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1. INNLEDNING 

1.1 Formål 
Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold. 
 
Krav om register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige 
forholdet og til sykdom eller skade viser seg. 
 
Eksponeringsregisteret skal sørge for at arbeidsgiver/leder kan: 

 Ha oversikt over ansattes arbeidsmiljø og eksponeringer 

 Gjøre riktige tiltak på riktig grunnlag 

 Gi riktig helseoppfølging til eksponerte arbeidstakere 

 Dokumentere opplysninger om eksponeringer som kan gi yrkessykdom eller -skade 

1.2 Omfang 
Rutinen gjelder for ledere og arbeidstakere som arbeider med følgende eksponeringer: 

 Kreftfremkallende og mutagende kjemikalier 

 Bly og blyforbindelser 

 Asbest 

 Biologiske faktorer (smittegruppe 3 og 4 og anmerkning D) 

 Ioniserende stråling 

 Bergarbeid (helsefarlige stoffer) 
 
NB! Lukkede systemer hvor arbeidstakerne ikke blir eksponert medfører ingen krav om register. 
Eksempler på hva som kan føres: 

 Stikkskade (biologisk): Ved stikk fra positiv smittekilde skal register føres (for eksempel 
pasient som har Hepatitt B). Ved etterfølgende negativt prøvesvar kommenteres dette i 
registeret. Ved ukjent bruker med lav sannsynlighet for smitte føres register ved 
etterfølgende positivt prøvesvar 

 Asbest: Under vedlikeholdsarbeid oppdages det asbest i noen materialer. Arbeidet 
avbrytes, men det er usikkert om noen har pustet inn støvet. Dette skal registerføres. 

 Kjemikalie: En gang i året utføres det et arbeid som medfører håndtering av et 
kreftfremkallende kjemikale. Det benyttes fullt verneutstyr. Eksponering kan likevel ikke 
utelukkes, så register skal føres. 

2. RUTINE FOR FØRING I EKSPONERINGSREGISTER 

2.1 Ansvar  
Arbeidstaker som blir eksponert for arbeidsmiljøforhold beskrevet i punkt 1.2 skal snarest registrere 

dette i Eigersund kommunes eksponeringsregister og melde fra til leder 

Er arbeidstaker forhindret fra å føre dette selv inn i registeret, skal leder gjøre det på vegne av 

arbeidstaker. 

Registrering i eksponeringsregisteret gjøres her. 

2.2 Tilgang 
Registeret skal være tilgjengelig for arbeidstakeren (opplysninger om seg selv), 

bedriftshelsetjenesten, verneombud, arbeidsmiljøutvalget, HMS-rådgiver og Arbeidstilsynet. 

Opplysninger av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne. 

https://skjema.onacos.no/eigersund/sd/skjema/EIG268/
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2.3 Oppbevaring 
Eksponeringsregisteret vil til enhver tid være oppdatert i Eigersund kommune sitt arkivsystem (sak 

20/2968). 

Oppbevaringsperiode følger av vedlegg 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 1 – Oversikt over eksponeringer og krav til register 

Eksponering Lovverk Beskrivelse Innhold i register Arkivtid 

Kreftfremkallende 
eller mutagene 
kjemikalier 

§ 31-1 Register skal føres for arbeidstakere som er eller kan bli eksponerte, 
uavhengig av mengde og eksponeringstid. Dette er produkter som er 
merket med H350, H350i eller H340, samt blant annet PAH 
(polysykliske aromatiske forbindelser) og harde tresorter (eik, bøk 
osv). Merk at kjemikalier der det er mistanke om kreft/mutagene 
egenskaper (H351 og H341) ikke utløser krav om register. 

 Navn og fødselsnummer (11 sifre) 

 Stilling og arbeidssted 

 Opplysninger om eksponeringen (hva, hvordan, 
konsentrasjoner, tidspunkt, varighet) 

60 år 

Bly og 
blyforbindelser 

§ 31-1 Register skal føres for alle som arbeider med bly og blyforbindelser.  Navn og fødselsnummer (11 sifre) 

 Stilling og arbeidssted 

 Opplysninger om eksponeringen (hva, hvordan, 
konsentrasjoner, tidspunkt, varighet) 

60 år 

Støv med 
asbestfibre 

§ 31-2 Register skal føres for arbeidstakere som kan bli eller har vært 
eksponert for støv med asbestfibre i arbeid for arbeidsgiveren. 

 Navn og fødselsnummer (11 sifre) 

 Stilling og dato for tilsetting 

 Arbeidets art og varighet 

 Eksponeringen 

 Dato for helseundersøkelse og navn på legen som 
gjennomførte helseundersøkelsen 

60 år 

Biologiske faktorer § 31-3 Register skal føres for arbeidstakere som er eller har vært eksponert 
for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og 4 og med anmerkning 
D i vedlegg 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Dette er 
mikroorganismer og endoparasitter som kan forårsake alvorlig 
infeksjonssykdom hos mennesker og utgjøre en alvorlig fare for 
arbeidstakerne og med risiko for spredning til samfunnet. Eksempler 
er Coronavirus SARS-CoV-2, Hepatitt B-virus, HIV-virus, Gulfebervirus, 
Ebolavirus, Salmonella typhi og Shigella dysenteriae (type 1).  

 Navn og fødselsnummer (11 sifre) 

 Type arbeid som er utført 

 Den biologiske faktoren (om mulig) 

 Eksponeringer i forbindelse med eventuelle 
ulykker/uhell 

40/10 år 

Ioniserende 
stråling 

§ 31-4 Register skal føres for arbeidstakere som arbeider med ioniserende 
stråling (røntgenstråling, partikkelstråling eller radioaktiv stråling 
(0,01-10 nm). Også arbeidstakere som ikke arbeider med ioniserende 
stråling, men som kan være utsatt for eksponering i arbeidet utover 
normale bakgrunnsnivåer, skal registreres (f.eks. radon).  

 Navn, adresse og fødselsnummer (11 sifre) 

 Nåværende arbeid 

 Tilsettingstid 

 Individuelt målte stråledoser 

60 år 

Bergarbeid § 31-5 Register skal føres for arbeidstakere som er utsatt for helsefarlige 
stoffer ved bergarbeid som benyttes i driften, avgasser fra maskiner, 
ioniserende stråling, kvartsstøv, asbestfibre fra berggrunnen osv.  

 Navn og fødselsnummer (11 sifre) 

 Stilling og arbeidsplass 

 Arbeiders art 

 Eksponeringens art, grad og varighet 

60 år 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-06-1357/§31-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-06-1357/§31-2
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-06-1357/§31-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-06-1357/§31-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2011-12-06-1357/§31-5

