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S.E. & O. (salvo errore et omissione)  

©Halvor Aarnes 1986, revidert  

Organisering av arbeidsmiljøarbeidet ved Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo har et sentralt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) hvor det bl.a. sitter 

representanter fra universitetsledelsen (arbeidsgiver) og arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg 

er det ved storinstituttene Lokale Arbeidsmiljøutvalg (LAMU).  Universitetet har ett 

hovedverneombud.  

Hver etasje i Kristine Bonnevies hus utgjør et verneområde med et valgt verneombud (VO) 

Arbeidsmiljøloven §6.2. MN-fakultetet har en HMS-håndbok. Verneombud, LAMU og 

Vernetjenesten har tilsynsfunksjon, men er ikke ansvarlig for virksomheten. Dekan og 

instituttleder har ansvar for det fysiske og sosiale arbeidsmiljø. Kursansvarlige og veiledere 

har ansvar for dem de underviser eller veileder. Universitetet har en Helse- miljø- og 

sikkerhetsavdeling Ullevål Stadion, Sognsveien 70 (6. etg.). Tlf. 22 85 88 95 

Internkontrollforskriften har til formål  å sørge for at virksomheten  følger opp gjeldene krav 

fastsatt i Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven, 

Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk 

utstyr. Formålet er å fremme et godt arbeidsmiljø og bedre sikkerheten. Verne mot helse- og 

miljøskader. Verne det ytre miljø mot forurensning og gi bedre behandling av avfall.  

 

 

 

http://www.lovdata.no/rsk/hms/ik%20veil.html
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Reprinted from TIBS 11 no.4 © 1986, with permission Elsevier Science.  

 

Dette er en instruks som undertegnede laget på 1980-tallet og som ble kopiert opp i nyere 

versjoner. Det ble også holdt kurs for hovedfagsstudenter i HMS. Etter hvert ble 

undertegnede klar over at dette var lite meriterende arbeid og tiden strakk ikke til. Jeg laget 

en internett-versjon av sikkerhetsinstruksen i 2001, med tillatelse fra Elsevier Science for å 

vise figurene. 

 

Internkontroll ved Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap 
LAMU ved Biologisk institutt 

Instituttleder Kontorsjef 

Verneombud 

Verneombud 

Studentrepresentant 

 

Ansvarlige for Brannvern 

Er det gitt opplæring ? Er reglene forstått ? Brudd på HMS-reglene og overtredelsenes 

karakter. Medvirkning ved å utvise aktsomhet og bruke egnet verneutstyr. Inkluderende 

arbeidsliv. 

Driftområde Østre Blindern 

Biologibygningen hører med til driftsområdet Østre Blindern med områdeleder og driftsleder 

Feil og problemer med driftsmessige og tekniske forhold i Kristine Bonnesvies hus medles 

teknisk-ostre@admin.uio.no 
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LEGEHJELP VED ULYKKER 

UNIVERSITETSOMRÅDET BLINDERN 

 

 
Nødtelefon Vaktsentralen 
Interntlf. 56666 eller 22 85 66 66 

 
Universitetets vakt- og alarmsentral formidler 

nødmeldinger hele døgnet 

 
Ullevål sykehus:  

 

Øyeavdelingen Tlf.  

                                   

Akutt mottaket Tlf.  

 

 
Ullevål sykehus ved akutte skader ved 

laboratorievirksomhet eller tilsvarende. 

Øyeskader - Øyeavdelingen 

Forgiftninger og store hudskader- Akutt mottaket 

Ring sykehuset og si ifra mens pasienten er 

underveis. 

 

 
Ambulanse Tlf. 113 

 
Andre skader og ulykker. Sender lege og 

ambulanse etter behov. 

 
Brann Tlf. 110 

 
 

 
 Politi Tlf. 112 

 
 

 
Helsetjenesten 
Tlf.  

 
Øyeblikkelig hjelp (i arbeidstiden) 

 
Taxi - Øyeblikkelig hjelp 

Tlf.  

 
 

Oppgi: 

1. Ditt navn. 

2. Hvorfra du ringer. 

3. Antall skadet eller syke. 

4. Type av skade eller sykdom. 

 Hjelp med å vise vei for syketransport. 

 

Nødprosedyre: Varsle. Begrense skaden i den utstrekning det er mulig eller tilrådelig. Ta 

hånd om eventuelt skadete. Evakuér hvis nødvendig.  

Alle alvorlige skader og ulykker skal meldes Direktoratet for Arbeidstilsynet 2. distrikt tlf. 

22 17 78 00, politiet tlf. 112 og HMS-avdelingen, boks 1071, Interntlf. .  

Ved ulykker i felt varsles det lokale lensmannskontor. Meldingene skal bekreftes skriftlig (jfr. 

Arbeidsmiljøloven § 21). 

 

Alle skader meldes på Internt skademeldingsskjema som sendes HMS-avdelingen. 

Kontorsjefen melder skaden snarest og innen 3 dager til skadedes trygdekontor (RTV 

blankett 11.01) hvis skaden medfører arbeidsuførhet, eller hvis den skadede ønsker det. 

 

 
Sikkerhet må ikke bli noe skremmende og umenneskelig.  Det er mulig å få et tvers igjennom 
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sikkert samfunn, men som det blir umulig å leve i. Norge er ikke lenger noe Ultima Thule, og 

vi er nødt til å foreta en risikovurdering av alt vi foretar oss. Falsk trygghet er farlig.  

HINC ROBUR ET SECURITAS  (sikkerhet er trygghet). 

Gjør ditt til at Kristine Bonnevies hus blir en trivelig og  sikker arbeidsplass. Dette er et felles 

ansvar. 

 

 1. ORDEN OG RENHOLD 
ORDEN 

Streng orden på arbeidsplassen og overalt i laboratoriene og kurssaler er viktig for 

sikkerheten. Glassvarer, kjemikalier, apparater, bøker, opptegnelser m.m. som ikke brukes 

skal ryddes bort. 

   Den enkelte ansatte og student er selv ansvarlig for å rydde/rengjøre sin arbeidsplass ved 

arbeidstidens slutt. 

   Gulvet bør være fritt for gjenstander man kan snuble i, gli på eller sparke i stykker. 

Laboratoriets faste utstyr skal plasseres slik at det alltid er lett å komme ut av laboratoriet. 

Det er uforsvarlig å anbringe apparatur, elektriske ledninger eller flasker med etsende, giftige 

og ildsfarlige stoffer på slike steder hvor det kan bli revet ned. Alle rom skal ha en 

ansvarshavende som er ansvarlig for at gjeldende instruks følges. 

 

SPISING 

Det er ikke tillatt å spise eller drikke i laboratoriene, kurssalene og auditoriene. 

 

GAMLE MØBLER 

Det er ikke tillatt å bringe gamle møbler inn i bygningen uten tillatelse fra instituttet. 

 

SKOTØY 

Det er ikke tillatt å gå barbent i bygningen. 

 

ARBEIDSTØY 

Instituttets arbeidstøy skal benyttes under utførelse av arbeidet i laboratoriene og verkstedene. 

Hovedfagsstudentene bør bruke laboratoriefrakk som må kneppes igjen. Skitne frakker må 

vaskes. 
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Reprinted from TIBS 8 no.3 © 1979, with permission Elsevier Science.  

 

 
Reprinted from TIBS 9 no.9 © 1984, with permission Elsevier Science.  
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HUNDER 

Hunder, unntatt førerhund, har ikke adgang til bygningen. 

 

RØYKING 

Røyking er forbudt i alle universitetets bygninger. 

 

Røyking forbudt 

 

LESESALER 

Studentene skal tømme søppel hver dag og er ansvarlig for orden på lesesalene. Tomflasker 

skal pantes etterhvert. 

 

PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Øyevern/vernebriller/skjerm må benyttes i arbeid med farlige kjemikalier og sterke syrer 

og baser. De må også brukes ved bruk av verktøy/glassutstyr hvor det kan komme splinter 

(smergelskive, vinkelsliper, dreibenk, drill, vakuum etc.). 

Hørselvern skal benyttes ved opphold i støy som kan gi hørselskader. Åndedrettsvern 

benyttes i forurenset atomsfære. Adgang til nøddusj må ikke blokkeres. 

 

 

 

 2. BYGNINGEN OG INVENTAR 
ASBEST I VEGGPLATER 

Det er asbest i veggplatene i Kristine Bonnevies hus, inklusiv Pennalet.Asbest er betegnelsen 

på mange forskjellige naturlig forekommende silikat-mineraler som alle kan brytes ned til 

serpentiner og amfiboler. Asbestiforme serpentiner: I denne gruppen inngår blant annet 

krysotil (hvit asbest). Asbestiforme amfiboler: Her inngår bl.a. krokidolitt  (blåasbest), 

amositt (brunasbest), antofylitt (finsk asbest) og tremolitt. Karaktertrekk for fibertypene er 

forskjellig innehold av magnesium og jern. 

Røntgenmikroanalyse sammen med elektronmikroskopi bekrefter at det er amfibol asbest 

(amositt, inneholder mye jern og lite magnesium) i alle lettveggene i Biologibygningen. Den 

stadig økende forskning på asbest som helsefarlig stoff har avdekket en rekke sykdommer 

som i forskjellig grad kan tilskrives asbest. Det ble tidlig klart at det var inhalering av 

asbeststøv som forårsaket de fleste sykdommene (asbestose, mesothelioma), og man finner 

derfor de fleste asbestrelaterte sykdommer i luftveiene. 

Sålenge som platene er uskadet og malt håper vi at asbest i veggene ikke  representerer noe 

problem. 
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Røntgenmikroanalyse ved EMLB viser at veggplatene i Biologibygningen inneholder asbest.  

 

 

TUNGMETALLER I LABORATORIEKRANER  

 

Da Biologibygningen var ny i 1972 inneholdt vannet fra laboratoriekranene  mye 

tungmetaller (kadmium, bly, kopper og zink) og var derfor ikke egnet til drikkevann. Disse 

kranene er ofte utstyr med advarselmerket vist nedenfor. Hvorvidt tungmetaller i kranene 

fremdeles er et problem er noe usikkert.  
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For sikkerhets skyld ikke ta drikkevann fra laboratoriekraner, ofte merket med symbolet 

ovenfor 

 

 

INNEKLIMA  

Er det problemer med temperatur, trekk, luftkvalitet, støy, belysning, stråling eller vibrasjoner 

kontakt instituttledelsen. 

 

FØRSTEHJELP 

Alle som arbeider ved instituttet plikter å kjenne til hvor avdelingens førstehjelpskap er 

plassert. Verneombudene plikter å påse at avdelingene har nødvendig førstehjelpsutstyr, og at 

det er i orden. Førstehjelp ved brannskader er nedkjøling med vann. Generelt: Er 

vedkommende bevisst ? Sørg for åndedrett og frie luftveier. Stopp blødninger. Hindre 

sirkulasjonssvikt, eventuelt bruk munn-mot-munn metode (kunstig åndedrett) og 

hjertekompresjon. Stabilt sideleie. Vis varme og omsorg. Sjekk puls og åndedrett jevnlig. 

Sjokk: blek, uvel, kaldsvetting og lav puls.  Ring nødsentral 113.  

 

ØYESKYLLEFLASKER 

Bruk sterilt vann for å unngå vekst av bakterier og alger. Vann på øyeskylleflaskene må 

skiftes minst en gang per år. Skyllevannet som er lettest tilgjengelig finnes i springen. 

