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Introduktion 
 

Dette kompendium henvender sig til alle ansatte, gæster og studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab. Alle, 

der arbejder i laboratorier på instituttet, skal være bekendt med indholdet af denne sikkerhedsforskrift. Dette 

kvitteres for med en sikkerhedstest i Black Board. 

 

 

Kompendiet er opbygget med generelle sikkerhedsregler, som alle skal være sat ind i. Derudover er der 

specifikke sikkerhedsregler, såsom arbejde med GMO, arbejde med humant materiale, gasser etc., som, man 

skal være bekendt med indholdet af, hvis man arbejder med disse områder. Der skal ligeledes være kvitteret for 

dette, før arbejdet i laboratoriet påbegyndes. 

 

 

Laboratorier kan være farlige arbejdspladser. Tænk derfor arbejdsproceduren igennem, søg oplysninger om stoffer og sikkerhed og hold orden. 

Det er umuligt at dække alle tænkelige situationer og teknikker i dette kompendium. Det er derfor alle 

gruppelederes ansvar, at give instruktion i sikker brug af specielle teknikker. Samtidigt er det alles eget ansvar at 

søge informationer, der er nødvendige for at arbejde sikkert. 

 

 

Den projektansvarlige har altid det overordnede ansvar for, at projektarbejdet udføres sikkerhedsmæssigt 

ansvarligt. Ved uheld påhviler det således den projektansvarlige, evt. i samråd med arbejdsmijløorganisationen 

at træffe de fornødne foranstaltninger. 

 

 

Nye medarbejdere og studerende instrueres grundigt i arbejdsprocedurer og sikkerhedsregler. Er du i tvivl, så 

spørg for en sikkerheds skyld. 
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Tilkaldesystem 
 

Hvis der opstår brand, ulykker, eller andre livstruende situationer på Aarhus Universitet, ringes først til: 

 

Alarmcentralen 
Ring 112 

 

Skadestuen 
Ring 70 11 31 31 

 

Man må ikke møde op på skadestuen uden at have ringet til lægen først. 

 

Hverdage mellem 8-16: Ring til egen læge. 

 

På hverdage mellem 16-08, samt weekend og helligdage: ring til vagtlægen på 70 11 31 31 
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Førstehjælp 
  

I hvert laboratorie hænger en oversigt over førstehjælpsprocedurer. Disse kan hægtes af og tages med hen til 

ulykkesstedet, eller ud af bygningen i tilfælde af evakuering. På bagsiden af hver side er der en oversigt over 

relevant akutnumre. 

Alle laboratorier er udstyret med nødbrusere eller håndbrusere, som kan bruges til at slukke brand i personer 

eller skylle personer ved kemikaliespild. 

Flere steder i bygningen forefindes safety skabe med udstyr, så man kan fortsætte nødhjælpen udenfor i 

tilfælde af evakuering. På de næste sider er førstehjælpsprocedurerne, som de forefindes i laboratorierne. 

 

Mere info: 

 http://www.life2save.dk/forstehjaelp/viden-og-info/film-om-forstehjaelp-og-hjertestartere 

 

 

Førstehjælpens 3 hovedpunkter: 

 

 

 

  

  

1 
Skab sikkerhed 

1. Skab overblik  

2. Sikre dig selv og den 

tilskabekomme hurtigst 

muligt hvis nødvendigt. 

ved fx at: 

• Slukke ild 

• Afbryde strøm 

• Nødflytte en tilskadekommen 

• Lukke stinkskab/dør 

• Evakuere bygning 

2 
Giv førstehjælp 

ved fx at: 

• Stoppe kraftig blødning 

• Lægge den tilskadekomne i aflåst 
sideleje 

• Afhjælpe alvorlig blokering af 

luftvejene 

• Give hjerte-lunge-redning 

3 
Alarmer ved at ringe 1-1-2 

http://www.life2save.dk/forstehjaelp/viden-og-info/film-om-forstehjaelp-og-hjertestartere
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Ætsninger 
 

Ætsning i øje 
 

 Start behandling, for at undgå varig skade 

 Tjek at der ikke er kontaktlinser som forhindrer skylning 

 Skylning af øjet, brug: Øjenskylleflaske, postevand eller anden ikke-ætsende væske, som man har ved 

hånden 

 Øjnene skal aktivt holdes åbne for at sikre effektiv skylning 

 Der bør skylles i mindst 20 minutter 

 

Mere info: 

www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oejne/sygdomme/oejentraumer/aetsning-af-oejet/ 

 

 

Brug af øjenskylleflasker   

 

 
 

 

 
 

Øjenskylleflasker findes enten påmonteret armatur ved en af håndvaskene eller som engangsflasker. Orienter 

dig om placeringen af dem inden der bliver brug for dem. 

 

  

http://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oejne/sygdomme/oejentraumer/aetsning-af-oejet/
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Når du er alene 

 Flasken åbnes ved at dreje låget 

 Bøj dig over flasken 

 Øjet åbnes godt med tommel- og pegefinger 

 Øjekoppen presses forsigtigt mod øjet – stadig med øjet åbent 

 Skyl rigeligt ved at trykke på flasken gentagne gange 

 Ved svære ætsninger følger en reflektorisk øjelukning, hvorfor den ramte ikke selv kan skylle 

tilstrækkeligt, og den nærmeste må hjælpe 

 

Ved stående eller siddende patient 

 Hjælperne åbner det ramte øje med tommel- og pegefinger 

 Øjekoppen holdes en håndsbredde fra øjet 

 Der skylles rigeligt ved at trykke på flasken 

 

Ved liggende patient 

 Den lodrette plastikslange i flasken fjernes 

 Hjælperne åbner det ramte øje med tommel- og pegefinger 

 Øjekoppen holdes en håndsbredde fra øjet 

 Der skylles rigeligt ved at trykke på flasken 

 

 

Mere info: 

https://www.youtube.com/watch?v=-P9CUT1XS5k 

 

 

Ætsning på hud 
 

 Fjern årsagen til ætsningen 

 Skyl kemikaliet væk fra hudoverfladen med 25-34 grader varmt rindende vand 

 Hvis det ætsende kemikalie er et pulverlignende stof så børst det af, før du begynder at skylle 

