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Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Arbejdsmiljøorganisationen består af syv arbejdsmiljøgrupper:

Arbejdsmiljøsgruppe 1: Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121
Arbejdsmiljøsgruppe 2: Laboratorier i bygning 1130 i Biokæden
Arbejdsmiljøsgruppe 3: Laboratorier i bygning 1131 i Biokæden
Arbejdsmiljøsgruppe 4: Laboratorier i bygning 3131 i Forskerparken
Arbejdsmiljøsgruppe 5: Laboratorier i bygning 3133 i Forskerparken
Arbejdsmiljøsgruppe 6: Laboratorier i bygning 3134 i Forskerparken
Arbejdsmiljøsgruppe 7: Laboratorier i bygning 3132 i Forskerparken

Hver arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af og blandt det 
teknisk og administrative personale) og en arbejdslederrepræsentant (videnskabelig 
medarbejder - udpeget af institutledelsen).

Arbejdsmiljøgruppe 1 - Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121
Arbejdsmiljøleder: Magdalena Pyrz; Arbejdsmiljørepræsentant: Henrik H. Kolmos) 

Arbejdsmiljøgruppe 2 - Bygning 1130:
Arbejdsmiljøleder: Erik Østergaard Jensen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Birk Henrik-
sen (2. etage) og Dorthe C. Riishøj (3. og 4. etage) 

Arbejdsmiljøgruppe 3 - bygning 1131:
Arbejdsmiljøleder: Erik Østergaard Jensen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Birk Henrik-
sen (3. etage) og Claudia Scheffler (4. etage) og Mette H. Asmussen (5. og 6. etage)

Arbejdsmiljøgruppe 4 - bygning 3131:
Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentant. Anni Christensen (2. og 3. 
etage) 

Arbejdsmiljøgruppe 5 - bygning 3133:
Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Lise Møller Fogh (2. etage) 
og Pernille Rimmer Noer (3. etage) 

Arbejdsmiljøgruppe 6 - bygning 3134:
Arbejdsmiljøleder: Jens Stougaard; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tania Aaquist Nielsen (0. 
etage), Maria Vinther (1. etage) og Dorthe Bødker Jensen (2. etage) 

Arbejdsmiljøgruppe 7 - bygning 3132:
Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Vends (0. etage), 
Karen Margrethe Nielsen (1. etage) og Anna Marie Nielsen (2. etage) 

De daglige ledere af arbejdsmiljøarbejdet:

• Forskerparken (bygningerne 3130-3135 3140 (delvist), 3142 (delvist) - Niels Sandal 
• Biokæden (bygningerne 1130, 1131, 1134 og 1135) - Erik Østergaard Jensen 
• Undervisningslaboratorier 1120/1121- Magdalena Pyrz
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Læs afsnittet Arbejdsmiljø under Medarbejdersiden
(http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/)

Her finder du blandt andet: Instituttets sikkerhedsforskrifter.
Findes også i papirform i hvert laboratorium. Gul er dansk udgave og rød er engelsk.

Instituttets graviditetspolitik
http://mbg.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/mb/internt/arbejdsmiljoe/
graviditetspjece.pdf

Instituttets alkoholpolitik
http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/alkoholpolitik/

El-sikkerhed: http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/el-sikkerhed/

Referater fra Arbejdsmiljøudvalget
http://mbg.au.dk/om-instituttet/udvalg/referater/arbejdsmiljoeudvalg/

Sikkerhedskurser
http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/sikkerhedskursus/

Instituttets arbejdsmiljøorganisation
http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeorganisation/

Anmeldelse af arbejdsskade: http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/

KIROS (kemikaliedatabase): http://www.kiros.dk/W/

Klassificerede laboratorier
Klasse 1: Ved arbejde i laboratoriet skal man være iført hvid kittel med gult
”biohazard”-mærke eller gule kitler.

I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med ”biohazard”
mærke eller grøn kittel.

