
 

Scantox skrotter farlig kemi og anerkendes med 
prisnominering 
Forskningsvirksomheden i Lille Skensved har gennemført en stor indsats for at 
forbedre arbejdsmiljøet ved at erstatte kræftfremkaldende kemi med bedre 
alternativer. Det giver en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Kemi 
og vådt arbejde. 

Scantox A/S er en forsknings- og udviklingsvirksomhed, som arbejder for 
medicinalindustrien med blandt andet at beskrive lægemidler og medico-udstyrs 
påvirkning af vævet. Den proces har tidligere involveret kemiske produkter, der er 
sundhedsskadelige. 

”Indtil sidste år brugte vi Xylen og paraffin med DMSO (dimethylsulfoxid) til at dehydrere og 
indstøbe vævsprøver. Men begge kemikalier er potentielt sundhedsskadelige. Efter ønske fra 
medarbejdere i laboratoriet gik vi i gang med at finde egnede erstatninger,” fortæller Mette 
Ellemann-Søtofte, Operationel Direktør i Scantox. 

Stoffet Xylen er både brandfarligt, kræftfremkaldende, reproduktionstoksisk og kan over tid skade 
centralnervesystemet. DMSO er et opløsningsmiddel, som kan irritere hud, øjne og luftveje. 
Stofferne kunne dog ikke erstattes, hvis vævsprøvernes kvalitet blev forringet. Men Scantox var 
opsat på at gøre en aktiv indsats for at teste nye løsninger. Det skete i samarbejde med 
virksomhedens patologer, som er veterinærer med speciale i toksikologi.  

”Patologerne rejste denne bekymring, fordi vævsprøvernes kvalitet er afgørende for, hvor god en 
analyse og rapport, vi kan levere til vores kunder. Derfor dedikerede vi en patolog til at afprøve 
og validere alternativerne,” forklarer Mette Ellemann-Søtofte. 

Indsatsen fra Scantox har på alle parametre været en succes. Laboranterne og bioanalytikernes 
arbejdsmiljø er blevet bedre. Herudover sparer Scantox årligt 100.000 kr. på at have valgt de 
mindre skadelige alternativer: 

”Først og fremmest har vi haft et meget vellykket samarbejde mellem medarbejdere, ledere og 
arbejdsmiljøorganisation om at substituere kemikalierne. Det vigtigste er selvfølgelig, at vi 
mærkbart har forbedret arbejdsmiljøet for vores ansatte. Besparelsen tager vi som en glædelig 
sidegevinst. Og så er vi selvfølgelig rigtig stolte over at Arbejdsmiljørådet har valgt at anerkende 
vores indsats med en nominering til Arbejdsmiljøprisen,” fortæller Mette Ellemann-Søtofte. 

Stærk inddragelse af medarbejderne 
Anerkendelsen er helt på sin plads, mener Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet. Hos 
Scantox er både inddragelsen af medarbejderne og arbejdet med substitution 
bemærkelsesværdigt. 

”De har helt konkret fjernet sundhedsskadelige stoffer, og i samarbejde med AMO har 
medarbejderne fået tid til at udvikle nye metoder uden skadelige stoffer og af samme kvalitet som 
før. Viljen til at komme af med farlig kemi kan virkelig gøre en afgørende forskel, og så har det 
endda givet Scantox en årlig besparelse på 100.000 kroner. Det er glædeligt at se, at denne 
arbejdsmiljøindsats har flere positive effekter.” 



Om Scantox A/S 
Scantox A/S er en præklinisk kontraktforskningsorganisation, der forsker i nye potentielle 
lægemidler efter regulatoriske krav. Scantox har eksisteret siden 1977 og har siden 2021 været 
ejet af det nordisk-baserede investeringsselskab Impilo. 

Scantox A/S har ca. 100 medarbejdere og har domicil i Lille Skensved.  

• Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Kemi og vådt arbejde 
• Adresse: Hestehavevej 36A, 4623 Lille Skensved 
• Kontakt: Mette Ellemann-Søtofte, Operationel Direktør, T: 56 86 15 00, M: 

meo@scantox.com eller Maria Frederiksen, Arbejdsmiljørepræsentant, T: 56 86 15 00. M: 
mfr@scantox.com 

Om Arbejdsmiljøprisen 
Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, der gør noget særligt for 
arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere 
udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og 
Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage. 

• Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022 kåres torsdag d. 19. maj i DGI-byen i København. 
• Information og tilmelding på arbejdsmiljøprisen.dk. 
• Kontakt: Amalie Ebler Blichfeld, Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 86 32,  

M: aeb@amr.dk  
Om Arbejdsmiljørådet 
I Arbejdsmiljørådet mødes arbejdsgivere og arbejdstagere om den fortsatte udvikling af et bedre 
arbejdsmiljø i Danmark. 

En af Arbejdsmiljørådets kerneopgaver er at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på 
arbejdsmiljøområdet. Læs mere om vores arbejde på amr.dk. 

 

Nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2022 
Arbejdsulykker 

• HKScan Danmark A/S 

• Kemp & Lauritzen 

• Elopak Denmark A/S 
Kemi og vådt arbejde 

• EFApaint A/S 
• Scantox A/S 
• HOUNÖ A/S 

Psykisk arbejdsmiljø 
• Nykøbing F. Sygehus 
• Økonomiforvaltningen i Københavns 

Kommune 
• EWII A/S 

Muskel- og skeletbesvær 
• Lidl Danmark 
• NH Jespersen 
• Aalborg Kommunes Kirkegårde og 

Krematorium
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