
Tiltakshierarket: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til 
å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted 
å  arbeide. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet 
i  1994. På hovedkontoret i  Bilbao i  Spania gjennomfører 
EU-OSHA undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, 
balansert og objektiv HMS-informasjon og samarbeider med 
organisasjoner over hele Europa med henblikk på å  bedre 
arbeidsvilkårene.

EU-OSHA organiserer også de toårige Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjene, med støtte fra EUs institusjoner 
og partene i  arbeidslivet i  Europa. Kampanjene samordnes 
på nasjonalt plan av arbeidsmiljøorganets nettverk av 
kontaktpunkter. Kampanjen for 2018–19, Håndtering av 
farlige stoffer, tar sikte på å  øke bevisstheten om risikoene 
som farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør, og fremme en 
kultur for forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade.
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Det må iverksettes egnede tiltak for 
å hindre sykdom og skade som følge av 
eksponering for farlige stoffer i arbeidet.
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Hvem kan delta?

Alle interesserte personer, organisasjoner og virksomheter – 
både europeiske og nasjonale, av alle størrelser og fra alle 
næringer – oppfordres til å delta i kampanjen. Kampanjen kan 
særlig være av interesse for

 • alle arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
 • arbeidsgivere, arbeidstakere og HMS-representanter
 • Arbeidstilsynet
 • Bedriftshelsetjenesten
 • EU-OSHAs kontaktpunkter og deres nettverk
 • partene i arbeidslivet
 • politiske beslutningstakere
 • EU-institusjoner og deres nettverk
 • europeiske ikke-statlige organisasjoner
 • HMS-fagfolk og deres organisasjoner
 • forskningsmiljø innen HMS
 • media

Kampanjen – Håndtering 
av farlige stoffer på 
arbeidsplassen
På mange arbeidsplasser i Europa, også i Norge, blir 
arbeidstakere eksponert for farlige stoffer. Dette kan utgjøre 
en alvorlig helserisiko. Arbeid med farlige stoffer er regulert 
i lov og forskrifter, og det finnes mange veiledninger og 
praktiske verktøy for håndtering av farlige stoffer. Likevel 
synes bevisstheten og kunnskapen rundt temaet ofte å være 
mangelfull, og relativt enkle forebyggende tiltak kunne vært 
iverksatt i mange flere tilfeller.

Tiltak som eliminerer eller reduserer eksponeringen 
for farlige stoffer, bidrar til å beskytte arbeidstakere 
mot en rekke forskjellige uønskede helseeffekter (som 
hudsykdommer, allergier, luftveissykdommer, fødselsskader 
og kreft). Å redusere disse risikoene er også fornuftig i et 
forretningsmessig perspektiv, for eksempel ved at det kan gi 
økt produktivitet og redusert sykefravær.

Kampanjen har følgende mål:

 • å øke bevisstheten om hvor viktig det er å håndtere 
farlige stoffer på riktig måte på arbeidsplassen

 • å fremme risikovurdering, eliminering, erstatning og 
hierarkiet av forebyggende tiltak

 • å øke bevisstheten om risikoene knyttet til eksponering 
for kreftfremkallende stoffer i arbeidet

 • å rette oppmerksomheten mot grupper av arbeidstakere 
med spesielle behov og høyere risiko (for eksempel 
kvinner, utenlandske og unge arbeidstakere)

 • å øke bevisstheten omkring regelverk og 
regelverksutvikling Viktige datoer

Kampanjestart: April 2018

De europeiske arbeidsmiljøukene: Oktober 
2018 og 2019

Arrangement for utveksling av god HMS-
praksis: 1. kvartal 2019

Toppmøtet for Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjen: November 2019

Farlige stoffer utgjør 
fremdeles en betydelig 
helserisiko på 
arbeidsplassen.

Status som 
kampanjepartner 
gir en rekke fordeler, 
blant annet deltakelse 
i arrangementer 
for utveksling av 
god HMS-praksis og 
andre muligheter for 
nettverksbygging.

Hvordan kan jeg involvere meg?

Det finnes mange måter du kan involvere deg i denne 
kampanjen på. For eksempel kan du

 • spre og publisere kampanjemateriell for å bidra til økt 
bevissthet

 • organisere kurs, seminarer, konkurranser, arrangementer 
eller andre aktiviteter

 • fremme prinsippet om eliminering, erstatning og hierarkiet 
av forebyggende tiltak

 • bruke og oppmuntre til bruk av tilgjengelige praktiske 
verktøy og øvrige ressurser for håndtering av farlige stoffer 
på arbeidsplassen

 • utveksle god praksis innen forebygging av risiko forbundet 
med farlige stoffer på arbeidsplassen

 • delta i de europeiske arbeidsmiljøukene i oktober 2018  
og 2019

 • bli en offisiell eller nasjonal kampanjepartner eller en 
mediepartner

Ytterligere informasjon og ressurser

Du finner mer informasjon om kampanjen på 
www.healthy-workplaces.eu. På dette nettstedet finner 
du også mye forskjellig materiell som kan hjelpe deg 
å fremme og støtte kampanjen, for eksempel

 • kampanjeguiden Et sikkert og godt arbeidsmiljø – 
Håndtering av farlige stoffer

 • PowerPoint-presentasjoner, plakater, infografikk og 
infoark

 • kampanjeverktøykassen og annet relatert materiell
 • de nyeste Napo-videoene

Følg oss på sosiale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn), 
og del innleggene våre.

Hold deg oppdatert om siste nytt om kampanjen via 
kampanjenettstedet (https://healthy-workplaces.eu).
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