
Brukerveiledning
- Eksponeringsregister



Register over eksponerte arbeidstakere (1)

ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i 
tråd med krav i «Forskrift for utførelse av arbeid», § 31. Forskriften er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og 
formålet 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.



Register over eksponerte arbeidstakere (2)

1. 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.  Det kan dog lastes opp 
dokumenter med ytterligere beskrivelse av eksponeringsforhold. Aktuelle dokumenter kan være rapport fra 
risikovurderinger, rapport fra yrkeshygieniske målinger, relevante fagartikler/rapporter etc.

2. Register over eksponerte arbeidstakere må ikke forveksles med eller fungere som medisinsk journal som BHT eller 
annet helsepersonell er ansvarlig for. 

3. Arbeidstakere som er oppført i aktuelle registre skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysninger om egen 
person (§31-6). 

4. Opplysninger av ikke personlig karakter gjøres kjent for arbeidstakerne (§31-6). 

5. 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).

6. coBuilder AS er ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller 
indirekte) som følger av at data eller opplysninger ellers er ukorrekte eller misvisende.

7. coBuilder AS er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at ProductXchange ligger nede eller 
misbrukes.



Eksponeringsregister (1)

 Når du får advarsel om at ditt brukersted har produkter som krever registrering av ansatte som utsettes for 
disse i henhold til forskrift om utførelse av arbeid §31 (31-1, 31-2, 31-3, 31-4 og 31-5)kan du gjøre følgende:
 Trykk på «Warning-bilde» for registrere ansatte på dette brukersted. Du må så søke opp ansatte (se 

neste side) eller registre en ny ansatt.
 Dette må gjøres per prosjekt.

 Du må godkjenne brukervilkår som er vedlagt i pdf i ProductXchange før du kan legge til ansatte i 
eksponeringsregisteret. Det er kun brukere med bedriftsadministratortilgang som har tilgang til 
eksponeringsregisteret.



Eksponeringsregister (2)

 Når du har trykket på advarselen på brukerstedet må du søke opp ansatte og legge til eksponeringsregistret.
 Er ikke ansatt registrert kan du registrere vedkomne som vist på Eksponeringsregister (3) – neste side.



Eksponeringsregister (3)

 1: Trykk på «legg til ny ansatt til eksponeringsregister»
 2: Bilde over kommer opp. De blå feltene må fylles inn for å opprette en ansatt i eksponeringsregisteret.

1:

2:



Eksponeringsregister (4)

 I Legg til ny registrering til Arbeidsregister logg kan du gjøre følgende:
 1: Knytte ansatt til brukersted, legge til eksponeringstype, sette startdato, velge eksponeringshyppighet 

og lage en beskrivelse av ansattes arbeidshverdag eller lignende
 2: Legge ved tilleggsdokumenter som risikovurderingsrapporter, rapporter fra yrkeshygieniker e.l. samt 

sette dato for siste helsekontroll
 3: Her ser du oversikt over produkter fra brukersted ansatt kan være eksponert for, du kan sette 

sluttdato og kontaktinformasjon på ansattes lege.

1:

2:

3:



Eksponeringsregister (5)

 Eksponeringsregisteret finner man også i menylinjen under «Verktøy»
 Trykk på øyet «Vis produkter» og du kan også legge til ny registrering i arbeidsregister logg 
 Trykk på grønn pluss og du kan klegge til en ny stilling til den ansatte
 Trykk på søppelkurv-ikon og du kan slette oppføring
 Trykk på nedadgående rød pil og du kan arkivere oppføring av ansatt (ansatt som f eks har sluttet i 

bedriften)



Kontaktinformasjon og kurs
ProductXchange brukes idag av ca. 3.500 bedrifter i Norge. Brukshyppighet, behov, nivå og hensikt varierer i 
stor grad, også i den enkelte bedrift. Vi har derfor valgt å utvide antall kurs fordelt på ulike moduler som er 
etterspurt blant våre mange brukere. Det er nå anledning til å velge kurs som passer ditt behov, eller velge alle 
hvis du har administratoroppgaver i din bedrift. Se til enhver tid oppdatert tids- og stedspunkt for kurs her: 
http://www.cobuilder.com/no/Kurs1/ChemXchange-kurs/

I tillegg kan du booke oss til bedriftsinterne kurs hvor vi skreddersy et opplegg for din bedrift. Les mer om 
bedriftsinterne lurs her: http://www.cobuilder.com/no/Kurs1/Bedriftsinterne-kurs/

Kontakt oss på hms@cobuilder.com eller på telefon 67 51 61 00 ved ytterligere spørsmål.

http://www.cobuilder.com/Documents/Kurs/Kursmodul PCX ferdig oversikt per 13 des (3).pdf
http://www.cobuilder.com/Documents/Kurs/Kursmodul PCX ferdig oversikt per 13 des (3).pdf
http://www.cobuilder.com/no/Kurs1/ChemXchange-kurs/
http://www.cobuilder.com/no/Kurs1/Bedriftsinterne-kurs/
mailto:hms@cobuilder.com

