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KLARA: FAQ för registrerare/inventerare
FAQ är avsedda att tydliggöra hur kemikalieregistrering i KLARA ska hanteras på LU samt besvara de
vanligaste frågorna vid registrering/inventering av produkter i KLARA. FAQ ersätter inte KLARA‐
manualen, utan är avsedda som ett komplement till manualen.
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Manualer
1) Var finns KLARA‐manualen?
Om startvyn liknar bild 1A, klicka på Kemikaliehantering. På bild 1B, välj sedan: Manualer
 Inventerare/Registrerare. Om startvyn skiljer sig från bild 1A, kan du klicka på
hussymbolen längst upp i höger hörn (bild 1C).

BILD 1B
BILD 1A
BILD 1C
Produktdatabasen
1) Hur söker jag efter produkter i produktdatabasen?
Produkter kan sökas med hjälp av CAS-nummer, KLARA-ID, produktnamn, synonymnamn
eller artikelnummer (i vissa fall). Förslag på produkter som kommer upp när sökningen skrivs
in är inte komplett och sökningen är inte genomförd förrän du har tryckt på retur eller enter.
Om du inte får en träff på din sökning, använd symbolen för stjärna (*) och sök med
trunkerade namn.
Exempel: Namn på produkt du önskar hitta: 1,3-Acetondikarboxylsyra. En trunkerad sökning
skulle då kunna vara: *aceton*. OBS! Ju mer du trunkerar namnet, desto fler produktträffar
får du.

2) Varför är vissa produkter vid sökning i produktdatabasen skrivna med fetstil och
andra inte?
Ett produktnamn i produktdatabasen som är skrivet med fetstil innebär att det är
produktnamnet som är angivet i produktens SDB1 (= definierat som produktens riktiga namn i
KLARA). Produktnamn som inte är skrivna med fetstil klassas som produktens synonymnamn
enligt KEFs2 granskningsregler.

1
2

SDB = Säkerhetsdatablad
KEF = KLARA Ekonomisk Förening
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3) Varför är produktnamnen ibland angivna på svenska, engelska eller både svenska
och engelska?
Produktnamn ska generellt skrivas på både svenska och engelska. I vissa fall anger företaget
som säljer produkten endast det engelska namnet, vilket resulterar i att produktnamnet endast
kan läggas in på engelska. För en produkt kan det i vissa fall endast finnas ett svenskt
produktnamn, vilket resulterar i att det engelska produktnamnet inte anges. Granskarna får inte
översätta produktnamn enligt KEFs granskningsregler.

4) När produkten har sökts fram i produktdatabasen, vilken information är det
viktigt att vara uppmärksam på?
All information angående produkten är viktig att veta. Lägg särskilt märke till CLP3klassningen, faroangivelserna, skyddsangivelserna samt regler och krav. I regler och krav
finns det lagstadgad information angående produkten, exempelvis om det krävs tillstånd att
inneha produkten eller om det krävs en medicinsk undersökning innan arbete med produkten
påbörjas.

5) Bör produktens SDB läsas trotts att klassningssammanfattningen har lästs?
Läs alltid igenom produktens SDB trotts att du har läst klassningssammanfattningen. SDB
innehåller mycket extra information om produkten som är viktig att känna till i ditt arbete.

6) Ibland skiljer sig klassningen på samma produkt från olika leverantörer. Vilken
information är korrekt?
För att säkerställa att korrekt SDB och klassning av en produkt användas, kontrollera följande:
 Enligt vilken förordning är SDB utfärdat? SDB som gäller i Sverige ska vara
utfärdade enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och klassningen ska vara utförd enligt
förordning (EC) Nr 1272/2008. Alla produkter som köps inom EU ska vara klassade
på detta sätt.
 Kontrollera vad produkten är avsedd för, avsnitt 1.2 i SDB. Produkten ska vara
avsedd för ändamålet som den ska användas till. En produkt som ska användas för
olika ändamål kan nämligen klassas olika beroende på ändamålet.
 Om en produkt, som är avsedd för samma ändamål, har olika klassning hos olika
leverantörer, trotts att SDB är utfärdat enligt (EG) nr 1907/2006 och klassningen
enligt (EC) Nr 1272/2008, kan det hända att någon av leverantörerna har klassat
produkten på ett felaktigt sätt. Kontakta leverantörerna och be dem kontrollera sin
klassning av produkten.

