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1 Ansvarsforhold  

 
Daglig ansvarshavende for laboratoriet og aktivitetene med GMM: 

Fernanda C Petersen 

 

Instituttleder: Edvard Messelt 

 
2 Godkjennelse 

 
Rom nummer AM029 ved Institutt for oral biologi er godkjent av Helsedirektoratet for 

innesluttet bruk av GMM for inneslutningsnivå 2. 

 

Mottakerorganismer er i smitterisikogruppe 2:  

E. coli, streptokokker, Vibrio harveyi  

 

Genetisk materiale: Streptokokker, E. coli, Vibrio harveyi 

 

Formålet: forskning på virulens og adhesjonsmekanismer 

 
3 Målgruppe 
 

Alle medarbeidere som arbeider ved rom nummer AM029. 

 
 

4 Krav til arbeid med biologiske agens, i henhold til Forskrift om 

vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen 

 
Forskriften omfatter levende og døde mikroorganismer (inklusiv cellekulturer, endoparasitter 

og prioner), naturlig forekommende eller genmodifiserte som kan fremkalle infeksjoner, 

allergi eller giftvirkning hos mennesker. Se forskriften (§3) for nærmere beskrivelse av 

definisjoner. 

For genmodifiserte mikroorgansimer (GMM) gjelder i tillegg bestemmelsene etter 

genteknologiloven.  

 

 

5 Arbeid med genmodifiserte mikroorganismer (GMO), i henhold til 

forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer 

 
Genteknologilovens (vedlagt) formål er å sikre at fremstilling og bruk av GMO skjer på en 

etisk og samfunnsforsvarlig måte uten helse og miljømessige skadevirkninger. Dvs at den skal 

beskytte både mennesker, dyr og planter. Loven inndeles i innesluttet bruk (kap.2 §5) eller 

utsetting (kap.3 §9). Innesluttet bruk krever et lukket system hvor fysiske og evt. 

kjemisk/biologiske barrierer begrenser organismenes kontakt med mennesker og miljø. 

Laboratoriearbeid vil være innesluttet bruk og er regulert i Forskrift om innesluttet bruk av 

genmodifiserte mikroorganismer FOR 2001-12-21 nr 1600 og vil kun omtales her.  

 

De viktigste definisjoner i følge genteknologiloven (øvrige definisjoner se lov og forskrift):  

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20011221-1600.html
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– GMO: mikroorganisme, plante, eller dyr der den genetiske sammensetningen er endret 

ved bruk av gen- eller celleteknologi.  

– Genteknologi: teknikker som innebærer at arvestoffet blir isolert, karakterisert, modifisert 

og satt inn i levende celle eller virus.  

– Celleteknologi: teknikker for fremstilling av levende celler med nye kombinasjoner av 

genetiske materialet ved fusjon av to eller flere celler. 

 

5.1 Sikkerhetstiltak og kontroll  

Laboratoriet skal følge god mikrobiologisk praksis og alminnelige sikkerhetstiltak i hht 

forskriftens vedlegg V. Det skal: 

i) påse at arbeidsplassen og miljøet eksponeres for GMM på et så lavt nivå som mulig,  

ii) anvende tekniske kontrolltiltak ved kilden og utfylle disse tiltakene med hensiktsmessig 

vernetøy og personlig verneutstyr om nødvendig,  

iii) regelmessig prøve og vedlikeholde kontrolltiltak og -utstyr på hensiktsmessig måte,  

iv) eventuelt kontrollere nærvær av levedyktige organismer fra virksomheten utenfor den 

primære fysiske inneslutningen,  

v) gi personalet hensiktsmessig opplæring,  

vi) om nødvendig nedsette komiteer eller underkomiteer for biologisk sikkerhet,  

vii) om nødvendig utforme og iverksette lokalt praktisk regelverk for personalets sikkerhet,  

viii) sette opp biologiske faremerker der det trengs,  

ix) sørge for at personalet har vaske- og dekontamineringsanlegg,  

x) føre tilfredsstillende journaler,  

xi) forby spising, drikking, røyking, bruk av kosmetikk eller oppbevaring av mat for konsum 

i arbeidsområdet,  

xii) forby pipettering med munnen,  

xiii) sørge for skriftlige instrukser for standard driftsprosedyrer der det trengs for å garantere 

sikkerheten,  

xiv) ha effektive desinfeksjonsmidler og særskilte desinfiseringsprosedyrer tilgjengelig i 

tilfelle spredning av GMM,  

xv) eventuelt sørge for sikker oppbevaring av kontaminert laboratorieutstyr og -materialer.  

 

I tillegg skal man oppfyller krave om isolasjon for inneslutningsnivå 2:  

– arbeidet med GMM skal foregå på overflater som tåler vann, syrer, 

alkaliske stoffer, løsemidler, desinfeksjonsmidler, 

dekontamineringsreagenser, og som er lette å rengjøre. 

– Arbeidet skal foregå mest under avtrekksskaper 

– Rom skal ha begrenset adgang 

– Bruk av begrensete volum av kultur 

– Følge rutiner for inaktivering av GM kontaminert materiale og avfall (pkt. 

5.2) 

 

5.2 Avfallshåndtering 

Alt avfall og utslipp (herunder avløpsvann) som inneholder GMO skal inaktiveres og det skal 

om nødvendig undersøkes om det forekommer levedyktige GMO utenfor den primære 
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inneslutningen Generelle retningslinjer ved instituttet krever at avfall kastes i spesialcontainer. 

I tillegg må det vurderes om avfallet skal uskadeliggjøres ved passende forbehandling før det 

forlater laboratoriet. Antibiotika resistensgener skal ødelegges før utslipp til miljøet. 

 

6 Tiltak ved uhell 
Det skal alltid fylles ut skademeldingsskjema, uansett skadens alvorlighetsgrad. 

Ved skader av mer alvorlig art skal alltid lege kontaktes. Instituttleder varsler politi og 

Arbeidstilsynet ved meget alvorlige hendelser.  

 


