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KARANTENEBESTEMMELSER FOR BRUKERE OG ANSATTE 

1.0 FORMÅL 

1.1 Å forhindre at arealene i KPM blir kontaminerte og at dyrene ved KPM blir smittet av uønskede 

mikroorganismer eller parasitter. 

1.2 Regulere hvordan bevege seg fra forskjellige enhetene i Domus Medica uten å overføre uønskede 

mikroorganismer og parasitter til KPM. 

1.3 Gi ett oversiktlig bilde av gjeldene karanteneregler ved besøk på KPM.  

2.0 ANSVARSFORDELING 

2.1 Alle som skal inn i seksjon for Komparativ Medisin (KPM), IMB,  må gjøre seg kjent med de til enhver 

tid gjeldende SOP-er og skal følge disse (klikk her for fullstendig liste over SOPer). 

2.2 Nye brukere, besøkende og ellers andre som er ukjente med gjeldende rutiner må kontakte KPM før 

de får tilgang til avdelingen.  

2.3 KPM skal gi opplæring til nye brukere og gi informasjon om gjeldene SOPer og karantenebestemmelser 

(Se SOP 1-02 omvisning i MDU og SOP 1-03 omvisning av KPME). 

2.4 Brukere av KPM må ved spørsmål om karantenebestemmelser ta kontakt med avdelingen i god tid før 

ankomst til avdelingen for å få klarhet i spørsmålene. 

2.5 Brukere av KPME må gjøre seg godt kjent med bruk av DU-007 og inngang til MDU etter besøk på 

KPME.   

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Ingen nye brukere eller besøkende skal ha adgang til KPM, med eller uten adgangskort, uten at KPM på 

forhånd er blitt informert. Alle som ønsker å besøke KPM må bruke sitt eget personlige adgangskort 

eller godkjente utlånskort. 

3.2 Adgang til KPM er ikke tillatt hvis man har gnagere eller kanin som kjæledyr hjemme.  

3.3 De som jobber på dyreklinikk og er i kontakt med kaniner og gnagere der, eller de som i andre 

sammenhenger er i kontakt med kaniner og gnagere, må utføre full kroppsvask og skifte til rene klær 

før tilgang til KPM blir innvilget, tidligst påfølgende dag. 

3.4 De som må håndtere gårdsdyr om morgenen, må utføre full kroppsvask og skifte til rene klær før de 

har adgang til avdelingen.  

https://www.med.uio.no/imb/english/services/comparative-medicine/user-information/#toc3
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/1-02-omvisning-i-mdu.pdf
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/sop/1-03-omvisning-pa-kpme.pdf
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3.5 Adgang til KPM er ikke tillatt hvis du nylig har vært innlagt på sykehus i utlandet. Kontakt KPM for å 

bekrefte når ny adgang kan innvilges. 

3.6 Avdelingen har flere sluser hvor rommet er inndelt i to (eksempel; garderober, DU-007, vaskeriet og 

barrieren). Vær ekstra oppmerksom på hvordan du beveger deg i disse områdene da en side er 

«skitten» og en side er «ren». Se bilde 2 og Bilde 3. (Se SOP 1-02 omvisning i MDU og SOP 1-03 

Påkledning i MDU for å lese hvordan du beveger deg i disse områdene). 

3.7 Avdelingen er inndelt i tre enheter med forskjellig helsestatus. Barrieren er på høyeste nivå. MDU, 

inkludert ren og uren side av DU-007, har nest høyest helsestatus. Konvensjonell enhet, KPMe, eksterne 

laboratorier og andre dyreavdelinger anses å ha lavest helsestatus.  

3.8 Man kan besøke en enhet med samme eller lavere helsestatus samme dag (se bilde 1). Man kan ikke 

gå fra en enhet med lavere helsestatus til en enhet med høyre helsestatus samme dag. For å ha adgang 

til en enhet med høyere helsestatus må man ha utført full kroppsvask og skiftet til rene klær påfølgende 

dag.  

3.9 Håndterer man skittent utstyr fra KPMe, konvensjonell eller eksterne laboratorier som bur eller annet 

utstyr, benyttet til eller fra dyr, anses man for å ha vært på en enhet med lavest helsestatus. 

3.10 Ved besøk på en annen dyreavdeling vil dette alltid ansees som en enhet med absolutt lavest 

helsestatus. For å få tilgang til KPM/IMB etter besøk på en annen avdeling må det minimum ha gått 24 

timer.  

3.11 Det er ikke tillat å bruke eksterne laboratorier til dyreforsøk forså å returnere til MDU samme dag. I 

enkelte tilfeller kan unntak gis ved å søke om tillatelse fra PMSK. 

