
FAKTA ACRYLAMID
Omkring 54.000 arbejdstagere i EU anslås at være potentielt udsat for acrylamid. Den 
erhvervsmæssige udsættelse for acrylamid er primært fra hudkontakt med den faste 
monomer og indånding af støv og damp under fremstilling af acrylamid og polyacrylamid. 
Udsættelse øger risikoen for flere typer kræft, stoffet er klassificeret som gruppe 2A 
ved IARC, dvs. at det sandsynligvis er kræftfremkaldende hos mennesker. I kroppen 
omdannes acrylamid til en forbindelse kaldet glycidamid, som forårsager mutationer og 
beskadigelse af DNA. Høje niveauer af erhvervsmæssig udsættelse for akrylamid kan 
også forårsage neurologisk skade. Undersøgelser af erhvervsmæssig udsættelse er dog 
for øjeblikket begrænsede. 

Hvor opstår risikoen

Medarbejdere indenfor fremstilling af papir, tekstiler og 
kosmetik, fødevarer og plast, samt medarbejdere indenfor 
byggeri, støberi, olieboring og minedrift er potentielt udsat 
for acrylamid.

Mere om stoffet

Acrylamid er en umættet amid, der er et hvidt, lugtfrit 
krystallinsk fast stof ved stuetemperatur. Det anvendes 
primært til polyacrylamid- og acrylamidcopolymerer, 
der anvendes i mange industrielle processer, såsom 
fremstilling af papir, farvestoffer og plast samt til 
behandling af drikkevand og spildevand, herunder 
kloakvand.

Hvordan acrylamid kan påvirke dig

Langvarig eller gentagen udsættelse kan forårsage 
muskelsvaghed, manglende koordination, hududslæt, 
overdreven sved på hænder og fødder, kolde hænder, 
afskalning af huden, følelsesløshed, unormale 
fornemmelser i hud eller muskler, træthed samt centrale 
og perifere skader på nervesystemet. Udsættelse for 
acrylamid over flere år kan forårsage flere former for kræft 
pga. beskadiget DNA.

Latensperioden mellem udsættelse og acrylamidrelateret 
kræft varierer fra 4 til 16 år.

Hvad du kan gøre 

Arbejdstagerne skal informeres om virkningerne af 
udsættelse for acrylamid.

Den bedste løsning er at fjerne udsættelsen eller at 
begrænse den ved at undgå indånding og kontakt med 
huden.Som udgangspunkt skal der anvendes lukkede 
systemer til håndtering af acrylamid monomer. Hvis 
det ikke er teknisk muligt, skal der anvendes effektiv 
procesventilation. Hvis man ikke på anden måske kan sikre 
tilstrækkelig forebyggelse, skal personlige værnemidler 
benyttes som en sidste udvej. Medarbejdere, der 
håndterer stoffet, bør bære lange polyvinylhandsker 
og vaskbart arbejdstøj. Det er forbudt at spise på 
arbejdspladsen. Arbejdstagerne skal vaske sig grundigt i 
slutningen af hvert skift og efter en utilsigtet kontakt med 
stoffet. 
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