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KPM-Rikshospitalet - Godkjenning av laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av 
genmodifiserte dyr og genmodifiserte mikroorganismer (GMM) i kombinasjon med dyr  

 
Bakgrunn:  
 
Helsedirektoratet viser til e-post datert 8. mai 2019 med søknad om oppdaterte godkjenninger 
for innesluttet bruk av GMO ved Avdeling for komparativ medisin ved Oslo Universitetssykehus 
sine tre underliggende seksjoner (KPM-Rikshospitalet, KPM-Ullevål og KPM-Radiumhospitalet). 
 
Det oppgis et ønske om at seksjonslederne for enhetene skal stå som ansvarlige for den 
innesluttede bruken på de tre seksjonene. Viser videre til oppdatert søknad innsendt 16. 
september 2019 (ref.14/11156-9) for KMP-Rikshospitalet inkludert risikovurdering av Modified 
vaccinia Ankara (MVA) virus. 
 
Søknadene omfatter laboratorier for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og genmodifiserte 
mikroorganismer i kombinasjon med dyr. 
 
Det oppgis at følgende Virale vektorer skal benyttes: 

 Modified vaccinia Ankara (MVA) 

 Replication deficient virus-like particles (VPL) basert på Semliki Forest virus (SFV) 

 Lentivirus (HIV pro-virus) 

 Rekombinert Adeno-assosiert virus (rAAV) 
 
Lentivirus, rAAV og VPL er tidligere risikovurdert og det foreligger ny risikovurdering av MVA. 
 
Om risikovurdering av Modified vaccinia Ankara (MVA). 
 
Dere foreslår at vektorproduksjon, håndtering og testing av MVA i laboratoriet skjer på 
inneslutningsnivå 2 og at brukt av svekkede MVA i dyrestudier skjer på inneslutningsnivå 1. 
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Vanligvis vil bruk av genmodifisert MVA i kombinasjon med dyr kreve inneslutningsnivå 2, selv 
om modifiseringen gjør at virus ikke kan replikere. Lavere inneslutningsnivå kan aksepteres der 
det foreligger en grundig risikovurdering. 
 
Med bakgrunn i den innsendte risikovurderingen, har vi ingen innvendinger mot den beskrevne 
bruken, så lenge det innføres rutiner som ivaretar sikkerheten i tråd med risikovurderingen og 
at disse er godt kjent blant alle involverte. Vi påpeker imidlertid at innsetting av ulike 
gensekvenser og endringer i forsøksoppsettet kan føre til at både vektorproduksjon og bruk på 
dyr må utføres på et høyere inneslutningsnivå. 
 
Vedtak: 
 

På bakgrunn av opplysninger gitt i søknadene og med hjemmel i forskrift 21-12-2001 nr 1600 
om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer § 7 og forskrift 21-12-2001 nr 1602 om 
innesluttet bruk av genmodifiserte dyr § 8, godkjenner Helsedirektoratet oppstallingsrommene 
og prosedyrerommene oppsummert i tabell 1 og 2 under. 
 
Ansvarlig for enhetene er seksjonsleder Víctor M. Gómez. Ansvaret omfatter også å tilse at 
brukerne overholder meldeplikten og at aktiviteten skjer innenfor de meldinger som gis. 
 
De som bruker lokalene skal sørge for at det til enhver tid anvendes riktig inneslutningsnivå for 
de ulike genmodifiserte mikroorganismene, samt sende melding og forhåndsvurdering/søknad 
(jf. dyreforskriften § 3, GMM-forskriften § 5). 
 
Direktoratet har myndighet til å føre tilsyn med virksomheten. Vi gjør oppmerksom på  
at godkjenningen kan trekkes helt eller delvis tilbake dersom virksomheten i anlegget  
er i strid med genteknologiloven, GMM-forskriften, dyreforskriften eller denne godkjenningen. 
 
Tabell 1. Følgende lokaler ved Avdeling for komparativ medisin, bygning A3U ved Rikshospitalet, 
OUS er godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr 
på inneslutningsnivå 2: 

  

Oppstallingsrom   Prosedyrerom 
A3.U032C A3.U053B  A3.U032B A3.U056 
A3.U033B A3.U057  A3.U033A  
A3.U034B A3.U071B  A3.U034A  
A3.U039B A3.U071C  A3.U039A  
A3.U038B   A3.U038A  
A3.U042   A3.U049A  
A3.U041   A3.U051B  
A3.U044   A3.U052B  
A3.U046   A3.U053A  
A3.U047   A3.U024  
A3.U049B   A3.U022  
A3.U051A   A3.U021  
A3.U052A   A3.U071D  

Prosedyrerommene vil benyttes til injeksjoner med virale vektorer mens oppstallingsrommene vil 
benyttes til oppstalling av dyr før og etter injeksjon.  
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Tabell 2. Følgende lokaler ved Avdeling for komparativ medisin, bygning A3U ved Rikshospitalet, 
OUS er godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr: 

Oppstallingsrom   Prosedyrerom 
A3.U028  A3.U047   A3.U032B  A3.U021 
A3.U029  A3.U048   A3.U033A  A3.U016 
A3.U031  A3.U049B   A3.U034A  A3.U011 
A3.U032C  A3.U051A   A3.U039A  A3.U071D 
A3.U033B  A3.U052A   A3.U038A  A3.U056 
A3.U034B  A3.U053B   A3.U043A  
A3.U039B  A3.U059B   A3.U049A  
A3.U038B  A3.U057   A3.U051B  
A3.U043B  A3.U59D   A3.U052B  
A3.U042  A3.U067B   A3.U053A  
A3.U041  A3.U071B   A3.U026B  
A3.U044  A3.U071C   A3.U024  
A3.U046  A3.U062B  A3.U022  

*Rom markert med fet skrift er ikke godkjent for kombinasjonsbruk (GMM med dyr), jf. tabell 1.b 
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