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Laboratorie sikkerhed 
 

Kære lærere og elever 

 

I forbindelse med jeres besøg på DTU Systembiologi kommer I til at lave selve øvelsen i et 

laboratorium der er Genteknologisk område Klasse 1 registreret. 

 

Definitionen af denne ses nedenfor: 

Med biologisk aktivt materiale menes levende organismer, celler eller virus, der indeholder DNA eller RNA, 

som er afledt ved gensplejsning. Isoleret DNA, RNA eller protein, der er fremstillet ved gensplejsning, er 

således ikke omfattet af denne definition. Når der arbejdes med biologisk aktivt materiale skal dette foregå i 

områder, som er klassificeret af Arbejdstilsynet (klasse 1). Klasse 1 godkendelse tillader arbejde med 

GMO’er (genetisk modificerede mikroorganismer) i kulturvæske med et rumfang på 15 liter eller derunder. 

 

Selvom I ikke kommer til at arbejde med gensplejsning eller farlige væsker, gælder der visse regler for 

at færdes i dette laboratorium. 

Vi beder jer læse nedenstående grundigt, så I er klar til at gennemføre øvelsen ved selve besøget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie Højmark Fischer 

Eduforce Koordinator 

Kommunikation og Rekruttering 
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Sikkerhed og regler for Genteknologisk område Klasse 1  
 

• Langt hår skal være bundet op. 

• Fodtøj skal været lukket dvs. sandaler må ikke benyttes. 

• Mad- og drikkevarer må aldrig forefindes i laboratoriet.  

• Rygning er strengt forbudt. 

• Tasker, overtøj, smykker og andet uvedkommende materiale må ikke medbringes i 
klassificerede lokaler.  

 

• Alle skal bære kitler i laboratoriet for at undgå spild på eget tøj. 
Kitlerne udleveres ved selve besøget af underviserne. Kitlerne skal 
altid være lukkede. Kitler tages af i samme rum som de er blevet 
udleveret, og skal tages af når man forlader laboratoriet til f. eks. 
spisepause, toiletbesøg eller når man er færdig i lab. Kitlerne må 
IKKE tages med ud af laboratoriet.  

• Der benyttes engangshandsker af vinyl når der arbejdes med 
farlige kemikalier. Disse findes i handskeholdere, som er placeret i 
laboratorierne. Brugte handsker bortskaffes som ”klinisk 
risikoaffald” og placeres i særlige afmarkerede poser i den sorte 
skrællespand. De må IKKE komme i almindelige skraldespande.  

 

• Brug af mobiltelefoner og tablets i laboratoriet er IKKE tilladt. Benyttes de i 
laboratoriet skal de blive i laboratoriet. 

• Det er tilladt at medbringe materialer, som bliver brugt direkte i forbindelse 
med laboratoriearbejde (skriveredskaber, notesblok o.l.). 

 

• Læs øvelsesvejledningen før arbejdet i laboratoriet påbegyndes. Er der tvivl om en øvelse så 
spørg underviserne i stedet for at gætte jer frem. 

• Hænder vaskes altid inden arbejdsstart og ved arbejdsafslutning, derudover efter behov. 

• Arbejdspladsen skal holdes ryddelig og rengøres efter endt arbejde med desinfektionsmidlet 
70% ethanol som forefindes i det klassificerede lokale. Dette gælder også hvis der spildes 
biologisk aktivt materiale. 

 

Og derudover gælder generel sund fornuft!   
 

 


