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Kemikalier på huden - ett svårlöst problem arbetslivet 
 
Kemiska ämnen på huden är ett växande problem i arbetet. Många gånger vet vi inte vilka 
ämnen vi utsätt för. Men även då vi vet, saknas ofta information om ämnets risker.  
 
Dessa frågor togs upp på ett seminarium på LO den 18 mars 2014 tillsammans med 
forskarnätverket för hudexponering DENNIS. Intresset var överraskande stort med 70 
deltagare från fack, arbetsgivare, företag, forskare och myndigheter.  
 
Forskarna redovisade uppdaterad fakta om hud och kemikalier i arbetslivet. För till exempel 
allergier orsakade av metaller och isocyanater finns kunskaper för att vidta åtgärder. Mindre 
utforskade är de ämnen som tar sig igenom huden påverkar inre organ. 
 
Den europeiska kemikalielagstiftningen – REACH – diskuterades. Den anger att 
producenter/importörer ska bedöma sina kemikaliers hälsorisker, även för påverkan via 
huden, och beräkna en lägsta effektnivå, derived no effect level, DNEL. Denna 
riskinformation ska sedan följas av användare. Dock finns ännu mycket få standardiserade 
mätmetoder för att fastställa DNEL på hud. Modellering kan vara ett sätt, men mätningar 
saknas oftast av sambandet mellan ämnets mängd på huden och dess effekt på hälsan.  
 
Gränsvärden för kemikalier på huden vållade en intensiv debatt. Arbetsmiljöverket var inte 
intresserade av en så stark reglering som gränsvärden och förordade information för att få till 
stånd åtgärder. En representant för näringslivet informerade om att de infört gränsvärden för 
ämnen på arbetsytor för att veta när de ska sätta in åtgärder. LOs representant Sten Gellerstedt 
efterlyste standardiserade mätmetoder, fler studier av dos-effekt för kemisk ämnen på huden 
samt med tiden hygieniska gränsvärden för hudexponering. 
 

Innehållsförteckning över bilagda presentationer 
- Hudproblematik i arbetslivet i Sverige. Carola Lidén, Karolinska institutet 
- Kemikalier på huden – mätmetoder och lagstiftning. Anneli Julander, & Carola Lidén, 
  Karolinska institutet 
- REACH och DNEL, Linda Schenk. Kungliga tekniska högskolan, Stockholm 
- Modellering av hudexponering Håkan Tinnerberg, Lunds universitet 
- H-märkning problem och möjligheter, Gunnar Johanson, Karolinska institutet 
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Yrkeshudsjukdomar 

 Kontakteksem (80-90%) 

 Oljeakne, tjärakne, pigmentförändring, infektioner 

 Försämring av atopiskt eksem, psoriasis, rosacea 

 Akuta skador 

Irritation, frätskada, kemisk brännskada 

 System- och hudeffekter 

Lösningsmedel, pesticider, fenoler, fluorvätesyra 
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EU-OSHA: allergiframkallande ämnen 

”…kroniska sjukdomar, nedsatt 

arbetsförmåga och livskvalitet, stora 

kostnader för samhället… 

Hudsjukdomar är de näst vanligaste 

yrkessjukdomarna i EU och 80-90% 

orsakas av kemikalier. Det saknas 

emellertid validerade vetenskapliga 

metoder för att mäta hudexponering för 

farliga ämnen. Det är därför ett mycket 

angeläget område.” 

 

Priorities for occupational safety and health 

research in Europe: 2013-2020 (sid 78) 
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Arbetsskadestatistik: hudsjukdomar? 

 2010: 221 hudfall anmäldes (2,4% av alla anmälda) 

 Sverige: 0,6 fall/10.000 arbetare/år 

Tyskland, Finland, Danmark: 6-8 fall/10.000/år 

 Skillnader mellan länder beror främst på skillnader i 

försäkringssystem – inte arbetsmiljö 

FK utreder enbart om aktuellt att betala ersättning 

 Incitament att anmäla är lågt i Sverige 

 Underrapportering och stort mörkertal 
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Handeksem det senaste året 
Nationella miljöhälsoenkäten 2007 
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Högriskyrken för handeksem 

 Vård 

 Tillverkning och maskinskötsel 

 Service: frisör-, livsmedels- och restaurangarbete 
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Yrken med mest vattenkontakt 

>2 t/d och/eller >20 ggr/d 
% 

Kock 72 

Köksarbetare 63 

Frisör 59 

Städare 57 

Tandsköterska, barnskötare 36 

Undersköterska 31 

Målare 28 

Sjuksköterska 23 

Maskinoperatör 19 

Biomedicinsk analytiker 19 
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Källa: Sth läns folkhälsoenkät 2006; Anveden Berglind 2009 



Eksem 

som barn 

Handeksem 

som vuxen 
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Ämnen som ofta orsakar hudallergi  

Nickel Smycken, mynt, nycklar, 

handtag, verktyg m.m. 

Krom, kobolt Läder, cement, hårdmetall, 

pigment m.m. 

Parfymämnen  Kosmetika m.m. 

Konserveringsmedel  Kosmetika, diskmedel, 

målarfärg, skärvätska m.m. 

Plast-  o 

gummikemikalier 

Lim, lack, handskar, stövlar, 

skor, andningsskydd m.m. 

