
STOP-principen
ett system med förebyggande åtgärder:

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra 
Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats 
att arbeta på. EU-Osha inrättades av EU år 1994 och har sitt 
säte i  Bilbao i  Spanien. Byrån genomför undersökningar, 
tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk 
information om arbetsmiljöfrågor och arbetar genom ett 
nätverk av organisationer över hela Europa för att åstadkomma 
förbättrade arbetsförhållanden.

EU-Osha driver också tvååriga kampanjer med namnet Ett 
hälsosamt arbetsliv, som stöds av EU:s institutioner och de 
europeiska arbetsmarknadsparterna och som samordnas 
på nationell nivå genom byråns nätverk av kontaktpunkter. 
Kampanjen för 2018–2019, Friska arbetsplatser hanterar 
farliga ämnen på ett säkert sätt, har som syfte att höja 
medvetenheten om de risker som farliga ämnen utgör på 
arbetsplatsen och att främja en riskförebyggande kultur.
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Lämpliga åtgärder måste vidtas för att 
förebygga skador till följd av exponering 
för farliga ämnen på arbetsplatser.

Organisatoriska 
åtgärder

Substitution 
(ersättning)

Personligt 
skydd

Tekniska 
åtgärder

Arbetsmiljön angår alla. 
Bra för både dig och din verksamhet.

Friska arbetsplatser
HANTERAR 

FARLIGA 
ÄMNEN PÅ ETT 
SÄKERT SÄTT

http://www.healthy-workplaces.eu/sv

Europeiska arbetsmiljöbyrån

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao (Vizcaya), SPANIEN
E-post: information@osha.europa.eu
www.healthy-workplaces.eu/sv

© Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018
Kopiering tillåten med angivande av källan.

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


Vem får delta?

Alla intresserade privatpersoner eller organisationer – 
både på EU-nivå och nationell nivå i alla storlekar och från 
alla sektorer – uppmuntras att delta i kampanjen Friska 
arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. 
Kampanjen kan vara av särskilt intresse för

 • arbetsgivare inom offentlig och privat sektor,
 • chefer, arbetsledare och arbetstagare samt skyddsombud,
 • arbetsmiljöbyråns kontaktpunkter och deras nätverk,
 • arbetsmarknadens parter,
 • branschvisa kommittéer för social dialog,
 • politiska beslutsfattare,
 • EU-institutioner och deras nätverk,
 • europeiska icke-statliga organisationer,
 • verksamma inom arbetsmiljö- och personalfrågor och deras 

förbund,
 • arbetsmiljöforskningen,
 • arbetsmiljöinspektörer,
 • medier.

Viktiga datum

Kampanjstart: april 2018.

Europeiska arbetsmiljöveckor: oktober 2018 
och oktober 2019.

Evenemanget för goda praktiska lösningar 
inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv: 
första kvartalet 2019.

Toppmöte för Ett hälsosamt arbetsliv: 
november 2019.

Farliga ämnen är 
alltjämt en framträdande 
arbetsmiljöfråga på 
många arbetsplatser.

Att bli kampanjpartner 
ger ett antal fördelar, 
bland annat att få 
delta i evenemang för 
utbyte av god praxis 
och andra möjligheter 
till nätverkande.

Hur kan du vara med?

Det finns många sätt att vara med i den här kampanjen. 
Exempelvis kan du göra följande:

 • Sprida och publicera kampanjmaterial för att bidra till ökad 
medvetenhet.

 • Ordna utbildningar, workshoppar, tävlingar, evenemang 
eller andra aktiviteter.

 • Framhålla ersättningsprincipen och det hierarkiska 
systemet med förebyggande åtgärder.

 • Använda och främja de användbara verktyg och resurser 
som finns för att hantera farliga ämnen på arbetsplatser.

 • Utbyta god praxis för att förebygga risker till följd av farliga 
ämnen på arbetsplatser.

 • Delta i tävlingen om priset för goda praktiska lösningar 
inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv.

 • Delta i de europeiska arbetsmiljöveckorna i oktober 2018 
och 2019.

 • Bli officiell eller nationell kampanjpartner eller 
kampanjmediepartner.

Mer information och resurser

Besök https://healthy-workplaces.eu/sv för mer 
information om kampanjen. På denna webbplats hittar 
du också olika resurser med vars hjälp du kan främja och 
stödja kampanjen, exempelvis

 • kampanjguiden för Friska arbetsplatser hanterar farliga 
ämnen på ett säkert sätt,

 • PowerPoint-presentationer, affischer, infografik och 
infoblad,

 • verktygssatsen för kampanjen och annat anknutet 
material,

 • de senaste videoklippen med Napo.

Följ oss på sociala medier (Facebook, Twitter och LinkedIn) 
och dela våra inlägg.

Håll koll på senaste nytt om kampanjen genom vår 
kampanjwebbplats (https://healthy-workplaces.eu/sv).

Kampanjen – att hantera 
farliga ämnen på arbetsplatsen 
på ett säkert sätt
På många arbetsplatser runtom i Europa utsätts arbets-
tagarna för farliga ämnen, något som utgör ett stort 
arbetsmiljöproblem. Det finns rikligt med lagstiftning 
i frågan och även många väglednings- och stöddokument 
och verktyg. Trots detta är medvetenheten och kunskapen 
ofta inte tillräcklig, och det skulle lätt kunna sättas in 
förebyggande åtgärder i många fler fall.

Genom att vidta åtgärder för att få bort eller minska 
exponeringen för farliga ämnen, hjälper man till att skydda 
arbetstagare från ett antal olika olyckor (t.ex. brand, 
explosion och kvävning) och hälsoproblem (däribland 
hudsjukdomar, allergier, luftvägssjukdomar, medfödda 
missbildningar och cancer). Dessutom är det även ur 
företagsperspektiv rimligt att uppmärksamma riskerna; som 
organisation får man fördelar i form av exempelvis ökad 
produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

Kampanjen har följande mål:

 • Att höja medvetenheten om hur viktigt och relevant det 
är att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt på Europas 
arbetsplatser.

 • Att främja riskbedömning, eliminering av risker 
och ersättning av riskmoment samt systemet med 
förebyggande åtgärder.

 • Att höja medvetenheten om riskerna med exponering för 
cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

 • Att rikta in sig på arbetstagare med särskilda behov och 
förhöjda risknivåer (t.ex. kvinnor, migranter och unga).

 • Att höja medvetenheten om den politiska utvecklingen 
och den nuvarande lagstiftningsramen.
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