 Fjern tøj og smykker, som er blevet forurenet med kemikaliet 

 Skyl i mindst 20 minutter under vandhane eller nødbruser. Nogle ætsninger skal skylles i mange timer 

 Mindre kemiske ætsninger (typisk få centimeter) heler normalt uden yderligere behandling 

 Ved større ætsninger, kontakt skadestue 

 

Mere info: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-

kulde/brandskade-kemisk-aetsninger/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-P9CUT1XS5k
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/brandskade-kemisk-aetsninger/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/brandskade-kemisk-aetsninger/
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Indvendige ætsninger 

 

Indvendige ætsninger eller indtagelse af organiske opløsningsmidler: 

 Opkastninger må ikke fremkaldes 

 Drik straks rigeligt (vand og mælk) 

 Tilkald ambulance eller bring selv den tilskadekomne på skadestuen og medbring oplysninger om 

ætsemidlet (navn, kemisk formel, beholder) 

 

 

Forgiftning 
 

Giftlinjen 
Ring 82 12 12  12 

 

Base og syre, kemikalier 

 Fjern rester af synligt stof 

 Giv noget at drikke - vand eller mælk - hurtigt, men fremkald IKKE opkastninger 

 Tilkald læge 

 I ventetiden på hjælpen kan du: 

Lægge patienten i sideleje og overvåg 

Rester på huden behandles med skylning med meget vand 

Ved rester i øjet, se øjenskade 

 

Giftige gasser 
Generelt ved arbejde med gas gælder det, at man skal vurdere situationen, før man går ind til en bevidstløs 

person. Der kan potentielt være risiko for, at der stadig vil være gasudslip og dermed giftig gas tilstede i 

laboratoriet. 

 
Når personen er vågen: 

 Få personen ud i frisk luft 

 Personen lejres varmt og bekvemt halvsiddende 

 Tilkald hjælp 

 Vær opmærksom på, om patienten trækker vejret. Hvis patienten holder op med at trække vejret, start 

hjerte-lunge-redning 

 

Når personen er bevidstløs, men trækker vejret selv: 

 Få personen ud i frisk luft 

 Sørg for frie luftveje 

 Læg personen i sideleje og overvåg 

 Tilkald hjælp 

 Vær opmærksom på åndedrættet. Holder han/hun op med at trække vejret, start hjerte-lunge-redning 

 

Mere info: 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-

foerstehjaelp/patientinformation/forgiftninger/ 
 

  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-foerstehjaelp/patientinformation/forgiftninger/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-foerstehjaelp/patientinformation/forgiftninger/
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Forbrænding 

Mindre forbrænding 

 

 Afkøl forbrændingen så hurtigt som muligt ved at neddyppe det forbrændte område i køligt vand, 

alternativt under rindende tempereret vand (12-18 grader) i mindst 30 minutter 

 Hvis ovenstående er upraktisk, køles med kolde omslag 

 Ved at køle forbrændingen ned mindskes hævelsen ved at varme føres bort fra huden 

 Man må ikke lægge is på forbrændingen 

 Hvis man skyller hurtigt kan 30 minutter være nok 

 Ofte har skylning i udover 3 timer ingen effekt på huden, men kan dog godt være smertestillende 

 

Mere info: 

https://www.youtube.com/watch?v=42oRIGiwDCk 

 

 

Større forbrænding 

 

 Ring 112 efter ambulance 

 Fjern ikke brændt tøj 

 Forsikrer dig om, at den skadede ikke længere er i kontakt med glødende materiale, eller er 

udsat for stærk røg eller varme 

 Forsikrer dig om, at den brandskadede trækker vejret. Hvis personen er holdt op med at trække 

vejret, tjek da at der ikke er noget, der lukker for luftvejene. Start evt. med mund til mund 

genoplivning 

 Hvis det er muligt, skyl straks med køligt vand ellers dæk det forbrændte område med en kølig, 

fugtig, steril bandage eller en ren klud 

 Se efter tegn på shock 

 Lad den tilskadekomne ligge med benene højt, hvis det er muligt 

 Registrer regelmæssigt livsvigtige funktioner som grad af bevidsthed, puls og vejrtrækning indtil 

hjælpen kommer 

 

Mere info: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-

kulde/forbraendinger-brandskader/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=42oRIGiwDCk
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/forbraendinger-brandskader/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/forbraendinger-brandskader/
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Forbrænding ansigt og hoved 
 

 Ring 112 efter ambulance 

 Forklar at du mistænker brandskader i luftvejene, og at den skadede har åndedrætsbesvær 

 Bedrer lufttilførslen ved f.eks. at løsne stramtsiddende tøj omkring halsen 

 

Når personen er bevidstløs: 

 Tjek om den skadede trækker vejret 

 Læg den skadede i sideleje 

 Gør dig klar til at begynde genoplivning om nødvendigt 

 Afkøl det forbrændte område 

 Til køling bør du om muligt bruge en flaske eller vandkande eller lignende, så du kan hælde vandet 

eller lade det løbe over hovedet 

 Læg et håndklæde eller lignende over skuldrene for at samle vandet op. Lad det gerne løbe i 10-20 

min 

 

Mere info: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-

kulde/forbraendinger-brandskader/ 

 

 

 

Elektrisk shock 
 

 Ring 112 

 Se først. Rør ikke personen som fortsat kan være i kontakt med den elektriske kilde. Ved at røre ved 

personen kan du også få stød 

 Afbryd strømmen om muligt. Hvis det ikke er muligt, bør du flytte kilden væk fra den tilskadekomne ved 

hjælp af et ikke-ledende objekt af f.eks. pap, plastik eller træ 

 Så snart personen er fri af den elektriske kilde, skal du tjekke, om personen trækker vejret, og har puls 

 Ved ingen eller foruroligende langsom og svag puls, skal du starte hjerte- lunge-redning 

 Hvis personen er besvimet eller er bleg, og viser andre tegn på shock, så skal du lægge personen ned 

med hovedet lidt lavere end kroppen og med benene hævet 

 Bevidstløse personer, der trækker vejret og har puls, skal lægges i aflåst sideleje 

 Dæk større brandskader for at forhindre fordampning 

 

Mere info: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-

kulde/elektrisk-shock/ 
 

  

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/forbraendinger-brandskader/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/forbraendinger-brandskader/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/elektrisk-shock/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/varme-og-kulde/elektrisk-shock/
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Brandbekæmpelse 
 

Brandbekæmpelse handler om, at have den viden og de færdigheder der er nødvendige for at kunne 

handle hensigtsmæssigt i tilfælde af brand. 

