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BAKGRUNN:
I tråd med arbeidsmiljølova skal arbeidsmiljøet være lagt til rette slik at arbeidstakar er sikra
mot ulykker, helseskader og særlig ubehag ved handtering av kjemikalier. Verksemda skal ha
naudsynte rutinar og utstyr for å hindre eller motverke helseskader på grunn av kjemikaliar.

I 2015 vart det gjennomført ein stor innsats for registrering av kjemikaliar og risikovurdering
av desse i heile Helse Fonna, i samband med sertifisering som Grønt sjukehus. Nødvendige
tiltak som vart avdekka i risikovurderingane vart sett i verk fleire einingar. I Seksjon for
patologi gjorde bedriftshelsetenesta ein meir omfattande kartlegging og gjennomgang, då det
er fleire potensielt helseskadelege kjemikaliar i dagleg bruk, voluma er store, kjemikaliane er
nytta i opne system, ventilasjonen er avgrensa og tilsette melde om kjemikalielukt og
opplevde helseproblem. Seksjon for patologi har høgt sjukefråvær, og kjemikaliehåndteringa
kan bidra til dette.
Kartlegginga inneheld:
•
•
•

Gjennomgang av registrering av stoffkartoteket i ECO Archive.
Risikovurdering av kjemikalienes ibuande eigenskaper og av brukssituasjonen
Kartlegging av kjemikaliehandteringa i dei ulike prosessane og aktivitetane
laboratoriet utfører

•
•

Måling av kjemikaliekonsentrasjonar i arbeidsatmosfæren.
Saman likning av forholda ved laboratoria for patologi ved sjukehusa i Helse Vest.

Kartlegginga viste at tiltak er naudsynt for 11 av 17 prosessar, og at tiltak må vurderast for
ytterlegare fem prosessar. Ingen prosessar vart risikovurdert til kategorien «Høg- strakstiltak
er nødvendig».
Rapporten tilrår følgjande tiltak:

1. Erstatt farlige stoff og prosessar med stoff og/eller prosessar som er mindre
farlige.
2. Reduser eksponeringa ved tekniske tiltak (ventilasjon, innkapsling/lukking av
prosesser).
3. Legg opp og organiser arbeidet slik at færrast mogeleg blir eksponert.
4. Som en siste utveg: Bruk personleg verneutstyr.

Tiltak som er mogeleg i eksisterande lokalar er for stor del relatert til dei to siste punkta.
Følgjande er gjennomført;

• Bruk av andedrettsvern ved all handtering av kjemikaliar
• Stenging av ferdsel i rom der det går føre seg arbeid som gir fare for eksponering for
kjemikaliar
• Sikre pakking og rask destruksjon av restvev
• Hyppig innkjøp av kjemikaliar for å unngå store lager
• Kjøper ferdig fylte glas og behaldarar med kjemikaliar der det er mogeleg i staden for
manuell påfylling
• Optimalisert arbeid ved makro benk
• Prøvemottak flytta til anna rom
• Avgrensa bruk av storsnitt
• Ved naudsyn for bruk av congo farging så vert preparat sendt til Haukeland for analyse

Innkapsling av prosessar er ikkje mogeleg i eksisterande lokale grunna manglande kapasitet i
ventilasjonsanlegget. Ombygging av ventilasjon vil krevje stenging av drifta i patologi i fleire
månader og vil koste mykje. Administrerande direktør har difor bedt byggeprosjektet greie ut
om patologi kan takast inn i fase ein i nybygget.

Kjemikaliehåndtering ved
Seksjon for Patologi

Haugesund, 14. juni 2016
Seksjon for HMS/BHT
Emma Sofia Karlsson og Astrid Grimstvedt
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Innledning
Helseforetaket blir ikke bedre enn dets laboratorier
(prof.-J.Sundsfjord, des. 2003)

Arbeidstilsynets faktaside om kjemikalier presenterer helsefaren slik:
Helsefare
Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan
bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging.
Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige,
reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende, og noen kjemikalier
kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft

I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er
sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag ved håndtering av kjemikalier.
Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på
grunn av kjemikalier.
I 2015 ble det gjennomført en stor innsats for registrering av kjemikalier og risikovurdering
av disse i hele Helse Fonna, i samband med sertifisering som Grønt sykehus. Nødvendige
tiltak som ble avdekket i risikovurderingene ble iverksatt flere steder. I Seksjon for Patologi
har en ønsket en større kartlegging og gjennomgang, da det er flere potensielt
helseskadelige kjemikalier i daglig bruk, volumene er store, kjemikaliene benyttes i åpne
system, ventilasjonen er begrenset og ansatte melder om kjemikalielukt og opplevde
helseproblemer. Seksjon for Patologi har også hatt et jevnt stort sykefravær, og
kjemikaliehåndteringen kan bidra til dette.
Kartleggingen inneholder:
•
•
•
•
•

Gjennomgang av registrering av stoffkartoteket i ECO Archive.
Risikovurdering av kjemikalienes iboende egenskaper og av brukssituasjonen
Kartlegging av kjemikaliehåndteringen i de ulike prosessene og aktivitetene i laboratoriet
utfører
Måling av kjemikaliekonsentrasjoner i arbeidsatmosfæren.
Sammenligning av forholdene ved laboratoriene for patologi ved de ulike sykehusene i Helse
Vest.
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1 Konklusjon og anbefalte tiltak
•
•

Seksjon for Patologi bruker daglig kjemikalier som kan være helsefarlige.
Sikkerhet for ansatte oppnås ved ulike tiltak:
o Substitusjon, det vil si å skifte ut de potensielt helsefarlige stoffene med mindre
farlige kjemikalier
o Reduksjon av eksponeringen ved tekniske tiltak, dvs ventilasjon og/ eller innkapsling
av prosesser
o Organisering av arbeidet slik at færrest mulig blir eksponert
o Bruk av personlig verneutstyr som siste tiltak, der en ikke får oppnådd tilstrekkelig
sikkerhet på annen måte.

Generelt
•

Risikovurderingen av arbeidsprosessene tilsier at tiltak må settes i verk for 11 av 17
prosesser, og at tiltak må vurderes for ytterligere 5 prosesser. Ingen prosesser ble
risikovurdert til kategorien «Høy- strakstiltak er nødvendig».

Substitusjon
•

Substitusjon til kjemikalier med lavere risiko er i gang. Muligheten for å substituere
kjemikalier uten å endre prosessene og/eller maskiner er vurdert og oppleves som veldig
begrenset.

Tekniske tiltak
•

•

•

•
•

•

Utfordringene rundt dagens lokaler er store både når det gjelder areal, brannsikkerhet og
ventilasjonsanlegg.
I lokalene for Seksjon for Patologi er det en markert kjemikalielukt. Medarbeiderne melder
om opplevde helseplager som hodepine, luftveisirritasjoner, rennende øyner og svimmelhet.
Dette er helseplager som kan relateres til kjemikaliebruk. Sykefraværet er høyt, og det er
sannsynlig at noe av dette skyldes påvirkning fra kjemikaliene. Inneklimaet er ikke
tilfredsstillende i henhold til kravene i lovverket.
For å bedre inneklimaet bør en sette i verk en kombinasjon av tekniske tiltak; utskifting av
analysemaskiner, innkapsling av maskiner/prosesser, avsug ved maskinene som avgir gasser,
innføring av tilstrekkelig antall avtrekksskap til at alle arbeidsoperasjonene som avgir
avgasser kan foregå i avtrekksskap.
Det finnes i dag analysemaskiner som benytter kjemikalier som har lavere potensiell
helsefare for medarbeiderne. Disse bør vurderes for innkjøp.
Ved innkjøp av analysemaskiner, anbefales det å følge de vanlige rutinene for innkjøp, der
medisinsk teknisk enhet involveres fra begynnelsen. Slik det er nå, blir vedlikehold og teknisk
innsikt på mange måter overlatt til medarbeiderne på Seksjon for patologi. Det er et ansvar
som normalt ikke ligger innenfor kompetanseområdet for medarbeiderne, arbeidet blir tungt
og kan bidra til potensiell helsefare.
Seksjonen er et relativt stort lager av helseskadelige og brannfarlige kjemikalier. Slik arbeidet
er organisert, der Seksjon for patologi tapper formalin til alle brukerne i Helse Fonna,
oppbevares store mengder formalin i lokalene. Seksjonen har ikke tilstrekkelig kapasitet i
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•

•

•

brannsikre kjemikalieskapet til disse mengdene, i tillegg er kjemikalieskapet ikke koblet til
ventilasjon slik det er lagt opp til. Dette bør utbedres.
Formalinprøver lagres i ventilerte skap. Per i dag er det ikke nok plass i de ventilerte skapene
til å oppbevare alle formalinprøver. Her må kapasiteten utvides for å oppbevare
formalinprøvene på en sikker måte.
Laboratoriet bare har ett punkt for oppsug av kjemikalieavfall. Vi anbefaler et system med
avfallsvasker der kjemikaliene blir ført til tank i stedet for oppsug, da tiden og dermed
eksponeringen er mindre ved en slik løsning. Ideelt sett skal det være en vask i tilknytning til
hver operasjon, minimum ett punkt pr rom. Alle vasker skal stå i avtrekk. Slik det er nå bærer
ansatte kjemikalier fra et rom til et annet, med fare for søl og eksponering på hud og ved
innånding.
Hvis kapasiteten på ventilasjonsanlegget gjør det umulig å få en tilfredsstillende situasjon i de
lokalene som brukes i dag, må en vurdere alternative lokaler.

Personlig verneutstyr
•

Slik det er i dag, er det først og fremst personlig verneutstyr som beskytter medarbeiderne
ved Seksjon for Patologi. Personlig verneutstyr er ingen fullgod erstatning for andre
vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Problemene
må takles ved organisering av arbeid, fremtidsretta valg av maskiner og tilstrekkelig tekniske
tiltak som ventilasjon og innkapsling av maskiner og innkjøp av ventilerte lagringsskap.
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=206422

Organisatoriske forhold
•

•

Ved opprettelse av Seksjon for Patologi i 2004, ble det satt kriterier for brukene av lokalene.
Disse er ikke oppfylt, da antall ansatte er større enn forutsatt. Dette tilsier at seksjonen
trenger større lokaler til den aktiviteten som utføres.
Det er ønskelig å slippe å ha flere aktiviteter i de samme lokalene når minst en av prosessene
innebærer avdunsting av kjemikalier som kan medføre helserisiko. Når vedlikehold av
prosesser og maskiner foregår blir andre eksponert. Styring av risikoen i denne
sammenhengen innebærer at færrest mulig skal eksponeres, og det vil da innebære at noen
må avbryte sitt arbeid når andre gjennomfører daglige prosesser i sitt arbeid.

Sammenligning med laboratoriene for Patologi i de andre foretakene i Helse Vest
•

Helse Fonna har sakket akterut i forhold til de andre sykehusene i Helse Vest, med tanke på
tekniske og kjemiske løsninger i laboratorium for Patologi. Dette medfører at risikobildet for
medarbeidere ved laboratoriet i Helse Fonna er dårligere enn i de andre foretakene. Helse
Fonna ligger så langt etter at det er grunnlag for å minne om plikten til å ha en
velferdsmessig standard som er i samsvar med teknologiske og sosiale forhold i samfunnet.

Framdrift i forbedringsarbeidet
•

Kartleggingen har ikke avdekket forhold som tilsier at arbeidet skal stanses, men det er helt
nødvendig å iverksette tiltak for å sikre arbeidsmiljøet innen en rimelig tid. Det må

5

utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak som skal virke for å sikre medarbeidernes
helse og samsvare med den teknologiske utviklingen i samfunnet.
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2 Situasjonsbeskrivelse og risikovurdering
Seksjon for Patologi håndterer store mengder kjemikalier hver dag.
I 2015 er registreringen av kjemikalier i ECO Archive oppdatert. Risikovurdering for
kjemikaliene utføres i verktøyet ECO Archive. Risikovurderingen består av to deler:
•
•

Risikovurdering av kjemikaliets iboende egenskaper
Risikovurdering knyttet til den situasjonen en bruker kjemikaliet i, basert på volum,
eksponeringsgrad etc.

Dette utgjør basisen i situasjonsbeskrivelsen. Arbeidet med tiltak er basert på den aktuelle
situasjonen og beregnet risiko.
Arbeidstilsynet gir følgende prioriteringsliste for HMS-arbeid med kjemikalier:
Prioriteringsliste for tiltak:
1. Erstatt farlige stoffer og prosesser med stoffer og/eller prosesser som er mindre farlige.
2. Reduser eksponeringen ved tekniske tiltak (ventilasjon, innkapsling/lukking av prosesser).
3. Legg opp og organiser arbeidet slik at færrest mulig blir eksponert.
4. Som en siste utvei: Bruk personlig verneutstyr

Risiko skal alltid reduseres ved kilden om det lar seg gjøre. Personlig verneutstyr er ingen
fullgod erstatning for andre vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et
arbeidsmiljøproblem.

2.1 Kjemikalier: registrering, risikovurdering og substitusjon
Alle kjemikalier som er i bruk, er registrert og risikovurdert i ECO Archive.
Oversikten over kjemikaliene og deres risikovurdering finnes i vedlegg 5.1.
Vi trekker fram de kjemikaliene der risikobildet er tydeligst, og som krever ekstra fokus.
1.1.1 Kjemikalier der substitusjonsvurdering kreves eksplisitt
De europeiske kjemikaliemyndighetene (ECHA) har opprettet en oversikt over stoffer med
særlig alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper. Stoffene på listen er kandidater til å bli
underlagt godkjenningsordningen eller andre reguleringer under REACH, den nye
kjemikalieforordningen i EU. Godkjenningsordningen innebærer at de som fremstiller,
importerer eller bruker disse stoffene må søke om tillatelse. Ordningen vil bidra til at slike
stoffer etter hvert blir erstattet av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når
det økonomisk og teknisk er mulig.
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Stoffer på kandidatlisten har egenskaper som kan medføre alvorlige og irreversible effekter
på helse og miljøet. Stoffene blir identifisert på bakgrunn av et sett med kriterier over
særskilt uønskede egenskaper.
Blant kjemikaliene som benyttes i Seksjon for Patologi, finner vi bare ett:
Patologi

Filter:
Kjemikaliets navn

Regelverk

CAS-nr.

Congo Red

Kandidatliste

573-58-0

EC-nr.

Indeksnr.
611-02700-8

Kjemikaliene på kandidatlista skal søkes skiftet ut med andre kjemikalier (substituert).
Congo Red brukes til en spesialfarging og fargingen gjennomføres på benken, ikke i maskin.
Det er gjort undersøkelser på substitusjonsmuligheter, men foreløpig har en ikke funnet noe
alternativ. En prøver å begrense bruken mest mulig. Congo Red er i bruk også ved andre
sykehus.
1.1.2 Kjemikalier som kan være kreftfremkallende
5 av kjemikaliene som håndteres ved Seksjon for patologi kan være kreftfremkallende. Det
ville derfor være ønskelig om en kunne skifte disse ut med andre som ikke har samme
risikobilde (substitusjon).
Dette gjelder følgende stoff:
Kjemikalium
Congo red
Formalin Bufret 10%

Formalin Bufret konsentrat

Schiffs reagens
DAB and DAB Cromogen

Faresetninger i sikkerhetsdatablad
H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader
H350 Kan forårsake kreft
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H331 Giftig ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader
H350 Kan forårsake kreft
H370 Forårsaker organskader
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H350 Kan forårsake kreft
H350 - May cause cancer.
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Solution

H341 - Suspected of causing genetic defects

Fra substitusjonsvurderingene:
•
•

•

•

Congo Red: se 2.1.1.
Formalin kreves til fiksering og fremføring av alt vev som skal til histologisk undersøkelse. Det
er ikke identifisert substitusjonsmuligheter for dette kjemikaliet.
Slik rutinen er i dag, er det Seksjon for Patologi som fyller glassene alle enhetene i sykehuset
bruker. Eksponeringen på den enkelte medarbeider i Seksjon for Patologi ville kunne
reduseres om hver enhet som bruker dette kjemikaliet fyller sine glass selv. Et annet
alternativ er å kjøpe inn ferdig fylte beholdere som leveres dirkete til enhetene som bruker
dem.
Schiffs reagens brukes til en spesialfarging og fargingen foregår i maskin. Selve blandingen
gjøres på benken. Det er gjort undersøkelser på substitusjonsmuligheter, men en har
foreløpig ikke funnet noe alternativ. Det er vanskelig å begrense bruken, da dette er en
spesialfarging som benyttes svært hyppig.
DAB og DAB PLUSS brukes til farging i selve antigen/ antistoiffreaksjonen, og må brukes
uavhengig av hvilken maskine en bruker. Laboratoriet har i dag en avansert maskin der
reagensene blandes inni maskinen slik at en slipper gjøre det på benken. Denne maskinen
har imidlertid ikke nok kapasitet så en eldre maskin må også være i bruk. På den må DAB
blandes på benk. Det medfører økt eksponeringsrisiko.

Registrering i personalarkiv i tilfelle sykdom:
Bruk av kreftfremkallende kjemikalier krever at enheten jevnlig arkiverer en oversikt over
hvilke personer som til enhver tid er i befatning med disse kjemikaliene, eksponering og
varighet. I samsvar med rutinene i Helse Fonna er dette arkivert i ePhorte, slik at en skal
kunne gå tilbake og dokumentere eksponering, om noen ansatte skulle bli syke i ettertid.
Slik registrering er gjennomført, i samsvar med rutine i HMS-håndboka 7.11.3.
2.1.1 Kjemikalier som kan være helseskadelige på annen måte
Utdrag fra Eco Archive. Kjemikaliene som kommer dårligst ut ved risikovurderingen med
tanke på helse (H), i tillegg til de som er omtalt ovenfor.
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H= Helse, B= brannfarlig, M= skadelig for miljø

Hvilke kjemikalier som kan benyttes, avhenger i stor grad av hvilken maskin en bruker til
analysene. Med dagens maskiner kan en ikke substituere etanol eller metanol, verken i
fremføring eller farging.
Xylen brukes til både framføring og farging.
Xylen kan være dødelig ved svelging. Det er farlig ved hudkontakt. Irriterer huden.
Xylen gir alvorlig øyeirritasjon og kan være farlig ved innånding. Det kan forårsake
organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Til dekking av glass, kan ikke Xylen byttes ut med noe annet, med den fargemaskinen en har i
dag.
I fargeprosessen har en gjort forsøk med å bytte ut bytte ut deler av Xylenmengden med
Tissue Clear. Dette kjemikaliet har en risikovurdering som er gul på alle områder, H,B og M.
Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette, da det foreløpig er lite forskning på området.