Hårfärgämnen Hårfärgprodukter 

Diagnos  

med lapptest 
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Många källor till nickelallergi  

Nickeltest visar allergi-

framkallande nickel 
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Nickelallergi  

 Nickel vanligaste orsaken till kontaktallergi 

 15-20% av kvinnorna, 2-5% av männen i 

befolkningen. 30-40% utvecklar handeksem 

 Handeksem vid nickelallergi ofta kroniskt, 

svårbehandlat, omfattande konsekvenser 

 Stora samhällskostnader 
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Krom - cement och läder mm 

 Krom VI i cement 

 Yrkesallergi hos män i byggbranschen 

 Minskande problem pga begränsning i REACH 

 Fortfarande problem vid hudexponering i dålig arbetsmiljö 

 

 

 Krom III och VI i läder  

 Ökande problem 

 Orsakar allergi hos kvinnor och män 
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Hedberg et al, in press 



Kobolt – orsaker till allergi delvis kända 

 Hårdmetall 

 Pigment (koboltblått) 

 Sickativ i färg 

 Dentala och ortopediska implantat 

 Magnetiska material 

 Ytbeläggning 

 Smycken  

 m.m. 

  Kobolt-spottest visar tillgängligt kobolt 

 

Thyssen et al 2010; Julander et al 2009, 2010;  

Kettelarij et al 2014; Midander et al 2013, 2014 
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Konserveringsmedel 

 Användningen av konserveringsmedel har ökat kraftigt under de 

senaste decennierna 

 Ökningen gäller i kosmetika och kemiska produkter 

 Exempel i kemiska produkter: 

 Många formaldehydfrisättare 

 Isothiazolinoner (BIT, MCI/MI, MI) 

 Jodpropynylbutylkarbamat (IPBC) 
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Methylisothiazolinone (MI, MIT) 

 Används i kemiska produkter sedan början av 2000-talet och i 

kosmetika sedan 2005  

 Inte klassificerat som allergiframkallande enligt CLP 

 Ingen information i säkerhetsdatablad 

 Okontrollerad exponering 

 Kraftig allergiökning 

 Kosmetika 

 Målarfärg 

 Eksem även av luftburen exponering 
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Hårfärgämnen 

 Hårfärgning och allergi mot hårfärgämnen ökar  

 Frisörer och konsumenter får allergi och eksem 

 ibland mycket svår reaktion 

 Hudläkare utreder allergi mot p-phenylenediamine 

 Riskbedömning av >100 hårfärgämnen: 

 50% allergiframkallande vid hudkontakt 

 Hårfärgprodukter innehåller flera ämnen samtidigt 

SCCP 2006, SCCS 2013; Yazar et al 2009, 2012, Hamann et al 2014 
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Härdplaster 

Många starkt allergiframkallande 

akrylater 

epoxiharts 

 isocyanater 

 formaldehydhartser 
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Problem: några aktuella exempel 

 Allergi mot konserveringsmedel ökar  

 Nya ämnen och användningsområden 

 Aktuell epidemi: methylisothiazolinone 

 Industrikemikalier användas i nya branscher med dålig 

kunskap om risker 

 Relining med epoxi 

 Nagelteknologer använder methylmetakrylat 

 Egenföretagare, anställda i småföretag och av 

underentrepenörer ofta särskilt utsatta 

 Frisörer, målare, byggnadsarbetare m.fl. 
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Hur minska hudproblem av kemikalier? 

 Minimera skadlig hudexponering 

 Information om innehåll i produkter 

Yrkesverksamma, konsumenter och patienter bör ha 

möjlighet att göra informerade val 

 Säkra produkter och säker arbetsmiljö 

Tillverkare och leverantörer: ansvar för produkterna 

Arbetsgivare: arbetsmiljöåtgärder, upphandling 

Myndigheter: tillsyn, uppföljning, mer skyddande 

lagstiftning och begränsningar 
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Läs mera 

Meding B, Wrangsjö K, Anveden 

Berglind I, Boman A, Lidén C.  

Kunskapsöversikt. Handeksem – 

förekomst, risker och förebyggande 

åtgärder med fokus på våtarbete och 

vissa allergiframkallande ämnen.  

Rapport 2012:8. Arbetsmiljöverket 
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REACH och DNEL

Linda Schenk



Reach-förordningen

”Denna förordning bör säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön…”

• Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of 
Chemicals

• Trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007
• Ansvar på industrin för säkert användande

• Echa – EUs kemikaliemyndighet 
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Registrering av ämnen i Reach

• Alla ämnen som:
• definieras som ett ämne enligt artikel 3.1 i Reach
• >1 ton/år och registrant tillverkas i /importeras till EU 
• inte är uttryckligen undantagna (ex läkemedel)

• Ju högre volym ju högre informationskrav & tidigare 
deadline 

• >10 ton/år krävs kemikaliesäkerhetsrapport
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Kemikaliesäkerhetsrapportens innehåll
DEL A 
1. Sammanfattning av riskhanteringsåtgärder 
2. Förklaring att riskhanteringsåtgärderna har genomförts 
3. Förklaring att riskhanteringsåtgärderna vidarebefordras 
DEL B 
1. Ämnets identitet samt fysiska och kemiska egenskaper 
2. Tillverkning och användning 
3. Klassificering och märkning 
4. Omvandling, spridning och fördelning i miljön 
5. Hälsofarlighetsbedömning
6. Hälsofarlighetsbedömning av fysikalisk-kemiska egenskaper 
7. Miljöfarlighetsbedömning 
8. PBT- och vPvB-bedömning 
9. Exponeringsbedömning 
10. Riskkarakterisering
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DNEL - Derived No-Effect Level
härledd nolleffektnivå

Den exponeringsnivå över vilken människor inte bör 
utsättas för ämnet
• Ska tas fram för alla relevanta populationer

– tex arbetstagare och konsumenter
• … och alla relevanta exponeringsvägar 

– förtäring, hud eller inandning
 flera olika DNEL-värden för varje ämne

• DNEL-värden anger yttre dos  olika enheter
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Vad är syftet med DNEL-värden?

