

ning (APB) for alle farlige kemikalier? 

 Om I har tilstrækkelig information? 

 Om I kan anvende andre kemikalier, der er min-

dre farlig? 

Hvis I kan svare ja til disse spørgsmål, har I godt 

styr på jeres kemiske arbejdsmiljø. 

Hvis ikke, bør I læse denne folder igennem og få 

gennemgået jeres kemiske arbejdsmiljø. 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

Vi kan bl.a. hjælpe i forhold til det kemi-

ske arbejdsmiljø ved: 

 At være med til at planlægge indkøb af kemikali-

er 

 At overveje muligheder for at anvende mindre 

farlige kemikalier. 

 At kontrollere, at kemikalierne anvendes på en 

sådan måde, at brugerne sikres mod 

unødige påvirkninger, herunder om 

der er de lovpligtige brugsanvisninger 

på dansk. 

 At orientere om de forholdsregler, der 

er truffet, for at arbejdet med kemika-

lier kan forgå sikkert og sundt. 


