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Innledning 

Velkommen som bruker ved seksjon for Komparativ medisin (KPM)-Ullevål. 

Denne veiledningen med tilhørende prosedyrer er ment som et hjelpemiddel for brukere av 

seksjonen. Veiledningen med tilhørende prosedyrer inneholder i korthet det minste man må 

vite som bruker ved seksjonen.  Bruker må signere avtalen om at veiledningen med 

tilhørende prosedyrer er lest og at brukeren er inneforstått med innholdet.  
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1 Seksjonens organisering og hjemmeside 

 

 
 

Seksjonen har seks ansatte. 

 

Seksjonsleder og veterinær 

Gro Furset Flatekval, grofu@rr-research.no 

 

Forskningskoordinator som koordinerer arbeidet med stell og tilsyn av forsøksdyrene 

Lindy lindta@ous-hf.no 

 

Forskningskoordinator som koordinerer avl av gnagere til forsøk 

Siv  uxtrsi@ous-hf.no 

 

Forskningsteknikere som arbeider med stell og tilsyn av forsøksdyrene 

Marie 

Oda 

Prakash 

 

Oslo 
universitetssykehus 

Klinikk 

Oslo sykehusservice 

Avdeling 

Komparativ medisin 

Seksjon 

Ullevål 

Seksjon 

Rikshospitalet 

Seksjon 

Radiumhospitalet 

mailto:grofu@rr-research.no
mailto:lindta@ous-hf.no
mailto:uxtrsi@ous-hf.no
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Hjemmeside 

KPM vil benytte egen nettside som primær kommunikasjonskanal mot brukerne. Oversikt 

over alle KPMs prosedyrer på seksjons- og avdelingsnivå vil gjøres tilgjengelige på nettsiden 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-

forskningsstotte/komparativ-medisin og via OUS eHåndbok på nett http://ehandboken.ous-

hf.no/. 

 

  

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/komparativ-medisin
http://ehandboken.ous-hf.no/
http://ehandboken.ous-hf.no/
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2 Søknad om forsøk med dyr 

 

FOTS (forsøksdyrforvaltningens elektroniske tilsyn- og søknadssystem)  

Alle søknader om forsøk med dyr og alle endringer i søknader om forsøk med dyr, må gjøres 

i FOTS, https://asp.gitek.no/fdu/pmws.dll/Login 

Tilgang til FOTS forutsetter at søker dokumenterer bestått forsøksdyrkurs, se avsnitt 3.1. 

Alle søknader om forsøk med dyr saksbehandles av Mattilsynet.   

  

Sjekkliste og saksgang for søknader  

-før du skriver søknaden din må du gjøre deg kjent med KPMs brukerveiledning (vedlegg nr 

1) 

-etter innsending vil søknaden vurderes lokalt av KPM innen 10 dager. Det er fire personer 

med særskilt kontrollansvar (PMSK) ved KPM som rullerer på å utføre lokal vurdering1. PMSK 

benytter felles epostadresse kpmous@rr-research.no. 

- PMSK utfører også lokal vurdering av melding og søknad om endring. 

-PMSK skriver sin vurdering inn i et standard skjema med referanser til brukerveiledningen 

når mangler påpekes. Vurderingsskjemaet legges inn som vedlegg i søknaden og skal følge 

søknaden i hele saksgangen (ikke slett!). 

-ved mangler i søknaden settes søknaden i kladd, lokalt vurderingsskjema legges til søknaden 

og søker varsles om dette via epost.   

- søknader uten mangler sendes direkte til saksbehandling hos Mattilsynet 

-når søknaden er satt i kladd etter lokal vurdering er det søkers ansvar å revidere søknaden i 

henhold til PMSK sine anbefalinger/krav og sende søknaden inn på nytt etter revisjon. Ved 

andre gangs innsending vil PMSK ikke gjøre en ny vurdering av søknaden2, men det vil 

kontrolleres om alle relevante skjemaer vedrørende HMS og GMO er lagt ved (hvis dette ble 

påpekt som mangler i vurderingen). 

