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FORORD 

 

Dette hæfte indeholder de grundlæggende regler som gælder for studerende, ansatte og 

andre der opholder sig i laboratorier og værksteder eller udfører feltarbejde.  

 

Af hensyn til laboratoriernes og værkstedernes funktion, sikkerhed, instrumentbrug 

samt vedligeholdelse og arbejdsøkonomi i driften, er det nødvendigt at ALLE der 

arbejder og/eller foretager analyser, følger et sæt simple arbejdsregler.  

 

Det påhviler underviseren (lektor, laborant eller tekniker) at informere instituttets 

studerende/gæster/ansatte om såvel generelle som specifikke sikkerhedsregler og –

data, samt om forsikrings- og erstatningsansvar. Det er vigtigt for sikkerheden, at 

laboranterne/teknikerne med deres specialviden og kompetence inddrages i brugerens 

arbejde. 

 

Hvis reglerne ikke overholdes eller en person udviser grov uansvarlighed, kan man i 

yderste konsekvens bortvises fra arbejdet. 

 

Derfor 

 Læs og gem hæftet! 

 Forstå og efterlev reglerne! 

 

Er du er i tvivl: Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt. 

 

 

 

Thomas Ulrich, daglig arbejdsmiljøleder 

(på vegne af Arbejdsmiljøudvalget ved Institut for Geoscience) 
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Adgang til laboratorier og værksteder 

 Alle brugere skal indledningsvis gennemgå basal sikkerhedsintroduktion med 

laboratorielederen (Charlotte Rasmussen). Denne inkluderer information om 

evakueringsprocedurer, sikkerhedsudstyr, specielle Geoscience retningslinjer og 

vigtig viden om brugerens forventede adfærd. 

 Alle yderdøre er normalt låst og der er kun adgang til bygningen med nøglekort.  

 For at forlade bygningen når døren er låst:   

Brug knappen ”UDTRYK” – aldrig de grønne låse (de er til nødsituationer!) 

Alarm: 

 Hvis alarmen går i gang (måske utilsigtet) uden for normal arbejdstid: 

Ring til ST-BYG og afmeld alarmen - se opslag med kontaktinformation rundt 

omkring i bygningerne. Falske alarmer er dyre! 

 

Affaldshåndtering 

 Orientér dig om hvordan evt. affald som du producerer skal bortskaffes.  

Typisk elektronik, batterier, glas, jord/bjergarter, papir eller kemikalierester: 

o Elektronikaffald findes ved bilelevatoren (1674, kælder). 

o Batterier afskaffes i station ved elevatoren foran el-værkstedet (1674, 1. 

etage). 

o Alt glasaffald skal være fuldstændigt rengjort. Glas affald 

(”husholdningsglas”) skal lægges i den gule container i kælderen, 1674. 

Glasaffald fra laboratorier bortskaffes med almindelig renovation, fx ved at 

pakke glasset godt ind i køkkenrulle i en papkasse og dernæst aflevere 

kassen i containeren på P-pladsen. 

o Jord, bjergarter og sedimenter (og rester fra sandfang) smides i den dertil 

mærkede container ved bilelevatoren (1674, kælder). Bemærk, at 

containeren max. må fyldes 3/4 og tømning aftales med ST-BYG. Der må 

ikke smides metal, papir, plastik eller andre materialer i denne container!  

o Materiale fra ikke-EU lande: Bemærk, at der er specielle procedurer for 

håndtering: Affald skal enten opvarmes til mindst 500 gr. Celsius eller 

autoklaveres for at neutralisere biologiske rester. 

o Pap- og papircontainer findes ved bilelevatoren (1674, kælder). Her er det 

ligeledes muligt at smide fortrolige dokumenter i en aflåst container. 

Tømning aftales med ST-BYG. 

 Tjek alle glasvarer og pipetter for skår, revner eller “stjerner” inden brug.  

Nogle ting kan (og skal) repareres og må ikke smides ud, spørg laborant/tekniker i 

den aktuelle situation hvad der er bedst. 
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Særlige regler for bortskaffelse af kemikalier:  

 Følg som udgangspunkt stoffets arbejdspladsbrugsanvisning for korrekt håndtering.  

