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ARBEID I BARRIEREN 

1.0 FORMÅL 

1.1 Prosedyrene skal forhindre import av smittsomme agens til Barrieren. 

1.2 Prosedyrene skal forhindre spredning av smittsomme agens mellom de ulike rommene i Barrieren. 

1.3 Prosedyren skal særlig forhindre spredning av smittsomme agens til DU-036 fra øvrige arealer i 

Barrieren. 

1.4 Prosedyren skal, så langt dette lar seg gjøre, sikre SOPF status på DU-036. 

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 Alle som arbeider innenfor Barrieren skal følge gjeldende regler og SOP’er for hygiene. 

2.2 KPM skal sørge for at alle som får adgang til oppstallingsrom og laboratorier får tilstrekkelig opplæring 

i avdelingens rutiner. 

2.3 Avdelingens brukere skriver under på en egenerklæring om at de har mottatt opplæring i avdelingens 

rutiner og at de forplikter seg til å følge disse. 

2.4 Dyreavdelingen sørger for å holde rutinebeskrivelser og SOP’er oppdaterte. 

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Se egen SOP for påkledning og personlig hygiene i Barrieren. 

3.2 Avdelingens Barriere-enhet er delt inn i ulike rom og soner. DU-036: oppstallingsrom med ønsket 

SOPF-status, DU-038: kontor/spiserom (tilknyttet DU-036) DU-037: forrom med lager for utstyr, 

toalett, autoklav og gassluse, DU-041: oppstallingsrom for NTS (må ha minst SPF-status) og lab DU-

039 (tilknyttet DU-041). Lokalene skal rengjøres hver fredag av KPM personell.  

3.3 Etter klesskift, går man først til DU-036 og avslutter arbeidet der før man går til DU-041. Det er under 

ingen omstendigheter lov å gå fra DU-041 eller DU-039 til DU-036. Det eneste unntaket er hvis det er 

fare for liv og helse. 

3.4 For å forhindre spredning av smitte fra de ulike rackene, skal hver rack håndteres som en egen enhet. 

Dette gjelder også ved tekniske oppgaver som biopsitaking. 

3.5 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 for lite. 

3.6 Skift sko i det du går inn til DU-036. Ta på nye hansker. 

3.7 Laf- benken skal desinfiseres med Prochlor når man er ferdig med dagens arbeid.  
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3.8 Skift sko og kast brukte hansker når du forlater DU-036. Ta på nye hansker. Ved behov for å beholde 

de innerste lilla hanskene på, skal et nytt sett med blå hansker tas utenpå. 

3.9 Kontor/spiserom og forrom (inkludert toalett) kan benyttes mens man arbeider på DU-036. For å 

unngå smitte mellom dyr og mennesker, er det ikke tillatt å ta med burkort til kontoret.  

3.10 Hansker skal benyttes når man arbeider ved pc på DU-038.  

3.11 Frakk skal benyttes når man spiser lunsj på DU-038. Mat skal kun inntas ved lunsjbordet. Vask hender 

grundig etter lunsj. 

3.12 Lab DU-039, forrom og toalett kan benyttes mens man arbeider på DU-041. Man kan hente utskrifter 

på kontor/spiserom, men man skal ikke oppholde seg i rommet.  

3.13 Laf- benken skal desinfiseres med Prochlor når man er ferdig med dagens arbeid. 

3.14 Kast brukte hansker når du forlater DU-041 og ta på nye hansker. Ved behov for å beholde de innerste 

lilla hanskene på, skal et nytt sett med blå hansker tas utenpå.  

3.15 Møkkete utstyr skal plasseres rett utenfor autoklaven. Møkkete utstyr sendes ut via autoklaven. 

Dette koordineres med vaskeriet.  

3.16 Søppel plasseres på gulvet i gasslusen inntil det tas ut via MDU- korridoren. 

3.17 Gasslusen med reol skal kjøre en syklus før dyr importeres til Barrieren. Reolen skal aldri tas inn i 

Barrieren uten at en syklus har kjørt. Reolen skal aldri tas inn i Barrieren hvis døren er blitt åpnet fra 

MDU- siden. 

3.18 Rent utstyr som har vært på DU-041 skal aldri plasseres tilbake i forrommet.  

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Alle som befinner seg i Barrieren skal ha fått dokumentert opplæring i brannvern og evakuering. 

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

4.3 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for forsvarlig håndtering av dyr. 

4.4 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. 

4.5 Alle som håndterer kjemikalier må ha tilstrekkelig opplæring og tilgang til riktig verneutstyr for å sikre 

sikker bruk av disse kjemikaliene. 

4.6 Alle skal være kjent med Eco Archive og sikkerhetsdatablader for de kjemikaliene de måtte utsettes 

for. 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Utstyr skal brukes etter «First in- first out»- prinsippet. Bruk bur og flasker som har den eldste datoen 

først. 

5.2 Lokalet skal rengjøres etter gjeldende prosedyrer. 

5.3 Trillebord skal jevnlig sendes til vaskeriet og festene til hjulene skal sprayes med silikonspray når dette 

er nødvendig. 

6.0 REDIGERINGSHISTORIKK 
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