                                                           
1 PMSK ved KPM 

Henrik Rasmussen: avdelingsleder KPM, Lena Kjempengren: seksjonsleder KPM-Radiumhospitalet, Victor G: 

seksjonsleder KPM-Rikshospitalet, Gro Flatekval: seksjonsleder KPM-Ullevål 
2
 Fornyet lokal vurdering utføres bare dersom bruker anmoder om dette og har konkrete spørsmål/behov   

https://asp.gitek.no/fdu/pmws.dll/Login
mailto:kpmous@rr-research.no
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- Mattilsynet er pålagt en maksimal saksbehandlingstid på 40 dager + 15 dager for 

kompliserte søknader. Vær obs på at det med dager menes arbeidsdager (man-fre), slik at 5 

dager = 1 uke, OG at saksbehandlingstiden først regnes fra tidspunktet når søknaden er 

komplett.  

-Når en søknad er godkjent er ansvarlig søker eller annen medarbeider ansvarlig for å avtale 

og avholde et prosjektmøte for seksjonens ansatte. Hensikten med møtet er å gjøre KPMs 

ansatte kjent med nye prosjekter og å avklare praktiske forhold knyttet til forsøkene. Se 

vedlegg nr 12 (Mal for prosjektmøte) 

 

Endringer i eksisterende søknad 

Endringer kan sendes inn via endringssøknad eller endringsmelding, dette gjøres via den 

aktuelle FOTS id, i blå meny til venstre i søknadens forside.  

Ved ønske om økt varighet av godkjent søknad, gjelder at Mattilsynet kun gir total 

godkjenning for 4 år. Eksempel: søknad med opprinnelig godkjenning for perioden 01.01.14-

01.01.16, vil maks kunne gis økt varighet med 2 år, slik at total godkjenningsperiode blir 

01.01.14-01.01.18. Ønskes det varighet utover dette, må det sendes ny søknad. Generelt 

anbefaler KPM at det søkes om varighet 4 år når det sendes inn nye søknader, for å ta høyde 

for uforutsette forsinkelser i arbeidet.  

Alle søknader godkjent før 1/7-2015 utløper senest 1. januar 2018, uansett hva som måtte 

være godkjent før 1/7-2015. Dette grunnet overgang fra gammel til ny forskrift 1/7-2015 

 

Brukere gjøres oppmerksom på at det er forskjell på endringsmelding og endringssøknad.  

En endringsmelding skal ikke saksbehandles av MT og er for en orientering å regne. 

Endringen er da gjeldende fra den er vurdert av PMSK og videresendt til Mattilsynet. En 

endringssøknad skal saksbehandles av Mattilsynet før den er gjeldende.  

 

Eksempler på endringsmelding og endringssøknad 

Melde inn ny medarbeider: Alltid endringsmelding 

Melde inn endring som fører til økt antall dyr eller økt varighet: Alltid endringssøknad 

Se ellers KPMs brukerveiledning vedlegg nr 1. 
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Fakturering 

Mattilsynet fakturerer for behandling av søknader, og fakturaadresse må derfor anføres i 

søknaden.  Alle FOTS-søknader med OUS eller UiO fakturaadresse, inkludert 

endringssøknader, må inneholde et bestillingsnummer for fakturering før de sendes inn. 

Informasjon om dette finnes i KPMs brukerveiledning A11 og A12. Endringsmeldinger er 

unntatt fakturering. 

 

Genmodifiserte organismer (GMO) 

Ved arbeid med gmo muselinjer, må det sendes en melding om innesluttet bruk til 

Helsedirektoratet. I meldingen må søker angis som ansvarlig for bruken (med angivelse av 

fullt navn, avdeling og kontaktinfo (mail og tlf), og KPM som ansvarlig for anlegget. En kopi 

av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden. Søknaden vil ikke sendes 

videre til behandling i Mattilsynet hvis meldingen mangler. Aktuelt meldingsskjema finnes på 

Helsedirektoratets nettside https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr. 

Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til Postmottak.5050SPBH@helsedir.no. 

 

Ved arbeid med dyr inne på dyrerom eller lab, skal enten døren være stengt eller 

dørbarrieren (plastplate) være i bruk i døråpningen. Dette er for å hindre rømning av dyr. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr
mailto:Postmottak.5050SPBH@helsedir.no
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3 Nye brukere og adgangskontroll 

 

Adgang for nye brukere 

 

For egen adgang til seksjonen følges nedenstående punkt 1-4. 

