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Med livrem og seler
Spørgsmål om værnemidler

Reglerne er formodentlig ind-
ført, fordi virksomheden har
haft ulykker i produktionen,
men på den pågældende labo-
ratoriearbejdsplads har sikker-
heden altid været taget alvor-
ligt både af den lokale ledelse
og medarbejdere, og der har
ikke været arbejdsulykker i
man ge år. 
Tidligere anvendte laboranter
værnemidler, når der var brug
for det, men de nye regler be ty -
 der, at udstyret anvendes i langt
flere timer om dagen. Der er
utilfredshed og slet ingen fors-
tåelse for de nye krav, der op -
leves unødvendigt belastende
uden at give ekstra sikkerhed.

Laboranterne har forhørt sig
på andre arbejdspladser, og in -
gen steder har man indført til-
svarende regler. Forsøg på at
få laboratoriearbejde undta-
get for de nye retningslinjer er
indtil videre strandet uden at
ledelsen er kommet med nog -
en reaktion. Nu efterlyser labo -
ranterne forslag til at komme
videre med sagen.

Ingen unødige gener 

En arbejdsgiver har som ud -
gangs punkt ret til at foreskrive
retningslinjer for arbejdets ud -
førelse, men det må selvfølgelig
ikke være i strid med myndig-
hedskrav, og ifølge Arbejds til -
synets regler må brug af værne -
midler ikke medføre “unødige
gener” (se boks side 28).
Når der ikke er risiko for tab af
tunge genstande, er sikkerheds -
sko helt malplacerede i labora-
toriesammenhæng. På nogle
laboratorier er der krav til, at
fodtøjet skal være lukket for at
forebygge uheld ved spild. Hvis
der er fare forbundet med fær -

En stor industrivirksomhed med
flere afdelinger i Danmark har
for nylig indført et generelt krav
om brug af sikkerhedssko og
sikkerhedsbriller. Retnings lin -
jerne gælder overalt – dog med
få undtagelser bl.a. i nogle ad -
mi nistrative lokaler.
Det betyder at laboranter på
virk somhedens laboratorieaf-
delinger også skal benytte sikker -
hedssko og briller hele dag en.
Brugen af tunge sikkerhedssko
i laboratoriet opleves som me -
get belastende – og i strid med
sund fornuft, da der ikke hånd-
teres tunge ting. Tilsvarende
giver den konstante brug af
briller gener.
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den uden for et laboratorieafsnit,
kunne arbejdsgiveren vælge at
påbyde anvendelse af sikkerheds -
fodtøj i sådanne områder.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse
om brug af værnemidler er ud -
dybet i en række vejledninger
bl.a. om “Værnefodtøj” og “Øjen -
værn”. Det fælles udgangspunkt
er, at værnemidler vælges, hvis
arbejdet ikke på anden måde
kan planlægges, tilrettelægges
og udføres sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Det foreskrives også, at valg af
værnemidler skal ske efter en
risikoanalyse, og det lyder be -
stemt ikke som om, der er fore-

taget en særskilt risikoanalyse
for laboratorieområdet.

Arbejdsgiveren skal lytte til 
sikkerhedsudvalget

I hvilket omfang virksomhedens
sikkerhedsorganisation har væ -
ret inddraget i beslutningspro-
cessen, er ikke klart, men det er
vigtigt, at indsigelser mod de
ind førte krav behandles i de for-
melle organer – sikkerhedsgrup-
pe, sikkerhedsudvalg og hoved -
sikkerhedsudvalg.
En arbejdsgiver kan ikke blot
ignorere rådgivning fra et sikker -
hedsudvalg. Be kendt gørelsen om

virksomhedernes sikkerheds- og
sundhedsarbejde nr. 575 af 21.
juni 2001 anfører i § 18. stk. 4:
“Når sikkerhedsudvalget rådgi-
ver virksomheden, og virksom-
heden ikke følger rådet, skal der
gives en begrundelse herfor i et
efterfølgende møde, som af hol -
des inden tre uger. Det samme
gæl der normalt, når udvalget af -
 giver flere indstillinger i samme
sag”.
Hvis der er tale om en beslutning,
som et enigt laboratorieperso-
nale opfatter som topstyret og
virkelighedsfjern, må sikkerheds -
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Valg af værnemid-
ler bør afspejle den
risiko man udsæt-
tes for i arbejdet.
En risikoanalyse af
arbejde ved HPLC-
udstyr vil formo-
dentlig nå frem til,
at beskyttelses-
hjælm, åndedræts-
værn og høreværn
er unødvendig.

Fortsættes næste side
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organisationen bruges til at
skabe dialog, og er der enighed
blandt de enkelte laboratorie-
afdelinger, øger det selvfølgelig
muligheden for at blive hørt. 

Generel brug af 
værnemidler

Værnemidler bør bruges, når
de er nødvendige – og der er
risiko for, at der kan ske uheld.
Der kan sagtens være betæn -
ke ligheder ved brug af værne-
midler: Eksempelvis kan over-
dreven brug af handsker øge
risikoen for allergiudvikling, og
anvendelse af høreværn kan
indebære risiko for at bruge-
ren ikke hører advarselsråb.
I laboratoriet vil sikkerhedsbril -
ler ofte være påkrævet, men
der kan også være laboratorie -
arbejde, hvor det ikke er nød-
vendigt. Hvis man i forvejen an -
vender briller med styrke, kan
meget laboratoriearbejde fore -
gå betryggende ved at anvende
almindelige briller og be skytte
ansigtet med en stink skabs -
rude.
Hvis personalet og arbejdsgi-
ver i sikkerhedsorganisationen
ikke kan nå til enighed om
tolkning af reglerne, er Ar bejds -
tilsynet den myndighed som
kan afgøre, om brug af et vær-
nemiddel giver “unødig gene”.

28

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 
af 28. august 1992 om brug af personlige
værnemidler med senere ændringer
§ 5 stk. 2 pkt. 1: Endvidere skal arbejdsgiveren sørge
for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver
tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører
unødige gener.

At-vejledning D.5.6, Værnefodtøj, april 2007
Værnefodtøj skal bruges, hvis arbejdet ikke kan tilret-
telægges og udføres forsvarligt ved brug af alminde-
ligt, hensigtsmæssigt fodtøj. Valg af værnefodtøj skal
tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der er i
forbindelse med arbejdet. Man kan f.eks. stille spørgs-
mål som: Hvilket arbejde skal udføres? Hvordan ser
ar bejdspladsen og omgivelserne ud? Hvem skal anven-
de værnefodtøjet?

At-vejledning D.5.8, Øjenværn, april 2007
Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden
måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig på virk -
ning af øjnene undgås. Øjenværn kan beskytte øjnene
imod flyvende partikler, støv og stænk eller kemiske
påvirkninger fra syrer og gasser. Det kan også være strå -
ling som f.eks. optisk stråling fra svejsning eller lasere.
Valg af øjenværn skal tage udgangspunkt i en analyse
af de risici, der er i forbindelse med arbejdet. Man kan
f.eks. stille spørgsmål som: Hvilket arbejde skal ud -
føres? Hvordan ser arbejdspladsen og omgivelserne
ud? Hvem skal anvende øjenværnet? Risiko vur de -
ringen skal ikke kun omfatte dem, der arbejder med
de på gæl dende processer og materialer, men også
dem, der arbejder eller opholder sig i nærheden.


