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IMPORT, BRUK, LAGRING OG AVHENDING AV KJEMIKALIER FOR SEKSJON 

FOR KOMPARATIV MEDISIN  

1.0 FORMÅL 

1.1 Sikre at alle kjemikalier blir bestilt gjennom innkjøpsansvarlig ved Seksjon for komparativ medisin 

(KPM) 

1.2 Sikre at alle kjemikalier blir lagret på riktig lokasjon i Chemical Manager 

1.3 Sikre at kjemikalier blir brukt på riktig måte med riktig type verneutstyr 

1.4 Sikre at kjemikalier blir lagret korrekt 

1.5 Sikre at kjemikalier blir kastet på riktig måte 

1.6 Sikre at kjemikalier som ikke lenger er i bruk blir arkivert i Chemical Manager 

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 Daglig leder ved KPM skal sørge for at grundig opplæring er blitt gitt og at egnet verneutstyr er 

tilgjengelig.  

2.2 Daglig leder ved KPM skal sørge for at oppgaver som innebærer håndtering av farlige kjemikalier er 

risikovurderte. 

2.3 Er du gravid eller planlegger å bli gravid må du umiddelbart informere daglig leder ved KPM før 

håndtering av kjemikalier.  

2.4 Alle ansatte ved KPM gir beskjed til innkjøpsansvarlig når kjemikalier må bestilles. 

2.5 Innkjøpsansvarlig utfører varetelling og bestiller inn forbruksvarer etter behov. 

2.6 Alle skal sette seg inn i de kjemikaliene de bruker og skal håndtere, lagre og avhende disse korrekt. 

Enhver skal være kjent med sikkerhetsdatablad (SDS) og verneblad. 

2.7 Enhver må se til at riktig type verneutstyr benyttes ved håndtering. 

2.8 Romansvarlig og labansvarlig har ansvaret for å merke kjemikalier tilhørende KPM. 

2.9 Alle må gi beskjed til HMS- koordinator dersom nye kjemikalier tas i bruk eller fjernes fra en lokasjon. 

HMS- koordinator ved KPM oppdaterer Chemical Manager. 

2.10 HMS- koordinator ved KPM sørger for at kjemikalier tilhørende KPM blir avhendet på korrekt måte.  

3.0 PROSEDYRE 

 

    Bestilling av kjemikalier 
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3.1 Eksempler på innkjøpte kjemikalier er maling, smøremidler, rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. 

3.2 Innkjøpsansvarlig bestiller kjemikalier til KPM. Ingen skal selv anskaffe kjemikalier til KPM uten å ha 

avklart dette med innkjøpsansvarlig og HMS- koordinator.  

3.3 Innkjøpsansvarlig må sørge for at SDS medfølger nye produkter og varer med nytt varenummer, at 

dette er på norsk og at det følger europeisk standard.  

3.4 Innkjøpsansvarlig sørger for at HMS- koordinator mottar SDS. HMS- koordinator legger produktet inn 

på riktig lokasjon i Chemical Manager. 

3.5 HMS- koordinator setter seg inn i produktet. Produktet skal lagres korrekt. HMS- koordinator gir 

beskjed til innkjøpsansvarlig dersom ekstra verneutstyr må bestilles.   

 

Lagring av kjemikalier 

3.6 Kjemikalier skal lagres etter anvisning i SDS. Dersom produktet ikke er i originalbeholder, må godkjent 

beholder benyttes, beholderen merkes med KPM, romnummer, navn på kjemikalie, utløpsdato og 

etikett skrevet ut fra Chemical Manager.  

3.7 Kjemikalier som avgir farlige gasser ved lagring, kan oppbevares i ventilert kjemikalieskap i DU-028 (se 

bilde 1) dersom kompatibelt å lagre med de øvrige kjemikaliene i skapet. Sett deg inn i SDS! Før opp 

kjemikalie på listen som henger på skapet. Se Figur 1 for matrise over samlagring av kjemikalier. Etanol 

i større mengder skal lagres i et eget, brannsikkert skap. Bruksmengder av 70 % etanol kan oppbevares 

i mindre mengder i laboratorier, oppstallingsrom etc.  

3.8 Laboratoriekoordinator følger opp kjemikalier lagret i kjemikalieskapet. HMS- koordinator kontaktes 

ved behov. 

3.9 HMS- koordinator skal ha beskjed dersom produkter lagres eller tas i bruk på nye lokasjoner slik at 

Chemical Manager kan oppdateres.  

