
Informasjon angående burkvoter tildelt klinikk og kvoteansvarlige ved 
KPM Rikshospitalet. 
  
 

På Komparativ medisin Rikshospitalet har burkapasiteten på MDU siden jan 2015 
blitt fordelt som burkvoter til klinikkene. Hver klinikk er tildelt en kvote med bur som 
så fordeles blant kvoteansvarlige brukere.  
 
KPM fakturerer kvoteansvarlige i fht den interne fordelingsnøkkel som klinikkens 
kontaktansvarlige (forskningsleder eller en person som denne utpeker) definerer.  
I forbindelse med inntak av dyr og oppsett av avlsbur vurderer KPM det totale belegg 
og klinikkens bruk av tildelt kvote. Om det totale belegg og klinikkens bruk av egen 
kvote ikke tilsier begrensninger i inntak og avl av dyr går KPM ikke inn i hvordan 
klinikkens kvoteansvarlige disponerer klinikkens kvote.  
Kvoteansvarlige kan derfor bestille dyr og sette opp avl så lenge klinikken totalt sett 
er under kvoten. Kvoteansvarlige som utnytter ledig kapasitet innen egen klinikk må 
imidlertid være forberedt på at dette overforbruk er av en midlertidig karakter og 
bare er mulig så lenge det er underforbruk i egen og andre klinikker. 
 
Går en klinikk som helhet over sin tildelte kvote, og andre klinikker utnytter sin 
tildelte kvote tilnærmet eller fullt ut, vil bestillinger av dyr og avl bli stoppet, 
uavhengig av den interne fordelingsnøkkelen.  
Om brukere lager en realistisk plan over hvordan det nødvendige antall bur kan 
frigjøres før levering av de bestilte dyr kan bestillinger effektueres. Ved håndtering 
av dyrebestillinger vil KPM vurdere bestillinger i fht den enkelte brukers forbruk av 
burkapasitet i fht intern fordelingsnøkkel.  
Er det begrenset mulighet for inntak av dyr vil dyrebestillinger fra brukere som 
underforbruker i fht fordelingsnøkkel prioriteres frem for brukere som overforbruker 
i fht fordelingsnøkkel. Dyrebestillinger skal som tidligere leveres seinest tirs kl 14. 
Godkjenning av bestillinger vil fremover avgjøres etter tirsdag kl 14, når en samlet 
oversikt foreligger. 
 
Klinikkens interne fordelingsnøkkel legges til grunn for fakturering, og vil i praksis 
fordele kostnader for over- og underforbruk på den enkelte kvoteansvarlige. KPM tar 
bare høyde for endringer i klinikkens fordelingsnøkkel om endringene formidles av 
klinikkens kontaktansvarlige.    
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