 

FRYSEROM 

Kullsyreis eller forsendelser som er pakket med kullsyreis må ikke oppbevares i kjølerom 

eller andre lukkede små rom. Karbondioksid som dannes kan medføre at personer som 

oppholder seg i rommet blir kvalt. 

Det må holdes god orden i fryserommene. 

 

KJØKKEN 

Det må holdes god orden og renslighet på småkjøkken og i kjøleskap hvor matvarer 

oppbevares. Matvarer må ikke lagres sammen med laboratoriesaker i kjøle- og fryserom og i 

kjøleskap. Fryse- og kjøleskap avrimes med jevne mellomrom. 

 

AVTREKK 

En forutsetning for at avtrekkene skal fungere godt er at skyvedøren holdes så langt nede som 

mulig. 

I tillegg finnes det LAF-benker (”laminar air flow”) som brukes til aseptisk teknikk og 

fleksible punktavsug.  
 

 

 

ADGANG 

Bare personer som er kjent med de potensielle farer, har adgang til laboratoriene. Barn under 

15 år har ikke adgang. 
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Reprinted from TIBS 7 no. 2 © 1979, with permission from Elsevier Science. 

 

 

BATTERIER 

Batterier kastes i spesielle beholdere ved avdelingen. Batterier som inneholder nikkel, 

kadmium, kvikksølv eller litium er risikoavfall. 

 

SYKLER 

Sykler og andre private effekter som bilhjul o.l. skal ikke oppbevares i bygningen. 

 

BRUK AV BYGNINGEN TIL SOSIALT SAMVÆR ETTER ORDINÆR 

ÅPNINGSTID 

Det må sendes søknad til Teknisk avdeling boks 1077 (eget skjema) senest en uke før 

tilstelningen (ytterligere 2 uker hvis skjenkebevilling er nødvendig) hvis lokaler i Kristine 

Bonnevies hus skal brukes til sosialt samvær utover bygningens stengetid. Utgifter til ekstra 

vakt- og renhold må dekkes av brukerne. 
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Arrangementet skal ha to ansvarlige ansatte (hovedansvarlig og samarbeidskollega) som skal  

 Være edruelige og tilstede så lenge tilstelningen varer. 

 Sørge for at uvedkommende ikke kommer inn og for at de tilstedeværende kun benytter det 

lokalet som lånes. 

 Sørge for at lokalene er tomme for mennesker etter avslutning og påse at lokalene er låst 

når de siste er gått. 

 Sørge for att lokalene ryddes, og at eventuelle skader/mangler utbedres/erstattes. 

 Sørge for at tilstelningen ikke medfører forstyrrelser for nabolaget. 

 Vinduer skal lukkes og lys slukkes. Flasker, glass, og søppel skal ryddes bort. Stoler og 

bord skal settes på riktig plass.  

 Sørge for at røykeforbudet blir overholdt. 

 

Misbruk av nøkkelkort medfører inndragning. 

 

TYVERI/INNBRUDD 

Tyverier er et stadig økende problem. Hold døren(e) låst når du ikke er tilstede. Ikke 

oppbevar verdisaker lett tilgjengelig for uvedkommende. Sørg for merking/fastlåsing av 

attraktivt utstyr. Ikke slipp ukjente inn i bygningen. Spør ukjente personer som ser ut til å lete 

etter noen om hva de søker. Hovedregelen er at straffbare forhold er underlagt offentlig 

påtale. I slike saker er det tilstrekkelig å politianmelde saken, som innebærer at polititet 

gjøres oppmerksom på forholdet. For noen forhold er offfentlig påtale helt eller delvis 

avhengig av at fornærmede formelt begjærer slik påtale. Retten til å begjære påtale på vegne 

av Universitetet er i utgangspunktet lagt til universitetets styre, men er delegert til 

universitetsdirektøren. Universitetesdirektøren vurderer om fullmakten i den enkelte sak føre 

delegeres til den administrative ledelse ved det aktuelle fakultet, avdeling eller enhet. (Jfr. 

brev av 27.4.95 94/2801 fra Universitetesdirektøren). 

Oppdager du at innbrudd pågår ring vakt- og alarmsentralen interntlf. 56666 

INNGRIP IKKE SELV ! 

 

DATAARBEIDSPLASSER 

Sørg for å ha kopier av viktige data. Terminalarbeidsplasser bør være riktig ergonomisk 

utformet. Belastningsskader og muskellidelser er et utbredt problem. Ta kontakt med 

instituttledelsen hvis du anser din arbeidsplass ikke  tilfredsstillende. 

 

UTKLARERING 

Master- og doktorgradsstudenter samt ansatte som slutter ved Biologisk institutt må fylle ut et 

utklareringsskjema. Arbeidsplassen skal ryddes og alle personlige eiendeler fjernes. Alle 

nøkler og nøkkelkort skal innleveres. Bøker skal tilbakeleveres Biblioteket. IT-avdelingen må 

kontaktes for fjerning av datafiler.  

 3. BRANN 
BRANN 

Alle som arbeider ved instituttet plikter å gjøre seg kjent med instituttets branninstruks. Man 

skal også gjøre seg kjent med hvor brannmelder og brannslukningsmateriell er plassert på 

avdelingen og hvordan det virker. Brannalarmen er direkte koblet til nærmeste brannstasjon 
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og Vakt og alarmsentralen UiO. Rømningsveier må ikke blokkeres. Det må ikke plasseres 

gjenstander som hindrer branndørene i å gå igjen. 

Foreleser er ansvarlig for at auditoriene ikke er fullere enn brannforskriftene tilsier. Det er 

ikke tillatt å sperre trapper og sette inn ekstra stoler i auditoriene. 

 

EVAKUERING VED BRANN 

Brannalarm 
 

Ved alarm skal alle straks evakuere bygningen ved å benytte nærmeste utgang/nødutgang. 

Gjør deg kjent med Rømningsplan oppslått i gangen. Straks brannalarmen går lukkes 

branndørene i gangene. Disse åpnes ved å dra dem tilside.  

Brannansvarlig for området /etasjen (se branninstruks) 

 

- Bruk ikke heisen. 

- Lukk arkivskap, stans apparatur, forsøk og gassbluss. 

- Lukk, men ikke lås dører. 

- Se innom naborom. 

- Funksjonshemmede må få hjelp. 

- Forlat rolig bygningen via trapper og utganger.  

 

Ledere/foresatte/verneombud/brannansvarlige for omårdet  ser etter at alle er kommet ut fra 

sin del av etasjen og vedkommende bistår Brannvesenet med opplysninger om sin del av 

bygningen. 

Alle andre trekker seg unna. 

Brannvesen/politi avgjør når man kan gå inn igjen. 

 

BRANNTILLØP 

- Forsøk slukking med egnet middel, men ta ingen sjanser. 

- Mislykkes slukkingen, lukk alle dører til brannstedet. 

- Utløs brannalarmen og ring Vakt- og alarmsentralen UiO, tlf. 56666 Blindern. 

- Si ifra til andre i nærheten og evakuer bygningen. 

 

ÅPEN ILD 

Gassbluss (også sparebluss) må ikke brukes i nærheten av arbeid med ildsfarlige stoffer. 

Store eksplosjoner kan bli resultatet hvis en flaske velter eller knuser. 

 

STEARINLYS 

All bruk av stearinlys er forbudt i universitetets bygninger 

 

 

 

GNISTER 

Gnister kan utløse brann eller eksplosjon. Defekt apparatur, brytere på termostater, vifter, 

LAF-benker eller lignende som slås av eller på, er vanlige farekilder. Statisk elektrisitet og 

kunstfiberplagg kan også gi gnister. 

 

OPPBEVARING 



 
 13 

Brannvesenet har forskrifter for oppbevaring og bruk av ildsfarlige stoffer. I laboratoriene 

skal bare små mengder oppbevares, og fortrinnsvis i eller under avtrekk. Mindre mengder 

oppbevares i ildssikre skap. Større mengder oppbevares ved Sentrallageret. Vanlige kjøleskap 

er ikke eksplosjonssikre, da termostatpunktene avgir gnister. 

 

 

 

 

     

 

AVFALL 

Ildsfarlige væsker som ikke er løselige i vann (f.eks. hexan, eter, bensin) må IKKE helles i 

vasken, men samles opp på egne avfallsflasker. Hydrokarbonrester skal i røde ballonger. 

Halogenholdige løsningsmidler skal i gulgrønne ballonger. Ketoner, alkoholer m.v. skal i blå 

ballonger. Eter-rester skal i spesielle kanner. Se egen instruks. Etere danner i nærvær av lys 

og luft meget eksplosive og brannfarlige peroksider.  Eterdamp kan antennes av statisk 

elektrisitet. 

Bare vannløselige væsker kan i mindre mengder (< 50 ml) slås i vasken under  skylling med 

rikelige mengder vann. Se ellers egen instruks for avhending av kjemikalier. 

 

AVDELINGSANSVARLIGE FOR BRANNVERN 

Det er utpekt avdelingsansvarlige for brannvern i hver etasje. Disse skal gjøre avdelingens 

ansatte og studenter kjent med branninstruksen. For øvrig finnes det en egen instruks for de 

avdelingsansvarlige. 

 

 

 

BRANNFARLIGE VÆSKER 

Brannfarlige væsker inndeles i klasse A, B og C. Bare små mengder brannfarlig væske i 

klasse A (inntil 3 liter) oppgevares på arbeidsbenk eller i avtrekk, når de er i daglig bruk. 

Større mengder inntil 50 liter oppbevares i ildsikkert skap tilkoblet avtrekk. 

 

Brannfarlig væske klasse A: Væsker med flammepunkt høyst 23
o
C. 

Brannfarlig væske klasse B:Væske med flammepunkt over 23
o
C, men ikke over 55

o
C. 

Brannfarlig væske klasse C: Væsker med flammepunkt over 55
o
C. 
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Etanol har flammepunkt 12
o
C. Se andre Flammepunkt 

 

 

 
 

Reprinted form TIBS 7 no.1 ©1982, with permission from Elsevier Science.  

 

 

VARME FLATER 

Kokeplater og stråleovner er farekilder i forbindelse med bruk av ildsfarlige stoffer. Spesielle 

hansker "pyro" bør brukes ved behandling av autoklaver, mikrobølgeovner etc. 

 

ANSVARLIGE FOR BRANNVERN I HVER ETASJE 

Det er utpekt ansvarlige for brannvern i hver etasje. Disse skal gjøre forskningsgruppenes 

ansatte og studenter kjent med branninstruksen. Selv om du slokker et branntilløp skal dette 

meldes til brannansvarlig, som har en egen intruks.  

 

http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/lowflashpoint.html
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4. KJEMIKALIER 
STOFFKARTOTEK/HMS-DATABLAD 

Alle avdelinger skal ha et stoffkartotek over kjemiske stoffer. Kartoteket må oppdateres 

jevnlig, og ansatte og studenter må bli gjort oppmerksom på kartoteket ifm. opplæring. 

Stoffkartoteket inneholder HMS-datablad (kjemikaliedatablad over alle stoffer som brukes i 

en forskningsgruppe/avdeling, og skal være lett tilgjengelig for dem som arbeider i 

laboratoriet. Alle kjemikalier har et CAS-nummer (”Chemical Abstracts Service”) bestående 

av opptil 9 tall inndelt i 3 grupper atskilt av bindestrek, hvorav det siste siffer er et 

kontrollsiffer. På internet finnes det tilgjengelig MSDS (”Material Safety Data Sheets”) 

(Princeton University). Har man CAS-nummeret for et kjemikalium kan dette brukes til å 

finne sikkerhetsinformasjon om stoffet.  