 

Hvis det er nødvendigt at evakuere, skal du tage den relevante evakueringspakke og udlevere 

sikkerhedsveste til evakueringsleder og samlepladsleder. Det er alles ansvar, at bygningen bliver evakueret. 

 

                Veste til evakueringsleder 

                 og samlepladsleder 

 

Brandbekæmpelsens fire hovedpunkter 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
RED MENNESKER 

Advarsel af truede personer, herunder evt. evakuering af bygningen ved at aktivere brandalarmen. 

Redning af personer, som ikke selv kan flytte sig. Såfremt der er tilskadekomne bør ydelse af førstehjælp 

f.eks. kunstigt åndedræt høre med til dette trin 

3 
BEGRÆNS BRANDEN 

Luk døre og vinduer. Luk for gassen og fjern eventuelle trykflasker og letantændeligt materiale uden at 

bringe dig selv og andre i fare 

4 
BEKÆMP BRANDEN 

Anvend korrekt slukningsmateriel 

2 
ALAMER BRANDVÆSENET 

Ring 112 på telefonen. Ringer du 112 skal du være forberedt på at kunne oplyse om: årsagen til dit opkald 

(at det brænder), hvor det brænder (præcis adresse), nærmere oplysninger om eventuelt tilskadekomne 

m.v. samt hvilket telefonnummer du ringer fra. Husk at informere hvis årsagen skyldes kemikalier 
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Brandslukningsklasser 
 

 

 

 

 

 

Ildslukker 

type 

Brandklasse A 
Faste materialer 

som træ, papir, 

tekstiler, mv. 

(gløder) 

Brandklasse B 
Væsker 

Brandklasse C 
Gasser 

Brandklasse D 
Metaller som 

magnesium, 

aluminium, mv. 

Brandklasse E 
Strømførende 

anlæg 

Brandklasse F 
Vegetabilsk olie, 

fedt, mv. 

Trykvands-

slukker 

JA NEJ NEJ NEJ JA/NEJ* NEJ 

Pulver-

slukker ABC 

JA JA JA JA JA** JA 

CO2 slukker NEJ JA JA NEJ JA NEJ 

Brandtæppe

*** 
NEJ           JA NEJ JA NEJ JA 

*Afhænger af slukkerens godkendelse i henhold til DS/EN3 typisk op til 1000V i 1,0 m afstand 

**Elektronik og IT udstyr kan tage skade 

*** Bruges ved ild i gryder etc. Bruges ved ild i personer 
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Kemikaliespild 
Ved spild af farlige kemikalier uden for stinkskab, kan det være nødvendigt at evakuere bygningen. Dette skal 

være vurderet på forhånd via risikovurderingen. 

 

Ved brug for evakuering: 

 Aktiver brandalarm 

 Ring 112 og informer om, at der er tale om kemikaliespild, oplys specifikt kemikalie. Oplys adresse 
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Ansvarsfordeling 
Forskere, vejledere, studerene og laboranter 

 

Før man påbegynder arbejde i laboratoriet, skal der udarbejdes en risikovurdering af forsøg, forsøgsopstilling 

samt affaldshåndtering. I forhold til at vurdere affaldshåndtering skal sorteringsnøglen anvendes. Der vil være 

specifikke skemaer til de forskellige arbejdsområder (kemi, GMO, biotek, arbejde med humant materiale etc.). 

Vær opmærksom på, at denne risikovurdering skal underskrives af den ansvarlige vejleder/underviser samt 

den studerende. 

 

Forsker og vejleders ansvar 

 Tilsikre at sikkerhedsgennemgang i laboratorierne er gennemført (med underskrift) af alle, der skal 

arbejde i laboratoriet 

 Risikovurdering af den givne protokol/metode/kemikalier. Dette skal foreligge for alle forsøg og 

øvelser, og være underskrevet af den studerene og forsker/vejleder 

 Risikovurdering skal sendes til laborant for information 

 Valg af analyse-/oprensnings-/målemetode 

 Rådgivning i forhold til hvilke kemikalier der skal indkøbes 

 Sikkerhedsvurdering af kemikalier inden indkøb 

 Overholde substitutionsprincippet. Der skal altid arbejdes med de stoffer, der er mindst giftige. Dvs. 

der skal løbende udskiftes kemikalier, hvis der kan bruges mindre giftige 

 Oprydning og rengøring af laboratorie samt bortskaffelse af kemikalieaffald dagligt og efter 

afsluttet projekt 

 Information til laboranter om nye studerende og varighed af projekter 

 

Laborants ansvar 

 Afvikling af obligatorisk fremvisning af sikkerhedsudstyr 

 Oprydning og rengøring af laboratorie samt bortskaffelse af kemikalieaffald dagligt og efter 

afsluttet projekt for laborantens eget arbejde 

 Kontrol af oprydning og rengøring efter endt projekt (bachelor, master, Ph.d.) 
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Studerendes ansvar 

 Mød altid velforberedt op til undervisningen. Du skal have læst øvelsesvejledningen på forhånd, 

have risikovurderet din forsøgsopstilling inden du går i gang og taget nødvendige forholdsregler. 

Dvs. din forsker/vejleder skal have godkendt din forsøgsopstilling og protokol (risikovurdering skal 

underskrives af forsker/vejleder og studerene) 

 At have fået den fornødne vejledning i alt laboratorieudstyr før brug. Dette gælder for almindelig 

laboratorieudstyr (centrifuger, vægte, pipetter etc.) og for special udstyr (GC, celle sorter etc.) 