 

1. Registrering i medarbeideroversikten i FOTS og bestått dyreforsøkskurs 

Send kopi av forsøksdyrkursbevis og info om mobilnr, ønsket epostadresse og høyeste 

utdannelsesgrad til seksjonsleder per epost for registrering i medarbeideroversikten i FOTS.  

 

2. Oppført som medarbeider eller prosjektansvarlig i en godkjent FOTS-id 

Nye medarbeidere registreres i en tidligere godkjent FOTS-id ved at prosjektansvarlig sender 

dette inn som endringsmelding. Den nye brukeren må være registrert i 

medarbeideroversikten i FOTS før meldingen sendes inn. 

 

3. Gjennomført omvisning og brannvernopplæring ved KPM 

Ta kontakt med forskningskoordinator Lindy for å avtale en tid for dette. Vi har satt av 

onsdager kl 12-12.30 som tid for slike omvisninger. 

 

4. Egen adgang 

Ta kontakt med seksjonsleder per e-post og be om egen adgang til avdelingen. Husk da å 

legge ved signert skjema for lest brukerveiledning (pdf) og oppgi ansattnr. Hvis du allerede 

har adgangskort for OUS, må du i tillegg oppgi kortnr. 

 

Adgangskontroll 

Brukere med godkjent adgang til seksjonen får tilgang via personlig nøkkelkort. Dette kortet 

er strengt personlig og skal ikke lånes bort til andre. Dersom man mister kortet skal dette 

meldes til KPM snarest mulig slik at dette kan sperres. 
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Karantenetid 

Brukere og personale som har besøkt forsøksdyravdelinger utenfor OUS eller andre 

seksjoner ved KPM skal overholde full kropsvask/dusjing og en natts karantene før de kan 

besøke rom innenfor barrierene ved seksjonen. 

Ved spesielle og begrunnede eksperimentelle omstendigheter som ikke gjør kravet om en 

over natts karantene mulig, kan lokal seksjonsleder unntaksvis godkjenne kortere 

karantenetid. Krav om full kroppsvask og dusjing gjelder uansett  

Se vedlegg nr 3 (Karantene, personale/brukere) 
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4 Inntak og bestilling av dyr 

Alle inntak av dyr håndteres av KPM og alle dyrebestillinger må gå via KPM. 

 

Bestilling av dyr fra kommersielle oppdrettere 

Forsøksdyr bestilles på eget skjema (vedlegg nr 10). Bestillingsfristen er tirsdager kl 12, 

dyrene leveres da normalt onsdag eller torsdag uken etter, hvis ikke annet er avtalt. 

Bestillingene sendes på epost kpmu@ous-hf.no og håndteres av forskningskoordinator 

Lindy.  

Vær obs på at bestillingen må inkludere kostnadssted og signatur av fakturabetaler. 

Bestillinger uten kostnadssted og signatur blir ikke håndtert.  

Dyrene som bestilles må være beskrevet i et gyldig FOTS-prosjekt, som anføres på 

bestillingssskjema. 

På generelt grunnlag aksepteres import av dyr fra godkjente kommersielle leverandører (e.g. 

Envigo, Janvier, Charles River, Jax, Taconic) uten krav om karantene, såfremt helsestatus av 

aktuell avlsbarriere hos leverandør godkjennes av KPM. Ved inntak til KPM-US er det 

minimum krav om SPF-status.( jf. SOP 113113 Informasjon og tiltak ved mottak av 

helsemonitorering resultater og SOP id102587 Helsemonitorering av forsøksdyr). Den 

enkelte seksjon kan ut i fra faglige og historiske erfaringer definere godkjente leverandører, 

og inntak av dyr må godkjennes av seksjonsleder ved KPM-US. Se vedlegg 7 (Bestilling og 

import av dyr fra godkjent kommersiell leverandør) 

Inntak av dyr fra ikke-kommersielle oppdrettere 

Ved planlagt inntak av dyr fra ikke-kommersielle oppdrettere, (akademiske 

samarbeidspartnere, kommersielle leverandører av genmodifiserte mus), anbefales det å ta 

kontakt med seksjonsleder tidlig i prosessen. KPM gjør en vurdering av helserapporten, samt 

rutinene for arbeid og rutinene for helsemonitorering hos leverandøren og gjør en 

totalvurdering. En helserapport med ingen funn, kan ha lite verdi i de tilfellene der 

mailto:kpmu@ous-hf.no
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rapporten ikke er representativ for dyrene som sendes, rapporten er utdatert eller 

testprofilen er utilstrekkelig med tanke på KPMs krav. Konklusjonen kan bli direkte inntak 

(sjelden), inntak til karantene ved KPM-RH med testing, eller avslag på inntak og krav om 

rederivering før inntak. Se vedlegg 8 (Bestilling og import av dyr fra andre kilder enn 

godkjente kommersielle leverandører)  
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5 Brukernes arbeid 

 

 

Påkledning og verneutsyr  

 

 

 

 

Alle brukere må følge seksjonens prosedyre 

for påkledning. Det gis opplæring i dette ved 

omvisningen. 