7) Vad betyder de olika färgerna/kategorierna av granskade produkter?
De olika färgerna på granskade produkter (se bild) innebär att produkterna är granskade till
olika nivåer/har en specifik status (se tabell nedan).

3

CLP = Classification, Labelling and Packaging (Klassificering, märkning och förpackning)
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Granskningsnivå Betydelse
Grön
Produkten är fullständigt granskad och godkänd. Syns centralt.
Gul
Produkten är delvis granskad. Produkter som endast har engelska SDB
blir alltid endast gula. Syns lokalt.
Röd
Produkten är ogranskad. Syns lokalt.
Grå
Produkten är arkiverad. Exempelvis har produkten utgått ur
sortimentet. Produkten syns lokalt för de som redan har produkten
registrerad. OBS! Läs kommentarer noggrant för dessa produkter.
Orange
Produkten saknar SDB och är bedömd av kunnig person. Exempel på
orange produkt är en egensyntetiserad produkt.
Blå
Produkten är ett ingående ämne. OBS! Registrera ej dessa produkter.

8) Om jag vill låna en produkt av någon, vem jag ska kontakta?
När du har sökt fram produkten i produktdatabasen och klickat fram
klassningssammanfattningen, hittar du en flik som heter Lokal information. Under Lokal
information ser du vilka institutioner på LU som har produkten registrerad samt vilka personer
du kan kontakta. Kontaktpersonerna är personer på institutionen som är KLARAadministratörer. Även KLARA Super Users (Martina Balaz, Hans Hovenberg och Claes
Nilén) står med som kontaktpersoner, men undvik att kontakta dem i första hand.

9) Klassningen på en produkt är ändrad jämfört med vad som står i KLARA, vad ska
jag göra?
Om du upptäcker att klassningen har ändrats för en produkt jämfört med vad som står i
KLARA görs följande:
 Skicka nytt SDB, tillsammans med KLARA‐ID till granskning@port.se och
kemikaliesäkerhetssamordnare på LU; martina.balaz@bygg.lu.se för att
informera dem om ändringen.
 Kemikaliesäkerhetssamordnare på LU kommer att lägga upp ämnet på en intern
lista som finns tillgänglig på LU‐Box. Detta för att det ska vara lätt att kontrollera
om en produkt har fått en ändrad klassning.

Registrera/kassera/ta bort produkter
10)Vilka produkter ska registreras i KLARA?
Alla kemiska produkter som är märkningspliktiga ska registreras i KLARA. OBS! Det finns
märkningspliktiga kemikalier som inte genererar en farosymbol och som endast är märkta med
faroangivelser. LUs rekommendation är att registrera alla kemiska produkter i KLARA för att
skapa en komplett förteckning över produkter på laboratoriet.
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11)Vilka produkter ska inte registreras i KLARA?







Narkotika
Läkemedel, d.v.s. produkter som är inköpa från apotek som läkemedel och saknar
SDB.
Biologiska material (bakterier, celler, virus)
Egentillredda lösningar
Kemiskt avfall
Strålningskällor. OBS! Vid innehav av strålningskällor kontakta Hanna Holstein som
är ansvarig för strålsäkerhet, hanna.holstein@med.lu.se.

12)Kan jag lägga till/ta bort rum i min verksamhet?
Du kan själv lägga till/ta bort rum i din verksamhet, se: KLARA  Manual för
kemikalieregistrerare  Rumshantering. Du kan dock inte skapa nya rum utan måste kontakta
Martina Balaz eller Hans Hovenberg om något rum saknas i den befintliga lokalförteckningen.

13)Varför finns det redan skåp/kyl/frys i rummet som adderats till min verksamhet
trotts att jag inte har lagt in dem?
När du lägger till ett rum från den befintliga lokallistan till din verksamhet kan rummet redan
vara ”möblerat” och innehålla exempelvis skåp/kyl/frys. Dessa ”möbler” dyker upp eftersom
det finns andra KLARA-användare som använder/har använt samma rum i KLARA som du,
och som redan har ”möblerat” rummet innan du adderade det.
Du kan inte se vad andra KLARA-användare, utanför din egen verksamhet (alltså din vy), har
för kemikalier i redan befintliga skåp/kylar/frysar. Eftersom du inte kan se andras kemikalier i
skåp/kylar/frysar kan du inte heller hantera deras produkter (addera eller radera produkter i
deras register) och vice versa.