 Du skal have taget stilling til affaldshåndtering, hvordan affald skal opsamles og bortskaffes 

 Ved undervisningskurser må du aldrig gå alene i laboratoriet 

 Ved bachelor, master og Ph.d. projekter, skal det godkendes af forsker eller vejleder, før du arbejder 

alene i laboratoriet. Orienter dig altid om hvor det forskellige sikkerheds- og nødhjælpsudstyr er 

placeret, inden du går i lab og laver forsøg 

 Studerende på danske universiteter er ikke dækket af Universitetets forsikring. Du skal selv sørge for 

at tegne en ulykkesforsikring 

 Du bør oplyse din vejleder, hvis du bliver gravid eller har en sygdom, der kan have indflydelse på din 

færden i laboratoriet 

 På første semester skal du deltage i et obligatorisk sikkerhedskursus 

 Gøre arbejdsmiljøgruppen (se nederst i dette dokument) opmærksom på uregelmæssigheder 

 Oprydning og rengøring af laboratorie samt bortskaffelse af kemikalieaffald dagligt og efter 

afsluttet projekt. Oprydning og rengøring skal kontrolleres, og der skal kvitteres af laborant, før 

opgave/rapport kan afleveres 
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 God laboratoriepraksis (GLP) 
 

Påklædning 

• Der skal altid bæres sikkerhedsbriller og tillukket kittel, hvor dette er påkrævet. Kittel tages af, når du 

forlader laboratoriet 

• Brug helst lange bukser 

• Hvis du transporterer kitlen til og fra laboratoriet, så gør det i en tillukket plasticpose 

• Ingen høje eller åbne sko 

• Sikkerhedssko kan være påkrævet 

• Tørklæder eller lignende er tilladt såfremt, der ikke er flagrende dele. Lange ærmer skal være dækket 

af kitlen. Det skal være i bomuld eller lignende brandhæmmende materiale. Det skal kunne tages af 

hurtigt i tilfælde af ulykker (f.eks. syrespild). Det skal være muligt at overholde øvrige sikkerhedskrav 

(f.eks. sikkerhedsbriller) 

• Kontaktlinser er ikke anbefalet i laboratoriet (forhindrer ordentlig skylning, hvis man får kemikalier i 

øjet). Hvis du har kontaktlinser, skal du notere det tydeligt på din kittel (”Jeg bruger kontaktlinser”) 

• Langt hår skal sættes op, så det ikke fanges af roterende maskiner eller antændes af åben ild f.eks. en 

bunsenbrænder 

• Undlad smykker under arbejdet. Dels kan de tage skade af kemikalierne, dels kan de hindre en effektiv 

skylning. Fingerringe kan vanskeliggøre en tilstrækkelig grundig håndvask 

• Følg alle instruktioner nøje. Afvigelser må kun foretages efter aftale med vejleder eller instruktør 

 
 

Adfærd 

• Hænder vaskes, som det sidste inden laboratoriet forlades 

• Gå stille og roligt. Løb aldrig og lav ikke pludselige bevægelser 

• Der må ikke opbevares ting på gulv (apparatur, kasser, affald etc.) 

• Sørg for orden og renlighed 

• Opstillinger der skal bruges over flere dage, skal mærkes med navn, holdnummer, e-mail/telefon 

(umærkede opstillinger fjernes uden varsel) 

• Ingen tasker i laboratoriet eller på gangene 

• Mobiltelefoner og computere må kun være med i laboratoriet efter aftale med vejleder 

• Ingen mad eller drikke i laboratoriet, ligesom laboratorieglas eller andet udstyr er forbudt at bruge til 

drikkevarer eller mad 

• Aftør borde før og efter arbejdet. Brug en klud med påkrævet rengøringsmiddel 

• Affaldshåndter spild som foreskrevet og lært. Hvis i tvivl så kontakt din vejleder 

• Efter endt arbejdsdag stilles kemikalier enten tilbage i kemikalieskab eller i midlertidigt 

opbevaringslokale, hvis et sådant er anvist 

• Kemikalier påhæftet giftig faremærkning skal opbevares aflåst. Efter brug skal disse returneres til 

laborant eller vejleder 

• Der må aldrig mundpipetteres 

• Hæld aldrig overskydende kemikalier tilbage i beholderen eller flasken (undgå forurening) 
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• For syre/vand blandinger: syre i vand 

• Spildt vand skal tørres op med det samme for at undgå, at gulvet bliver glat 

• Spild skal fjernes med det samme iht. specifikke instruktioner for de pågældende stoffer 

 

Oprydning og rengøring 

Alle har et ansvar for, at laboratorierne fremstår ryddelige. Herunder at alle nødudgange er frie og ikke 

blokerede af f.eks. kasser og rulleborde. 

 

Kemikalier 

• Kemikalier skal altid opbevares i skabe eller på hylder og aldrig på gulvet 

• Når du er færdig med dit daglige arbejde i laboratoriet, skal alle kemikalier opbevares i kemikalieskabe 

 

Papir, handsker, glasaffald og kanyler, affald 

• Kommes i affaldsspande i laboratorierne for hhv. almindeligt affald og for glasaffald. Alle hjælper med 

at affaldsspande tømmes efter behov. Bemærk: i forbindelse med kursus må kemikalieaffaldsdunke i 

stinkskabe kun tømmes af laboranten 

• Kanyler kommes i gule kanyleaffaldsspande 

 

Glasudstyr og automat pipetter, rengøring 
Glasudstyr og pipetter skal altid rengøres efter brug. Hvis der sidder gamle kemikalier i glasudstyret, kan det 

påvirke dine forsøg. 

 Brug sorteringsnøglen for at sikre, at dit affald kommer i den rigtige affaldsdunk (se nedenfor) 

 Lad udstyret stå til afdampning i stinkskab til næste dag (hvis der har være organiske opløsningsmider i 

det) 

 Ved håndvask: vask med almindeligt vand. Skyl efter med demineraliseret vand og sæt til tørring 

 Ved maskinopvask: følg vejledningen ved opvaskemaskinen i autoklaverummet. Sæt evt. til opvask i 

bakke, og det vil blive afhentet af opvaskepersonalet 
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Beskyttelsesudstyr 
Personligt sikkerhedsudstyr, ventilation og nødhjælpsudstyr 

 
Beskyttelsesudstyr dækker over alt det udstyr som beskytter dig, både præventivt og i tilfælde af ulykker. 

