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OPPSTALLING AV MUS OG ROTTER PÅ KPM 

1.0 FORMÅL 

1.1 Sikre at lovverket for oppstalling av dyr blir fulgt 

1.2 Sikre at HMS er ivaretatt 

1.3 Sikre god dyrevelferd 

1.4 Sikre at dyrene er oppstallet under forhold som er i samsvar med forsøket 

2.0 ANSVARSFORDELING 

2.1 KPM har ansvaret for at dyrene i KPM (Barrieren, MDU og Konvensjonell enhet) og KPMe er oppstallet 

under gjeldene lovverk. 

2.2 En «HSE declaration and risk assessment for animal experiments» skal fylles ut av bruker i forbindelse 

med FOTS- søknaden. Person med særskilt kontrollansvar (PMSK) skal koble på HMS- koordinator ved 

behov.  

2.3 Bruker, navngitt veterinær, PMSK (person med særskilt kontrollansvar) romansvarlig og 

driftskoordinator utveksler informasjon om forsøket og diskuterer strategier rundt forsøket og 

oppstalling. HMS- koordinator kobles på ved behov. 

2.4 Bruker har ansvaret for at dyrene er oppstallet under korrekt FOTS- prosjekt.  

2.5 Bruker oppdaterer KPM kontinuerlig om viktig informasjon angående forsøket og hensynet til 

dyrevelferd.  

2.6 Bruker er ansvarlig for å oppdatere alle burkort, hvor dyr er i forsøk, med informasjon om forsøket. 

Romansvarlig skal følge opp avvik fra dette og etterspørre tilstrekkelig informasjon.  

2.7 KPM har ansvaret for burskift og daglig tilsyn og skal se til at burene er tilstrekkelig rene, at dyrene er 

friske, at de har tilstrekkelig med miljøberikelse og at de har nok mat og vann. Avvik fra denne reglen 

kan implementeres når særskilte HMS- hensyn må tas.  

2.8 Bruker må sørge for at dyrene har nok mat og vann til neste dag når bur plasseres tilbake på 

oppstallingsrommet etter bruk av lab. Dyrene skal være i god tilstand når man forlater rommet. 
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3.0 PROSEDYRE 

 

        Forberedelse før oppstalling av dyr  

3.1 En «HSE declaration and risk assessment for animal experiments» (hse-declaration-and-risk-

assessment-for-animal-experiments.pdf (uio.no)) skal fylles ut av bruker i forbindelse med FOTS- 

søknaden. PMSK skal koble på HMS- koordinator ved behov. Dyr under forsøk som innebærer bruk av 

toksiske stoffer som medfører karantenetid skal være oppstallet på DU-008A (Tox- rommet). Alle 

forsøk som innebærer bruk av radioisotoper skal foregå på PET/CT lab. Disse forsøkene skal ikke starte 

før klarsignal er blitt gitt av KPM. Egne retningslinjer for tilsyn gjelder for disse forsøkene.  (Dyr som 

skal oppstalles på DU-008A skal ikke flyttes til DU-008A før tre dager før forsøkets start. Dyrene skal 

flyttes tilbake til det oppstallingsrommet de kom fra umiddelbart etter at karantenetiden er over.) 

3.2 Bruker, navngitt veterinær, PMSK (person med særskilt kontrollansvar) romansvarlig og 

driftskoordinator utveksler informasjon om forsøket og diskuterer strategier rundt oppstalling. HMS- 

koordinator kobles på ved behov. 

3.3 Bruker har ansvaret for at dyrene er oppstallet under korrekt FOTS- prosjekt. PMSK skal godkjenne alle 

overføringer av dyr mellom prosjekter, inkludert ulike prosjekter innad i en gruppe.  

3.4 Ved mottak av dyr undersøkes bestillingen i Science Linker (SL) for preferanser for oppstalling før 

dyrene pakkes ut. En bruker skal så langt det lar seg gjøre ha dyrene samlet på ett oppstallingsrom.  

