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Pakkens formål
Formålet med denne undervisningspakke er at gøre det let og spændende at undervise emner i
fysiologi, biologi, kemikalier, etik, samfundsfag og sundhedspleje i grundforløbet på STX, HTX,
sygeplejerskeuddannelsen samt på bioanalytikeruddannelsen.
Pakken giver eleverne viden om
• Kemien bag polyvinylchlorid (PVC) og plastblødgørerne ftalater – og denne kombinations
styrker og svagheder – blandt andet Van der Waals kræfter og migration af kemikalier gennem
et medie
• Biologien bag hormonsystemet og ftalaters skadelige indvirkninger derpå
• Det sundhedsetiske perspektiv i at anvende medicinsk udstyr, der potentielt skader patienten
•E
 U’s kemikalielovgivning REACH, lovgivningen om medicinsk udstyr samt denne lovgivnings
betydning på hospitalet
•K
 onflikten mellem flere interessenter: PVC- og ftalatindustrien, producenter af alternative
produkter, politikere, NGO’er, forskere, patienter og hospitaler
Pakken kan også anvendes på andre ungdomsuddannelser, f.eks. i projektforløb på grundskolens
ældste klassetrin.
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Indhold i Farlig Kemi i Blodet
Pakken indeholder en dokumentarfilm og et undervisningshæfte med fagligt materiale til flere
temaforløb, der primært retter sig mod fagene biologi og kemi – sat i en højaktuel samfundsfaglig
og etisk kontekst.

Undervisning med Farlig Kemi i Blodet
Pakken består af en 17 minutter lang film, der giver eleverne et overblik over problemstillingen
og gør emnet levende og indbydende. Efterfølgende gås der, ved hjælp af undervisningshæftet, i
dybden med de forskellige underemner – et eller flere underemner kan udvælges og fordeles på
studentergrupper.
Pakken lægger op til diskussion, og eleverne kan eventuelt tildeles hver sin rolle (industri,
politiker, hospital, patient, NGO) og udfordre hinanden i et debatpanel eller bruge det som
oplæg til et rollespil.

Perspektivering af Farlig Kemi i Blodet
Farlig Kemi i Blodet viser, hvorledes biologi og kemi kan indgå i et større samfundsmæssigt
perspektiv via en problemstilling, der er højaktuel og spænder på tværs af mange interessenter.
De studerende får også et politisk perspektiv og lærer om politiske processer.

Evaluering
Elevernes arbejde med Farlig Kemi i Blodet kan evalueres på mange måder, f.eks.:
• Oplæg for klassen
• Udarbejdelse af rapport
• Opførelse af et debatmøde, hvor en elevgruppe repræsenterer de forskellige interessenter
•R
 ollespil, hvor elevgrupper repræsenterer hver sin interessent
(f.eks. industri, politiker og miljøorganisation)

Om hormonforstyrrende ftalater
Ftalater er kemiske stoffer, der bliver tilsat PVC-plast for at gøre det blødt. De er mistænkt for at
være hormonforstyrrende. Det betyder, at de blandt andet kan skade frugtbarheden, forringe
mænds sædkvalitet, give adfærdsforstyrrelser, leverskader, fedme samt kræft. Ftalater er især
skadelige for gravide, børn og for tidligt fødte, samt kronisk syge patienter.
Der findes mange alternativer på markedet. Der er derfor ingen grund til fortsat at bruge ftalater
og udsætte svage patienter for nærkontakt med udstyr, der indebærer en sundhedsrisiko.
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Undervisningsministeriets mål
I det følgende er Farlig Kemi i Blodet sammenholdt med Undervisningsministeriets krav til undervisningen i henholdsvis STX, HTX, sygeplejerskeuddannelsen samt bioanalytikeruddannelsen. Citaterne
i venstre kolonne er taget fra:
• Bilag 45 i ’STX-Bekendtgørelsen vedr. naturvidenskabeligt grundforløb’
• Kapitel 1 i ’Bekendtgørelsen om uddannelsen til højere teknisk eksamen’
• Bilag 2 i ’Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje’ samt fra
• Kapitel 1 i ’Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk
laboratorieanalyse’

Naturvidenskabeligt grundforløb STX
Bekendtgørelse for det
naturvidenskabelige grundforløb

Opfyldes således af
Farlig Kemi i Blodet

IDENTITET
Der inddrages eksemplariske og aktuelle
problemstillinger.
- kombineret med en oplevelsesorienteret og
eksperimentel tilgang til omverdenen.

