
HÅNDBOK FOR SEBRAFISK- LABORATORIET VED BIO/MBI 

 

Generelle regler (oppslått på døren): 

 
Disse reglene gjelder for alle som har fått opplæring ved dette laboratoriet (inkludert studenter 

og ansatte), og ved fullført opplæring bekreftet at de er kjent med de regler som gjelder her 

ved å signere denne lab- håndboken. 

 

 

 Husk! Ingen spising eller drikking på laben! 

Tørk opp søl, rydd etter deg og hold orden på laben! 

 

 Gjør deg kjent med kjemikaliene som brukes på laben, og hvordan de skal håndteres. 

HMS- datablad for alle kjemikaliene står i gul perm i fiskerommet. 

 

 Det er ikke tillatt å gå inn i sebrafisk- laben (våtrom og mikroskopirom) uten egnet 

fottøy. Bruk sko- overtrekk eller lab- sko! 

 

 Husk å rense hendene med alkohol idet du kommer inn i laben. 

 

 Ved søl av vann på gulvet, tørk opp etter deg. Våte gulv blir glatte! 

 

 Romansvarlig kan vise bort personer som ikke overholder reglene som gjelder for 

denne laben (Se instituttets HMS- håndbok). 

 

 Romansvarlig skal ha oppdatert liste over all autoriserte brukere av sebrafisk- laben, 

og som har signert denne håndboken. 

 

 

 

 

NYTTIG INFO: 

 

Romansvarlig for sebrafiskfasiliteten er Siân Kristin Phillips:  Tlf (kontor): 555 84 493 

 Tlf  (mobil): 943 31 824 

 

Brannslukkingsapparat er montert ved nødutgangen til laben. 

 

Brannslukkingsteppe og førstehjelpsutstyr er montert på veggen i sluserommet. 

 

Rom for plassering av spesialavfall finnes i første etasje. Nøkkel fås i resepsjonen. 

 

 

 

 

 

 

 



 Døde fisk og embryoer plasseres i pose/petriskål i fryseren 

 

 Hvis du har mange brukte nett og bokser, så settes disse direkte inn i 

oppvaskmaskinen (bruk program 3). Veldig skitne bokser må først vaskes med 

oppvaskbørste. Filtrene tas ut på forhånd og legges i boksen på oppvaskbenken (bak 

vannkranen). 

 

 E3 spruteflasker skal fylles opp etter bruk. Sistemann til å tømme E3- beholderen må 

enten lage ny selv, eller sørge for å gi beskjed til tekniker/romansvarlig. 

 

 Alle brukere må ha egne petriskåler, og er selv ansvarlige for disse. 

 

 Alle petriskåler som oppbevares i inkubatoren skal være merket med navn, dato og 

innhold/linje. Umerkede petriskåler blir kastet! 

 

 Alle bokser til parring skal være merket med navn, dato og tanknummer/linje. 

 

 Husk! Ingen utenom romansvarlig får lov å bruke (villtype) stamfisk! Kun villtype 

fisk fra system 6 får brukes! 

 

 Brukere av mikroskop skal skrive seg opp på liste. Siste bruker for dagen må huske å 

slå av mikroskop! 
 

 Glass og kanyler skal kastes i gul plastikkbøtte som står på benken i 

mikroskopirommet. Mistet/knust glass på gulvet skal plukkes/tørkes opp med en 

gang! 

 

 Embryoer som søles ut kan enten plasseres i fryseren eller tørkes opp med papir som 

kastes i gul «spesialavfall» bøtte på mikroskopirommet. 

 

 Ting som tilhører sebrafisk- laben skal ikke tas ut herfra. Dette gjelder da spesielt 

sprittusjer, penner og verktøy! 

 

 

 

 

 

Brannansvarlig:  Nina Ellingsen / Teresa Cieplinska (55 58 87 22/55 58 87 23) 

 

Verneombud:   Rita Karlsen (55 58 46 25) 

 

HMS- koordinator:  Evy Foss Skjoldal (55 58 81 79) 

 

 

 

 

Jeg har lest og forstått reglene som gjelder ved sebrafisk- laboratoriet: 

 

 

Navn og dato:      _________________________ 