Tissueclear

05.10.2011

01.09.2015

To kar (1,5 liter ) xylen pr dag er skiftet ut med Tissue Clear i fargemaskinen Prisma.
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I tillegg er det gjort undersøkelser for å redusere forbruket av Xylen også i
fremføringsmaskinen. Ved St. Olavs Hospital i Trondheim er Xylen forsøkt substituert med
Tissue Clear også i dette leddet. Det har hittil ikke lykkes helt.
Det finnes i dag maskiner og utstyr som bruker mindre farlige kjemikalier enn Xylen, og som
har tilfredsstillende kvalitet i analysene. I Helse Stavanger har en valgt å investere i
fargemaskinen Symphony som bruker appelsinolje istedenfor Xylen. Appelsinolje er helt
ufarlig for medarbeidernes helse.

2.1.2 Brannfarlig kjemikalier

Brannfarlige kjemikalier har ikke vært fokus i denne undersøkelsen, men her er gjort tiltak og
vi tar med en kort beskrivelse.
Disse kjemikaliene ble tidligere kjøpt inn i store kvanta, og lagret i obduksjonsrommet.
Seksjon for Patologi har ikke brannsikre skap til disse kjemikaliene.
Av hensyn til brannfaren, ble rutinene for innkjøp endret i 2015. Innkjøpene er nå hyppigere
og lagrene mindre, og brannfaren er dermed redusert. Risikonivået kan enda ikke sies å være
innenfor ønskelig nivå, da fargekodene fremdeles er oransje i rubrikken for Brann (B).
Ytterligere tiltak som anskaffelse av brannsikre skap, bør vurderes.

2.1.3 Kjemikalier det er ønskelig å skifte ut.
I følge Helse Fonnas HMS-håndbok, skal alle kjemikalier der risikovurderingen viser noe
annet enn grønt i risikovurderingen, søkes substituert. Se tabell i vedlegg 4, kapittel 4.1.

2.2 Risikovurdering av arbeidsprosessene
Arbeidet med risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier ved Seksjon
for Patologi er blitt utført i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, § 3-1 samt
Arbeidstilsynets publikasjoner best. Nr 450 – Kartlegging og vurdering av eksponering for
kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren og best. Nr. 586 – Få orden på
kjemikaliene.
Arbeidet er blitt utført i samarbeid mellom HMS/BHT og ansatte ved Seksjon for Patologi.

11

2.2.1 Arbeidstilsynets skjema for risikovurdering
Risikovurderingen ble utarbeidet i Arbeidstilsynets skjema med følgende oppsett:

Arbeidsoppgave
eller arbeidsplass
der kjemikalier
kan innebære
helserisiko

2
Varighet
(timer per uke)

1

3

4

5

Aktuelle
Eksponering Farlige
kjemikalier/
egenskaper
forurensninger

6

7

Mulige
Iverksatte
helseskader tiltak /
vernetiltak

8
Risiko

I vedlegg 3, kapittel 4.3 kan man lese Arbeidstilsynets veiledning for risikovurdering.
2.2.2 Arbeidsprosesser som medfører risikofylt kjemikaliehåndtering ved Seksjon for
Patologi:
Arbeidsoppgave/prosess/maskin

Kjemikalier som benyttes

FARGEMASKIN 1.

Fargemaskin Prisma

Xylen, Etanol, Fargevæsker (vedlegg 2)

2. Daglig vedlikehold av fargemaskin

Xylen, Etanol, Fargevæsker(vedlegg 2)

3. Store snitt

Xylen, Etanol, Fargevæsker(vedlegg 2)

4. På- og avlastning av glass

Xylen, Etanol, Fargevæsker(vedlegg 2)

5. Spesialfarger

Xylen, Etanol, Fargevæsker(vedlegg 2)

CYTOLOGI
6. Fargemaskin og dekkglassmodul

Xylen

7. Påfyll av reagenser i åpne kar

Reagenser (vedlegg 2)

FORMALINHÅNDTERING
8. Fremføring – påsetting av prøver

Formalin

9. Fremføring – bytte av reagenser

Formalin, Xylen, Etanol

10. Makrobenk

Formalin

11. Prøvemottak – oppbevaring av prøver

Formalin

12. Fylling av formalin

Formalin

13. Makulering av gamle preparater

Formalin

14. Bytte av formalin på preparater

Formalin

15. Støping

Parafin, Xylen

16. HÅNDTERING AV KJEMIKALIEAVFALL

Xylen, Etanol, Fargevæsker(vedlegg 2), Formalin

17. OPPBEVARING AV KJEMIKALIER

Xylen, Etanol, Fargevæsker(vedlegg 2), Formalin

18. OMNIS OG AUTOSTAINER

DAB, Xylen
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Det store volumet av kjemikalier i lagerbeholdningen vil også kunne påvirke risikobildet:
Kjemikalieforbruk og volumer
Ukesforbruk ved seksjon for Patologi, Hgsd:
• Xylen:
40 l
• Formalin: 165 l
• Etanol:
84 l

2.2.3 Grad av eksponering
Graden av eksponering er avhengig av flere faktorer:
•
•
•
•

Eksponeringsvei, hud, luftveier, svelging.
Kjemikaliets form, fast, flytende, damp, støv
Varighet, hyppighet
Eksponeringsnivå, dvs konsentrasjon.

Som en del av risikovurderingen ved laboratorium for Patologi ble det foretatt målinger av
kjemisk forurensning i lokalene for å kunne si noe om eksponeringsnivået fra luften.
Se vedlagt målingsrapport (vedlegg 8, kapittel 4.8 ). Per dags dato er det kun blitt
gjennomført korttidsmålinger. Eksponeringsvurderingen vil bli mer omfattende og presis når
de planlagte langtidsmålingene er foretatt.
Målingene ble gjennomført i samarbeid med Statens arbeidsmiljø institutt, STAMI.

2.2.4 Mulige helseskader / Opplevd belastning ved kjemikaliehåndtering
Sikkerhetsdatabladene forteller om mulige helseplager knyttet til håndtering av kjemikalier.
Medarbeiderne ved Seksjon for Patologi opplyser om at de blant annet plages av hodepine,
luftveisirritasjoner, rennende øyner og svimmelhet. Dette er helseplager som kan relateres
til kjemikaliebruk.
Seksjon for Patologi har per i dag et relativt høyt sykefravær.
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Figur 1 - Sykefravær Seksjon for Patologi 2010 - 2016

Sykefraværet har flere årsaker, og i hvor stor grad det totale sykefraværet skyldes plager
som skyldes kjemikaliehåndtering er per i dag ikke avdekket.
2.2.5 Resultat fra risikovurdering av prosessene
Risikovurderingen av prosessene er et sentralt element i denne kartleggingen og grunnlag
for de fleste av anbefalingene. Kartleggingen viser at kun en av prosessene kom ut på grønt,
og der ytterlige tiltak ikke er nødvendig. De fleste av prosessene fikk risikoscore 2, som
forteller at risikoen for helseskade er middels høy og tiltak er nødvendig.
Det er verdt å merke seg at det ikke var noen av prosessene som kom ut med risikoscore 3,
som ville ha krevd strakstiltak. Dette skyldes i stor grad at medarbeiderne er flinke å bruke
personlig verneutstyr. Vi understreker at dette ikke kan være en permanent løsning, og at
tiltak som kan sikre arbeidsmiljøet ved tekniske tiltak iverksettes innen rimelig tid.
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0 = Ubetydelig - Det
er ikke nødvendig
med tiltak.

1= Lav - Tiltak
vurderes.

2 =Middels - Tiltak er
nødvendig.(Føres i egen

16. Fylle formalin

9. Støpning
10. Makro

1, 2, 3,4, 5 og 6 -Arbeid med
og rundt
fargemaskinen(storsnitt,
cytologi, spesialfarger, Påog avlasting av glass)

11. Prøvemottak oppbevaring av prøver
med formalin
13.Bytte formalin på
preparater
17. Oppbevaring av
kjemikalier

handlingsplan med klare
frister).

3 = Høy -Strakstiltak
er nødvendig.

7. Fremføring-sette på
prøver
8. Fremføring-bytte
reagenser
12. Makulering av gamle
preparater
14.Håndtering av
kjemikalieavfall
(forflytting og slangeoppsuging)
15. Omnis og Autostainer

Riskomatrisen viser hvilke oppgaver som har høyest risiko, her bør man prioritere tiltak for
de arbeidsoppgaver som ligger i de røde områdene.
Risikovurderingen i vedlegg 4, kapittel 4.4 synliggjør også alle de tiltakene som allerede er
gjort.
Seksjon for Patologi har gjort en rekke tiltak innenfor de lokaler og med de tekniske
installasjonene som er på plass i dag. En stor del av tiltakene som er iverksatt omhandler
personlig verneutstyr. Rutiner for riktig bruk av masker og hansker er innført.
Personlig verneutstyr er som nevnt siste skanse, og skal ikke alene være det som verner
medarbeideren mot fare. Mer grunnleggende sikring må på plass.
Arbeidstilsynet sier følgende om personlig verneutstyr:
Tildeling og bruk av personlig verneutstyr bør være et siste tiltak og en midlertidig løsning,
inntil tilstrekkelig vern er oppnådd på andre måter.
For å lese den fullstendige risikovurderingen se vedlegg 4, kapittel 4.4.
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2.3 Tekniske forhold
Utgangspunktet er AML: Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1.Lovens formål
Lovens formål er:
å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en
a)
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale
utvikling i samfunnet,

2.3.1 Ventilasjon
Fra Arbeidsplassforskriften:
§ 2-14.Klima, ventilasjon, luftkvalitet mv.
Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom
mv. får tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og
sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer mv. Ved vurderingen av
klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som
arbeidstakeren utsettes for.
Fra Arbeidstilsynets veiledning Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (Best nr 444) side 18
om ventilasjon:
Ventilasjon
Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke på annen måte
kan unngås. Ventilasjon innebærer at forurenset luft fjernes og erstattes av filtrert uteluft.
Siden mange av forurensningene kan bidra til samme effekter, eksempelvis
slimhinneirritasjon, vil nødvendig luftmengde øke proporsjonalt med samlet
forurensningstilskudd. Dette innebærer at det ikke kan fastsettes én bestemt luftmengde pr.
areal eller pr. person som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet. I stedet må ventilasjonsbehovet
vurderes ut fra tre komponenter knyttet til forurensning fra:
a) Personbelastning
b) Bygning, interiør og installasjoner
c) Arbeid eller prosess
På Arbeidstilsynets faktaark om inneklima finner man følgende krav «dersom arbeidet
som utføres i lokalene er slik at det avgis lukt eller partikler til lufta stilles det enda større
krav til lufttilgang, prosesser som sveising eller kjemikaliehåndtering vil ofte kreve
punktavsug».
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Internservice har utført en gjennomgang av ventilasjonen i seksjonen og det ble gjennomført
målinger knyttet til sentrale analysemaskiner.
Hovedkonklusjonen er at ventilasjonsanlegget i seg selv har for liten kapasitet til å frakte
bort nødvendige mengder luft. Å koble på nye punktavsug kan derfor medføre problem.
I tillegg mener Internservice at fargemaskinen Prisma og Express selv er bremse i forhold til å
få ventilert tilstrekkelig. Begrensningen oppgis fra internservice å ligger i selve maskinen.

2.3.1.1 Måling av luftmengde i avtrekk:
UTSTYR
Prisma
Coverslipper
VIP 6
Xpress

OPPGITT MIN.
LUFTMENGDE
48 m3/h
48 m3/h
20 m3/h ?
90 m3/h

MÅLT
LUFTMENGDE
22 m3/h
67 m3/h
Ca.
1100m3/h
52 m3/h

MÅLT ETTER
OPPGRADERING
22 m3/h
79 m3/h

68 m3/h

Internservice avdekket i sin gjennomgang at det brannsikre ventilasjonsskapet der alle
kjemikalier oppbevares, ikke er koblet til ventilasjonen i det hele tatt.
Det er gjennomført luftstrømsmålinger i avtrekksbenkene. Resultatet er at 1 av 2
avtrekksskap ikke har tilstrekkelig avtrekk.
Sikkerhetsdatabladene for de enkelte kjemikalier sier noe om kravene til ventilasjon ved
bruk av kjemikaliene.

Noen eksempler:
Xylen: Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig
verneutstyr. Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug.
Giemsa azur: Sørg for effektiv ventilasjon. Arbeid i avtrekksskap.
Metanol: Sørg for effektiv ventilasjon. Arbeid i avtrekksskap
I forhold til arbeidets art og omfang bør alt arbeid med løsemidler og andre helseskadelige
kjemikalier utføres i avtrekk, slik det gjør ved alle de øvrige Patologiske laboratoriene i Helse
Vest. Dette er ikke mulig i Haugesund per i dag. Det er ikke mange nok avtrekksskap i forhold
til antall arbeidsoppgaver som bør foregå i avtrekk. I tillegg står maskiner og
håndteringspunkt for kjemikalieavfall uten punktavsug/ avstrekkskap.
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For oppbevaring av formalinprøver er der installert ventilerte skap. Her er der ikke plass til
alle prøver som behandles ved laboratoriet. Noe som fører til at prøvene plasseres ute i
arbeidslokalene uten tilpasset ventilasjon.

2.3.1.2 Kjemikaliekonsentrasjoner i luften
Kjemikaliekonsentrasjonen i luften ved arbeidsplassene er målt ved ulike aktiviteter som
involverte formaldehyd og ulike løsemidler, en periode i februar 2016. Dette var
korttidsmålinger som gikk over 15 minutt.
Målingene ikke eksponeringskonsentrasjoner over grenseverdiene, se vedlegg 8, kapittel 4.8
Det vil i tillegg bli gjennomført langtidsmålinger med oppstart 5. juli. Vi forventer ikke at det
forandrer bildet på situasjonen.
Grenseverdiene er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Selv om
grenseverdiene er overholdt, er det dermed ingen garanti for at ikke helseskade og ubehag
kan oppstå.
Selv om målte konsentrasjonene i luften ikke overskrider grenseverdiene, viser
risikovurderingen at tiltak er nødvendig.
2.3.2 Ny teknologi
For å ivareta kravene i lovverket i forhold til arbeidsmiljøet, forutsetter arbeidsmiljøloven at
en opprettholder en velferdsmessig standard som står i samsvar med den teknologiske
utviklingen i samfunnet. (AML, §1.) På markedet i dag finnes det maskiner og utstyr for
patologitjenester som bidrar til en sikker kjemikaliehåndtering for medarbeiderne.
2.3.3 Innkapsling
Maskiner som bruker farlige kjemikalier bør plasseres i eget rom/avskjermes med tilpasset
ventilasjon. Prisma fargemaskin som per i dag er plassert inne i Lab 2 bør skjermes eller
flyttes. I tillegg bør maskinen, som avgir både løsemiddeldamp og besværende lukt, utstyres
med punktavsug. Patologisk laboratorium i Stavanger bruker lik fargemaskin som Haugesund
(Se bilder i kap. 4.1.1Kommentar til observasjonene). I Stavanger er maskinen plassert i eget
rom, utstyrt med to punktavsug og kjemikalievask.
2.3.4 Lukking av prosesser
Ved Seksjon for Patologi oppstår mange av de risikofylte situasjonene når maskinene skal
vedlikeholdes. Dette gjelder i første hånd Prisma fargemaskin og fremføringsmaskinen, VIP
6. Ved vedlikehold skal gamle kjemikalier tømmes og det skal fylles på nye. Dette foregår i
åpne kar og medfører stor risiko for søl og innånding av farlige kjemikalier. Her vil vi anbefale
å se på nyere maskiner som finnes på markedet i dag. Alle de øvrige Seksjoner for Patologi
har valgt å investere i fremføringsmaskiner som ikke trenger ukentlig vedlikehold. Disse
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maskiner fortynner etanolen på egen hånd, her må man kun sette in nye ferdigfylte
beholdere når maskinen gir et signal. Maskinen i Førde bruker dessuten Tissueclear
istedenfor Xylen som ble nevnt tidligere.
2.3.5 System for kjemikalieavfall
Bruk av store mengder kjemikalier medfører mye kjemikalieavfall. Per i dag finnes det kun et
sted til å kvitte seg med kjemikalierester på for hele Patologisk laboratorium. Her suges
kjemikalieavfallet opp i en slange til en kjemikalietank. Slangen er ikke inne i avtrekk eller
utstyrt med punktavsug. I tillegg medfører dette at de ansatte må frakte rundt på farlige
kjemikalier i arbeidslokalene for å komme seg til kjemikalie-oppsuget. Dette øker risikoen for
søl og helseskadelig eksponering.
Da andre laboratoriene i Helse Vest har valgt et avfallssystem med kjemikalievasker der
mesteparten av kjemikalieavfall kastes. Her har man minimum en kjemikalievask på hvert
rom der det håndteres farlige kjemikalier. For ekstra sikker avfallshåndtering har man utstyrt
flere avtrekksskap med innebygd kjemikalivask slik at man aldri trenger å frakte det farlige
avfallet ute i arbeidsatmosfæren. I tillegg er det plassert kjemikalievask i anslutning til hver
maskin som genererer kjemikalierester.
Kjemikalieavfalls-håndteringen ved Seksjon for Patologi i dag medfører mye unødvendig
risiko og de ansatte opplever ubehag ved forflytting og tømning av rester.
Her bør man se på muligheten for å få på plass et utvidet avfallssystem for kjemikalierester
som kan installeres på hvert rom. I Helse Vest har de andre laboratoriene valgt et system
med kjemikalievasker, dette er en tryggere måte å kaste rester på og som i tillegg er mindre
tidskrevende enn det slangeoppsugningssystem som Haugesund har i dag.
I tillegg bør all håndtering av kjemikalieavfall foregå i avtrekk og det må innføres jevnlige
kontroller av ventilasjon og tekniske installasjoner for å sikre at disse virker som de skal.

