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OMVISNING I MDU 

1.0 FORMÅL 

1.1 Alle nye brukere og brukere som ikke har vært aktive på MDU de siste fem årene, må få en omvisning 

før tilgang kan gis.  

1.2 Gjøre brukere kjent med fasilitetene 

1.3 Gjøre brukere kjent med rutiner og regler gjeldende ved KPM  

1.4 Forbedre kommunikasjonen mellom brukere og ansatte ved KPM 

1.5 Fremme et trygt arbeidsmiljø 

1.6 Sikre god hygienepraksis 

1.7 Sikre gode rutiner ved brann eller andre nødstilfeller 

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 Gruppeleder/ bruker kontakter KPM ved behov for tilgang til KPM. 

2.2 Bruker sender KPM dokumentasjon på gjennomført og godkjent forsøksdyrkurs.   

2.3 Romansvarlig gir bruker omvisning. 

2.4 Romansvarlig sikrer at en egenerklæring signeres av bruker og at denne arkiveres. 

2.5 Romansvarlig informerer person ansvarlig for tilgang til KPM om at bruker har fullført omvisningen. 

2.6 Bruker må kontakte KPM hvis vedkommende har flere spørsmål eller trenger ytterligere opplæring.  

3.0 PROSEDYRE 

Generell informasjon  

3.1 Romansvarlig planlegger et tidspunkt for omvisning med brukeren. Denne SOP-en skal sendes til 

brukeren forut for omvisningen.  

3.2 Alle som jobber med dyr må testes for allergi og astma annethvert år og vaksineres (f.eks. stivkrampe 

minimum hvert 10. år). 

3.3 Barrieren har høyest helsestatus. MDU, inkludert den urene siden av DU-007, har nest høyest 

helsestatus. Den konvensjonelle enheten, sammen med KPMe og andre eksterne laboratorier, har 

lavest helsestatus. 

3.4 Det er ikke tillatt å gå fra et område med lavere helsestatus til et område med høyere helsestatus 

samme dag. Du må ha dusjet og skiftet klær før adgang tillates påfølgende dag.  

3.5 Adgang er forbudt hvis du holder gnagere eller kaniner som kjæledyr hjemme.   
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3.6 På grunn av potensielle multiresistente bakterier, er adgang forbudt hvis du nylig har vært innlagt på 

sykehus i utlandet. Adgang til KPM ikke tillatt hvis du har en alvorlig hoste / halsinfeksjon, diare kjent 

for å være smittsom eller med ukjent årsak eller symptomer på COVID-19 eller andre svært 

smittsomme sykdommer. Den nødvendige karantenetiden vil bli satt av leder ved KPM. Kontakt din 

nærmeste overordnede og lederen ved KPM hvis du har spørsmål angående dette. Ta kontakt med 

KPM for å bekrefte når ny adgang kan gis. 

3.7 Isofluran og andre farlige stoffer og kjemikalier er i bruk på seksjonen. Du må informere din nærmeste 

overordnede så snart du vet at du er gravid eller mistenker graviditet, eller hvis du planlegger graviditet 

(menn og kvinner). På grunn av eksponering for allergener og farlige stoffer og kjemikalier, anbefales 

gravide å ikke gå inn i MDU uten først å gjennomgå en omfattende risikovurdering angående personlig 

verneutstyr (PPE). 

3.8 Opplæring i Science Linker (SL) og hvordan du bestiller dyr gis av KPM og kan bestilles via e-post. Alle 

handlinger må oppdateres i SL. SL, burkortet og innholdet i buret må samsvare til enhver tid.  

3.9 Alt utstyr, kjemikalier etc. som brukeren ønsker å bringe inn til MDU, må klareres med KPM i god tid. 

Riktig opplæring er nødvendig før brukerne får lov til på egenhånd å ta med utstyr inn. Hvis større 

utstyr eller en stor mengde utstyr skal tas med inn, kreves det tilstrekkelig tid for å sikre korrekt 

desinfisering.  

3.10 Flytende nitrogen (tilbys ikke av KPM) må håndteres i DU-007 og riktig verneutstyr må benyttes. 

3.11 Dyr sendes hver morgen, gjennom DU-007, uten ekstra kostnader. Standard leveringstid er 09:00. 

Burene må hentes innen kl. 09.30. En «request» må legges inn i SL senest 13:30 dagen før, og "do date" 

må spesifiseres.   