Klasse 2: Der gælder specielle regler og oplæring for arbejde i klasse
2-laboratorier – se sikkerhedsforskrifterne hos din arbejdsmiljørepræsentant.
Der bæres en grøn kittel.
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Minimumsregler for arbejde i laboratoriet

• Husk regler for god hygiejne, herunder at det er strengt forbudt at spise ogdrikke 
i laboratoriet.

• Alle uheld skal meddeles til et medlem af arbejdsmiljøgruppen.
• Du skal altid være iført en knappet kittel, når du er i et laboratorium.
• Ved arbejde i et klassificeret laboratorium: Klasse 1 skal man være iført en hvid-

kittel med gult ”biohazard”-mærke på eller en gul kittel. I klassificerede cellela-
boratorier bæres enten en hvid kittel med ”biohazard” mærke eller grøn kittel.

• Kitlen må ikke bæres uden for de klassificerede laboratorier.
• I Klasse 2 laboratorium bæres en grøn kittel.
• Handsker – husk at handskerne beskytter dig, og vær opmærksom på, at der fin-

des forskellige typer handsker til arbejde med forskellige stoffer. Husk at undgå 
at forurene omgivelserne, og tag handskerne af, når du er færdig med det på-
gældende arbejde.

• Handsker må ikke bruges uden for laboratoriegangen.
• Ved arbejde med flydende nitrogen skal der bruges beskyttelsesskærm.
• Brug aldrig elevatoren sammen med flydende nitrogen.
• Vær opmærksom på de skærpede regler ved arbejde i de klassificerede labo-

ratorier.
• Det er forbudt at bruge privat mobiltelefon i de klassificerede laboratorier.
• En forudsætning for arbejdet på instituttet er, at man har fået en grundig in-

struktion i anvendelsen af apparatur og faciliteter, og at man har fået et godt 
kendskab til sikkerheden i laboratoriet. Kommer du i tvivl, så spørg laboranten i 
din gruppe, en arbejdsmiljørepræsentant eller en person fra den gruppe, der har 
apparaturet.

• Alle har et ansvar for, at fejl og mangler på apparatur bliver udbedret!
• Studerende, der arbejder i laboratoriet, skal snarest efter start gennemgå institut-

tets kurser i førstehjælp, brandslukning og laboratorieadfærd.
• Laborantpraktikanter skal gennemgå instituttets kurser i førstehjælp, brandsluk-

ning og laboratorieadfærd.
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Forskerparken

Fællesfaciliteter
MBG-FP ansvarsfordeling:
Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes
på hjemmesiden: http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/

Forklaring på bygnings/lokalenumrene nedenfor: 3132.2.11:
3132= bygning; 2 = etage;11= lokale

Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper, projektorer, mv.
Booking foretages i Outlook/Exchange-kalenderen.
Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Forskerparken

Typhoon - 3130.0 – mellemgang

Sonicator - 3142 (pavillon 3) på loftet.

Scintillationstæller - 3131.0.13

Autoklave - 3131.0.12
De to store autoklaver må ikke betjenes! Derimod må gulvautoklaven på venstre side
bruges - følg instruksen.
Efter autoklavering skal brugeren hurtigst muligt komme affaldet i en sort sæk, der
bortskaffes i affaldscontaineren på parkeringspladsen

Milliporeanlæg - 3131.0.12. Instruks ved anlægget.

Trykflasker
Mere information: https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/
indkoebsaftaler/forskning-og-laboratorieudstyr/gasser-og-toeris/ 

De fulde trykflasker bliver stillet i skuret på parkeringspladsen (på venstre side) med jeres 
navn og kundenummer på.
De tomme returflasker sættes tilbage i skuret (højre side) og påhænges skiltet ”Tomme
returflasker”.

Bemærk: Esben Skipper Sørensens og Daniel Otzens grupper har deres eget
kundenummer.

Ethanol
”Spritansvarlige”, se listen med ansvarsfordelingen på nettet under ”Arbejdsmiljø”.

Mørkerum - 3131.0.11
Fyld fremkalder, H2O og fixer op til fremkaldermaskinen, hvis det er nødvendigt, se instruks 
på væggen og ryd op efter dig.

Isotoprum - 3131.0.10 klasse B
Se instruks på døren. Adgang kun med et dertil åbnet nøglekort.

