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FÄRDPLAN KEMI KAL I ER  

Inledning

Denna färdplan beskriver VGRs arbetsmetoder och 

åtgärder för att motverka hälso- och miljöskadliga 

effekter från farliga kemikalier. 

Färdplanen är en av flera som utarbetats för att uppnå regionens 
Miljömål 2030. Övriga färdplaner finner du här. 

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/miljomal-2030/


Kemikalier - Beslutade delmål samt åtgärdsområden

Delmål antagna av Regionfullmäktige: Åtgärdsområden identifierade i denna färdplan

År 2030 uppfyller användningen av 
kemiska produkter höga krav på en 
säker arbetsmiljö

1. Inköp av varor och kemiska produkter

2. Riskbedömning på arbetsplatsen

3. Utbildning och vägledning

År 2030 har en stor andel farliga 
ämnen och produkter fasats ut 
genom ett aktivt och metodiskt 
substitutionsarbete 

4. Metodiskt substitutionsarbete

5. Stärkt samarbete för att finna och utvärdera 
säkrare alternativ



Inledning: 
Hur påverkar kemikalier vår livsmiljö? 

Kemikalier förekommer i stort sett i alla varor och 
produkter. Deras egenskaper utnyttjas för vitt skilda 
ändamål, från rengöring och skadebekämpning till att 
bidra med färg, konsistens och hållbarhet hos varor. 
Industriframställda kemikalier är kort sagt oumbärliga i 
vårt moderna samhälle. 

Samtidigt är många kemikalier skadliga för människa och 
miljö. Vissa kan framkalla cancer eller fertilitets-
störningar, åter andra orsakar astma och allergier. Ämnen 
som påverkar hormonsystemet kan medföra risk för 
allvarliga följdverkningar, i synnerhet vid fosterutveckling 
och andra känsliga livsprocesser. Vissa kemikalier är 
mycket svårnedbrytbara i miljön och lagras upp i 
vävnaden hos exempelvis vattenlevande djur.

I takt med att kunskapen ökar, upptäcks allt fler ämnen 
med skadliga egenskaper. Ämnen som tidigare ansågs 
ofarliga kan därmed klassas som farliga idag. 



Färd p lan  Ke mika l ie r

Nuläge i VGR
VGR har arbetat med att minska kemikalierisker sedan lång tid 
tillbaka. Flertalet åtgärder har sin grund i arbetsmiljö- och 
miljölagstiftningen. Vi är skyldiga att både ha kontroll över var 
kemikalierna används och att ha kunskap om vilka risker de 
medför i olika situationer.

• Vid upphandling ställer vi krav på att produkter ska vara fria 
från kemikalier med farliga egenskaper (exv. 
cancerframkallande mutagena och reproduktionsstörande 
egenskaper). Undantag medges om ämnet funktion är 
nödvändigt samtidigt som säkrare alternativ saknas.

• Alla faroklassade kemiska produkter på VGRs arbetsplatser 
inventeras regelbundet och registreras i den gemensamma 
databasen Klara. I databasen finns info om hur de kemiska 
produkterna ska hanteras och åtgärder vid tillbud (i form av 
säkerhetsdatablad).

• Kemikalierisker finns på de flesta av våra arbetsplatser. 
Arbetsmiljölagen kräver att riskerna kartläggs inom alla 
relevanta verksamheter och att åtgärder sätts in för att 
eliminera risker som anses oacceptabla. VGR driver därför ett 
omfattande arbete med riskbedömning av kemikalier.

• VGR har under lång tid arbetat målmedvetet med att byta ut 
farliga kemikalier och är aktiva i nationella och internationella 
samarbeten för sådan substitution. 

. 

Avgränsningar
Färdplan Kemikalier fokuserar i första hand på farliga 
ämnen som ingår i kemiska produkter, det vill säga rena 
kemiska ämnen och blandningar av ämnen, exempelvis 
reagens, rengöringsmedel och hygienprodukter, lim och 
färg. 

Kemikalier ingår också i stor mängd som tillsats i varor 
som VGR använder, exempelvis i förbrukningsvaror av 
plast och i möbler och textilier. Dessa kemikalier 
omfattas i viss mån av denna färdplan men hanteras i 
första hand i färdplanen Resurseffektivt och giftfritt. 