- inddrager emnet hormonforstyrrende stoffer, der er en
højaktuel problemstilling både nationalt og i EU. I Danmark har miljøminister Ida Auken forbudt fire ftalater i
en række forbrugerprodukter, og i EU er hormonforstyrrende stoffer ved at blive implementeret selvstændigt
i kemikalielovgivningen REACH. Samtidig forskes der i
en lang række sygdomme og syndromer, der menes at
være forårsaget af eksponering for hormonforstyrrende
stoffer.
- giver – gennem dokumentarfilmen - en levende forståelse af problematikken og en visuel genkendelse af
ledende forskere, politikere samt NGO’er på området.
Materialet lægger desuden op til eksperimenter med
blød PVC plast og migration af ftalater.

FORMÅL
Eleverne skal opnå viden om nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver, så de
kan udtrykke en videnbaseret mening om forhold og
problemer med et naturfagligt aspekt.

- kemikalier spiller en stor rolle i alles hverdag, men selv
om de på mange måder gavner og gør mange ting
lettere, så er de ikke problemfri. I over 30 år har det
været klart, at ftalater lækker fra blød PVC og føres ind
i patienter.
- giver eleverne en forståelse for samspillet mellem
industri, politik og videnskab.
- lærer elever at tage stilling til mange synspunkter og
udvikle egne.
- eleverne bliver undervist i en højaktuel samfundsmæssig
debat
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Bekendtgørelse for det
naturvidenskabelige grundforløb

Opfyldes således af
Farlig Kemi i Blodet

FAGLIGE MÅL OG FAGLIGT INDHOLD
Eleverne skal kunne:
- anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt
beskriver enkle sammenhænge i naturen, og kunne
se modellernes muligheder og begrænsninger.

Eleverne:
- arbejder med kemiske termer som f.eks. Van del Waals
kræfter samt migration af kemikalier gennem et
materiale.

- formidle et naturvidenskabeligt emne med korrekt
anvendelse af faglige begreber.

- kan holde korte oplæg og udføre opgaveskrivning.

- perspektivere de naturvidenskabelige fags bidrag til
teknologisk og samfundsmæssig udvikling gennem
eksempler.

- lærer om hvordan kemikalier har bidraget til teknologisk
og samfundsmæssig udvikling gennem flere århundreder.
Pakken her viser en højaktuel problematik ved et anvendelsesområde og sætter udviklingen og anvendelsen af
kemikalier i et bredere perspektiv. Forskningen i biologiske konsekvenser af kemikalier bidrager yderligere til
perspektiveringen.

FAGLIGT INDHOLD
- De valgte temaer skal give gode muligheder for
samarbejde mellem fagene.
- Demonstrerer relevansen af naturvidenskab i samfundsmæssig og historisk henseende.

Farlig Kemi i Blodet lægger op til samarbejde mellem
fagene biologi, kemi og fysik. De fysisk/kemiske egenskaber af PVC og ftalater beskrives samt deres biologiske
virkningsmekanismer i kroppen.
- eleverne bliver opmærksomme på en gruppe af kemikalier, der er vidt udbredt i naturen, og de produkter, vi
omgiver os med. Og de lærer, hvorledes man så vidt muligt
undgår dem.

DIDAKTISKE PRINCIPPER
- Delforløb skal være flerfaglige og tematiske.
- Temaerne skal være vedkommende og relevante
for eleverne ved inddragelse af aktuelle problemstillinger.

- forløbet er flerfagligt (kemi, biologi og til dels fysik) og
centreres omkring et højaktuelt tema.
- mange vil opleve indlæggelse på et hospital en eller
flere gange i sit liv eller kender mennesker, der har været
indlagt. Temaet vedrører eleverne, da de selv dagligt
udsættes for ftalater og derved selv er i risikogruppen
for at udvikle ftalat-relaterede sygdomme.

ARBEJDSFORMER
Der skal vælges arbejdsformer, som bringer eleverne i
en aktiv læringsrolle.

