
Retningslinjer for arbeid med 
genmodifiserte organismer (GMO)  
ved Molekylærbiologisk institutt,  

Universitetet i Bergen. 
mars 2013, sist oppdatert sept. 2016 

Innhold 
Formål...................................................................................................................................................... 1 

Definisjoner ............................................................................................................................................. 1 

Ansvarsforhold ........................................................................................................................................ 2 

Meldinger og søknader som omfatter arbeid med GMO ....................................................................... 2 

Beskrivelse av arealene og hva som kan gjøres hvor .............................................................................. 3 

Arbeidsrutiner ......................................................................................................................................... 4 

Avfallsrutiner ........................................................................................................................................... 4 

Rutiner ved uhell og utslipp .................................................................................................................... 4 

Søl og utslipp ....................................................................................................................................... 4 

Varsling ved utslipp eller annet uhell .................................................................................................. 5 

Melding og oppfølging av HMS-avvik .................................................................................................. 5 

Varsling ved krisesituasjoner ............................................................................................................... 6 

Henvisninger og lenker ............................................................................................................................ 6 

Vedlegg .................................................................................................................................................... 6 

Formål 
Retningslinjene skal oppfylle regelverket, gi rutiner som skal hindre spredning av 
genmodifiserte mikroorganismer og genmodifiserte dyr, og hindre helseskade på personalet. 
De skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å fremme forutsigbarhet og trygghet i arbeids-
situasjonen. 

Definisjoner 

Genmodifiserte organismer – GMO - mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske 
sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Omfatter alle typer organismer 
og er den forkortelsen som er vanligst brukt. 
 
Genmodifiserte Mikroorganismer – GMM- Mikroorganismer* hvor den genetiske 
sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.  
* I Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer defineres i denne sammenheng mikroorganisme som: ”enhver cellulær 
eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale, herunder også virus, viroider, 
dyre- og planteceller i kultur” og GMM er en mikroorganisme hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller 
celleteknologi. 



Ansvarsforhold 
Det overordnede ansvarsforholdet følger organisasjonens linjer og fremgår av instituttets 
organisering av HMS-ansvar. 
 
Ansvar for opplæring 
 
Mottak av nye studenter og ansatte: Alle nye studenter og tilsatte som skal arbeide i 
laboratorium, signerer for at de har lest instituttets velkomstinformasjon som også inkluderer 
informasjon om arbeid med GMO.  
 
Felleslaboratorier og instrumenter: Alle brukere får opplæring i bruk av instituttets 
cellelaboratorium, sebrafiskanlegg og utstyr for dyrking av bakterier og gjærsopp. 
 
Forskningslaboratorium: Ved mottak av nye studenter og stab signerer 
forskningsgruppeleder for videre ansvar for opplæring i gruppens bruk av 
forskningslaboratoriet. Den praktiske opplæringen ivaretas av labansvarlig som har ansvar for 
omvising, informasjon om instituttets lab-håndbøker og hva denne inneholder. 
 
Ansvar for journalføring: 
Den enkelte forsker/tekniker/student. Det kreves at det blir ført vanlig forsøksjournal for 
arbeidet. Journalen må kunne fremlegges ved inspeksjon. 
 
Ansvar for risiko og sårbarhetsanalyse: 
Forskningsgruppeleder og labansvarlig. Før en ny arbeidsrutine tas i bruk skal en ROS-
analyse foreligger skriftlig. Denne analysen skal leveres til instituttets administrasjonssjef. 
 
Rom- og instrumentansvarlige skal se til at regler og rutiner følges og melde eventuelle avvik. 

 

Meldinger og søknader som omfatter arbeid med GMO 
Forskningsgruppeleder, prosjektleder eller emneansvarlig har ansvar for at instituttet er kjent 
med deres forskningsaktivitet og bruk av GMO i forskning og undervisning.  
 