 Chemical and Safety Information - Oxford University  

 International Chemical Safety Cards - NIOSH 

 IPCS INCHEM - Chemical Safety Information 

 VWR International - MSDS Datablad 

 VWR International - HMS Datablad  

 ECO-online 

Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften, Forskrift for HMS-datablad 

 

ILDSFARLIGE OG EKSPLOSIVE KJEMIKALIER 

Disse kan være faste stoffer, eller i væske- eller gassform. Mest brukt er  organiske 

løsningsmidler. Arbeid med slike stoffer krever spesiell forsiktighet og omtanke, slik at man 

unngår kontakt med åpen ild, varme flater, gnister osv. Arbeidet skal foregå i avtrekk. Om 

nødvendig settes opp varselplakat om at ildsfarlig arbeid pågår. Husk at damper fra en flaske 

eller et kar kan virke som lunte til en antennelseskilde et stykke unna. Ildsfarlige kjemikalier 

må ikke oppbevares i kjøleskap/frysebokser som ikke er gnistsikre. Bruk av større mengder 

eter etc. til ekstraksjoner o.l. krever eksplosjonssikre avtrekk eller "eter-lab." Spesielle 

sikkerhetstiltak gjelder ved slikt arbeid. 

 

     
 

 

TRANSPORT 

Bær aldri en større flaske etter halsen, men støtt under med den ene hånden. Når flasker med 

etsende eller ildsfarlige væsker skal bæres eller trilles på vogn, skal det foregå i bøtte eller 

transportkasse med absorpsjonsmiddel. 

 

HELSEFARLIGE OG SKADELIGE KJEMIKALIER 

Helsefarlige og skadelige kjemikalier skal etter bruk oppbevares eller uskadeliggjøres på 

foreskreven måte. Retningslinjer for håndtering, transport og destruksjon av forskjellige typer 

http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/#MSDS
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
http://www.inchem.org/
http://uk.vwr.com/app/GenericPage?page=/search/msds.jsp
http://no.vwr.com/app/GenericPage?page=/search/msds.jsp
http://www.ecoonline.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010430-0443.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000414-0412.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ai-19971219-1323.html&emne=hms-datablad&
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avfall skal finnes på avdelingen. Opptak av kjemiske stoffer skjer gjennom lungene 

(inhalering) og går deretter raskt over i blodet. Opptak av fettløselige stoffer skjer gjennom 

huden. Andre opptaksveier er via munn- og magetarmsystemet, via øynene eller via 

inokulering ved stikk og såring av huden.  

 

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. 
 

MERKING 

Flasker, kolber, glass m.m. som brukes til oppbevaring av kulturer, kjemikalier og reagenser, 

skal være merket med innhold, dato, navn og eventuell advarselmerking. Blir noe sølt på 

gulv, arbeidsbenker, apparatur, instrumenter eller annet inventar, skal det straks fjernes eller 

uskadeliggjøres. Dreier det seg om radioaktive isotoper, giftige, etsende eller ildsfarlige 

stoffer, skal ansvarshavende bestemme hvordan sølet skal fjernes. Plastbeholdere med 

kjemikalier kan bli sprø og sprekke for eksempel kobbersulfat i plastbeholder.  

YL-merking av maling er basert på bruk av pensel eller rull, ikke sprøyting, og angir hvor 

mye luft som er nødvendig for å fortynne gass fra 1liter produkt slik at det kommer under 

administrativ norm. Høyere YL-tall gir høyere krav til ventilasjon.  
 

FEIL 

Opptrer det feil eller uhell, store eller små, skal det straks meldes. Prøv aldri å dekke over 

en feil i håp om at den ikke skal bli oppdaget. Ikke gjør skaden større. Hvis mulig stans 

videreutviklingen av farlige situasjoner. Personskader skal meldes til Arbeidstilsynet og 

Rikstrygdeverket. HMS-avdelingen er koordinator i denne meldetjenesten og må varsles. 

Bruk skademeldingskjema. 

 

ØYESKADER 

Dette må behandles raskest mulig. Slipestøv, småsplinter, eller væskesøl kan lett komme i 

øyet. Bruk vernebriller der det er sannsynlig at slikt kan skje. Øyeskylleflasker med destillert 

vann må stå klar til bruk i alle laboratorier. Vann fra springen kan også benyttes. Fortsett 

skyllingen med øyeskylleflaske underveis til Øyeavdelingen. 

 

 

KJEMIKALIER 

Før du bestiller kjemikalier vurder om det kan gi problemavfall og hvilke forholdsregler som 

kreves for lagring og bruk. Ved hver avdeling skal det være lett tilgjengelig et 

kjemikaliekartotek med datablad som beskriver mulige faremomenter og avfallsproblemer. 

Før du bestiller kjemikalier må dette undersøkes: 

 

1. Kjemikaliets fysiske og kjemiske egenskaper. 

2. Hva skal de brukes til, og finnes det alternative mindre helseskadelige kjemikalier. 

Sjekk risikonummer (Rxx) og sikkerhetsnummer (Sxx) i kjemikaliekatalog eller datablad, 

samt EC Safety phrases. 

Liste over svært giftige kjemikalier 

3. Hvor lite trengs i første omgang. 

4. Stoffets renhetsgrad, stabilitet og holdbarhet. 

5. Hvilke faremomenter er knyttet til stoffet, og hvordan skal du kvitte deg med avfallet. 

 

http://msds.chem.ox.ac.uk/risk_phrases.html
http://msds.chem.ox.ac.uk/safety_phrases.html
http://msds.chem.ox.ac.uk/safety_phrases.html
http://msds.chem.ox.ac.uk/hightoxicity.html
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Hansker 

Liste over karsinogener 

Liste over teratogener 

 

GENERELT 

De ansvarshavende skal føre tilsyn og kontroll med bruk av kjemikalier i laboratoriene. 

Brukere skal instrueres om faremomenter og om hvilke forsiktighetsregler som må iakttas. I 

tillegg til de følgende generelle instrukser, skal det på hver avdeling være mer utfyllende 

forskrifter for bruk av kjemikalier, og for riktig fjerning av avfall.  Skadelige kjemikalier 

(giftige, kreftfremkallende og etsende) og brannfalige, eksplosive stoffer skal oppbevares i 

emballasje som er merket "Giftig", "Kreftrisiko", "Etsende", "Brannfarlig", "Oksiderende" 

eller "Eksplosiv". Det vises til "Forskrifter om helsefaremerking". Det skal IKKE nyttes 

giftige eller andre skadelige kjemikalier hvis det finnes mindre skadelige stoffer som gjør 

samme nytte. Ved arbeid med spesielt skadelige stoffer, eller ved spesielt risikable arbeider, 

er det viktig å ta sine forholdsregler på forhånd. I mange tilfeller vil det for slike arbeider 

være utarbeidet spesielle instrukser, som det er viktig å sette seg inn i før arbeidet 

påbegynnes.       Generelt er det viktig å ha en ryddig og oversiktlig arbeidsplass og at utstyr 

er sikret mot å kunne velte. Spesielt er det viktig at løsninger, oppsugningsmidler (kiselgur, 

Danolin, Chemisorb) e.l. som skal brukes til å nøytralisere eller uskadeliggjøre søl er gjort i 

stand på forhånd, og at dette står klart til bruk. Ved behov nyttes ansiktsskjerm, syrebriller, 

plastforkle, engangshansker, gummihansker, gummiballong o.l. og verneutstyr ved 

håndtering av skadelige kjemikalier. 

 

Munnpipettering er forbudt i Kristine Bonnevies hus. 

Ved munnpipettering kan du få etsing av tenner, munnhule, svelg og spiserør. I tillegg kan du 

få i deg giftige damper uten å merke det. Du kan også komme til å pipettere et farlig stoff 

uten å være klar over det (f.eks. giftige tilsetninger til ufarlige buffere). Det finnes en lang 

rekke mekaniske hjelpemidler som gjør munnpipettering unødvendig. Bruk håndpipette eller 

pipetteballong. 

 

 

 

 
 

Reprinted rom TIBS 7 no. 9 ©1982, with permission from Elsevier Science. 

 

http://msds.chem.ox.ac.uk/glovesbymaterial.html
http://msds.chem.ox.ac.uk/carcinogens.html
http://msds.chem.ox.ac.uk/teratogens.html
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Det er ikke tillatt å oppbevare kjemikalier i treskapene i korridorene. 
 

BESKYTTELSESHANSKER 

Velg den type hanske som gir beskyttelse i ditt tilfelle. Husk at engangs latex-hansker har 

meget kort gjennombruddstid for løsemidler (< 1 min). 

Husholdningshansker/neoprenhansker kan gi bedre beskyttelse. Mer kjemisk resistente 

hansker er laget av butylgummi, naturgummi, neopren, nitrilgummi eller vinyl. For mer 

informasjon hanskemateriale. 

 

GIFTSKAP 

Meget giftige kjemikalier holdes innelåst. 

Rester av giftige kjemikalier låses inn eller uskadeliggjøres etter egne forskrifter. Unngå å 

bruke annet enn originalemballasje til problemkjemikalier. Brukere må informeres om 

potensiell helsefare. 

 

BIOLOGISKE PREPARATER 

Preparerte dyr er innsatt med giftstoffer. Biologiske preparater er oppbevart på 

fikseringsvæsker med forskjellig giftighet og farlighet. Vær oppmerks som fordampning av 

biologiske fikseringsmidler. Dette gjelder også fiksering av preparater til lys- og 

elektronmikroskopi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/glovesbymaterial.html


 
 19 

 
 

Reprinted rom TIBS 9 no. 1 ©1984, with permission from Elsevier Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREFTFREMKALLENDE (KARSINOGENE)/TERATOGENE/MUTAGENE 

STOFFER  
Som kreftfremkallende regnes stoffer som i epidemiologiske undersøkelser eller relevante 

dyreforsøk er vist å kunne fremkalle freft. Egnede engangshansker brukes til alt arbeid med 

karsinogene/teratogene og mutagene stoffer. 

 

Vern/beskyttelse  

http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/teratogens.html
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Arbeid med karsinogener skal foregå i laboratorier tilfredsstillende utstyrt med avtrekkskap, 

ventilasjon og vask. Arbeid med karsinogener bør foregå atskilt fra annet arbeid. Dersom 

man kommer i berøring med karsinogener ved søl på huden skylles det utsatte området godt 

under rennende vann, etterfulgt av såpevask. Tilsølte frakker og hansker skiftes. (Det er ikke 

tilstrekkelig å skylle hansker med vann ettersom flere stoffer kan trenge igjennom 

hanskematerialet). 

 

Avtrekk. 

Innveining, tillagning av løsninger, o.l. skal foregå i avtrekkskap med nedtrykket frontplante  

for maksimalt sug. Avtrekksskap og benker skal dekkes med plastbelagt filtrerpapir som 

kastes etter bruk. 

 

Lagring/merking 
Karsinogener skal oppbevares i avlåste skap. Karsinogener skal alltid veies inn i begrensede 

mengder. Oppbevaringsglass skal merkes tydelig med etiketter påført "Kreftrisiko". 

Aerosoler/støv. Bruk egnet maske. Vær spesielt forsiktig ved åpning av 

kjemikalieflasker/beholdere/ampuller og ved innveiing. 