3.12 Brukeren må kommunisere til KPM all informasjon som er relevant for KPM før forsøkene 

igangsettes. Se SOP «14-02 Requirements for starting an experiment at IMB». KPM må informere 

brukergruppen med relevant informasjon om dyrene oppdaget under tilsyn etc.   

 

     Antrekk og bevegelse  

3.13 Parfyme er ikke tillatt. Mobiltelefoner, nøkkelkort etc. må plasseres i en zip-lock pose som sprayes 

med 70 % etanol.  Andre verdisaker kan låses inn i skapene utenfor inngangen til MDU. Brukeren tar 

med sin egen hengelås til skapene.  

3.14 Ta av alle klærne, men behold undertøyet på. Legg klærne i skapet og plasser skoene på hyllen. Ta på 

deg nye sokker mens du tråkker over "step-over". Briller vaskes med såpe og vann. 

3.15 Vask hendene med såpe og vann og kle på deg anbefalt personlig verneutstyr (PPE). Minimum PPE 

består av sokker, skjorte, bukser, hårnett, kirurgisk maske, lange hansker (indre hansker) som dekker 

ermer og sko. Blå skjorter er reservert for KPM-ansatte. Personlige gjenstander må avklares med KPM.  

3.16 Ta til høyre ut fra garderoben (ren korridor med minimalt med allergener). Man forlater MDU, eller 

går tilbake til ren korridor, gjennom uren korridor (med allergener) og luftdusjen. Desinfiser hender 

før du går tilbake til ren korridor. 

 

Evakuering  

3.17 Se evakueringsplan, oppslått på veggen, for en oversikt over rom, nødutganger, brannalarmer og 

brannslange/CO2- apparat.   

https://www.med.uio.no/imb/english/services/comparative-medicine/user-information/sop/14-02-requirements-for-starting-an-experiment-at-kpm-and-kpme.pdf
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3.18 Seksjonen er delt inn i brannceller og er beskyttet med et sprinkleranlegg. Brukeren må være kjent 

med de tre nødutgangene: en i den rene korridoren (DU-010), en i uren korridoren (DU-025) og en 

utenfor luftdusjen (DU-001c) (se vedlegg 1). Brukeren må også gjøre seg kjent med hvor brannalarmer, 

dørlåsknapper og brannslanger finner seg. 

3.19 Alle har ansvar for egen evakuering når brannalarmen går. Hvis et forsøk pågår, må brukeren vurdere 

om dyrene må avlives, hvis velferden er utsatt, eller dersom det er fare for at dyret kan rømme. Man 

skal ikke sette sin egen helse og sikkerhet i fare. Lukk alle bur som inneholder dyr og slå av uttak til 

oksygen/luft/propan/CO2. 

3.20 Møtestedet ved evakuering er lokalisert ved varemottaket. Brukeren må studere "branninstruks 

MDU" (se vedlegg 2). Branninstruksem finner du på KPM sin hjemmeside. 

3.21 Det er to førstehjelpsskrin i hver korridor og ett i DU-028. Disse inneholder branngele, øye- og 

sårskyllevann, desinfeksjonsservietter, forbindingsmateriale, plaster og en maske til førstehjelp. Det er 

ekstra øyeskyllevann i hvert laboratorium.  Det er intercom i laboratoriene, oppstallingsrommene og 

korridorene. 

 

Oppstallingsrom og håndtering av bur og annet utstyr  

3.22 Autoklavert utstyr lagret i den rene korridoren er merket med et autoklavtape med svarte striper. 

Noe rent, men ikke autoklavert, utstyr kan være midlertidig plassert foran autoklaven. Dette er merket 

"Ikke autoklavert - ikke bruk!". 

3.23 De innerste hanskene må desinfiseres når du kommer inn i oppstallingsrommet eller hanskene må 

kastes og nye hansker tas på. Ytre hansker (vanligvis kortere blå) må tas på før du håndterer bur og 

dyr. Skitne hansker må kastes og nye tas på før håndtering av rent utstyr. Det innerste paret brukes til 

å håndtere dørhåndtak, datamaskiner etc. 

