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Burnavn 

• Cage ID: SL lager og teller automatisk 

• Cage type: breeding, experiment, 
holding, sentinel 

• Cage title: dere fyller inn selv (MÅ fylles 
inn) 

• Cage purpose: dere fyller inn selv 
(valgfritt) 

    Eks «spesialfôr», «surt vann» 
 



Dyrenavn 

• Animal id: SL lager og teller automatisk 
 

• Animal name: blir videreført fra avl eller  
    burene dyrene står i 
 

• Animal Nbr: øremerkingsnummer som man  
        registrerer selv 

 
*Cage title  animal name 



Animal og cage names/titles 
Cage title avhenger av hva dere vil bruke dyrene til. 
Eks 
• Avlsbur: burde ha med linjenavn til avlsdyrene.  
 
• Eksperiment bur: enten linjenavn eller en forkortelse som forklarer forsøket («vokterbur», 

«flu vaccine») 
 

Eks:- 
Cage title er ATP  
Animal names er ATP5.3M1    
• 5 = det femte buret som heter ATP 
• 3= det tredje kullet fra dette buret (ATP5) 
• M= hannmus (F hunnmus) 
• 1= nummerering av dyr i kullet (5 hanner ; M1, M2,M3,M4,M5) 
 
*pass på når linje ender med tall, så må dere legge til et symbol etter tallet  
Eks: linjenavn Rag1Rag1_ Rag1_1, Rag1_2 
( _, $, £, µ, *,~…..osv) 



Eksempel på cage title   
A KI  B KO 

AxB 

AxB1. 2F1                  
AxB1. 2F2   
AxB1. 2F3   

Avlsbur  (cage title) 

AxB1. 2M1   
AxB1. 2M2 
AxB1. 2M3 
 

Animal name 

AxB1 SL teller selv 
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Strain-Genotype 

• Strain= genetic background  ( C57BL/6NRj ) 

*gamle stammenavn vil bli fjernet og erstattet med riktig genetisk bakgrunn   

• Genotype= linje + genotyping ( DQ2KIhet) 

* Etter genotyping (PCR) må dere fylle inn selv på genotype kolonnen 



Høyreklikk  configure view 

Ctrl+A høyreklikk animal records (advanced) 



Self-request 

• Alt som gjøres med dyrene (blodprøver, 
injeksjoner, øremerking, genotyping, 
avl,….osv) skal registreres i SL! 

• Bruk self-request  



Breeding request 

• Tag yes or no 

 

 

 

 

• NO …..       



Viktig dato 
10.02.2020 
• Alle request gjennom SL  
• Fargekoder 
• Øremerking regelmessig gjennomført av KPM-

RHs ansatte (1-12) 
• Self-request 
Dette gjøres som før inntil videre: 
• Bestilling av dyr 
• Booking av laber 
• Fakturering/telling basert på data hentet fra SL 
 



Fargekode på kort 
  Rosa: hunnbur 
  Blå: hannbur 
  Hvit: vokter 
  Gul: avlsbur 
  Grønt: eksperimentbur 
 *(Dere må bytte selv til grønt kort når 

dyrene er aktive i et forsøk, og til gult 
kort når dere setter avl selv) 
 



 
Fargekode på klistremerker  

 
• Grønn: drektig hunn 

• Rød: mor med barn 

• Oransje: viktig fødselsdato 

• Rosa: dyr som må følges ekstra med på 

• Blå: dyr som står til aldring 



Utskrift av etiketter til GL-bur 

 



Takk for oss  


