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Hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen
Arbetsmiljön angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

I vissa branscher kan 
arbetstagare komma 
i kontakt med hundratals 
olika kemiska produkter.

Konsekvenserna av att utsättas för farliga 
ämnen kan vara negativt påverkad livs-
kvalitet eller rent av livsfara. Det är därför 
mycket viktigt att förebygga sådana risker på 
alla arbetsplatser – det finns ingen bransch 
som är helt fri från farliga ämnen. Att främja 
en säkerhetskultur på arbetsplatserna är till 
nytta för arbetstagarna, ledningen och även 
miljön.

Denna kampanj höjer medvetenheten om 
farliga ämnen på arbetsplatser och ger 
information om hur man förebygger riskerna 
i samband med dem. Kampanjen är särskilt 
inriktad på arbetstagare med särskilda 
behov och riktar sig till grupper som är 
särskilt känsliga för riskerna, t.ex. migrerande 
arbetstagare och unga.

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019 
har följande mål:

 • Att höja medvetenheten om betydelsen av 
att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt.

 • Att främja riskbedömning genom att ge 
information om praktiska verktyg och 
skapa möjligheter att dela med sig av goda 
praktiska lösningar.

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

 • Att rikta in sig på grupper av arbetstagare 
med särskilda behov och som är mer 
riskutsatta.

 • Att öka kunskapen om relevant EU-
lagstiftning och lyfta fram den politiska 
utvecklingen.

Dessa mål kommer att uppfyllas genom 
tillhandahållandet av aktuella fakta och 
sifferuppgifter och utbyte av god praxis.

Du hittar mer information om kampanjen på 
https://healthy-workplaces.eu/sv.

https://healthy-workplaces.eu/sv


Priset för goda praktiska lösningar inom 
kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 
ordnar tillsammans med medlemsstaterna 
priset för goda praktiska lösningar inom 
kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv, 
vid sidan av sina Ett hälsosamt arbetsliv-
kampanjer. Priset bidrar till att belysa 
fördelarna med ett bra arbetsmiljöarbete 
och fungerar som en plattform för att dela 
information om och främja goda praktiska 
lösningar över hela Europa.

Syftet med priset för goda praktiska lösningar 
inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–
2019 är att visa upp framstående exempel 
på organisationer som aktivt hanterar de 
risker som farliga ämnen på arbetsplatsen 
för med sig. Arbetsmiljöbyrån är ute efter 
föredömen som uppvisar en helhetssyn på 
arbetsmiljöarbete och verkliga förbättringar 
i användningen och hanteringen av farliga 
ämnen, förbättringar som säkerställer trygga 
och sunda arbetsvillkor. Juryn tittar också 
efter insatser som är både hållbara och 
överförbara.

Arbetsmiljöbyrån välkomnar bidrag från 
alla intresserade organisationer och 
privatpersoner runtom i Europa, och även 
från mellanhänder som arbetsmarknadens 
parter, arbetsmiljöexperter samt personer 
som arbetar praktiskt med arbetsmiljö-
åtgärder eller rådgivning på arbetsplats- 
nivå.

Vinnarna får ta emot sina priser vid en 
ceremoni i november 2019. Alla orga-
nisationer som deltar uppmärksammas 
också för det de åstadkommit. Närmare 
information om alla exempel som tilldelats 
priser och hedersomnämnanden kommer 
att presenteras i en publikation som ges 
bred spridning över hela Europa och 
som marknadsförs på arbetsmiljöbyråns 
webbplats.

Att höja medvetenheten 
om hur viktigt det är att 
förebygga risker från farliga 
ämnen bidrar till att goda 
lösningar kan sättas in.



Vilka slags goda praktiska lösningar kan skickas 
in som tävlingsbidrag?
Alla exempel från verkliga livet 
på nyskapande och fungerande 
arbetsmiljöarbete med hantering och 
användning av farliga ämnen kan skickas in. 
Bidragen ska tydligt beskriva hur strategier 
för god hantering har genomförts på 
arbetsplatsen och vilka resultat som har 
uppnåtts, bland annat med avseende på 
följande aspekter:

 • Hur riskbedömningen har organiserats på 
ett omfattande och ändamålsenligt sätt, där 
man fått med alla relevanta risker för alla 
grupper av arbetstagare.