 

 

LISTE OVER POTENSIELLE KARSINOGENER: 
Listen er ikke fullstendig. Se liste over potensielle karsinogener 

 

 

Acetaldehyd 

Acetamid 

Akrylnitril 

Akrylamid 

o-Aminoazotoluen (4-amino-2,3-

dimetylazobenzen) 

4-Aminobifenyl 

4-aminobifenyl-salter 

Amitrol 

Arsen-forbindelser (uorganiske) 

Arsenhydrid 

Asbest 

Auramin og dens salter 

Bariumkromat 

Bek (steinkullbek) 

Benz(a)anthracen 

Benzen 

Benzidin og dens salter 

Benzo(bfluoranten 

Benzo(j)fluoranten 

Benzo(a)pyren 

Benzo(e)pyren 

Benzyl violet 4B 

Beryllium 

Berylliumhydroksid 

Berylliumoksyd 

Berylliumsinksilikat 

Beryllmalm 

Berylliumsulfat 

Berylliumsulfat-tetrahydrat 

Bitumen 

Blyacetat 

Blyfosfat 

Blykromat 

Blysubacetat 

1,3-butadien 

β-butyrolakton 

Captan 

Cinnamylantranilat 

Citrus red No. 2 

N,N´-diactylbenzidin 

2,4-diamioanisol 

1,2-diaminobenzen (o-fenylendiamin) 

2,4-diaminobenzen 

2,4-diaminotoluen (4-metyl-1,3- 

benzendiamin) 

Diazometan 

Dibenz(a,h)akridin 

Dibenz(a,j)akridin 

Dibenz(a,h)antracen 

http://msds.chem.ox.ac.uk/carcinogens.html
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Dibenzo(c,g)karbazol 

Dibenzo(a,e)pyren 

Dibenzo(a,h)pyren 

Dibenzo(a,i)pyren 

1,2-dibrometan 

Dibutylnitrosamin 

1,2:3,4-diepoksybutan 

1,2-dietylhydrazin 

N,N-dietylnitrosamin  

Dibenz(a,h)acridin 

Dibenz(a,j)acridin 

Dibenz(a,h)anthracen 

Dibenzopyrener 

1,2-dibrometan 

1,2-dibrom-3-klorpropan 

Dibutylnitrosamin 

Diepksybutaner 

N,N-dietylnitrosamin 

Dietylhydrazin 

Dietylsulfat 

3,3´-diklorbenzidin 

2,2´-diklordietyleter 

2,2´-diklordisulfid 

1,1´-diklordimetyleter 

1,2-dikloretan 

Diklormetylbenzen 

3,3´-dimetyoksybenzidin 

4-dimetylamino azobenzen 

3,3´-dimetylbenzidin 

1,1´-dimetylhydrazin 

1,2-dimetylhydrazin 

Dimetylkarbamylklorid 

N,N-dimetylnitrosamin 

Dimetylsulfat 

Dinitrotoluen 

2,3-dinitrotoluen 

2,4-dinitrotoluen 

2,4-dinitrotoluen 

2,5-dinitrotoluen 

2,6-dinitrotoluen 

3,4-dinitrotoluen 

3,5-dinitrotoluen 

1,4-dioksan 

Direct Black 38 

Direct Blue 6 

Direct Brown 95 

Direct Red 28 

Epiklorhydrin 

2,3-epoksypropanal 

Etylacryulat 

Etylenimin 

Etylenoksid (etenoksid) 

Etylenthiourea 

Etylmetansulfonat 

N-etyl-N-metylnitrosamin 

N-etyl-N-nitrosurea 

N-fenyl-2-naftylamin 

Formaldehyd 

Glycidaldehyd 

Heksklorbenzen 

Heksaklorcykloheksan 

alfa-heksaklorcykloheksan 

gamma-heksaklor-cykloheksan (lindan) 

Heksametylfosforsyretriamid 

Hydrazin 

Hydrazinmonohydrat 

Hydrazin salter 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Kadmium og kadmiumforbindelser 

Kalsiumkromat 

Karbontetraklorid (tetraklormetan) 

Klormetylbenzen (benzylklorid) 

Klormetylmetyleter 

 

Kloroform (triklormetan) 

Krom(IV)oksid 

Kromater 

Krysen 

2-metoksyanilin 

Metylaziridin (propylenimin) 

Metylazoksy)metylacetat 

4,4´-metylenbis(2-kloranilin) 

Metylbromid 

Metylhydrazin 

Metylmetansulfonat 

3-metylkolantren 

N-metyl-N´-nitro-N-nitrosoguanidin 

N-metylbis(2-kloretyl)amin 

N-metyl-N-nitrosurea 

N-metyl-N-nitrosouretan 

Metylvinylnitrosamin 

2-naftylamin og dens salter 

Nikkelsubsulfid 

Nikkeltetrakarbonyl 

Nitroacenaften 

4-Nitrobifenyl 
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2-Nitropropan 

N-nitrosodietanolamin 

N-Nitroso-N,N-dipropylamin 

N-Nitrosomorfolin N-nitrosopiperidin 

N-nitrosopyrrolidin 

N-nitrososarkosin 

Oil Orange SS 

Polyklorerte bifenyler (PCB) 

Ponceau MX 

Ponceau 3R 

1,3-propansulfon 

beta-propiolakton 

Sinkberylliumsilikat 

Sinkkromat 

Strontiumkromat 

Tetraklormetan 

Thioacetamid 

4,4´-thiodianilin 

Thiourea 

Tjære 

o-Toluidin 

Toluen-2,4-diisocyanat 

Toluen-2,6-diisocyanat 

Trikloretylen (trikloreten) 

2,4,6-triklorfenol 

Triklormetan 

Triklormetylbenzen 

Tris(2,3,-dibrompropyl)fosfat 

Trypanblått 

Uretan 

Vinylbromid 

Vinylklorid 

 

 

 

 

SYRER OG LUT 

Det er farlig å helle vann i konsentrerte syrer. Dette gjelder spesielt for svovelsyre, fordi det 

kan finne sted en varmeutvikling til det koker, og dermed blir sprut resultatet. Skal 

konsentrert svovelsyre fortynnes, må syren helles litt etter litt ned i vannet under omrysting, 

og evt. avkjøling. Karet skal være plassert slik at det ikke oppstår skade om det går i stykker.  

VANN I SYRE ER UHYRE,  SYRE I VANN, DET GÅR AN. Vær oppmerksom på stor 

varmeutvikling ved tillaging av konsentrerte lutløsninger. Det gjelder bl.a. hvis natriumlut 

(NaOH) eller kaliumlut (KOH) løses i vann så skjer dette med sterk varmeutvikling. Bruk 

hansker og sikkerhetsbriller.  
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Reprinted from TIBS 8 no. 8 ©1982, with permission from Elsevier Science.  

 

UHELL 

Ved søl på huden, skyll raskest mulig med rikelige mengder kaldt springvann. På steder der 

større mengder syre e.l. vanligvis blir håndtert, skal det stå absorpsjonsmiddel i beredskap.  

Søl på gulvet bør først nøytraliseres: 

For syrer:  natriumhydrogenkarbonat = natriumbikarbonat.  

For lut:    0,1 N saltsyre.  

Deretter strøs på et stoff som suger opp sølet. Etter en stund kan dette tas opp med spade e.l., 

og til slutt vaskes med vann. Det kan være behov for gassmaske utstyrt med riktig filter og 

annet verneutstyr. Ta ingen unødige sjanser. 

 

PLANTEVERNMIDLER 
Det foreligger nye forskrifter (Kgl. res. 7.januar 1992) for bruk av plantevernmidler. 

Det kreves autorisasjon via bestått godkjent prøve for å bruke plantevernmidler, unntatt 

preparater godkjent for bruk i hobbyhager, på potteplanter m.v. Statens fagtjeneste for 

landbruket har informasjon om prøven. Plantevernmidlene klassifiseres i følgende fareklasser 
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Fareklasse 

 
Virkning 

 
X 

A 

B 

C 

 
Meget giftig 

Giftig 

Helseskadelig 

Mindre helseskadelig 

Plantevernmidler skal oppbevares i særskilt avlåst skap eller lagerrom og skal være tydelig 

merket med giftmerke og ordet GIFT. Oppbevaringsstedet skal være effektivt ventilert til 

friluft og det må ikke oppbevares annet enn plantevernmidler og andre gifter i skapet eller 

rommet. 

 

Noen problemstoffer: 
 

Kvikksølv 

Spesiell aktsomhet skal utvises ved bruk av metallkvikksølv. 

Rester av metallisk kvikksølv oppbevares under vann i lukket beholder inntil det kan 

avhendes forskriftsmessig. Ved søl kan oppsugningsmiddel av type "Mercurosorb" kan 

benyttes. Tungmetaller og kvikksølv deklareres og leveres spesialavfallsstasjonen. 

 

Peroksider 
Peroksider er meget eksplosjons- og brannfarlige og kan dannes ved autooksidasjon i kontakt 

med luft og lys. Eter er et godt eksempel på dette. Linolje på en fille kan også selvantenne 

pga peroksidering. 

Stoffer som kan danne peroksider: 

 

 

Acetal 

Cumen 

Cyklohexen 

Cycloocten 

Decalin 

Diacetylen 

Dicyclopentadien 

 

Dietyleter 

Dietylenglykol 

Diisopropyleter 

Dimetyleter 

Dioxan 

Divinyl acetylen 

Etylenglykol dimetyleter 

Isopropyleter 

 

Metylacetylen 

Natriumamid 

Tetrahydrofuran 

Tetrahydronaftalen 

Tetralin 

Vinylacetat 

Vinylidin klorid 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjemikalier som ikke må blandes sammen: 

http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/peroxides.html
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Eddiksyre + salpetersyre, perklorsyre, peroksider, permanganater og etylenglykol 

Aceton + konsentrert svovel- og salpetersyre 

Brom + ammoniakk 

Kopper + hydrogenperoksid 

Cyanider + syrer og baser 

Jod + ammoniakk 

Oksalsyre + sølv og kvikksølv 

Pikrinsyre + kopper og bly (tørr pikrinsyre er eksplosiv, må oppbevares under vann) 

Kaliumpermanganat + glycerol, svovelsyre 

Na-azid + bly og kopper 

Svovelsyre + klorater, perklorater, permanganat, vann. 

Nitritter + syre gir nitrogendioksid 

Hypokloritter + syre gir klorgass 

Sulfider + syre gir hydrogensulfid 

Cyanider + syre gir blåsyre 

Azider + syre gir HN3 

 

Mer utførlig liste inkompatible kjemikalier 

 

Irriterende damper som reagerer med slimhinnene 
Acetaldehyd 

Eddiksyre 

Eddiksyreanhydrid 

Acrolein 

Benzylklorid 

Bortrifluorid 

Brom 

Butyraldehyd 

Dimetylsulfat 

 

Etylklorformat 

Fenol 

Fenylenediamin 

Fosforsyre 

Formaldehyd  

Hydrogenbromid 

Hydrogenperoksid 

Isobutyraldehyd 

Jod 

Maleic anhydrid 

 

 

Oksalsyre 

Osmiumtetraoksid 

Pereddiksyre 

Perklorsyre 

Quinone 

Resorcinol 

Saltsyre 

Silane 

Svovelsyre 

Trikloreddiksyre 

 

 

 

Produktdatablad som skal følge med levering av kjemikaliene oppbevares i ringperm. 