 

Ved arbeid på dyrerom skal det benyttes 

hansker og beskyttende maske. 

Ved operasjoner skal det benyttes steril 

teknikk, som inkluderer bruk av hanske og 

munnbind.  

 

 

 

 

Se vedlegg nr 4 (Påkledning og personlig hygiene) 

 

Oppfølging og tilsyn av forsøksdyrene   

Bruk av forsøksdyrene skal følge beskrivelsene i en godkjent og gyldig søknad. For å sikre at 

dyrevelferden er ivaretatt skal planlagt oppfølging og overvåkning, humane endepunkter og 

tiltak gjennomføres som  beskrevet i søknaden. 

Forskningsteknikerne gjør daglig tilsyn med forsøksdyrene. Ansvarlig søker er ansvarlig for at 

alt tilsyn og tiltak utover ordinært daglig tilsyn, gjennomføres av søker eller medarbeidere. 
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Søker kan gjøre egne avtaler med KPMs personale om spesiell oppfølging. Behov for slik 

oppfølging avklares gjerne i prosjektmøtet.  

 

Arbeid inne på dyrerommene 

Drikkevann 

Når bur settes tilbake på dyrerommene er det svært viktig at man sjekker at dyrene har mat 

og vannflaske, og at vannflasken er satt korrekt vei. Forsøksdyrene må aldri forlates uten 

tilgang på vann.  

 

Burkort 

Ansvarlig søker i FOTS sitt navn må alltid stå angitt på burkortet, i tillegg til FOTS id.  

 

Hver gang det gjøres injeksjoner, anestesi, operasjoner ol, skal dette føres på burkortet med 

dato og initialer på utførende person. Det er også brukerens ansvar å notere på burkortene i 

en forståelig form hva som har blitt gjort med dyrene og når dette er utført. 

        

Dersom dyr fjernes fra bur som ikke tømmes, dvs. at noen av dyrene oppstalles dyr videre, 

skal brukeren notere på burkortet når og hvor mange dyr som har blitt fjernet, samt 

korrigere dyreantallet på burkortet slik at dette alltid er riktig.  

Se vedlegg 15 (Burkort (minimum info og fargekoder) ) 

 

Merking av bur med ny-opererte dyr 

Burene merkes med gule varselslapper av operatøren for å sikre at dyrene gis riktig tilsyn. 

Operasjonsdato noteres på burkortet. Varselslappene fjernes av KPMs personale etter en 

uke.  

 

Oppstalling i Scantainer 

Ved KPM-Ullevål oppstalles forsøksdyrene i Scantainere. Dette er ventilerte skap der 

utluften HEPA-filtreres. For at skapene skal fungere som tenkt, er det viktig at dørene lukkes 

når skapene forlates. 
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Automatisk lysstyring 

Dyrerommene har automatisk lysstyring med 12 timer dag (kl 7-kl19) og 12 timer natt (kl 19-

kl 7).  

For de som skal jobbe på dyrerommene i tidsrommet kl 19-7, må lyset aktivt slås på (bryter 

NATTLAMPE settes i posisjon 1). Når man forlater rommet må lyset slås av (bryter 

NATTLAMPE settes i posisjon 0).  

 

For de som jobber på dag og ønsker mer lys, kan lyset økes (bryter EKSTRA LYS), viktig da at 

lyset senkes igjen når man forlater rommet. 

