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Tema Allergirisker i arbetsmiljön -  
Fortbildning inom härdplast 

Allergiframkallande ämnen och härdplaster är vanliga kemiska arbetsmiljörisker. 

Kunskap, skyddsåtgärder och medicinska kontroller är tre viktiga verktyg för att minimera 

dessa risker. KTF Utbildning anordnar därför en heldagsutbildning som primärt riktar sig 

till härdplastutbildare men som även vänder sig till andra som vill fördjupa sina kunskaper 

i arbetsmiljö.  

Allergi är ett komplext område. KTF Utbildning ger en fördjupad inblick i 

allergiproblematiken i arbetsmiljön med kemiska produkter. Utbildningen är en naturlig 

fortbildning för härdplastutbildare runt om i Sverige. Viktiga frågor om hur vi kan 

förbättra härdplastutbildningar kommer att diskuteras och tanken är att du som 

deltagare ska få möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och idéer. För er som inte 

är härdplastutbildare finns det möjlighet att endast delta på förmiddagen.   

Utbildningens innehåll  

• Allergiframkallande ämnen ur ett läkarperspektiv?  

• Mekanismer bakom hudallergi 

• Vilka krav finns det kring medicinska kontroller och vem utför dem?  

• Kemiska arbetsmiljörisker – vad gäller på din arbetsplats? 

• Vad är nytt i de nya AFS:arna; 2018:1 och 2018:2?  

• Diskussioner kring härdplastutbildning – Vad är det som saknas? Hur når man 

ut till arbetare inom härdplaster? 

För vem?  

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som håller, eller ska hålla, 

härdplastutbildning i färg och limbranschen. Målet är att fördjupa dina kunskaper om 

de regelverk som omger dessa produkter och de medicinska orsakerna till att kraven 

finns. En viktig del av utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att dela med sig av 

erfarenheter och reflektioner med andra som också arbetar med härdplastutbildning. 

Utbildningen kan också vara intressant för andra som vill veta mer om regler kring 

allergiframkallande kemiska produkter som hanteras yrkesmässigt och dess medicinska 

mekanismer.   
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Preliminärt utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

08.45 – 09.00 Registrering och kaffe  

09.00 – 09.15 Välkomna 

Emma Jansson, SVEFF 

09.15 – 10.00 Allergiframkallande ämnen och dess mekanismer 

Mihaly Matura, överläkare vid Hudkliniken Skaraborgs Sjukhus 

10.00 – 10.15 Kaffepåfyllning 

10.15 – 10.45 Medicinska kontroller vid arbete med allergiframkallande ämnen 
Mihaly Matura, överläkare vid Hudkliniken Skaraborgs Sjukhus 

10.45 – 11.45 Arbetsmiljö - Kemiska arbetsmiljörisker, hygieniska gränsvärden 
och medicinska kontroller  
Kristina Reutervik, Färg & Utbildningskonsult 

11.45 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.30 Senaste nytt om auktorisationsprojektet  
Kerstin Sedendahl, ordf. Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv 
(AFG) 

13.30 – 15.00 Workshop med kaffe – Hur uppnås den bästa 
härdplastutbildningen? 

Kristina Reutervik, Färg & Utbildningskonsult 

15.00 – 16.00 Summering och avslutning 
Emma Jansson, SVEFF, och Kristina Reutervik, Färg & 
Utbildningskonsult 
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Föreläsare 

 

    
Emma Jansson 

Projektledare 

SVEFF 

Kristina Reutervik 

Färg & 

Utbildningskonsult 

Firma Kristina 

Reutervik 

Mihaly Matura 

Överläkare 

Hudkliniken 

Skaraborgs Sjukhus 

i Skövde 

Kerstin Sedendahl 

Ordförande i 

Auktorisationsnämnden 

för Fogfritt Golv (AFG) 

 
 
Övrigt 
 
Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. 
Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi 
oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt 
utbildningstillfälle. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se 
 
Mer information finns på www.ktfutbildning.se  
  

Viktig information 
 
Tid & Plats 
Torsdag 28 mars 2019 kl. 09.00 – 16.15 
Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
 
Pris 
Heldagutbildning: 4 500 SEK för medlemsföretag, 5 500 SEK för övriga företag. 
Halvdagsutbildning: 2 250 SEK för medlemsföretag, 2 750 SEK för övriga företag.  
Priserna är angivna exkl. moms. Utbildningsmaterial, kaffe och lunch ingår. 

 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast 21 mars 2019.  
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