Det deles op i personligt sikkerhedsudstyr (f.eks.  briller, handsker, kittel), ventilation (f.eks. stinkskabe, 

punktsug, LAF bænke) og nødhjælpsudstyr (f.eks. brandslukkere, brandtæppe, nødbruser). 

 

Personlige værnemidler 

                          

Briller 

 Der skal altid bæres beskyttelsesbriller under laboratoriearbejde. Enkelte laboratorier kan være 

undtaget 

 Kontaktlinser bør kun bruges, hvis der samtidigt benyttes beskyttelsesbriler. Hvis du alligevel bruger 

kontaktlinser skal dette synliggøres på kitlen med teksten “Jeg bruger kontaktlinser” 

 Beskyttelsesbriller skal være forsynede med sideskjold og med et dække foroven, så stænk med mindre 

sandsynlighed kan ramme øjet den vej 
 

Kittel 

 Kitler bruges ikke blot for at skåne det almindelige tøj men også for at beskytte mod skadelige stoffer og 

mod brand 

 En kittel bør straks vaskes eller kasseres, hvis der er kommet farlige stoffer og materialer på den 

 Kitlen skal knappes foran, idet den hurtigt skal kunne tages af, f.eks. ved brand eller ætsninger 

 En kittel skal være lavet af bomuld eller andet brandhæmmende materiale 

 

Handsker 

 Har til formål at beskytte mod optagelse af hudgennemtrængende stoffer. De kan bruges så ofte man 

har lyst, men bør altid bruges ved arbejde med ætsende, sundhedsskadelige eller smittefarlige stoffer. 

Man skal være opmærksom på, at overdreven brug af handsker kan forårsage irritation af huden 

 Kemikalier kan gennembryde handsken, og da taler man om gennembrudstid. På 

www.handskeguiden.dk kan du finde informationer om gennembrudstiden for de forskellige kemikalier 

og forskellige typer af handsker 

 Skift en forurenet handske med det samme. Genbrug aldrig engangshandsker 

 4H handsker er også til rådighed 

 Handskerne tages af ved endt arbejde, så du undgår at forurene håndtag, genstande m.v. 

http://www.handskeguiden.dk/
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 Tag altid handskerne af når du forlader laboratoriet 

 

 

Flow bænk 
Flow bænke anvendes, når der skal arbejdes sterilt. Herved sikres både du og dine reagenser mod 

kontaminering 

Flow bænke må ikke anvendes, når der arbejdes med kemikalier 

 

Brug af flow bænk 

 Arbejd altid med mindst mulig åbning for at sikre ordentligt aftræk i Flowbænken 

 Hold ansigtet over lågens nederste kant 

 For at sikre optimale forhold må der ikke skabes turbulens i bænken. Unødvendige flasker og udstyr skal 

derfor ikke være i bænken 

 

Ved alarm 

 Træk lågen ned og se om alarmen forsvinder 

 Tjek suget med et lille stykke papir der tapes fast til bunden af lågen 

 Ved defekt sættes et skilt på stinkskabet hvor der står ”Defekt, må ikke bruges” 

 Kontakt en laboratoriehjælper, vejleder eller laborant 

 

Stinkskab 
Stinkskab bruges, når der arbejdes med kemikalier, hvor der udvikles skadelige eller ildelugtende gasser, 

dampe eller støv. Et stinkskab sikrer omgivelserne mod kontaminering fra prøven, da luften i et stinkskab 

udskiftes og ventileres, når det er tændt. 

 

Brug af stinkskab 

 Arbejd altid med mindst mulig stinkskabsåbning for at sikre ordentligt aftræk i stinkskabet 

 Hold ansigtet over stinkskabslågens nederste kant 

 For at sikre optimale forhold må der ikke skabes turbulens i skabet. Unødvendige flasker og udstyr skal 

derfor ikke være i skabet 

 

Ved alarm 

 Træk lågen ned og se om alarmen forsvinder 

 Tjek suget med et lille stykke papir der tapes fast til bunden af stinkskabslågen 

 Ved defekt sættes et skilt på stinkskabet hvor der står ”Defekt, må ikke bruges” 

 Kontakt en laboratoriehjælper, vejleder eller laborant 

 

 

Punktudsug 

 Sikrer delvist omgivelserne mod at blive udsat for kontaminering fra prøven 

 Må kun bruges til at reducere ikke farlige lugtgener 

 Virker kun ordentligt, hvis udsuget er maksimalt 15 cm fra det emne, der skal suges fra 
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Nødhjælpsudstyr 

 

 
 

 

 Nødbruser er optimal til slukning af brand i personer eller til nedskylning af kemikaliespild på tøj og krop 

 Brandslukkere af typen CO2-slukker er ophængt forskellige steder i bygningen. Disse slukkere er 

velegnede til slukning af brande i væsker, gasser og strømførende anlæg. De er ikke optimale til 

slukning af brande i faste stoffer. Slukning af ild i personer er heller ikke anbefalet, da risikoen for 

forfrysning er høj pga. den lave temperatur på kuldioxiden 

 Brandtæpper er gode til slukning af mindre brænde i gryder, skraldespande og lignende. De er meget 

velegnede til slukning af ild i liggende personer. Stående person skal lægges ned for ikke at risikere, at 

flammerne breder sig op til ansigtet 

 Øjenskylleflasker er placeret flere steder i hvert laboratorie. Efter anvendelse skal resten af flasken 

kasseres 

 

  

https://www.google.dk/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjQys6FnYLjAhXEFdMKHQ-SCUYYABAKGgJ3Yg&sig=AOD64_1fwRDCyKKeJRU9CXz91Y_UzMDCvA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwie4MmFnYLjAhXVQUEAHduKCoAQvhcIZg&adurl=
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Safety skabe 
Et safety skab er et nødhjælpsskab, som indeholder sikkerhedsudstyr og hjælpemidler, som man skal bruge, 

hvis man kommer ud for et uheld eller en ulykke. 