Brukere gjøres oppmerksom på eventuell sikkerhetsrisiko f.eks. ved etidiumbromid, 

polyakrylamid, fenol, merkkaptaner, formalin  etc. 

 

 

OPPTAKSVEIER FOR HELSESKADELIGE STOFFER 

Helseskadelige stoffer kan tas opp ved: 

1) Absorbsjon gjennom huden.  

2) Inhalering gjennom lungene hvor stoffene deretter går raskt over i blodet.  

3) Gjennom munn, og videre opptak gjennom mage- og tarmsystemet.  

4) Inokulering via stikk eller såring av huden.  

5) Gjennom øynene.  

http://msds.chem.ox.ac.uk/incompatibles.html
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Derfor bruk en ren, igjenknappet beskyttende laboratoriefrakk. Sikkerhetsbriller hvis øynene 

kan skades. Beskyttelseshansker. Avtrekk. Verneforkle. 

 

 5. GASS 
GASSFLASKER 

Gassflasker skal bare håndteres og brukes av personale etter opplæring, og transport skal skje 

med spesialtralle. Flaskene er tunge og skal ikke dras eller løftes. Bruk gjerne en tynn treplate 

på gulvet under flasken. Det hindrer rustdannelse ved vasking av gulvene. 

    Flaskeventilen må være lukket, reduksjonsventilen (regulatoren)  fjernet og 

beskyttelseshetten må settes på under transport og lagring. På nye typer flasker med åpen 

flaskehette må denne aldri tas av.  Alle gassflasker skal ha en bestemt plass, helst nær døren ut 

fra laboratoriet. De skal stå fastspent, men lenken skal lett kunne åpnes. Døren inn til rommet 

skal ha varselskiltet: GASS UNDER TRYKK. Fjernes gassflaskene, skal varselskiltet også 

fjernes. 

 

 

Ikke forsøk å overføre gass fra en flaske til en annen eller å blande gasser i en flaske. Færrest 

mulig flasker skal stå i laboratoriet. 

    Du må kjenne egenskapene til gassen, ha riktig reduksjonsventel og vite hvordan den 

brukes. Steng flaskeventilen og regulatoren (reduksjonsventilen) etter bruk. 

Reduksjonsventilen har et innholdsmanometer (arbeidsmanometer) som viser trykket på 

flasken og et utløpsmanometer hvor mengden gass som går igjennom utløpet bestemmes via 

en reguleringsskrue. En full gassflaske kan inneholde trykk opptil 200 bar. Etterhvert som 

gassen brukes synker trykket som måles på flaskeventilen, unntatt for bl.a. karbondioksid og 

lystgass som er i væskeform 

For acetylenflasker gjelder spesielle regler om tilbakeslagsventil og krav til pulverapparat i 

nærheten. Acetylen lukter av hvitløk og er løst i en masse med aceton. Ved oppvarming eller 

tilbakeslag kan acetylen undergå eksplosiv selvspalting. Ventil må stenges hvis det kan skje 

uten risiko, området evakueres og brannvesen varsles. 

   Eksplosjons- og ildfarlige gasser er oppbevart på røde beholdere. Oksygen er på blå, luft på  

svarte, og  nitrogen på grønne flasker. Sørg alltid for å velge riktig reduksjonsventil. Det er 

oftest forskjell på gjengene på forskjellige flasker, men oksygen og karbondioksid har samme 

gjenging. Sjekk at pakningene er hele før du skrur på reduksjonsventilen. For oksygen må 

ventilen være helt fri for fett. Påse at det ikke er lekkasje fra slanger og ventiler. 
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FLYTENDE NITROGEN 

Kan gi alvorlige skader ved varig kontakt med huden. Førstehjelp er oppvarming med vann. 

Flytende nitrogen må bare oppbevares og transporteres i spesialkonstruerte termosflasker 

(Dewar). Kulderesistente "kryo"-hansker bør benyttes. Hanskene må være hele. Hull i 

hanskene kan gi store skader hvis søl. 

 

Guidelines for Explosive and Potentially Explosive Chemicals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reprinted from TIBS 8 no. 7 ©1983, with permission from Elsevier Science. 

file:///D:/gran/bot200v09.xlsx
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 6. SPESIELLE UTSTYRSENHETER 
 

VAKUUM/TRYKK 

Arbeides det med vakuum eller overtrykk i glassapparatur, skal man beskytte seg med ansikts-

skjerm. Eksikatorer og vakuumutstyr av glass går før eller senere i stykker (implosjon). 

 

AUTOKLAVER 

Autoklaver må behandles med respekt. Løsne korker på flasker og sørg for at det er mer enn 

1/3  fritt luftvolum over væsken i beholdere før autoklavering. Ikke bruk beholdere med 

sprekker. Unngå mekaniske og termiske sjokk ved uttak fra autoklaven. Bruk briller og 

hansker. Hvis mulig la store volumer med væske avkjøles før de tas ut. 

 

 

 

KOKING 

Trykk-kokere må holdes under oppsyn og de må ikke tørrkoke. Koking i reagensglass gir stor 

fare for støtkoking, og sørg for at åpningen av reagensglasset ikke er rettet mot noen. 

Glassperler kan i noen grad redusere støtkoking. Varm aldri på en tett beholder.  

 

UV-LAMPER 

Ultraviolett lys (UV-lamper) benyttes i flere av instituttets laboratorier og LAF-benker. Dette 

lyset må slås av når man skal oppholde seg i rommet. Det advares mot å se direkte på lampene 

eller refleks fra disse når de er tent. Øyeskader kan oppstå selv etter få sekunders bestråling. 

UV-briller må benyttes. UV-lamper kan også gi helseskadelig ozon. Vær forsiktig med Black-

light og LED med blått lys.  

 

GASSBRENNERE 

Ved bruk av gassbrennere fra det sentrale gassanlegget husk å stenge gasskranen og ikke glem 

brennere på sparebluss. Sjekk for gasslukt. Ved tenning skal en tent fyrstikk holdes ved 

brenneren før gasskranen åpnes. Utvis stor forsiktighet ved bruk av ”blå boks” brennere.  

 

SENTRIFUGER 

Rotoren må være avbalansert før start. Ikke bruk fingre til å bremse rotoren. Sentrifugerør som 

ødelegges under kjøring kan gi splinter. Rotorer må ettersees, og holdes rene. Eldre rotorer 

kan som regel ikke kjøres til samme maksimalhastighet som da den var ny. Gamle rotorer kan 

være korroderte. Ultrasentrifuger har spesielle krav. 

  

GLASS  OG KUTTSKADER 

Glassvarer med sprekker, skår e.l. skal straks kastes i dertil bestemte beholdere som tømmes 

regelmessig. Knust glass må feies opp fra gulv og benker. 

Bruk ikke makt på glassutstyr. Glassbrudd: Bruk vernebriller ved vakuum, trykk eller 

oppvarming. Vis forsiktighet når glassrør skal igjennom kork eller propp. Bruk beskyttende 

hansker og klede når rør skyves inn i hullet eller vris, eventuelt smør med vann, glycerol eller 

fett.  Bær aldri glassflasker bare i halsen, hold under.  
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Ved skifte av blader i skalpell skal en nebbtang benyttes. Brukte skalpellblad plasseres i egnet 

lukket beholder.  

 

ULTRALYD 
Ultralyd benyttes til å knuse celler eller i ultralydbad til rengjøring/fjerning av luft fra 

løsninger. Denne ultralyden skader hørselen og det må benyttes hørselvern. 

 

 

 
 

Reprinted from TIBS 8 no. 10 ©1983, with permission from Elsevier Science.  

 

 

 7. SMITTEFARLIG ARBEID 
SMITTEFARLIG ARBEID 

Smittefarlig materiale overføres ofte med hendene. Desinfiserende håndvask skal finne sted 

etter avsluttet arbeid. Ved søl foretas desinfeksjon med egnet desinfeksjonsmiddel. Noen 

ganger kan Klorin® eller 70% etanol benyttes. Det er forbudt å bringe smittefarlige 

organismer inn i Kristine Bonnevies hus uten at Instituttet er orientert. Forsøksdyr kan være 

smittefarlige. Det samme gjelder ville fugl og smågnagere som meget sannsynlig er bærere av 

smitte og parasitter. Følg regler gitt via Dyreavdelingen. Blodprøver kan gi smitte av farlig 

virus.  
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Skilt for biohasard 

 

Reprinted from TIBS 8 no. 12 © 1983, with permission from Elsevier Science.  

 
Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen 

 

8. ELEKTRISITET 
 

ELEKTRISITET 

Elektrisk utstyr må brukes forskriftsmessig og må inspiseres m.h.p. berøringsfare, lekkstrøm 

og jording. Det må ikke være mulig å berøre spenningsførende deler. Det er ikke tillatt å 

fortinne ledningsender som skal festes i skrueforbindelser. Isolasjonsmotstand måles med en 

Megger. Jording måles med en jordingstester. Kontakt elektronikk-kyndige for nærmere 

detaljer. Det er strømstyrken som dreper og man bør være spesielt oppmerksom på farene ved 

bruk av: elektroforeseapparater (likestrøm er farligere enn vekselstrøm), høyspenning og 

strømforsyningsenheter, tørke- og varmeskap. Vannbad bør utstyres med nivåbryter. Mye 

vitenskapelig utstyr er ikke NEMKO-godkjent. 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ai-19971219-1322.html&emne=biologiske+faktorer&
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Kroppsmotstanden er ca. 1300 ohm, men virkningen av strømmen avhenger av bl.a. 

berøringsmåten, skotøy, gulvbelegg, fuktighet osv.  

For å gi en indikasjon på hvilke strømstyrker som resulterer i hva, kan følgende brukes: 

1 - 2 mA :  Merkbart støt. 

3 - 4 mA :  Smertefølelse. 

5 - 8 mA :  Krampe i armen. Vanskelig å slippe. 

8 -10 mA :  Lammelse. Umulig å slippe. 

20 mA    :  Tåles i ca. 15 s.ca.  

50 mA:  Bevisstløshet. Død etter få sekunder. 

 

 

 

APPARATUR 

Bruksanvisninger for all apparatur skal finnes tilgjengelig i laboratoriene. Bruk aldri ukjent 

apparatur uten at bruksanvisningen er lest, veiledning er gitt og ev. apparatansvarlig  person er 

kontaktet.  

 

Elektrisitetsnettet i Norge er koblet som vist på figuren. Det er derfor mulig å få 110 volt fra 

en fase til jord. 
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 9. FELTARBEID OG ARBEIDSREISER 
Fyll ut fraværsskjema når du er bortreist fra arbeidsplassen, slik at det ikke er tvil om at du er 

på en arbeidsreise. Alternativt skriv deg inn i fraværsprotokollen eller i Notes. Ved feltarbeid 

og feltkurs skal det fylles ut Feltkort for feltansvarlig og Feltkort for feltdeltaker.  

 

Ansatte 

Sjekk forsikringsordninger (reise-, gruppelivs-, yrkesskade-, ulykkesforsikring etc). .  Det er et 

skille mellom tjenestereise og faglig-vitenskapelig reise for de ansatte.  En ansatt er kun 

yrkesskadeforsikret hvis man er på godkjent tjenestereise. 

ALLE ansatte må levere feltkort til ekspedisjonen før de drar på felt (dette gjelder alle typer 

feltarbeid, enten det er i undervisningsøyemed, forskningsøyemed, eller som faltansvarlig i 

forbindelse med veiledning av masterstudenter mv.  

