
Generelle retningslinjer ved Biofilm-lab; for sikkerhet og trivsel 

 Hold orden på egen benk og bytt benkepapir ofte. Bruk tildelte merkede hyller og skuffer i 

kjøleskap og frysere til lagring.  

 Rydd etter deg ved instrumenter og fellesbenker. Sørg for at bakteriekulturer og skåler ikke blir 

glemt i inkubatorer. 

 Bruk egne pipettespisser, mikrorør og autoklaverte glassrør.  

 Alle skal ha sin egen flaske med autoklavert vann og glyserol. 

  Alle lager egne vekstmedier. Hvis man mangler noe, må man ikke låne uten å spørre. 

 Merk flasker, rør, skåler etc. med navn, innhold, og dato. Umerkede ting blir fjernet. 

 Tomme pipettebokser og glass til mikrorør settes på fellesbenk. Ali og Heidi sørger for 

autoklavering av pipettespisser og mikrorør. 

 Tomme pappesker (f.eks. hanske- og kyvetteesker) brettes og settes ved siden av kjøleskapet. 

 Risikoavfallsbeholderne brukes kun til risikoavfall.  

 Målepipetter er spisse og skal i risikoavfall, selv om de ikke har vært brukt til bakteriekulturer.  

 Alle skal bidra med å bytte fulle gule risikoavfallsbeholdere. Sett lokket på beholderen og bring 

den til rom M022. Hent ny beholder fra samme rom. 

 Alle skal bidra med etterfylling av 70 % etanol når sprayflaskene er tomme. Bruk rektifisert sprit 

og Milli-Q vann. 

 Kolber og flasker som skal vaskes, skylles godt og settes i den blå baljen på rom M037A. Det er 

ekstra viktig at kolber som har inneholdt agar straks skylles med varmt vann. Sørg for at all agar 

er fjernet. 

 Gi beskjed til Ali eller Heidi når det begynner å gå tomt for kjemikalier, reagenser, kit, 

forbruksmateriell etc., slik at dette blir bestilt. Gi også beskjed når det er problemer med 

instrumenter. 

 Knust glass og tomme kjemikalieflasker i glass kastes i glassavfallsbeholder på rom M037A. 

 Det er ikke tillatt å spise eller drikke i laboratoriet. 

 Siste person som forlater laboratoriet ettermiddag/kveld, skal sjekke om alle instrumenter er 

slått av. Dører skal låses. 

 Les instruks for hvordan arbeid med genmodifiserte bakterier skal foregå. 

Legehjelp 

 Ved behov for legehjelp vises til eget oppslag «Legehjelp ved ulykker» som er hengt opp på 

laboratoriet. Her står nødvendige telefonnumre.  

 Ved ulykker skal forskningsleder og/eller instituttleder informeres. 



Kjemikalier 

 Gjør deg kjent med risiko og faresymboler før du bruker kjemikalier. En liste over de farligste 

kjemikalier ved vårt laboratorium henger på skapdøren ved kjemikaliehyllene. Les alltid HMS-

databladet til disse kjemikaliene. Disse finnes i en perm i skuffen under kjemikaliehyllene. 

  Bruk nødvendig verneutstyr, f. eks. hansker og munnbind. 

 Alle lager egne løsninger. Ikke lån fra andre uten å spørre først.  

 Bruk underlagspapir når du veier.  

 Rydd etter deg og fjern evt. søl. 

Instruks for arbeid med biologiske og genmodifiserte bakterier 

 Arbeid med bakterier skal fortrinnsvis foregå i sterilbenker. Overflaten på benken skal vaskes 

med 70 % etanol etter bruk. Ved arbeid på vanlig benk skal alltid benkepapir benyttes.  

 Transport av rør og plater med bakterier til inkubatorer, sentrifuger, måleinstrumenter, autoklav, 

kjøleskap og frysere må foregå med forsiktighet. 

 Frakker og engangshansker skal alltid benyttes ved arbeid med bakterier. 

 Alt avfall som har vært i kontakt med bakterier og DNA, skal kastes i gule beholdere for 

risikoavfall. 

 Bakteriekulturer skal alltid autoklaveres. Kulturer i glassrør tømmes i den store kolben i stor 

beholder for autoklavering på rom M037B. Glassrørene legges i autoklavpose ved siden av 

beholderen. Flasker/erlenmeyerkolber settes direkte i beholderen. Etterfyll med vann, slik at 

kulturen ikke tørker inn i kolben. Små mengder kultur i plastrør etc. kan avhendes i gule 

beholdere for risikoavfall. 

 Ved uhell skal søl fjernes med tørkepapir, benkepapir byttes og benken/gulvet vaskes med såpe 

og vann. Til slutt desinfiseres med 70 % etanol. Tilsølte frakker skal sendes til vask. 

Kvalifikasjon for lab-arbeid 

 Alle som skal jobbe ved laboratoriet skal gjøre seg kjent med prosedyrer og risiko. Instruks skal 

leses og en erklæring underskrives. Rutinene skal gjennomgås med Ali eller Heidi. 

 