14)Hur ser jag endast skåp/kylar/frysar som används av min verksamhet?
Om du endast vill se skåp/kylar/frysar där du har produkter förvarade kan funktionen Egna
skåp användas.

15)Kan jag addera/ta bort skåp/hyllor i rum?
Du kan addera skåp och hyllor i ett rum och även ta bort dem, se; KLARA  Manual för
kemikalieregistrerare  Rumshantering. Dock kan du inte ta bort skåp/hyllor i KLARA om
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någon annan förvarar kemikalier i dem. Som regel, ta ej bort skåp eller hyllor som du själv
inte har skapat. Om du är osäker på om du kan ta bort skåp/hyllor, kontakta din KLARAadministratör eller en Super User.

16)Hur ska nytt skåp/kyl/frys som adderas namnges?
Nya skåp/kylar/frysar som adderas till ett rum får namnges på valfritt sätt. Dock
rekommenderas det att varje labb/avdelning kommer överens om hur skåp/kylar/frysar ska
namnges för att skapa ett enhetligt och logiskt namngivningssystem. Ett enhetligt
namngivningssystem underlättar avsevärt för användarna att hitta var olika produkter är
placerade.
Exempel på namngivning:
 Skåp: Cabinet_11-28:01 (Cabinet_rumsnamn: Löpnummer på skåp)
 Kyl: Fridge_11-28:01 (Fridge_rumsnamn: Löpnummer på kyl)
 Frys: Freezer_11-28:01 (Frys_rumsnamn: Löpnummer på frys)

17)Hur registrerar jag en produkt i mitt produktregister?
För registrering av produkter se: KLARA  Manual för kemikalieregistrerare  Inventering
och registrering av kemikalieinnehav.

18)Vad gör jag om min produkt inte finns i produktdatabasen?
Om produkten du vill registrera inte finns med i produktdatabasen måste den läggas till av
granskare. För att produkten ska kunna läggs till i databasen ska nedanstående
produktinformation skickas till: granskning@port.se
 Produktnamn enligt säkerhetsdatablad
 CAS-nummer (gäller endast rena kemiska ämnen)
 Säkerhetsdatablad på svenska (viktigast) och engelska
 Leverantörsnamn
 Artikelnummer

19)Vad är viktigt att tänka på vid produktregistrering?
Viktiga saker att tänka på och ta med vid produktregistrering:
 Produktenhet: Vad är enheten för produkten du har valt? Många produkter i
produktregistret är registrerade i både massa och volym. Var noggrann med att välja
rätt produkt med rätt enhetstyp, annars blir enheterna fel vid transaktionsregistrering.
Följande enhetstyper förekommer i KLARA: massa, volym och kit.
 Lägg in varje produktregistrering om ett Inköp.
 Ange alltid leverantör: Om din leverantör saknas i listan, ange annan och lägg sedan
till din leverantör.
 Ange alltid mängd. OBS! Ange alltid den mängd som står på förpackningen.
 Kemikalier som är klassade som brandfarlig vara ska dessutom också läggas in som
Max lagrad mängd. För mer information se fråga 28-32.
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20)Måste gaser registreras?
Alla gaser ska registreras i KLARA. Till skillnad från produkter i fast och flytande form,
måste även Antal anges vid registrering av gaser. Antal avser antalet gasflaskor som gasen
finns förpackad i.
Exempel: Hobbe har köpt 5 gasflaskor där vardera flaska innehåller 10 liter gas. För att
registrera gasen i KLARA har Hobbe två möjligheter:
A. Hobbe registrerar gaserna som en gemensam post och anger totalmängder, d.v.s. Mängd
= 50 liter och Antal = 5 flaskor.

B. Hobbe registrerar de fem gasflaskorna som enskilda poster, d.v.s. Mängd = 10 liter och
Antal = 1 flaska. Denna registrering upprepas totalt 5 gånger och är att föredra ur
kvalitetssynpunkt.

21)Hur registreras kit?
Kit registreras med enheten kit. Om 3 kit köps in registreras de som Mängd = 3 kit. OBS! Var
noggrann med att enheten på din valda produkt i databasen är kit.