3.24 Hold dørene lukket dersom du åpner bur for å forhindre at dyr rømmer ut fra rommet.  

3.25 Brukeren må informeres om de forskjellige bur- og flasketypene og antall dyr tillatt per bur. 1800- 

bur skal ha flasker med kule i korken. 

3.26 Brukeren må vite hvordan man tar buret ut og inn av racken, se til at buret er riktig koblet til 

ventilasjonen, hvordan man åpner og lukker buret, plassering av fôrkurv, hvordan man lukker 

filterdekselet, hvilken side av filteret som må vende ned og hvordan man åpner og lukker luken på 

1800-bur. 

3.27 Dyrene må få tilstrekkelig mengde mat og vann til å vare minst til neste dag, korrekt mengde flis, 

tilstrekkelig mengde papir og en iglo/tunnel. Eventuelle avvik fra dette må støttes av FOTS og være 

tydelig angitt på burkortet. Dyr må være ved bevissthet etter en operasjon og i god tilstand før man 

forlater rommet. Dyr som er i et forsøk må få et grønt burkort med relevant informasjon. 

3.28 En rack er en separat enhet. Brukere må ikke flytte bur mellom racker uten først å varsle KPM, da de 

forskjellige rackene kan ha ulik helsestatus. Brukere har imidlertid lov til å ta dyr fra forskjellige racker 

ut til forsøk. 

3.29 Funksjonen til vokterdyrene er å overvåke helsestatusen til racken. Helseovervåkingsresultater 

legges ut på KPM sin hjemmeside. Oppslag om statusen til rommet (SOPF, SPF, Konvensjonell) finnes 

på døren inn til oppstallingsrommet. 
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3.30 LAF-benken og datamaskinen i oppstallingsrommet er kun til bruk for KPM- ansatte. Det er 

datamaskiner i den urene korridoren til bruk for brukerne. Brukeren må bestille en arbeidsbenk i et 

laboratorium via SL eller bruke en mobil skiftestasjon ved håndtering av dyr. 

3.31 Brukeren kan bruke LAF-benken inne i oppstallingsrommet i en kort periode, for eksempel ved 

overføring av dyr til et nytt bur, når LAF-benken ikke er i bruk av KPM-ansatte. Benken må rengjøres 

med såpevann og desinfiseres med 70% etanol etter bruk (bruk vernebriller og hold luftstrømmen på 

maks). 

3.32 For å forhindre at personell og omgivelsen blir utsatt for allergener og potensielle patogener, må 

brukere og ansatte ikke åpne bur inne i oppstallingsrommet uten å bruke en LAF-benk eller en mobil 

skiftestasjon. 

 

Transport av dyr og forlating/ entring av oppstallingsrom 

3.33 Det befinner seg en tralle utenfor rommet i den urene korridoren ment til transport av dyr og annet 

utstyr. Dyr skal, av hygieniske grunner, transporteres på trallen. Trallen skal rengjøre og desinfiseres 

før den returneres. Det finnes ytterligere traller i den rene korridoren. Disse må desinfiseres med 70 

% etanol før de brukes til å transportere dyr eller rent utstyr. 

3.34 De ytre hanskene skal fjernes før du går ut av rommet. Desinfiser de innerste hanskene med 70 % 

etanol. Ta på deg nye ytterhansker inne i laboratoriet og kast disse før du går ut av laboratoriet. 

3.35 Desinfiser de indre hanskene og ta på deg nye hansker når du kommer tilbake til oppstallingsrommet. 

3.36 Skitne bur skal plasseres på hyllen utenfor den skitne siden av vaskeriet. Kadavre skal plasseres i 

risikoavfallsbeholdere i dypfryseren i den urene korridoren. 

 

Laboratorier og brukerutstyr 

3.37 Skap med lås kan reserveres ved å sende en e-post til KPM. Det er skap i laboratoriene og flere skap 

og hyller i korridoren. Det skal ikke oppbevares utstyr på arbeidsbenker med mindre dette er klarert 

med KPM på forhånd. Merk utstyr med navnet på gruppen. 

