Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43, § 37a-g och rubriken ”Särskilda krav
för allergiframkallande produkter och vissa processer” speciﬁcerar kraven på ett systematiskt
arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker.
MRFs utbildning vänder sig till arbetsledare, bilplåtslagare/karosseriarbetare, billackerare, plastreparatörer
och bilglasarbetare.
Utbildningen körs live online
Du får utbildningen där du är och integrerar med både kursledare och deltagare. Krav på utrustning är PC,
laptop eller läsplatta med kamera och mikrofon. MRF använder programmet TEAMS.
Är ni många deltagare från samma företag?
Om ni är många personer från samma företag/koncern som behöver utbildning rekommenderar vi att ni
kontaktar Jan Olvenmo, jan@mrf.se eller 08-701 63 21 för att diskutera ett eget upplägg/eller separat
utbildning för er.
Lärandemål
Kursen förmedlar den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska
produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43, som infördes i juli
2015, "Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer". Om verksamheten
t.ex. inte uppfyller 37e § eller 37g § så kan sanktionsavgifter komma i fråga.
Kurslängd - om inget annat anges för speciﬁk kurs
Normalt ca 2,5 - 3 timmar
Kursavgift - om inget annat anges för speciﬁk kurs
Ordinarie pris 995 kr per deltagare.
Pris MRF-medlem och/eller medlem i Bilplastteknik 495 kr.
Moms tillkommer.
För att kursen ska bli av krävs minst 10 deltagare, men detta kan i vissa fall variera.
Har ni behov av specialanpassad kurs vänligen kontakta Jan Olvenmo 08-701 63 21 eller
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jan.olvenmo@mrf.se
Här kan du ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Övrig information
Kursen kommer att hållas online via Microsofts programTEAMS.
Ni behöver PC, laptop eller läsplatta med mikrofon och allra helst kamera. Saknas mikrofon har Teamsverktyget en chattfunktion man kan använda.
Inbjudan/kallelse med länk skickas någon dag före kursstart till enbart den mailadress som angivits för
deltagaren. Det är därför viktigt att vi har rätt mail-adress till deltagarna. Intyg skickas efter kursen.
Kort beskrivning om Teams ﬁnner du här.
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