 

 

Avl 

Avl settes opp i samarbeid med seksjonens avlskoordinator. Ta kontakt med 

avlskoordinatoren for å bestille en tid til dette. KPMs personale sjekker alder på avlsparene i 

forbindelse med avl (bør byttes ut etter 6-8 mnd) og følger med på at dyrene avler. Hver og 

en ansvarlig søker må passe på at det avles et korrekt antall til egne forsøk, og at det så langt 
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det er mulig unngås at det avles dyr som kun avlives og ikke benyttes til forsøk.  Ved 

rutinemessig avlivning i forbindelse med planlagt avl av dyr som benyttes i forsøk, som uttak 

av gamle avlsdyr eller avlivning av wt dyr eller hunn/hann til forsøk der kun ett kjønn 

benyttes, håndterer KPMs personale avlivningen som en del av daglig stell og tilsyn. Større 

behov for avlivninger utover dette, må håndteres av prosjektansvarlig.   

 

Øreprøver 

Øreprøver av mus for genotyping tas rutinemessig tirsdager, dette håndteres av KPMs 

personale. Hvis det er dyr det ikke skal tas biopsi av, må bruker informere KPM, slik at dette 

kan registreres i Filemaker. 

Se vedlegg nr 11 (øremerkingsplansje) 

 

Filemaker 

Alle aktive prosjekter må være registrert i den elektroniske databasen Filemaker, KPMs 

personale registrerer all avl her.  Ved oppstart av nye FOTS-id, ved endringer av FOTS-id eller 

ansvarlig søker, må databasen oppdateres. Ta kontakt med forskningskoordinator Lindy når 

det skal legges inn ny FOTS-data. Informasjonen benyttes blant annet når det skrives ut 

etiketter til burkort.  

 

 

Arbeid inne på operasjonsrom 

Orden og renhold 

Gulvene vaskes av renholdspersonale ukentlig, men hvis man søler blod eller større mengder 

flis på gulvet har hver enkelt bruker ansvar for å rydde opp i dette. 

Det kan ikke lagres utstyr oppe på skapene på operasjonsrommene, det som settes her vil bli 

fjernet. 

 

Operasjonsrommene skal til en hver tid holdes rene og ryddige. Før operasjonsrommet 

forlates skal man alltid 

- slå av gassen 

- kaste søppel  

- skarpt avfall kastes i gule beholdere som står på benken (inkl. suturnåler) 
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- vaske av og desinfisere bordet med 70% etanol 

- dyrene settes tilbake til oppstallingsrommet 

- kadaver samles i plastposer og kastes i kadaverfryser i korridoren 

- tomme bur og andre gjenstander fra dyreoppstallingen skal ikke forlates på rommene, men 

bringes til anvist plass på vaskerommet 

- ved pauser i arbeidet, der operasjonsrommet forlates, skal søppel kastes og området 

merkes med en lapp om at man er i arbeid 

 
Lagring av kadaver i kjøleskap 

 I enkelte tilfeller lagres kadaver i kjøleskapet i påvente av organuttak el. Dette er ment og 

kun være kortidslagring og dyrene må være godt merket. For å unngå at kadaver blir 

liggende i kjøleskapet, eller at de lagres umerket må gjeldende rutiner følges 

  

-maks lagringstid er 48 timer 

-alle dyr må lagres i lukket zip-pose 

-alle poser må merkes med dato, tidspunkt og brukers navn 

 Forskningsteknikerne sjekker kjøleskapene daglig, og kadaver som ikke er merket, eller som 

har vært lagret over 48 timer, vil bli kastet. 

 

Bestilling og uttak av medikamenter 

Uttak av medisiner kan gjøres i tiden 8.00-15.00, mandag-fredag. Ønsker du å ta ut 

medisiner, tar du kontakt med en av KPM-Ullevåls ansatte. Alle uttak skal gjøres og 

kontrolleres av en av KPM-Ullevåls ansatte. Den enkelte forsker må planlegge sine uttak, slik 

at de har medikamenter tilgjengelig utenom de oppgitte tidsrommene for medisinuttak.  

Forskeren faktureres for uttakene, og faktureringen håndteres på lik linje med fakturering av 

oppstallede bur. Ved behov for andre medikamenter enn de som finnes i KPMs medisinlager, 

bes brukerne om å ta kontakt med seksjonsleder. Før oppstart av nye prosjekter anbefales 

brukerne å sjekke om medikamentene som skal benyttes finnes i KPMs medisinlager, slik at 

medikamentene kan bestilles inn til forsøksoppstart.  

