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PÅKLEDNING OG HYGIENE I BARRIEREN 

1.0 FORMÅL 

1.1 Minimere risikoen for kontaminering av dyr og fasiliteter i Barrieren med mikroorganismer som kan 

påvirke forskningsresultater og/eller dyrevelferd.  

1.2 Minimere risikoen for smitte mellom dyr og personell. 

1.3 Minimere risikoen for eksponering for og spredning av mikroorganismer og allergener. 

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 KPM ser til at det finnes nok autoklaverte klær og engangsutstyr i personalslusen. 

2.2 KPM ser til at det finnes nok hygieneprodukter til full kroppsvask. 

2.3 KPM ser til at det finnes nok rengjørings- og desinfeksjonsmidler.    

2.4 KPM gir grundig opplæring til nye ansatte og ansatte ved NTS som skal oppholde seg i Barrieren. 

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

2.6 Alle må holde seg oppdaterte om krav til påkledning og hygiene og følge disse. 

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Se SOP «1-01 Karantenebestemmelser for brukere og ansatte» og SOP «2-01 Påkledning i MDU».  

3.2 Seksjonen er inndelt i tre enheter med ulik helsestatus. Barrieren er på høyeste nivå. Man kan ikke gå 

til Barrieren fra en annen enhet ved KPM, eksterne enheter hvor dyr håndteres eller andre 

dyreavdelinger samme dag. Full kroppsvask og fullt klesskift er et krav før man har adgang til Barrieren. 

3.3 Alt utstyr som tas inn i Barrieren skal være sterilisert eller desinfisert. 

3.4 Sko plasseres i ren korridor utenfor slusen inn til Barrieren. 

3.5 Desinfiser hanskene med hånddesinfeksjon, som henger på veggen på uren side av slusen.  

3.6 Ziploc- poser med mobiltelefon og adgangskort desinfiseres en ytterligere gang med 70 % etanol i 

slusen inn til Barrieren og plasseres på benken på ren side av slusen. 

3.7 Kast hanskene. Bukse, skjorte, hårnett, kirurgisk maske og sokker plasseres i skapet på uren side av 

personalslusen. Plasser munnbindet i en egen pose. Brystholder (bh) og sokker plasseres i en egen pose, 

med eventuelt annet undertøy ved dusjing inn til enheten. Når dusjing ikke utføres, kan personlig 

undertøy (ikke bh) beholdes på.  

3.8 Stå på uren side av step-over og ta på nye sokker som henger på ren side før du trer ned på ren side av 

sluseområdet.  

https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/1-01-karantenebestemmelser-for-brukere-og-ansatte.pdf
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/sop/2-01-pa%C2%8Ckledning-i-mdu.pdf
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3.9 Vask hendene og ta på rene klær fra skapene på ren side.  Ta på hårnett og kirurgisk maske som dekker 

munn og nese. P3 maske med filter skal brukes på DU-036 til enhver tid. P3 maske med filter skal også 

brukes på DU-041 ved burskift og kan til enhver tid brukes, hvis ønskelig. Kirurgisk maske beskytter ikke 

mot støv. 

3.10 Ta på sko når du kommer inn til forrommet (DU-037). Ta på hansker (disse kastes i 

oppstallingsrommet). 

3.11 Det er ikke tillatt å gå til DU-036 etter at man har vært i DU-041 eller DU-039 (lab). Gå alltid til DU-

036 først, dersom arbeid skal utføres der inne.  

3.12 Kast hanskene og ta på nye, lange, indre hansker i oppsamlingsrommet. Ytre, korte hansker tas på 

før man håndterer bur og dyr eller rent utstyr.  

3.13 En rack er en egen mikrobiologisk enhet og de ytre hanskene skal til enhver tid skiftes mellom de 

ulike rackene.  

3.14 De ytre hanskene skal kastes før man håndterer sprayflasker, dørsnorer, pc-er etc. Vær påpasselig 

ved bruk av hansker. Ikke ta på briller, klø deg i ansiktet, håndter telefon etc. med de samme hanskene 

som du håndterer dyr og utstyr. Skift heller hansker en gang for mye enn en for lite.  

