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PÅKLEDNING I MDU 

1.0 FORMÅL 

1.1 Minimere risikoen for at dyrene i avdelingen blir kontaminert av mikroorganismer eller parasitter som 

kan påvirke forskningsresultater og/eller dyrevelferd. 

1.2 Sikre at eventuelle eksisterende mikroorganismer og parasitter ikke spres til andre dyreavdelinger eller 

laboratorier via avdelingens brukere eller ansatte. 

1.3 Sikre minimal eksponering av og spredning av allergener både i avdelingen og utenfor. 

1.4 Sikre god hygiene. 

2.0 ANSVARSFORDELING 

2.1 KPM skal forsikre at det finnes tilstrekkelig med påkrevd klær, sko, hansker, hårnett og kirurgiske 

masker for ansatte og brukere. 

2.2 Daglig leder ved KPM er ansvarlig for at ansatte og brukere ved KPM kjenner til krav om antrekk og at 

dette er tilgjengelig.  

2.3 Daglig leder ved KPM er ansvarlig for alt ekstra personlig verneutstyr (PPE) påkrevd for ansatte ved 

KPM. 

2.4 Gruppeleder er ansvarlig for tilgang til alt ekstra personlig verneutstyr (PPE) til sine ansatte ved forsøk 

som krever dette. 

2.5 KPM er ansvarlig for tilgang til korrekt PPE til sine ansatte. Korrekt PPE bestemmes i samarbeid mellom 

seksjonsleder, PMSK og HMS-koordinator.  

2.6 KPM følger med på at alle som er inne i avdelingen er korrekt antrukket og hjelper alle som ikke er det.  

2.7 KPM-Bruker må kontakte KPM ved behov for annen påkledning enn det som er tilgjengelig. Eksempler 

på dette kan være: andre sko, hijab, PPE og hodetelefoner. Klærne / utstyret må desinfiseres eller 

steriliseres før det tas inn på avdelingen og skal utføres, eller opplæres til, av KPM. 

2.8 KPM står for kirurgiske masker for brukerne. P2 / P3-masker for allergen- og støvbeskyttelse og annet 

personlig verneutstyr (PPE) må brukerne selv stå for. 

2.9 Alle som skal inn i avdelingen forsikrer seg om at de kjenner kravene til påkledning og at de følger 

disse. 

3.0 PROSEDYRE 
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3.1 Vanlig karantenebestemmelser som beskrevet i SOP 1-01 Karantenebestemmelser skal følges. 

3.2 Alle som skal inn i dyreavdelingen må skifte klær. 

3.3 Parfyme er ikke tillatt i avdelingen. 

3.4 Private verdigjenstander som nøkler, mobiltelefoner og lommebok kan legges i små skap utenfor 

garderoben. Egen hengelås tas med. 

3.5 I garderoben finnes det en «ren side» og en «skitten side». Ren side finner du; en vask, rene 

autoklaverte klær, hårnett, munnbind og crocs. På «skitten side» kan du legge fra deg klærne og skoene 

dine.  

3.6 Det er mulig å ta med små gjenstander inn i avdelingen som mobiltelefon og nøkkelkort. Disse 

gjenstandene må legges ziplock- poser som sprayes med etanol. Posen skal ikke åpnes inne i 

avdelingen. Ved behov for å åpne ziplock- posen må en gå tilbake til garderoben for å åpne den der. 

Posen må igjen sprayes og hender vaskes før en går inn i avdelingen igjen. 

3.7 Om behov for å ta med ark/skriv inn til avdelingen må disse arkene være laminert eller i lukket 

plastikkbeholder/pose som sprites før tas med inn til avdelingen. Denne beholderen kan ikke åpnes 

inne i avdelingen. Det er også mulighet for å printe ark inne på avdelingen. 

3.8 Private klær skal tas av før man krysser «step-over». Undertøy er påbudt. Private klær legges i 

garderoben i inngangspartiet («skitten side») i ledige bokser eller skap. Private sokker plasseres i egen 

pose dersom nødvendig. 