  

Gass 

IEMF er ansvarlig for å bestille inn medisinsk gass, dette håndteres nå av Ioanni Veras. 
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Flytende Nitrogen 

IEMF er ansvarlig for å bestille inn dette. Hver og en har ansvar for å gi beskjed til AGA (se 

telefonnummer på plakat ved nitrogentanken), når beholderen tømmes, slik at tanken er fylt 

opp til neste gangs bruk. 

 

Is 

Det er en ismaskin inne på det lille vaskerommet, der brukerne kan hente is. Hver og en må 

selv sørge for isoporeske.  

 

Tømmestasjon for skittent strø på vaskerommet 

Inne i tømmestasjonen på vaskerommet står det en søppelsekk, denne sekken må byttes 

manuelt. Ved tømming av bur må man være obs på dette og bytte sekk ved behov.  

 

Priser og burtelling 

Burene telles torsdager av KPMs personale. Oppstallingen faktureres månedlig  

 

Radio 

I gangen har vi en radio som normalt står på, dette er tenkt å være stressreduserende for 

dyrene.  
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6 Transport av dyr 

 

Transport av dyr til IEMF, bygg 7, rom 5007 

Transport av dyr til IEMF må følge gjeldende prosedyre , se vedlegg 14 (Transport av dyr fra 

KPM-Ullevål til IEMF) 

 

Transport til/fra KPMs andre seksjoner 

Ta kontakt med KPM i god tid før ønsket transport. Transport gjøres normalt torsdager og 

forespørsel om transport må sendes senest en uke før ønsket dato. Transporten og inntaket 

av dyr må være godkjent av seksjonsleder ved mottakende seksjon ved KPM. 

Se vedlegg nr 9 (skjema for intern transport i KPM) 
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7  HMS 

 

Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr 

Alle som skal arbeide med forsøksdyr har et tilbud om en helseundersøkelse ved 

bedriftshelsetjenesten ved OUS.  

Se vedlegg nr 6 (Program for helseovervåkning av ansatte mhp symptomer på allergi) 

 

EpiPen® (adrenalinautoinjektor) 

Indikasjonen er akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi). 

Autoinjektoren er lagret i seksjonens medisinskap i korridoren utenfor dyrerom og 

operasjonsrom. Seksjonens ansatte har fått opplæring i bruk av pennen. Sprøyten settes i 

utside lår, gjennom klærne.   Hvis epipennen benyttes, må det samtidig ringes medisinsk ø-

hjelp ved Ullevål 73333 eller 113. 

 

 

 

 

Arbeid med kjemikalier i forsøk 

Ved arbeid med kjemikalier inne i seksjonen, må det alltid gjøres en HMS risikovurdering. 

Risikovurderingsskjemaet, samt sikkerhetsdatablader, må legges ved i FOTS-søknaden. 

Søknader sendes ikke inn til behandling hos Mattilsynet før relevant utfylte skjema er lagt 

ved.  

Se vedlegg nr 5 (Bruk av helsefarlige stoffer i forsøk) 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi458rTu63RAhWNOSwKHYXWDs0QjRwIBw&url=http://www.pharmacydirect.co.nz/epipen-adult.html&psig=AFQjCNFyCol_BdSiAmFCnAEk-8zq8iTwFA&ust=1483790241330353
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.allergypharmacy.co.nz/ic/2831565958/Epipen Adult.1.jpg&imgrefurl=http://www.allergypharmacy.co.nz/shop/Allergy/EpiPen%AE/EpiPen.html&docid=Aod3qaUcF1rGaM&tbnid=sPJcEQRRvpNXIM:&vet=1&w=550&h=285&bih=587&biw=1184&q=epipen&ved=0ahUKEwjJ15LDu63RAhVBfywKHXiwDBUQMwhlKD4wPg&iact=mrc&uact=8
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Brannalarm og evakuering 

Ved brannalarm skal gassen slås av, dyr i kirurgi må evt avlives eller sikres i et 

oppstallingsbur, og så skal man evakuere via nærmeste tilgjengelige rømningsvei. 

Oppmøtested er ute ved bygg 10 (hotellet) på bakkeplan, vis a vis bygg 25 inngang sør. Alle 

nye brukere får brannvernopplæring ved seksjonen.  

 

 

Uttak av flytende nitrogen 

For å unngå skader, skal dette kun gjøres av personer som har fått opplæring i riktig teknikk. 

