Fördjupningskurs för utbildare av föreskriven utbildning inför
arbete med allergiframkallande ämnen
En kurs för arbetsmiljöingenjörer som håller eller planerar att hålla i den utbildning som tidigare
kallats för ”Härdplastutbildning”, och som nu kan ha det namnet, men andra namn förekommer,
som t.ex. ” Utbildning enligt krav i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43.
Fördjupningskursen fokuserar på den kemi och lagstiftning som ligger till grund för utbildningskravet i AFS 2011:19 (med ändringar fram till 8 maj 2018), och tar till viss del upp allergi och
riskbedömning. Andra moment som ska ingå i en ”Härdplastutbildning” tas inte upp.
Bakgrund
Arbetsmiljöverket (AV) ställer krav på utbildning av de som leder eller sysselsätts med arbete där
det kan förekomma exponering för allergiframkallande ämnen. I samma föreskrift ställs även krav
på utbildarens kunskaper: ”För att kunna ge de kunskaper som bestämmelsen kräver behöver
utbildaren ha goda kunskaper om föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om
allergiframkallande ämnen. Utbildaren bör även kunna arbetsmiljölagstiftningen och övriga lagar
och föreskrifter som berör det kemiska området”.
De som ger utbildning inför arbete med allergiframkallande ämnen är ofta arbetsmiljöingenjörer
eller har motsvarande kompetens, vilket är bra bakgrund för att kunna ge utbildning inom det här
området. Men ofta finns behov av fördjupning inom området, framför allt vad gäller kemi och
lagstiftning. Till skillnad från den tidigare lagstiftningen som ställer krav på utbildning vid visst
härdplastarbete gäller den nya lagen krav på utbildning vid arbete med vissa allergiframkallande
ämnen, vilket kan upplevas både krångligare men även enklare i vissa avseenden.
Omfattning och tidsram
Kursen som omfattar 4 timmar med föreläsning och grupparbeten, har följande innehåll:
•

Lagstiftning
Fördjupning lagstiftning med fokus på allergiframkallande ämnen AV, Kemikalieinspektionen
Vilka regler gäller för vilka produkter

•
•
•
•

Kemi – nomenklatur (namngivning), hur kan det se ut i SDB (Säkerhetsdatablad)?
Allergi – I luftvägar, på hud
Riskbedömning – bl.a. utifrån fysikaliska egenskaper
Tolkning av SDB – grupparbete med SDB som deltagarna skickat in senast en vecka innan kurstillfället

Kursen planeras att ges vid två tillfällen: 11/10 2018 i Umeå (Tvistevägen 48 (Uminovahuset) och
19/10 2018 i Sundsvall.
Kursstart kl. 09.00
Kostnad
För medlemmar i FTF är kursen avgiftsfri. För andra intresserade är kostnaden 1500 kr.
Kursansvarig
Kursen är planerad av FTF i samarbete med kursansvarig är Roger Lindahl.
Anmälan
Anmälan till Roger Lindahl, Kwiir AB, roger@kwiir.se, Tel: 073-805 54 02
Begränsat deltagarantal.

Vi vill helst att ni skickar in, senast 1 vecka före kursdag, säkerhetsdatablad (SDB) där utbildning
krävs innan hantering av den produkten.
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