De ansatte må førge for at skjemaet får en påtegning fra instsituttleder/kontorsjef om at reisen 

er godkjent som tjenestereise. Dette sikrer full forsikring for den ansatte. Emeritus er ikke 

dekket. Sjekk regler for gjesteforskere.  

 

Studenter 

Studenter er forsikret gjennom folketryden så lenge de er på felt som inngår i undervisningen.  

Yrkesskadeforsikring gjelder ikke for studenter. Alle studenter må levere feltkort til 

ekspedisjonen, også de som er på felt i forbindelse med masteroppgaven. Studenter og 

feltdeltakere som ikke er ansatt ved UiO må tegne egen forsikring. Egne regler for 

utenlandske studenter.  

 

 

Feltarbeid og feltundervisning kan medføre faremomenter. Det er viktig at fravær fra Kristine 

Bonnevies hus føres i fraværsprotokollen på avdelingen og grunnen til fraværet angis. Dette 

for å skille ulykker som skjer i fritiden fra de i arbeidssituasjonen. Leder for feltkurs har 

ansvaret for at sikringstiltak er gjennomført. Deltagere ved feltkurs m.v. plikter å gi 

opplysninger om helse, fysisk skikkethet og andre forhold som han/hun kjenner til og som 

han/hun bør forstå kan ha betydning for deltagelse i angitt feltarbeid.Vernemessige 

forberedelser kan være av følgende typer: 

 

- Velegnet personlig utstyr. Utstyrliste. 

- Kart, kompass og rutebeskrivelse som gjøres kjent. 

- Avtale samband og signaler med gruppe, leder, og stasjon. 

- Bærbart radioutstyr, GPS, nødbluss 

- Avtale nødprosedyrer. 

- Være i besittelse av tilstrekkelig nødutstyr, førstehjelp og   varslingsutstyr. 

- Sikker transport (bil, båt, tog, helikopter, fly etc.). Husk faremoment ved stopp i veikanten. 

- Spesielle regler og sertifiseringsordninger gjelder for dykking. Det skal bl.a. fylles ut eget 

skjema for  tjenestemessig dykking som skal godkjennes av instituttledelsen før oppdraget kan 

utføres.  

- Fjellklatring, brevandring, føring av båt,  bruk av motorisert kjøretøy inkludert snøscooter,    

bruk av skytevåpen, arbeid i grotter etc. er alle eksempler på aktiviteter som trenger spesiell    

kvalifikasjon og opplæring. 
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Masterstudenter som arbeider alene i felt må drøfte med sin veileder de sikkerhetsmessige 

aspektene og ta nødvendige forholdsregler. 

 

UNIVERSITETETS BILER 

Studenter kan kjøre bilene i tjenestlige oppdrag, dvs. feltarbeid, feltkurs, o.l. Statens kjøtetøy 

kan ikke stilles til disposisjon for studentene i forbindelse med velferdstiltak. 

* Studenter som kjører bilene skal orienteres om ansvarsforhold o.l. av tjenestemann, og regler 

skal følges. Kjørebok skal utfylles.  

* Bilene er ikke assurert.Vi må selv betale skader. "Vi" betyr avdelingen, forskningsgruppe, 

institutt, fakultet osv. avhengig av skadens omfang. 

Det gis adgang til å tegne ansvarsforsikring for enkeltpersoner i henhold til Bilansvarsloven 

(3. feb. 1961) for kjøring utover landets grenser. 

 

 

 

 

 

 
 

Reprinted from TIBS 4 no. 4 ©1979, with permission from Elseveier Science. 

 

FRAVÆR 

Alt lengre fravær skal skrives i fraværsprotokollen i Ekspedisjonen eller i Notes. Ferier føres i 

ferielisten. I tillegg kan det festes en lapp på døren som viser grunnen til fraværet.  
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Ved tjenestereiser i utlandet svarer staten for en erstatningssum av inntil 15 ganger 

grunnbeløpet i folketrygden ved død eller invaliditet som følge av reiseulykke. Ved 

tjenestereiser til risikopregede områder kan fagdepartementet (Arbeids- og 

administrasjonsdepartmentet) samtykke i dekning av premie til tilleggsforsikring begrenset 

oppad til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Premien kan i så fall føres på reiseregningen. 

Forsikring av reisegods tegnet av tjenestemannen er begrenset oppad til forsikringssum kr. 

20.000,-. 

Refusjonskrav om stønad for sykebehandling under tjenestereise spesifiseres på egen 

kravblankett som kan fås ved henvendelse til norsk utenriksstasjon eller til Folketrygdkontoret 

for utenlandssaker, Oslo. Ordningen med utvidet medisinsk stønad etter folketrygden gjelder 

ved tjenestereiser/midlertidig opphold i utlandet inntil 6 måneder. Det er mulig å få gitt 

beskjed om ulykker/skader via Universitetets vakt- og alarmsentral som har døgnkontinuerlig 

vakt. Tlf. + 47 22 85 66 66. 

Fyll ut fraværsskjema og skriv deg inn i fraværsboka på avdelingen. 

 

- På reisefot 

 

 

 

10. RADIOAKTIVITET 
 

 

 
Radioaktive stoffer 

 

 

Alt arbeid med radioaktive stoffer er underlagt strålevernsbestemmelser gitt av Statens 

Institutt for Strålehygiene. "Strålevernsbestemmelser for bruk og behandling av åpne 

radioaktive kilder" (1981) må brukerne av radioaktive stoffer kjenne til. De radioaktive 

nuklidene klassifiseres i grupper etter radiologisk giftighet. 

 -  Enheten eller brukermiljøet må sørge for at all bruk og anskaffelse av radioaktivte kilder er 

godkjent på forhånd. Søknadsskjema fås hos HMS-avd. 

- IFE, Laborel A/S og Amersham sender oversikt til HMS-avd. over alle radionuklider som 

UiO kjøper.  

- Brukerne må ha lister over nuklider som er bestilt, anskaffet, lagret og kastet. 

- Det skal føres lister som skal arkiveres i 20 år over personer som arbeider med ioniserende 

stråling. 

- Alle brukere av ioniserende stråling skal bruke persondosimeter. 

http://www.uio.no/for_ansatte/utpaatur.html
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- Personer som skal arbeide med radioaktive stoffer må få adekvat opplæring.  

- På brukerstedet skal det finnes en arbeidsinstruks for arbeid med radioaktivitet. 

 

Radioaktive isotoper atskiller seg ikke kjemisk fra de tilsvarende vanlige "kalde" isotopene. 

Radioaktive stoffer vil derfor i tillegg til en mulig kjemisk risiko (og eventuelt smitterisiko for 

infisert materiale) medføre en mulig strålefare. Et faremoment med radioaktive stoffer er at 

strålevirkningen ikke kan føles. Dette gjør det spesielt viktig med omhyggelig merking 

("Radioaktiv"), og at arbeidsforskrifter følges nøye. 

 

DOSER 

De ulike isotoper varierer i farlighetsgrad pga ulike typer stråling (α, β og γ) og intensiteten 

varierer med mengden. Dette gjør at en radioaktiv prøve kan være alt fra livstruende til relativt 

uskadelig. For hver type isotop er det klare regler for hvilke mengder som er tillatt å bruke, 

hvilke skjermingstiltak som er nødvendig, og hvordan avfallet skal håndteres. Det er helt 

bestemte forholdsregler som skal tas for å unngå fare, og dette fremgår av 

strålevernforskriftene som skal finnes på alle avdelinger der arbeid med radioaktive isotoper 

foregår. 

    Persondosimetere brukes for å kontrollere at stråleeksponering ikke har skjedd og 

radioaktivitetsmåler skal benyttes for å sjekke eventuell kontaminering. Betaenergien fra 
3
H, 

14
C og 

35
S er så lav at den vanskelig lar seg måle med persondosimeter. Dosimetere kan være 

basert på film (filmdosimeter) eller mer følsomme TLD-elementer 

(termoluminiscensdosimetere TL-dosimetere). 

    For gjennomtrengende stråling (nøytroner og fotoner med energi over 20 keV) er 

grenseverdien for årlig stråledose 20 mSv (milliSievert) ved helkroppsbestråling. For gravide 

gjelder at dosen til fosteret ikke skal overstige 1 mSv (naturlig bakgrunnsstårling) for 

resterende del av svangerskapet etter at graviditet er kjent. Kvinnelige ansatte/studenter har 

selv meldeplikt om dette.     

 

LABORATORIET 

Kravene til laboratorium og arbeidsplass for radioaktivt arbeid, og til arbeidsprosedyrer, 

avhenger av hvilken type isotop og hvilke mengder som brukes. Type C isotoplab er beregnet 

for arbeid lave aktivitetsmengder. Radioaktive stoffer skal ikke tas i bruk på en arbeidsplass 

uten etter nøye vurdering av faremomenter. Dersom radioaktive stoffer allerede er i bruk et 

sted, skal ikke nye isotoper, eller større mengder enn tidligere, tas i bruk uten ny vurdering av 

sikkerhetsforholdene. 

 

ARBEIDET 

Det er spesielt viktig at munnpipettering, spising, drikking og røyking ikke forekommer i et 

laboratorium der det arbeides med radioakiltve stoffer. Arbeid med radioaktive stoffer skal 

foregå på egne laboratorier, eller på et eget område i laboratoriet som ikke benyttes til 

andre formål (kontrollområde). Området hvor det arbeides med radioaktive isotoper skal 

være merket med symbolet for ioniserende stråling. Arbeidet bør gjøres i plast-trau for å 

hindre kontaminering av benken hvis det søles. Arbeidsplassen skal være ryddig og 

oversiktlig, og lett å rengjøre.  

Planlegg slik at tiden du behandler radioaktivitet ikke blir lenger enn nødvendig. Gjør på 

forhånd et testforsøk uten radioaktivitet slik at du vet at dine prosedyrer virker som de skal. 

Bruk nødvendig beskyttelse (perspex, hansker, laboratoriefrakk, evt. beskyttelsesbriller) og 

dosimeter. 
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Kjenn reglene for avfallsbehandling. 

Mål jevnlig i ditt arbeidsområde for å sjekke at det ikke har skjedd kontaminering.  

Etter avsluttet arbeid skal plassen ryddes, og mulig søl fjernes etter egen instruks. Bruk doble 

beholdere for oppbevaring av radioaktive isotoper. Lager (rom, avtrekksskap, kjøle-, 

fryseskap) skal være reservert for oppbevaring av radioaktive stoffer og være merket med 

tydelig skilt. Har uvedkommende tilgang må lageret låses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isotop 

 
 

 
Emax 

keV 

 
Rekkevidde i 

luft 

 
Rekkevidde i 

vann 

 
T2 

 
Skjerming 

 
3
H 

 
   

β 

 
  18.6 

 
 6 mm 

 
 0.006 mm 

 
12.4 år 

 
Ingen 

 
14

C 
 
   

β 

 
 156 

 
 24 cm 

 
 0.28 mm 

 
5730 år 

 
1 cm perspex 

 
35

S 
 
   

β 

 
 167 

 
 26 cm 

 
 0.32 mm 

 
87.4 d 

 
1 cm perspex 

 
33

P 
 
β 

 
249 

 
 49 cm 

 
 0.6 mm 

 
25.4 d 

 
 1 cm perspex 

 
32

P 
 
   

β 

 
1709 

 
720 cm 

 
 0.76 cm 

 
14.3 d 

 
1 cm perspex 

 
125

I 
 
   γ 

 
   - 

 
 

 
 

 
59.6 d 

 
0.25 mm bly 

Spesielle forsiktighetsregler ved de enkelte isotoper: 
 

3
H: Siden tritium har så lav β-energi kan det ikke måles direkte og det er derfor viktig å 

holde arbeidsmiljøet rent og ryddig. Ved å telle i en scintillasjonsteller spissen av en ørepinne, 

papir e.l. som er gnidd rundt i området hvor isotopen brukes, kan man få en indikasjon om det 

har skjedd kontaminering. Indre kontaminering er farlig og spesielt hvis man bruker tritiert 

thymidin siden dette vil bli konsentrert i cellekjerner.  