3.5 Personale ved KPM skal ha fått grundig opplæring i seksjonens prosedyrer og skal følge opp dyrene 

ved tilsyn og burskift. 

 

Racker og burkort 

3.6 Racker skal kobles korrekt til hverandre og til ventilasjonsenheten. Påse at innstillingene på 

ventilasjonsenheten er korrekt. Alle ansatte skal ha gjennomgått grundig opplæring i bruk av utstyr. 

3.7 Ved bruk av ISO-bur og ISO-rack må særlig opplæring gis før disse tas i bruk. ISO- bur brukes til 

nyankomne mus i Barrieren og til mus som har eller mistenkes for å ha smitte. 

3.8 Hunner har rosa burkort og hanner har blått (holding- bur). Avlsburene har gule burkort. Bruker må 

oppgi informasjon om spesielle fenotyper og krav til miljøberikelse hos dyr i avl og holding. 

Vokterburene har hvitt burkort. 

3.9 Rødt burkort skal kun benyttes i spesielle tilfeller hvor man må være særlig oppmerksom, som hos 

immunsvake mus. Disse burkortene skal ha en forklaring under «Notes». 

3.10 Grønne burkort er for dyr som er i forsøk. Disse burene må settes som “Experimental” av brukeren i 

SL. Informasjon angående forsøket må legges til av brukeren under “Note” på burkortet i SL. 

Informasjonen må inneholde startdato, en kort beskrivelse av forsøket, forventede komplikasjoner, 

spesielle fenotyper, spesielle krav til mat, vann og miljøberikelse, behandling og kontaktpersonens 

navn og telefonnummer. Romansvarlig skal følge opp denne informasjonen og påse at tilstrekkelig 

informasjon er gitt. Ulike grupper (f.eks. Kontroll / ikke-kontroll) kan markeres ved å bruke "Cage 

purpose". Skriv ut burkortet og fest det til et grønt burkort forbeholdt dyr i forsøk.  

https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/hse-declaration-and-risk-assessment-for-animal-experiments.pdf
https://www.med.uio.no/imb/tjenester/komparativ-medisin/brukerinformasjon/hse-declaration-and-risk-assessment-for-animal-experiments.pdf
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3.11 Sørg for å lese kommentaren på burkortet angående viktig informasjon om dyrene og forsøket. Viktig 

informasjon om oppstalling av dyrene skal være angitt her. All informasjonen på burkortet skal stemme 

overens med innholdet i buret og SL.  

 

Gruppering av dyr 

3.12 Mus og rotter skal i utgangspunktet alltid oppstalles i grupper. Hanner som blir jevnlig blir brukt i avl 

(avlshanner) skal stå alene mellom parringer. Voksner hanner kan stå oppstallet alene så lenge de ikke 

viser symptomer på mistrivsel. Stressede dyr skal brukes i forsøk, hvis egnet, eller avlives. Enslige 

hanner og hunner i et kull skal i utgangspunktet avlives. Disse skal ikke oppstalles alene. (Se SOP 5-03 

Separering av unger fra mus- og rotteavl). 

3.13 Dyr oppstalles i utgangspunktet slik: GM500: maks fem mus, GM900: maks elleve mus, GR900: maks 

fire rotter, GR1800: maks syv rotter. Ved separering av kull, skal ungene i utgangspunktet separeres 

sammen etter kjønn (ikke splittes opp i flere bur). Ett unntak er hanmus fra stammer som slåss mye. 

Disse skal oppstalles i GM500- bur (maks fire mus) for å redusere sjansene for slåssing.  

3.14 Voksne rotter over 600 gram skal oppstalles i GR1800- bur. Rotter over 400 gram kan med fordel 

oppstalles i GR1800- bur (se «Oppstalling av mus og rotter» nedenfor). NB! Alle GR1800- bur skal ha 

vannflasker med kule i korken! Disse korkene må fjernes og sendes separat fra flasken til vaskeriet 

(merkes «Med kule»), siden flaskevaskeren ikke kan håndtere disse. Korkene skiftes ut ved hvert 

burskift.  

