
STOP-princippet:
et hierarki af forebyggende 
foranstaltninger:

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager 
til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere 
produktive. Agenturet, der blev oprettet af Den Europæiske 
Union i  1994 og har hjemsted i  Bilbao i  Spanien, forsker 
i, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og 
upartiske arbejdsmiljøoplysninger i  netværkssamarbejde 
med organisationer i hele Europa med henblik på at forbedre 
arbejdsvilkårene.

EU-OSHA gennemfører også toårige arbejdsmiljøkampagner 
støttet af EU-institutionerne og de europæiske 
arbejdsmarkedsparter og koordineret på nationalt niveau 
af agenturets netværk af Focal Points. Kampagnen for 2018-
2019, Et sikkert og sundt arbejdsmiljø  — Styr på kemien, 
har til formål at øge bevidstheden om de risici, som farlige 
stoffer udgør på arbejdspladsen, og fremme en kultur af 
risikoforebyggelse.
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Der skal træffes passende foranstaltninger 
for at forebygge skader forårsaget 
af eksponering for farlige stoffer på 
arbejdspladsen.
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Sikkerhed og sundhed er godt for alle —  
både for dig og for arbejdspladsen

Sikre og sunde  
arbejdspladser
HAR STYR  

PÅ KEMIEN

www.healthy-workplaces.eu

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIEN
E-mail: information@osha.europa.eu
www.healthy-workplaces.eu

© Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2018
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

http://www.healthy-workplaces.eu
mailto:information@osha.europa.eu


Hvem kan deltage?

Alle interesserede enkeltpersoner eller organisationer — på 
både europæisk og nationalt plan, af enhver størrelse og fra alle 
sektorer — opfordres til at deltage i kampagnen Et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø — Styr på kemien. Kampagnen kan være af 
særlig interesse for:

 • alle arbejdsgivere i den offentlige og private sektor
 • ledere, vejledere og arbejdstagere samt 

arbejdsmiljørepræsentanter
 • EU-OSHA’s Focal Points og deres netværk
 • arbejdsmarkedets parter
 • sektordialogudvalg
 • politiske beslutningstagere
 • europæiske institutioner og deres netværk
 • europæiske ikkestatslige organisationer
 • arbejdsmiljø- og HR-fagfolk og deres sammenslutninger
 • arbejdsmiljøforskere
 • arbejdstilsyn
 • medierne.

Kampagnen — Styr på kemien 
på arbejdspladsen
På mange arbejdspladser i hele Europa udsættes arbejdstagere 
for farlige stoffer, hvilket er et stort arbejdsmiljøproblem. Der 
findes en masse lovgivning om emnet og utallige vejledninger 
og støttedokumenter og værktøjer, men ikke desto mindre 
er bevidsthed og viden ofte utilstrækkelig, og i mange 
flere tilfælde kunne der let træffes brugbare forebyggende 
foranstaltninger.

Ved at tage skridt til at eliminere eller reducere eksponering 
for farlige stoffer hjælper man med at beskytte arbejdstagerne 
mod en række ulykker (som brand, eksplosion og kvælning) 
og sundhedsproblemer (herunder hudsygdomme, allergier, 
luftvejssygdomme, fosterskader og kræft). Endvidere giver det 
god mening rent forretningsmæssigt at håndtere de nævnte 
risici: Organisationerne vil høste gevinsterne med hensyn til 
f.eks. øget produktivitet og færre sygedage.

Kampagnen har følgende målsætninger:

 • at øge bevidstheden om betydningen og relevansen af at 
have en kontrolleret brug af farlige stoffer på europæiske 
arbejdspladser

 • at fremme risikovurdering, eliminering og substitution samt 
hierarkiet af forebyggende foranstaltninger, STOP-princippet

 • at øge bevidstheden om risici i forbindelse med udsættelse 
for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen

 • at fokusere på grupper af arbejdstagere med særlige behov 
og øget risikoniveau (f.eks. kvinder, migrantarbejdere og 
unge)

 • at øge kendskabet til den politiske udvikling og den nuvæ-
rende rammelovgivning.

Vigtige datoer

Kampagnens start: april 2018

Europæiske arbejdsmiljøuger: oktober 2018 og 
2019

Udveksling af god praksis på arbejdsmiljø-
området: 1. kvartal 2019

Topmøde om et sikkert og sundt arbejdsmiljø: 
november 2019

Farlige stoffer udgør 
fortsat en stor risiko 
for arbejdsmiljøet på 
arbejdspladserne.

Kampagnepartnere 
nyder godt af en række 
fordele, herunder 
deltagelse i udveksling 
af god praksis og andre 
netværksmuligheder.

Hvordan deltager man?

Du kan deltage i kampagnen på mange måder. Du kan f.eks.:

 • distribuere og offentliggøre kampagnemateriale for at være 
med til at øge bevidstheden

 • arrangere kurser, workshops, konkurrencer, begivenheder eller 
andre aktiviteter

 • fremme substitutionsprincippet og hierarkiet af forebyggende 
foranstaltninger, STOP-princippet

 • anvende og opfordre til brugen af praktiske værktøjer og 
redskaber til håndtering af farlige stoffer på arbejdspladsen

 • udveksle god praksis for at forebygge risici som følge af farlige 
stoffer på arbejdspladsen

 • deltage i prisuddelingen for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet

 • deltage i de europæiske arbejdsmiljøuger i oktober 2018 og 
2019

 • blive officiel eller national kampagnepartner eller 
kampagnemediepartner.

Yderligere oplysninger og ressourcer

Besøg www.healthy-workplaces.eu for at få yderligere 
oplysninger om kampagnen. På hjemmesiden finder du også 
forskellige materialer, som kan hjælpe dig med at fremme og 
støtte kampagnen, f.eks.:

 • kampagnevejledningen Sikre og sunde arbejdspladser — 
Styr på kemien

 • PowerPoint-præsentationer, plakater, infografik og andet 
kampagnemateriale

 • kampagneværktøjskassen og andet relevant materiale
 • de seneste Napo-videoer.

Følg os på de sociale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn), 
og del vores opslag.

Hold dig ajour med de seneste kampagnenyheder gennem 
kampagnehjemmesiden (https://healthy-workplaces.eu).
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