 
14

C: Den lange halveringstiden gjør at man må være ekstra påpasselig å hindre 

kontaminering, både av det ytre arbeidsmiljø og en selv. Noen organiske stoffer kan også gå 

igjennom hansker. Unngå å lage radioaktiv CO2 som kan pustes inn. For måling av eventuell 

kontaminering se ovenfor. 
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35
S: Unngå å lage SO2 og H2S som kan inhaleres. Radiolyse av 

35
S-aminosyrer under lagring 

kan gi flyktige radioaktive svovelforbindelser. Bør bare brukes i ventillerte avtrekk. 

 
32

P: Dette er isotopen i våre laboratorier med høyest energi på strålingen, og det bør derfor 

utvises spesiell forsiktighet. Ikke hold isotopen opp mot øynene. Bruk blyimpregnerte hansker 

og blyforkle. Ikke hold i rør med 
32

P lenger enn nødvendig. Når β
-
-partiklene treffer perspex 

kan de gi opphav til høy bremsestråling. Blyskjerm er i tillegg nødvendig hvis man behandler 

400 MBq (10 mCi) eller mer. 

 
125

I: Flyktig jod er det største problem med denne isotopen og konsentrering i 

skjoldbruskkjertelen. Løsninger med jodid må ikke sur-gjøres eller fryses fordi dette gir 

flyktig jod. Bare ved å åpne en krukke med Na
125

I kan små dråper komme over i gassfase. 

Jod-forbindelser kan også trenge igjennom hansker. Mengden jod som brukes i RIA (< 300 

kBq) kan med vanlig forsiktighetsregler brukes på en åpen benk. 

 

 

©WILAS 

 

 

AVFALL 

Det er faste regler for behandling av radioaktivt avfall. Klare rutiner må foreligge, og de skal 

følges nøye, slik at ikke utenforstående blir utsatt for risiko de ikke er oppmerksomme på. For 

hver isotop og stofftype er det fastlagt hvilke mengder som daglig (eller månedlig) kan tilføres 

kloakk eller søppel. Fast avfall samles i spesielle avfallsbøtter betjent med fotpedal. Bøttene 

må ikke fylles for fulle. Videre behandling av avfallet skal være fastlagt i arbeidsinstruksen. 

 

HMS-avdelingen: 22857139 eller 22857010 

Statens strålevern: 67162500 eller 67162600 (døgnkontinuerlig) 
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Denne må du ha lest før du begynnes å arbeide med radioaktive isotoper. 

 

 11.  GENMODIFISERTE ORGANISMER 
Med innesluttet bruk menes enhver arbeidsoperasjon hvor genmodifiserte organismer blir 

fremstilt, brukt, dyrket, lagret eller destruert. Ved all innesluttet bruk av genmodifiserte 

organismer gjelder prinsippet om god mikrobiologisk praksis når det gjelder sikkerhet og 

hygiene. Alt avfall og utslipp skal bare inneholde inaktiverte genmodifiserte organismer 

 

Forskriftene til Genteknologiloven gir fritak for laboratoriegodkjenning for følgende typer 

forsøk, men det må sendes melding til Arbeidstilsynet og eventuelt Sosial og 

Helsedirektoratet. For mer informasjon. 

- Dyrking av genmodifiserte virus, bakterier og gjær. 

- Transformasjon av bakterier og gjær. 

- Transfomasjon av planteceller og plantevev hvor materialet dyrkes in vitro. 

- Plasmidisolering for restriksjonsanalyse, elektroforese etc.  

 

Det er spesielle lokaler i Fytotronen for dyring av genmodifiserte planter og det er egen 

sikkerhetsinstruks for dette. 

 

Fra TIBTECH 

Genteknologiloven 

 

 

http://www.helsedirektoratet.no/biogen/genteknologiloven_5548
http://www.lovdata.no/all/hl-19930402-038.html
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 12. DYREFORSØK 
Det er utarbeidet forskrifter vedrørende dyreforsøk. Forskriftene omfatter forsøk med dyr, 

samt avl, oppdrett og hold av dyr som skal benyttes i forsøk. Forskriftene gjelder selv om der 

er benyttet beroligende, bedøvende eller smertestillende midler i forsøket, herunder forsøk 

som utføres på totalanesteserte dyr som avlives mens det fortsatt er bevisstløst. Med 

forsøksdyr menes levende pattedyr, inkludert embryonale former og fosterstadier, fugl, fisk, 

krypdyr, amfibier med deres frittlevende fosterstadier og tifotkreps. 

Unntatt for forskriftene er: 

* Behandling eller inngrep som gjøres i klinisk veterinærvirksomhet etter anerkjente metoder. 

* Enkel identitetsmerking av dyr. 

* Uttak av blodprøver og oppsamling av naturlige sekreter og ekskreter dersom det ikke er 

grunn til å anta at forsøket vil påvirke dyrets normale livsutfoldelse eller medføre annet helt 

forbigående lett smerte eller ubehag. 

* Forsøk som angår avl/oppdrett, foring og miljø (husdyr og akvatiske organismer) hvis det 

ikke er grunn til å anta at forsøket vil medføre en ufysiologisk tilstand hos forsøksdyret. 

   

 

 

Alle som skal utføre forsøk med dyr skal innhente tillatelse fra forsøksdyrutvalgets eller den 

person dette utvalget har bemyndiget. Søknader om dyrefeltforsøk eller andre dyreforsøk fås 

hos ansvarshavende Morten Bronndal, Dyreavdelingen, Biologisk institutt. 

   Personer som planlegger eller utfører dyreforsøk skal ha gjennomgått opplæring etter 

opplegg godkjent av Landbruksdepartementet. Dette kurset heter hos oss BZ355- Kurs for 

forskere som gjennomfører forsøk med dyr. Det er obligatorisk fremmøte til undervisningen, 

og kurset avsluttes med eksamen.   

 

ALLERGI 

Arbeid med pelsbærende forsøksdyr kan gi utvikling av allergi og astma. Personer som har 

anlegg for allergi og som er i jevnlig berøring med forsøksdyr bør vurdere å bruke 

åndedrettsvern, og bes om å ta kontakt med sin overordnede angående eventuell 

allgergitesting, helseundersøkelse og rådgivning. Plantepollen kan framkalle allergi og noen 

planter gir eksem og skader ved hudkontakt, hvorav noen virker fotodynamisk.  

 

Forskrift om forsøk med dyr, Norges veterinærhøgskole 

 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-19960115-0023.html
http://oslovet.veths.no/dokument.aspx?dokument=80&mnu=about_us
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Reprinted from TIBS 8 no. 4 ©1983, with permission from Elsevier Science 

 

 

 

 13. AVFALL 
 

AVFALLSBEHANDLING  
ALLE MÅ HOLDE ORDEN OG SØRGE FOR REGELMESSIG (HELST DAGLIG) 

FJERNING AV SØPPEL OG AVFALL. DETTE GJELDER OGSÅ STUDENTENE. 

 

KONTORAVFALL 

Søppelstativene i korridorene er beregnet kun for vanlig kontoravfall. De må ikke fylles så 

tunge at de ikke kan flyttes. Det må ikke fylles husholdningsavfall og helsefarlig avfall i disse. 

Alle søppelkurvene skal ha en plastpose som ilegg. Ved større mengder kontoravfall kan dette 

fylles i søppelsekker som knytes igjen og kastes i containeren ved rampen PO-bygningen. 

Søppelrommet i kjelleren er kun beregnet for den type avfall som rengjøringspersonalet 

behandler. Det må ikke kastes esker merket risiko-avfall i containerne. 
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Rom som ikke er klart for rengjøring skal merkes. 

 

- Papiravfall som kan resirkuleres samles i spesielle esker og tømmes av den enkelte ansatte 

i containere som er plassert i etasjene hver torsdag 8-12. 
 

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (EE-avfall) 

Brukt datautstyr plasseres i spesielle containere ved IT-avdelingen.  

 

KNUST GLASS 

Knust glass puttes i egne kartonger merket glassavfall (ikke esker merket risiko-avfall). 

Glasset må ikke inneholde kjemikalierester, blod eller andre smittefarlige og helseskadelige 

stoffer. Eskene kastes av brukerne i containeren ved lasterampen (PO-bygningen). 

 

ORGANISKE LØSNINGSMIDDELRESTER 

Organiske løsningsmidler tømmes i egne kanner/glassballonger. Røde, grønne eller blå 

avhengig av hvilken type avfall. Disse tømmes regelmessig av HMS-avdelingen. De plasseres 

på Sentrallageret når de skal tømmes. Kannene bør stå i avtrekk eller på et godt ventilert sted. 

 

 

Beholdere for organiske løsemidler.  

 

Røde beholdere: Hydrokarbonrester (usubstituerte som toluen, xylen, benzen, parafin, 

cyklohexan). 
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Grønne beholdere: Halogener (karbontetraklorid, kloroform, metylenklorid, trikloretylen, 

nitrobenzen, klorbenzen). 

 

Blå beholdere: Alkoholer, ketoner og andre vannløselige løsningsmidler (aceton, metanol, 

acetonitril, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, dioxan). 

Avfallsballongene skal være godt merket med institutt/bygning og hva de er fylt med. 

 

Syrer og baser skal ikke helles på beholderene og de skal heller ikke inneholde mer enn 5 

% vann. 

 

HMS-avdelingen foretar innsamling minst to ganger i året (før jul og sommerferie) og avtaler 

med instituttet noen dager før innsamling. HMS-avdelingen kan også hente avfallet etter 

nærmere avtale. 

Avfallet tømmes senere på lagringstanker ved Kjemibygningen, som igjen tømmes av 

RENOR. Det leveres videre til Dentor A/S i Larvik.  

Yrkeshygieniker (HMS-avd.) kan være behjelpelig med utfylling av deklarasjonsskjema. 

 
 

Reprinted from TIBS 7 no 10 ©1982, with permission from Elsevier Science.  
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ETER 

Mindre mengder eter inndampes i avtrekk i romtemperatur uten nærvær av varme flater eller 

gnister, eller utendørs på frittliggende sted. Større mengder deklareres på skjema "Deklarasjon 

av spesialavfall" fra NORSAS A/S (Fåes hos HMS-avd.) og avfallet leveres på Oslo 

renholdsverks spesialavfalls-stasjon, Brobekkveien 87, Oslo. 

 

 RADIOAKTIVE STOFFER 

Vi minner om at buret på lasterampen for PO-bygningen kun er for brukte scintillasjonsglass 

og evt. brennbart mutagenpotent avfall, kontaminerte sprøytespisser, hansker og annet 

engangsutstyr. Brukerne samler slikt avfall i "Riskavfalls-esker" med 40 l gul plastpose. Disse 

fås på Sentrallageret, Biologibygningen.  