 Man skal kun bruge safety skabet, hvis man er i bygningen uden for åbningstid. I åbningstiden kontaktes 

en af personalet 

 Ved hvert safety skab findes øjenskylleflasker 

 

Indhold 

 Et skilt ” Oprydning efter kemikalieaffald - adgang forbudt for uvedkommende!” og tape som klistres på 

døren til laboratoriet, hvor der er sket uheld 

 Kedeldragt, engangskitler som man kan skifte til i tilfælde af, at en person skal have eget tøj af – fx hvis 

tøjet er vådt af kemikalier 

 Overtræksfutter, så egne sko ikke kommer i kontakt med spildte kemikalier 

 Gummistøvler man kan bruge i stedet for egne sko 

 Et tæppe til at holde en person varm eller kan bruges som pude 

 5 liters dunke med demineraliseret vand, svamp og spand. Er en person forbrændt, eller har fået 

ætsninger, og man ikke kan komme til en nødbruser, hældes vand i spanden og med svamp risles vand 

over det berørte område. Bliv ved med at yde førstehjælp indtil der kommer professionel hjælp 

 Nitril handsker samt H handsker 

 Spand med sand, som bruges til at opsamle olieholdige væsker 

 Spand med Vermiculite som er bløde granulater, der bruges til at absorbere væsker 

 Sække, hvori man opsamler granulat og sand. Sækken sættes ud i fri luft 

 Tom spand til at opsamle pulver. Skriv kemikaliets navn på spanden og sæt spand ud i fri luft 

 Fejeblad og kost til opsamling af spild 

 Kontakt altid et medlem af arbejdsmiljøgruppen hvis der er tages noget fra Safety Skabet 
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Daglig sikkerhed i laboratoriet 
Sikkert arbejde i laboratoriet indebærer at man: 

 Overvejer hvorvidt de kemikalier man arbejder med er farlige, og hvilket sikkerhedsudstyr man skal 

anvende 

 Har fået risikovurderet sit forsøg samt forsøgsopstilling 

 Har undersøgt hvordan affald skal håndteres 

 Har fået instruktion i apparatur. Specielt apparatur der kan blive meget varmt, har roterende dele, har 

skarpe dele eller på anden måde, kan udgøre en risiko 

 Har gjort sig bekendt med placering af nødhjælpsudstyr og nødudgange samt procedurer herfor 

 

 

 
 

 
 

Før laboratoriearbejdet påbegyndes skal følgende sikres: 

 Orienter dig om placering af beskyttelsesudstyr såsom brandslukkere, brandtæppe, øjenskylleflasker, 

nødbruser, nødudgange, safety skabe, mm. 

 Vurder for alle dine eksperimenter om der er: 

 Risiko for skoldning (f.eks. opvarmning af større mængder vand eller olie, fortynding af syrer og 

baser, exoterme reaktioner) 

 Risiko for forbrændinger ved brug af åben ild (fx. tæthed af slanger, løsthængende tøj/hår, 

udvikling af brandbare gasser) 

 Risiko for utilsigtet kontakt med sundhedsfarlige stoffer (f.eks. udvikling af gasser, sprøjt fra kogende 

væsker, gennemtrængning af handsker) 

 Hvis du kan svare ja til en eller flere af ovenstående vurderinger, så skal der laves tiltag for at undgå 

risikomomentet. Spørg din vejleder eller laboranten hvis du er i tvivl.
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Mærkning af kemikalier og beholdere 
Vi anvender kemikalieregistreringssystemet Kiros. For hver forskningsgruppe er der et specifikt brugernavn og 

adgangskode, som kan rekvireres ved den ansvarlige laborant. 

En forudsætning for at kunne arbejde sikkert i laboratoriet er, at man mærker sine beholdere med kemikalier 

korrekt, så alle til enhver tid kan se, hvad beholderen indeholder, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal 

foretage, når man arbejder med stoffet. 

Det betyder, at alle beholdere, der skal gemmes, skal mærkes efter CLP reglerne (se nedenfor). 

 

Mærkning omfatter: 

 Indhold 

 Hvem der har fremstillet det 

 Farepiktogrammer 

 P og H sætninger 

 Signalord 

 Fremstillingsdato 

 Holdbarhed 

 

Det må kun sættes i kemikalieskabe, hvis der er en printet label på det. Før det sættes i skabe, sikres det, at det 

er tastet i Kiros. Det er muligt, at udskrive labels fra Kiros. 

 

Arbejdsbeholdere, som kun kortvarigt indeholder et kemikalie, skal som minimum mærkes med: 

 Indhold 

 Hvem der har fremstillet det 

 Farepiktogrammer 

 Fremstillingsdato 

 

Sikkerhedsdatablad (SDS eller MSDS) 
Alle stockkemikalier er mærket efter CLP forordningen (se nedenfor), når de modtages fra leverandøren. 

Informationer under CLP forordningen findes for alle kemikalier på det sikkerhedsdatablad, der følger med 

kemikaliet. Sikkerhedsdatabladet kan også findes via Kiros eller downloades fra leverandørens hjemmeside. 

Sikkerhedsdatablade kaldes også SDS eller MSDS som er en forkortelse for hhv. Safety Data Sheet og Material 

Safety Data Sheet. Det skal sikres, at de opløsninger og blandinger som du fremstiller, er mærket tilsvarende. 

 

 

CLP 
CLP er en forkortelse for de engelske ord for klassificering, mærkning og emballering (Classification, Labelling 

and Packaging of substances and mixtures). CLP forordningen baserer sig på FN´s globale retningslinjer for 

klassificering og mærkning, GHS (Globally Harmonised System). Den sikrer, at arbejdstagere og forbrugere i EU 

bliver klart informeret om de farer, som er forbundet med kemikalier ved hjælp af klassificering og mærkning af 

kemikalierne. Alle kemiske stoffer og materialer skal klassificeres og mærkes efter reglerne i CLP-forordningen. 