• Utvärdera säkert användande av ämnet
• Fastställa riskhanteringsåtgärder

• Kommuniceras till nedströmsanvändare genom 
• säkerhetsdatablad
• exponeringsscenarier i utökade säkerhetsdatablad

– Exponeringsscenario = villkor som beskriver hur 
ämnet tillverkas/används och hur exponering av 
människor och miljön kontrolleras.

– Att följa exponeringsscenariot = följa DNEL-värdet
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DNEL finns också på Echas hemsida

• Kemikaliesäkerhetsrapporten skickas till Echa
• är konfidentiell
• Echa publicerar delar av den - bla DNEL- via sin 

hemsida: www.echa.europa.eu

18/03/2014 8LINDA SCHENK - REACH OCH DNEL



Exempel: Parafenylendiamin

Workers - Hazard via dermal route
Systemic effects

Long term exposure
Hazard assessment conclusion: DNEL 
0.32 mg/kg bw/day
Most sensitive endpoint: repeated dose toxicity

Local effects
Acute/short term exposure
Hazard assessment conclusion: DNEL 
0.06 µg/cm²
Most sensitive endpoint: sensitisation (skin)
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Exempel: 5-Metyl-3-heptanon

Workers - Hazard via dermal route
Systemic effects

Long term exposure
Hazard assessment conclusion: DNEL
0.82 mg/kg bw/day
Most sensitive endpoint: repeated dose toxicity

Local effects
Acute/short term exposure
Hazard assessment conclusion: Medium hazard (no 
threshold derived)
Most sensitive endpoint: skin irritation/corrosion
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Ta fram DNEL
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Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
• All tillgänglig information ska beaktas! 

– Inte bara minimikraven för 
information som måste lämnas 
in iom registreringen.

Många typer av studier & effekter
– Akut toxicitet, upprepad dosering, mutagenicitet…
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Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
2) Identifiera MoA (funktionssätt)
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För varje studie:
• Tröskelvärden?

inget tröskelvärde – DMEL/kvalitativ bedömning

• Systemiska eller lokala effekter?
Påverkar modifiering och bedömningsfaktorer



Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
2) Identifiera MoA
3) Räkna fram DNEL värden

a) Välj relevanta dosdeskriptorer
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• Kan vara NOAEL, LOAEL, BMD
• För varje kategori av toxicitet
• Om lämpliga dosdeskriptorer saknas för en viss

kategori får registranten göra en kvalitativ beskrivning



Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
2) Identifiera MoA
3) Räkna fram DNEL värden

a) Välj relevanta dosdeskriptorer
b) Modifiera dosdeskriptorerna

Justera för skillnader mellan experimentella förhållanden
och DNEL-förhållanden, tex olika biotillgänglighet
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Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
2) Identifiera MoA
3) Räkna fram DNEL värden

a) Välj relevanta dosdeskriptorer
b) Modifiera dosdeskriptorerna
c) Välj bedömningsfaktorer (AF)

Extrapolera för variabilitet och osäkerhet
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3c) Välj bedömningsfaktorer (AF) 
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Bedömningsfaktor för Systemiska
effekter

Lokala 
effekter

Extrapolering 
mellan arter
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3c) Välj bedömningsfaktorer (AF) 
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AF multipliceras med varandra

Jämfört med säkerhetsmarginaler i hygieniska 
gränsvärden generellt, ger detta system högre 
säkerhetsmarginal.

Relativt lite vägledning om avvikelser från 
standardfaktorer. 

Kemikaliespecifik information uppmuntras, men:
• Avvikelser skall motiveras i kemikalisäkerhetsrapporten.
• Motiveringen skall vara ämnesspecifik.



Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
2) Identifiera MoA
3) Räkna fram DNEL värden

a) Välj relevanta dosdeskriptorer
b) Modifiera dosdeskriptorerna
c) Välj bedömningsfaktorer (AF)
d) Dela modifierad dosdeskriptor med AF
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Modifierad dosdeskriptor
(AF1×AF2×AF3×AF4…)

= DNEL

Modifierad dosdeskriptor
(AF1×AF2×AF3×AF4…)

= DNEL

Modifierad dosdeskriptor
(AF1×AF2×AF3×AF4…)

= DNEL

3d) Räkna fram DNEL för varje dosdeskriptor



Ta fram DNEL

1) Samla in relevant toxdata
2) Identifiera MoA
3) Räkna fram DNEL värden

a) Välj relevanta dosdeskriptorer
b) Modifiera dosdeskriptorerna
c) Välj bedömningsfaktorer (AF)
d) Dela modifierad dosdeskriptor med AF

4) Välj mest betydande hälsoeffekter samt motsvarade 
kritiska DNEL
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4) Välj mest betydande hälsoeffekter samt 
motsvarade kritiska DNEL

Kritiskt DNEL = det lägsta DNEL-värdet 
(för varje typ av DNEL som registranten tar fram)

Mest betydande hälsoeffekter = de effekter som 
kritiskt DNEL är baserat på.
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Hur många ämnen har DNEL-värden?
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• Echas databas: 12276 unika ämnen (Jan 2014)
• Finns ingen översikt av DNEL-värden
• ~1800 ämnen har långtids-inhalation-DNEL för arbetare

• GESTIS databasen, sammanställd av tyska IFA

• Drygt 400 ämnen har ett svenskt hygienisk gränsvärde
• ~240 har långtids-inhalation-DNEL för arbetare
• ~170 av de 240 har ett eller flera hud-DNEL för arbetare

– långtids och/eller akut



Hur förhåller sig DNEL till andra 
gränsvärden?
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Inhalation-DNEL-arbetare / SE-hyg.grv.
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Granskas DNEL-värden?
• Echa granskar 5% av alla dossierer

– Både riktat och slumpat urval

• Problem som Echa funnit gällande DNEL 
• Fel data som bas för DNEL-värdet; 

registrerat DNEL är inte kritiskt DNEL
• Andra bedömningsfaktorer än standardfaktorerna

används utan ämnesspecifik motivering

Ingen kvantifiering av hur vanliga DNEL-problem är
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Mer om REACH

www.echa.europa.eu
www.kemi.se/reach

Linda Schenk
schenk@kth.se
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Hur blir huden exponerad? 