2.4 Organisering av arbeid
2.4.1 Rullering av oppgaver
Seksjon for Patologi gjort en rekke tiltak for å organisere arbeidet slik at færrest mulig blir
eksponert for farlige kjemikalier. Medarbeiderne rullerer på stasjoner og oppgaver for å
redusere eksponeringstider og nivåer. I tillegg stenger man av deler av laboratoriet under og
etter vedlikehold av fremføringsmaskinen. Dette påvirker selvfølgelig effektiviteten i
arbeidet negativt når noen arbeidsstasjoner tidvis må lukkes.
Selv ved denne rulleringen av stasjoner og oppgaver opplever de ansatte helseplager og
ubehag.
Et organisatorisk tiltak som vil være med på å minske risikoen og øke brannsikkerheten ved
Seksjon for Patologi er å redusere lagerbeholdningen av Formalin. Per i dag fyller Seksjon for
Patologi formalinprøver til resten av sykehuset. Dette medfører at det oppbevares store
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mengder formalin i laboratorielokalene. Ved alle andre sykehus i Helse Vest fyller alle
enheter som bruker formalin sine egne prøver. Mange velger å bestille ferdigfylte prøver.
Et tydelig eksempel på at Seksjon for Patologi i Haugesund oppbevarer store mengder
formalin får vi når vi sammenligner Haugesund med Stavanger. Seksjon for Patologi i
Stavanger som er omtrent dobbelt så stort har nesten likt ukesforbruk som laboratoriet i
Haugesund.
Det finnes gode alternativer for ferdigfylte glass, kanskje det kan være et alternativ for de
enheter i Haugesund som ikke har avtrekksbenk på plass i avdelingen.

2.4.2 For stor del av kompetansekravet om maskinene ligger i seksjon for Patologi
HMS/BHT opplever at det er vanskelig å få entydig informasjon om maskinenes tekniske
krav, ventilasjonsbehov etc, og at dette i noen grad skyldes ansvarsplassering for oppfølging
av analysemaskinene. En stor del av kompetansen på det tekniske området forventes å ligge
i seksjon for Patologi. Medisinsk teknisk enhet har i liten grad vært involvert. Det synes ikke
gjennomførbart å forvente at driftspersonalet som har kompetansen på de kjemiske
analysene i tilstrekkelig grad skal ha kompetanse på selve maskinene.
2.4.3 Vedtak er ikke fulgt opp
Ved opprettelsen av egen avdeling for patologi i Haugesund ble lokalenes svakheter belyst
(se vedlegg 5, kapittel 4.5 for hele referatet):
I styresak 074/04B Helse Vest RHF fremkommer at Helse Førde, Helse Fonna (styresak 36/04) og Helse
Bergen slutter seg til ”Plan for patologitjenester i Helse Vest”, og at Helse Stavanger tar planen til
orientering.
Det betones at det er viktig at Helse Fonna har en egen patologisk avdeling for å kunne drive kvalitativ god
medisin med kvalitetssikring og lovpålagt forskning.
I Helse Fonna, Haugesund sjukehus, har det i lengre tid arbeidets med opprettelse av egen avdeling for patologi.
I regional helseplan for region 3 (2001-2004) fremgår det at det skal bygges opp en egen patologisk avdeling på
lik linje med Førde sentralsjukehus.

I ”Plan for patologitjenester i Helse Vest” fremkommer i dets konklusjon blant annet
følgende:
Helse Fonna har i trå med ”Plan for patologitjenester i Helse Vest” bygget opp patologiavdelingen etappevis.
Når driften var stabilisert på minimumsnivå med en patolog påbegyntes steg to med rekruttering av patolog nr
to, hvilket utførtes via rekrutteringsbolag, som og anlitedes for rekruttering av patolog nr tre og to
bioingeniører.
Det har underveis kompletterts med tilhørende MTU for disse patologer.
Neste steg i oppbyggingen er rekruttering av patolog nr fire med tilhørende prosesspersonell.
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I dette lege inntreder dokk en kritisk fase grunnet lokalitetsproblemer. Nåværende lokaler er arealmessig
godtagbare for virksomhet for tre patologer og til nøds for fire. Det finnes en hel del byggtekniske utfordringer
ved ventilasjon og brannsikkring som ikke er løst til dags dato.
Etter tilsetting av patolog nummer fire med tilhørende fasiliteter beregnes at foretaket ska kunna ta hand om
alle de patologiske tjenester innenfor Helse Fonna sitt område etter patologiplanen sin intensjon.
For slutfasen av oppbyggingen med patolog nr fem og seks med tilhørende personell og utstyr samt overgang til
det driftsmessig stabile tilstand som blant annet innebærer søknad av godkjenning som utdanningsanstalt
innenfor patologispesialiteten med to LIS hjemler for å tilforsikre avdelingen og foretaket en återvekst av
spesialistkompetanse, trengs større arealer samt arealer / lokaler som er anpassete for den fremtidlige utvikling
innenfor patologifaget i de kommende 20 – 25 års perspektivet.
Konkret kommer således patologiens utvikling i Helse Fonna at stoppe opp om de
areal/byggtekniske/prosessuelle/IT-tekniske utfordringer ikke løses.
Dessamme gjeller de øvrige laboratoriefagene med medisinsk biokjemi, mikrobiologi og
Immunologi/Transfusjonsmedisin.

Per i dag er det 5 patologer ved laboratoriet i Haugesund men lokalene er ikke forandret
siden oppstart. Rapporten sier at lokalene er godtagbare for til nøds fire patologer.
Oppbyggingen og utviklingen av patologien i Haugesund kan derfor ikke sies å ha blitt utført i
tråd med planen for patologitjenester i Helse Vest.
Utfordringene og den betydelige risikoen rundt lokalene for laboratorium for Patologi ble
tatt opp i direktørmøtesak 25. januar 2011. Vedtaket sier at videre utvikling av lokalene må
sees i samband med arealplanarbeidet. I 2016 er det fremdeles utfordringer knyttet til
lokalene.
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2.5 Personlig verneutstyr
Seksjonen har i stor grad parert risikoen ved å innføre personlig verneutstyr, som eneste
tiltak. Årsaken er rett og slett at det var dette de hadde kontroll over. Her har seksjonen
gjort et godt arbeid med å få på plass riktige masker og hansker og å utarbeide og følge
rutiner for bruk og vedlikehold av utstyret.
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3 Sammenligning av
kjemikaliehåndteringen ved Seksjonene
for Patologi i Helse Vest
For å kunne evaluere arbeidsmiljøet ved laboratoriet ved Seksjon for Patologi ved
Haugesund sykehus og sette det i perspektiv, ble det gjennomført besøk til de tilsvarende
enhetene i de andre sykehusene i Helse Vest. Observasjonene setter forholdene i perspektiv.
Observasjonene viser at Seksjon for Patologi i Haugesund ikke har fulgt med til det
teknologiske nivået som de andre nå er.
Arbeidsmiljøloven:

Observasjonene vil kunne gi en oversikt over hvilke tiltak som er egnet for de
arbeidsoppgaver som foregår ved et patologisk laboratorium og kunne gi forslag til gode
løsninger rundt kjemikaliehåndtering.

3.1 Observasjonene - Oppsummering
Observasjonene ble gjennomført sammen med ansatte fra Seksjon for Patologi i Haugesund,
Stavanger og Førde. Informasjon fra kartleggingen i Haugesund er lagt in for å på en enkel
måte kunne avdekke mangler og sammenligne tilstandene. I tillegg har ansatt fra Seksjon for
Patologi i Bergen bistått med informasjon fra deres avdeling.
I forkant av observasjonene ble det utarbeidet en sjekkliste basert på de risikofylte
arbeidsoppgavene som ble avdekket ved kartleggingen i Haugesund.
Se vedlegg 6 for sjekkliste og fullstendige observasjoner.
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3.2 Kommentar til observasjonene
Seksjon for Patologi i Haugesund skiller seg ut når man sammenligner laboratoriene i Helse
Vest. I Bergen, Stavanger og Førde har man iverksatt store grunnleggende tiltak for å sikre
medarbeidernes helse og samsvare med den teknologiske utviklingen i samfunnet.
Oversikten over iverksatte tiltak viser store forskjeller i hvordan Seksjon for Patologi i
Haugesund har valgt å sikre sin kjemikaliehåndtering i forhold til Bergen, Stavanger og Førde.
Så å si all kjemikaliehåndtering foregår i avtrekksskap/avtrekk, unntatt i Haugesund der mye
av kjemikaliehåndteringen utføres uten avtrekk. Flere arbeidsoppgaver i Haugesund foregår
med personlig verneutstyr som eneste beskyttelse, dette er ikke tilfelle ved noen av de
andre laboratoriene.
I Bergen, Stavanger og Førde er maskiner som behandler kjemikalier isolert i eget rom. De
fleste maskiner er plassert i avtrekk eller utstyrt med punktavsug. I tillegg er det flere steder
blitt investert i nye maskiner som i seg selv minsker risikoen for å bli eksponert for farlige
kjemikalier.
I Stavanger, Bergen og Førde er det tilrettelagt for god oppbevaring og lagring av farlige
kjemikalier. Her er det nok kapasitet i ventilasjonsskap, nærlager og fjernlager for å kunne
oppbevare farlige kjemikalier på en trygg måte. I Haugesund står lagringskapasiteten ikke i
samsvar med de mengder kjemikalier som krever spesiell lagring. Dette fører til at det
oppbevares farlige kjemikalier rundt om i lokalene ved Patologisk laboratorium i Haugesund.
I tillegg har de andre laboratoriene valgt å bygge integrerte systemer for å sikre
kjemikaliehåndteringen ytterligere. Eksempler er:
•
•

Tappesystem for de vanligste kjemikaliene. Her tappes kjemikalet/kjemikaliene direkte fra et
kransystem som er plassert inne i avtrekksbenkene.
Avfallssystem – her har man bygd in kjemikalivasker i avtrekksbenkene og i anslutning til
maskiner som bruker farlige kjemikalier. Her tømmes kjemikalierester i avtrekk, rett i vasken
som fører avfallet til en kjemikalietank.

Slike løsninger minsker risikoen for eksponering av farlige kjemikalier, dette er i stor grad
med på å sikre arbeidsmiljøet til de ansatte ved Seksjon for Patologi.
Nevneverdig er også at det kun er i Haugesund som Seksjon for Patologi fyller
formalinprøver til de andre avdelingene på sykehuset. I Stavanger, Bergen og Førde må de
andre avdelingene fylle sine egne prøver eller kjøpe ferdigfylte glass.
At Seksjon for Patologi i Haugesund fyller formalinglass til hele sykehuset fører til at
lagerbeholdet av farlige kjemikalier er større en nødvendig. Når laboratoriet i
24

utgangspunktet har lite lagringskapasitet for kjemikalier vil det være riktig å delegere dette
arbeidet videre slik man gjør det i resten av Helse Vest. Det finnes mange gode alternativ for
ferdigfylte formalinglass.
I tillegg tar dette arbeid tid vekk ifra hovedoppgavene til de ansatte ved patologisk
laboratorium.

Bilder fra observasjonene:

Figur 2 – Stavanger - Kjemikalievask inne i avtrekkskapene, her tømmes
kjemikalierester enkelt uten å måtte tas ut i arbeidsatmosfæren.
I tillegg er det installert et tappesystem for formalin,

Figur 1 – Kjemikalieslang for oppsug av
kjemikalieavfall i Haugesund uten avtrekk.
Denne brukes av hele Seksjon for Patologi. Med
kun en avfallsslange må medarbeiderne
forflytte rundt på store mengder farlige
kjemikalier.
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Figur 3 – (t.v.)Stavanger – Nok antall avtrekkskap til at alt arbeid med farlige kjemikalier kan foregå i avtrekk. Bilden viser
to av mange avtrekkskap i Stavanger for arbeid med farlige kjemikalier. Intergrerte kjemikalievasker i hvert skap.
(t.h.). Førde - Avtrekkskap i Førde med integrert kjemiaklievask og tappesystem for formalin, xylen og etanol.

Figur 4 - (t.v.) Stavanger - Avtrekkskap for blanding av fargevæsker og reagenser med integrert kjemikalievask.
(t.h.) Haugesund - Blanding av spesialfarger i Haugesund utenfor avtrekkskap.
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Figur 5 – (t.v.) Stavanger-Ventilerte skap til oppbevaring av formalinprøver med åpning fra to avdelinger, her unngår man
risikoen som det er å frakte rundt på formalinprøver.
(t.h.) Haugesund - oppbevaring av formalinprøver både i og ut forbi ventilerte skap.

Figur 6 – (t.v.)Stavanger - Punktavsug over alle støpningsstasjoner.
(t.h.) Haugesund - Støpningsstasjon i Haugesund uten noe ekstra avtrekk.
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Figur 7 – (t.v.) Haugesund - Fargemaskinen Prisma. Uten punktavsug og utenfor avtrekksskap, plassert i
samme rom som annet arbeid foregår.
(t.h.) Stavanger - Fargemaskinen Prisma , utstyrt med to punktavsug og kjemikalievask plassert i eget rom.

På neste side presenteres en sammenfatning fra observasjonene slik at man enkelt kan
sammenligne de fire laboratoriene og avdekke forskjellene.
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Aktivitet/Oppgave

Patologisk laboratorium i
Helse Stavanger

Patologisk
laboratorium i Helse
Førde

Patologisk
laboratorium i Helse
Bergen

Patologisk laboratorium i
Helse Fonna

Fargemaskin

Stavanger har investert i en
Symphony fargemaskin
som er helt lukket og koblet
til fungerende
ventilasjonsanlegg,
maskinen står i et eget rom.
Kjemikaliene kommer i Bagin-box format – forseglede
forpakninger.
Fargemaskinen er xylen-fri,
her har man substituert
Xylen mot appelsinolje som
også brukes ved dekking av
glass.

Fargemaskin står i
avtrekksbenk.

Fargemaskinen er
koblet til
ventilasjonsanlegg og
står i eget rom.
Punktavsug over
dekkglassmodul
Avtrekksbenker ved
siden av til blanding og
uthelling av reagenser.
Utslagsvask for xylen.

Fargemaskinen(Prisma) står
ikke i eget rom, ansatte som
snitter på mirotomer og de
som utfører cytologi
oppholder seg i samme rom.

Pga automatisk fortynning
av kjemikalier i
fargemaskinen kan alt spill
gå direkte ut i avløp

Avtrekksbenk i
umiddelbar nærhet
med utslagsvask for
kjemikalier og
tappekraner med
etanol og xylen

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske
ved bruk av fargemaskin pga
håndtering av xylen.

Fargemaskin er koblet til
ventilasjonsanlegg. Her har
Heller resten på
internservice målt og
beholdere som det
konkludert med at maskinens
kommer noen å henter ventilasjonsbehov ikke står i
samsvar med
til forbrenning
ventilasjonsanlegget den er
koblet til.
Ikke noe punktavsug eller
avtrekksbenk i anknytning til
fargemaskinen.
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Daglig vedlikehold av
fargemaskin

Store snitt

Forseglede, ferdiglaget
kjemikalier i bag-in-boks
format settes direkte in i
maskinen. Dette gjøres
jevnlig, maskinen krever
ikke noe annet vedlikehold.

Storsnitt farges på
fargemaskin, men dekkes
manuelt med xylen i
avtrekksbenk, med egen
kjemikalievask inni benken.
Storsnitt blir liggende for å
dunste av seg til neste dag
inni avtrekksbenk.

Fargemaskin i
avtrekksbenk
Avtrekksbenk i
umiddelbar nærhet
med utslagsvask for
kjemikalier og
tappekraner med
etanol og xylen

Blander og heller oppi
kjemikalier inni
avtrekksbenk.
Begrenser spredning
av kjemikaliedamp ved
å ha maskin i eget rom

Storsnitt farges på
fargemaskin, men
dekkes manuelt med
xylen i avtrekksbenk,
med egen
kjemikalievask inni
benken.
Storsnitt blir liggende
og dunste av seg i
avtrekksbenk til de er

Dekker storsnitt
manuelt i
avtrekksbenk og lar
ligge til neste dag.

Bruker
åndedrettsvern/pustemaske
ved daglig vedlikehold.
Bruk av vernebriller
Ikke noe punktavsug eller
avtrekksbenk i anknytning til
fargemaskinen.
Blander og heller oppi
kjemikalier på en LAF-benk.
Dette fører til sterk lukt i
rommet.
Ansatte som snitter på
mirotomer og de som utfører
cytologi oppholder seg i
samme rom under
vedlikeholdet.
Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske
ved arbeid med store snitt.
Arbeidet utføres på en LAFbenk med innebygdt avtrekk
nedover.
Setter spørsmål rundt
avtrekkets effekt. Sterk lukt i
rommet når dette arbeid
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På- og avlasting av
glass

Glass dekkes med
appelsinolje i stedet for
xylen og er tørre og luktfrie
når de kommer ut av
maskinen

tørre, evt lagt i
varmeskap inni
avtrekksbenk for
tørking.
Har kuttet veldig ned
på storsnitt
Bruker digital patologi
med å sette sammen
flere små snitt til store
Maskin i avtrekksbenk
Avtrekksbenk til å la
snittene ligge og tørke
Tørker evt i varmeskap
som også står i
avtrekksbenk.

foregår.
Kjemikalieavfall må
medbringes til lab 3 hvor det
skal suges opp i en slange,
dette foregår uten noe
avtrekk.