Ismaskine - kælderen mellem bygning 3131 og 3132.
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Affaldsrum for radioaktivitet - 3131.0.01
Hver gruppe har sin egen affaldstromle. På listen på tromlen skrives dato, isotop, mængde 
og eget navn. Når indholdet i tromlen kan betegnes som inaktivt (se instruks på døren), 
bortskaffes det som almindeligt fast H-affald af gruppen selv.

Fælleslager - 3131.0.  i tremmerum 8
TORK-ruller, øjenskylleflasker, varer til frokoststuen. 

Falckkasser - fås hos Susanne Vends

Fælleslager - 3133.0 - tremmerum
Emballage til affald

Affaldshåndtering (containere på parkeringspladsen ud for bygning 3132):
Se hvilke containere på parkeringspladsen de forskellige ting skal placeres i: 
http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/pjecer-regler-databaser-mv/
affaldshaandtering/ - samt på næste side.

Uheld
Til opsamling af større spild af flydende kemikalier er der Chemical pads-puder på  
fælleslageret i 3131.0, tremmerum 8. 

   
Uheld med radioaktive stoffer, se sikkerhedsforskrifterne.

Papcontainer
Rent pap, såsom papkasser (ikke pizzabakker) – husk at fjerne de små 
adresseplastlommer. Det er ikke nødvendigt at fjerne tape. 

Papircontainer
Rent kontorpapir – ingen plasticchartek, ringbind, mv. 

Småt brandbart (komprimator):
Restaffald fra kontor, ringbind, plasticchartek, pizzabakker, papkrus, o.l.
ST-byg komprimerer hver morgen og over middag.
Ved ekstraordinært meget affald kan man dog selv komprimere: Komprimatoren til småt 
brandbart bliver betjent med en nøgle, som kan hentes i kopirummet samme sted som 
bilnøglerne (spørg Dorte Abildskov, Henrik Hartvig Kolmos eller Kristian Graf om kode til 
”pengeskab”). Instruks i brug findes på containeren. 

Glascontainer til glas fra laboratoriet
Til alt glas fra laboratorierne.
Små glas kan placeres i H-affaldsbeholderen.  

Se foto af containerne næste side

Glas fra husholdningen (konsumglas) - 
container står i cykelskuret (se foto til højre)
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Tyverialarmer i Forskerparken

I Forskerparken findes en tyverialarm, der automatisk bliver slået til om aftenen. 
Man kan stadig arbejde i bygningerne, uden at alarmen går i gang. Alarmen 
udløses dog ved lyden af knust glas og ved kraftig lukning af døre og vinduer. 
Alarmen kan også gå i gang, hvis man holder en yderdør åben i mere end ca. 
10 sekunder.

Hvis alarmen lyder:
Orienter dig kort, om der er noget udsædvanligt.
Ring til 70334455 og oplys 

1. dit navn
2. KODE (alle får oplyst koden ved ansættelsen)
3. dit ID-adgangskortnummer (står på forsiden eller bagsiden af dit ad-

gangskort) og informer om situationen.
Du skal IKKE indtaste noget på displayet (alarmen stopper automatisk efter 3 
minutter).

Hvis alarmcentralen ikke kontaktes, når alarmen lyder, vil der blive sendt en 
vagtpatrulje, og instituttet kommer til at betale for denne udgift.

Affaldscontainere i Forskerparken. Container til husholdningsglas står i skuret til højre.
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Biokæden
Fællesfaciliteter
MBG-”Biokæden” ansvarsfordeling:
Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes 
på opslagstavlen ved sekretariatet og på hjemmesiden:  
http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/

Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper, projektorer, mv.
Booking foretages i Outlook/Exchange-kalenderen.
Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden

Vejerum - lokale 324, bygning 1130
Til afvejning af medier og farlige eller sundhedsskadelige stoffer.
Her findes også autoklave, dobbelt-destilleret vand samt faciliteter til ophældning af 
agarplader.