 Direkt kontakt 

 Luftburet 

 Kontaminering via 

verktyg mm 



Varför mäta kemikalier på huden? 

 Upptag via huden kan ge systemeffekter 

 Sensibilisering och eksem vid hudexponering 

 Dos per ytenhet (µg/cm2) 

 Kunskap om doser fortfarande mycket begränsad 
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 Kartlägga 

 Bedöma risker 

 Förebygga och begränsa 

 Följa upp 

 

3 



4 

Provtagningsmetoder 

 Fluorescerande tekniker  

 Borttagningstekniker (Removal techniques) 

- Tvätta, skölja, torka, tejpa, dammsuga 

 Surrogathud  

- Lappar, handskar, overaller 

 Biologisk monitorering 

- Tejpa, mikrodialys 

 Mäta direkt på huden  

 Observation, enkät 

 A Julander & C Lidén 2014-03-18 



Fluorescent tracer technique – 

pesticider 

 Fluorescerande ämne 

 Bärbar UV lampa 

 Mörkt rum  
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Fenske RA et al 1985 m.fl. 

Aragón A et al 2004, 2006 

Blanco LE et al 2005 



Sandborgh-Englund G et al 2000 

Boman A et al. 2002 
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Fluorescent tracer technique –  

akrylater i tandvården 

6 
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Borttagningsteknik: sköljning 

Påssköljning 

 Exponering för permanenta hårfärger 

 Buffert i påse 

 Skaka 2 minuter 

 Kemisk analys med HPLC (PPD, TDA, 

resorcinol) 

 Sampling efficiency 70-90% 

M-L Lind et al 2004 
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Hårfärgning - hudexponering 

 Blandning av färg 

 Applicering 

 Klippning efter färgning 

 Kladdiga redskap och handskar 
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Borttagningsteknik: avtorkning 

Acid wipe sampling 

 Papperstork 

 Utspädd syra (HNO3 1%) 

 Definierade ytor 

 Kemisk analys (Ni, Cr, Co m fl) 

 Huddos metall i µg/cm2 

 Recovery >90% 

Lidén et al. 2006, 2008a, b  

Jensen et al. 2011  

Julander et al. 2010, 2011, 2013 

Midander et al. 2014 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 9 
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Hudexponering för nickel i några yrken 

Sekreterare  

Kassör  Snickare Låssmed 

 Vanliga arbetsuppgifter 

1-2 timmar 

 Acid wipe sampling  

på händerna 
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Hudexponering för nickel, 

krom och kobolt vid en 

metallindustri 

Julander et al 2010 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 
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 Dammsugning av partiklar 

 Kopplar munstycket till en 

klassisk luftprovtagare med filter 

 Väger filtret för dammängd 

 Lämplig kemisk analys av filtret 

Lundgren L et al 2006 

Borttagningsteknik - dammsugning 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 
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Surrogathud 

 Lappar på kläderna eller huden 

 Engångsoverall  

 Kemisk analys 

 Uppskattning av hur mycket av ett ämne 

som skulle ha hamnat på huden 

 
WHO, OECD, EPA 

Soutar A et al 2000 

Kromhout et al 1999 

m fl 

 

 
A Julander & C Lidén 2014-03-18 



Tejpstripping – stratum corneum 

 Fixomull® , 3M och andra typer av tejp (3-5-10 ggr) 

 Kemisk analys (GC, LC-MS, HPLC mm) 

 

UV-härdande akrylater (Surakka J  et al. 1999) 

UV-härdande akrylater (Nylander-French  LA et al. 2000) 

Pyrene, benzo(a)pyrene  (Kammer R et al. 2011) 

HDI (Fent KW et al. 2006) 

MDI (Liljelind I et al. 2010) 

Hartssyror (Eriksson K et al. 2008) 

Partiklar (Lundgren L et al. 2006) 

Metaller (Hostýnek et al. 2001) 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 15 
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Observation 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 

 Vissa exponeringar är svåra att kvantifiera. Kontakt 

med vatten: t ex hur många gånger och hur lång tid? 

 Ett enkelt datorprogram och skugga en anställd. 

Registrering av exponering: Ingen; Vatten; Kemikalier; Handtvätt 

Anveden Berglind 2006, 2007 



Mäta direkt på huden 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 

Cobalt spot test 
Thyssen JP et al. 2010 Nickeltest (DMG-test) 

Nickel på huden 
Julander A et al. 2011 

17 

Kobolt på huden 
Midander et al. 2014 



Hudexponering – fokus på systemeffekter 

 EU RISKOFDERM (verktyg för riskbedömning) 

 Conceptual model (Schneider T et al. 1999) 

 DREAM semikvant (Van Wendel-de-Joode B et al. 2003) 

 CEN/TC 137, standarder för att mäta hudexponering 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 18 



Huddos 

Luftburet 

Kosmetika 
m.m. 