22)Om en produkt köps in och sedan aliquoteras upp direkt, måste den registreras?
Om en produkt köps in och aliquoteras direkt registreras produkten i den form/förpackning
som den köptes in i. I kommentarsfältet (se fråga 24) i produktposten skrivs en kommentar om
att produkten är aliquoterad till x antal aliquoter. Produkten placeras i KLARA där aliquoterna
förvaras.

23)När ska en produkt registreras?
Alla nya inköp/innehav av märkningspliktiga kemiska produkter ska registreras i KLARA.
Detta eftersom KLARA inte endast är ett statiskt kemikalieregister, utan även beräknar hur
stor mängd produkter som förbrukas per år.
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Exempel: Sedan tidigare finns en burk Imidazol (100 g) registrerad i kemikalieregistret. En ny
burk Imidazol (100 g) har köpts in. Den nya burken ska läggas in som ett nytt Inköp under
posten Imidazol. Detta innebär att det nu kommer att finnas två Inköpsposter under Imidazol
om 100 g vardera.

24)Är det möjligt att skriva in en kommentar till en produkt?
Det finns två möjligheter att skriva in kommentarer till produkter:
A. Kommentarsfältet: Är kopplat till hela produktposten och kommer att kvarstå så länge
produktposten finns kvar.
B. Fritext: är kopplat till en specifik transaktion (d.v.s. en specifik inköpspost) och
försvinner då transaktion kasseras.

25)När en produkt är förbrukad eller ivägskickad för destruktion, vad gör jag då?
När en produkt är förbrukad eller skickas iväg för destruktion ska den kasseras i KLARA, se:
KLARA  Manual för kemikalieregistrerare  Kassera produkter.
Exempel 1: En burk Imidazol (100 g) finns registrerad i kemikalieregistret. En ny burk
Imidazol (100 g) har köpts in. Den nya burken läggas in som ett nytt Inköp under posten
Imidazol. När den gamla burken Imidazol (100 g) är helt slut och burken slängs, ska
inköpsposten för den förbrukade burken kasseras i KLARA.
Exempel 2: Metanol är registrerat i kemikalieregistret men kommer inte att användas längre
och skickas till destruktion. I detta fall ska Metanol kasseras i KLARA då det är ivägskickad
för destruktion.

26)Vad är det för skillnad på att kassera eller att ta bort en produkt?
Kassera produkt = produkten tas bort från produktregistret, men inte permanent. Det går att
återställa den borttagna informationen. Informationen ligger kvar i systemet och används
bland annat för att beräkna mängden förbrukade produkter under året (statistik). Funktionen
används när en produkt är förbrukad eller skickas för destruktion (se fråga 25).
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Ta bort produkt = Produkten raderas permanent från systemet och kan inte återfås.
Funktionen används vid felinmatning i systemet eller vid radering av max lagrad mängd.

27)Hur tar jag bort en produkt?
För att ta bort en produkt ur ditt kemikalieregister se: KLARA  Manual för
kemikalieregistrerare  ta bort produkt ur produktlistan. OBS! Är du säker på att produkten
inte ska kasseras? (se fråga 25-26)

28)Vilka produkter klassas som brandfarliga?
Följande produkter klassas som brandfarlig vara:
 Brandfarlig gaser: Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en
temperatur av 20°C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa.
 Brandfarlig aerosol: Brandfarliga aerosoler likställs med brandfarlig gas avseende
hanteringskrav.
 Brandfarlig vätska: Vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C.
 Brandreaktiv vara: Ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda
föreskrifter av MSB eller dess föregångare:
o Väteperoxid
o Organiska peroxider
o Ammoniumnitrat
o Lågnitrerad nitrocellulosa
o Brandfarlig biograffilm
Alla brandfarliga produkter är inte nödvändigtvis märkta med farosymbol för Brandfarligt.
CLP klassar endast vätskor som brandfarliga om de har en frampunkt som inte överstiger
60°C, medan en vätska klassas som brandfarlig vara, enligt svensk lagstiftning, så länge den
har en flampunkt som inte överstiger 100°C.
För mer information angående brandfarlig vara, se LUs: Brandskyddshandbok: Brandfarlig
och explosiv vara.

29)Hur ska produkter som klassas som brandfarlig registreras?
Produkter som klassas som brandfarlig vara ska registreras som Inköp och Max lagrad
mängd. Max lagrad mängd är en fast post som används av bl.a. föreståndare för brandfarlig
vara för att kontrollera hur mycket brandfarliga vara som förvars i varje brandcell.

