
FAKTA NIKKEL
Nikkel, i form af forskellige legeringer og forbindelser, har været i udbredt til kommercielt brug i 
mere end 100 år. Flere millioner arbejdstagere over hele verden udsættes for luftbårne dampe, støv 
og tåger, der indeholder nikkel og dets forbindelser. Nikkel forekommer naturligt i omgivelserne i lave niveauer. 
Nikkelforbindelser og metallisk nikkel har mange industrielle og kommercielle anvendelser, herunder til rustfrit 
stål og andre nikkellegeringer, katalysatorer, batterier, pigmenter og keramik. Udsættelse sker ved indånding, 
indtagelse eller hudkontakt. Der er rapporteret om hudgener og luftvejspåvirkninger efter udsættelse for nikkel. 
Studier har vist en øget risiko for lunge- og næsekræft efter udsættelse for raffineret nikkelstøv og nikkel subsulfid. 
Nikkelforbindelser klassificeres som kræftfremkaldende i gruppe 1 af IARC, hvilket betyder, at de er dokumenteret 
kræftfremkaldende for mennesker. Metallisk nikkel er klassificeret som gruppe 2B, hvilket betyder at det 
sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker.

Hvor opstår risikoen  

De fleste arbejdstagere som er udsat for nikkel og 
nikkelforbindelser i EU arbejder inden for fremstilling 
af metalvarer og maskiner, samt fremstilling af 
transportudstyr. Erhvervsmæssig udsættelse er almindelig 
for arbejdere beskæftiget ved minedrift, smeltning, 
svejsning, støbning, sprøjtemaling og slibning af nikkel og 
nikkelforbindelser.

Mere om stoffet

Nikkel er et sølvfarvet metallisk grundstof fundet i 
jordskorpen. Det kan kombineres med andre stoffer 
for at danne nikkelforbindelser. På grund af dets unikke 
egenskaber har nikkel mange industrielle anvendelser. 
Det meste nikkel anvendes i metallegeringer, fordi det 
giver nyttige egenskaber, såsom korrosionsbestandighed, 
varmebestandighed, hårdhed og styrke. 

Hvordan kan nikkel påvirke dig

Erhvervsmæssig udsættelse for nikkel forekommer 
hovedsageligt ved indånding af støvpartikler og dampe 
eller ved hudkontakt. Akut udsættelse for høje niveauer 
af nikkel ved indånding kan forårsage alvorlig skade på 
lunger og nyrer. Langvarig udsættelse for raffineret nikkel 
støv medfører en øget risiko for lunge- og næsekræft, 
fx hos nikkelraffinaderi-arbejdere. Raffineret nikkelstøv 
er en blanding af mange nikkelforbindelser, hvoraf 
nikkelsubsulfid er den vigtigste bestanddel. Langvarig 
udsættelse af huden for nikkel kan føre til eksem med 
klager over tør, irriteret eller kløende hud. Langvarig 
udsættelse for indånding af nikkel kan resultere i 
åndedrætsbesvær, herunder en type astma, der er specifik 
for nikkel, nedsat lungefunktion og bronkitis.

Latensperioden mellem eksponering og nikkelrelateret 
kræft varierer fra 13 til 24 år.

Hvad kan du gøre

Arbejdstagerne skal informeres om virkningerne af 
udsættelse for nikkel.

Den mest effektive måde at forebygge udsættelse på er 
ved at fjerne stofferne, eller substituere til stoffer, der er 
mindre farlige. Hvis det ikke er muligt, skal processerne 
kapsles inde og der skal anvendes procesventilation. Da 
metallisk nikkel og nogle nikkelforbindelser kan forårsage 
hudsensibilisering, skalhudkontakt om muligt forhindres. 
Hvis dette ikke er muligt, skal der indføres foranstaltninger 
til at minimere hudkontakt. Disse kan omfatte passende 
personligt beskyttelsestøj og handsker. Personlige 
værnemidler anvendes som den sidste løsning, når alle 
andre praktisk gennemførlige foranstaltninger er iværksat, 
men forebyggelsen stadig ikke er tilstrækkelig.
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