Ved MBI har vi per i dag GMO-aktivitet med bruk av sebrafisk, som krever individuell 
godkjenning for hvert prosjekt, og generisk bruk av GMM (inkludert bakterier, gjær og 
cellelinjer) som er kollektivt innmeldt til Helsedirektoratet i 2013. 
 
Forskningsgruppeleder, prosjektleder eller emneansvarlig skal bekrefte om GMO-aktiviteten 
fortsatt er innen den forsknings- og utdanningsaktivitet som er kjent og beskrevet i instituttets 
«GMO-oversikt1», ved: 

• nye søknader om prosjektmidler 
• mottak av nytilsatte og gjesteforskere i forskningsgruppene  
• endringer i laboratorieoppgaver i våre emner  

 
Ved ny aktivitet som inkluderer bruk av nye genmodifiserte mikroorganismer (GMM) eller 
vektorer som ikke er beskrevet i instituttets «GMO-oversikt», må det vurderes om instituttets 
fasiliteter er godkjent for dette arbeidet og instituttet sender ny melding om innesluttet bruk av 
genmodifiserte mikroorganismer til Helsedirektoratet (jfr. Forskriftene om innesluttet bruk av 
genmodifiserte mikroorganismer; se lenker under). 
 
                                                           
1

Kortfattet oversikt over pågående arbeid som involverer bruk av GMO, meldt inn til Helsedirektoratet i 2013  

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms/organisering-av-hms-ansvar


All GMO-aktivitet med bruk av sebrafisk, krever individuell godkjenning for hvert prosjekt.  
Prosjektleder er her ansvarlig for å ferdigstille melding om innesluttet bruk av genmodifiserte 
dyr og sende denne til Helsedirektoratet (Jfr. Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte 
dyr; se lenker under). Prosjektleder skal sende kopi av melding og Helsedirektoratets 
godkjenning til instituttet og ansvarlig for Sebrafiskfasilitetene.   

 

Beskrivelse av arealene og hva som kan gjøres hvor 
 
Laboratoriene* ved Molekylærbiologisk institutt er godkjent for arbeid med genmodifiserte 
mikroorganismer (GMM) som krever inneslutningsnivå 1, om laboratoriene ikke er merket 
for annet.  
*) 239C1, 436A2§, 437A1§, 439B3§, 440A1§, 525C2, 526A1, 526B1, 527B1, 527B2, 528B1, 
529A1, 529A2, 529B1, 532B2, 533A1, 533B1, 533B2, 533C1, 534B1, 534C1, 535B1, 
535B2, 535B3, 536A2, 537A1, 537B1, 537C1, 538C1, 539A3, 539B3, 540A1 og 540A2,   
 
§ Instituttets undervisningsareal, inkl vaskerom, forberedelseslab og instrumentrom 
 
Instituttets to cellelaboratorier** er begge merket med gule ”Biohazard”-skilt og godkjent for 
arbeid med GMM på inneslutningsnivå 2. 
**)  539A2, 538A1, 538A2, 538A3, 539A1 og 539B1. 
 
Sebrafisklaben*** er godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr.  
***) rom 333A2 og 334A2 
 
 
Følgende påbud/forbud gjelder for alle områdene der det arbeides med GMO (inkludert 
GMM), dvs ved alle våre laboratorier: 

• Det skal ikke spises eller drikkes i området. 
• Det skal ikke oppbevares mat for konsum. 
• Det skal benyttes laboratoriefrakk eller annet egnet vernetøy og egnede 
vernehansker, hvor det er påkrevd. 

 
 
Følgende påbud/forbud gjelder for alle områdene der det arbeides med GMO på 
inneslutningsnivå 2 (cellelaboratoriene våre) og med genmodifiserte dyr (Sebrafisklaben): 

• Adgang kun for autorisert personale 
• Dørene til området skal være lukket 
• Dørene til området skal være merket med gule ”Biohazard”-skilt 

 



Arbeidsrutiner 
Forskningsgruppeleder og labansvarlig har ansvar for at skriftlige arbeidsrutiner tilpasset den 
enkelte arbeidsoppgave, foreligger i laboratoriets HMS-bok.  
 