30)Vilken mängd ska anges som Max lagrad mängd?
Mängden för Max lagrad mängd ska motsvara den maximala mängden av den brandfarliga
varan som du kan tänks ha vid ett givet tillfälle. Detta för att täcka upp för värsta möjliga
scenario.
Exempel 1: 1 liter aceton köps in. Acetonen registreras som Inköp = 1 liter och som Max
lagrad mängd = 2 liter.
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När det återstår 0,5 liter aceton köps 1 ny liter aceton in. Det nya inköpet registreras som
Inköp = 1 liter. I praktiken finns det nu 1,5 liter aceton i förrådet och Max lagrad mängd på 2
liter täcker upp för denna volym. Vi överskrider alltså aldrig gränsen för Max lagrad mängd.

Exempel 2: 10 liter etanol köps in. Etanolen registreras som Inköp = 5x2 liter och som Max
lagrad mängd = 12 liter. När det återstår 2 liter etanol köps 10 nya liter etanol in. Det nya
inköpet registreras som Inköp = 5x2 liter. I praktiken finns det nu 12 liter etanol i förrådet och
Max lagrad mängd på 12 liter täcker upp för denna volym. Om det vid nästa inköpstillfälle av
etanol köps in 15 liter, måste Max lagrad mängd justeras. 2 liter återstår innan nytt inköp + 15
liter nytt inköp = 17 liter Max lagrad mängd.

31)Måste posten Max lagrad mängd kasseras och registreras om som vid inköp och
förbrukning av produkt?
Max lagrad mängd är en fast post och ska inte kasseras eller registreras om vid inköp av mer
produkt. Dock kan den fasta posten för Max lagrad mängd behöva justeras om nästa inköp av
produkt överskrider Max lagrad mängd. (se exempel 2, fråga 30).

32)Går det att få en snabb överblick över brandfarliga produkter där även Max
lagrad mängd visas?
Genom att markera namnet på din verksamhet i verksamhetsvyn är det möjligt att välja en flik
som heter Brandfarlig vara. I denna flik sammanfattas informationen om din verksamhets
brandfarliga varor och ger en sammanfattning över Max lagrad mängd för dina produkter.
OBS! Var uppmärksam på att i denna lista kommer även dina kasserade produkter med.
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33)Är det möjligt att omplacera produkter som har placerats i fel rum eller
lagringsplats?
Inom egen verksamhet kan produkter omplaceras; se KLARA  Manual för
kemikalieregistrerare  Flytta produkter. Omplacering av produkter mellan verksamheter
måste utföras av KLARA-administratör eller Super User.

34)Hur fås en snabb överblick över mängden olika produkter som har registrerats?
Genom att använda funktionen längst ner i produktregistret som heter visa summor kan en
överblick fås över mängden produkt som finns registrerad för varje rum samt Max lagrad
mängd.

35)Vad betyder de olika markeringarna i produktregistret; varningstriangel, PDF‐fil,
kryss i kanten, hela produktraden är markerad med grått eller rött?
Varningstriangel = Ämne eller i produkten ingående ämnen är särskilt farliga. Genom att
klicka på varningstriangeln fås information om ämnet.
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PDF-symbol = Granskare önskar få information angående produkten för att kunna granska
den. Klicka på PDF-symbolen och ange informationen som efterlyses av granskare.
Kryss i kanten = Det saknas transaktionsdata för produkten, d.v.s. inlagd mängd, leverantör
och lagringsplats. Vänligen fyll i informationen för produkten.
Produkten är gråmarkerad = Produkter som är arkiverade markeras med grå radmarkering.
Arkivering av produkt innebär att du fortfarande har tillgång till produktinformationen så
länge som du har kvar produkten i KLARA. Du kan dock inte lägga in ett nytt inköp av en
gråmarkerad produkt.
Produkten är rödmarkerad = Produkterna är en utfasningsprodukt på LU. Det finns även en
popup-rut med detaljinformation.

OBS! Den röda och grå markeringen i bilden är endast en simulering
för att visa hur det kan se ut i registret om en produkt är en
utfasningsprodukt eller arkiverad. Produkter i bilden är alltså inte
utfasningsprodukter eller arkiverade i realiteten.

