
Sikkerhet på laboratoriet 
 
Dette er ikke lov i laben:  

• Mat og drikke (inklusiv tyggegummi og snus) 

• Mobil og PC/Mac 

• Vær ikke alene: studenter har ikke lov til å oppholde seg eller arbeide alene på laboratoriet.  

Klær og verneutstyr:  

• Ha lange benklær og lukkede/ikke-brennbare sko 

• Sett opp håret og evt hodeplagg i ikke-brennbart materiale 

• Bruk alltid laboratoriefrakk 

• Bruk vernebriller dersom forsøket krever det 

• Bruk alltid egnede hansker dersom det er farlige reagenser som brukes i et forsøk eller ved 

kulde/varme 

• Avtrekk/avtrekksskap bør brukes i aktiviteter med sterkt luktende/helseskadelige stoffer. 

Dra avtrekket ned så det er maks 30 cm arbeidsåpning (se merket i avtrekket). 

Vær klar over følgende:  

• Kjemiske stoffer er omtalt i egne sikkerhetsdatablader. Studer merking på etiketter og 

datablad og les risikoanalyser 

• Sjekk hvor brannslokkingsutstyr, øyevaskeflasker, øyeskyllstasjon og førstehjelpsutstyr er 

• Etsende stoffer, som konsentrerte syrer og baser, må behandles forsiktig  

• Rist reagensglass ved å slå det forsiktig mot håndbaken. Ikke sett tommelen i åpningen og 

snu innholdet opp ned  

• Lukt alltid forsiktig på et stoff ved å vifte til deg noe av dampen 

• Ikke bruk samme spatel/dråpeteller/pipettespiss for å ta ut forskjellige kjemikalier/stoffer. 

Bytt for hver gang du bytter kjemikalie/stoff.  

Avfallshåndtering og rydding:  

• Hell aldri rester av et kjemisk stoff tilbake på originalflaske/boks. Avfall og Rester som ikke 

kan slås ut i vasken, skal helles over i angitte restflasker 

• Knust glass og ildsfarlig avfall legges i merkede beholdere  

• Håndtering av spesialavfall: kastes i egne beholdere merket risikoavfall  

Generelt:  

• Hold orden og vær rolig på laboratoriet- ta pauser 

• Meld alltid fra om avvik/uønskede hendelser: Dersom du ser utstyr eller situasjoner du 

opplever som usikre, må du alltid melde fra til labveileder eller på Høyskolen Kristiania sin 

varslingsside: https://www.kristiania.no/for-studenter/si-fra/oslo/noe-er-alvorlig/ 

• Etterlat deg arbeidsplassen din ren og ryddig, slik du selv ønsker å finne den 

• Vask hendene før du forlater laboratoriet og ta av laboratoriefrakken 
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