 Kontakt evt. instituttets kemikalieaffaldsansvarlige, laborant Birte Eriksen (mobil 

nr. 51 44 49 55 eller birte.eriksen@geo.au.dk). 

 

 
 

Akutte nødsituationer 

Brand, indbrud, personskade  

 Ring 112  

(tryk 0 først, hvis du ringer fra fastnet på AU). 

 Følg vejledning på opslag rundt omkring i bygningen. 

 AU intern varsling: 87 15 16 17. 

 Henvend dig altid til din egen læge først. Uden for normal arbejdstid, ring til 

vagtlægen: 70 11 31 31. 

 Kontakt Giftlinjen (82 12 12 12, døgnet rundt) for at få oplysninger om 

afhjælpning af evt. kemikalie-skader. 

Brandtæppe:  

Hvis der ikke er adgang til vand, brug brandtæpper eller andre stofmaterialer (f.eks. en 

kittel) til personbrande:  

 Læg personen ned (for at undgå flammer op i hovedet på brandlidte. Flammer 

søger opad).  

 Klap på tæppet fra hovedet og ned mod benene.  

 Fjern tæppet hurtigst muligt når branden er slukket, ellers forhindres varmen i at 

komme væk og skaden forværres. 

Kulsyreslukker:  

 Kan anvendes ved brande i opløsningsmidler, olie, apparater og elektriske 

installationer - ALDRIG mod mennesker!  

 

OBS:  

 Vand i væsker der skyr vand, vil sprede branden og kan forårsage eksplosioner.  

 I lukkede rum kan der være risiko for kvælning.  

 Alle uheld (også mindre) skal meldes til instituttets arbejdsmiljøorganisation. 

 

 

 

Vandskader, afdækning af knuste ruder og lignende 

 Kontakt den lokale driftsinspektør (opslag herom i bygningerne). 

 

 

mailto:birte.eriksen@geo.au.dk
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Arbejdsmiljøorganisationen 

 

http://geo.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesforhold/arbejdsmiljoe/  

 

 Daglig arbejdsmiljøleder 

og formand for LAMU 

Charlotte Rasmussen 

VIP og kontor AML Thomas Lund Hansen 

AMR Gülnur Dogan 

Værksteder og 

feltarbejde 

AML Per L Trinhammer 

AMR - 

Laboratorier AML Charlotte Rasmussen 

AMR1 Birte Eriksen 

AMR2 Rikke Brok Jensen 

Handlingsplaner for den fysiske og den psykiske APV samt de årlige 

arbejdsmiljødrøftelser findes på medarbejderhjemmesiden under ”Arbejdsmiljø”. 

Referater fra møder i det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) kan rekvireres ved 

formanden. 

Arbejde uden for normal arbejdsstid 

Uden for normale arbejdstid (dvs. hverdage kl. 8-16) gælder: 

 Læs ”Alene-arbejde politikken” som gælder på Geoscience. 

 Hvis ventilationssystemet slår fra (fx punktudsug og stinkskabe):  

Spørg laborant/tekniker om det er tilladt at arbejde i et specifikt lokale udenfor 

normal arbejdstid. 

 

Arbejdstøj og værnemidler 

Arbejdstøj 

 Bær altid lukket kittel eller plastikforklæde i laboratoriet. Kitler udlånes af 

laboratoriepersonalet.  

 Tag altid kitler og forklæder af når laboratoriet forlades.  

 Snavsede kitler sendes til vask sammen med det øvrige vasketøj. 

 

Personlige værnemidler 

 Orienter dig inden arbejdets begyndelse om hvilke personlige værnemidler der er 

nødvendige til den givne situation.  

Teknikeren/laboranten viser hvor værnemidler og hjælpemidler findes og 

hjælper med valg af handsker, hjelme, sikkerhedsbriller, sikkerhedssko, høreværn, 

veste, ansigtsskærm og masker. 

http://geo.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesforhold/arbejdsmiljoe/
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Handsker 

 Brug handsker hvor det er påkrævet og vælg den rigtige slags. Handsker er 

fremstillet til forskellige formål og har forskellige gennembrudstider.  

 Har du handsker på, må du ikke røre udstyr, dørhåndtag m.v. som andre benytter 

uden handsker. 