Vätskor 

Fasta 
föremål 

Spill o.d. 

Konta-
minerade 

ytor 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 19 



Nickel  

Gränsvärde (REACH) 

Beslut 1994, ikraft 2000 

Frisättning från vissa föremål i långvarig 

kontakt med huden: 0,5 µg/cm2/vecka 

Kontroll Frisättning i syntetisk svett (EN 1811) 

Åtgärd för att stärka 

skyddet (ECHA) 

”Långvarig kontakt” definieras: föreslås  

omfatta relativt kortvarig och upprepad 

kontakt 

Opinion om ECHA:s 

förslag (CL) 

Pragmatisk lösning: DMG-test-pos föremål 

är inte lämpliga för kontakt med huden 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 20 



Krom  

Gränsvärde (Sverige, 

Danmark, Finland) 

1980-talet 

Krom VI i cement: 2 ppm genom tillsats av 

järnsulfat 

Gränsvärde (REACH) 

Från 2005 

Krom VI i cement : 2 ppm 

Gränsvärde (REACH) 

Börjar gälla 2015 

Krom VI i lädervaror som kommer i kontakt 

med huden, även skyddsutrustning: 3 ppm 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 21 



Kosmetikaförordningen (EU)  

 Kosmetiska produkter ska vara säkra för människors hälsa vid 

normal eller rimligen förutsebar användning… 

 Smink, deodorant, parfym, tvål, schampo, tandkräm m.m. 

 Konsumenter – inte yrkesmässig användning 

 Riskbedömning: SCCS 

 Tillåtna, begränsade och förbjuda ämnen 

 Innehållsdeklaration (INCI) 

 Alla innehållsämnen anges på förpackningen oavsett halt  

 Undantag: endast 26 parfymämnen över viss halt anges 

 
A Julander & C Lidén 2014-03-18 22 



Restriktioner i kosmetika pga allergirisk (ex) 

Methylchloroisothiazolinone/methyl-

isothiazolinone (MCI/MI) 

Max 0,0015% (15 ppm) 

Methylisothiazolinone (MI) Max 0,01% (100 ppm) 

SCCS förslag:  

Max 0,0015% (15 ppm) i 

rinse-off, inte tillåta i leave-on 

Methyldibromo glutaronitrile 

(MDBGN) 

Inte tillåtet i kosmetika från 

2008 

Tre parfymämnen (HICC, athranol, 

chloroathranol) 

SCCS och EC förslag:  

inte tillåta i kosmetika 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 23 



CLP (EU) 

 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

 H317, tidigare R43 

 Klassificering 

 Harmoniserad klassificering 

 Självklassificering 

 Subkategorier 1A och 1B 

 Säkerhetsdatablad 

 Information om allergiframkallande ämnen 

saknas ofta: många är inte klassificerade 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 24 



TRGS 401 (Tyskland) 

 Technical Rules for Hazardous 

Substances: Risks resulting from skin 

contact - determination, evalution, 

measures  

 Våtarbete: händerna är i våt miljö mer än 

2 t/d, eller anställda måste tvätta händerna 

ofta eller intensivt, eller använda täta 

skyddshandskar under 2 t/d.  

 Farliga ämnen som tas upp genom huden, 

betydande risk för allergiskt 

kontakteksem, åtgärder för att minska eller 

förebygga hudkontakt.  

A Julander & C Lidén 2014-03-18 25 



Slutsatser 

 Allergiframkallande och hudirriterande ämnen i arbetsmiljön 

orsakar ofta hudallergi och eksem 

 Allergi och eksem av kemikalier kan förebyggas 

 Metoder finns för att mäta hudexponering för vissa 

allergiframkallande ämnen 

 Flera metoder behöver utvecklas, valideras och användas 

 Lagstiftning som begränsar vissa ämnen för att förebygga 

hudallergi och eksem finns  

 Farlig hudexponering i arbetsmiljön bör begränsas 

A Julander & C Lidén 2014-03-18 26 



Tack! 

Anneli Julander & Carola Lidén 

Enheten för arbets- och miljödermatologi 

Institutet för miljömedicin 

Karolinska Institutet 



Modellering av hudexponering 
HÅKAN TINNERBERG 

ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN, LUND 



Innehåll 

• REACH 

– riskkaraktärisering 

• Exponeringsmodeller  

– Luft/hud 

• Godkända hudmodeller enligt REACH 

– ECETOC-TRA, MEASE, Riskofderm 

 

 



REACH 

• REACH exponeringsscenarier ~55.000 substanser ska 

riskbedömas inom 10 år! 

 

• No data, no market 

 

• Idag info om  >12 000 unika substanser…..  



Kemikaliesäkerhetsrapportens innehåll 
• DEL A  

• 1. Sammanfattning av riskhanteringsåtgärder  

• 2. Förklaring att riskhanteringsåtgärderna har genomförts  

• 3. Förklaring att riskhanteringsåtgärderna vidarebefordras  

• DEL B  

• 1. Ämnets identitet samt fysiska och kemiska egenskaper  

• 2. Tillverkning och användning  

• 3. Klassificering och märkning  

• 4. Omvandling, spridning och fördelning i miljön  

• 5. Hälsofarlighetsbedömning  DNEL 

• 6. Hälsofarlighetsbedömning av fysikalisk-kemiska egenskaper  

• 7. Miljöfarlighetsbedömning  

• 8. PBT- och vPvB-bedömning  

• 9. Exponeringsbedömning  

• 10. Riskkarakterisering 

18/03/2014 4 Linda Schenk - REACH 

OCH DNEL 



Definition exponeringsscenario 

• En uppsättning villkor, inbegripet driftförhållanden 

och riskhanteringsåtgärder, som beskriver hur ämnet 

tillverkas eller används under sin livscykel och hur 

tillverkaren eller importören kontrollerar eller 

rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera 

exponeringen av människor och miljön. Dessa 

exponeringsscenarier kan allt efter behov avse en 

specifik process eller användning eller flera 

processer eller användningar.  