3.15 De ytre hanskene kastets og de indre hanskene desinfiseres med 70 % etanol i det man forlater 

oppsamlingsrommet/ laboratoriet. Ta på nye, ytre hansker ved håndtering av utstyr i forrommet, 

kontoret eller laboratoriet. Kast hanskene og ta på nye, lange, indre hansker i oppsamlingsrommet. 

3.16 Transporter alltid dyr på trillebord mellom oppstallingsrom og lab.  

3.17 Laf- benken skal vaskes med såpevann og desinfiseres med 70 % etanol mellom hver rack. Laf- benken 

skal desinfiseres med Prochlor på slutten av dagen. Laf- benk med full effekt, hansker og vernebriller 

skal til enhver tid benyttes når man bruker desinfeksjonsmidler. Vernebriller skal desinfiseres med 70 

% etanol etter bruk.  

1.1 Laf- benk med full effekt skal til enhver tid benyttes når man åpner bur, for å minimere eksponering for 

allergener og smittsomme agens og for å begrense spredningen av disse til omgivelsene. 

3.18 Plasser skoene tilbake i forrommet når du forlater enheten. Gå deretter inn i slusen og over step-

over til uren side. Plasser de skitne klærne i egnede beholdere for skittentøy. Kast munnbind og hårnett. 

Desinfiser hender og skift til eventuelt personlig undertøy, sokker og maske. Desinfiser hender og ta på 

øvrig antrekk. Ta på hansker i det du forlater slusen. 

3.19 Hvis man skal ut til lunsj for deretter å komme tilbake, kan antrekket gjenbrukes så lenge dette ikke 

er synlig skittent. Bukse, skjorte og hårnett plasseres i en pose på ren side av slusen. Maske og 

autoklavert bh plasseres i egne poser pose på ren side av slusen. Sokkene gjenbrukes ikke. 

3.20 Renhold utføres etter gjeldende prosedyrer.  

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for korrekt påkledning og bruk av verneutstyr. 

4.2 Arbeidet skal foregå på en ventilert benk eller laf- benk for å minimere eksponering for allergener og 

smittsomme agens og for å begrense spredningen av disse til omgivelsene. 

4.3 Alle som håndterer kjemikalier må ha tilstrekkelig opplæring og tilgang til riktig verneutstyr for sikker 

bruk av disse kjemikaliene. 
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4.4 Alle skal være kjent med Eco Archive og sikkerhetsdatablader for de kjemikaliene de måtte utsettes 

for. 

Contec Prochlor CAS  nr. Faresetninger Førstehjelpstiltak 

Calcium 

Hypochlorite 

7778-54-3 
H272; Kan intensivere brann; 

oksidant  

H302; Farlig ved svelging  

H314; Forårsaker alvorlige 

hudforbrenninger og øyeskader  

H400; Veldig giftig for 

vannlevende liv  

EUH031 Kontakt med syrer 

frigjør giftig gass 

 

Hudkontakt: Vask straks med 

store mengder såpe og vann.  

Øyekontakt: Skyll øyet under 

rennende vann i 15 minutter. 

Kontakt lege. Svelging: Skyll 

munnen med vann. Innånding: Gå 

ut i frisk luft etter tilfeldig 

inhalering av damper. Kontakt 

lege. 

 

 

Kemetyl teknisk 

etanol 96% 

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. 
P370 + P378 I tilfelle brann: 
Slukk med karbondioksid (CO2), 
skum, pulver eller vann. 
 

 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Autoklaverte bukser og skjorter 

5.2 Autoklavert undertøy og sokker 

5.3 Hårnett, kirurgisk munnbind, P3 maske med filter, lange- og korte hansker 

5.4 Vernebriller 

5.5 Såpevann 

5.6 Tørkepapir 

5.7 70 % Etanol 

5.8 Prochlor 

6.0 REDIGERINGSHISTORIKK 
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6.1 22.09.2017 (Erle Linnea Fevåg) 

6.2 11.03.2021 (Frøydis Kilmer) 

6.3 07.02.2022 (Erle Linnea Fevåg) 

6.4 12.04.2023 (Erle Linnea Fevåg) 
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