Beskyttelsesbriller 

 Skal bæres hvis man selv eller andre er i gang med opgaver der kræver det.  

Tag altid hensyn til andet arbejde som udføres i din umiddelbare nærhed.  

 

Brugsanvisninger/sikkerhedsblade 

Inden enhver analyse skal sikkerheden vurderes:  

 Læs arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og sikkerhedsdatablade (SDS eller 

MSDS) for alle kemikalier, reagenser m.v.  

 Bemærk især faresymbolerne og H- og P-sætninger.  

 Brug evt. KIROS www.kiros.chem.au.dk som supplement eller andre 

kemikaliedatabaser på Internettet. 

 

 

Computere 

For computere som er tilsluttet analyse- eller feltapparatur, gælder: 

 Password udleveres ved henvendelse til laborant, tekniker eller instruktor.  

 Det er ikke tilladt at ændre på opsætning af programmer eller indstillinger  

ved en given computer.  

 Det er ikke tilladt at installere eller afinstallere software. 

 Der må aldrig byttes om på kabler til computere: Nogle porte er dedikerede til 

analyseudstyr og må ikke ændres, dette gælder især for brug af USB. 

 Fjern dine personlige datafiler fra laboratoriets computere straks efter brug. 

Personalet vil jævnligt rydde op på harddiskene for at maximere ydelsen.  

Alle filer som er efterladt på fælles computere slettes uden varsel. 

 

Evakuering 

Alle skal kende universitetets evakueringsprocedure og kunne agere derefter: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikatione

r/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf  

 

 

http://www.kiros.chem.au.dk/
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf
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Fejl, forbrugsvarer, mangler og udlån  

Giv straks besked til laborant/tekniker, hvis du 

 finder fejl ved apparaturet, uanset situationen 

 låner udstyr 

 skal bruge forbrugsvarer (fx kemikalier, glas-/plastvarer, gas eller andet): Spørg i 

god tid, der kan være lang leveringstid! 

 

Feltarbejde 

Specialevejlederen eller underviseren medvirker til at arbejdsforholdene under 

feltarbejde udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

HUSK før du tager afsted: 

 Medbring arbejdspladsbrugsanvisning. 

 Læs ”Alene-arbejde politikken” som gælder ved Geoscience. 

 Om nødvendigt skal du indhente tilladelse til at besøge området, skriftlig 

dokumentation kan være påkrævet. 

 Vær sikker på at alle relevante hjælpemidler medbringes, og at de er 

funktionsdygtige.  

 Husk altid fuldt opladet mobiltelefon.  

 Medbring personlige værnemidler, som skal svare til den givne opgave.  

F.eks. førstehjælpskasse, pulverslukker og brandtæppe (hvis du arbejder med åben 

ild eller elektronikudstyr), sikkerhedshjelm (hvis du arbejder i grusgrave eller andre 

steder med fare for nedstyrtning), sikkerhedssko (ved tunge løft), vest og lignende.  

 Ved anvendelse af feltapparatur, der drives ved netspænding skal 

strømforsyningen være forskriftsmæssigt i orden til sikring imod overgang. Der 

skal anvendes godkendte kabler og stik, og instrumenterne skal være jordforbundne 

og beskyttet af et HFI-relæ. 

 Arbejd aldrig alene på områder, hvor det er farligt at færdes (stejle skrænter m.v.). 

Hvis flere arbejder på en stejl skrænt: Vær opmærksom på at man kan udløse skred 

som kan ramme andre personer i nærheden. Stå eller gå derfor aldrig direkte over 

hinanden - men spred jer. 

 Arbejde på en gletscher (i fx Grønland eller Norge): 

Orienter dig om de lokale sikkerhedsregler for færdsel ved og på isen.  

Benytter man isjern, skal de strammes på støvlerne, så de sidder godt fast.  

Når man bevæger sig rundt på isen, skal jernene have så godt fat som muligt: 

Placer altid støvlerne så fladt som muligt på isoverfladen og tramp hårdt, så 

isjernene griber fat i underlaget. 
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Feltudstyr til prøvetagning 

Instituttets almindelige feltudstyr (kompasser, knive, målebånd, sedimentskrabere, 

prøveposer, håndniveau, lagplansplader, fabricpinde, spader osv.) opbevares i aflåste 

skabe i et fælles depot.  