 

H og P sætninger 

 Faresætninger H (Hazard) angiver de farer, der er forbundet med at håndtere det farlige stof eller 

produkt 

 Sikkerhedssætningerne P (Precaution) angiver hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, 

hvordan stoffet eller produktet skal håndteres, opbevares og bortskaffes, eller hvad man skal gøre, hvis 

man kommer galt afsted med det 
 



SIKKERHEDSKOMPENDIUM Laboratoriearbejde 

 

25  

Farepiktogrammer 

 

 

FYSISKE FARER 

 

 
GHS01 – Eksplosivt stof 
Dette piktogram betyder eksplosiver, selvreaktive stoffer og organiske peroxider, som kan forår- 

sage eksplosion ved opvarmning 

 

 

 
 

GHS02 - Brandfarlig 
Dette piktogram advarer imod brandfarlige gasser, aerosoler, væsker og faste stoffer: 

• Selvopvarmende stoffer og blandinger 

Pyrofore væsker og faste stoffer, som kan selvantænde ved kontakt med luft 

Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser 

Selvreaktive stoffer eller organiske peroxider, som kan forårsage brand ved opvarmning 

 

 

GHS03 – Brandnærende 
Hvis du finder dette piktogram på etiketten, betyder det, at du har at gøre med brandnærende 

gasser, faste stoffer eller væsker, som kan forårsage eller forværre brand og eksplosion 

 

 

 

 

GHS04 – Gas under tryk 
Kemikalier med dette piktogram betyder: 

• Gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning 

• Nedkølet gas; kan forårsage kuldeskader 

• Opløste gasser 

Også gasser, som normalt er sikre, kan være farlige, når de er under tryk 
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SUNDHEDSFARER 

 
 

GHS05 - Ætsende 
Når du bruger et kemikalie med dette piktogram, skal du være opmærksom på, at det er æt- 

sende og kan forårsage alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Det kan desuden ætse 

metaller 

 

 

 

 

GHS06 – Akut toksicitet 
Her skal du vide, at du har med et kemikalie at gøre, som er akut giftigt ved hudkontakt, 

indånding eller indtagelse, og som endda kan være livsfarligt 

 

 

 

GHS07 – Sundhedsfare 
Dette piktogram betyder en eller flere af følgende ting: 

• Akut giftigt (skadeligt) 

• Forårsager hudsensibilisering samt hud-og øjenirritation 

• Luftvejsirriterende 

• Narkotisk, forårsager sløvhed eller svimmelhed 

• Farlig for ozonlaget 

 
 

GHS08 – Alvorlig sundhedsfare 
Et stof eller en blanding med dette piktogram har en eller flere af nedenstående virkninger: 

• Kræftfremkaldende 

• Påvirker fertiliteten og fostret 

• Forårsager mutationer 

• Respiratorisk sensibiliserende og kan forårsage allergi, astma eller åndedrætsbesvær ved 

indånding 

• Giftigt for visse organer 

• Farligt ved indånding. Kan være livsfarligt eller skadeligt, hvis det indtages eller kommer i 

kontakt med luftvejene 

MILJØFARER 

 
GHS09 – Farligt for miljøet 
Dette piktogram advarer om, at et stof er farligt for miljøet og giftigt for vandmiljøet 
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Fremgangsmåde for mærkning 
Mærkning af kemikalier er kompliceret, og kræver erfaring. For at lette overblikket kan du anvende 

nedenstående flowdiagram til den rette indgang. 
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Beregning af H-sætninger, farepiktogrammer og signalord 
Beregningen foregår på den måde, at man indtaster de oplysninger, man har for de rene kemikalier (f.eks. 

acetonitril 99,9% eller formic acid 96%). Dernæst laver man en blanding af de rene kemikalier, ved at angive 

hvilken vægtprocent kemikaliet udgør af den endelige blanding. Beregneren antager, at de ikke angivne 

procenter udgøres af et ikke farligt kemikalie (e.g. vand). En 10% acetonitril opløsning i vand beregnes således 

ved at lave en ”mixture” med 10% acetonitril som den eneste ”compund”. 

 Fremskaf sikkerhedsdatabladet for kemikaliet. Her er der flere muligheder: 

 Søg på KIROS: www.kiros.dk 

 Download fra leverandørens hjemmeside (f.eks. www.sigmaaldrich.com) 

 Åbn en browser og gå ind på https://ghsmixtures.com/ 

 Lav en ny bruger ved at trykke på ”Get started” 

 Log ind 

 Klik på ”Add a compound/mixture” og vælg ”Add A 

Compund” 

 Indtast relevante oplysninger på kemikaliet. 

Herunder angiv den information om faresætninger 

(H-sætninger), der kan læses ud fra 

sikkerhedsdatabladet punkt 2 og punkt 3. Hvor der 

ikke er kendt viden, efterlades punktet blankt. 

Bemærk at P-sætninger og visse H-sætninger ikke 

kan indtastes, da effekten af disse i 

blandinger/fortyndinger ikke kan sættes på formel, 

og dermed ikke beregnes. I disse tilfælde overføres 

disse uændret til den nye mærkat. Dette vil i de 

fleste tilfælde føre til en overvurdering af P-

sætningerne, men er den bedste løsning for 

nuværende 

 Gentag for hvert kemikalie du skal arbejde med. NB: 

gratis versionen har begrænset antal 

compunds/mixtures som kan indtastes pr. bruger. Opret ny bruger hvis du har brug for at oprette flere. 

 

  

http://www.kiros.dk/
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Navn på blanding 

P-sætninger 

Piktogram 

Fremstiller 

Volumen 

Fremstillingsdato 

Holdbarhed 

Signalord 

H-sætninger 

Eksempel på etiket med korrekt mærkning: 

Der er mange måder at bygge en korrekt mærkat op på, men fælles for alle er, at de som minimum skal være 

mærket med: 

 Indhold 

 Hvem der har fremstillet det 

 Farepiktogrammer 

 P og H sætninger. 

 Signalord 

 Fremstillingsdato 

 Udløbsdato 
 

 

 
        Eksempel på korrekt udfyldt mærkat 
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Affaldshåndtering 
Affaldshåndtering er en vigtig del af sikkerheden i laboratoriet. En stor del af de ulykker der registreres, skyldes 

ukorrekt håndtering af kemikalier. Hvis ikke der affaldshånderes korrekt, risikerer man, at to inkompatible stoffer 

blandes i affaldsbeholderen, og der kan ske utilsigtede kemiske reaktioner med risiko for meget alvorlige 

arbejdsulykker som følge. 