En og samme bruker/brukermiljø kan for isotoper i 

 radiologisk giftighetsgruppe 3 (
14

C, 
32

P, 
35

S) tilføre kloakk eventuelt forbrenne maksimalt 4 

MBq (0,1 mCi) per dag og totalt 40 MBq (1 mCi) per måned. 

For 
3
H i radiologisk giftighetsgruppe 4 tillates 10 ganger så stort utslipp.- Scintillasjonsglass 

(og mutagenpotent materiale) som kan forbrennes puttes i esker merket risikoavfall og lukkes 

forskriftmessig. Eskene plasseres i nettingbur på lasterampen ved PO-bygningen. Nøkkel fås i 

resepsjonen eller på enkelte avdelinger. Husk reglene for hvor mye radioaktivitet som kan 

kastes/forbrennes per måned. Før skjema over hvor meget som kastes. 

Avfallet samles inn av Parkanlegget og kjøres til Oslo renholdsverks forbrenningsanlegg på 

Klemetsrud. 

 

 

1. Dersom radioaktiviteten er i vandig løsning eller i løsemidler som løses i vann, helles 

restene i avløpet og det skylles godt etter med vann. 

Påse at aktiviteten ikke overstiger de grenser som er oppført i tabellen. 

2. Dersom radioaktiviteten er i organisk løsning som ikke løses i vann (eks. benzen, 

kloroform, cyklohexan) helles restene på røde, grønne eller blå ballonger som rutinemessig 

tømmes av HMS-avdelingen. Husk nødvendig merking. 

3. Dersom radioaktiviteten er i scintillasjonsglass e.l., behandles de som nevnt ovenfor. 

4. Dersom radioaktiviteten overstiger de oppførte grenseverdier, kan restene, dersom de er 

vandige, helles i avløp med passelige tidsintervaller, slik at man holder seg innenfor grensen. 

Kortlivede isotoper kan stå til aktiviteten har avtatt. 

 

NB! Brukeren er ansvarlig for avfallet helt til restene er anbragt som nevnt i punktene ovenfor. 

 

 

En og samme bruker/brukermiljø kan tilføre kloakken og det faste avfallet følgende mengder: 

 
Giftighetsgruppe 

 
Maksimalt utslipp 

per måned 

 
Maksimalt utslipp 

per dag 
 
2. Høy radiologisk giftighet 
60

Co, 
125

I 

 
4 MBq (0.1 mCi) 

 
0.4 MBq (10 μCi) 
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3. Moderat radiologisk giftighet 
14

C, 
32

P, 
35

S 

 
40 MBq (1 mCi)  

 
4 MBq (0.1 mCi) 

 
4. Lav radiologisk giftighet 
3
H 

 
400 MBq (10 

mCi) 

 
40 MBq (1 mCi) 

 

Brukerkurs i radioaktivitet og strålevern 

Statens strålevern 

ICRP 

Strålevernforskriften 

Radiation safety manual søk 

 

 

 

BAKTERIER OG SOPP 

Agarskåler med bakterier/sopp puttes i autoklaverbare plastposer som kjøpes på 

Sentrallageret. Posene plasseres i metallbøtter under autoklaveringen for å hindre at agar flyter 

utover når skålene smelter. Posene med autoklavert materiale kastes deretter i svarte 

søppelsekker som knytes igjen og puttes i containeren ved PO-bygningen. Etter autoklavering 

behøver det ikke lenger betaktes som risiko-avfall. "Hasard"-merking på autoklaverbar 

plastpose krysses over. 

Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer 

 

KANYLER 

Hetten som beskytter kanylespissen skal helst settes på etter bruk. Kanylene puttes i egne gule 

kanylebokser. Hvis kanylene ikke inneholder rester av helseskadelige kjemikalier og 

smittestoffer, kan kanyle-eskene kastes i containeren ved PO-bygningen. Kanylene må 

eventuelt rengjøres før de kastes. 

 

KADAVERE/DYREAVFALL/FORSØKSDYR 

Avfallet må ikke inneholde plast, metall, giftstoffer eller radioaktive isotoper. Hvis det 

inneholder slikt materiale må HMS-avdelingen kontaktes. Avfallet pakkes kun i vanlig papir. 

Dersom det er mye blodsøl, bruk absorberende papir. Pakkene fylles i klare, tykke plastsekker 

og pakkes ca. halvfulle og knytes igjen. Plastsekkene skal senere åpnes og tømmes ved 

levering. Sekkene plasseres i plastbøttene i oppsamlingsfryserene som er beregnet til dette (i 

korridoren inn fra PO-bygningens rampe). Når fryserne er fulle må brukerne kontakte Oslo 

renholdsverk tlf. 22 22 71 50 eller Teknisk avdeling interntlf. 54723. 

 

BATTERIER OG LYSSTOFFRØR  

Samles hos Parkanlegget interntlf. 55840. 

 

KJEMIKALIER 

Kjemikalier destrueres/kastes etter instruks på kartotekkort som finnes på hver avdeling. Når 

kjemikaliene kjøpes må man tenke på hvordan man skal kunne kvitte seg med avfallet. 

Kjemikalierester som ikke er selvantennlige, radioaktive, eksplosive, organiske peroksider 

kan leveres til Spesialavfallsstasjonen i Brobekkveien 87. 

http://www.safe.uio.no/svernkurs/svernkurs-idx.html
http://www.nrpa.no/index.asp?
http://www.icrp.org/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20031121-1362.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ai-19971219-1322.html&emne=biologiske+faktorer&


 
 45 

Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften 

 

FOTOKJEMIKALIER 

Brukerne tar kontakt med firma f.eks. Stenamiljø tlf. 22 65 11 22 som henter avfallet. 

Teknisk avdeling betaler regningen 

 

KATINEN/UNDERVISNINGSROM/FELLESAREALER 

Vær behjelpelig med å holde orden i kantinen, undervisningsrom og fellesarealer. 

Kopper, glass, bestikk etc. som er lånt/kommet fra Kantinen må leveres tilbake umiddelbart 

etter bruk. 

 

 

 

 

FARLIG AVFALL I CONTAINERE 

Det har gjentatte ganger skjedd at kjemikalieflasker med litt innhold, blodprøver og annet 

avfall som kan være giftig, brannfarlig eller smittefarlig er blitt funnet i containerne. Dette 

fører til stor helserisiko for den som håndterer avfallet og en unødig miljøforurensning. 

Alt avfall, som bringes til containerne, må være fritt for kjemikalier, smittsomme stoffer eller 

lignende. 

Tomemballasje og glassutstyr må vaskes/luftes før det kastes. 

 

 

 
 

Reprinted from TIBS 8 no 11 ©1983, 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010430-0443.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000414-0412.html
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14. PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ 
 

BIDRA TIL SAMHOLD 

Vi tilbringer en stor del av livet vårt på arbeidsplassen. Hvorfor ikke ha det litt hyggelig mens 

vi er her ? Bry deg om dine kolleger. Spis lunsj sammen. Ta en kopp kaffe e.l. i katina. Delta i 

sosiale sammenkomster arrangert av instituttet.  Bidra til samhold. Arbeidsmiljøet blir det vi 

gjør det til. Ikke mobb, latterliggjør, eller rakk ned på  kollegaer eller studenter, eller vis 

uønsket seksuell oppmerksomhet. Ønsker du å få hovedrengjort eller malt ditt kontor ? Ta 

kontakt med instituttledelsen.  Det finnes også mulighet til medarbeidersamtaler. Send forslag 

om arbeidsmiljøtiltak til Instituttet. Forslagene vil bli gjennomgått av LAMU og iverksatt så 

snart det er mulig. 

 

Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani (AKAN) 

 15. JOURNALSKRIVING 
Diskusjonen om fusk innen forskning har satt søkelyset på viktigheten av en fullstendig ført 

journal og oppbevaring av denne. Den amerikanske immunologen Thereza Imanishi-Kari 

publiserte i Cell 1986 en artikkel om transgene mus, hvor også nobelprisvinneren David 

Baltimore var medforfatter, og i ettertid ble det stilt spørsmål om riktigheten av resultatene. 

Det endte med politiet foretok analyser av laboratoriejournalen. Den engelske legen Malcolm 

Pearce publiserte i 1994 en artikkel i British Journal of Obstetrics and Gyneaecology om 

hormoner og spontanaborter og seinere klarte han ikke å finne igjen noen av originaldataene 

da det ble stilt spørsmål om sannhetsgehalten i resultatene. Laboratoriejournalen er ditt bevis 

på at alt har gått rett for seg, men skal samtidig gjøre det lettere å oppdage feil i 

forskningsresultatene. 

-  Forsøk ikke å stjele andres teorier eller data. 

-  Dobbeltpublisering og plagiater er heller ikke comme il faut.  

- Husk etisk standard hvis du får review-oppdrag på tidsskriftartikler og           

forskningsprosjekter. 

 

* Som journal brukes bok med stive permer. Hver side skal numreres og de første sidene 

avsettes til innholdsfortegnelse. Journalen merkes med navn, adresse og prosjekt-tittel. 

 

* Journalen må skrives i en oversiktelig form med tydelig og klar skrift. Den skal lett kunne 

leses av andre. Bruk kulepenn/fyllepenn/filtpenn (ikke blyant). 

 

* Journalen føres parallelt med at forsøkene gjøres, og resultatene føres inn fortløpende i 

kronologisk rekkefølge. 

Det skal ikke settes av blanke sider. Hvis dette skjer ved et uhell settes det en strek over 

siden. 

 

* Originalresultatene føres inn i oversiktelig form. Større mengder med utskrifter fra 

instrumenter kan opppbevares i egen perm. Henvis til side i journalen. Dato, navn og hensikt 

med forsøket påføres. 

 

* Lag en grafisk framstilling av resultatene, eventuelt en tabell som viser resultatene klart og 

tydelig. 

http://www.admin.uio.no/opa/ps/marbsamt.html
http://www.admin.uio.no/opa/hms/hms%20side/tjenester/akan.htm
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* Skriv konklusjon av forsøket og angi hvilke nye forsøk som må gjøres. 

 

* Hovedfagsstudenter viser journalen til hovedfagsveilederen for godkjennelse av den måten 

den blir ført. Etter avsluttet Cand.scient.-eksamen leveres journalen til veileder. 

 

* Oppbevar journalen på et sikkert sted. Tenk over hvilke konsekvenser det ville ha for din 

forskning eventuell hovedfagsoppgave om du skulle miste journalen. Ta nødvendige 

forholdsregler. 

 

 

Reprinted from TIBS 4 no 10 ©1979, 

 

 

LITTERATUR 

 

Arbeidstilsynet HMS 

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 

 

Arbeidstilsynets veiledninger:  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 

 

Lov om brannvern  

Lov om eksplosive varer   

http://www.arbeidstilsynet.no/c26972/artikkel/vis.html?tid=27708
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/lover_regler/forskrifter/2000/forskrift-om-planter-og-tiltak-mot-plant.html?id=92083
http://www.lovdata.no/rsk/hms/ik%20veil.html
http://www.lovdata.no/all/nl%2019870605%20026.html
http://www.lovdata.no/all/nl%2019740614%20039.html
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National Institute for Occupational Safety and health  

 

Strålevernbestemmelser for bruk og behandling av åpne radioaktive kilder, Statens strålevern 

1981. 

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven).  

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19930402-038.html
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