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Kor mange er utsett?

 Sjølvrapportert frå
Leverkårsundersøkinga i 2019

 Gir ikkje kunnskap om kva dei
yrkesaktive er utsett for, nivå 
eller iboende risiko til stoffa

 Det er behov for objektive 
mål på eksponeringa

Kilde: SSB, LKU-A 2019 noa.stami.no

https://noa.stami.no/tema/




Nasjonal database for luftborne eksponeringar

 EXPO 2014: Tildeling frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) til etablering av 
nasjonal eksponeringsdatabase

Målsetning:
 Ein felles database som skal gi auka kunnskap om den kjemiske eksponeringa i norsk 

arbeidsliv
 Verksemdene skal få lett tilgang til og oversikt over eigne målingar
 Elektronisk registrering (frivillig) av yrkeshygieniske målinger (luftprøver) som 

gjennomføres i norsk arbeidsliv

 EXPO Online 2017: Nettbasert registrerings og lagringsløysing





EXPO Online- bedriftens digitale arkiv for lufteksponering
Gratis nettbasert løsning
Trygg

Ingen uvedkomne får tilgang- autentisering og 
autorisering via Altinn/DIFI
Sikker lagring- standard format, driftssikkert, STAMI 
drifter

Uavhengig av laboratorium som analyserte prøvene

Bedre oversikt over egne eksponeringsmålinger
Grunnlag for forbedringstiltak, 
målrettet forebyggende innsats, tidstrender

Data blir en del av den nasjonale databasen- EXPO

Næringsgjennomsnitt

Tilgang til bransjeoversikter (STAMI v/NOA)

Bruk av data
• Data i EXPO Online er bedriftens eiendom
• STAMI oppbevarer disse trygt for bedriftene
• STAMI ved NOA vil på sikt kunne gi ut 

oversikter på nasjonalt nivå
• Anonymiserte/avidentifiserte data kan også 

benyttes i mellom annet forskning, 
grenseverdiarbeidet, utredninger 
ved arbeidsmedisinske klinikker

Svar på vanlige spørsmål:
 EXPO er etablert som en permanent 

nasjonal database
- med tilhørende elektronisk 
lagringsløsning, EXPO Online

 Tilsynene har ikke tilgang
 Bedriftene styrer tilgangen selv i Altinn/ID-

Porten



EXPO Online Prosjekter i utvalgte bransjer
EXPO

Permanent lagring

Fleire målingar inn i EXPO

STAMI forskningsprosjekter



Prosjekt i utvalgte bransjar
 Identifisert av arbeids- og referansegruppa for EXPO
 LO, NHO/Norsk Industri, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, STAMI
 I samarbeid med bransjeforeiningane og arbeidstakarorganisasjonane

 Kriterier mellom anna:
 Aktuelle problemstillingar i arbeidslivet
 Lite data i EXPO
 Der det er behov for meir kunnskap om eksponering
 Stoff som er aktuelle i forhold til grenseverdiar

Innsamling av prøver avsluttet for:
 Løysemiddel i billakkering
 Eksponering for respirabelt støv og α-kvarts i:  - pukk og grus

- betongelementindustri



Prosjekt i byggebransjen - kven gjer kva?
• Velger i samarbeid med bedriftene kva slags prøvetaker de skal bruke.

– Respirabelt støv og kvarts: boring og arbeid med betong/stein
– Totalstøv og sopp: riving og restaurering

 STAMI:  
 bistår med utstyr til og opplæring i prøvetaking
 analyserer prøvene
 gjer resultat tilgjengelig i EXPO Online og analyserapport blir sendt til verksemdene
 kan legge inn eldre målinger

 Bedrifta
 gjennomfører prøvetaking (anbefaler å involvere BHT)
 betaler kostpris for analyse og forbruksutstyr
 gjør tilgjengelig eldre målinger om mogleg



Prosjekt i byggebransjen – til nytte for bransje og bedrift

 Oversikt over egen eksponering
 Data lett tilgjengeleg i EXPO Online
 Bevisstgjering både hos ansatte og leiing

 Gunstig økonomisk å delta i prosjektet – kan søke om støtte frå IA-
bransjeprogrammet og STAMI låner ut pumper og utstyr utan kostnad til bedrifter 
som deltek i prosjektet

 STAMI bistår bedriftene som deltek
 Positivt at bedriftene kan vise til fokus på kjemisk arbeidsmiljø «Vi er gode på HMS»
 Auka kunnskap om kjemisk arbeidsmiljø i bransjen som kan bidra til  betre 

førebygging, og peike på kvar det trengs meir kunnskap.



Prosjektgruppa på STAMI
 Prosjektleiar: Vincent Simensen, Gruppe for Arbeidsmiljøkjemi.
 Jon Hovik, Gruppe for Arbeidsmiljøkjemi.
 Ragnhild Strand Østrem, Nasjonal overvåking for arbeidsmiljø og –helse (NOA).

I samarbeid med:
 Gudmund Engen, BNL og IA-programmet for bygg og anlegg
 Tor Ole Larsen, Byggmesterforbundet



For meir informasjon om deltaking i 
prosjektet ta kontakt med: 

Vincent vincent.simensen@stami.no
Ragnhild ragnhild.ostrem@stami.no

mailto:Vincent.Simensen@stami.no
mailto:ragnhild.ostrem@stami.no


Nyttige lenker
Innlogging:  expo.stami.no
I Altinn finner du den under skjemaer: EXPO - Rapportering av lufteksponering i arbeidslivet

Brukerveiledning:
Hurtigveiledning: stami.no/vare-tjenester/expo/hjelp/registrering/
Fullstendig brukerveiledning: stami.no/vare-tjenester/expo/hjelp

Demonstrasjons versjon (ikke fullstendig oppdatert pt): expodemo.stami.no
Mer informasjon om EXPO og EXPO Online: stami.no/vare-tjenester/expo/

Ta kontakt om du har spørsmål:
expo@stami.no
ragnhild.ostrem@stami.no
vincent.simensen@stami.no
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