3.38 Avtrekksskapet (bilde 1) forhindrer frigjøring av allergener og farlige stoffer til operatøren og 

omgivelsene (er koblet til ventilasjonsanlegget). Lufttilførselen er ufiltrert luft som kommer fra 

rommet. 

3.39 Avtrekksarmen (bilde 2) beskytter operatøren og rommet fra allergener og farlige stoffer (er koblet 

til ventilasjonsanlegget) mens du arbeider på benken. 

3.40 Sikkerhetsbenk klasse 2 (bilde 3) gir beskyttelse for operatøren, produktet og rommet ved hjelp av 

et høyeffektivt partikkelluftfilter (HEPA- filter). Lufttilførselen til benken og luften som kommer tilbake 

til rommet (fra toppen av benken) er HEPA- filtrert. 

3.41 Ekstra beskyttelse, som et forkle/laboratoriefrakk, vernebriller, egnede hansker og en egnet maske 

anbefales ved arbeid med farlige medikamenter og kjemikalier. Kimtech Purple Nitrile Xtra hansker gir 

beskyttelse mot visse kjemikalier. 

3.42 Etter at arbeidet er fullført, må utstyr rengjøres, ryddes vekk og alle overflater rengjøres og 

desinfiseres. Fei gulvet. 

3.43 Gass som brukes i laboratoriene (propan, CO2, O2, trykkluft) må være ordentlig avskrudd etter bruk.    

3.44 Rom DU-008A er reservert for arbeid med giftige stoffer og hvor dyr må settes i karantene. Arbeid 

med giftige stoffer, hvor giftstoffer utskilles av dyrene, er ikke tillatt utenfor dette området. Disse 
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forsøkene skal avklares med KPM i god tid forut for oppstarten av forsøket. Grundig risikovurdering 

må være på plass.  

3.45 All håndtering av farlige stoffer eller kjemikalier som ikke krever at dyr settes i karantene, er 

underlagt strenge rutiner for HMS og hygiene for å forhindre eksponering for personell. Skift hansker 

og se til at utsiden av burene og annet utstyr ikke blir kontaminert!  

3.46 Kjemikalieskapet i DU-028 kan brukes til å lagre visse farlige kjemikalier som må lagres under 

ventilasjon. Rådfør deg alltid med SDS om hvordan kjemikaliet skal oppbevares. 

3.47 Radioisotoper skal håndteres i PET/CT-området: DU-034, DU-035, DU-031 og DU-028B. Slike forsøk 

krever en omfattende risikovurdering. Oppstart av eksperimenter må samordnes med KPM og NMS 

(Norsk medisinsk syklotronsenter) i god tid forut for forsøkets oppstart.  

 

Avslutning av omvisning  

3.48 Romansvarlig informerer brukeren om obligatoriske SOP-er under «Basic package of SOP's for users» 

(Basic package of SOP's for users - Institute of Basic Medical Sciences (uio.no)). Brukeren er ansvarlig 

for å holde seg oppdatert på relevante SOP-er.  

3.49 Brukeren oppfordres til å stille ytterligere spørsmål på slutten av omvisningen. Gjennomgang av 

teknikker for håndtering og fiksering og bruk av utstyr som tilhører KPM tilbys uten ekstra kostnader. 

3.50 Brukere signerer en erklæring for å bekrefte at de har fått opplæring i instituttets rutiner og at de 

forplikter seg til å følge disse rutinene (se vedlegg 3). Erklæringen skannes og arkiveres under «Ny 

avdeling-> Brukere-> Egenerklæring ved omvisning for nye brukere». 

3.51 Hansker, hårnett, zip-lock poser og kirurgiske masker er kun til engangsbruk og må kastes etter bruk. 

P3-masker kan merkes med brukerens navn og brukes i opptil åtte timer. 

3.52 Brukte sokker må plasseres i vaskekurven i garderoben. 

3.53 Brukte klær plasseres i vaskekurvene utenfor garderobene. 

3.54 I nødstilfeller etter kl. 16:00 kan du ringe KPM sin vakttelefon på 90056382.  Dette nummeret er også 

i bruk i arbeidstiden. 