Virksomheder/offentlige institutioner der frembringer farligt affald, har pligt til at bortskaffe det på lovlig vis. Man 

er ansvarlig for, at farligt affald ikke blandes med andre kategorier af farligt affald. Det farlige affald sorteres i 

affaldsgrupper (se sorteringsnøgle nedefor). 

Ved en blanding af kemikalier tages sorterings nøglen i brug. Hvert udsagn fra toppen tages i betragtning i 

forhold til det givne affald. Affaldet skal bortskaffes i den affaldsdunk, der stemmer overens med den første 

affaldskategori, hvormed affaldet kan identificeres. 

 

Sorteringsnøgle 
Sorteringsnøglen giver et overblik over de enkelte affaldsgrupper, og bruges til at identificere hvordan affald 

prioriteres og sorteres korrekt. 

 I Kiros eller på kemikaliets SDS/MSDS vil der være angivet, hvilken affaldsgruppe kemikaliet tilhører. Se 

under: Transportklassifikation af farligt affald. Hvis affaldsgruppen ikke er angivet, anvendes 

Sorteringsnøglen 

 Der kan være underkategorier under hver affaldsgruppe afhængig af bl.a. hvordan stofferne reagerer 

med hinanden, fast/flydende form, halogener, syre/base etc. For korrekt affaldshåndtering kontakt 

gruppeleder/kursusansvarlig/laborant 

 For flydende affald arbejdes der udelukkende i stinkskab, når kemikalieaffaldet forsigtigt hældes i 

plastdunke, der er mærket med affaldets gruppesymbol 

 Lad brugte glasvarer ligge i stinkskabet til afdampning natten over. Når det er dampet af, kan det 

rengøres 

 Når affaldsdunken er fyldt til kraven, skal dunken bortskaffes 

 

 Når affaldsdunken står i stinkskabet, må låget ikke sættes på. Dette er for at forhindre, at der opbygges 

tryk i dunken, hvis dette er skruet for stramt på. Låges sættes først på, umiddelbart før dunken bortskaffes 

 Hvis der mangler en dunk med korrekt affaldskategori, hentes en ny, og mærke med affaldskategorien 

påføres 

 Fast affald håndteres ifølge gældende procedurer på de enkelte lokationer 
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Sorteringsnøgle 

 

 

Eksempler på affaldshåndtering 

 En vandig opløsning af 4 M svovlsyre skal hældes i beholderen mærket X syre, da ingen af de 

overstående affaldskategorier stemmer overens med opløsningen 

 En titrering med Jod i en stivelsesopløsning hældes i B affald, da Jod er en halogen, og ingen af de 

overstående affaldskategorier stemmer overens med opløsningen 

 Opløsninger indeholdende peroxider som f.eks. hydrogenperoxid eller kaliumperoxidsulfat skal i O 

affald, da de er oxiderende. O affald har højeste prioritet i sorteringsnøglen, hvorfor ingen yderligere 

overvejelse er nødvendig 

 Afskaffelse af alkoholer, ethere og de fleste HPLC (grades som f.eks. Methanol og Acetonitril) sker i C 

affald, da de er organiske forbindelser uden nogle halogener og med brændværdi på mindst 18MJ/kg. 

Ved en fortynding med mere end 50% vand skal det dog bortskaffes som H affald 

 Udover svage opløsninger af organiske forbindelser som alkoholer og ethere mm. bortskaffes organiske 

syrer (f.eks. eddikesyre) også i H affald (ikke at forveksles med X syre der kun må indeholde uorganiske 

syrer) 
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Arbejdsmiljøorganisationen 
Opbygning 
 

 
Arbejdsmiljøet – herunder sikkerheden varetages i alle virksomheder i Danmark af Arbejdsmiljøorganisationen. 

På AU har arbejdsmiljøorganisationen fire niveauer: 
 

 

Hovedarbejdsmiljøudvalget er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan (HAMU) 
Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig 

aktør, da det fast- lægger og sammentænker den overordnede linje i universitetets arbejdsmiljøindsats på 

tværs af hovedområderne. 
 

Fakultets- og administrationens arbejdsmiljøudvalg sikrer systematikken (FAMU) 

Fakultets-/ og administrationens-arbejdsmiljøudvalg planlægger og koordinerer fakulteternes og 

administrationens arbejdsmiljø arbejde. FAMU fastlægger målsætninger for indsatsen, og sørger for, at 

beslutninger bliver ført ud i livet på hele fakultetet/administrationen. 
 

Lokale arbejdsmiljøudvalg planlægger, rådgiver og løser konkrete arbejdsmiljøproblemer (LAMU) 

Arbejdsmiljøgrupperne kan få hjælp og opbakning til deres arbejde via lokalarbejdsmiljøudvalget. Udvalget 

analyserer arbejds- miljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om 

arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. 
 

Arbejdsmiljøgruppen hjælper kollegerne og studerende i hverdagen (AMG) 

Alle institutter og vicedirektørområder på AU har en eller flere arbejdsmiljøgrupper (AMG). Det er 

arbejdsmiljøgruppen, der står for det daglige arbejdsmiljøarbejde på instituttet/enheden. En succesfuld 

arbejdsmiljøgruppe kræver opbakning fra kolleger og studerende, ligesom gruppen skal sørge for at synliggøre 

deres resultater og løbende håndtere og udbedre de arbejdsmiljø problemer, som der bliver rejst. 

 

Rumansvarlig 

På hver lokation er der et opslag på døren, hvor man kan se, hvem der er den rumansvarlige. 
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Arbejdsmiljøgruppe, ENG 

Kontaktinformation 

 
Arbejdsmiljøleder / Supervisor repræsentative: 

 
Morten Dam Rasmussen 

Tel. 25152755 

E-mail: mdr@eng.au.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbejdsmiljørepræsentant / Working Environment repræsentative 

På hver lokation er der et opslag på døren, hvor man kan se, hvem der er arbejdsmiljørepræsentant. 
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