ProductXChange - Register over eksponerte arbeidstakere.
Bagrunn:
Forskrift om utførelse av arbeidet omfatter spesifikke krav til etablering av register over eksponerte
arbeidstakere. Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og formålet med forskriften er «å sikre at
utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at
arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eler helse». Arbeidsgiver er pliktig til å opprette og føre
registeret over eksponerte arbeidstakere (§31-1, 31-2, 31-3, 31-4 og 31-5). Registeret omfatter
følgende type eksponering og/eller typer arbeid (§ 31):
•
Arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly
•
Arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfibre
•
Arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer
•
Arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling
•
Arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid
Funksjon i ProductXchanage
ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte
arbeidstakere i tråd med krav i «Forskrift for utførelse av arbeid», § 31 og følgende opplysninger kan
registreres:
1. Personopplysninger inkl.
o Kjønn
o Navn
o Fødselsnummer
o Stilling og arbeidssted
2. Arbeidsforhold
o Arbeidsgiver. Ansatt fra/til
o Ansatt nr.
o Stilling fra/til
o Arbeidssted fra/til
3. Opplysninger om eksponeringsforhold
o Type eksponering – kategorier: kjemikalier, asbest, biologiske faktorer, ioniserende
stråling, bergarbeid.
o Hyppighet av eksponering – kategorier: daglig, ukentlig, flere ganger årlig eller sporadisk.
o Eksponeringsnivå: - kategorier: eksponering på nivå med bakgrunnsnivå, lav eksponering,
middels eksponering og høy eksponering.
o Beskrivelse av eksponering – fri tekst med anledning til nærmere beskrivelse av
arbeidsforhold og eksponering.
o opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstaker eksponeres for, hvordan og i
hvilke konsentrasjoner eksponering forekommer, og tidspunkt og varighet av
eksponering
I tillegg kan det lastes opp dokumenter med ytterligere beskrivelse av eksponeringsforhold. Aktuelle
dokumenter kan være rapport fra risikovurderinger, rapport fra yrkeshygieniske målinger, relevante
fagartikler/rapporter etc.
Aktuelle opplysninger som er inkludert i register over eksponerte arbeidstakere i ProductXChange er i
overenstemmelse med kravene i forskriften. Det er ikke anledning til å registrere flere opplysninger
enn de som er angitt i forskriften og registeret skal IKKE inneholde opplysninger av medisinsk
karakter slik som medisinske opplysninger ref. kommentar til Forskrift om utførelse av arbeid § 31).
Register over eksponerte arbeidstakere må ikke forveksles med eller fungere som medisinsk
journal som BHT eller annet helsepersonell er ansvarlig for.

Arbeidstakere som er oppført i aktuelle registre skal gjøres kjent med dette og ha adgang til
opplysninger om egen person (§31-6). Videre skal opplysninger av ikke personlig karakter gjøres kjent
for arbeidstakerne (§31-6). Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale,
verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og andre personer med særlige oppgaver å ivareta
sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og Arbeidstilsynet (§31-6).
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