Udlevering/aflevering: 

 Kontakt laboratorieleder Charlotte Rasmussen (charlotte.rasmussen@geo.au.dk). 

 Aflever udstyret straks efter brug, tørt og i rengjort stand. 

 

Forsikring 

Aarhus Universitet er omfattet af Statens selvforsikringsordning som omfatter "alle 

risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning".  

Følgende er dækket: 

 Personer med en ansættelseskontrakt fra AU. 

Følgende er ikke dækket: 

 Studerende, herunder ikke-ansatte ph.d.-studerende, gæsteforskere og forskere, der 

ikke er ansat af AU. 

Disse opfordres til at tegne en privat ulykkes- og rejseforsikring, som dækker 

ulykker, der involverer laboratoriearbejde og feltarbejde. 

 

Forsøg uden opsyn 

Hvis laboratoriearbejde foregår over flere dage eller en forsøgsopstilling kører uden 

opsyn i længere tid, skal materialer og prøver forsynes med en meddelelse om,  

 hvor længe forsøget forventes at være i gang/optage pladsen 

 hvem der er ansvarlig  

 hvordan den ansvarlige kan kontaktes (e-mail adresse og mobilnummer).  

Tag på forhånd stilling til uventede hændelser som kan påvirke sikkerheden (f.eks. 

strømsvigt, manglende kølevand, apparatur som går i stykker eller udsug som ikke 

fungerer) og tag de fornødne forholdsregler. 

 

Førstehjælp 

Førstehjælpens 4 hovedpunkter: 

 

1. Stands ulykken. 

2. Giv livreddende førstehjælp. 

3. Tilkald nødvendig hjælp. 

4. Giv almindelig førstehjælp. 

 

Hjertestarter er placeret på administrationsgangen (bygning 1672, 1. etage). 

 

 

mailto:charlotte.rasmussen@geo.au.dk
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Grovlaboratorier 

Hvor det er muligt, skal grovlaboratorierne benyttes til det beskidte arbejde, for ikke at 

kontaminere de kemiske laboratorier og igangværende analyser.  

De fleste vaske i grovlaboratorierne er indrettede med sandfang (slamfælder) til at 

opfange sand og andet. Det uønskede materiale skylles ud i vasken og opfanges i 

fælden.  

 

De forberedende funktionslaboratorier bruges ofte og af mange forskellige personer og 

til undervisningsformål. Det er derfor nødvendigt at booke lokalerne i kælderen 1672 i 

god tid inden brug. Det er muligt at booke følgende laboratorier på de ophængte 

kalendere: 

 

 Prøvemodtagelse (fx til oplægning af prøver, udtagning, vask/sigtning m.v.). 

 Saverum (her findes forskellige typer save og bor, velegnede til mange formål). 

 Knuserum (hhv. finknusning med mortere og grovknusning på hydraulisk presse). 

 

Vaske med sandfang bør jævnligt efterses og tømmes i de sorte spande, for ikke at 

stoppe vaskene eller skabe oversvømmelse på gulvet. Der må ikke komme plastik, 

metal eller papir i de sorte spande. Når spandene er fyldt, skal de tømmes i 

affaldscontaineren til jord-, sten- og sedimentprøver. Containeren står ved siden af de 

øvrige containere ved bilelevatoren, se afsnit herom. 

 

 

Hygiejne 

 Medtag aldrig overtøj, mad, drikkevarer eller tasker i et laboratorium. Ifm. lab-

undervisning kan man bruge metalskabene der er opstillet på gangen foran 1672-

242. 

 Vask altid hænder før og efter arbejde i laboratoriet.  

 Brug håndcreme efter håndvask. Meget håndvask risikerer at udtørre huden og 

danne revner, hvilket kan øge risikoen for kemikalieforgiftning.  

Ved prøvetagning af især jord og vand: 

 Vær opmærksom på infektionsfaren ved læsioner på huden. Faren består specielt i 

bakterieinfektioner, når der arbejdes i forurenet og iltfrit miljø.  

 Vær især opmærksom på risikoen for stivkrampeinfektion. Stivkrampevaccination 

bør fornyes hvert 10. år. 
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Indkøb 

 Varer må kun bestilles via AU’s indkøbsaftaler. Se mere herom på hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/  

 Studerende må ikke bestille varer, kontakt den lokaleansvarlige.  

