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FORBEREDELSE TIL REDERIVERING AV ROTTER MED KEISERSNITT 

1.0 HENSIKT 

1.1 Rederivering med keisersnitt utføres for å rengjøre en eller flere unike linjer ved påviste uønskede 

patogener.  

1.2 Prosedyren skal se til at alle leddene forut for keisersnittet er godt planlagt. 

2.0 ANSVARSFORDELING 

2.1 Avdelingsleder er ansvarlig for prosedyren. Koordinering kan utføres av avdelingsleder eller en annen 

person oppnevnt av leder. 

2.2 Den som koordinerer skal, sammen med de øvrige involverte i god tid forut for keisersnittet utarbeide 

en skriftlig plan for forberedelsene til keisersnittet og utførelsen av keisersnittet. 

2.3 Alle involverte må være innforstått med sin rolle i prosedyren og se til at de enkelte leddene i planen 

utføres som planlagt. 

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Planlegging av rederiveringen skal straks settes i gang når uønskede patogener blir påvist og stegvis 

eliminasjon er påkrevd. Strenge hygienetiltak settes i gang for å minimere risikoen for smitte til 

omgivelsene. En lab i umiddelbar nærhet til oppstallingsrommet med smittede dyr blir dedikert til disse 

dyrene.  

3.2 Avdelingsleder kontakter brukerne og informerer om at rederivering er nødvendig for å reetablere 

rene linjer. 

3.3 Avdelingsleder, PMSK (person med særskilt kontrollansvar) og annet relevant personale legger en plan 

for prosessen. Denne planen deles med øvrig KPM (Seksjon for komparativ medisin)- personale. 

Navngitte personer velges ut til å utføre de ulike oppgavene: flytting av rene dyr, sanering av rom, 

bestilling av utstyr, bestilling av dyr, oppsett av avl, pluggsjekk, veiing av hunner, injisering av Depo-

Provera (medroksyprogesteron til å stoppe fødselen), keisersnitt osv.  

3.4 Relevante SOP-er må leses og forstås av de involverte. Et møte må holdes hvor alle detaljer og spørsmål 

diskuteres. 

3.5 Et egnet oppstallingsrom tømmes og desinfiseres. Dette skal brukes til oppstalling av de rederiverte 

dyrene og til oppstalling av innkjøpte og rene dyr. Fostermødrene (innkjøpte dyr) oppstalles her. 
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3.6 Dato for keisersnitt av donordyr (linjen som skal rederiveres) tilpasses etter stamme og skal utføres 

dagen etter at fostermoren har født. Rottestammer kan ha forskjellige drektighetstider. Bruk kunnskap 

om stammen slik at donordyr føder ca. dagen etter fostermoren. 

3.7 Fem navngitte personer må velges ut: Person 1 sender ut donorhunner fra urent oppstallingsrom; 

Person 2 transporterer donorhunnen mellom urent oppstallingsrom og uren lab + transporterer de 

rederiverte ungene til rent oppstallingsrom; Person 3 og Person 4 utfører keisersnittet; Person 5 tar 

imot ungene på rent oppstallingsrom. Se SOP «15-03 Rederivering av rotter ved keisersnitt» for 

detaljer rundt utføringen av keisersnittet.  

3.8 Det ses til at det utstyret som trengs er på plass. Utstyr som mangler må anskaffes. Nødvendig utstyr 

er: 

 sterile Q-tips 

 fysiologisk saltvann 

 objektglass 

 krystallfiolett løsning, Sigma-Aldrich 

 mikroskop (200x) 

 CO2 apparat  

 virkon 

 bunnen av et tom 500- bur (til desinfisering av uterus) 

 bunnen av et tomt 900- bur (til desinfisering av fostermor) 

 autoklavpapir til å pakke inn operasjonssettene 

 operasjonssett 1; To sakser (en større og en mindre/ to mindre) og to pinsetter (en kirurgisk og 

en anatomisk) 

 operasjonssett 2; En mindre saks og to pinsetter (en kirurgisk og en anatomisk) 

 sterile forklær/frakker 

 sterile hansker 

 varmepute 

 sterilt underlag/ autoklavert papir til å dekke arbeidsbenk og varmepute 

 sterilt vann 

 glassperle- sterilisator med glassperler 

 dopram (stimulerer respirasjon) i pipetter 

 500- bur til transport av unger 

 Depo-Provera  

 

3.9 Avl av dyr til trening- på pluggsjekk, keisersnitt og overføring til fostermor, settes opp. Treningen 

gjennomføres i god tid før rederiveringen skal finne sted. 

3.10 Et tilstrekkelig antall 14 uker gamle Sprague Dawley hunner (med eller uten erfaring med fødsel) med 

SPF/SOPF mikrobiologisk status og 14 uker gamle Sprague Dawley hanner med SPF/SOPF 

mikrobiologisk status bestilles inn av PMSK. Disse oppstalles på rent oppstallingsrom. 

Akklimatiseringstiden etter ankomst er minst tre dager. Øremerk hunnene slik at disse kan skilles fra 

hverandre.  

3.11 Avl av fostermødre (innkjøpte dyr) og donordyr (linjen som skal rederiveres) planlegges.   
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3.12 Book lab for utføring av keisersnitt i god tid. 

 

Avl og oppfølging av fostermødre 

3.13 Planlegg å sette opp nok avl med tanke på at ikke alle blir drektige. Det anbefales å sette opp fire 

hunner per linje.  