I kemikalielagstiftningen gör man skillnad på kemiska produkter och varor. En kemisk produkt är ett 
ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och 
natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. Även 
bekämpningsmedel, som myggmedel eller ogräsmedel, samt doftljus, våtservetter och djurschampo 
räknas som kemiska produkter. Exempel på varor är leksaker, kläder, batterier, möbler och 
hemelektronik. Även förpackningar är varor.

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4307-1443998878-404/surrogate/F%c3%a4rdplan%20resurseffektivt%20och%20giftfritt_final.pdf


Förutsättningar att nå delmålet
För att minska riskerna behöver åtgärder kontinuerligt vidtas 
för att substituera farliga ämnen där det finns säkrare 
alternativ. För att lyckas med detta fokuseras arbetet fram 
till 2030 på ett antal prioriterade ämnen/produkter 
inom VGRs verksamheter.

Även med aktiv substitutionsarbete i upphandling och 
på arbetsplatser kommer det fortsatt behövas användas ett 
stort antal faroklassade kemiska produkter. För att minimera 
skador ska alla kemiska produkter hanteras på rätt sätt och i 
minsta nödvändiga mängder.

Ett kunskapslyft behövs. Riskreduktion innebär att i alla 
verksamheter där farliga kemiska produkter används 
hanteras av personal som har tillräckliga kunskaper och 
rutiner för att undvika negativa hälso-och miljöeffekter.

Samtidigt finns många utmaningar kvar. Det är ofta svårt att 
finna alternativ till de ämnen vi vill och behöver byta ut. Att 
bedöma riskerna med kemikalier i just den specifika 
situation som råder på en viss arbetsplats är en både 
tidsödande och komplicerad process, Det kräver omfattande 
samarbete med andra aktörer, regionalt, nationellt och 
internationellt.

Några definitioner 

”Giftfri” - Ett av den nationellt beslutade miljökvalitetsmålen är "giftfri 
miljö". När målet är uppnått ska
• förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av 

oss människor inte hota vår hälsa eller den biologiska mångfalden
• halterna av ämnen som vi människor har skapat (så kallade 

naturfrämmande ämnen) vara nära noll och deras påverkan på vår 
hälsa och ekosystemen vara försumbar

• halterna av de ämnen som naturligt finns i miljön vara nära de 
nivåer som de var innan vi människor började utvinna eller ändra 
dem.

"höga krav på säker arbetsmiljö" - Sverige och EU en omfattande 
lagstiftning kring kemikalieanvändning i arbetsmiljön. Krav ställs på att 
ämnen riskbedöms på arbetsplatser och att farliga ämnen ersätts när
säkrare alternativ finns tillgängliga. För de allra flesta verksamheter i 
samhället innebär det stora utmaningar att uppnå lagens nuvarande 
krav. Med höga krav menar vi att lagens krav är uppfyllda, både vad 
gäller hälsa och miljö.

"Farliga ämnen” - Ämnen med farliga inneboende egenskaper, tex 
cancerframkallande, hormonstörande och allergiframkallande ämnen.
Kemikalieinspektionen har listat drygt 10 000 ämnen i behov av 
antingen total utfasning eller riskbegränsning. 



Inköp av kemiska produkter och varor

Upphandling är den huvudsakliga 
inkörsporten för kemikalier till våra 
verksamheter. Genom att ställa strikta 
kemikaliekrav motverkar vi att olämpliga 
kemikalier letar sig in i verksamheten. 

Ett projekt genomfördes under 2021 för att 
tydliggöra vilka och hur många faroklassade 
kemikalier som köps in. Arbetet fortsätter 
under 2022, bl. a. genom ökande krav på 
leverantörer att rapportera 
kemikalieinnehåll.

Andra åtgärder är att se till att så lite som 
möjligt handlas utanför avtal, samt att följa 
upp efterlevnaden av avtal genom 
kontroller och test av produkter i samarbete 
med andra regioner.

Aktivitet Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Effektiviserad 
kravställning vid 
upphandling

Miljöprioriterade upphandlingar 
förbereds och följs upp så att 
kemikaliekraven är bästa möjliga.