Fotorum - lokale 321, bygning 1130

BioRad scanner + Typhoon scanner - lokale 429, bygning 1130 medbring selv 
phosphorsceens 

High-speed centrifuge - bygning 1131, lokale 610

Geldoc - lokale 321, bygning 1130

Ultracentrifuger - lokale 509, bygning 1130

Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper mv.
foretages i Outlook/Exchange-kalenderen
Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden 

Ismaskiner og tøris - lokale 323, bygning 1130

Isotoprum
Kun nøgleansvarlige medarbejdere, der har modtaget instruktion af en person, der er 
ansvarlig for isotoprummet, har adgang. - Pt. bruges hot-rum i Mol_X Lab, bygning 1120, 
kælderen. Kontakt Tinna Stevnsner for adgang. Affald er placeret i lokale 503/1130.

Scintillationstællere - Tællevials findes i lokale 506, bygning 1130. Kontakt LP-gruppen i 
1131, 4. etage for tællevæske. Brug scintillationstælleren i Forskerparken, husk at tage dit 
affald med tilbage til lokale 506/1130 i Biokæden.

Sonicator - lokale 506, bygning 1130

Autoklave – lokale 323, bygning 1130

Ethanol – se listen med ”sprithentere” på laborantopslagstavlen, bygning 1130, 3. etage 
eller hos Astrid Kühle/PMM, bygning 1131, 4. etage.

Uheld
Til opsamling af større spild af flydende kemikalier skal der bruges opsamlingsmåtter, 
der hænger på væggen ved maskestationerne i bygning 1130, 3. etage og 1131 4. 
etage.
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Affaldshåndtering
• Almindeligt husholdningsaffald anbringes i papirkurve eller affaldssække. 

• Fast affald, der er kontamineret med små mængder kemikalier eller lignende,  
anbringes i fast H-poser i de klare plastbeholdere, mærket ”Fast H-affald”.  

• Flydende affald sorteres i sikkerhedsgodkendte plastbeholdere i stinkskabe efter de 
ophængte anvisninger. Sættes derefter på bordet i lokale 148, bygning 1135.  
Al affald skal mærkes med navn, lab.nr. samt indhold. Nye plastbeholdere hentes i 
skabet overfor lokale 430/1131. Beholdere hentes i lokale 510/1130. 

• De gule risikoaffaldskasser benyttes kun til blod eller væv fra medicinsk behandling 
af mennesker, dyr eller biologisk forskning med ringe risiko for smittefare. 

• Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter. Når disse er fyldte og lukket for-
svarligt, anbringes de i plastbeholdere mærket ”Fast H-affald”.  Bøtterne findes i  
skabet til venstre for døren til autoklaverummet, lokale 323/1130. 

• Glasaffald opsamles i laboratoriet. Bringes derefter til affaldscontainer foran lokale 
148, bygning 1135. 

• Biologisk affald opsamles i autoklavespande - større mængder flydende affald 
mærkes med autoklavetape med navn og gruppe på, og anbringes derefter i 
opvaskebakken til autoklave affald i klassificerede lokaler. 

• Radioaktivt affald – fast og flydende afleveres i lokale 505/1130. 
Se i øvrigt sikkerhedsforskrifterne.
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Registrering af nye studerende, medarbejdere og gæster

Relevant information samt skemaer findes her:
http://mbg.medarbejdere.au.dk/hr/nye-medarbejdere-og-studerende/

Den ansatte/speciale- og ph.d.-studerende vil efter registreringen få oprettet en 
@mbg-mail adresse og en profilside på MBG’s website (http://mbg.au.dk/kontakt/
medarbejdere-og-studerende/). 

Når dette er sket, skal den ansatte/ph.d.-studerende/specialestuderende selv uploade 
yderligere information i PURE (publikationsliste, CV, forskningsområder mv.)  
(http://medarbejdere.au.dk/pure/).   

Alle nye, der opholder sig på instituttet i tre måneder eller mere, vil blive indkaldt til  
fotografering til hjemmesiden og nyhedsbrevet.

Bemærk, at studerende selv skal tegne en arbejdsskadeforsikring, når de arbejder i  
laboratoriet for at være dækket ved evt. ulykker.

