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Avdeling for Komparativ medisin (KPM) ved Oslo universitetssykehus er godkjent av Helsedirektoratet for 

innesluttet bruk av genmodiflserte mikroorganismer l kombinasjon med dyr på inneslutningsnivå 2. l 

forbindelse med søknad om byggetillatelser av de aktuelle seksjonene tilhørende KPM skal det være sendt 

melding til Arbeidstilsynet om bruk av faktorer i risikogruppe 2. KPM kan Ikke lokalisere tidligere sendt 

melding til Arbeidstilsynet, og vi melder herved bruken på nytt. Ved eventuelle vesentlige endringer i 

prosesser eller prosedyrer som har betydning for HMS, vil vi sende ny melding til Arbeidstilsynet. 

TII orientering så består KPM av tre seksjoner; KPM-Radiumhospitalet, KPM-Rikshospitalet og KPM-Ullevål. 

Meldingen gjelder for seksjonene Radiumhospitalet og Rikshospitalet, seksjonen ved Ullevål er kun 

godkjent for inneslutningsnivå 1. 

Opplysnlnger iht beskrlvelse l Forskrift om utføreise av arbeid, § 6-3 Melding til Arbeidstilsynet 

Adresser os ansvarlige 

KPM-Radlumhospitalet 
Org.nr. 993 467 049 (OUS org nr) 

Besøksadresse Oslo unlversitetssykehus, 
Radiumhospitalet, Komparativ medisin, 
Ullernchausseen 70, 0379 Oslo 

Postadresse Oslo universitetssykehus, 
Radiumhospitalet, Komparativ m~dlsln 
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo 

HMS-ansvarlig Seksjonsleder Lena Kjempengren, 
utdannet veterinær 

Verneombu d 

KPM-Rikshospltalet 
993 467 049 (OUS org nr) 

Oslo universltetssykehus, 
Rikshospitalet, Komparativ medisin, 
Sognsvannsvelen 20, 0372 Oslo 

Oslo universltetssykehus, Rikshospitalet, 
Komparativ medisin, Postboks 4950 
Nydalen, 0424 Oslo 

Seksjonsleder Victor M. G6mez, 
utdannet veterinær 

Oslo universitetssykehus er lokillsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
lnnbygøere i Helse Sfr-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. www.oslo-unlversltetssykehus.no 
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Informasjon om biologiske faktor og tiltak for inneslutningsnivå 2 

KPM-Radlumhospltalet KPM-Rlkshospitalet 
Resultat av risikovurdering 

Viser til godkjenningsbrev fra Viser til godkjenningsbrev fra 
Helsedirektoratet. Hvis det tas i bruk Helsedirektoratet. Hvis det tas i 
nye vektorer, gjøres endringer i bruk nye vektorer, gjøres endringer 
forsøksoppsettet eller endring i i forsøksoppsettet eller endring i 
innsatte gensekvenser vil det gjøres innsatte gensekvenser vil det gjøres 
nye risikovurderlnger. nye risikovurderlnger. 

Biologiske faktorer 
Lentivirus (HIV provirus) Modifled vaccinia Ankara (MVA) 
Rekombinert adenoassosiert Replication deficient virus-like 
virus (rAAV) particles (VPL) basert på Semliki 

Forest virus (SFV) 
Lentivirus (HIV pro-virus) 
Rekombinert Adeno-assosiert virus 
(rAAV) 

Felles rutiner for KPM-Radlumhospitalet og KPM-Rikshospitalet 
Verne- og sikkerhetstiltak 

Berøringsfri vask og/eller berøringsfri hånddesinfeksjon finnes på 
rammene som benyttes til arbeid med GMM på inneslutningsnivå 2. 

Overføring av GMM ved injeksjon foregår over nedventilert benk eller i 
sikkerhetsbenk. Intravenøs injeksjon er vanligst, 
men injeksjolJ direkte i målorgan (hjerne) kan også være aktuelt. 
lnjeksjonsstedet inspiser.es og tørkes med sprit for å eliminere evt søl eller 
lekkasje. 

Dyrene oppstalles i IVC (individually ventilated cages) eller i konvensjonelle 
bur i Scantainer. Det benyttes engangsbunn. 

Dyr og bur skal Ikke håndteres de første 72 timene etter injeksjonen. 

Ved første burskift, minimum 72 timer etter virusoverføringen, gjøres 
burstell, engangsbunnene samles i risikoavfallsesker. Eskene merkes med 
deklarasjonsskjema for avfallshåndterlng (gul kllstretikett) der det krysses 
av for smltteavfall, signer.es og angis dato. Rislkoavfallseskene lagres ved 
sted anvist av KPM, før boksene bringes til forbrenning av ansvarlige ved 
ous. 
Ved etterfølgende burskift følges ordinære rutiner for 
burstell og håndtering av strø, strø sendes rutinemessig til forbrenning. 

Kadaver lagres l angitt fryser ved KPM inntil det sendes til forbrenning. 

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning. reglonssykehus for lnnbygere l Helse Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
s•r-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. www.oslo-unlvenltetssykehus.no 



Oslo, 21.09.2020 

~~ 
lena Kjempengren 

Seksjonsleder KPM Radiumhospitalet 

Vedlegg 

Godkjenningsbrev fra Helsedirektoratet 


