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Fra 01.10.2018 vil det være felles beredskapsvakt for KPM-US/-Rad/-RH. Nytt telefonnummer til KPM 

beredskapsvakt utenom normal arbeidstid vil fra denne dato være 91 00 37 47. 

 

Forskrift om bruk av dyr i forsøk krever at KPM og brukere har nødvendig personell i beredskap for, om 

nødvendig, å iverksette tiltak utenom normal arbeidstid (7.30-15.00). 

KPM beredskapsvakt samarbeider med Eiendomsavdelingen og har ansvar for sikring av normal 

infrastruktur av betydning for dyrenes levemiljø. Brukerne forutsettes å ha nødvendige ressurser til å 

gjennomføre planlagte forsøk i hht godkjent søknad, inkludert ressurser til å overvåke og følge opp 

forventede og uventede hendelser med dyrene utenom normal arbeidstid. KPM beredskapsvakt har ikke 

ansvar for støtte til gjennomføring av pågående dyreforsøk. Eksempler på henvendelser som ikke er 

beredskapsvaktens ansvar er elektronisk adgang til KPM lokaler (tapt ID-kort eller feil på kortleser), 

utlevering av medisiner eller annet utstyr, eller anmodning om spesiell overvåking av dyr i pågående forsøk. 

Eksemplene er ikke en uttømmende liste. Henvendelser til beredskapsvakten som ligger utenfor 

ansvarsområdet vil henvises til å ta kontakt med KPM i normal arbeidstid eller evt henvises til å ta kontakt 

med andre servicefunksjoner innen OUS. 

 

 

A summary in English 

The three sections of KPM (Rikshospitalet/Radiumhospitalet/Ullevål) will establish a joint on call guard from 

the 1st of October. The new phone number for KPMs on call guard outside working hours, that is from 3 

pm-7.30 am on weekdays and from 3 pm Friday until Monday 7.30 am, will be  91 00 37 47.  

 

The Norwegian regulation on animal experimentation requires that users and KPM have resources available 

outside working hours (7.30 am- 3 pm). The users are required to have sufficient resources to handle 

planned and unexpected events in their projects, also outside normal working hours. KPM is responsible for 

the infrastructure that ensures animal welfare and living environment. The KPM on call guard is to be 

contacted only about acute events concerning the infrastructure that ensures animal welfare and living 

environment. All other inquiries will be referred to KPM within regular working hours, or referred to other 

service functions at OUS.   
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