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EU

• Styrket engagement i arbejdsmiljøindsatsen i EU
– Vurdering og modernisering af EU’s arbejdsmiljøregulering

– Fokus på EU-landenes håndhævelsesindsats

• Kemi er en stor udfordring på arbejdspladser overalt i Europa
– Problemet undervurderes

– Mange nye kemikalier tages i brug

– Mange skjulte farer og ”fortidens syndere”

• Opprioritering af kemiområdet fra ca 2016
– Styrket indsats overfor kræftfremkaldende stoffer og andre farlige 

kemikalier fx støv fra hårdt træ og kvartsstøv



EU-OSHA (EU’s arbejdsmiljøagentur)

• To-årig kampagne 2018-2019: ”Styr på kemien”
– Arbejdsmiljøpris – til en stor hhv. en lille virksomhed

– Informationsmaterialer

– Understøtning af nationale aktiviteter

– Workshops og festlige arrangementer



Det danske focal point netværk

• Netværket består af
– Arbejdstilsynet (EU-OSHA focal point)

– Parterne

– NFA/VFA

– AM-PRO (repræsenterer Danmark i ENSHPO)

• Opgaver
– Koordinering i forhold til EU-OSHA aktiviteter

– Planlægning af den danske del af EU-OSHA’s aktiviteter

– Udvælgelse af danske kandidater til EU-OSHA prisen

– Gensidig orientering om internationale aktiviteter i øvrigt



Den danske “styr på kemien” kampagne

• Åbningskonferencer
– Både i København og Århus

• NFA møder
– Fornyet fokus på det kemiske arbejdsmiljø

– Arbejdsbetinget eksem

– Introduktion til Stoffenmanager®

• AT-møder
– Tre regionale møder om vådt arbejde, handsker og hud

– Tre regionale møder om kemisk risikovurdering mv.

• Afslutningskonference i samarbejde med Arbejdsmiljørådet
– 1. oktober i Odense: Tilmelding

https://www.amr.dk/saadan-faar-i-styr-paa-kemien.aspx


Den danske “styr på kemien” kampagne

• NIRAS joblife
– NIRAS er officel partner med EU-OSHA ifm kampagnen

– 5 Hot-spot møder rundt om i landet

• Organisationerne og BFA’erne
– En hel del brancherettede møder fx frisører, rengøring, køkken, 

laboratorier mv.



Tak for opmærksomheden

• Anders Kabel, formand for AM-PRO
– kabel@pc.dk

– Mobil: 40157464

• AM-PRO
– Sekretariat: 

Arbejdsmiljørådgiverne, Bygmestervej 5, 1. sal, 2400 København NV

– Web-sted: www.am-pro.dk
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