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Överläkare Hanna Rinne
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skopicentret

Frågeformulär för utredning av asbestexponering
Personuppgifter
Namn:_________________________________________________________________________
Näradress:______________________________________________________________________
Postnummer och postkontor: ________________________________________________________
Telefonnummer :_______________________________________________________
Yrke (nuvarande eller sista) :________________________________________________________
Arbetsgivare (nuvarande eller sista): _________________________________________________
Pensionerad sedan år (gäller pensionärer) :___________________________________________
Uppgifter om arbetsområden
Skriv upp hur länge du har arbetat (från år till år) inom de arbetsområden och
arbetsuppgifter där du huvudsakligen har arbetat (tex. 1945-1946, 1963-1968,
1975-).
Byggnadsbranschen

Under åren:

1. Anläggning av nya rör

__________________________

2. Sanering av gamla rör

__________________________

3. Rörisoleringsarbeten

__________________________

4. Andra isoleringsarbeten

__________________________

5. Elmonteringsarbeten

__________________________

6. Andra byggnadsarbeten på nybygge

__________________________

7. Andra byggnadsarbeten på renoveringsbyggen __________________________
Varvsindustrin
8. Upprustningsarbeten (efter sjösättning)
__________________________
9. Arbeten på reparationsfartyg
__________________________
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10.

Asbestsprutnings- och asbestisoleringsarbeten
__________________________

11.

Andra arbeten inom varvsindustrin
__________________________

Asbestproduktindusti och /eller – asbestgruvor Under åren:
12.

Arbete inom tillverkning av asbestprodukter
___________________________

13.

Arbete i asbetsgruvor

14.

Andra arbeten inom asbestproduktindustrin

___________________________

___________________________
Kraftverk
15.

Isolering och rivning av pannor
___________________________

Isolering av ugnar inom industrin (glas-, cement- , metallindustri, gjuteri)
16.

Isolering och rivning av ugnar
___________________________

Bilverkstäder
17.

Broms- och kopplingsarbeten
___________________________

18.

Andra arbeten på bilverkstäder
___________________________

19.

Andra arbetsområden

___________________________

Räkna upp andra arbetsområden och yrken, förutom de ovanstående, där du
huvudsakligen arbetat.
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Yrke (t.ex. jordbrukare)
1955-1965)
____________________________________________

Under åren (t.ex.
___________________________

____________________________________________

___________________________

____________________________________________

___________________________

Uppgifter om yrken
Skriv upp arbetstiden för alla yrken där du huvudsakligen har arbetat (t.ex. 19681970, 1972-1974).
Arbeten inom byggnadsbranschen

under åren:

1. Isoleringsplåtslagare

___________________________

2. Isolerare

___________________________

3. Städare

___________________________

4. Plåtslagare

___________________________

5. Borrare

___________________________

6. Rörmonterare/rörläggare

___________________________

7. Rörisolerare

___________________________

8. Byggnadsarbetare
___________________________
9. Renoverare

____________________________

10.

Elmontör

____________________________

11.

Slipare

____________________________

12.

Andra yrken inom byggnadsbranschen, vilka?

_______________________________________ ____________________________
K

Sidan 3/6

K

POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRIFT

Datum 13.02.2018
Acceptant:
Överläkare Hanna Rinne

Poliklinikerna för inre medicin och lungsjukdomar samt
skopicentret
_______________________________________ ____________________________
Yrken inom varvsindustrin
13.

Isolerare

____________________________

14.

Serviceman
____________________________

15.

Fartygsstädare
____________________________

16.

Plåtslagare
____________________________

17.

Brandman

18.

Rörläggare
____________________________

19.

Inredningmonterare

____________________________

20.

Elmontör

____________________________

____________________________

21.
Andra yrken inom varvsindustrin där arbete gjorts under utrustningsskedet
på fartyget, vilket/vilka?
_______________________________________ ____________________________
_______________________________________ ____________________________
Yrken eller arbetsuppgifter inom asbestindustrin (t.ex. produktion av asbest , eller
hantering av material som innehållit asbest):
Under åren _________________________________________
____________________________
_________________________________________

____________________________

_________________________________________

____________________________

Yrken inom kraftversbranschen:

Under åren:
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________

Asbestexponering
Har du gjort följande arbetsuppgifter där det har varit möjligt att du kommit i kontakt
med produkter som innehåller asbest?
Svara genom att kryssa för (x) det rätta alternativet.
Ifall du svarar “ja “ , fyll I de årtal då du gjorde dessa arbeten (tex under åren 19561966, 1968-1982)
Nej

Vet inte Ja

åren:
1. Rivning av asbesthaltiga material
___________

Under

__

__

__

2. Gjort asbestsprutningsarbeten
___________

__

__

__

(brandskydd, värme – och akustikisolering)
___________

__

__

__

3. Gjort rörisoleringsarbeten och använt isoleringsmassa
___________

__

__

__

__

__

__

__

__

__

4. Installerat pannor, ugnar, varmvattensberedare,
värme- och brandisolering av maskiner och apparater
___________
5. Installerat asbestcementskivor på utomhustak, takfilt
___________
6. Installerat väggplattor, inredningsplattor/-skivor,

akustik och brandskydd (tex Minerit, Lujalevy, Tuulensuoja-Luja)
__

__

__

___________
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7. Rivit vinylmattor eller golvmassa
___________

__

__

__
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