3.14 Strø skal gis fra hannen til hunnene syv dager før avlen settes opp. Stall hannen opp alene slik at han 

kan lage seg et revir. 

3.15 Trio- avl med fostermødre settes opp. Vei hunnene og noter vekten på burkortet og i SL. Velg hunner 

som er i østrus. Østrus kan sjekkes ved utseende på vaginalåpning (se figur 1), cellemorfologi i vagina 

(Performing Vaginal Lavage, Crystal Violet Staining, and Vaginal Cytological Evaluation for Mouse 

Estrous Cycle Staging Identification (nih.gov) eller på parringstilbøyeligheten.  

3.16 Pluggsjekk av fostermødre utføres dagen etter parring og opptil to dager etter avlen er satt opp. Hvis 

en av hunnene er vaginal-plugg positiv (vp+), tas denne ut og buret merkes med dato for vp+ og 

forventet fødselsdato (ca. 22 - 23 dager etter vp+). SL skal også oppdateres. Hvis begge hunnene er 

vp+, tas hannen ut. Stall hunnene opp sammen. Avlen avsluttes onsdagen selv om en eller begge 

hunnene er vp negative (vp-).  

3.17 Vei hunnene dag syv (og ti) etter parring for å bekrefte/ avkrefte drektighet. Ny avl med pluggsjekk 

settes opp ved behov. 

3.18 Fostermødrene plasseres enkeltvis i rene bur fredagen uken før forventet fødsel.  

3.19 Forhåpentligvis føder fostermoren på dag 19 eller i løpet av de neste dagene. Det sjekkes daglig for 

fødsel og at alt står bra til. Registrer fødsel i SL og informer alle involverte.  

 

     Avl og oppfølging av donordyr 

3.20 Se til at hunnene er øremerket slik at de kan skilles fra hverandre. Planlegg å sette opp nok avl med 

tanke på at ikke alle blir drektige.  

3.21 Donordyrene er oppstallet på urent oppstallingsrom. Strø skal gis fra hannen til hunnene syv dager 

før avlen settes opp. Stall hannen opp alene slik at han kan lage seg et revir. 

3.22 Trio- avl av donordyr settes opp to dager etter etableringen av avl med fostermødre. Vei hunnene og 

noter dette på burkort og i SL. Sett hunnene inn til hannen. Velg hunner som er i østrus. Østrus kan 

sjekkes ved utseende på vaginalåpning (se figur 1), cellemorfologi i vagina (Performing Vaginal Lavage, 

Crystal Violet Staining, and Vaginal Cytological Evaluation for Mouse Estrous Cycle Staging 

Identification (nih.gov) eller på parringstilbøyeligheten. 

3.23 Ta ut hunnene ved vp+. Merk burkortet med dato for vp+ og forventet fødselsdato (ca. 21 - 23 dager 

etter vp+). SL skal også oppdateres. Stall hunnene opp sammen. Avlen avsluttes fredagen selv om en 

eller begge hunnene er vp negative (vp-).  Ny avl med pluggsjekk settes opp ved behov. 

3.24 Vei hunnene dag syv (og ti) etter parring for å bekrefte/ avkrefte drektighet. Dato for keisersnitt 

bekreftes. Nytt møte avholdes med alle involverte parter. Bekreft at lab er booket og endre eventuelt 

datoen om nødvendig.   

3.25 Det skal være planlagt slik at donorhunnen forventes å føde dagen etter at fostermoren har født. Dag 

tre fra forventet fødsel injiseres donorhunnen med Depo-Provera, 0,01 ml/300 g s.c. for å utsette 

fødselen. Stall hunnene opp en og en.   

3.26 Ved uforutsett fødsel, må ny rederivering planlegges.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490233/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490233/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490233/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490233/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490233/
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4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for korrekt påkledning og bruk av verneutstyr. 

4.2 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for forsvarlig håndtering av dyr. 

4.3 Arbeidet skal foregå på en ventilert benk eller laf- benk for å minimere eksponering for allergener og 

agens og for å begrense spredningen av disse til omgivelsene. 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 900- bur 

5.2 Store vannflasker med kule i korken 

5.3 Miljøberikelse  

5.4 Objektglass 

5.5 Krystallfiolett løsning, Sigma-Aldrich 

5.6 Mikroskop (200x) 

5.7 Depo-Provera 

5.8 SL 

6.0 ENDRINGSHISTORIKK 

6.1  Noe basert på SOP «Keisersnitt ansvar oppstalling passasje» opprettet 10.09.2014 av Mikael Westberg 

6.2 20.05.2021; Endring av opprinnelig SOP (Keisersnitt ansvar oppstalling passasje) til «Planlegging og 

ansvarsfordeling ved rederivering med keisersnitt»- større endringer (Frøydis Kilmer) 

 

7.0 REFERANSER 

7.1 Forskrift om forsøk med dyr, sist endret FOR-2010-08-06-1147 

7.2 APPENDIX A to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for 

Experimental and other Scientific Purposes. Guidelines for accomodation and care of animals 

7.3 DIRECTIVE 2010/63/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010 

on the protection of animals used for scientific purposes 

7.4 Trinnvis elimineringsplan av Streptococcus på 045 

7.5 Rederivering av rotter med keisersnitt 

7.6 6 steps for setting up timed pregnant mice (jax.org) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jax.org/news-and-insights/jax-blog/2014/september/six-steps-for-setting-up-timed-pregnant-mice
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 Figur 1: Østrus- syklus hos mus 

 

 
https://www.jax.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


