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Geoscience retningslinjer for gravide og ammende  
 

Politikken er udviklet på baggrund af Arbejdstilsynets vejledning ”Gravides og ammendes arbejdsmiljø” (At-

vejledning A.1.8-5). Politikken har til formål at undgå at gravide eller ammende arbejder med noget, der 

kan være skadeligt for fosteret eller barnet nu eller senere.  

Så snart den gravide opdager graviditeten, bør hun underrette sin nærmeste leder. Hermed kan 

arbejdsopgaverne tilrettelægges således at fosteret ikke udsættes for fare. Kvinder der forsøger at blive 

gravide, opfordres ligeledes til at henvende sig til deres leder eller en arbejdsmiljørepræsentant. 

Arbejdet skal vurderes individuelt og planlægges af laboratorieleder og/eller projektleder, således at 

nedenstående retningslinjer efterleves.  

Hvis det vurderes, at der er en risiko, skal følgende tilgodeses i prioriteret rækkefølge: 

1. Sørge for tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdsstedet, eller hvis det ikke er 

tilstrækkeligt eller muligt 

2. Ændre i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt 

3. Overføre den gravide eller ammende til andre opgaver, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt 

4. Beslutte, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde. 

Er det ikke muligt for den gravide at udføre sine normale opgaver, er det laboratorieleder og/eller 

projektleders ansvar at finde andre opgaver, som den gravide kan varetage i en periode.   

Hvis der er usikkerhed kan den gravide henvende sig til egen læge eller Arbejdsmedicinsk Klinik. 

Langvarigt stående og gående arbejde 
Geoscience skal tilrettelægge den gravides arbejde, så hun kan veksle mellem siddende arbejde og 

stående/gående arbejde fra begyndelsen af fjerde graviditetsmåned. 

Den aflastning der opnås ved siddende arbejde, skal være fordelt jævnt over arbejdsdagen. Perioderne bør 

være uden afbrydelse og af betydelig længde. Den første aflastningsperiode på ca. en halv time kan fx ligge 

midt imellem arbejdsdagens start og frokostpausen. Der bør fra frokostpausen, til arbejdsdagen slutter, for 

fuldtidsbeskæftigede være to aflastningsperioder på ca. en halv time. Den gravide bør højst arbejde 1-1,5 

time med stående og gående arbejde mellem aflastningsperioderne. Hvis der ikke er siddende arbejde, 

anbefales pauser i stedet. 

Hun får ikke den nødvendige aflastning, hvis hun i stedet for at lave siddende arbejde i den sidste 

aflastningsperiode afkorter arbejdsdagen med den tilsvarende tid. 

Behovet for aflastning i arbejdet stiger gennem graviditeten. Derfor vil det ofte være nødvendigt, at den 

gravide har mulighed for hvilepauser på en passende hvileplads i de sidste måneder af graviditeten. 

Tunge løft, træk og skub 
Gentagne tunge løft, manuelle flytninger af emner, træk og skub eller meget gående og stående arbejde 

giver risiko for fosterskader. Kombinerede arbejdsbelastninger øger risikoen. 
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Arbejdet skal derfor tilrettelægges således at der er variation i opgaverne og mulighed for pauser, hvis der 

er behov. Desuden indrettes arbejdsstedet så vidt muligt med hensyn til de evt. ekstra pladskrav, der kan 

være eller behov for særlige tekniske hjælpemidler. 

Røntgenstråling 
Det er IKKE tilladt at benytte instituttets håndholdte XRF (HH-XRF), som gravid eller i nærheden af en 

person der er gravid, da røntgenstråling kan give fosterskader. 

Arbejde med XRF-kerneskanner, mikro-XRF og røntgendiffraktometeret (XRD) giver ikke anledning til 

eksponering, da røntgenkilderne er afskærmede fra brugeren. Det er dog, som altid, vigtigt at kontrollere 

eventuelle strålingsudslip regelmæssigt med en geigertæller, hvilket er normal procedure ved betjening af 

instrumenterne. Strålingsdosis må ikke overskride baggrundsstrålingen. Check evt. 

kontroldokumentationen eller spørg den instrument-ansvarlige. 

Stærke magnetfelter 

Gravide må ikke benytte magnetseparatoren som er opsat i 1674-114. Under separationsprocessen dannes 

et magnetfelt hvorved man i en radius af 1 meter (også gennem muren) kan påvirkes. Gravide må ikke 

opholde sig indenfor 1 meter af magnetseparatoren. 