 • Hur systemet med förebyggande åtgärder 
har följts som vägledande princip (STOP-
principen: Substitution (ersättning), 
Tekniska åtgärder, Organisatoriska 
åtgärder, Personliga skyddsåtgärder) 
och hur dessa åtgärder eliminerade eller 
markant minskade arbetstagarnas utsatthet 
för farliga ämnen, om möjligt inklusive 
kostnaderna och fördelarna.

 • Hur medvetenheten höjts och säkerhets-
kultur uppmuntrats.
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Ändamålsenlig hantering 
av arbetsmiljörisker är till 
nytta för alla inblandade.



Vad ska ett tävlingsbidrag visa?

Juryn, som består av tre parter, söker efter 
bevis på följande:
 • Helhetssyn på arbetsmiljöfrågor.
 • Faktiska och påvisbara förbättringar i fråga 

om säkerhet och hälsa när det gäller farliga 
ämnen.

 • Prioritering av gemensamma åtgärder, 
framför insatser inriktade på individen.

 • Verklig medverkan och delaktighet av 
arbetstagarna och deras företrädare.

 • Insatser som är hållbara på sikt.
 • Överförbarhet till andra arbetsplatser (i 

andra medlemsstater, inom andra branscher 
och i olika storlekar).

 • Aktualitet (insatsen ska antingen ha genom-
förts nyligen eller inte ha fått särskilt mycket 
publicitet).

Insatsen ska dessutom uppfylla relevanta 
gällande rättsliga krav i den medlemsstat 
där den har genomförts och helst gå längre 
än dessa minimikrav. Produkter, verktyg och 

tjänster som utvecklats för kommersiella 
syften kommer inte att beaktas i tävlingen.

Besök arbetsmiljöbyråns webbplats – https://
osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards – 
för att se exempel på goda praktiska lösningar 
som belönats tidigare år.
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Vi måste skydda arbets-
tagare mot olyckor och 
sjukdomar som orsakas av 
farliga ämnen. Att skapa en 
säkerhetskultur kan bidra 
till att de åtgärder som 
vidtas också har framgång.

https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Vem får delta? Hur deltar man?

Tävlingsbidrag kan skickas in av alla 
organisationer som är verksamma 
i EU:s medlemsstater, kandidatländer 
och potentiella kandidatländer 
samt medlemsländer i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta), 
inbegripet följande:

 • Enskilda företag eller organisationer av alla 
storlekar.

 • Utbildningsanordnare och verksamma 
inom utbildningsväsendet.

 • Arbetsgivarorganisationer, 
branschorganisationer, fackföreningar och 
icke-statliga organisationer.

 • Regionala och lokala arbetsmiljöinstanser, 
försäkringskassor och andra 
mellanhandsorganisationer.

 • Officiella kampanjpartner.

Alla bidrag bedöms först på nationell nivå 
av arbetsmiljöbyråns (EU-Oshas) nätverk av 
kontaktpunkter. De nationella vinnarna deltar 
sedan i den Europaomfattande tävlingen, 
varefter de slutliga vinnarna utses.

Kontakta EU-Oshas partner i ditt land för 
att få mer information om hur du kan 
delta i tävlingen. Besök https://healthy-
workplaces.eu/sv/national-focal-points 
för att få veta hur du får kontakt med din 
nationella kontaktpunkt.

Sista datum för att lämna in bidrag 
i Sverige är den 15 november 2018.

Följ kampanjen på Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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https://healthy-workplaces.eu/sv/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/sv/national-focal-points


Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) välkomnar bidrag till den 
14:e upplagan av priset för goda praktiska lösningar för 
arbetsmiljö inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv. Som 
en del av 2018–2019 års kampanj Friska arbetsplatser hanterar 
farliga ämnen på ett säkert sätt, syftar tävlingen till att lyfta 
fram organisationer som bidrar framgångsrikt och innovativt till 
arbetsmiljön genom att hantera farliga ämnen på arbetsplatser.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att 

göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare 

plats att arbeta på. EU-Osha inrättades av EU 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.

http://www.healthy-workplaces.eu