36)Efter årsskiftet kommer det upp en ruta med följande information när jag
försöker klicka fram verksamhetsvyn: Nytt registreringsår [20XX] har påbörjats.
Vad ska jag göra?
Klicka på Kopiera data.
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37)Varför har alla poster ändrats från Inköp till Inventerat efter årsskiftet?
Systemet ändrar automatiskt alla poster till Inventerat efter årsskiftet. Detta eftersom
produkterna under inventeringsperioden har kontrollerats och godkänts = det som står i
systemet stämmer.

38)Varför är min grupp gulmarkerad efter årsskiftet i organisationsträdet trotts att
inventering genomförts?
Vid kopiering av data vid årsskiftet startar ett nytt verksamhetsår i KLARA. Detta innebär att
alla som har kopierat över sina data från föregående år kommer att vara gula i
organisationsträdet tills en inventering är genomförd och godkänd, vilket sker mellan 1
oktober och 31 december varje år.

39)Varför kan jag inte ändra en post som är Inventerad men tillåts ändra posten för
Inköp?
En post som har blivit ändrad till Inventerat går inte att ändra eftersom produkterna under
inventeringsperioden har kontrollerats och godkänts = det som står i systemet stämmer.
Däremot går det att korrigera Inköpsposter då dessa inte har genomgått någon kontroll i from
av inventering. Inventerade poster kan alltid kasseras.

Inventering
40)När ska inventering utföras?
På LU är det krav att inventera sitt kemikalieförråd en gång per år. Inventeringsperioden är
satt från 1 oktober till 31 december. Därefter stängs inventeringen.

41)Är det möjligt att inventera flera gånger per år?
Om inventering önskas utföras fler gånger per år går det bra. Kontakta Martina Balaz för hjälp
med att låsa upp systemet för inventering.

42)Hur utförs en inventering?
Under en inventering utförs följande moment:





Utrensning (både fysiskt och i KLARA) av gamla produkter och produkter som inte
används. Fysiska kemikalier som rensas ut skickas till destruktion.
Kontroll att verksamhetens produktregister i KLARA stämmer överens med de
fysiska produkterna som förvaras i verksamhetens lokaler. Således bockas alla
produkter av som finns fysiskt i KLARA. Produkter som finns fysiskt men som inte
registrerats i KLARA läggs in som inköp. Produkter som finns registrerade i KLARA
men som saknas fysiskt kasseras i KLARA.
Kontroll av registrering av brandfarlig vara som Max lagrad mängd, d.v.s. kontrollera
att alla produkter som är klassade som brandfarlig vara även är registrerade som Max
lagrad mängd (se fråga 28-32 för mer information).
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Under inventeringen sparas all information kontinuerligt. Du kan när som helst avsluta ditt
arbete och gå tillbaka och fortsätta precis där du slutade.

43)Hur avslutas en inventering?
När en fullständig inventering har utförts, d.v.s. alla rum, skåp, kylar, frysar och hyllor på
verksamheten har inventerats och kontrollerats, enligt fråga 42, avslutas inventeringen. För att
avsluta inventeringen markerar du i KLARA att du är klar. Verktyget för detta finns i
inventering/registreringvyn, längst ner i produktlistan. Detta verktyg finns tillgängligt i alla
produktlistors vy. När du vet om att du är klar med verksamhetens inventering, klicka då på
knappen KLAR; se: KLARA  Manual för kemikalieregistrerare  Avsluta inventering.

Kemikalieförteckningar
44)Kan en kemikalieförteckning skapas från inventerings‐/registreringsvyn?
I inventerings-/registreringsvyn presenteras avdelningens
alla rum och underliggande förvaringsytor. Genom att
klicka på kugghjulsikonen till höger om rummets, eller
förvaringsytornas namn, visas en kontextmeny, med bl.a.
Kemikalieförteckning.
Genom att klicka på funktionen Kemikalieförteckning
skapas nu en för förvaringsytan aktuell kemikalieförteckning i en ny flik i din webbläsare. Denna
kemikalieförteckning baseras på de produkter som är
registrerade i aktuellt förvaringsutrymme med
underliggande nivåer, d.v.s:



Kemikalieförteckning på rumsnivå presenterar alla produkter som är registrerade på rum
och alla dess underliggande nivåer som skåp, hyllor m.m.
Kemikalieförteckning på skåpsnivå presenterar alla produkter som är registrerade på
skåpet och alla dess underliggande nivåer som hyllor m.m.