 Alle indkøb skal være påført indkøberens navn således at levering kan foretages 

korrekt og faktura tilsendes rette person.  

 Vær opmærksom på at indkøbet betales på korrekt konto- og aktivitetsnummer. 

 

Instruktion 

 Brug aldrig apparatur, instrumenter eller kemikalier uden instruktion fra erfaren 

person.  

 Få en aftale med laborant/tekniker i god tid inden arbejdets begyndelse til 

gennemgang af brugsvejledninger og udlevering af dokumentation m.v. Benyt en 

checkliste for at huske det hele. 

 Efterlad altid et instrument rengjort og klar til brug, uanset i hvilken stand du har 

modtaget det. Eksempler: 

o Vægte skal afleveres aftørrede 

o Centrifuger og rotorhoveder skal rengøres og aftørres indvendigt 

o Syrerester skal altid tørres op med det samme! 

 Instrumentfejl skal meldes og skrives ind i instrumentets logbog (hvis en sådan 

findes) med uddybende forklaring på hvornår og hvordan fejlen opstod, samt 

eventuelle forsøg på afhjælpning. 

 Opstår der funktionsfejl på fx stinkskabe, punktudsug eller andre af bygningernes 

faste installationer skal en laborant straks orienteres og ST-BYG kontaktes (se 

aktuelle telefonnumre på opslag i bygningerne). 

 

Kemikalier 

 Rådfør dig med laborant/tekniker før start og orienter dem altid om dit arbejde.  

 Arbejde med stoffer og materialer må aldrig påbegyndes, før oplysningerne i 

arbejdspladsbrugsanvisningerne/sikkerhedsdatabladene er gennemlæst og de 

nødvendige forholdsregler er foretaget.  

 Visse arbejdsprocesser må kun udføres af uddannet laboratoriepersonale. Det 

gælder f.eks. alt arbejde med HF (flussyre) og visse stærke syrer. Nogle processer 

må man kun udføre efter instruktion fra laboranterne og under opsyn, derfor skal 

arbejdet koordineres med andre brugere og foregår kun indenfor normal arbejdstid. 

 Læs ”Gravid- og ammende politikken” og ”HF politikken” som gælder på 

Geoscience. 

 Kemikalier hører kun hjemme i laboratoriet, ikke på gangarealer, depotrum eller 

kontorer. 

 Overvej om det er hensigtsmæssigt at bære kontaktlinser, smykker eller 

armbåndsure ved omgang med de kemikalier du skal bruge.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/
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 Hav ikke løsthængende tøj eller langt udslået hår, hvis der er risiko for at det kan 

genere udsyn eller være til fare på anden vis. 

 Tør straks spild op.  

 Hæld ALDRIG vand i syre!  

 Tag højde for varmeudvikling, udvikling af dampe m.v. Visse væsker som f.eks. 

brintoverilte, koncentreret saltsyre, ammoniakvand og salpetersyre kan danne 

overtryk i flasker: Åbn forsigtigt disse flasker i stinkskab, vend flaskehalsen bort 

fra kroppen for at undgå sprøjt. Placer ikke flasker tæt på varmekilder.  

 Afpipetter ikke direkte fra kemikalieflasken. Brug pipettebold eller dispenser og 

aldrig munden.   

 Efterlad ikke skeer eller andre redskaber i kemikaliebeholderne efter afvejning.  

Vægte skal afleveres i rengjort stand. Hvis man har flyttet på en grovvægt skal 

libellen indstilles igen således at vægten står i vater til næste bruger. 

 Anbring ikke farlige kemikalier over hovedhøjde, da de kan vælte ned.  

 Hold på etiketten når der hældes fra kemikalieflasker, således at eventuelle dråber 

løber ned ad glasset og ikke ødelægger etiketten.  

 Tag hensyn og efterlad ikke farlige kemikalier og reagenser umærkede. Alle typer 

reagenser skal mærkes med indhold, faresymbol, navn og dato.  

 Ubrugte rester hældes ikke tilbage i den originale emballage, men skal smides ud. 

Benyt stinkskab, når tømte flasker med opløsningsmidler eller syre skal afdampes. 

