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Krav til kompetanse for forskere ved Avdeling for Komparativ medisin (KPM) ved OUS 
 
 

Bestått kurs* Krav  Beskrivelse  

 
Før 1996** 
 

 
Må vurderes kompetent av 
ansvarlige ved KPM. 

Pågående prosjekter kan ferdigstilles. For de som blir 
pålagt å ta kurs må dette gjennomføres innen 
utgangen av 2022, og for innsending av nye søknader 
fra 2023 må godkjent kurs være bestått.  

 
I perioden  
1996-2018 
 

 
Må vurderes kompetent av 
ansvarlige ved KPM. 

KPM gjør en vurdering av kompetansen, og det 
gjøres et notat i FOTS. Hvis en bruker vurderes til 
ikke å være tilstrekkelig kompetent, må kurs 
gjennomføres innen utgangen av 2022. 

 
Fra og med 2019 
 

  
Praksisinnhold  
(art og teknikker) må fremgå 
av kursbeviset.  
 

Praksis skal gjennomføres slik emnebeskrivelsen 
tilsier. Opplæring i praktisk håndtering av mus og 
rotte skal gis av CAREiN-akkreditert personell eller 
tilsvarende. (Bruker med Felasa B/C kurs er ikke å 
regne som tilsvarende). 

 
Forskere som er veiledere** * for master- eller phD-studenter og som er involvert i design og 
planlegging av dyreforsøk, må gjennomgå opplæring. Dette kravet gjelder selv om de selv ikke håndterer 
dyr. Veiledere blir vurdert på linje med andre forskere i henhold til tabellen over. Veiledere som mangler 
kurs må ta kurs innen utgangen av 2021. 
 

UiOs forsøksdyrkurs MF9495 anbefales 
 
*Krav til kurs for forskere som skal arbeide med dyr: Likt eller tilsvarende krav beskrevet i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 
2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D jf. EUs “Education and training framework”.  
**Tidligere gjeldende Forskrift om forsøk med dyr, FOR-1996-01-15-23, trådte i kraft i 1996. Da kom det tydelige krav til opplæring 
av personell som skal arbeide med forsøksdyr. I gjeldende forskrift, Forskrift om bruk av dyr i forsøk, FOR-2015-06-18-761, er kravet 
skjerpet og mer spesifisert, jf. punket over. 
***For veiledere som ikke selv skal arbeide med dyr er det kun krav til funksjon B. 
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https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_guidance_en.htm