Fargemaskin i eget
rom
Legger glass i
avtrekksbenk til
avdunsting

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske
ved bruk av fargemaskin.
Vente minimum 20 minutt før
en tar ut av fargemaskin
Ikke noe punktavsug eller
avtrekksbenk i anknytning til
fargemaskinen.
Feil i dekkglassmodul flere
ganger daglig gjør
eksponering for xylen
vanskelig å forutse og måle.

Spesialfarger

Egen
spesialfargemaskinkoblet til
fungerende ventilasjon,
stående i eget rom, med
ferdiglagde forseglede

Farger spesialfarger i
avtrekksbenk.
Lar glass stå å dunste
av seg i avtrekksbenk

Har egen
spesialfargemaskin i
eget rom.
Ferdige kjemikalier til å

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske
ved tillaging av spesialfarger
pga manglende
31

reagenser til å sette rett på
maskin.
Dekker med xylen i egen
avtrekksbenk.
Lar glassene stå å dunste av
seg til neste dag i
avtrekksbenk.
Cytologi

etter dekking med
xylen
Tørker evt i varmeskap
som står i varmeskap

sette rett på maskin
avtrekksbenker.
Maskin kvitter seg med Vente minimum 20 minutt før
avfall selv i en
en tar ut av fargemaskin
beholder og denne blir
hentet til destruksjon.
Opplever litt lukt rundt
maskinen, årsaken
undersøkes.
Fargemaskin (prisma) er
Fargemaskin er plassert
Bruk av
plassert i eget rom og er
åndedrettsvern/pustemaske
i avtrekksbenk
koblet til ventilasjonsanlegg Avtrekksbenk der
ved bruk av
Punktavsug over
fargemaskin(Prisma).
reagensene kan
dekkglassmodul
Ikke noe punktavsug eller
blandes
Kjemikalievask i
avtrekksbenk i anknytning til
Cytologilab i eget rom
avtrekksbenk i direkte
fargemaskinen.
for å hindre
anknytning til
fargemaskinen.
Kjemikalieavfall må
smittespredning av
medbringes til lab 3 hvor det
ferskt materiale
Avtrekksbenk der
skal suges opp i en slange,
Bygger nye cytologilab
reagensene kan blandes
dette foregår uten noe
nå hvor det blir egen
avtrekk.
avtrekksbenk
til
Ekstra fleksibelt punktavsug
utstryking av ferskt
som kan flyttes på ved
Mangler avtrekkskap til å
materiale
siden av fargemaskin
blande reagenser i.
Egen avtrekksbenk til
utstrykning av ferskt
Manglende merking/ukjent
materiale.
TB kan være kritisk ved arbeid
Ved mistanke om TB blir
utenfor avtrekksbenk
Ubehag ved lukt.
prøvene strøket ut på
32

mikrobiologisk avdeling i
egen TB-avtrekksbenk.
Heller av formalin i egen
Fremføring
Påsetting av prøver kjemikalievask inni en

avtrekksbenk og frakter
kassetter i tett beholder
med lokk til eget rom hvor
fremførings-maskinene står
Oppfordrer til maskebruk
ved påsettelse av prøver
Fremføringsmaskin koblet
til ventilasjonsanlegg

Fremføring
Bytte av reagenser

Ingen ukentlig bytting av
reagenser.
Fremføringsmaskin
fortynner etanolvæskene
selv og gir alarm ved behov
for ny beholder med
etanol/xylen/formalin som
kan settes direkte inn i
maskin.

Heller av formalin i
egen kjemikalievask
inni en avtrekksbenk og
frakter kassetter i tett
beholder med lokk til
eget rom hvor
fremføringsmaskinene
står.
Fremføringsmaskin
koblet til fungerende
ventilasjonsanlegg og
står inni avtrekksskap

Fremføringsmaskin
står inni avtrekkskap
Heller av formalin i
kjemikalieutslagsvask
inni avtrekksbenk og
frakter prøver i
beholder uten formalin
med lokk til
avtrekkskap med
fremføringsmaskin i

Ingen ukentlig bytting
av reagenser
Fremføringsmaskin
fortynner
etanolvæskene selv og
gir alarm ved behov for
ny beholder med
etanol/xylen/formalin

Har erstattet xylen
med Tissue Clear
Har investert i nye
fremføringsmaskiner
som kan bytte
reagenser selv.

Bruker
åndedrettsvern/pustemaske
Fremføringsmaskin står inni
avtrekkskap
Bruker vernebriller
Fremføringsmaskin i samme
rom som reagensskap,
støpningsmaskin, og
makrobenk. Reagensbytte
foregår uten avtrekk.
Kjemikalievask i form av
oppsugingsslange står
utenfor avtrekk.
Reagensskifte stopper tilgang
til disse lokalene.
Bruker
åndedrettsvern/pustemaske
Bruker vernebriller
Stenger rommet for alt arbeid
etter reagensbytte pga
kjemikalielukt

33

Støpning

Maskin kvitter seg med
kjemikalieavfall selv slik
man kun trenger å ta ut
flaske med samlet avfall og
ta med den til avtrekksbenk
med kjemikalievask og
tømmes rett ut.
Bruker åndedrettsvern ved
uttak og påfyll av
kjemikaliene som foregår i
et par minutt.

som kan settes direkte
inn i maskin.
Maskin kvitter seg med
kjemikalieavfall selv slik
at man tar ut flaske
med avfall kan tas med
til avtrekksbenk ved
siden av med
kjemikalievask og
tømmes rett ut.
Inni avtrekksbenk er
det kraner med xylen,
etanol og formalin som
man fyller på nye
beholdere og setter
direkte inn i
maskinene.

Punktavsug over alle
støpningsmaskiner
Støpningsmaskiner er
plassert i eget rom
Har dobbelt opp av
støpningsmaskiner slik at
støpningen tar halvparten
av tiden og belastningen
ved arbeidsoppgaven blir

Støpningsmaskiner står
inni avtrekksbenk
Har dobbelt opp med
støpningsmaskiner slik
at støpning tar
halvparten av tiden og
belastningen ved
arbeidsoppgaven blir

Legger vekk prøver
Ingen
som lukter i avtrekk for
å la de dunste av seg
Sitter opp imot 6 timer ved
støpningsstasjonen for å bli
ferdig med dagens prøver i
kjemikalielukt.
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Makrobenk

mindre.

mindre

Flere makrobenker som er
plassert i eget rom
Kjemikalievask til å tømme
ut formalin direkte i inni
makrobenken.
Kontroll av formalin hvert
3.år med dosimeter
Årlig kommer eksterne
ventilasjonsfirma og måler
ventilasjonen inni benkene.

Makrobenker i eget
rom
Kjemikalievask til å
helle formalin direkte i
inni makrobenken.

Ventilasjon i
makrobenken
Lys som indikerer at
ventilasjonen er god
nok

En makrobenk

Prøver med formalin
blir satt direkte inn i
ventilasjonsskap fra
prøvemottak som kan
åpnes fra
prøvemottaksside og
makrobenkside.
Ferskt materiale
håndteres alltid i
avtrekksbenk før det
fylles på formalin inni
benken.

Eget rom til
prøvemottak
De nyeste prøvene blir
lagt i skap til de skal i
makro, og eldst blir
satt frem til makro
samme dag.

En del av prøvene i
ventilasjonsskap men det
oppbevares store mengder
preparater på benk utenfor
avtrekk pga manglende plass i
ventilasjonsskapet.

Prøver med formalin blir
satt direkte inn i
PRØVEMOTTAK
ventilasjonsskap fra
Oppbevaring av prøver
prøvemottak som kan
med formalin og
åpnes fra prøvemottaksside
håndtering av ferskt
og makrobenkside.
materiale
Ferskt materiale håndteres
alltid i avtrekksbenk før det
fylles på formalin inni
benken.

Hyppig bruk av
åndedrettsvern ved
oppsuging av formalinrester i
formalintank utenfor
avtrekksbenk.

Bruk av åndedrettsvern
Bruk av vernebriller
Prøvemottak er på et
skyllerom hvor det vaskes
formalinbeholdere slik at det
oppstår mye formalindamp
Oppspenning av ferske
operasjonspreparater med
formalinrester på benk uten
avtrekk
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Stenging av prøvemottak ved
for mye formalindamp
Fylling av formalin

Alle avdelinger på
sykehuset og
primærhelsetjenesten fyller
på egne beholdere selv
eller bestiller selv ferdig
fylte.
Har fått installert et
tappesystem for formalin
inne i avtrekksbenkene. I
vente på at dette skal opp
og gå fyller man for eget
bruk inne i avtrekkskap fra
5 liters beholdere.

Makuleringssystem for Etter makrobeskrivelse
legges ferdig fiksert
gamle preparater
restmateriale direkte i
ziplock-poser og
oppbevares i 5-6 mnd i
ventilasjonsskap før de
kastes. Formalinen helles i
kjemikalievask i
makrobenkene.

Alle avdelinger på
sykehuset og
primærhelsetjenesten
fyller på egne
beholdere selv eller
bestiller selv ferdig
fylte.

Alle avdelinger,
poliklinikker og
eksterne fyller
formalin selv eller
bestiller ferdig fylte
beholdere.

Fyller formalin innenfor en
nedtrekkbar glassvegg
Bruker åndedrettsvern og
vernebriller ved behov

Etter makrobeskrivelse
legges ferdig fiksert
restmateriale i poser,
sveises igjen og
oppbevares i 5-6 mnd i
ventilasjonsskap før de
kastes.
Formalinen helles i
kjemikalievask i
makrobenk/

Tømmer av formalin i
kjemikalievask i
avtrekksbenk og legger
restmateriale i poser
som sveises igjen.
Oppbevares i skap på
eget rom
Kastes etter 2 mnd

Går gjennom alle
restpreparater ukentlig for å
kaste de som er klar for å
frigjøre plass i
ventilasjonsskap.
Bruker åndedrettsvern og
vernebriller ved makulering
av rester
(slangeoppsugingssystem).
Stenger rommet for all bruk
under og etter makulering
Stenger

Bruker mye tid til å fylle
formalin til alle avdelinger på
sykehuset.
Oppbevaring av store
mengder formalin fører til
plassmangel i avtrekkskap,
mye formalin oppbevares
utenfor kjemikalieskap.
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avtrekksbenk.
Brukte beholdere
kastes
Bytte av formalin på
preparater

Håndtering av
kjemikalieavfall

Oppbevaring av
kjemikalier

Gjøres i avtrekksbenk med
egen kjemikalievask til å
helle formalin i.
De fleste avtrekksbenker
har egen kjemikalievask
installert inne i benken.
Fargevæsker fortynnes så
mye at de går til spillvann
direkte i avløp
Resten helles i
kjemikalievasker i
avtrekksbenkene på hvert
rom.
Alle kjemikalier oppbevares
i egne
ventilasjonsskap(nærlager
og fjernlager)
Bortsett fra en del flasker
med formalin stående på
gulv under makrobenkene i
påvente av tappesystem
direkte av kran i
markobenk.

Gjøres i avtrekksbenk
med egen
kjemikalievask til å
helle formalin i.
Alt helles i
kjemikalieavfall
tømmes i
kjemikalievasker inne i
avtrekksbenker

Gjøres i avtrekksbenk
med
formalinutslagsvask

Egen xylenutslagsvask
Egen
formalinutslagsvask
Resten helles i
beholdere som blir
hentet av portører til
destruksjon
Alle kjemikalier
Alle kjemikalier
oppbevares i egne
unntatt
ventilasjonsskap
Expressreagens blir
(nærlager og fjernlager) oppbevart i
ventilasjonsskap

skyllerom/prøvemottak ved
vasking av gamle beholdere
med
formalin
etter
makulering.
Bruk av åndedrettsvern og
vernebriller.

Kjemikalieavfall suges opp i
en slange som går til egen
tank. Denne er plassert i lab 3
og finnes kun der.
Bruker åndedrettsvern og
vernebriller.
Noen kjemikalier oppbevares
i et brannsikkert skap, dette
er ikke blitt koblet på
ventilasjonen.
Noen kjemikalier blir
oppbevart utenfor
ventilasjonsskap spredt rundt
på avdelingen. Noe i gang,
noe i dusj, noe i expressrom,
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noe på lager
OMNIS OG
AUTOSTEINER

Alle immunmaskiner står i
eget rom eller i
avtrekksbenker
Egne avtrekksbenker til
avparafinering og
dehydreringsrekker

Immunmaskin står i
avtrekksbenk
Egne avtrekksbenker til
avparafinering og
dehydreringrekker

Alle immunmaskiner er
koblet til ventilasjon og
står i eget rom
Avtrekksbenker til
avparfinering og
dehydreringsrekker

Ingen tiltak.
Alt arbeid foregår uten avtrekk.
Maskiner er ikke koblet til
ventilasjon
Blanding av reagenser på benk
uten avtrekk

VARER – bestilling og
lagerbehold

Bestiller:
5 liters dunker med formalin
hver 14.dag.
1 liter og 5 liters dunker med
etanol en gang pr mnd.
Fargevæsker 1 gang pr mnd.
5 liters dunker med xylen hver
2.mnd
Venter på løsning for å få
formalin på tappekraner i
avtrekksbenker. Alt av rør er
klart.
Ukesforbruk:
Xylen: 20 l
Formalin: 180 l
Etanol: 90 l

Bestiller:
-10 x 20 l konsentrert
formalin 1-2 ganger i året
- 200 l fat med etanol 5
ganger i året
- 200 l fat med xylen 4
ganger i året
Alt bestilles i store
kvantum som sendes
direkte inn i rør til
tapping i avtrekksbenker.
Ukesforbruk:
Xylen: 15 l
Formalin: 57 l
Etanol: 19 l

Har etanol og formalin i
tappesystem fra kran.
Bestiller:
K
Ukesforbruk:
Etanol: 250 l
Xylen: ? l
Formalin: ? l

Bestiller:
5 liters dunker med formalin
ukentlig
1 liter dunker med etanol
ukentlig
Fargevæsker 1 gang pr mnd.
2.5 liters flasker med xylen
ukentlig
Må bestille ukentlig pga
plassmangel.
Ukesforbruk:
Xylen: 40 l
Formalin: 165 l
Etanol: 84 l
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4 VEDLEGG
4.1 VEDLEGG 1 – STOFFKARTOTEKET
Produkter
Klinikk for med. service og beredskap > Patologi

Kjemikaliets navn

Revidert

Acetic acid glacial ACS, ...

20.10.2014

Aceton

24.10.2012

Alcian Blue 8GX

21.05.2014

Aluminum potassium sulfat...

30.10.2012

Antibac Overflatedesinfek...

04.07.2014

Assert Lemon

07.07.2014

Buffertabletter pH 7.2 fo...

27.08.2013

Congo Red

12.01.2014

CRYOLAB AEROSOL -35 C

20.08.2010

DEBITOL

10.07.2015

EA50 ORTHO

11.03.2014

EASY CUT SOFTENING SOLUTION

20.07.2013

Eddiksyre (iseddik) 100 %...

09.03.2016

EOSIN GUL (C.I. 45380)

20.08.2011

Eosin Y

21.09.2012

Eosin Y

06.08.2013

Eosin Y (gulaktig) (C.I. ...

24.03.2014

Risikovurd
Registreringspliktig H B M
ert
01.09.2015
01.09.2015
31.08.2015
31.08.2015
24.09.2015
03.09.2015
19.10.2015
08.06.2016
01.09.2015
01.09.2015
08.06.2016
02.10.2015
08.06.2016
20.10.2015
02.10.2015
02.10.2015
31.08.2015

39

ETANOL 99,9% DENATURERT

17.12.2015

FORMALIN BUFRET 10%

22.03.2015

FORMALIN BUFRET KONSENTRAT

22.03.2015

GIEMSA'S AZUR-EOSIN-METYL...

22.03.2016

GLYSERIN 99,5% PA

18.04.2016

Harris HTX

07.05.2015

HEMATOKSILIN (C.I. 75290)

12.01.2016

Hurtigfarging av blodutst...

19.08.2013

Maursyre

16.01.2015

May-Grünwalds eosin-mety...

17.03.2015

MAY-GRÜNWALDS FARGELØSN...

13.10.2014

METANOL PA

01.04.2016

Mudin Avløbsåbner

13.12.2013

Nuclear Fast Red

25.10.2012

OCT Compound

25.02.2010

OG6 ORTHO

10.03.2014

Periodic acid

03.07.2013

PERJODSYRE PA

31.12.2015

Plasma

08.10.2013

Potassium hexacyanoferrat...

20.09.2013

Saltsyre

20.01.2015

Schiffs Reagens

03.06.2013

Sodium citrate tribasic d...

21.12.2015

Sodium L-lactate

09.05.2012

Suma Med Enzyme.

20.08.2015

08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
01.09.2015
08.06.2016
08.06.2016
01.09.2015
08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
19.10.2015
31.08.2015
01.09.2015
08.06.2016
31.08.2015
08.06.2016
03.09.2015
08.06.2016
31.08.2015
08.06.2016
08.06.2016
05.10.2015
03.09.2015
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Thrombin, from bovine pla...

08.03.2014

Tissueclear

05.10.2011

TISSUE MARKING DYE BLACK

27.07.2011

TISSUE MARKING DYE BLUE

27.07.2011

TISSUE MARKING DYE GREEN

27.07.2011

TISSUE MARKING DYE ORANGE

27.07.2011

TISSUE MARKING DYE RED

27.07.2011

Tissue-Tek Xpress Parafor...

19.02.2010

Tissue-Tek Xpress Pre-Pro...

17.02.2010

Tissue-Tek Xpress Process...

17.02.2010

Tissue-Tek Xpress Process...