Rutinene skal sikre at arbeidet blir utført uten fare for den ansattes helse og sikkerhet, og uten 
at miljøet skades. Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for at arbeidsrutinene følges. Rutinene 
skal kunne fremlegges ved inspeksjon. 
 

Avfallsrutiner 
Avfall ved bruk av genmodifiserte mikroorganismer 
Avfallet autoklaveres før det kastes evt. kan tørt infisert avfall pakkes i gule spesial-
avfallsbøtte, merkes etter UiB’s forskrifter og leveres til forbrenning. Væskeavfall skal alltid 
autoklaveres og deretter behandles som annet væskeavfall (se rutiner for håndtering av avfall i 
laboratoriets HMS-bok). 
 
Avfall ved bruk av genmodifiserte sebrafisk 
Døde fisk og embryoer plasseres i petriskål i fryseren. Dersom embryoer søles ut kan de 
tørkes opp med papir som kastes i gul spesialavfallsbøtte på mikroskopirommet. Alt 
akvarievann og annet avløpsvann fra sebrafiskfasilitetene blir behandlet som smittefarlig vann 
og desinfiseres i felles system for bygget (i Pyramiden).  

 
Rutiner ved uhell og utslipp 

Søl og utslipp 
Søl av materiale som inneholder genmodifiserte organismer skal umiddelbart tørkes opp med 
absorberende papir som kastes i gul spesialavfallsbøtte. Området skal desinfiseres ved bruk av 
70% etanol/Antibac eller behandles med vircon/kloramin (se ”Desinfeksjon” under). Under 
arbeidet skal det brukes hansker og eventuell annen egnet beskyttelse. 
 
Dersom det ikke kan desinfiseres omgående, skal du 

• merke av området som kan være tilsølt 
• eventuelt sperre området for å unngå smitte/kontaminering av personer 
• eventuelt tilkalle hjelp (Se Varsling ved krisesituasjoner) 
• merk deg den biologiske faktoren (hva du har sølt) 
• melde fra til overordnet (forskningsgruppeleder og administrasjonssjef) 
• melde dette som internt HMS-avvik (se rutiner under) 

 
Helsedirektoratet skal varsles om alle uhell som fører til utslipp av GMO (Se Varsling ved 
utslipp eller annet uhell). 
 
Desinfeksjon 
For desinfeksjon har vi følgende metoder: 
Kjemisk desinfeksjon 

• 70% etanol (desinfeksjon av hud og av utstyr) 
• Hud-desinfeksjonsmiddel (f.eks. ”klorhexidin”, ”pyricept”)  
• Hypokloritt (f.eks. ”klorin”) (desinfeksjon av utstyr) 
• Detergent (f.eks. ”vircon”, ”desidos”) (desinfeksjon av utstyr) 

 
Autoklavering 

• Damptrykk (121°C, 20 min.) ødelegger alle mikroorganismer. 



 
Tørrsterilisering 

• Baking i varmeskap (190°, 6 timer) ødelegger alle mikroorganismer 
 
UV-lys 

• UV-lys blir brukt til desinfisering av f.eks. arbeidsbenker samt til ødelegging av 
DNA/RNA. UV-lys må ikke stå på under arbeidet. 

• 10 min bestråling med UV-lys på en overflate er normalt nok til å drepe alle 
mikroorganismer på flaten. avgrens bruken av UV-lys til et minimum 

• dersom UV-lyset har stått på over natt bør det være avslått ca. en halv time før     
rommet blir tatt i bruk for å lufte ut ozon (ozon dannes når UV-lys reagerer med luft 
og kan være helseskadelig).  

 

Varsling ved utslipp eller annet uhell  
I henhold til Genteknologiloven skal Helsedirektoratet varsles umiddelbart dersom det oppstår 
uhell eller andre uforutsette forhold ved framstilling og bruk av genetisk modifiserte 
organismer.  
 