3.55 Ved problemer knyttet til adgang, kan du ringe Vaktsentralen på 22855007. 

 

KPM 

E-post: komparativ@medisin.uio.no 

Telefon: 90056382 (24/7) 

https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/ 

Vaktsentralen 

Telefon: 22855007 (24/7) 

 

 

4.0 HMS 

https://www.med.uio.no/imb/english/services/comparative-medicine/user-information/basic-package-of-sops-for-users.html
https://www.med.uio.no/imb/english/services/comparative-medicine/user-information/basic-package-of-sops-for-users.html
mailto:komparativ@medisin.uio.no
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/
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Etanol CAS  nr. Piktogram Faresetninger  Sikkerhetssetninger 

Etanol 64-17-5 

 

 

 

H225 Meget 
brannfarlig væske 
og damp 
H319 Forårsaker 
alvorlig øyeirritasjon 
 

P210 Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, 
åpen ild og andre 
antennelseskilder. Røyking 
forbudt. 
280 Benytt vernehansker/ 
verneklær/ øyevern/ 
ansiktsskjerm 
P305+P351+P338 VED 
KONTAKT MED ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i 
flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser 
dersom dette enkelt lar seg 
gjøre. Fortsett skyllingen.  
P370+P378 Ved brann: Bruk 
skum, karbondioksid, tørt 
pulver eller vanntåke som 
slokkemiddel.  
P403+P235 Oppbevares på 
et godt ventilert sted. 
Oppbevares kjølig.  
P501 Innhold/ beholder 
leveres i henhold til 
nasjonale bestemmelser. 

 

4.1 Alle som jobber med dyr må testes for allergier og astma annethvert år og vaksineres (f.eks. mot 

stivkrampe) ved Bedriftshelsetjenesten (BHT). 

4.2 Alle prosedyrer for håndtering av farlige stoffer og kjemikalier må risikovurderes. 

4.3 Alle brukere må ha tilstrekkelig opplæring for å sikre riktig bruk av klær og verneutstyr. 

4.4 Alle som håndterer dyr må ha tilstrekkelig trening og praksis for å sikre riktig håndtering av dyr. 

4.5 Alle må være kjent med Chemical Manager (Eco online) og sikkerhetsdatablader (SDS) for 

kjemikaliene de kan bli utsatt for. KPM kan ved oppfordring levere SDS for kjemikalier tilhørende 

KPM. 

4.6 Alle må være kjent med evakueringsplanen ved evakuering/brannalarm. 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Sokker, bukse, skjorte 

5.2  Crocs eller annet fottøy  

5.3 Hansker, hårnett og maske  



  Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for komparativ medisin 7 

 

5.4 Zip-lock poser 

6.0 ENDRINGSHISTORIKK 

6.1 Opprettet 14.01.2021 (Frøydis Kilmer) 

6.2 Oversatt til norsk 30.09.2021 (Frøydis Kilmer) 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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Bilde 1: avtrekkskap 
 
https://kilab.no/produkter/kategori/avtrekkskap/                              

 

 

Bilde 2: avtrekkshette 

https://makitech.no/met-1000-50-avtrekksarm-tak 

https://kilab.no/produkter/kategori/avtrekkskap/
https://makitech.no/met-1000-50-avtrekksarm-tak
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Bilde 3: Sikkerhetsbenk klasse 2 

https://kilab.no/produkter/kategori/laf/ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

https://kilab.no/produkter/kategori/laf/
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Vedlegg 3 

 

Opplæring av brukere ved Seksjon for komparativ medisin, IMB, UiO. 

 

Egenerklæring: 

Jeg, (navn med store bokstaver) ___________________________________________________________ 

bekrefter med dette at jeg har fått opplæring i reglene og rutinene til Seksjon for komparativ 

medisin (KPM). Jeg forplikter meg til å følge disse reglene, samt holde meg oppdatert på eventuelle 

endringer. (Standard driftsprosedyrer (SOP-er) har en gyldighetsdato som gjenspeiles i SOP-en på 

KPM sin hjemmeside). 

Jeg sier meg enig i å informere ansvarlig veterinær og romansvarlig om starten av nye eksperimenter 

og gi all relevant informasjon om velferden til dyrene berørte av eksperimentet. 

 

 

 

Bruker: 

Dato og sted:     Signatur: 

 

 

 

 

KPM: 

Dato og sted:     Signatur: 

 

 


