
KOST–SERVICE

Fremtidens 
 arbejdsmiljø

Tema 1. Kemi og vådt arbejde

I en række små film beskrives medlemmernes 
 arbejdsmiljø i FOAs Kost- og Servicesektor.  
Filmene handler om, hvordan man i fællesskab  
kan skabe en tryggere, mere sund og sikker 
 arbejdsplads for de medlemmer, der sørger  
for samfundets basisvelfærd.

Disse film kan med fordel anvendes som inspiration  
til temamøder, der sætter fokus på fremtidens 
 arbejdsmiljø. Nedenfor kan der findes inspiration  
til en skabelon til et temamøde for hvert af de  
forskellige temaer med varighed af 2-3 timer.



Tema 1: Kemi og vådt arbejde

1. step 
Velkomst og et par ord om,  
hvad dette møde handler om.
 ∆ Hvad er kemi og vådt arbejde? 
 ∆ Hvad betyder det for helbredet 
(arbejdsmiljøet/arbejdsskader)?

2. step
Eksempler på indledende 
 spørgsmål til deltagerne
 ∆ Har I fokus på kemi og vådt 
 arbejde?

 ∆ Risikovurderer I alle kemikalierne?
 ∆ Kender I faremærkerne? 
 ∆ Har I handsker, der passer  
i størrelsen?

 ∆ Har I regler for, hvor længe I har 
handsker på i løbet af dagen?

 ∆ Har I mulighed for at smøre 
 hænderne ind?

3. step
Vis film om udfordringerne  
og eksempler på løsninger

4. step
Opsummerende spørgsmål  
om filmen til deltagerne:  
Er der særlige ting i filmen, 
 deltagerne ’bed mærke i’?
 ∆ Hudlidelser er den største af  
de arbejdsbetingede sygdomme.

 ∆ Den hyppigst anerkendte 
 arbejdsskade.

 ∆ Hudlidelser udgør ⅓ af alle 
 anerkendte arbejdsskader.

 ∆ 30 % har hudproblemer i løbet  
af 1 år – meget højt tal.

 ∆ Fødevarer kan også give hud-
problemer – fødevarer der 
 indeholder alle mulige stoffer  
eller er særlig syreholdige.

 ∆ OBS: Arbejdspladsbrugsanvis-
ninger skal ikke laves mere  
(nævnes i filmen). Nu skal alle 
midler risikovurderes, og alle skal 
instrueres i bruges af midlerne  
(se AT-tema).

 ∆ Jævnligt gennemgang af alle 
 kemikalier. 

Eller hvad nu deltagerne selv nævner.

5. step
Eksempler på spørgsmål  
til  deltagerne evt. i grupper
 ∆ Hvor ofte har I en gennemgang  
af de midler i bruger - både dem  
I sjældent bruger, og dem i ofte 
bruger? (I filmen nævnes hver  
3. måned).

 ∆ Bliver I instrueret i at håndtere 
 kemikalierne f.eks. dosering, red-
skaber, ventilation mv.

 ∆ Bliver I instrueret i værnemidler  
f.eks. handsker, masker mv.?

 ∆ Har I fokus på forebyggelse  
f.eks. finde mindre skrappe midler, 
adgang til fede cremer, der be-
skytter huden?

 ∆ Indgår arbejdet med kemikalier  
i jeres APV?

 ∆ Hvorfor tror I, der er en risiko ved 
at spraye direkte på f.eks. spejlet? 

 ∆ Har i regler om brug af handsker? 
Har I mulighed for brug af bom-
uldshandsker? Har I kolleger, der 
bruger engangshandsker flere 
gange?
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Find mere baggrundsviden  
og inspiration
FOAs hjemmeside – tema om 
kemi og vådt arbejde
foa.dk/forbund/temaer/a-i/ 
arbejdsmiljoe-kost-service/ 
kemi-vaadt-arbejde

Hjemmeside om ’Sund hud’
arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-
sundhed/sund_hud/

Arbejdstilsynets materialer:
Tema om kemisk arbejdsmiljø 
amid.dk/emner/fysisk-arbejds-
miljoe/kemisk-arbejdsmiljoe/

Kom godt i gang med kemisk  
risikovurdering – Arbejdstilsynets 
forslag
amid.dk/emner/fysisk-arbejds-
miljoe/kemisk-arbejdsmiljoe/
hvad-kan-i-goere/kemisk- 
risikovurdering/

AT-vejledning om vådt arbejde
amid.dk/regler/at-vejledninger/
vaadt-arbejde-12-1-1/

AT-vejledning om arbejde med 
stoffer og materialer  
amid.dk/regler/at-vejledninger/
arbejde-stoffer-materialer-
c-1-3/

Bekendtgørelse om arbejde med 
kemiske stoffer og materialer 
amid.dk/regler/bekendtgoerelser/
arbejde-stoffer-materialer- 
kemiske-agenser-1793-sam/

Miljøstyrelsen temaside om 
 faremærker  
mst.dk/kemi/kemikalier/ saerligt-
for-borgere-om-kemikalier/ 
tema-faresymboler/

Videncenter for Allergi 
videncenterforallergi.dk

Fakta