Ved utslipp eller mulig utslipp skal varselet beskrive: 
 

• hva som har skjedd 
• hvorfor det skjedde 
• mulige konsekvenser av utslippet 
• hvilke tiltak som er truffet for å hindre gjentagelse 

 
Varselet til helsedirektoratet sendes via instituttets administrasjonssjef.  
 

Melding og oppfølging av HMS-avvik 
Alle avvik, nestenulykker og ulykker som oppdages ved UiB skal meldes internt som HMS-
avvik. For å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø, skal det i hvert tilfelle som er meldt inn 
vurderes hvilke korrigerende og forebyggende tiltak som skal iverksettes.  

HMS-avvik meldes elektronisk via denne lenken: Meld HMS-avvik her  
 
For mer informasjon om hvordan elektronisk melde HMS-avvik viser vi til HMS-seksjonens 
side: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik 
 
Instituttledelsen får varsel om mottatt avviksmelding og er ansvarlig for oppfølging og 
gjennomføring av tiltak. HMS-seksjonen og instituttets Verneombud får kopi av varsler og 
melding ved ferdigstillelse av tiltak, gjennom HMS-avvikssystemet. 

https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1:
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik


Varsling ved krisesituasjoner 
Enhver ansatt eller student som oppdager en mulig krisesituasjon skal straks varsle: 
 
Akutt hjelpeapparat: 
Brann: 110 
Politi: 112 
Ambulanse: 113 
 
Universitetets vakttelefon: 
Vakttelefon UiB: 55 58 80 81 – hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til 
universitetets beredskapsledelse). 
UiBs beredskapsplan: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-
Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universitetet-i-Bergen  
 
Ved stikk/kuttskader med fare for smitterisiko skal du ta kontakt med Bergen Legevakt 
telefon 55 56 87 00 eller med Bedriftshelsetjenesten ved UiB, telefon 55 58 20 54. 

 
Henvisninger og lenker 

• Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven m.m.) og 
henvisning til meldings- og søknadsskjemaer for innesluttet bruk av genmodifiserte 
organismer (GMO) finner dere på Helsedirektoratets nettsider: 
https://helsedirektoratet.no/genteknologi  
 

• Bioteknologirådet: http://www.bion.no/temaer/genmodifiserte-dyr-og-mikroorganismer/  
 

• Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1600.html 
 

• Skjema for melding og søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte 
mikroorganismer (GMM), Vedlegg II A: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Genteknologi/GMM_melding_eller_soknad.docx 
 

• Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften): 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1602.html 
 

• Skjema for melding og søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte 
dyr, Vedlegg II: https://helsedirektoratet.no/Documents/Genteknologi/GM-
Dyr_melding_eller_soknad.docx  
 

• Molekylærbiologisk institutt sin HMS-informasjon: http://www.uib.no/mbi/om-
instituttet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms  

Vedlegg 
 

1) Forskrift for tiltaks og grenseverdier (Liste over klassifiserte biologiske faktorer på 
side 55) 

2) Melding om bruk av genmodifisert mikroorganismer i forskning ved MBI 
3) Melding om bruk av genmodifisert mikroorganismer i undervisning ved MBI 

 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universitetet-i-Bergen
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universitetet-i-Bergen
https://helsedirektoratet.no/genteknologi
http://www.bion.no/temaer/genmodifiserte-dyr-og-mikroorganismer/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1600.html
https://helsedirektoratet.no/Documents/Genteknologi/GMM_melding_eller_soknad.docx
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1602.html
https://helsedirektoratet.no/Documents/Genteknologi/GM-Dyr_melding_eller_soknad.docx
https://helsedirektoratet.no/Documents/Genteknologi/GM-Dyr_melding_eller_soknad.docx
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237714
http://www.uib.no/filearchive/melding-bruk-av-gmm-i-forskning-mbi-2013_1.pdf
http://www.uib.no/filearchive/melding-bruk-av-gmm-i-forskning-mbi-2013_1.pdf
http://www.uib.no/filearchive/melding-bruk-av-gmm-i-undervisning-2013.pdf
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