3.9 Rene autoklaverte sokker tas på i det man går over «step over». Det er kun tillatt at de rene sokkene 

berører den rene siden av garderoben. De rene sokkene skal ikke berøre den skitne siden av 

garderoben. Det anbefales derfor å sette seg ned for å bevege seg trygt over step-overen.  

3.10 Hendene skal vaskes før man begynner påkledningen. Briller vaskes med såpe og skylles med vann. 

Etanol kan løsne limet til brillene og skal derfor ikke benyttes. 

3.11 Rene klær samt engangsutstyr befinner seg i skap på ren side av garderoben. Ta på ren bukse, skjorte, 

sokker, sko, hårnett, lilla lange hansker og en kirurgisk maske som dekker munn og nese. Ansatte ved 

KPM bruker blå skjorter og brukere bruker røde skjorter. I tilfeller der det er gått tomt for klær kan 

fargene mikses. 

3.12  Overtrekksdress over private klær er kun tillatt for de som ikke håndterer dyr eller utstyr som har 

vært/skal være i kontakt med dyr. Overtrekksdress er kun tillatt i spesielle tilfeller og skal avklares med 

KPM. 

3.13 Crocs eller andre godkjente sko tas på. Hvis ansatte/brukere ønsker å bruke andre sko, må avdelingen 

kontaktes før disse tas i bruk. Det gjelder også øvrig påkledning og utstyr som hijab og hodetelefoner. 

3.14 Du går ut av garderoben til høyre igjennom ren korridor.  

3.15 De innerste hanskene (vanligvis lange lilla) skal benyttes hele tiden, blå hansker skal tas på før man 

håndterer bur, dyr og utstyr i avdelingen. Dette gjelder også burene som står i ren korridor. 

3.16 De innerste hanskene må desinfiseres med etanol når du kommer inn i oppstallingsrommet eller 

hanskene må kastes og nye hansker tas på. Det innerste hanskene brukes til å håndtere dørhåndtak, 

datamaskiner etc. 

3.17 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.  

https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/sop/1-01-karantenebestemmelser-for-brukere-og-ansatte.pdf
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3.18 Man skal benytte luftdusjen før man forlater avdelingen eller før man skal tilbake til ren korridor. I 

tilfeller der dusjen er «rød/låst», kan man trykke den store røde knappen for å åpne dørene deretter 

resette dusjen ved å vri den røde knappen tilbake i posisjon forså å trykke «reset» inne i luftdusjen.  

3.19 Hansker, hårnett, ziplock- poser og masker er engangsbruk og kastes etter bruk. P2/P3 maske kan 

merkes med navn og brukes i opptil åtte timer. 

3.20 Om du kommer tilbake til avdelingen samme dag kan du benytte klærne igjen ved å legge de på ren 

side i en ledig umerket boks eller på metall reolen. 

3.21 Brukte sokker plasseres i skittentøyskurven i garderoben. 

3.22 Brukte klær plasseres i skittentøyskurvene utenfor garderoben. 

3.23 KPM-ansatte kan bruke klær som minner om klærne fra avdelingen til å bevege seg i gangene utenfor 

avdelingen. Disse skal være i en annen farge enn de som blir brukt inne på avdelingen.  

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Alle som går inn i avdeling skal bruke påbudt verneutstyr og påkledning. For ekstra beskyttelse, om 

nødvendig, anbefales tettsittende vernebriller eller en friskluftmaske.  

4.2 Alt arbeid som innebærer en risiko skal risikovurderes før arbeidet igangsettes. 

4.3 All åpning av bur skal foregå under avtrekk for å minimere eksponering for og spredning av allergener 

og mikroorganismer.  

4.4 Klær fra avdelingen kan ikke benyttes utenfor avdelingen på grunn av risiko for allergener. 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Rene og autoklaverte bukse, skjorte og sokker 

5.2 Crocs eller annet fottøy  

5.3 Hansker, hårnett og maske 

5.4 Ziplock- poser 
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