Ta kontakt med KPM om du har behov for opplæring. 
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8 Inntak av utstyr 
 
KPM Ullevål har per nå ingen egen sluse for inntak av utstyr til forsøk. 
 
For inntak av større utstyr på hjul eller pall, må dette tas inn via vaskerommet. Ta kontakt 
med KPMs personale for hjelp til inntak. 
 
Annet utstyr tas inn via personalslusen. Ved planlagt inntak av utstyr som har vært i bruk ved 
andre forsøksdyravdelinger, må det tas kontakt med seksjonens ansatte. Utstyret må 
rengjøres og desinfiseres slik at det ikke kan ta med seg evt uønskede agens inn. 
 
For de som ønsker å ta med mobil el, må disse legges i zip-poser, som finnes ved siden av 
hansker og hetter i slusen. Zip-posene skal da holdes lukket når man er inne på seksjonen, og 
mobilen skal ikke tas ut av posen. 
 
Sekker og andre personlige eiendeler skal ikke tas med inn i seksjonen. Dette kan settes i 
garderoben, evt i låst skap i garderoben. 
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9 Hjemmevaktordning 
 
KPM har en vaktordning med helgevakt og beredskapsvakt. Ved behov for akutt bistand fra 
KPMs personale utenom ordinær arbeidstid kan man kontakte KPMs hjemmevakt. 
 
For henvendelser som kan vente til vanlig arbeidstid, ta direkte med seksjonens ansatte eller 
seksjonsleder.  

 
 
Hjemmevakttelefon: mob 47 65 36 29 
KPM Ullevål, korridor: 23 01 68 38  
KPM Ullevål, lunsjrom: 22 11 89 04 
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10 Branninstruks 

 

 

VED BRANNALARM / BRANN: 

 
1. Varsle vektertjenesten på tlf. 77777 

Benytt nærmeste håndmelder dersom brannalarmen 

ikke er uløst. Bekreftet brann kan også varsles direkte 

til brannvesenet på tlf. 110  

 

2. Evakuere bygget umiddelbart via nærmeste 

tilgjengelige rømningsvei 

 

3. Hvis mulig, forsøk å slokke 

 

4. Lukk dører 

 

5. Steng gassuttak 

 

6. Bruk ikke heis  

 

7. Oppsøk møtested: På fortauet på andre siden av veien 

utenfor hovedinngang. (Hold avstand). 

 

 

 

VARSLE – REDDE – SLOKKE - BEGRENSE 
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11  Oppsummering 

 

1. Alt arbeid inne i seksjonen må være omfattet av et godkjent FOTS-prosjekt. Bruker er 

ansvarlig for at prosjektet er gyldig, at prosedyrene som benyttes og oppfølgingen av 

dyrene er i henhold til beskrivelsene i det aktuelle FOTS-prosjektet og at prosjektet 

gjennomføres iht Forskrift om bruk av dyr i forsøk. 

2. Brukers ansvar for ovenstående er absolutt og gjelder også dersom ansvaret 

delegeres helt eller delvist til medarbeidere i den aktuelle FOTS. 

3. Adgang til seksjonen er begrenset til personer som har fått egen adgang. Ingen kan 

benytte seg av en annens adgangskort. 

4. Alle må skrive seg inn i innloggingslisten, med navn og klokkeslett for når de går inn 

og ut. 

5. Prosedyre for klesskift må følges. 

6. Omvisning og brannverngjennomgang for nye brukere holdes onsdager kl 12 

7. Bestilling av dyr gjøres på eget skjema via epost. Skjemaet må inkludere kostnadssted 

og være signert av fakturabetaler.  

8. Avl settes opp i samråd med seksjonens avlskoordinator. 

9. Bruker er ansvarlig for at burkort til enhver tid viser prosjektansvarlig, FOTS-id, hva 

som er gjort med dyrene og dato/initialer for dette, samt korrekt antall dyr i burene. 

10. Operasjonsrommene og dyrerommene forlates ryddige og rene. 

11. Kadaver må samles i egnede poser og legges i fryseren, kadaver må aldri forlates på 

gulvet. 

12. Ved arbeid med dyr inne på dyrerom eller lab, skal enten døren være stengt eller 

dørbarrieren (plastplate) være i bruk i døråpningen. Dette er for å hindre rømning av 

dyr. 

 

 


