
E-post relatert til Science Linker prosjekter skal sendes via RT kø 
Fra mandag 15. februar vil snarveien «Message to KPM» dukke opp i øvre verktøylinje i Science 
Linker (SL). Her sendes spørsmål eller beskjeder relatert til prosjekter i SL til KPM via e-post, og alle 
henvendelser samles på et sted. Herfra vil det være mulig for KPM å fordele henvendelser fra 
brukerne til den KPM-ansatte som har ansvar for den spesifikke oppgaven eller dyrerommet. Dette 
gjør det mulig for KPM å registrere og besvare henvendelser via e-post, uavhengig av ansattes ferie 
eller fravær. 
 
Ved å trykke på «Message to KPM» kommer man direkte inn på KPMs infoside om SL, med 
kontaktinformasjon og veiledning om hvor henvendelser skal sendes. Brukere skal velge den 
relevante seksjon (Rikshospitalet eller Ullevål), og beholde samme tittel og saksnummer gjennom 
den etterfølgende dialog via e-post. Hver henvendelse får et eget saksnummer. Etter valg av relevant 
seksjon skrives e-posten i brukers vanlige e-post program. 
 
Forespørsler sendes som vanlig ved å trykke «Requests» i nedre verktøylinje. Requests skal ikke 
benyttes for sending av meldinger til KPM, og «Messages to KPM» skal ikke benyttes for å sende 
Requests. Vennligst begrens bruken av andre kommunikasjonsveier (tlf, sms og direkte e-post) i 
kommunikasjonen med KPM vedrørende SL prosjekter. 
 
Henvendelser til KPM behandles i RT (driftes av UiO), og vi ber om forståelse for at KPM er under 
opplæring av det nye systemet. 
 
 

Emails relating to Science Linker projects are to be send via RT queue  

From Monday 15th of February, the shortcut "Message to KPM" will appear in the upper toolbar of 
Science Linker (SL). Here, questions or messages related to SL are sent to KPM via email, and all 
inquiries are gathered in one place. From here, it will be possible for KPM to distribute inquiries from 
users to the KPM employee who is responsible for the specific task or animal room. This enables KPM 
to answer inquiries by email, independently of absence due to holidays or other reasons. 
 
By clicking on «Message to KPM» you enter directly on KPM's info page about SL, with contact 
information and directions as to where email inquiries should be sent. Please choose the correct 
section (Rikshospitalet or Ullevål) and maintain the same title and case number throughout the 
ensuing email dialogue. Each inquiry is given its own case number upon initiation. Once you have 
chosen the relevant section, the actual email is written in your usual email program. 
 
Requests are sent as usual by pressing "Requests" in the lower toolbar. Requests are not to be used 
for sending messages to KPM, and “Messages to KPM” is not to be used for filing Requests. Please 
refrain from using other means of communication (telephone, sms, direct email) when 
communicating with KPM about SL projects.  
 
Inquiries to KPM are processed in RT (operated by UiO), and we ask for your understanding that KPM 
is undergoing training of the new system. 
 
 
 
 
  