45)Kan en kemikalieförteckning skapas över ett rum eller ett skåp som innehåller
alla kemikalier, även de som min verksamhet ej äger/har registrerade?
Som inventerare/registrera kan du skapa olika typer av kemikalieförteckningar baserat på de
inmatade produkterna. Detta görs från Kemikaliehantering  Kemikalieförteckning. För mer
information se: KLARA  Manual för kemikalieregistrerare  Kemikalieförteckningar.
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Sök produkter
46)Hur söks en produkt upp i registret för att t.ex. få information om hur mycket
produkt som finns registrerad och var den är placerad?
Du har en egen sökfunktion till produkter och kemikalier som finns inventerade på just din
avdelning. Sökningen görs från huvudmenyn Kemikaliehantering  Sök produkter.


Välj avdelning för var du vill göra din produktsökning.



Ange namn, del av namn, CAS-nummer eller streckkods-ID, samt ange övriga
sökalternativ. Du har också möjlighet att söka på kemiska ämnens strukturformel.
Resultaten presenteras med följande information för varje registrerad post: Produkt,
CAS, Streckkod, Typ, Mängd, Byggnad, Våning, Rum, Lagring, Kommentar,
Beställare, Bäst före, Batch, Artikelnummer, Kvalitet, Koncentration och KLARA ID
(OBS! Bilden nedan visar inte alla kategorier som presenteras i resultatet).

47)Är det möjligt att söka efter en kategori av produkter?
Kategorisökning av produkter kan göras under rubriken resultat. För mer information se:
KLARA manual  Resultat.
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48)Vilka produkter inkluderar sökning av produkter under Resultat?
Alla sökningar som ligger under rubriken Resultat innefattar både befintliga och kasserade
produkter, utan möjlighet att göra ett urval. Det urval som är möjligt att göra är att söka på
exempelvis olika klassningar av produkter.

49)Kan information fås om de ingående ämnena i produkterna?
Genom att söka på Resultat  Ingående ämnen kan information om ingående ämnen i
produkter fås. För mer information se: KLARA manual  Resultat.
50)Är det möjligt att vid sökning på rubriken Resultat  Ingående ämnen endast få
information som motsvarar huvudprodukten?
För att endast få information som motsvara huvudproduktens klassificering under rubriken
Resultat  Ingående ämnen, måste valmöjligheten Produktens klassning motsvarar urvalet
markeras.
Exempel: Produkt A består av komponenterna b och c. Komponent b är
ett CMR-ämne men finns i sådan liten mängd att produkt A i sig inte
klassas som en CMR-produkt. Vid sökning på Resultat  Ingående
ämnen, urvalslista CMR-ämnen, kommer produkt A att klassas som en
CMR-produkt, om inte valmöjligheten Produktens klassning motsvarar
urvalet markeras. Detta eftersom sökningen då utförs på både
huvudprodukt (A) och komponenter (b och c). Genom att markera
valmöjligheten Produktens klassning motsvarar urvalet utförs sökningen
endast på huvudprodukten (produkt A) som då inte klassas som en CMRprodukt.

51)Hur söker jag fram vilka CMR‐ämnen som finns i mitt kemikalieregister?
För att söka fram dina CMR-ämnen är det lämpligast att använda funktionen: Resultat 
Ingående ämnen  Urvalslistor  CMR-ämnen.
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För mer information om CMR-ämnen och utbyte av hälso- och miljöfarliga kemikalier se:



Rutin för hälso- och miljöfarliga kemikalier:
https://lu.box.com/s/1l6fy0fuikuvc56dllupmokrkkbfkn5b
Utbyte av hälso- och miljöfarliga kemikalier:
https://lu.box.com/s/bnbftee01ir98opmy8i5xuui07lrnici

52)Vad innebär de olika urvalslistorna som finns i KLARA?
Urvalslistorna som finns i KLARAs sökfunktioner är till för att hjälpa användarna att söka ut
olika kategorier av kemikalier. Dessa kemikalier kan exempelvis vara tillståndspliktiga eller
kräva att användaren genomgår en medicinsk undersökning innan arbete med produkten
påbörjas. För att enklare hålla reda på vilka av urvalslistorna som omfattas av exempelvis
lagkrav, eller som endast är till för användarens information, finns det ett dokument med
förklaringar till urvalslistorna i KLARA. Detta dokument finns på LU-Box: KLARA
urvalslistor.