07.03.2011

XYLEN PA

08.05.2015

α--Amylase
Disse produktene finnes ikke på norsk:

17.01.2014

Kjemikaliets navn

Revidert

Buffer pH 6.80 (20°C), t...

30.07.2014

DAB and DAB plus Chromoge...

31.03.2015

Etanol 95%

03.06.2016

Giemsa

14.01.2011

Giemsa's stain improved R...

29.01.2015

Natriumhydroxid pellets, ...

07.01.2016

Papanicolaou 2A OG6

30.09.2011

Pepsin

28.05.2015

Sodium citrate dihydrate

14.03.2014

21.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
23.09.2015
03.09.2015
19.10.2015
19.10.2015
08.06.2016
03.09.2015

Risikovurd
ert
19.10.2015

H B M

08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
19.10.2015
19.10.2015

41

4.2 VEDLEGG 2 – Reagenser og Fargevæsker
I rapporten omtales reagenser og fargevæsker ved flere tilfeller. Dette er samlede navn
for flere kjemikalier. Tabellen nedenfor spesifiserer hvilke kjemikalier som inngår i
reagenser og fargevæsker.
Reagenser

Hematoxilin

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Eosin
MayGrunwald

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H331 Giftig ved innånding.
H370 Forårsaker organskader

Giemsa

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H331 Giftig ved innånding.
H370 Forårsaker organskader
Metanol
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H331 Giftig ved innånding.
H370 Forårsaker organskader
Schiffs
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H350 Kan forårsake kreft
Perjodsyre
H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon;
sterkt oksiderende.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Papanicolaou(OG6 + EA50) R11 Meget brannfarlig.
R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og
svelging
R68/20/21/22 Farlig: mulig fare for varig
helseskade ved innånding, hudkontakt og
Berlinblå
Kjernerød
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Fargevæsker

Alcian blue
Kjernerød
Congo red

H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader

4.3 VEDLEGG 3 – Arbeidstilsynets veiledning for risikovurderingen som
følger i vedlegg 4.
Om Arbeidstilsynets skjema for risikovurdering
Dette skjemaet er et eksempel på hvordan risikovurdering kan dokumenteres.
Husk ellers at risikovurderingen har begrenset «holdbarhet». Det må alltid foretas nye vurderinger før nye
kjemikalier tas i bruk. Det samme gjelder ved vesentlige endringer knyttet til arbeidsplasser,
arbeidsoperasjoner, maskiner eller prosesser som involverer kjemikalier.
Det anbefales uansett en
gjennomgang/revisjon av risikovurderingen hvert tredje år.
RISIKOSKJEMA:
1. Her føres de ulike oppgavene, prosessene eller arbeidsplassene som skal vurderes
– for eksempel «sprøytelakkering».
2. Før opp hvor mange timer per uke arbeidet varer. For eksempel, hvis tre personer
gjør dette 1 time hver dag, blir det 15 timer pr. uke. Dette sier noe om
omfanget av et eventuelt problem.
3. Før opp kjemikaliene som brukes eller dannes i dette arbeidet. Husk at kjemikalier
i form av damp, røyk, støv og gass også skal inngå i risikovurderingen.
Det betyr at for eksempel sveiserøyk og eksos skal med.
4. I kolonnen for eksponering fører dere opp i hvilken grad de som jobber blir
utsatt for kjemikalier i forbindelse med denne arbeidsoppgaven.
(Arbeidstilsynet foreslår følgende inndeling av eksponeringen. (se også brosjyren Kartlegging
og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i
arbeidsatmosfæren, best.nr. 450)

❑ Høy (H) = eksponering over administrativ norm (ADN)*
❑ Middels (M)= eksponering under ADN, men over 1/4 ADN*
❑ Lav (L) = eksponering under 1/4 ADN*
❑ Ukjent (U)**
* Eksponeringen sammenliknes med ADN bare dersom kjemikaliene forekommer i
arbeidslufta.
** Hvis eksponeringen er ukjent, må den undersøkes!)
5. Hvilke farlige egenskaper har de aktuelle kjemikaliene? Er de etsende? Giftige? Kreftfremkallende? Kan
de gi allergier? Er de brannfarlige?
6. Hvilke skader kan disse kjemikaliene føre til? Husk at kjemikaliene kan innebære risiko både på kort og
på lang sikt.
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7. Gi en kort beskrivelse av tiltak dere har satt i verk for å begrense/fjerne risikoen. Planlagte tiltak føres i
egen handlingsplan. Aktuelle tiltak finnes blant annet i HMS-databladenes punkter 4, 7 og 8, men
informasjonen her er ikke nødvendigvis tilstrekkelig.
8. Risikoen er en vurdering av hvor sannsynlig det er at noe vil skje, sett i forhold til konsekvensen dersom
det skulle skje. Sannsynligheten for sykdom eller skade er gjerne svært vanskelig å vurdere. I stedet
anbefales å vurdere sannsynligheten for farlig kjemikaliekontakt (søl på hud/øyne eller innånding/
nedsvelging) eller farlige kjemiske reaksjoner (også brann/eksplosjon).
Risikoen kan beskrives med ord eller med tall. Hvis noe er svært sannsynlig,
samtidig som konsekvensen ville være alvorlig, må risikoen vurderes som høy.
En tallbasert inndeling kan se slik ut:
❑ Ubetydelig = 0 Det er ikke nødvendig med tiltak.
❑ Lav = 1 Tiltak vurderes.
❑ Middels = 2 Tiltak er nødvendig.
Føres i egen handlingsplan med klare frister.
❑ Høy = 3 Strakstiltak er nødvendig.
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1
Arbeidsoppgave eller
arbeidsplass der kjemikalier
kan innebære helserisiko
1.

Arbeid med og rundt
fargemaskinen

2

3

4

Varighet
(timer per
uke)

4.4 VEDLEGG 4 - Risikovurderingen

Aktuelle
kjemikalier/
forurensninger

Eksponering

Farlige egenskaper

Mulige
helseskader

Iverksatte tiltak / vernetiltak

Risiko
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Xylen

Væskeform +
Aerosoler

Kan være dødelig ved
svelging om det kommer
ned i luftveiene.
Farlig ved hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Farlig ved innånding.
Kan forårsake organskader
ved langvarig eller gjentatt
eksponering
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skader/irritasjon
på hud.
Øyeirritasjon

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske ved
bruk av fargemaskin pga
manglende avtrekksbenker og
generell ventilasjon

2

Hudopptak:
søl/sprut
Innånding
Nivå: Ukjent

2.

Daglig vedlikehold av
fargemaskin

3,5-5

Etanol
Væskeform +
aerosoler

Hudopptak:
Ved søl/sprut

Fargevæsker

Hudopptak:
Ved søl/sprut

Xylen
Væskeform +
aerosoler

5

6

Organskader

7

Hodepine og
kvalme pga lukt.

Fargemaskin koblet til
ventilasjonsanlegg, men har ikke
nok kapasitet til det som kreves av
maskin

Skader/irritasjon
på hud.
Øyeirritasjon

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske ved
bruk av fargemaskin pga
manglende avtrekksbenker og

8

Innånding
Nivå: Ukjent

Innånding
Nivå: Ukjent
Hudopptak:
Søl/sprut
Innånding

H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å
kunne gi fosterskader

Kan være dødelig ved
svelging om det kommer
ned i luftveiene.
Farlig ved hudkontakt.

2
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Nivå: Lav

3.

4.

Store snitt – dekkglass
manuelt

På- og avlasting av
glass

2,5

10

Etanol
Væskeform +
aerosoler

Hudopptak:
Søl/sprut

Fargevæsker

Hudopptak:
Søl/sprut

Xylen
Væskeform +
aerosoler

Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Farlig ved innånding.
Kan forårsake organskader
ved langvarig eller gjentatt
eksponering
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt.

generell ventilasjon
Bruk av vernebriller

Fosterskader
Kreft?

Innånding
Nivå: Lav

Innånding
Hudopptak:
Søl/sprut
Innånding
Nivå: Lav

Etanol
Væskeform +
aerosoler

Hudopptak

Fargevæsker

Hudopptak
Innånding

Xylen
Væskeform +
aerosoler

Hudopptak

H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å
kunne gi fosterskader
Kan være dødelig ved
svelging om det kommer
ned i luftveiene.
Farlig ved hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Farlig ved innånding.
Kan forårsake organskader
ved langvarig eller gjentatt
eksponering
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skader/irritasjon
på hud.
Øyeirritasjon
Organskader

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske ved
bruk av fargemaskin pga
manglende avtrekksbenker og
generell ventilasjon

2

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske ved
bruk av fargemaskin pga
manglende avtrekksbenker og
generell ventilasjon
Vente minimum 20 minutt før en

2

Hodepine og
kvalme pga lukt.
Fosterskader
Kreft?

Innånding
Nivå: Lav

Innånding
Nivå: Ukjent

H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å
kunne gi fosterskader
Kan være dødelig ved
svelging om det kommer
ned i luftveiene.
Farlig ved hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skader/irritasjon
på hud.
Øyeirritasjon
Organskader
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5.

Spesialfarger

4

Etanol
Væskeform +
aerosoler

Hudopptak

Fargevæsker

Hudopptak
Innånding

Xylen
Væskeform +
aerosoler

Hudopptak

Etanol
Væskeform +
aerosoler

Innånding
Nivå: Ukjent

Hudopptak

Cytologi – fargemaskin
og dekkglassmodul og
blanding av reagenser

3,75

Xylen

Innånding
Nivå: Ukjent

Fargevæsker:

H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å
kunne gi fosterskader
Kan være dødelig ved
svelging om det kommer
ned i luftveiene.
Farlig ved hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Farlig ved innånding.
Kan forårsake organskader
ved langvarig eller gjentatt
eksponering
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudopptak

tar ut av fargemaskin

Fosterskader

Skader/irritasjon
på hud.
Øyeirritasjon
Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt

Bruk av
åndedrettsvern/pustemaske ved
tillaging av spesialfarger pga
manglende avtrekksbenker og
generell ventilasjon
Vente minimum 20 minutt før en
tar ut av fargemaskin

2

Ingen

2

Fosterskader
Kreft?

Innånding
Nivå: Ukjent

Hudopptak

Hodepine og
kvalme pga lukt

Kreft?

Innånding
Nivå: Ukjent

Fargevæsker
6.

Farlig ved innånding.
Kan forårsake organskader
ved langvarig eller gjentatt
eksponering
Gir alvorlig øyeirritasjon.

H350 Kan forårsake kreft.
H361d Mistenkes for å
kunne gi fosterskader
Kan være dødelig ved
svelging om det kommer
ned i luftveiene.
Farlig ved hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Farlig ved innånding.
Kan forårsake organskader
ved langvarig eller gjentatt
eksponering
H350 Kan forårsake kreft.

Skader/irritasjon
på hud.
Øyeirritasjon
Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt
Fosterskader
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Innånding
Reagenser

Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

H361d Mistenkes for å
kunne gi fosterskader
H225 Meget brannfarlig
væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved
hudkontakt.
H331 Giftig ved innånding.
H370 Forårsaker
organskader
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H350 Kan forårsake kreft
H271 Kan forårsake brann
eller eksplosjon; sterkt
oksiderende.
H314 Gir alvorlige
etseskader på hud og øyne.
H319 Gir alvorlig
øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake
irritasjon av luftveiene.

Kreft?

48

7. Fremføring – påsettelse av
prøver (VIP maskin)

8.

Fremføring – bytte av
reagenser

2,5

3

Formalin

Formalin

Hudopptak
Innånding

Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

Xylen

Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

Farlig ved
svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å
kunne gi
genetiske skader
Kan forårsake
kreft

Farlig ved
svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å
kunne gi genetiske
skader
Kan forårsake
kreft
Kan være dødelig
ved svelging om
det kommer ned i
luftveiene.
Farlig ved
hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig

Skader/irritasjon
på hud.
hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner

Bruker åndedrettsvern/pustemaske
Fremføringsmaskin står inni
avtrekkskap
Bruker vernebriller

2

irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Kreft i
nesebihulene?
Skader/irritasjon
på hud.
hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner

Bruker åndedrettsvern/pustemaske
Bruker vernebriller
Stenger rommet etter reagensbytte pga
kjemikalielukt

2

irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Øyeirritasjon
Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt
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9.

Støping

25

Etanol

Hudopptak

Parafin

Innånding
Nivå: Ukjent
Hudopptak
Innånding
Hudopptak

Xylen

Innånding
Nivå: Ukjent

10. Makrobenk
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Formalin

Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

øyeirritasjon.
Farlig ved
innånding.
Kan forårsake
organskader ved
langvarig eller
gjentatt
eksponering
Gir alvorlig
øyeirritasjon.

Kreft i
nesebihulene?

Skader/irritasjon
på hud.
Kan være dødelig
ved svelging om
det kommer ned i
luftveiene.
Farlig ved
hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig
øyeirritasjon.
Farlig ved
innånding.
Kan forårsake
organskader ved
langvarig eller
gjentatt
eksponering
Farlig ved
svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å
kunne gi genetiske

Ingen

1

Ventilasjon i makrobenk

1

Øyeirritasjon
Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt

Skader/irritasjon
på hud.
hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner
irritasjon av

50

skader
Kan forårsake
kreft

11. Prøvemottak –
oppbevaring av prøver
med formalin
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Formalin

Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

Farlig ved
svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å
kunne gi genetiske
skader
Kan forårsake
kreft

øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Kreft i
nesebihulene?
Skader/irritasjon
på hud.
hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner

Bruk av åndedrettsvern
Bruk av vernebriller
Stenging av prøvemottak ved for mye
formalindamp

1

irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Kreft i
nesebihulene?

Fylling av formalin

Formalin

Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

Farlig ved svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å kunne
gi genetiske skader
Kan forårsake
kreft

Skader/irritasjon
på hud.

Fyller formalin innenfor en
nedtrekkbar glassvegg

hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner

Bruker åndedrettsvern og
vernebriller ved behov

irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Kreft i
nesebihulene?
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12. Makulering av gamle
preparater

13. Bytte av formalin på
preparater

14. Håndtering av kjemikalieavfall
- slangesugingssystem

2

Formalin

Hudopptak
Innånding
Nivå: ukjent

1

Formalin

Hudopptak
Innånding
Nivå: lav

2

Xylen

Hudopptak
Innånding
Nivå: Lav

Farlig ved svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å kunne
gi genetiske skader
Kan forårsake kreft

Farlig ved svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å kunne
gi genetiske skader
Kan forårsake kreft

Kan være dødelig
ved svelging om
det kommer ned i
luftveiene.
Farlig ved
hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig

Skader/irritasjon
på hud.

2

irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma

Går gjennom alle
restpreparater ukentlig for å
kaste de som er klar for å
frigjøre plass i ventilasjonsskap.
Bruker åndedrettsvern og
vernebriller ved makulering av
rester
Stenger rommet for all bruk
under og etter makulering
Stenger
skyllerom/prøvemottak ved
vasking av gamle beholdere
med formalin etter makulering.

Kreft i
nesebihulene?
Skader/irritasjon
på hud.

Bruk av åndedrettsvern og
vernebriller

1

Kjemikalieavfall suges opp i en
slange som går til egen tank
Åndredrettsvern og
vernebriller
Xylenslangen er inni
nedtrekkbar avtrekksvegg

2

hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner

hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner
irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Kreft i
nesebihulene?
Skader/irritasjon
på hud.
hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner
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Etanol

Fargevæsker

Formalin

Hudopptak
Innånding
Nivå: Lav
Hudopptak
Innånding

Hudopptak
Innånding
Nivå: Lav

15. Omnis og Autostainer

3,5

DAB

Hudopptak

Xylen

Innånding
Nivå: Ukjent
Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

øyeirritasjon.
Farlig ved
innånding.
Kan forårsake
organskader ved
langvarig eller
gjentatt
eksponering
Gir alvorlig
øyeirritasjon.

H350 Kan
forårsake kreft.
H361d Mistenkes
for å kunne gi
fosterskader
Farlig ved svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å kunne
gi genetiske skader
Kan forårsake kreft
Mistenkes å kunne
gi genetiske skader
Kan forårsake kreft
Kan være dødelig
ved svelging om
det kommer ned i
luftveiene.
Farlig ved
hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig
øyeirritasjon.
Farlig ved

irritasjon av
øyeslimhinner og
slimhinnene i de
øvre luftveier,
astma
Øyeirritasjon
Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt
Kreft i
nesebihulene?
Fosterskader

Skader/irritasjon
på hud.

Ingen

2

Øyeirritasjon
Organskader
Hodepine og
kvalme pga lukt
Kreft
Genetiske skader
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innånding.
Kan forårsake
organskader ved
langvarig eller
gjentatt
eksponering

16. Fylling av formalin

3

Klorin

Hudopptak
Innånding

?

Formalin

Hudopptak

Farlig ved
svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å
kunne gi
genetiske skader
Kan forårsake
kreft

Innånding
Nivå: Ukjent

Skader/irritasjon
på hud.
hudallergi,
luftveisallergi og
astmatiske
reaksjoner

Fyller formalin innenfor en
nedtrekkbar glassvegg

0

Bruker åndedrettsvern og
vernebriller ved behov

irritasjon av
øyeslimhinner
og slimhinnene i
de øvre
luftveier, astma
Kreft i
nesebihulene?

17. Oppbevaring av kjemikalier

37,5

Etanol

Hudopptak

Xylen

Innånding
Nivå: Ukjent
Hudopptak
Innånding
Nivå: Ukjent

Gir alvorlig
øyeirritasjon.

Skader/irritasjon
på hud.