2022- Koncerninköp, IMU, 
Västfastigheter, 

Pågår

Förbättrad inköpstatistik Tydliggör krav på indata från 
leverantörer samt optimera  
statistikhantering av kemiska 
produkter

2021-22 Koncerninköp, IMU Förstudie klar 
under 2021, 
fortsatt arbete 
2022

Ökad avtalstrohet Minimera inköp utanför portalen 
Marknadsplatsen 

2021- Koncerninköp, alla 
verksamheter

Pågår

Leverantörskontroller Ökat samarbete med andra 
regioner för att följa upp 
avtalsefterlevnad, exempelvis. via 
”Kemikollen”

2021- Koncerninköp Pågår

…

Åtgärdsområde 1.



Riskbedömning på arbetsplatser

En säker arbetsmiljö kräver att personal har 

kunskap om vilka risker som finns med de 

kemikalier som används. Det finns också 

lagkrav att ämnena ska vara riskbedömda 

under de förhållanden som råder på en viss 

arbetsplats. 

Vi behöver öka antalet riskbedömningar som 

görs på våra arbetsplatser. Eftersom det kräver 

mycket tid och resurser behövs tydliga och 

effektiva metoder som förenklar 

riskbedömning och drar nytta av tidigare 

bedömningar.

För att tillgodose detta behöver dra 

nytta/effektivisera genom användande av olika 

moduler och mallar och lära av varandra. 

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Utbildning i 
riskbedömning av 
kemikalier

Producera en webutbildning i två 
versioner, en för chefer och en 
för utförare av riskbedömningar

2022-23 Hälsa & Arbetsliv, 
Miljöavdelningen

Pågår

Effektivisera 
riskbedömning genom 
användandet av mallar

Koppla en riskbedömningsmodul 
till VGR inventeringsverktyg, 
anpassade till olika typer av 
arbetsställen

2022- Hälsa & Arbetsliv, 
Miljöavdelningen

Pågår

Mäta måluppfyllanden 
(andel arbetsplatser som 
genomför riskbedömning)

Föra statistik över antal 
verksamheter som gjort 
riskbedömning.

Hälsa och arbetsliv? Pågår

Åtgärdsområde 2.



Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Ny vägledning Regler och åtgärder kring 
kemikalier samlas i en pedagogisk 
vägledning riktad till alla 
verksamheter

2022 IMU, Hälsa & Arbetsliv Pågår

Kunskapslyft Utbildningsinsatser för 
kemikalieombud

2022-

För att se till att all personal har tillräcklig 
kunskap för att förstå och hantera 
kemikalierisker, rapportera enligt rutiner, 
samt delta i Färdplanens åtgärder, kommer 
en vägledning att utarbetas, med regler, råd 
och rekommendationer till alla 
verksamheter. 

Kemikalieombud behöver utbildas för att få 
kunskap och tid att fullgöra sina uppgifter

Åtgärdsområde 3: Utbildning 
och vägledning



Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Prioritera ämnen och 
produkter för utbyte 
och andra 
riskreducerande 
åtgärder, samt 
genomför åtgärderna 
fram till 2030

…

Etablera en Substitutionslista 
Inom områdena fastighet, 
sjukvårdvård, tandvård och 
hygien/städ  (RPS-metodik)

T1, 2022 Västfastigheter, 
Regionservice

Pågår

Folktandvården Pågår

Städ och Hygien Pågår

Labkemikalier Pågår

…
Hälso –och sjukvård Pågår

Ett viktigt mål är att så långt det är möjligt 
ersätta farliga kemikalier med bättre 
alternativ.  Den stora utmaningen här ligger i 
att finna lämpliga och fungerande alternativ, 
och att se till att de är möjliga att upphandla.

Ett antal kemikalier och kemiska produkter 
prioriteras för utbyte inom olika 
verksamhetsområden. Urvalskriterier är bland 
annat att hälso- och miljövinsten av utbytet är 
betydande, att det finns ett realistiskt 
fungerande alternativ. I vissa fall kan ämnen 
elimineras då de inte fyller en nödvändig 
funktion i produkten.

