
Beredskap i forbindelse med Covid19 virus, KPM-OUS  

Risikoreduserende tiltak 

Ansatte ved KPM seksjoner deles i 2 grupper av ansatte per seksjon. Gruppene har forskjøvet arbeidstid 

og skal ikke ha kontakt eller dele samme rom ved oppmøte, lunsj og omkledning i arbeidstiden. Kontakt 

mellom ansatte på barrieren reduseres til det minimale, og skal så langt som mulig ivareta OUS og FHI 

anbefalinger om avstand og smitteforebyggende tiltak.  

Bare 1 person om gangen tillates i personalsluser til KPM barrierer. Alt personell og brukere skal benytte 

munnbind, hårnett og engangshansker under opphold innenfor KPMs barrierer (så lenge de er 

tilgjengelige). Dørhåndtak og andre overflater som jevnlig brukes av flere ansatte og brukere skal vaskes 

med såpe og desinfiseres med Antibac overflatedesinfeksjon (75 % sprit) av brukere og KPM personale 

etter bruk. Overflater som ikke tåler vask med såpe desinfiseres med Antibac overflatedesinfeksjon.  

Scenario for beredskap 

Dersom et større antall KPM personell ved en eller flere seksjoner blir satt i karantene eller blir syke 

grunnet Covid19 kan KPM gå i gul eller rød beredskap. Driften ved gul og rød beredskap medfører 

tiltakende grad av minimal drift. Ved minimal drift fokuserer KPM på absolutt nødvendige oppgaver 

(daglig tilsyn, påfyll/skift av fôr og vann, og burstell). Oppgaver som ikke er tvingende nødvendige av 

dyrevernhensyn (eg. utførsel av tekniske prosedyrer på forespørsel fra bruker, oppsett av avl, uttak av 

biopsier) vil suksessivt velges bort. Antall ansatte fraværende, muligheten for omfordeling av KPM 

personale mellom seksjoner, midlertidig assistanse fra vikarer og/eller assistanse fra seksjonens egne 

brukere avgjør om KPM går i gul, rød eller lilla beredskap. KPM leder avgjør status beredskap. 

Beredskap brukere 

Alle forskningsgrupper med aktivitet ved KPM forventes å ha beredskapsplaner som sikrer at gruppens 

planlagte forsøk og oppfølging av dyr skjer i hht Forskrift om bruk av dyr i forsøk når rød beredskap 

inntreffer. Beredskapsplaner må inkludere minimum 1 navngitt person som er kontaktperson mot KPM 

og villig og erfaren til å bidra til daglig drift av KPM når KPM går i rød beredskap. Den navngitte person 

eller forskningsgruppeleder forventes å oppdatere KPM om alternativt navn dersom utpekt person blir 

utilgjengelig grunnet karantene eller av andre årsaker. Dersom forskningsgrupper ikke stiller opp med 

tilstrekkelig antall navngitte personer når KPM anmoder om dette vil rød beredskap relativt rask overgå 

til lilla beredskap. 

  



GRØNN BEREDSKAP 

Status 

Ingen ansatte ved KPM er i karantene eller påvist smittet med Covid-19. Normal situasjon mht til 

leveranse av kritiske innsatsvarer. Daglig drift på normalt nivå, ingen tiltak.  

 

GUL BEREDSKAP 

Status 

En eller flere ansatte ved en seksjon er i karantene eller påvist positive for Covid-19. Minimum 

halvparten av personalet ved aktuell seksjon er ikke påvirket av karantene. Gjenværende KPM ansatte, 

med assistanse fra personale fra annen KPM seksjon eller tilgjengelige vikarer, kan opprettholde daglig 

drift på gult nivå. Leverandører av kritiske innsatsvarer (eg. fôr og flis) varsler om moderat reduksjon i 

volum/frekvens av leveranser. 

Tiltak 

Personale omfordeles i hht avdelingsleders vurderinger av behov og kapasitet. 

KPM personale fokuserer på minimum drift. 

Inntak av forsøksdyr stanses ved berørte seksjoner. 

Utførsel av tekniske prosedyrer av KPM personale, på forespørsel fra bruker, opphører. 

Beredskapsliste over brukere kontrolleres/verifiseres i samarbeid med forskningsgruppeledere. 

Forskningsgruppeledere og brukere må påregne og vurdere at initiering av nye forsøk og avl av dyr må 

stanses på kort varsel dersom KPM går i rød beredskap. 

 

RØD BEREDSKAP 

Status 

Størsteparten av personalet ved en eller flere seksjoner er i karantene eller påvist positive for Covid-19, 

og det lite/ingen mulighet for assistanse fra personale fra annen KPM seksjon eller vikarer. Medlemmer 

av forskningsgruppene stiller opp og bidrar til daglig tilsyn og minimum drift av KPM. 

Leverandører av kritiske innsatsvarer (eg. fôr og flis) varsler om vesentlig redusert volum/frekvens av 

leveranser. Situasjonen nærmer seg, men har ikke nådd kritisk punkt for forsvarlig drift og overholdelse 

Forskriftens krav. 

Tiltak 

KPM personale fokuserer på minimum drift. 

Initiering av nye forsøk, inkludert oppsett av avl, opphører. Dette gjelder uavhengig av hvem som setter 

opp avlsbur. 

KPM personale stopper uttak av biopsier på forespørsel fra bruker. 

Pågående forsøk som forutsetter tiltak fra KPM personale under daglig tilsyn og stell, utover minimal 

drift, stanses. 

Forskningsgruppeledere må dokumentere forsvarlig omfang og tilgjengelighet av egne ressurser for 

videreføring av pågående forsøk for stedlig seksjonsleder. 



 

LILLA BEREDSKAP 

Status 

Størsteparten av personalet ved en eller flere seksjoner er i karantene eller påvist positive for Covid-19, 

det er ingen mulighet for assistanse fra personale fra annen KPM seksjon eller vikarer, og assistanse fra 

medlemmer av forskningsgrupper er utilstrekkelig til å opprettholde forsvarlig drift. 

Leverandører av kritiske innsatsvarer (eg. fôr og flis) varsler om opphør av leveranser. Tidspunkt for 

normalisering er ukjent eller utover varigheten av eksisterende lager. Situasjonen er forbi kritisk punkt 

og videre drift av KPM er ikke forsvarlig, og i strid med Forskriftens krav til daglig tilsyn og/eller krav til 

fôr vann og stell, og ressurstilgang generelt.  

Tiltak 

Dyrene avlives. 

Driften ved KPM opphører. 


