
Klinisk observasjon av rotter og mus
Alle forsøksdyr har i følge gjeldende forskrifter krav på daglig tilsyn. I dette ligger at hvert 
enkelt dyr skal observeres mht. helse, og eventuelle symptomer på ubehag, smerte eller 
sykdom må registreres og vurderes.

Avlsdyr og unger, samt dyr som er solgt men ikke er tatt i bruk enda, kan avlives av 
dyreteknikere/laboranter dersom de viser tegn til sykdom. Dyreteknikeren/laboranten 
avgjør dette på selvstendig grunnlag, men kan selvfølgelig diskutere med ansvarshavende 
ved behov. Dersom dyreteknikeren oppdager syke dyr som er i forsøk, skal denne prøve å 
oppnå kontakt med respektive bruker/forsker før dyret avlives. Dyret skal likevel avlives 
før kontakt oppnås, dersom det er dyrevernmessig uforsvarlig å holde dyret i live. På 
dørene til dyrerommene skal det finnes en liste med telefonnummer til brukerne, samt 
eventuelle stedfortredere.

Beskrivelse av symptomer og eventuell behandling skal alltid noteres på burkortet. Det 
forutsettes at betydelige avvik fra normalen blir observert og notert på burkortet. 
Behandling som innvirker vesentlig på dyrets almenntilstand forutsettes observert daglig. 
Det må gjøres en samlet vurdering av den kliniske tilstand. Følgende egenskaper/avvik 
skal vurderes:

1. Aktivitetsnivå:
Er dyret mer eller mindre aktivt enn normalt? -Eller mer eller mindre aktivt enn andre tilsvarende 
dyr? Sitter det mye stille? Forblir dyret inaktivt ved banking i burveggen? Sitter det fortsatt stille 
dersom man stikker hånden ned til dyret i buret? Inaktivitet er et viktig symptomene på 
smerte/lidelse/ubehag hos forsøksdyr, men noen dyr blir tvert imot hyperaktive. Noter 
betydelige avvik på burkortet. Avliv dersom nødvendig.

2. Hårlag:
Strittende pels er en iøynefallende indikasjon på at noe er galt. Pelsen på mus og yngre rotter skal 
være helt glatt og tettsittende og ikke være pjuskete eller strittende. Observer at normal pels på 
balb-c mus ser noe mer fettet og strittende ut enn andre mus. Pelsen kan også få et gult, fettet 
utseende med mer kroniske forandringer. Noter avvik på burkortet. OBS: gamle, hvite rotter kan 
ofte få et slikt preg selv om de er friske. 

3. Positur:
Et vanlig smertesymptom er at dyret blir sittende i en sammenkrøpet positur med buken trukket 
inn og ofte pukkelrygget. Særlig på mus kan dette være et alvorlig symptom og dersom pukkelen 
er betydelig og dyret samtidig er slunkent eller magert, må en regne med at tilstanden er 
irreversibel. Noter avvik på burkortet. Dyret skal avlives snarest.

4. Vekt/hold:
Rask og betydelig avmagring er en indikasjon på sykdom. Et søkk mellom skulderbladene er et 
tydelig tegn. Kjenn gjerne langs ribbeina og hoftebeina dersom du er i tvil. Sjekk munnen inklusiv 
tannstillingen. Pels kan lett skjule det faktum at dyret er svært magert. Noter avvik fra normalen 
på burkortet. Avliv dersom nødvendig.

5. Renslighet/vasking:
Dyr som slutter å stelle seg er oftest syke eller har smerter. Vurdere dette sammen med 
aktivitetsnivå, hårlag, positur og hold og trekk en helhetlig konklusjon.

6. Asymmetri:
Observer dyret rett bakfra eller forfra for symmetri. Enhver asymmetri bør undersøkes nærmere. 
Kan skyldes svulster, abscesser eller hevelser. Noter avvik på burkortet, foreta eventuell 
behandling (etter nærmere avtale og instruksjon) eller avlivning dersom nødvendig.

7. Stereotypier:
Særlig mus utviser ofte stereotyp atferd ved stresstilstander. Stereotyp atferd er oppførsel som 
dyrene gjentar gang på gang uten mål og mening. Hos mus kan det f.eks. vise seg ved at dyret 
hopper opp og ned på samme sted eller løper i ring. Slike dyr er utsatt for skader og utmattelse 
og de har det ikke bra psykisk. Skal vurderes avlivet.