I många fall kommer utredningar behöva 
göras för att identifiera alternativ som 
uppfyller kraven. Ett exempel är utredning 
som pågår att avgöra lämpliga val av 
kemikalier för antibakteriella effekt i varor

Åtgärdsområde 4: Metodiskt substitutionsarbete



Stärkt samarbete för säkrare kemikalier

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Samarbete mellan 
regioner

Bidra och utveckla samarbetet 
inom Nationella 
Substitutionsgruppen (NSG)

2021-30 Flera, leds av Hälsa & 
Arbetsliv

Pågår

Kunskapsuppbyggnad 
Antibakteriella ämnen

VGR med flera regioner 
finansierar konsultstudie kring 
antibakteriella ämnen i varor

2021-22 Studie klar vt 2022

Nordiskt samarbete Sjukhusaktörer i N, DK, S och ISL 
tar gemensamt fram underlag till 
upphandlingskrav samt 
restriktionslistor

2021-22 IMU, Hälsa & Arbetsliv ”European Health  
Restrictions List” 

framtagen

Europeiskt samarbete Aktivt deltagande i Health Care 
Without Harm (HCWH)s arbete 
för ”Toxic Free Health Care”

2021- IMU,. Hälsa & Arbetsliv pågår

…

Med tanke på komplexiteten kring 
kemikalierisker och 
substitutionsarbete behöver vi 
förstärka och underhålla samarbetet 
med miljömyndigheter, andra 
regioner, ideella organisationer såväl i 
Sverige, inom EU som internationellt.  

Eftersom nätverksarbetet kräver tid 
och resurser, men också tydliga 
prioriteringar i valet av samarbeten, 
finns detta med som ett särskilt 
åtgärdsområde i Färdplanen.

Åtgärdsområde 5.



Metodik för substitutionsarbete inom VGR

Metodiken följer vedertagna strategier som utarbetats 
internationellt. Huvuddragen kan beskrivas som en inledande 
urvalsprocess och därefter en åtgärdstrappa i sju steg

För att  identifiera ämnen och produkter som ska prioriteras görs 
en inledande värdering för de fyra områdena Bygg & fastighet, 
städ/hygien, tandvård och laboratorier. Värderingen följer 
konceptet RPS (Relevans, Potential, Styrbarhet) enligt nedan:  

En bruttolista med 
kandidater tas fram. 
Bruttolistan består av  
kemikalier/produkter 
som bedömts 
angelägna att minska 
användningen av.

Urval görs genom en sammanvägning av tre parametrar  (RPS): 
• Hur stort hälso- och/eller miljöproblem är kopplat till ämnet/produkten? 

(Relevans)
• Hur stor är möjligheten att genom riktade åtgärder uppnå en betydande 

minskning av ämnet/produkten genom utbyte eller byte av procedur? 
(Potential)

• Har VGR förutsättningar att – på egen hand eller genom samarbete med 
andra – driva igenom förändringen under en rimlig tidsperiod?  (Styrbarhet)

En fokuslista presenteras, som 
stöd i verksamheternas arbete 
att nå miljömålet. Listan 
anpassas till de olika 
verksamheternas behov och 
innehåller de ämnen som är 
relevanta för just dem

FOKUS 
BYGG 

/FASTIGHET

FOKUS 
SJUKVÅRD

FOKUS 
TANDVÅRD

FOKUS LAB
1.

2.

3.



Organisation för genomförande

Aktiviteter Beskrivning Aktörer

Samordningsgrupp Gruppens uppdrag är att övervaka genomförandet 
av åtgärder i Färdplanen, uppdatera planen, mäta 
måluppfyllnaden och sammanställa periodiska 
rapporter

• IMU sammankallande. Åtta 
representanter från 
verksamheterna ingår i gruppen.

Kemikaliehanteringsgrupp Nätverksgrupp som diskuterar pågående 
kemikalierelaterat arbete, 

• Miljösamordnare inom 
verksamheterna

Kemikalieombud Ombud som arbetar med att inventera och 
rapportera kemiska produkter på egna 
arbetsplatsen, ser till att rutiner följs och 
information finns uppdaterad, med mera

• Miljöombud på samtliga VGRs 
arbetsplatser



Uppföljning och måluppfyllnad

Delmål antagna av Regionfullmäktige: Åtgärdsområden identifierade i denna 
färdplan

Indikatorer

År 2030 uppfyller användningen 
av kemiska produkter höga krav 
på en säker arbetsmiljö

1. Inköp av varor och kemiska produkter

Fastställs under 2022

2. Riskbedömning på arbetsplatsen

3. Utbildning och vägledning

År 2030 har en stor andel farliga 
ämnen och produkter fasats ut 
genom ett aktivt och metodiskt 
substitutionsarbete 

4. Metodiskt substitutionsarbete

5. Stärkt samarbete för att finna och 
utvärdera säkrare alternativ




