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Blankett CM-register OBS! ska sparas i 40 år
Vid exponering av CM-ämnen (cancerframkallande och mutagena ämnen) ska denna blankett fyllas i,
skrivas under av ansvarig chef och sedan skickas till Registraturen där den kommer att sparas i minst
40 år. Syftet med registret är att bevara uppgifter om exponering för att underlätta utredningar om
sjukdomssamband.
1.

Namn på medarbetare/student:

Personnummer:

2. Arbetsplats (institution, avdelning, enhet):

3. Medarbetarens/studentens arbetsuppgifter

4. Kemisk riskkälla/kemisk produkt som medarbetaren/studenten utsatts för:

Namn på kemisk produkt/er:

5.

CAS-nummer:

Datum då exponering skett:

6. Uppmätt eller uppskattad halt av exponering (på vilket sätt exponering skett, hur länge och ofta):

7.

Övrigt, ev beskrivning av händelseförloppet eller hänvisning till annan dokumentation av
händelsen:

För att avgöra vilken grad av exponering som en arbetstagare utsatts för behövs uppgifter om på vilket
sätt arbetstagaren exponerats, hur hög exponeringen varit och hur länge och ofta den skett.
OBS! Om medarbetaren inte själv fyller i formuläret ska denne ha en kopia på anmälan enligt PuL.
Kontaktperson för registret är arbetsmiljösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten.
Prefekt/motsvarande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Information enligt Personuppgiftslagen (1998:204), PuL
När uppgifter om personuppgifter registreras så ska den berörda individen få information om detta.

Syftet med blanketten är att Uppfylla lagkrav i AFS 2014:43 § 41, där det står att:
Arbetsgivaren ska föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk
för ohälsa i arbete med kemiska produkter som ska vara märkta med faroangivelse H350 eller H340
eller vid verksamheter enligt 38 § andra stycket. Registret ska innehålla uppgifter om arbetstagarens
namn, arbetsuppgifter, vilken kemisk riskkälla som arbetstagaren utsatts för samt uppmätt eller
uppskattad grad av exponering. Enligt 3 § arbetsmiljöförordningen ska arbetsgivaren förvara register
under minst 40 år räknat från den dag då exponeringen upphörde.”
Syftet med registret är att bevara uppgifter om exponering för cancerframkallande och mutagena
ämnen för att underlätta utredningar om sjukdomssamband.
Uppgifterna kommer att sparas i Umeå universitets centrala diarium.
Personuppgiftsansvarig:
Umeå Universitet
901 87 Umeå
Organisationsnummer 202100-2874
E-post: umea.universitet@umu.se
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till läkare vid utredning om sjukdomssamband.
Den registrerade har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter
skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera
vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Den personuppgiftsansvarige är
enligt 28 § personuppgiftslagen skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är
felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
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