 

Garderobeskab fås hos Dorte Abildskov (Forskerparken). I Biokæden finder du et
  ledigt skab og medbringer selv en hængelås med nøgle.
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Adgangskort/nøgler til instituttet og undervisningslokaler

Udlevering af adgangskort/nøgler
Før du kan få udleveret adgangskort/nøgler, skal du have en introduktion til sikkerhed i 
laboratoriet af en arbejdsmiljørepræsentant (se tjekliste på næste side).

Når du har fået en sikkerhedsgennemgang, gør du følgende: 

1)  Bestil og betal* for adgangskort/nøgler på følgende link: 
     https://auws.au.dk/Depositum_MBG

*Studerende:
Studerende kan dog gratis få deres studiekort aktiveret og behøver derfor ikke et ad-
gangskort. Du skal blot henvende sig til Sofie L.A. Gravesen (Biokæden) eller Dorte 
Abildskov (Forskerparken) for at få det aktiveret (dog skal en underskrevet tjekliste og 
registreringsskema medbringes, se nedenfor). Hvis du ønsker nøgler, skal disse dog  
stadig bestilles og betales for. 

2)  Henvend dig til Sofie L.A. Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) 
for udlevering af adgangskort/nøgler, hvor du medbringer følgende papirer:

i)   udprint af bevis på bestilling og betaling af adgangskort/nøgler (den pr. mail til-
sendte betalingskvittering)
ii)  underskrevet tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø - folderen ”Sikkert arbejdsmiljø”
iii) udfyldt skema til registrering af studerende, medarbejdere/ph.d.-studerende eller 
gæster 

Der betales et depositum på 200 kr. for nøgler og 100 kr. for adgangskort. 

Ved afrejse fra instituttet afleveres adgangskort/nøgler til Sofie L.A. Gravesen (Biokæ-
den) eller Dorte Abildskov (Forskerparken), der vil sørge for, at depositum bliver tilbage-
ført til din konto.

Biokæden Forskerparken
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Tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø
For at få udleveret nøgle/nøglekort til instituttet er det nødvendigt, at den nye studerende/ an-
satte/gæst får et godt kendskab til sikkerhed i laboratoriet. Dette sikres ved en introduktion til 
nedenstående områder.
For at få nøgle/-kort skal man svare positivt på alle spørgsmål undtagen sidste punkt (Har du en 
form for sikkerhedsuddannelse), da denne uddannelse tilbydes af MBG, når den nye person er 
startet.
Nedenstående tjekliste udfyldes og underskrives af vejleder/vært og arbejdsmiljørepræsentant 
og medbringes til den person, der udleverer adgangskort/nøgler. 

Er du blevet introduceret til følgende punkter nedenfor? Ja Nej
GMO Desinficering

Kitler                                             Affald

Radioaktive  
isotoper

Dosimeter
Affald

Affald Sorteres efter forskrifterne ”Affaldshåndtering” 

Husholdningsaffald/glasaffald

Kemikalier Giftige: opbevaring under lås

Kræftfremkaldende: mærkning ved labels

Introduktion til Kiros: password

Personlige  
værnemidler

Kitler

Handsker

Briller

Ansigtsskærm, ved håndtering af flydende nitro-
gen 
Start af udsugning i lab (i weekenden)

Hvor findes: øjenskylleflasker, brandtæppe, brand-
slukker, evakueringsudstyr

Registreret ved  
instituttet

Udfyldt (og indsendt) skema for studerende, 
nyansatte, gæster eller gæstestuderende

Præsentation af  
personale

Arbejdsmiljørepræsentant

Laborant(er) i gruppen

Informationssikkerhed: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/

Rundvisning i huset

Introduktion til alarmer

Har læst instituttets sikkerhedsmateriale

Orientering om forsikring

Har du en form for sik-
kerheds- 
uddannelse

Ulykkeshåndtering

Laboratorieadfærd

Skal der udleveres en nøgle?

Nye medarbejder/studerendes underskrift:                                                                   Dato:
Vejleders underskrift: 
Arbejdsmiljørepræsentants underskrift:
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