
 
 

 

Til personer som bærer prøvetakingsutstyr, direktevisende måleutstyr eller avleverer 

biologiske prøver som skal analyseres ved Statens arbeidsmiljøinstitutt: 

 

 

INFORMASJON VEDRØRENDE ELEKTRONISK LAGRING AV 

DATA KNYTTET TIL YRKESHYGIENISKE MÅLINGER VED 

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 
 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lagrer permanent opplysninger som står på 

prøvetakingsskjemaene sammen med relevante analyseresultater i databasen EXPO.  

 

Personopplysninger som blir oppgitt på prøvetakingsskjemaene (navn, fødselsdato) legges 

imidlertid ikke inn i EXPO, men lagres i en persontabell som av sikkerhetsgrunner er 

lokalisert på en separat PC som ikke er i nettverk. I persontabellen blir hver enkelt person 

tildelt et unikt nummer som blir lagt inn i EXPO og knyttet til de øvrige prøveopplysningene, 

noe som sikrer sporbarhet av de anonymiserte data. Persontabellen inneholder pr. 2008 ca. 

27.000 navn.  

 

Formålet med registreringen er å skaffe en historisk oversikt over eksponering for 

forurensninger i arbeidsatmosfæren hos norske arbeidstakere i ulike bransjer.  

 

Alle som har sine navn lagret i persontabellen, kan ved en skriftlig henvendelse til STAMI få 

utlevert eksponeringsdata fra EXPO knyttet til sitt unike nummer i persontabellen. 

Enkeltpersoner har ønsket dette i forbindelse med blant annet trygderettssaker. Dersom 

personopplysningene ikke skulle være korrekte, kan personen kreve å få dem rettet eller 

slettet. Data fra EXPO knyttet til personopplysninger fra persontabellen utleveres kun etter 

skriftlig samtykke fra den personen dataene kan knyttes til. 

 

Anonymiserte oversikter fra EXPO, uten bedrifts- og personopplysninger, benyttes i flere 

sammenhenger, blant annet av yrkesmedisinske klinikker som faglig grunnlag under 

pasientutredninger. Slike anonymiserte oversikter etterspørres også av bedriftshelsetjenester 

og Arbeidstilsynet i tilfeller der disse ønsker bakgrunnsinformasjon om eksponering i 

bestemte situasjoner, ofte i forbindelse med utarbeidelse eller etterprøving av 

risikovurderinger. Anonymiserte data fra EXPO kan også bli benyttet i 

forskningssammenheng.  

 

Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 

(KBA) som har ansvaret for drift og registrering av data i basen. Det er kun én saksbehandler 

som kan ta data ut av basen for videre distribuering. 

 

Databasen har konsesjon fra Datatilsynet. 

 

 