Ingen

1

Øyeirritasjon
Kan være dødelig
ved svelging om
det kommer ned i
luftveiene.
Farlig ved
hudkontakt.
Irriterer huden.
Gir alvorlig

Hodepine og
kvalme pga lukt
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øyeirritasjon.
Farlig ved
innånding.
Kan forårsake
organskader ved
langvarig eller
gjentatt
eksponering
Formalin

Fargevæsker

Hudopptak
Innånding

Farlig ved
svelging.
Farlig ved
hudkontakt.
Kan utløse en
allergisk
hudreaksjon.
Mistenkes å
kunne gi
genetiske skader
Kan forårsake
kreft
H350 Kan
forårsake kreft.
H361d Mistenkes
for å kunne gi
fosterskader
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4.5 VEDLEGG 5– Observasjoner/Sjekklister

PATOLOGISK LABORATORIUM
- Observasjon av risikofylte arbeidsmoment
STED: Stavanger

AKTIVITET/OPPGAVE

DATO:

26.04.2016

DELTAKERE: Emma Sofia Karlsson og Viktoria Haga Melbo

RISIKOMOMENT

På- og avlasting av glass

IVERKSATTE TILTAK

•

Glass dekkes med appelsinolje i stedet for
xylen og er tørre og luktfrie når de kommer
ut av maskinen

Ingen

•

Egen spesialfargemaskinkoblet til
fungerende ventilasjon, stående i eget rom,
med ferdiglagde forseglede reagenser til å
sette rett på maskin.
Dekker med xylen i avtrekksbenk i rommet
Lar stå å dunste av seg til neste dag i
avtrekksbenk

Ingen

Etanol og fargevæsker i
fargemaskin

Spesialfarger
Etanol og fargevæsker i
fargemaskin
Må dekkes med xylen

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKIN
EN

•
•

KOMMENTAR

Jobber aktivt
med å kvitte
seg med xylen
i driften
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

•
CYTOLOGI

•
•

Xylen i
dekkglassmodul
Fylle på reagenser i
åpne kar
Biologisk helsefare
med ferskt materiale

IVERKSATTE TILTAK

•
•
•
•
•
•

•

Formalinrester

Fremføring
Påsetting av prøver

Fremføring
Bytte av reagenser

•

•
•

•
•
•

Formalin
Xylen
Etanol

•
•

•

•

OPPLEVD RISIKO
RUNDT
ARBEIDSOPPGAVE
N/MASKINEN

Fargemaskin er plassert i eget rom og er koblet til
fungerende ventilasjonsanlegg
Punktavsug over dekkglassmodul
Avtrekksbenk der reagensene kan blandes
Ekstra fleksibelt punktavsug som kan flyttes på ved
siden av fargemaskin
Egen avtrekksbenk til utstryking av ferskt materiale
Ved mistanke om TB blir prøvene strøket ut på
mikrobiologisk avdeling i egen TB-avtrekksbenk.

Ingen

Heller av formalin i egen kjemikalievask inni en
avtrekksbenk og frakter kassetter i tett beholder med
lokk til eget rom hvor fremføringsmaskinene står
Oppfordrer til maskebruk ved påsetting av prøver
Fremføringsmaskin koblet til fungerende
ventilasjonsanlegg

Ingen

Ingen ukentlig bytting av reagenser
Fremføringsmaskin fortynner etanolvæskene selv og
gir alarm ved behov for ny beholder med
etanol/xylen/formalin som kan settes direkte inn i
maskin.
Maskin kvitter seg med kjemikalieavfall selv slik at man
tar ut flaske med avfall kan tas med til avtrekksbenk
med kjemikalievask og tømmes rett ut.
Bruker åndedrettsvern ved uttak og påfyll av
kjemikaliene det minuttet dette tar.

Ingen

KOMMENTAR
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AKTIVITET/OPPGAVE

Støping

RISIKOMOMENT

•
•
•

MAKROBENK

•

IVERKSATTE TILTAK

Parafin
Xylenrester i vevet
etter fremføring
Belastningsskader
ved statisk arbeid

•
•
•
•

Punktavsug over alle støpemaskiner
Støpemaskiner i eget rom
Hev og senk bord under støpemaskiner
Har dobbelt opp med støpemaskiner slik at
støping tar halvparten av tiden og belastningen
ved arbeidsoppgaven blir mindre

Formalin

•
•

Makrobenker i eget rom
Kjemikalievask til å helle formalin direkte i inni
makrobenken.
Kontroll av ventilasjon hvert 3.år med dosimeter
Årlig kommer eksterne ventilasjonsfirma og
måler ventilasjonen inni benkene.

•
•

PRØVEMOTTAK
Oppbevaring av prøver med
formalin og håndtering av ferskt
materiale

•

Formalin

•

Biologisk smittefare

•
•

Prøver med formalin blir satt direkte inn i
ventilasjonsskap fra prøvemottak som kan åpnes
fra prøvemottaksside og makrobenkside.
Ferskt materiale håndteres alltid i avtrekksbenk
før det fylles på formalin inni benken.

OPPLEVD RISIKO
RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/
MASKINEN
Ingen

KOMMENTAR

4 støpemaskiner i
bruk 2 timer pr
dag.

Liten. Men en lukket
flaske formalin blir
stående på gulvet
uten avtrekk mens de
venter på at
rørsystem som gjør
at formalin kan
tappes av kran inni
makrobenken blir
klart.
Ingen
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Makuleringssystem for gamle
preparater

•

Formalin

•

Biologisk helsefare

•

Plassmangel

•

Etter makrobeskrivelse legges ferdig fiksert
restmateriale direkte i ziplock-poser og
oppbevares i 5-6 mnd i ventilasjonsskap før de
kastes. Formalinen helles i kjemikalievask i
makrobenkene.

Ingen

Bytte av formalin på preparater

Formalin

•

Gjøres i avtrekksbenk med egen kjemikalievask til
å helle formalin i.

Ingen

Fylling av formalin

Formalin

•

Alle avdelinger på sykehuset og
primærhelsetjenesten fyller på egne beholdere
selv eller bestiller selv ferdig fylte.

Ingen
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

HÅNDTERING AV
KJEMIKALIEAVFALL

OPPBEVARING AV KJEMIKALIER

•
•
•
•

•
•
•
•

IVERKSATTE TILTAK

OPPLEVD RISIKO
(RUNDT
AKTIVITETEN/OPPGAVEN)

Fargevæsker fortynnes så mye at de
går til spillvann direkte i avløp
Resten helles i kjemikalievasker i
avtrekksbenker

Ingen

•

Alle kjemikalier oppbevares i egne
ventilasjonsskap(nærlager og
fjernlager)

Ingen, bortsett fra flaske med
formalin stående på gulv
under makrobenkene i
påvente av tappesystem
direkte av kran i markobenk.

•

Alle immunmaskiner står i eget rom
eller i avtrekksbenker
Egne avtrekksbenker til avparafinering
og dehydreringrekker

Ingen

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

DAB
Xylen

•

KOMMENTAR

OMNIS OG AUTOSTEINER
•
•

•

60

BESTILLING AV VARER

MENGDER? STØRRELSER PÅ
BEHOLDERE? TAPPINGSYSTEM?

Bestiller:
• 5 liters dunker med formalin hver 14.dag.
• 1 liter og 5 liters dunker med etanol en gang pr mnd.
• Fargevæsker 1 gang pr mnd.
• 5 liters dunker med xylen hver 2.mnd
Venter på løsning for å få formalin på tappekraner i avtrekksbenker. Alt av rør er klart.

Ukesforbruk:
Xylen: 20 l
Formalin: 180 l
Etanol: 90 l
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PATOLOGISK LABORATORIUM
- Observasjon av risikofylte arbeidsmoment
STED: Førde

DATO:

AKTIVITET/OPPGAVE

På- og avlasting av glass

Spesialfarger

03.05.2016

DELTAKERE: Viktoria Haga Melbo og Sophie Saunes Vaage

RISIKOMOMENT

Xylen
Etanol
Fargevæsker i fargemaskin

Xylen
Etanol
fargevæsker

IVERKSATTE TILTAK

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKIN
EN

•
•
•

Maskin i avtrekksbenk
Avtrekksbenk til å la snittene ligge og tørke
Tørker evt i varmeskap som også står i
avtrekksbenk.

Ingen

•
•

Farger spesialfarger i avtrekksbenk.
Lar glass stå å dunste av seg i avtrekksbenk
etter dekking med xylen
Tørker evt i varmeskap som står i
varmeskap

Ingen

•

KOMMENTAR
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

•
CYTOLOGI

•
•

Fremføring
Påsetting av prøver

•

IVERKSATTE TILTAK

Xylen i
dekkglassmodul
Fylle på reagenser i
åpne kar
Biologisk helsefare
med ferskt materiale

•
•
•

Formalinrester

•

•

•

Fremføring
Bytte av reagenser

•
•
•

Formalin
Xylen
Etanol

•
•

•
•

OPPLEVD RISIKO
RUNDT
ARBEIDSOPPGAVE
N/MASKINEN

Fargemaskin er plassert i avtrekksbenk
Avtrekksbenk der reagensene kan blandes
Cytologilab i eget rom for å hindre smittespredning av
ferskt materiale
Bygger nye cytologilab nå hvor det blir egen
avtrekksbenk til utstryking av ferskt materiale

Ingen

Heller av formalin i egen kjemikalievask inni en
avtrekksbenk og frakter kassetter i tett beholder med
lokk til eget rom hvor fremføringsmaskinene står
Fremføringsmaskin koblet til fungerende
ventilasjonsanlegg og står inni avtrekksskap

Ingen

Ingen ukentlig bytting av reagenser
Fremføringsmaskin fortynner etanolvæskene selv og
gir alarm ved behov for ny beholder med
etanol/xylen/formalin som kan settes direkte inn i
maskin.
Maskin kvitter seg med kjemikalieavfall selv slik at man
tar ut flaske med avfall kan tas med til avtrekksbenk
ved siden av med kjemikalievask og tømmes rett ut.
Inni avtrekksbenk er det kraner med xylen, etanol og
formalin som man fyller på nye beholdere og setter
direkte inn i maskinene.

Ingen

KOMMENTAR
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AKTIVITET/OPPGAVE

Støping

RISIKOMOMENT

•
•
•

IVERKSATTE TILTAK

Parafin
Xylenrester i vevet
etter fremføring
Belastningsskader
ved statisk arbeid

•
•

Støpemaskiner står inni avtrekksbenk
Har dobbelt opp med støpemaskiner slik at
støping tar halvparten av tiden og belastningen
ved arbeidsoppgaven blir mindre

OPPLEVD RISIKO
RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/
MASKINEN
Ingen

MAKROBENK

•

Formalin

•
•

Makrobenker i eget rom
Kjemikalievask til å helle formalin direkte i inni
makrobenken.

PRØVEMOTTAK
Oppbevaring av prøver med
formalin og håndtering av ferskt
materiale

•

Formalin

•

Ingen

•

Biologisk smittefare

Prøver med formalin blir satt direkte inn i
ventilasjonsskap fra prøvemottak som kan åpnes
fra prøvemottaksside og makrobenkside.
Ferskt materiale håndteres alltid i avtrekksbenk
før det fylles på formalin inni benken.

Alle avdelinger på sykehuset og
primærhelsetjenesten fyller på egne beholdere
selv eller bestiller selv ferdig fylte.

Ingen

Fylling av formalin

Formalin

•

•

KOMMENTAR

2 støpemaskiner i
bruk 2 timer pr
dag.
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AKTIVITET/OPPGAVE

Makuleringssystem for gamle
preparater

RISIKOMOMENT

•

Formalin

•

Biologisk helsefare

•

Plassmangel

IVERKSATTE TILTAK

•

•
•

Bytte av formalin på preparater

Formalin

•

OPPLEVD RISIKO
RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN
/MASKINEN

Etter makrobeskrivelse legges
ferdig fiksert restmateriale i
poser, sveises igjen og
oppbevares i 5-6 mnd i
ventilasjonsskap før de kastes.
Formalinen helles i
kjemikalievask i
makrobenk/avtrekksbenk.
Brukte beholdere kastes

Ingen

Gjøres i avtrekksbenk med egen
kjemikalievask til å helle formalin
i.

Ingen

KOMMENTAR

65

AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

HÅNDTERING AV
KJEMIKALIEAVFALL

OPPBEVARING AV KJEMIKALIER

OMNIS OG AUTOSTEINER

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

IVERKSATTE TILTAK

OPPLEVD RISIKO
(RUNDT
AKTIVITETEN/OPPGAVEN)

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•

Alt helles i kjemikalievasker i
avtrekksbenker

Ingen

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•

Alle kjemikalier oppbevares i egne
ventilasjonsskap(nærlager og fjernlager)

Ingen

DAB
Xylen

•
•

Immunmaskin står i avtrekksbenk
Egne avtrekksbenker til avparafinering
og dehydreringrekker

Ingen

KOMMENTAR

66

BESTILLING AV VARER

MENGDER? STØRRELSER PÅ
BEHOLDERE? TAPPINGSYSTEM?

Bestiller:
• 10 x 20 l konsentrert formalin 1-2 ganger i året
• 200 l fat med etanol 5 ganger i året
• 200 l fat med xylen 4 ganger i året
Alt bestilles i store kvantum som sendes direkte inn i rør til tapping i avtrekksbenker.
Ukesforbruk:
Xylen: 15 l
Formalin: 57 l
Etanol: 19 l
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PATOLOGISK LABORATORIUM
- Observasjon av risikofylte arbeidsmoment
STED: Bergen pr tlf DATO:

06.05.2016

AKTIVITET/OPPGAVE

På- og avlasting av glass

Spesialfarger

DELTAKERE: Viktoria Haga Melbo, Mona Kvammen

RISIKOMOMENT

•
•
•

Xylen
Etanol
Fargevæsker

•
•
•

Xylen
Etanol
Fargevæsker

IVERKSATTE TILTAK

•
•

Fargemaskin i eget rom
Legger glass i avtrekksbenk til avdunsting

•
•
•

Har egen spesialfargemaskin i eget rom
Ferdige kjemikalier til å sette rett på maskin
Maskin kvitter seg med avfall selv i en
beholder og denne blir hentet til
destruksjon.

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKIN
EN

•

KOMMENTAR

Opplever litt lukt
rundt fargemaskinen
og årsak undersøkes.
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

IVERKSATTE TILTAK

•
CYTOLOGI

Fremføring
Påsetting av prøver

Fremføring
Bytte av reagenser

Xylen

•

Tissue Clear

•

Etanol

•

Fargevæsker

•

Formalin

•
•

Fremføringsmaskin står inni avtrekkskap
Heller av formalin i kjemikalieutslagsvask
inni avtrekksbenk og frakter prøver i
beholder uten formalin med lokk til
avtrekkskap med fremføringsmaskin i

•
•
•

Formalin
TissueClear
Etanol

•
•

Har erstattet xylen med Tissue Clear
Har nye fremføringsmaksiner som kan bytte
reagenser selv.

•
•

KOMMENTAR

Fargemaskin koblet til
ventilasjonsanlegg
Punktavsug over dekkglassmodul
Avtrekksbenker ved siden av til
blanding og uthelling av reagenser
Utslagsvask for xylen/TissueClear
Heller resten på beholdere som det
kommer noen å henter til forbrenning

•

•
•

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKIN
EN

69

AKTIVITET/OPPGAVE

Støping

MAKROBENK

RISIKOMOMENT

IVERKSATTE TILTAK

•
•

Parafin
Xylenrester i vevet
etter fremføring

•

Legger vekk prøver
som lukter i avtrekk
for å la de dunste
av seg

•

Formalin

•

Ventilasjon i
makrobenken
Lys som indikerer
at ventilasjonen er
god nok

•

PRØVEMOTTAK
Oppbevaring av prøver med
formalin

Fylling av formalin

•

Formalin

•
•

Formalin

•

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKINEN
•

KOMMENTAR

Ubehag ved lukt av xylenrester i vev

Eget rom til
prøvemottak
De nyeste prøvene
blir lagt i skap til de
skal i makro, og
eldst blir satt frem
til makro samme
dag.
Alle avdelinger,
poliklinikker og
eksterne fyller
formalin selv eller
bestiller ferdig fylte
beholdere.

Ingen

70

AKTIVITET/OPPGAVE

Makuleringssystem for gamle
preparater

Bytte av formalin på preparater

RISIKOMOMENT

•

Formalin

•

Biologisk helsefare

•

Plassmangel

Formalin

IVERKSATTE TILTAK

•

•
•

•

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKI
NEN

KOMMENTAR

Tømmer av formalin i
kjemikalievask i avtrekksbenk og
legger restmateriale i poser som
sveises igjen.
Oppbevares i skap på eget rom
Kastes etter 2 mnd

Gjøres i avtrekksbenk med
formalinutslagsvask
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

HÅNDTERING AV
KJEMIKALIEAVFALL

OPPBEVARING AV KJEMIKALIER

OMNIS OG AUTOSTAINER

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

IVERKSATTE TILTAK

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•
•
•

Egen xylenutslagsvask
Egen formalinutslagsvask
Resten helles i beholdere som blir
hentet av portører til destruksjon

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•

Alle kjemikalier unntatt Expressreagens
blir oppbevart i vantilasjonsskap

DAB
Xylen

•

Alle immunmaskiner er koblet til
ventilasjon og står i eget rom
Avtrekksbenker til avparfinering og
dehydreringsrekker

•

OPPLEVD RISIKO
(RUNDT
AKTIVITETEN/OPPGAVEN)

KOMMENTAR
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BESTILLING AV VARER

MENGDER? STØRRELSER PÅ
BEHOLDERE? TAPPINGSYSTEM?