 



Riskbedömning enligt REACH 

     EXP 

       DNEL 

Exponeringsbedömning 

 (exponeringsscenario) 

Farobedömning 

(DNEL) 

OK! 

<1 >1 

Iteration 

RCR = 

Införa Risk management measures  

(RMM) eller förändra Operational  

conditions (OC) 



Riskbedömning enligt REACH 

EXP 

DNEL 

Exponeringsbedömning 

 (exponeringsscenario) 

Farobedömning 

(DNEL) 

OK! 

<1 >1 

Iteration 

Exponeringsbedöm-

ningarna bygger på 

modeller (ECETOC-TRA, 

Stoffenmanager, ART; 

Riskofderm, MEASE) 

Kan baseras på mätningar 



Riskbedömning enligt REACH 

EXP 

DNEL 

Exponeringsbedömning 

 (exponeringsscenario) 

Farobedömning 

(DNEL) 

OK! 

<1 >1 

Iteration 

Osäkerhet i EXP och DNEL 

=> osäkerheter i RCR =>  

 

 

”godkänna” farliga 

scenarios, 

”underkänna” OK  

scenarios 



Godkända exponeringsmodeller inom 

REACH 



Exponeringsmodeller inom REACH 

Tier 1  

ECETOC TRA 

EMKG-Expo-tool 

MEASE 

 

Tier 2 

Stoffenmanager 

RiskofDerm 

Advanced REACH Tool (ART) 

Figurens källa: Tools for regulatory assessment of occupational exposure: development and challenges 

Tielemans et. al (2007) 



Resultat - Stoffenmanager 





Modell för luftburen exponering (ART) 



Schneider et al 

Dermal exposure assessment 

Ann occup Hyg 



Determinanter för att modellera 

hudexponering 

Direkt kontakt 

 

Ytkontakt 

 

Deposition 

• Generellt mycket mindre 

mätdata 

 

• Olika mättekniker 

 

• Tidsaspekten 

Marquart et al Ann Occup Hyg 2003. 



Direkt kontakt 

• Fysikaliska parametrar 

– Fast (partikelstorleksfördelning, fuktighet), vätska 

(viskositet) 

• Arbetsuppgift 

– Uppgift, mängd hanterad substans, intensitet (antal) 

• Process 

• Åtgärdsteknik 

– Handskar/kläder (användning/material)  

• Arbetarekaraktäristik 

– Utbildning, hudkaraktäristik, tvättning 



Ytkontakt 

• Fysikaliska parametrar 

– Fast, vätska 

• Arbetsuppgift 

– intensitet (duration, kraft), frekvens (antal), 

ytkontamination 

• Åtgärdsteknik 

– Handskar/kläder (användning/material) 

• Arbetarekaraktäristik 

– Hudkaraktäristik, tvättning, kontakt med ytor 

• Ytor 

– ojämnhet 



Deposition 

• Fysikaliska parametrar (ångtryck istället) 

• Arbetsuppgift 

• Process 

– Typ av process, applicerat tryck och riktning 

• Åtgärdsteknik 

– Handskar/kläder (användning/material), segregation, 

ventilation 

• Arbetarekaraktäristik 

– Utbildning, hudkaraktäristik (ojämnhet, laddning), 

tvättning, placering i förh. till källan 

 



Exponeringsmodeller inom REACH 

Tier 1  

ECETOC TRA 

EMKG-Expo-tool 

MEASE 

 

Tier 2 

Stoffenmanager 

RiskofDerm 

Advanced REACH Tool (ART) 

Figurens källa: Tools for regulatory assessment of occupational exposure: development and challenges 

Tielemans et. al (2007) 



ECETOC Targeted Risk Assessment 

Styrkor 

• Tydlig struktur.  

• Använder sig av Process 

Kategorier (PROCs) 

• Tiden för scenariot räknas 

in.  

• Effekten av RPE räknas in. 

• Resultaten sparas 

• Man kan räkna ut flera 

scenarions exponeringar 

samtidigt.  

 

 

 

 

 

Begränsningar 

• Mängden av produkten räknas bara 

in via val av PROC 

• Skyddsutrustning för hudexponering 

finns inte med.  

• Den procentuella mängden av ett 

ämne i en blandning räknas inte in 

när det gäller hudexponering och 

emission från fasta ämnen.  

• Valen mellan industriell eller 

professionell användning är inte 

alltid självklar.  

 

 

 

Luft- och hudexponering 

http://www.ecetoc.org/tra 



PROCs – lista 1-27 
PROC Process categories Examples and expl. 

PROC1 Use in closed process, no 

likelihood of exposure 

Use of the substances in high integrity 

contained system where little potential exists 

for exposure 

PROC2 Use in closed, continuous 

process with occasional 

controlled exposure 

Continuous process but where the design 

philosophy is not specifically aimed at 

minimizing emissions 

PROC3 Use in closed batch 

process (synthesis or 

formulation) 

Batch manufacture of a chemical or 

formulation where the predominant handling 

is in a contained manner. (enclosed transfer) 

PROC4 Use in batch and other 

process where opportunity 

for exposure arises. 