Kemiske påvirkninger 
Visse kemiske stoffer kan være farlige for den gravides og fosterets sundhed. Der er derfor udarbejdet en 

liste på Geoscience med en oversigt over kendte kemikalier, der indeholder én eller flere af nedenstående 

faresætninger. Disse stoffer skal derfor behandles særligt forsigtigt eller slet ikke benyttes under 

graviditeten. Denne liste skal ikke ses som udtømmende. Det er derfor vigtigt altid at læse leverandørens 

sikkerhedsdatablad (MSDS), der findes i de respektive laboratorier. Hvis man er det mindste i tvivl er det 

vigtigt at søge vejledning hos arbejdsmiljørepræsentanterne ved Geoscience eller Arbejdsmedicinsk Klinik. 

Arbejdstilsynet anbefaler, at man altid foretager en risikovurdering ved arbejde med stoffer med følgende 

fare mærkning (H sætninger): 

 H301 Giftig ved indtagelse 

 H310 Livsfarlig ved hudkontakt 

 H311 Giftig ved hudkontakt 

 H312 Farlig ved hudkontakt 

 H331 Giftig ved indånding 

 H340 Kan forårsage genetiske defekter 

 H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter 

 H350 Kan fremkalde kræft 

 H350i Kan fremkalde kræft ved indånding 

 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft 

 H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn 

 H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn 

 H362 Kan skade børn, der ammes 

 H370 Forårsager organskader 

 H371 Kan forårsage organskader 

 H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering 

 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering 
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Oversigt over kendte kemikalier på Geoscience, der udgør en potentiel risiko for den gravide: 

Kemikalie Faresætninger 
Repræsenteret på ovenstående liste 

Laboratorie/ 
funktion 

Må gravide/ammende 
arbejde med stoffet? 

HF H310: Livsfarlig ved hudkontakt  
(Desuden: Reproduktionsskadende) 
 

Cleanlab, Semi-
clean, Cosmo-lab, 
Pollen-lab 

Nej 

Ethylenglykol H373: Kan forårsage organskader 
ved længerevarende eller gentagen 
eksponering ved hudkontakt (nyrer) 

Ler-separation Ja, hvis håndtering af 
væsken direkte fra 
flasken undgås 

Tetrachlorethylen H351: Mistænkt for at fremkalde 
kræft. 

Sediment-lab 
Tyngdeseparation 

Nej 

Dodecylamin H373: Kan forårsage organskader 
ved længerevarende eller gentagen 
eksponering ved hudkontakt (mave- 
og tarmkanal, lever, immunsystem) 

Cosmo-lab 
Flotation 

Nej  
(Det benyttes altid i 
sammenhæng med HF) 

Epofix hardener H312: Farlig ved hudkontakt. Epoxy-lab Nej 

Phenolphthalein 
1% i ethanol 

H341: Mistænkt for at forårsage 
genetiske defekter 
H350: Kan fremkalde kræft 

Cleanlab Ja, i små mængder 

Blue lubricant 
liquid 

H373: Kan forårsage organskader 
ved længerevarende eller gentagen 
eksponering ved hudkontakt (nyrer) 

Polerings-lab Nej 

BeO H350i: Kan fremkalde kræft ved 
indånding 
H372: Forårsager organskader ved 
længerevarende eller gentagen 
eksponering ved hudkontakt 

Semi-clean Nej 

Methanol H301 + H311 + H331: Giftig ved 
indtagelse, hudkontakt eller 
indånding 
H370: Forårsager organskader (Øjne) 

Biomarkør-lab Nej 

Dichlormethan H351: Mistænkt for at fremkalde 
kræft 

Biomarkør-lab Nej 

n-Hexan H361fd: Mistænkes for at skade 
forplantningsevnen. Mistænkes for 
at skade det ufødte barn. H373 Kan 
forårsage skade på organer 
(Nervesystem) ved længerevarende 
eller gentagen eksponering ved 
indånding 

Biomarkør-lab Nej 

LISTEN ER IKKE UDTØMMENDE! Eksemplerne er vurderet ud fra processer på Geoscience (hvor meget 
man bruger stoffet og mængden der er i arbejde samt arbejdsforholdene) 

 

Følg altid Arbejdspladsbrugsanvisningen og lav evt. en yderligere risikovurdering ift. situationen. Ved 

tvivlsspørgsmål, kontakt laboratorie-lederen eller en arbejdsmiljørepræsentant.  

Kilde: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe  

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

