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MØTEREFERAT 
Møtenavn/tema:  Fagråd for Komparativ medisin 

Til Forskningsdirektør, leder av Forskningsutvalget 

Kopi Medlemmer av Fagrådet. 

Fra:  Fagråd for komparativ medisin  

Dato dok:  22.06.21 

Dato møte:  21.06.21 

Møtetid:  15.00-16.00 

Sted:  Zoom 

Møtedeltakere 

Ivar Sjaastad (leder), Gunnveig Grødeland (KLM), Espen 

Melum (KIT), Gunhild Mælandsmo (KRE), Pål Kristian 

Selbo (KRE, deltok f.o.m punkt 3/12), Britt Kjempengren 

(ansattrepresentant) 

Referent: Henrik Rasmussen 

Saksliste: 
 

 

Saksnr Tittel 

01/21 Introduksjon av Fagrådets medlemmer, og informasjon om bakgrunnen for oppnevning av Gunnveig 
Grødeland og Britt Kjempengren som nye medlemmer 

02/21 Gjennomgang referat fra den 16/1-20.  
Referatet ble godkjent.  

03/21 Søknad om burkvoter 2022-23 
 
RH 
2074 bur for mus/rotte er tilgjengelig i perioden 2022-23 (forutsatt uforandret fordeling mus/rotte) 
 
Historikk 

Klinikk Status 2017 2018-19  2020-21  

KLM 1099 1308 1413 

HLK 256 136* 100 

KIT 
KRE 
KVI 

496 
0 
0 

496 
120* 
0 

431 
120 
10 

Klinikk sum 1851 2060 2074 

Burkvoter RH. * Fra uke 16, 2019 

 
ULL 
700 bur (pt 650 mus/50 rotte) er tilgjengelig ved KPM-Ull. Avtale med IEMF om burkvote for 2020-
21 omfattet 700 bur. 
 
 
Fagrådet diskuterte hvordan klinikker med behov for en liten og evt ustabil burkvote kunne ivaretas, 
og anbefalte at de inngår samarbeidsavtale med andre klinikker.  



 

 
Fagrådet anbefaler å sende ut vedlagte brev om søknad burkvoter ved KPM-RH til forskningsledere 
av alle brukerklinikker, og til instituttleder ved IEMF, med svarfrist den 27/8. 

04/21 KPM regnskap 2020/budsjett 2021: 
 

KPM 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2020 Avvik Avvik % 
Budsjett 

2021 

Inntekter Eksternt salg -2.420 -2.173 247 11 -2.079 

Inntekter Basisramme* -9.508 -9.508 0 0 -9.768 

Inntekter Internt salg -13.781 -13.788 -7 0 -14.244 

Totale Inntekter   -25.709 -25.469 240 1 -26.091 

Totale 
lønnskostnader   18.867 18.445 -422 2 19.133 

Totale 
driftskostnader   7.358 7.024 -334 5 6.958 

Totale utgifter  26.225 25.469 -756 3 26.091 

Resultat   516 0 -506  0 

Regnskap 2020 
Prisstigning på fôr i 2020: 22-39 %, svarende til en årseffekt på ca 300’. Overforbruk i lønn skyldes 
feil i budsjett – KPM har ikke overforbruk av vikarer. 
 
Budsjett 2021 
Interne/eksterne priser økte med 2,2% (KPI) og 5 %. Økte kostnader til fôr er IKKE inkludert i 
budsjett 2021. Dette er en feil som i 2021 korrigeres ved intern ompostering. 
 
Budsjett 2022 
Økte kostnader til fôr vil inkluderes i budsjett. Intern- og eksternpriser i budsjett 2022 forventes 
derfor å overstige KPI. 

 

05/21 Skifte av standard fôr til gnagere 
Saken utsettes til neste møte.  

06/21 Status under og etter pandemien 
KPM har vært åpen for tilnærmet uendret aktivitet siden mars 2020. CAREiN praksis ble kansellert 
våren 2020, men har pågått siden høsten 2020. Personale ved KPM har ved flere anledninger vært i 
ventekarantene grunnet nærkontakt utenfor KPM. I ett tilfelle, der 1 student fra NMBU ble 
diagnostisert positiv etter besøk ved KPM, ble en ansatt testet og satt i ventekarantene. Ved 
negativt resultat, og grunnet rutiner med 2 m avstand utenfor og bruk av munnbind innenfor 
barrieren ble karantenen opphevet ved negativt resultat. Ingen ansatte ved har vært smittet av 
Covid-19.  
Alle KPM ansatte som ville vaksineres og ikke hadde fått et kommunalt tilbud ble vaksinert 1. gang i 
uke 23/24. Revaksinering planlagt primo sept. Endrede rutiner mht arbeidstider, kohorter og 
avstand ventes endret mot slutten av sept, avhengig av OUS/FHI føringer. 
 
Medlemmene i fagrådet var unisont meget fornøyde med KPM’s håndtering av driften under 
pandemien.  
 

Evt Fagrådets leder informerte om at IEMF har fått midler til en PET/MR og har inngått kontrakt med 
leverandør. Utstyret skal installeres ved Regional kjernefasilitet for preklinisk MR – Ullevål i 2022. 
IEMF skal etter planen flytte til RH i fase 2, hvilket betyr ca 2035. Dersom IEMF får avklart at 
instituttet kan flytte på et tidligere tidspunkt til RH (2025), vil man vurdere å installere PET/MR 
direkte på RH i stedet for Ullevål. Dette vil ha store driftsmessige konsekvenser for kjernefasiliteten 
fram til instituttet flytter, men vil kunne løses i en overgangsperiode. Endelig lokalisering av utstyret 
vil bestemmes i løpet av høsten 2021.  
  

Neste 
møte 

Mandag 6/9 kl 14-15.30, Zoom  

 