Smid ikke affald som kan selvantænde i skraldespanden og tag generelt hensyn til 

rengøringspersonalet, som skal tømme affaldsbeholderne. Opsamling af 

kemikalieaffald (fx syrerester) i dunke: Benyt godkendte UN dunke og fyld kun op 

til det korrekte niveau. 

 Der gælder særlige regler for transport af kemikalier (heriblandt benzin, diesel, 

sprit (ethanol), 10% saltsyre osv.) med fragtmand, postvæsen eller i instituttets 

biler. Kontakt instituttets kemikalieaffaldsansvarlige som også kan hjælpe med 

korrekt dokumentation i samråd med universitetets sikkerhedsrådgivere. Hertil skal 

bruges kemikalie-navn, mængde og koncentration samt navn på transportør, dato 

og destination. 

 Ethanol må kun udleveres fra depot af laborant, som kvitterer for modtagelsen. 

 Ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal alle personer der udsættes for 

kræftfremkaldende stoffer registreres ved laboratorielederen. 

 

 

Ophold i laboratorier og værksteder 

 Luk døren, når du arbejder: Ventilationssystemerne er indreguleret som et lukket 

system til hvert lokale. Indblæsning og udsugning er justeret efter behov ift. 

indretning og lokalets volumen. For at fx stinkskabe fungerer optimalt bør alle døre 

holdes lukkede til laboratorierne. Udover at hindre forurening (støj, støv osv.) 

hjælper lukkede døre også til at afgrænse kemikalieudslip ved ventilationssvigt og 

spredning af evt. brand vil ske langsommere. 
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 Det forudsættes:  

- at du af den ansvarlige laborant eller tekniker er blevet instrueret i bygningens 

generelle sikkerhedsbestemmelser, og   

- at du er bekendt med placeringen af nødudstyr: Øjenskylleflasker, nødbrusere, 

brandslukningsfaciliteter, førstehjælpskasse og flugtveje. 

 Speciale- og ph.d.-studerende, postdoc. og gæster må kun arbejde alene i 

laboratorierne efter aftale med laboranterne.  

 Før du påbegynder en opgave, skal du koordinere arbejdet med laborant/tekniker i 

forhold til hvad du skal lave og hvor lang tid det tager.   

 Når laboratorier eller andre lokaler forlades for nat, weekend og lignende, skal alle 

vinduer og døre være lukkede og lyset slukket.  

 OBS: 

Børn må ALDRIG opholde sig i værkstederne eller laboratorierne:  

Lokalerne kan indeholde farlige områder, som kun er indrettet under hensyntagen 

til voksne personers sikkerhed og med faremærkningen udarbejdet efter regler for 

hvad voksne kan tåle. F.eks. kan der nogle steder være fare for at vælte kemikalier 

eller instrumenter ned over sig og/eller beskadige dyrt og uerstatteligt udstyr. 

 

 

Opvask og oprydning 

Proceduren for opvask kan variere lokalt, spørg laboratoriepersonalet.  

 Efterlad aldrig opvask til næste dag.  

 Fjern mærkater, tape og anden form for mærkning efter brug.  

 Skyl beskidte glas- og plastvarer med almindeligt vand (grønne eller blå 

vandhaner, evt. mærket WPC) og demineraliseret vand (grønne vandhaner, evt. 

mærket WDI eller WCC) inden opvask.  

 Vær opmærksom på hvilken renhedsgrad af glasvarer analyseforskriften angiver: 

Almindelig opvask eller HCl/syreskyllet? Hold almindelige og syreskyllede 

glasvarer adskilt. Hvis man har et Deconex bad til rådighed, skal glas- og plastvarer 

skylles grundigt af i demineraliseret vand bagefter.  

 Tør altid bordene af efter brug.  

 Rengør pladen på vægten med ethanol.  

 Undgå rod, støv og støj. Ryd op efter endt arbejdsdag og sørg for at mærke prøve-

poser, flasker, m.v. med tydeligt navn og dato (også selvom det kun bruges 

kortvarigt).  