Har etanol og formalin i tappesystem fra kran. Konsentrert formalin helles i blandesystem som deretter kan tappes direkte fra kran.
Bestiller:
• 10 x 20l konsentrert formalin hver 2.-3.mnd
• 30 x5l xylen med 1-2 mnd mellomrom
Ukesforbruk:
Xylen: 20 l
Formalin: 180 l
Etanol: 250 l
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PATOLOGISK LABORATORIUM
- Observasjon av risikofylte arbeidsmoment
STED: Haugesund DATO:

26.04.2016

AKTIVITET/OPPGAVE

På- og avlasting av glass

Spesialfarger

DELTAKERE: Emma Sofia Karlsson og Viktoria Haga Melbo

RISIKOMOMENT

•
•
•

•
•
•

Xylen
Etanol
Fargevæsker

Xylen
Etanol
Fargevæsker

IVERKSATTE TILTAK

•
•

•

•

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKIN
EN

Bruk av åndedrettsvern/pustemaske ved
bruk av fargemaskin pga manglende
avtrekksbenker og generell ventilasjon
Vente minimum 20 minutt før en tar ut av
fargemaskin

•

Bruk av åndedrettsvern/pustemaske ved
tillaging av spesialfarger pga manglende
avtrekksbenker og generell ventilasjon
Vente minimum 20 minutt før en tar ut av
fargemaskin

•

•

•

Hodepine pga dårlig
luft og flere timers
bruk av
åndedrettsvern
Uvelhet pga mye
kjemikalielukt som
blir hengende igjen i
luften

KOMMENTAR

Kræsj i
dekkglassmod
ul flere
ganger daglig
gjør
eksponering
for xylen
vanskelig å
forutse

Hodepine pga dårlig
luft og flere timers
bruk av
åndedrettsvern
Uvelhet pga mye
kjemikalielukt som
blir hengende igjen i
luften
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

•
CYTOLOGI
•
•

FORMALIN

Fremføring
Påsetting av prøver

Xylen i
fargemaskin
og
dekkglassmo
dul
Fylle på
reagenser i
åpne kar
Biologisk
helsefare
med ferskt
materiale

IVERKSATTE TILTAK

•

•

Bruk av åndedrettsvern/pustemaske ved
tillaging av reagenser pga manglende
avtrekksbenker og generell ventilasjon
Bruk av vernebriller

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKIN
EN
•

•

•

KOMMENTAR

Biologisk helsefare
ved utstryking og
pipettering av ferskt
materiale med ukjent
sykdomsbilde
Manglende
merking/ukjent TB
kan være kritisk ved
arbeid utenfor
avtrekksbenk
Ubehag ved lukt

Kanskje dette
punktet kan strykes?

•

Formalin

•
•
•

Bruker åndedrettsvern/pustemaske
Fremføringsmaskin står inni avtrekkskap
Bruker vernebriller

•
•

Hodepine pga dårlig
luft og hyppig bruk
av åndedrettsvern
Uvelhet pga mye
kjemikalielukt som
blir hengende igjen i
luften

Eksisterer kun en
slange som kan suge
opp formalin.
Tidkrevende og
uergonomisk. Denne
slanger er ikke i
avtrekkskap/benk
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Fremføring
Bytte av reagenser

•
•
•

Formalin
Xylen
Etanol

•
•
•

Bruker åndedrettsvern/pustemaske
Bruker vernebriller
Stenger rommet etter reagensbytte pga
kjemikalielukt

•

•

•

Hodepine pga dårlig
luft og 2 timers
konstant bruk av
åndedrettsvern
Uvelhet pga mye
kjemikalielukt som
blir hengende igjen i
luften
Tungt fysisk arbeid

Fremføringsmaskin i
samme rom
reagensskap,
støpemaskin, og
makrobenk.
Reagensbytte stopper
tilgang til disse
lokalene. Rommet har
heller ikke tilgang på
dagslys
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AKTIVITET/OPPGAVE

Støping

RISIKOMOMENT

•
•

MAKROBENK

•

Parafin
Xylenrester i vevet
etter fremføring

Formalin

IVERKSATTE TILTAK

Ingen

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKINEN
•

•

Ventilasjon i makrobenken

•

•
•

PRØVEMOTTAK
Oppbevaring av prøver med
formalin og håndtering av ferskt
materiale

•

Formalin

•

•

Biologisk smittefare

•
•

Bruk av
åndedrettsvern
Bruk av vernebriller
Stenging av
prøvemottak ved
for mye
formalindamp

•

•
•

•

Nakke og ryggplager ved langvarig statisk
arbeid uten mulighet for tilpasning av
høyde på stasjon.
Ubehag ved lukt av xylenrester i vev

Det oppbevares store mengder preparater
på benk utenfor avtrekk pga manglende
plass i ventilasjonsskap.
Ubehag av hyppig bruk av åndedrettsvern
ved avsuging i formalintank utenfor
avtrekksbenk
Formalinlukt blir hengende igjen i rommet
og gir svie i øyne, ubehag i luftveier.
Det oppbevares store mengder preparater
på benk utenfor avtrekk pga manglende
plass i ventilasjonsskap.
Prøvemottak er på et skyllerom hvor det
vaskes formalinbeholdere slik at det
oppstår mye formalindamp
Oppspenning av ferske
operasjonspreparater med ukjent
sykdomsbilde på benk uten avtrekk
Skjer en del stikkskader

KOMMENTAR

Sitter opp mot 6
timer ved
støpestasjon for
å bli ferdig med
dagens prøver
uten dagslys og i
kjemikalielukt.
Rom med
makrobenk har
ikke tilgang på
dagslys

Skyllerom/prøve
mottak har ikke
tilgang på
dagslys.
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Fylling av formalin

Formalin

•

•

Fyller formalin
innenfor en
nedtrekkbar
glassvegg
Bruker
åndedrettsvern og
vernebriller ved
behov

•

•
•

Bruker mye tid på få antall ansatte til å
fylle formalin til alle avdelinger på
sykehuset
Belastningskader ved oppakking av store
mengder kjemikalier ukentlig
Oppbevaring av beholder med formalin
utenfor avtrekkskap pga plassmangel

Forsøkt å få
avdelinger til å
bestille og fylle
egen formalin,
men dette ble
stoppet på
klinikknivå.
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AKTIVITET/OPPGAVE

Makuleringssystem for gamle
preparater

RISIKOMOMENT

•

Formalin

•

Biologisk helsefare

•

Plassmangel

IVERKSATTE TILTAK

•

•

•
•

Bytte av formalin på preparater

Formalin

•

OPPLEVD RISIKO RUNDT
ARBEIDSOPPGAVEN/MASKI
NEN

Går gjennom alle restepreparater
ukentlig for å kaste de som er
klar for å frigjøre plass i
ventilasjonsskap.
Bruker åndedrettsvern og
vernebriller ved makulering av
rester
Stenger rommet for all bruk
under og etter makulering
Stenger skyllerom/prøvemottak
ved vasking av gamle beholdere
med formalin etter makulering.

•

Bruk av åndedrettsvern og
vernebriller

•

•

•

•

Restmateriale blir
stående utenfor
avtrekk pga
plassmangel
Ubehag ved
langvarig
åndedrettsvern
Ineffektivitet pga
stenging av flere
rom

KOMMENTAR

Bruker 2 timer pr uke til
å finne frem og makulere
gamle preparater.
Står i åpent landskap og
siler vekk formalin for så
og stå å suge opp opp
mot 50 liter formalin i en
slange uten avtrekk.

Ubehag av langvarig
maskebruk
Kjemikalielukt
henger igjen i
rommet
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AKTIVITET/OPPGAVE

RISIKOMOMENT

HÅNDTERING AV
KJEMIKALIEAVFALL

OPPBEVARING AV KJEMIKALIER

•
•
•
•

•
•
•
•

IVERKSATTE TILTAK

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•

Xylen
Etanol
Fargevæsker
Formalin

•

•

Kjemikalieavfall suges opp i en slange
som går til egen tank
Åndredrettsvern og vernebriller

OPPLEVD RISIKO
(RUNDT
AKTIVITETEN/OPPGAVEN)
•

•

Noen kjemikalier oppbevares i et
brannskap, men uten ventilasjon

•

•

OMNIS OG AUTOSTAINER

•
•

DAB
Xylen

•

Ingen

•

•
•

KOMMENTAR

Slangesugsystemet er
ikke i avtrekksbenk så
åndedrettsvern er
nødvendig
Statisk lite fleksibelt
arbeid å stå å suge
opp.

Alle kjemikalier blir
oppbevart utenfor
ventilasjonsskap spredt
rundt på avdelingen.
Noe i gang, noe i dusj,
noe i expressrom, noe
på lager.
Ekstrem brannfare
med hundrevis av liter
brannfarlige
kjemikalier i åpent
landskap.

Brannskap ble aldri
koblet til ventilasjon

Dårlig luft på
immunrom pga ikkefungerende ventilasjon
som trekker luft ut.
Maskiner ikke koblet til
ventilasjon
Blanding av reagenser
på benk uten avtrekk
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BESTILLING AV VARER

MENGDER? STØRRELSER PÅ
BEHOLDERE? TAPPINGSYSTEM?

Bestiller:
• 5 liters dunker med formalin ukentlig
• 1 liter dunker med etanol ukentlig
• Fargevæsker 1 gang pr mnd.
• 2.5 liters flasker med xylen ukentlig
Må bestille ukentlig pga plassmangel.
Ukesforbruk:
Xylen: 40 l
Formalin: 165 l
Etanol: 84 l
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4.6 VEDLEGG 6 – Styresak 074/04B
Patologitjenester i Helse Fonna
I styresak 074/04B Helse Vest RHF fremkommer at Helse Førde, Helse Fonna (styresak
36/04) og Helse Bergen slutter seg til ”Plan for patologitjenester i Helse Vest”, og at
Helse Stavanger tar planen til orientering.
I Helse Fonna, Haugesund sjukehus, har det i lengre tid arbeidets med opprettelse av egen
avdeling for patologi.
I regional helseplan for region 3 (2001-2004) fremgår det at det skal bygges opp en egen
patologisk avdeling på lik linje med Førde sentralsjukehus.
Det betones at det er viktig at Helse Fonna har en egen patologisk avdeling for å kunne drive
kvalitativ god medisin med kvalitetssikring og lovpålagt forskning.
Moderne medisin kan ikke drives uten å ha nærhet til en patologiavdeling der daglig personlig kontakt og formelle diagnostiske
møter er like viktig som den skriftlige rapport fra patologene. Patologiavdelingen bør være en integrert del av sykehusdriften under
samme ledelse og organisasjon som helseforetaket for øvrig. Dette for å sikre nødvendige prioriteringer for drift, tilhørighet og
lojalitet til foretaket.

I ”Plan for patologitjenester i Helse Vest” fremkommer i dets konklusjon blant annet
følgende:

10.1 Basistjenester.
Med basistjenester i denne sammenheng mener gruppen all tjeneste innen patologifaget med
unntak av gynekologisk cytologi og annen diagnostikk som formelt er regionalisert. Basistjenester
inkluderer autopsi- og biopsidiagnostikk med lokal tilgang til spesialundersøkelser inklusive
immunhistokjemi. Cytologi bør bygges ut med særlig vekt på finnåls aspirasjons cytologi (punksjonscytologi)

Med dagens teknikker og kompetansekrav i molekylærpatologi, er det naturlig at dette lokaliseres til Stavanger og Bergen og i denne
omgang ikke bygges ut i Førde og Haugesund.
Det må være basistjenester for patologi i alle helseforetak. Dette innebærer at tjenestene må bygges ut i Haugesund og Førde.
Forholdene må legges til rette i Stavanger og Bergen for å ta i mot øket mengde gynekologisk cytologi og for å kunne fungere som
støtte for de avdelinger som er under oppbygging.

10.2 Sårbarhet
En mellomstor og en liten avdeling vil i henhold til vanlig tankegang være mer sårbar enn en stor
avdeling, med tanke på virkningen av sykefravær, permisjoner, rekruttering og særlig krevende
diagnostikk. I denne sammenheng skal en imidlertid ha in mente at vanskelighetene i små
avdelinger i Norge relateres til svært små avdelinger med en til to patologer der driftsproblemene
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til dels har vært betydelige. Med en bemanning på åtte leger i Haugesund (6 overleger, 2 ass.
leger) og fem leger i Førde (4 overleger og en ass. lege) og god integrasjon i det øvrige
sykehusmiljø, vil disse miljøene være lite sårbare.

10.3 Fordeling av oppgaver utover basistjenester
Gruppen vil i denne omgang foreslå å opprette følgende regionale kompetansesentra:
• Mammasenter, screening, patologi, behandling (Helse Bergen)
• Nevrotumorkompetansesenter (Helse Bergen)
• Oralpatologi (Helse Bergen)
• Ben/bløtvevssvulster (Helse Bergen)
• Kvantitativ Patologi (Helse Stavanger)
10.4 Bruk av private laboratorier
Det er arbeidsgruppens oppfatning at den samlede patologiservice i Helse Vest bør utbygges slik
at sykehusavdelingene kan ta hånd om all diagnostikk innenfor helseregionen. Slik forholdene er i
dag finansierer Helse Vest rundt 6 patologiårsverk ved Laboratorium for Patologi i Oslo. Tallet
blir høyere om en regner på alt som sendes ut av regionen. Tilbakeføring av det materialet som i
dag sendes ut, vil således være et godt økonomisk fundament for utbygging av egne avdelinger.
Til dette er også å tilføye at det materialet som sendes ut for det meste er små og diagnostisk
”lette” prøver som det er lønnsomt å ha ved egen avdeling.
Et viktig medisinsk argument er å samle mest mulig av undersøkelser hos en og samme pasient
ved en enkelt avdeling, subsidiert innenfor regionen.
Til tross for dette vil det fortsatt være et visst behov for supplement fra private laboratorier som
en buffer ved underbemanning og som et konkurransemoment for offentlige laboratorier. Dette
behov er vanskelig å anslå og bør ikke influere på planene for utbygging av patologitjenestene ved
egne sykehus.

Helse Fonna har i trå med ”Plan for patologitjenester i Helse Vest” bygget opp
patologiavdelingen etappevis.
Det første steg var ansettelse av overlege, spesialist innenfor patologi, som var ansvarlig
for planlegging og oppbyggingsfase med spesifisering av lokaler og utstyr.
Stor del av basisutstyret innkjøptes brukt fra Arendal som var i ferd med å omorganisere
og avvikle patologivirksomheten og konsentrere den til Sjukhuset i Kristiansand.
Komplettering med øvrig medisinsk teknisk utstyr og faste inventar ble gjort etter
ordinære anskaffelsesrutiner.
Komplettering av prosesspersonell, bioingeniører og preparant samt merkantil
personell, blev utført etter utarbeidet opptrappingsplan.
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Når driften var stabilisert på minimumsnivå med en patolog påbegyntes steg to med
rekruttering av patolog nr to, hvilket utførtes via rekrutteringsbolag, som og anlitedes
for rekruttering av patolog nr tre og to bioingeniører.
Det har underveis kompletterts med tilhørende MTU for disse patologer.
Neste steg i oppbyggingen er rekruttering av patolog nr fire med tilhørende
prosesspersonell.

I dette lege inntreder dokk en kritisk fase grunnet lokalitetsproblemer. Nåværende
lokaler er arealmessig godtagbare for virksomhet for tre patologer og til nøds for fire.
Det finnes en hel del byggtekniske utfordringer ved ventilasjon og brannsikkring som
ikke er løst til dags dato.

Etter tilsetting av patolog nummer fire med tilhørende fasiliteter beregnes at foretaket
ska kunna ta hand om alle de patologiske tjenester innenfor Helse Fonna sitt område
etter patologiplanen sin intensjon.

Det som kan innverka på om foretaket kan ta hand om alle prøver eller ikke, er om
særdeles PHT kommer at benytte seg av tjenesten. Det største hinder her, er det faktum
at avdelingen ikke har mulighet til elektronisk svar, grunnet mangler i IT-leveransen.
Avdelingen har heller ikke mulighet til elektronisk svarformidling internt i foretaket,
hvilket er en stor kvalitativ brist med mulighet for fatale feil grunnet ufullstendig
innskriving av svar i EPJ, samt gir det et relativt stort merarbeid for både patologisk
avdeling og de kliniske avdelinger grunnet manuelle rutiner, etterlysing av svar etc.
For slutfasen av oppbyggingen med patolog nr fem og seks med tilhørende personell og
utstyr samt overgang til det driftsmessig stabile tilstand som blant annet innebærer
søknad av godkjenning som utdanningsanstalt innenfor patologispesialiteten med to
LIS hjemler for å tilforsikre avdelingen og foretaket en återvekst av
spesialistkompetanse, trengs større arealer samt arealer / lokaler som er anpassete for
den fremtidlige utvikling innenfor patologifaget i de kommende 20 – 25 års
perspektivet.
Konkret kommer således patologiens utvikling i Helse Fonna at stoppe opp om de
areal/byggtekniske/prosessuelle/IT-tekniske utfordringer ikke løses.

Dessamme gjeller de øvrige laboratoriefagen med medisinsk biokjemi, mikrobiologi og
Immunologi/Transfusjonsmedisin.
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Dette innebærer fremfor alt at lokaliteter og valg av MTU og arbeidsmetodikk samt
logistikk må vare prosessuelt organisert samt av en kvalitet som gjør tjenesten
fremtidssikker.
De store utfordringer torde dokk vare for de kliniske områder som må kunne
tilgodegjøre seg de nye prosesser med kraftig reduksjon i svartider fra vevsprøve til
endelig svar, fra 4-8 dager til for det store flertalet undersøkelser ned mot 4 timer.
Forslag til vedtak:
•

•

Helse Fonna fortsetter oppbygging av patologien i trå med ”Plan for
patologitjenester i Helse Vest” med stipulert størrelse om 8 leger (6 overleger og
2 LIS).
Helse Fonna besvarer brev fra helse Vest 2008/506-3859/2008 ”Vurdering av
framtidig behov for patologitjenester” at foretaket beregner at fra og med 2010
kunna ta hand om den kvantitet patologiprøver som genereres innenfor
foretaksområdet, men har problem at knyte særdeles PHT til seg om de ITtekniske deler av svarservicen ikke er løst.
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4.7 VEDLEGG 7 – Direktørmøtesak 25.1.2011

Saksnr.

Patologi i Haugesund.