Use in batch manufactor of a chemical where 

significant opportunity for exposure arises. 

During charging or sampling of material. 

PROC5 Mixing or blending in 

batch processes for 

formulation of 

preparations and articles 

Manufacture or formulation of chemical 

products or articles using technologiesrelated 

to mixing and blending of solid or liquid 

materials.  





MEASE 

Styrkor 

• Bra struktur 

• PROC används 

 

Begränsningar 

• Används bara för metaller och 

oorganiska ämnen 

 

luft- och hudexponering 

http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-

references/mease.php 





RiskofDerm 

• Statistisk modell baserad på genomförda mätningar 

• Potentiell hudexponering 

• Dermal exposure operations  

– Hantering av kontaminerade objekt 

– Manuell utbredning av produkt 

– Utbredning av produkt med verktyg 

– Sprayning 

– Nedsänkning 

– Mekanisk bearbetning av fasta objekt 

• Totalt 664 helkroppsmätningar och 544 handmätningar 
N. D. Warren. J. Marquart, Y. Christopher, J. Laitinen, J.J. van Hemmen. Task-based 

dermal exposure models for regulatory risk assessment. Ann. Occup. Hyg. 2006.  

Sök: TNO  

Riskofderm 







Bestämma parametrar 

• Om man vill bestämma ”worst case” – sätt in worst case 

värden 

• För ”typisk” exponering – sätt in ”typiska” värden 

• Duration – enbart tiden för uppgiften….. 

• Utparametrar 50%il som standard, men lätt att ändra 

• Ger exponeringen för en speciell process! 

• Man kan summera ihop flera processer, men var försiktig! 

• Ej validerad med oberoende data! 

Hudexponering icke intuitivt! 



Input parameter Question Options Remarks; validity ranges 

Direction of application Is application done 

downward or level or 

overhead? 

Level or overhead The major direction of 

application is level or 

overhead 

Downward The major direction of 

application is downward 

Viscosity What is the viscosity of the 

product applied? 

Viscosity like water   

Viscosity like oil   

Viscosity like syrup or 

honey 

  

Tool handles What kind of tools are used 

for application? 

Tools with handles < 30 cm 

in length 

  

Tools with handles > 30 cm 

in length 

If  long handles are 

generally handled close to 

the contaminated part, 

you may want to choose 

the other option 

Use rate What is the application rate 

of the product? 

  0,0001-1,1 L/min; The 

application rate was in all 

measurements always 

below the line given by the 

following equation 

0,425*LN(cumulativedura

tion)+2,56 

Duration What is the cumulative 

duration of the scenario 

during a shift? 

  Measurements had the 

following ranges of 

durations: 1-445 minutes 

Utbredning av produkt med verktyg 



RiskofDerm 

Styrkor  

• Tydlig struktur 

• Modellen är uppgiftsbaserad 

• Tiden för exponeringen räknas in 

• Hur mycket produkt som 

används på en viss tid räknas in 

• Modellen varnar om input värden 

som modellen inte är byggd för 

sätts in.  

Begränsningar 

• Den information som behövs kan vara 

för detaljerad för användaren 

• Bara händer och kropp kan väljas som 

exponerat område.  

• Modellen tar ej hänsyn till 

skyddsutrustning 

 

 

Hudexponering  

 



Process Percenta

ge 

explaine

d 

variance 

GSD 95 % 

confidence 

interval for 

intercept 

Remarks 

    Bod

y 

Hand

s 

    

Filling, mixing and 

loading 

61% - 5.4 0.06 - 1.73 Overall good 

performance 

Wiping 50% 5.8 3.5 453 - 1464 Overall good 

performance 

Dispersion hand-

held tools 

75% 5.9 11.2 20.4 - 181 High GSD for hands; 

other parameters 

reasonable to good 

Spraying 31% 6.0 6.0 14.7 - 39.3 Moderate percentage 

explained variance; 

other parameters 

good 

Immersion 29% 9.4 34.2 0.8 -76.7 Poor performance in 

all of the parameters 

Mechanical 

treatment 

53% 4.9 - 6.4 - 34.4 Overall good 

performance 

Hur bra är modellen? 



Riskbedömning enligt REACH 

EXP 

DNEL 

Exponeringsbedömning 

 (exponeringsscenario) 

Farobedömning 

(DNEL) 

OK! 

<1 >1 

Iteration 

Exponeringsbedöm-

ningarna bygger på 

modeller (ECETOC-TRA, 

Stoffenmanager, ART; 

Riskofderm, MEASE) 

Kan baseras på mätningar 

För luftburen exponering vet 

man lite, för hud, eller oralt 

mycket skakiga modeller 



E-team 



Frågor / kommentarer? 



H-märkning

problem och möjligheter

Gunnar Johanson

Enheten för arbetsmiljötoxikologi

gunnar.Johanson@ki.se



Enheten för arbetsmiljötoxikologi vid IMM

Forskning

• Kontrollerad exponering av frivilliga: akuta effekter, 
toxikokinetik, hudupptag

• Datormodellering: toxikokinetik, hudupptag,
nanopartiklar, dos-responssamband mm

• Gränsvärdessättning (inkl hud)

• Receptormekanismer / AhR (inkl hud)

Undervisning

• Toxikologer, läkare, företagshälsovård, doktorander mm

Kriteriearbete

• Svenska kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden (H)

• Nordiska expertgruppen för kemiska hälsorisker (H)

• SCOEL – EUs expertgrupp för hygieniska gränsvärden  (H)

• AEGL – US National Academies, akuta riktvärden

• EU – LCI working group

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 2



H-märkning   Arbetsmiljöverket

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge 

tillräckligt skydd endast under 

förutsättning att huden är skyddad mot 

exponering för ämnet ifråga.