- eleverne udfører selv research på internettet for at blive
klogere på væsentlige begreber.
- eleverne ser dokumentaren og får visuelt input.
- der kan med fordel opfordres til praktisk research ved
f.eks. at kontakte hospitaler og spørge om produktvalg,
og der kan  arrangeres ekskursion til hospitaler (f.eks.
neonatalafdelinger), virksomheder og lignende.
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HTX
Farlig kemi i blodet kan anvendes i mange fag og fagkombinationer på HTX, f.eks. biologi B, kemi
A, teknikfag A, teknologi A og samfundsfag B.
Bekendtgørelse om uddannelsen
til højere teknisk eksamen
§ 1. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig
myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde
sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden:
medmennesker, natur og samfund, og til deres egen
udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes
kreative og innovative evner samt deres kritiske sans.
§ 2. Stk. 2. Htx-uddannelsens studiekompetencegivende sigte realiseres inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag i øvrigt. Uddannelsen skal udvikle elevernes
evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære
forhold, herunder ved kombination af teori og praktik
i værksteder og laboratorier.

Opfyldes således af
Farlig Kemi i Blodet
- inddrage emnet hormonforstyrrende stoffer, der er
en højaktuel problemstilling både nationalt og i EU. I
Danmark har miljøminister Ida Auken foreslået et forbud
mod fire ftalater i en række forbrugerprodukter, og i EU
er hormonforstyrrende stoffer ved at blive implementeret selvstændigt i kemikalielovgivningen REACH. Emnet
inddrager både medmennesker, natur og samfundet og
tillader eleverne at udvikle deres kritiske sans ved at tage
stilling.
- eleverne får grundig teoretisk viden på områderne kemi,
biologi og samfundsfag, der alle gør sig gældende i et
virkelighedsnært forhold, da problematikken med farlige
kemikalier i medicinsk udstyr netop nu udspiller sig i
Danmark og EU.

Bioanalytikeruddannelsen
For bioanalytikeruddannelsen vil fokus ligge på arbejdsmiljø, etik og patientbeskyttelse, og undervisningspakken kan passe ind i adskillige moduler som et delelement.
Bekendtgørelse for bioanalytikeruddannelsen
Kap.1. Stk. 2. Den studerende skal kunne:
1) forstå teori og metode i forhold til faglige, etiske,
arbejdsmiljømæssige og organisatoriske forhold og
kunne kombinere dette med bioanalytiske færdigheder i forbindelse med formidling, planlægning,
udvikling, udførelse, dokumentation, kvalitetssikring
og -kontrol af biomedicinske analyser.

Opfyldes således af Farlig Kemi i Blodet
- brugen af hormonforstyrrende stoffer på hospitaler er et
højaktuelt etisk dilemma, der samtidig har en forankring
i lovgivningen på området. Samtidig er det relevant med
hensyn til sikring af et godt og sundt arbejdsmiljø samt
optimal patientbeskyttelse.
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Sygeplejerskeuddannelsen
Bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen

Opfyldes således af Farlig Kemi i Blodet

Kapitel 2, stk. 5
§ 5. Uddannelsens videngrundlag er professionsbaseret og udviklingsbaseret og baseret på kundskaber fra sygeplejefaget i sammenhæng med
kundskaber fra sundhedsvidenskabelige fag, naturvidenskabelige fag, humanistiske fag samt samfundsvidenskabelige fag.

- kombinere fagene kemi, biologi, fysiologi og samfundsvidenskab i en højaktuel problemstilling, der er en del af
det daglige virke som sygeplejerske.

Modulbaserede eksempler på konkret anvendelse af Farlig kemi i blodet i undervisningsforløbet
MODUL 5 – TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED
Efter modulet har den studerende opnået følgende
læringsudbytte:

- brugen af hormonforstyrrende stoffer på hospitaler er et
højaktuelt etisk dilemma, der samtidig har en forankring
i lovgivningen på området.

- At beskrive retlige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet
- At beskrive klassiske samfundsvidenskabelige
forestillinger om viden og give eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis.
Modul 9 – sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed
Efter modulet har den studerende opnået følgende
læringsudbytte:
- At søge, sortere og kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for
en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling.
- At reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejder.

- giver indblik i problemstillingen om ftalater i medicinsk
udstyr, der involverer både forskning, politik og etik og
spiller en stor rolle i dagligdagen på hospitaler el. institutioner, hvor der benyttes medicinsk udstyr.
- giver et indblik i markedskræfterne, der styrer udviklingen af medicinsk udstyr og de forskellige interesser –
bl.a. prioritering mellem økonomi og patienters helbred
osv.
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