8. Bevegelsesmønster:
Observer at dyret belaster alle beina under bevegelser. Halthet må undersøkes nærmere for å 
bestemme årsak. Foreta eventuell behandling (etter nærmere avtale og instruksjon) eller avliv 
dersom nødvendig (alvorlig artritt, brudd og lignende).

9. Aggresjon:
Hannmus er ofte aggressive mot hverandre, mens hunnmus som regel viser lite aggresjon. Rotter 
er normalt lite aggressive.  Aggresjon kan være et tegn på at noe er galt og dyret bør observeres 
nærmere.

10. Temperatur:
Man kan få et inntrykk av dyrets kroppstemperatur ved å holde det i hånden. Observer samtidig 
fargen på føttene. Kalde dyr har oftest en blålig farge på føtter og ører. Vær spesielt oppmerksom 
på nedkjøling etter anestesi, sørg for at dyret får hjelp til å opprettholde kroppstemperaturen.

11. Blod i buret:
Dersom det forekommer blod i buret, skal dyrene undersøkes for å finne ut hvor blodet stammer 
fra. Blod kan komme med avføring, urin eller fra sår. Dersom årsak ikke kan bestemmes bør 
dyrene skilles i separate bur slik at kilden kan identifiseres. 

12. Avføring og urin:
Sjekk buret m.h.t. konsistensen på avføringen (for løs; diare eller for hard avføring). Diare kan gi 
en spesiell lukt. Likeledes bør det observeres om urinen har en avvikende farge eller lukt.

13. Øyne:
Observer at dyrene har normal øyefarge. Albinodyr viser anemiske tilstander ved at de blir 
blekere i øynene. Ved stresstilstander eller enkelte spesifikke sykdommer kan det skilles ut rødt, 
blodliknende utflod rundt øynene. Obs. Hårballer eller støv i øynene, rens ved behov.

14. Hud/sår:
Observer dyret med henblikk på hudskader og sår. Spesielt hannmus har en tendens til å skade 
hverandre. Ved alvorlig bittskade bør dyret avlives. Dersom synderen kan utpekes (ofte en mus 
uten skader og alle de andre har mer eller mindre skader), sett denne i separat bur. Sørg for 
ekstra godt med miljøberikelse i buret dersom det er bittskader. Vær spesielt oppmerksom på 
området rundt penis/testikler og løft opp musene i halen for å se etter dersom det forekommer 
bittskader for øvrig. Sår i dette området utvikler seg ofte til betydelige abscesser. Foreta 
eventuell behandling (etter nærmere avtale og instruksjon) eller avliv dersom nødvendig.

15. Oppblåst buk:
Observer om dyrene er oppblåste i magen. Særlig hos rotte kan forstoppelse forårsake til dels 
ekstrem oppblåsning. Avliv dyret dersom nødvendig.

16. Væske i kroppen:
Særlig mus kan være utsatt for væskefylte hevelser (ødem) under huden. Dette kan skyldes 
sirkulasjonsproblemer. Dyret skal følges nøye opp og avliving må vurderes.

17. Haleskader:
Haleskader forekommer enten ved bitt eller at dyret har satt fast halen i burlokket (oftest mus). 
Alvorlige halenekroser (ringtail) opptrer hos enkelte rottestammer ved lav luftfuktighet. Avliv 
dersom skaden er betydelig. 

TUMORER:
Følg med på utviklingen av tumorer. Begynner tumoren å bli stor? Sitter den på et uheldig sted, eller 
har den antatt en uheldig form? Er det sår på tumoren? Det forekommer vanlig på en del tumorer 
pga. nekrose i dypere vev. Følg ekstra nøye med på utviklingen av slike tumorer. Forskerne skal i 
tillegg alltid følge tumorutviklingen selv og måler denne flere ganger ukentlig i forbindelse med 
behandling. 

Dersom du som tekniker er i tvil om dyret plages av tumoren eller tumoren overskrider oppsatte 
grenseverdier; ta kontakt med forskeren og ansvarshavende. Dersom du ikke får tak i forskeren og det 
ansees som dyrevernmessig uforsvarlig å la dyret leve videre skal dyret avlives. Legg dyret i merket 
pose i fryseren og gi brukeren beskjed.

Største tillatte diameter på tumorer:
På side (flanke) og rygg: 2 cm
På fot og lår: 1 cm