 Har du behov for længere tids opbevaring eller har du større mængder af prøver:  

Forhør dig hos laborant/tekniker hvor der er ledig depotplads.   
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Opbevaring af prøver eller udstyr 

 Ingen prøver - hverken originale eller prøver under analyse - må opbevares i 

stinkskabe, på borde eller rulleborde. Dog skal prøver oparbejdet med flussyre eller 

andre former for skadelige kemikalier altid opbevares i stinkskab.  

 Til ufarlige prøver benyttes køleskabe, kølerum, tildelte skabe eller hylder.  

Langtidsopbevaring må kun ske efter aftale med laborant/tekniker, og kun på dertil 

indrettede pladser (f.eks. i mærkede plastikkasser i lagerrum). Prøver må som 

udgangspunkt ikke opbevares i laboratorieskabe. 

 Umærkede prøver fjernes med kort eller intet varsel.   

 Frysere og kølerum må kun benyttes efter aftale (bemærk reglerne for brug som 

hænger på dørene til kølerummene). Temperaturindstillingerne må aldrig ændres. 

 

 

Stinkskabe 

 Brug kittel, handsker og evt. maske ved arbejde i stinkskab.   

 Arbejde med farlige og/eller stoffer der afgiver farlige dampe skal foregå i 

stinkskab. 

 Kontroller at der er sug i stinkskabet inden arbejdet påbegyndes. De fleste steder 

kan dette visuelt observeres ved at holde et stykke papir hen til lågen. 

Ved normal funktion står stinkskabene på ”Drift”. Indikator skal lyse grønt.  

Lugen holdes så langt nedtrukket som arbejdet tillader og altid under ansigtshøjde. 

Aktivér evt. ”Max.”-indstillingen, hvis lugeåbningen er større. Stinkskabet må 

aldrig slukkes. 

 Stinkskabe er principielt kun beregnet som midlertidige arbejdssteder (indenfor en 

normal arbejdsdag), og længere forsøgsopstillinger skal aftales med 

laborant/tekniker inden igangsætning.   

 Vær opmærksom på, om stinkskabe og punktudsug fungerer efter hensigten, ellers 

kontakt laborant/tekniker. Rumventilationen (indblæsningen) er de fleste steder 

opsat efter at kun en vis del af procesventilationen er i brug. Hvis der f.eks. er alle 

punktudsug åbne på samme tid i et lokale vil der lyde en alarm. 

 Når stinkskabet forlades skal lugen lukkes helt i. Efter brug skal bordet og 

eventuelt ruden tørres af. 

 

 

Særlige hensyn 

 Der skal tages særlige forholdsregler ved gravides arbejde i laboratorierne og på 

feltarbejde. Kontakt din læge for at få en henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik 

(http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/arbejdsmedicinsk+klinik/) som kan rådgive 

og vejlede i den konkrete situation. 

 Hvis du er allergiker, har epilepsi, sukkersyge, bruger pacemaker eller andet der 

kan påvirke dit velbefindende skal der tages hensyn til dette. Kontakt 

http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/arbejdsmedicinsk+klinik/
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laboratorielederen eller arbejdsmiljørepræsentanten for hjælp til at planlægge 

arbejdet. 

 Bemærk, at der er et område (1674-114) hvor der arbejdes med magnetseparation 

der kan generere et kraftigt magnetfelt. Lokalet er afmærket. Hvis man er gravid, 

har pacemaker eller høreimplantant bør man ikke komme tættere på end 3 meter fra 

kilden. Elektronik (mobiltelefoner, ure, laptops osv.) kan gå permanent i stykker. 

 Kontakt altid arbejdsmiljørepræsentanten hvis du har behov for vejledning omkring 

dit velbefindede under arbejdet. 

 

 

Trykflasker 

 Trykflasker skal være solidt fastgjort til væg eller faste installationer (f.eks. med 

stabil metalkæde) således at de ikke kan vælte.  

 Ved transport på en vogn skal flaskerne sikres mod at falde af. Gasflaskens åbning 

skal have påsat beskyttelseshætte.  

 Det er ikke tilladt at transportere flasker med flydende nitrogen i en elevator 

samtidigt med persontransport.  

 Bestilling eller genopfyldning af gasflasker foretages af laboratoriepersonalet. 

 Trykflasker må kun transporteres ind og ud af bygningerne på den dertil 

specialkonstruerede Geoscience vogn. 