Møtedato:
Saksbehandlar:
Dato. framstilling:

25.1.2011
Leif Johan Røthe
24.01.2011

Vedlegg:
Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg
Tidlegare handsaming i
dir.møtet

Saksframstilling

Bakgrunn for saka

Det har siden etableringen av Patologi i Haugesund vært tilbakemeldt fra IS at lokalitetene
som ble valget hadde betydelige begrensninger.
Etableringen ble gjennomført basert på et minimum med aktivitet, i oppstarten var det tiltenkt
1-2 patologer, med nødvendig støtte rundt dette.
Siden den gang har det vært en gradvis utbygging, og en har i dag en patologisk seksjon
som er av betydelig størrelse, og det er tiltenk ytterligere utbygging av denne.
I så henseende er det viktig for undertegnede å påpeke de betydelige risikoene som er
tilstede i dag, og som vil bli ytterligere forverret ved en videre utbygging.
Undertegnede har hatt møter med ansvarlig bruker av arealene, sammen med
klinikkledelsen.
Det har videre vært en gjennomgang internt i IS, for å få et samlet bilde av de utfordringer vi
står over for. I en gjennomgang med AD ble det foreslått at denne saken skulle forelegges
Dir. møte til drøfting.

Planlagt utbygging i 2011.
Det er allerede utarbeidet et forslag til utbygging av patologi for 2011. Denne utbyggingen vil
stenge av trapp opp til lab, samt lage fasiliteter til totalt 6 patologer, med 2 assistenter.
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Produksjonen vil da bli noe øket fra dagens situasjon, og en vil ha et større kvantum av
kjemikalier tilstede i produksjonen.
Det er allerede anskaffet noe utstyr som skal installeres i de nye arealene, og noe må kjøpes
nå.

Den produksjonen vi i dag har er vi avhengige av, og vi er innforstått med at denne
ikke kan reduseres. Hvor mye vi må øke bør diskuteres. Slik undertegnede ser det,
er det allerede i dag betydelige utfordringer rundt virksomheten i disse lokalene.
Disse utfordringene er relatert til manglende ventilasjon, brannkrav for gitte rom vi
ikke klarer å tilfredsstille, samt lager for betydelige mengder parafinvoks.
Å få kontroll på det som er, er et absolutt krav, og det er vi i gang med. Hvorvidt vi
klarer å løse dette, eller at vi må flytte noe ut er ikke avklart ennå. Spørsmålet vil
også bli om vi kan øke denne virksomheten, og om vi vil klare å finne gode løsninger,
eller at vi ikke vil kunne få tilfredsstillende løsninger i disse lokalene.
Det videre arbeidet for å prosjektere dette vil si noe om det, men vi vet allerede
begrensninger som er der før vi bygger videre.

Momenter til drøfting
•

•
•
•

Branntryggheten for patologiområdet er bekymringsfullt. Det er pr. dato ikke noe god
oversikt over hvilke kjemikaler som er der, samt den totale brennverdien av disse. Det
pågår en gjennomgang av dette, der IK-HMS-Kvalitetsansvarlig i IS setter opp en
total tabell.
Ved gjennomføring av tiltak 2011, vil en ytterligere legge ned betydelige investeringer
i disse lokaliteter.
HMS forholdene er kritikkverdige, basert på manglende kapasitet på ventilasjon, samt
manglende gjennomføring av rutiner og prosedyrer.
Det må settes et tak på produksjonsmengden, og antall personer som kan oppholde
seg i disse lokalene samtidig.

Forslag til vedtak/videre arbeid
Strakstiltak.

Krav til etterlevelse av prosedyrer og rutiner må innskjerpes, og klinikkledelsen må aktivt
følge opp den virksomhet som pågå i lokalitetene opp mot lovkravene og begrensningene
som er satt.
Det planlegges egne brann kurs for slukking av kjemikalier, der det kreves 100% deltagelse
fra alle som har sitt virke der nede. Tilgangen til arealene vil bli terminert ved manglende
deltagelse i opplæring. Det utpekes egen brannvernkontakt for patologi.
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Rutiner for oppbevaring og lagring av kjemikalier gjennomgås, og begrensninger fastsettes
av brannvernansvarlig for brannobjektet og begrensningen etterleves.
Prosjekt 2011.
Er det en riktig beslutning å fortsette utbygging av disse lokalitetene, eller bør en vente til
Arealplanen er gjennomført?
Bør midlene som er avsatt i 2011 i første rekke benyttes til å siker den produksjon som
allerede er der i dag?
Arbeidet med å finne lokaliteter til deler eller hele patologien startes umiddelbart, og legges til
grunn for Arealplanarbeidet.

4.8 Vedlegg 8. Målinger av Formaldehyd og Xylen ved Patologisk
laboratorium
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HELSE FONNA

Målinger av Formaldehyd
og Xylen ved Patologisk
laboratorium
Målinger i arbeidsatmosfæren ved Seksjon for
Patologi i forbindelse med håndtering av farlige
kjemikalier
Utarbeidet av Emma Karlsson, HMS-ingeniør BHT/HMS, Helse Fonna
28.01.2016
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Innledning

Ved Seksjon for Patologi håndteres daglig farlige kjemikalier.
I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er
sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag ved håndtering av kjemikalier.
Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på
grunn av kjemikalier.

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om at Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere
forekomsten av kjemikalie og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet
forbundet med disse. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensningen i
arbeidsatmosfæren er på et fullt forsvarlig nivå, jf. forskrift om tiltaks- og grenseverdier, skal
arbeidsmiljøet overvåkes ved regelmessige målinger.
For å kunne oppfylle kravene som lovgivningen stiller til arbeid med kjemikalier ble det tatt et
beslutt om å utføre målinger i arbeidsatmosfæren ved Seksjon for Patologi for å avdekke
eventuelle forurensninger. Kjemikaliene som er aktuelle for disse målingene er Xylen og
Formaldehyd.
Målinger er et viktig grunnlag for videre risikovurdering og vil være med på å kontrollere at
arbeidsmiljøet er på et fullt forsvarlig nivå.
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Beskrivelse av objekt – Seksjon for Patologi

Figur 8 - Plantegning for Patologisk laboratorium

93

Seksjon for Patologi består av mange rom slik plantegningen viser. I tillegg til de rom der
laboratorisk arbeid foregår er der blant annet kontorer, kjølerom, personalrom, toaletter og
data-rom.
De deler av Seksjon for Patologi som er aktuelle ved disse målinger er LAB 2 og LAB 3.
I LAB 2 står Prisma fargemaskin som danner xylen-damp når den kjører. I tillegg står det en
LAF-benk inne på LAB 2 som brukes til arbeid med Xylen i åpne kar.

Figur 10 - LAF benk i LAB 2

Figur 9 - Prisma fargemaskin i LAB 2
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I LAB 3 står VIP 6 -maskinen. Prosedyren for ukentlig rengjøring av denne maskin innebærer
at blant annet Xylen og Formalin tappes av og fylles på fra åpne kar.
I tillegg tappes og fylles det formalin i åpne kar ved vasken ved siden av VIP-maskinen.

Figur 11 - VIP 6 maskin i LAB 3

Figur 12 - Vask ved siden av VIP maskin
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Målemetode

Eksponeringen via luft skal måles både ved prøvetaking over kort tid og lang tid. De første er
korttidsmålinger.
Prøvetakingstiden er 15 minutter og har som hensikt å måle forurensningen i luften ved en
gitt arbeidsoperasjon. Målingene blir utført i samarbeid med Statens arbeidsmiljø institutt,
STAMI.
Langtidsmålingen blir utført i uke….Resultatene omtales i egen rapport.

o

Målingsutstyr

De aktive korttidsprøvetakingene blir utført med hjelp av en pumpe og prøvetakingsrør.
Pumpen kontrollerer luftmengden som passerer gjennom filtret i prøverørene i løpet av de
15 minutter som prøvetakingen pågår. Åpningen på slangen plasseres så nærme pustesonen
på målepersonen som mulig.
Pumpene som blir brukt for disse målinger er GSA-SG 350

Figur 13 - Pumpe GSA-SA 350
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Til måling av Xylenkonsentrasjoner benyttes SKC anasorb CSC 226-01 kullrør.
Til måling av Formaldehydkonsentrasjoner i luften benyttes Sep-pak prøverør.»

Figur 14 – SKC anasorb CSC 226-01

Figur 15 - Sep pak
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Utførelse/Fremgangsmåte

Målingene ble gjennomført 020216 av Emma Karlsson, HMS-ingeniør ved BHT/HMS
enheten, i samarbeid med funksjonsleder Asmae Abusharkh og personal ved Seksjon for
Patologi.
En normal arbeidsdag ved Seksjon for Patologi består av flere arbeidsoperasjoner som
omfatter kjemikaliehåndtering. De mest risikofylte operasjonene ble valgt ut av leder og
personal ved enheten i samråd med HMS-ingeniør. Fagansvarlig ingeniør Linh To og
bioingeniør Mona Kvammen er noen av de som utfører disse arbeidsoperasjoner i sitt
daglige arbeid og ble derfor valgt ut til å bære pumpene ved prøvetakingene.
Det ble foretatt totalt fem målinger. Tre målinger av arbeidsoperasjoner som innebærer
håndtering av xylen og to målinger av arbeidsoperasjoner som innebærer håndtering av
formaldehyd. Det ble brukt to pumper, en til målingene av Xylen og en pumpe til målingene
av Formaldehyd. Alle prøverørene ble oppbevart i kjøleskap etter endt prøvetaking.
I tillegg til Xylen og Formaldehyd vil følgende kjemikalier være i bruk: Etanol, Methanol, Shiff,
Tissue clear, Period syre, Maygrunwald, Gjemsa, Eosin og Hematoksilin.
Kullrørene vil kunne fange opp andre løsemidler i tillegg til xylen ved prøvetakingene.
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Måling 1 Xylen – arbeid ved Prisma fargemaskin

Første prøvetakingen av Xylen ble tatt ved Prisma fargemaskin i LAB 2. Prosessen i
fargemaskinen danner xylendamp, når maskinen åpnes kommer det damp ut i
arbeidsatmosfæren. I tillegg skiftes det daglig på kjemikaliene som brukes i maskinene, da
fylles alle beholdere i maskinen på med nye kjemikalier.
Ved prøvetakingen ble det skiftet på kjemikaliene. I tillegg kom det opp en feilmelding på
maskinen i løpet av prøvetakingen. I forbindelse med dette måtte fargemaskinen åpnes opp,
slik bilden under viser, for å rette opp feilen. Dette skjer flere ganger til dagen.

Figur 16 - Feilmelding på Prisma fargemaskin
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Måling 2 Xylen – Manuelt arbeid med dekkglass ved LAF-benk

Den andre prøvetakingen av Xylen ble gjennomført ved LAF-benken i LAB 2. Her arbeides det
manuelt med store snitt som ikke får plass i fargemaskinen. Til dette arbeid brukes xylen i
åpne kar.

Figur 17 - Manuelt arbeid ved LAF- benk

o

Måling 3 Xylen – Arbeidsatmosfæren etter vedlikehold av VIP 6 –maskin

Den tredje målingen av xylen ble foretatt i LAB 3. Her står VIP 6 maskinen som bruker både
xylen og formaldehyd. En gang i uken utføres vedlikehold av denne maskin. Da tappes og
fylles store mengder xylen og formaldehyd. Vedlikeholdet foregår ikke under avtrekk men
personen som utfør vedlikeholdet bruker personlig verneutstyr.
Prøvetakingen ble tatt i LAB 3 etter at vedlikeholdet av VIP 6 maskinen var blitt utført. Da
foregår vanlig arbeid i LAB 3, uten personlig verneutstyr. Denne målingen vil kunne avdekke
om det er xylen i luften etter vedlikeholdet av VIP 6 maskinen eller om allmennventilasjonen
klarer å rense dette.
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Måling 1 Formaldehyd – Tapping og fylling av formalin

Den første prøvetakingen av formaldehyd ble gjennomført i LAB 3. Arbeidsoperasjonen som
ble målt foregår over vasken ved siden av VIP 6 maskinen. Her tappes og fylles
formalinprøver fra åpne kar, størrelsen på prøvene varierer.

Figur 18 - Tapping og fylling av formalinprøver

o

Måling 2 Formaldehyd – Arbeidsatmosfæren etter vedlikehold av VIP 6
–maskin

Den tredje målingen av Formaldehyd ble gjort i LAB 3. Her står VIP 6 maskinen som bruker
både xylen og formaldehyd. En gang i uken utføres vedlikehold av denne maskin. Da tappes
og fylles store mengder xylen og formaldehyd. Vedlikeholdet foregår ikke under avtrekk men
personen som utfør vedlikeholdet bruker personlig verneutstyr.
Prøvetakingen ble tatt i LAB 3 etter at vedlikeholdet av VIP 6 maskinen var blitt utført. Da
foregår vanlig arbeid i LAB 3, uten personlig verneutstyr. Denne målingen vil kunne avdekke
om det er formaldehyd i arbeidsatmosfæren etter vedlikeholdet av VIP 6 maskinen eller om
allmennventilasjonen klarer å rense dette.
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Resultat
o

Xylen

For sammenligning med grenseverdi:
Løsemiddel

Grenseverdi
(ppm)

Målt konsentrasjon Målt
(ppm) (nr 201)
konsentrasjon
(ppm) (nr 202)

Målt
konsentrasjon
(ppm) (nr 203)

Etanol
Etylbenzen
m&p - xylen
o-xylen

500
5
25
25

10.1
0.29
1.13
0.41

0.54
0.13
0.52
0.19

1.03
0.23
0.91
0.33
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Formaldehyd
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Konklusjon

Alle målte korttidsverdier er under grenseverdiene. Korttidsmålingene ved utvalgte
aktiviteter var første del av planlagte målinger.
Sammen med de planlagte langtidsmålingene vil vi få et indikerende svar på hvor høye
kjemikaliekonsentrasjonene i luften ved patologisk laboratorium er.
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VEDLEGG
o

VEDLEGG 1 – Prøvetakingssjema 1
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o

VEDLEGG 2 – Prøvetakings skjema for xylen
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o

VEDLEGG 3 – Prøvetakingsskjema for Formaldehyd
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o

VEDLEGG 4 – Analysesvar fra STAMI – Formaldehyd
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o

VEDLEGG 5 – Analysesvar fra STAMI – Xylen, Etanol og Etylbenzen
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o

VEDLEGG 6 – Kjemikaliehåndtering i arbeidet

o

Helsefare

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert
for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på
kjemikaliens egenskap, hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være
etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og
irriterende, og noen kjemikalier kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

o

Krav til vern mot kjemikalier

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke
kjemikalier som brukes i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal håndteres for at
arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere
forekomsten av kjemikalier, vurdere risiko for helseskader ved eksponering for kjemikalier,
og om at det skal settes i verk nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.
(Arbeidstilsynet, 2013)
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o

Lovgivning

Regelverket omfatter kjemikalier som brukes eller frigjøres, ved enhver arbeidsoperasjon,
uavhengig av om fremstillingen er tilsiktet eller ikke, og uavhengig av om kjemikaliene er
tilgjengelige på markedet eller ikke.
Det er flere lover og forskrifter som omhandler håndtering av kjemikalier. De mest relevante
for kjemikalier i arbeidsmiljøet er følgende:

Lov/forskrift

Kapitel/paragraf

Arbeidsmiljøloven

§ 4-5.Særlig om kjemisk og biologisk helsefare

Forskrift om utførelse av

Kapittel 2. Stoffkartotek

arbeid - Andre del: Krav til
arbeid med kjemiske og
biologiske risikofaktorer

Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier

Kapittel 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for
arbeidstakeres sikkerhet og helse

Kapittel 5. Kjemikalier
§ 5-1.Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
( Vedlegg 1)

Tabell 1- Lover og forskrifter
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o

Risikovurdering

Gjennom risikovurdering skal virksomheten kartlegge og dokumentere mengde og bruk av
kjemikalier, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med
disse.
Risikovurderingen skal ta hensyn til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjemikalienes farlige egenskaper
Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet
Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer
Mengden og bruksmåten av kjemikalier
Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig
Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert
Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier
Grenseverdier
Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser, skader, sykdommer,
arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av helse- og sikkerhetsrisikoer
som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal bl.a. sørge for at helse- og
sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier fjernes eller reduseres til et fullt
forsvarlig nivå.

o

Grenseverdier

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponering for farlige kjemikalier i sitt arbeid.
Arbeidstilsynet setter øvre grenser for hvor mye en arbeidstaker kan utsettes for av enkelte
stoffer i gjennomsnitt i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Disse grensene kalles for
grenseverdier, og utgjør en viktig premiss for risikovurderinger som virksomheten er
forpliktet til å gjennomføre.
En grenseverdi er en maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff
i pustesonen til en arbeidstaker, som regel for en 8-timersperiode.
Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser
der lufta er forurenset med kjemiske stoffer. Grenseverdier blir satt ut fra tekniske,
økonomiske og medisinske vurderinger. Selv om verdien blir overholdt, er en derfor ikke
sikret at det ikke kan oppstå helseskader eller ubehag.
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Grenseverdier for Formaldehyd og Xylen

Grenseverdiene for kjemikalier i arbeidsmiljøet er listet i Vedlegg 1i Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier.
CAS-nr
50-00-0

Navn
Formaldehyd

1330-20-7

Xylen (alle
isomere)

Ppm
0,5
1
25

ml/m³
0,6
1,2
108

Anm.
AK
T
HE

Siste endret

Tabell 2 – Grenseverdier

Forklaring anm:
Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i
A:
øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.
G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.
H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.
R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.
Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen
S: til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode.
Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.
Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen
T:
som ikke skal overskrides



Målingsenhet

Målingsenheten som ofte brukes for å angi en konsentrasjon er ppm. Ppm = parts per
million.
En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. På norsk brukes enten «ppm» eller
«deler per million».
Ppm tilsvarer milliliter per kubikkmeter (ml/m³)
Uttrykt i prosent er 1 ppm = 0,0001 %.
10 000 ppm = 1%
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