 

Bruk av kjemikalier 

3.10 Kjemikalier kan finnes i ulike former, som væske, støv, aerosoler og damp. Oppgaver med 

håndteringen av farlige kjemikalier skal risikovurderes. 

3.11 Sett deg inn i produktet du bruker. Håndter kjemikalie etter anvisinger i SDS. Sett deg inn i 

vernebladet og bruk anbefalt verneutstyr.  

3.12 Gravide eller de som planlegger å bli gravide må umiddelbart informere daglig leder ved KPM. 

Arbeidet skal risikovurderes før kjemikalier kan håndteres.  

3.13 Bruk anbefalt maske og vernebriller/ helmaske. Skift masken/ filter etter anvisninger i 

bruksanvisningen. 

3.14 Bruk kjemikalietolerante hansker som dekker ermer innerst og nitrilhansker ytterst. Bytt 

nitrilhanskene ofte hvis produktet brukes over tid. Kast hanskene etter endt arbeid. Vask hendene. 

3.15 Benytt frakk dersom det er risiko før at klær kan bli tilsølt av konsentrerte såper og 

desinfeksjonsmidler. Benytt solide sko. Fjern umiddelbart tilsølte klær og skyll grundig med vann. 

Kontakt lege ved behov.  

3.16 Prøv, hvis mulig, å unngå aerosoler og damper. Håndter produktet i et godt ventilert område, som et 

avtrekkskap eller under ekstra ventilasjon. Hell desinfeksjonsmiddel på papir/overflaten og fordel 

produktet på overflaten i stedet for å spraye det utover. 

3.17 Fjern kontaktlinser og skyll øynene grundig ved søl i øynene. Kontakt lege! 
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3.18 Ved utilsiktet utslipp, må sølet samles opp etter anvisning fra SDS. 

 

Avhending av kjemikalier 

3.19 Kjemikalier skal avhendes etter anbefalinger i SDS.  

3.20 Farlige kjemikalier skal kastes som farlig avfall og skal ikke helles ut i vasken, kastes sammen med 

annet risikoavfall fra lab eller kastes som vanlig søppel. Kjemikalier som ikke avgir farlige gasser kan 

plasseres i oppsamlingsboksen på lageret (DU-004). HMS- koordinator deklarerer og kaster disse 

produktene.  

3.21 Laboratoriekoordinator gir beskjed til HMS- koordinator når kjemikalier lagret i kjemikalieskapet eller 

brannsikkert kjemikalieskap skal kastes. HMS- koordinator deklarerer og kaster disse produktene.  

3.22 HMS- koordinator skal ha beskjed dersom et kjemikalie fjernes fra en lokasjon. Chemical Manager 

skal oppdateres.  

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Sett deg inn i SDS og vernebladet for det aktuelle kjemikalie. 

4.2 Benytt anbefalt verneutstyr: Frakk, solide sko, kjemikalietolerante hansker, vernebriller, anbefalt 

maske 

4.3 Fjern umiddelbart tilsølte klær og skyll grundig med vann. Kontakt lege ved behov.  

4.4 Fjern kontaktlinser og skyll øynene grundig ved søl i øynene. Kontakt lege! 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Ventilert kjemikalieskap 

5.2 Brannsikkert kjemikalieskap 

5.3 Chemical Manager 

5.4 Verneutstyr: frakk, solide sko, hansker, maske, vernebriller/ helmaske 

6.0 REDIGERINGSHISTORIKK 

6.1 Opprettet 22.07.2021 av Frøydis Kilmer  

7.0 REFERANSER 

7.1 Kjemikalier (arbeidstilsynet.no) 

7.2 Oppbevaring av kjemikalier - Institutt for medisinske basalfag (uio.no) 

 

 

 

 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/
https://www.med.uio.no/imb/om/hms/laboratoriearbeid/kjemikaliehandtering/oppbevaring.html
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    Bilde 1: ventilert kjemikalieskap 

 
Brandisolerade Kemikalieskåp | Svensk tillverkning | JiWa® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jiwa.se/kemikalie-och-gasforvaring/kemikalieskap/brandisolerade-kemikalieskap/
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Figur 1: matrise over samlagring av kjemikalier 

 

incompatible-chemicals.pdf (uio.no) 

 

https://www.med.uio.no/imb/om/hms/laboratoriearbeid/kjemikaliehandtering/dokumenter/incompatible-chemicals.pdf