OBS! Inte en varning för hudskada

Gränsvärdeslistan AFS 2011:18:

Cirka 535 unika ämnen

varav 104 H-märkta (19%)

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 3



Gränsvärdeslistan AFS 2011:18

Cirka 535 unika ämnen

104 H-märkta (19%)

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 4



H-märkning   SCOEL

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

 Skin notation varnar för att hudupptag kan bidra signifikant till 

den totala dosen

 Innebörden av “signifikant” avgörs från fall till fall

 Betyder i allmänhet att hudupptaget uppgår till mer än 10% av

inhalationsupptaget vid nivågränsvärdet (8-h OEL)

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 5



H-märkning MAK
Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK)  und Biologische 

Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT)

H-märkning om ett av följande kriterier uppfylls

(i prio-ordning):

1. Arbetsplatsstudier visat att huexponering

förekommer och att hudupptag bidrar till toxiska

effekter

2. Djurstudier påvisat hudupptag och att detta

bidrar till toxiska effekter

3. In vitro-studier  med standardiserade metoder

påvisat hudupptag av relevant omfattning

4. Teoretiska modeller pekar på hudupptag av

relevant omfattning. Gäller särskilt carcinogener

och högtoxiska ämnen

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 6



H-märkning ECETOC
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals

Skin notation när hudupptaget är >10% av

lungupptaget vid nivågränsvärdet (8-tim OEL)

Antaganden:

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 7

Lungupptag

- Exponering vid nivågränsvärdet

- En arbetsdag (10 m3 luft)

- 50% upptag från luften

Hudupptag

- Exponering för rent ämne

- Bägge händer och underarmar (2000 cm2)

- Exponering under 1 timme



NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health

SK-SYS: Risk för systemisk toxicitet
(Hazard of systemic toxicity due to dermal absorption)

SK-DIR: Risk för direkt hudskada
(Hazard of direct effect(s) on the skin including corrosion, 

primary irritation, and reduction/disruption of the dermal 

barrier integrity; a sub-category ‘‘(COR)’’ is assigned when a 

chemical substance is identified as a corrosive)

SK-SEN: Risk för sensibilisering
(Hazard of allergic contact dermatitis, or sensitization of skin, 

mucous membranes, or airways due to dermal exposure. 

This sensitization category would be similar to the R42/43 

and R42 risk phrases used in the European Union system)
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Svenska gränsvärdeslistan

jämfört med ECETOC
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Johanson & Rauma 2008



Stor andel H-märkta

Sweden 535 104 19

SCOEL 101 38 38
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Stor variation i H-märkning

mellan länder

Nielsen & Grandjean 2004



Stor variation i H-märkning

mellan länder

 Nielsen 2004
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Unika för USA

Samstämmiga

Unika för Danmark
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Omgivningsfaktorer

• Vindhastighet

• Temperatur Ämnets egenskaper

• Molekylstorlek

• Ångtryck

• Löslighet

(Skydds)kläder (ocklusion)

Hudens egenskaper

• Tjocklek (var på kroppen)

• Hudstatus: fuktighet, eksem, 

sårskada

Avdunstning

Upptag

Många faktorer påverkar upptagets storlek

Exponering

• Mängd

• Koncentration

• Exponerad yta

• Varaktighet

• Samexponering
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Avdunstning påverkar

upptagets storlek
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Exempel: N,N-dimetylacetamid

Antaganden: 1 ml på 10 cm2 hud (= 1 mm skikt), vindhastighet 0.6 m/s, temp 32ºC

Tid till allt försvunnit från huden

= 3.4 min

65% avdunstat

35% upptag
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Hudupptag och avdunstning

varierar med flera tiopotenser

Vinylklorid

Hydrokinon

Tetrahydrofuran

Pentaklorfenol

73 H-märkta ämnen…

…57 ämnen har <50% 

hudupptag …avdunstningshastigheten

varierar från 1 till 10 000 000

…tid till allt försvunnit

varierar från 0.2 sek till 4 

dagar (1 000 000 X)

…upptagen andel varierar

från 99.7% till 0.001%

(100 000 X)
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Antaganden: 1 ml på 10 cm2 hud, 0.6 m/s, 32ºC



Problem Möjligheter

 Olika kriterier för H-märkning

 Brist på hudupptagsdata

 Skiftande kvalitet på studierna

 Dålig samstämmighet i

H-märkning

 Stor andel H (20-30%)

= låg varningseffekt

 Stor variation avspeglas inte 

med binär märkning ( H / - )

 Stor variation i avdunstning

Harmonisering

Mer hudupptagsstudier

Standardiserade mätmetoder

Harmonisering + bättre data

Mer strikta kriterier

Ternär märkning

Logaritmisk ”pD”-märkning

?

Johanson. H-märkning, problem och möjligheterHudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 17



pD
Relativt 

upptag Exempel på ämnen

7 1 000 000 Nikotin

6 100 000 Akrylamid Kloroform Natriumkromat Nitroglykol

5 10 000 Akrylnitril Bensen Nitroglycerin NMP

4 10 000 Cyanamid MTBE Kromtriklorid Koldisulfid

3 100 DEGBE Klorkresol Toluen Styren

2 10 Katekol Furfural o-Xylen

1 1 Aceton Kloroform

pD = log  
Hudupptag

Nivågränsvärde OBS! Tar inte hänsyn till avdunstning
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pD─skala

Hudexponering - ett problem i svenskt arbetsliv? 

Understrukna ämnen är H-märkta

?