3.12 Det er ikke tillatt å gå til DU-007, DU-006 eller garderoben til MDU om du på samme dag har vært på 

KPME, Konvensjonell eller andre enheter med lavere helsestatus. 

3.13 Ved behov for å returnere utstyr som bur, flasker og trillebord til MDU fra KPMe eller eksterne 

laboratorier skal dette plasseres ved autoklaven på konvensjonell. For annet utstyr som skal inn på 

avdelingen ta kontakt med KPM. (Se SOP 7-06 import av varer til KPM og utstyr til MDU).  

3.14 Det er ikke tillatt å benytte den røde trallen som tilhører DU-007 for transport av utstyr og dyr til 

KPME, denne er forbeholdt transport av varer til MDU. Vanlig trillebord kan benyttes og skal plasseres 

på autoklavrommet tilknyttet konvensjonell etter endt bruk, trillebordet skal ikke plasseres tilbake på 

DU-007. 

3.15 Det er tillatt å bruke sorte bagger for transport av bur fra DU-007 til KPME eller andre eksterne 

laboratorier. Baggene skal vaskes før neste retur til DU-007.  

3.16 Planlegg henting av dyr på DU-007 før du går til laboratoriet eller enhet med lavere helsestatus. Dyr 

sendes hver morgen, gjennom DU-007, uten ekstra kostnader. Standard leveringstid er 09:00. Burene 

må hentes innen kl. 09.30. En «request» må legges inn i SL senest 13:30 dagen før, og "do date" må 

spesifiseres.   

3.17 Planlegg flytting av dyr mellom MDU og Konvensjonell. Benytt egnet benk til å plassere bur før du går 

til konvensjonell. Du kan aldri gå tilbake til MDU etter å ha oppholdt deg på konvensjonell. Du kan 

returnere til MDU først påfølgende dag etter full kroppsvask og skiftning av klær.  

3.18 Det er ikke tillatt å gå til Barrieren eller DU-044 etter besøk på KPMe, Konvensjonell, skitten korridor 

(MDU), DU-007 og/eller DU-006.  

3.19 Det er kun ansatte i KPM som har tillatelse til å transportere dyr og utstyr fra DU-007 til MDU og 

Barrieren. Se SOP 5-04 for transport av dyr til Barrieren og SOP 5-06 for transport av dyr til DU044. 

https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/1-02-omvisning-i-mdu.pdf
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/sop/2-01-pa%C2%8Ckledning-i-mdu.pdf
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/sop/2-01-pa%C2%8Ckledning-i-mdu.pdf
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/sop/7-06-import-av-varer-og-kpm--utstyr-til-mdu.pdf
https://www.med.uio.no/imb/english/services/comparative-medicine/user-information/sop/5-04-working-in-the-barrier.pdf
https://www.med.uio.no/imb/english/services/comparative-medicine/user-information/sop/5-06-working-in-du-044-sopf-status.pdf
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3.20 Adgang til KPM er ikke tillatt hvis man har kraftig hoste/halsbetennelse, diaré med kjent smittsomt 

opphav eller av ukjent årsak eller symptomer på COVID-19 eller andre svært smittsomme sykdommer. 

Karantenetiden, avhengig av symptom, må stadfestes av avdelingsleder ved KPM. Kontakt din 

nærmeste leder og avdelingsleder ved KPM ved spørsmål rundt dette.  

4.0     HMS 

4.1  

5.0 ENDRINGSHISTORIKK 

5.1 Revidert 26.06.2018  

5.2 Revidert 19.06.20 

5.3 30.03.22: Revidert og større oppgradering av SOP ved å legge til utdypninger og mer informasjon om 

KPMe og bruk av DU-007. (Helene Tandberg) 

5.4 Har lagt til setning hvor det er i enkelte tilfeller unntak for eksterne laboratorier (Helene Tandberg 

Juni 2022.) 

5.5 Revidert og lagt til konvensjonell i teksten (16.05.2023 Helene Tandberg). 

6.0 REFERANSER 

6.1  
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Bilde 1: Hvordan bevege seg mellom avdelingen (grønn minst skittent, rødt mest skittent); en kan ikke gå 

tilbake til steget som er over samme dag, men en kan bevege seg nedover stigen: 

 
Bilde 2: DU-007; skitten side er der en kommer inn og sprayer utstyr med Virkon. Når sprayet kan utstyret 

plasseres på ren benk. Virkon skal la virke i 20 minutter før utstyr tas med inn på avdelingen.  
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Bilde 3: Garderober består av ren og skitten side. Vær oppmerksom på at kun rene ting skal berøre ting på 

ren side (rene hender, rene sokker, rene klær).  

 