3.15 Museavl settes opp i GM900- bur med en til to hunner og en hann (duo/trio). Midlertidig museavl, 

hvor en hann og en hunn settes sammen og hvor hannen tas ut før fødsel, kan tillates i GM500- bur. 

Rotteavl settes opp som duo eller trio i GM1800- bur. Midlertidig rotteavl, hvor en hann og en hunn 

settes sammen og hvor hannen tas ut før fødsel, kan tillates i GR900- bur.  

3.16 Bur med ammer med unger (rotter) skal ha en lapp med separasjonsdato for ungene (dag 21 etter 

fødselen). Ungene skal ikke stalles opp sammen med ammen ut over denne datoen.  

 

Flasketyper og miljøberikelse 

3.17 Alle bur, miljøberikelse, mat og vann brukt til dyr må være autoklavert. 

3.18 GM500-bur skal ha en liten vannflaske (250 ml). Ikke gi GM500- burene en stor flaske (300 ml) siden 

disse flaskene ikke passer til racken. GM/GR 900-bur skal ha to store vannflasker (300 ml). GR1800-bur 

skal ha to store vannflasker (300 ml) med kule i korken. Påse at dyrene har nok vann til neste dag.  

3.19 Påse at fôrkurven i GM500- og GM900- burene er riktig plassert, ellers kan mus bli fanget i fôrkurven. 

Ikke overfyll fôrkurven slik at maten blokkerer for ventilasjonen i lokket. Påse at dyrene har nok mat 

til neste dag. 

3.20 Påse at støet i buret ikke overstiger 2 cm i tykkelse. Miljøberikelse må bestå av minst en tunnel / iglo 

og papir. Tyggepinner brukes kun når det er behov for dette, som ved veldig aktive/stressed dyr. Mer 

papir brukes ved behov. Avlsbur og nylig avvente unger skal ha tilstrekkelig, men ikke for mye papir. 

Vokterdyr og holding- bur kan gis et løpehjul så lenge burkortet ikke er merket med “Skal ikke 

løpehjul”. 

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
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4.1 En «HSE declaration and risk assessment for animal experiments» skal følge med FOTS og HMS- hensyn 

skal følges opp.  

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

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

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 GM500-, GM/GR900- og GM1800- bur 

5.2 Racker og ventilasjonsenheter 

5.3 Autoklaverte vannflasker, 250 ml, 300 ml og 300 ml med kule i korken 

5.4 Autoklavert mat og miljøberikelse  

5.5 Science Linker  

5.6 Burkort 

 

6.0 REDIGERINGSHISTORIKK 

6.1 24.10.2010: opprettet SOP for separering i «gammel» avdeling 

6.2 15.11.2012: opprettet SOP for separering i ny mal. Denne må redigeres når database for ny avdeling 

velges. 

6.3 03.03.2014: revidert SOP antall dyr /bur mv. 

6.4 26.06.2018: mer omfattende endringer (Frøydis Kilmer)    

6.5 15.06.2021: lag til informasjon om at alle GR1800- bur skal ha vannflasker med kule i korken (Frøydis 

Kilmer)                    

6.6 28.10.2021: Informasjon om «HSE declaration and risk assessment for animal experiments» og 

oppstalling av dyr i forsøk med toksiske substanser og radioisotoper lagt til. Punkt 2.6: oppfølging fra 

romansvarlig lagt til. Punkt 3.3: PMSK skal godkjenne overføring mellom prosjekter. (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 
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Oppstalling av mus og rotter 

 

 

Mus 

GM500 bur GM900 bur 

1-5 mus maks 11 mus 

 

Rotter 

Vekt GM900 bur GM1800 bur 

< 200 g 2-4 rotter maks 7 rotter 

200-300 g 2-3 rotter maks 7 rotter 

300-400 g 2 rotter maks 5 rotter 

400-600 g 

30 g 

2 rotter maks 4 rotter 

> 600 g Ikke aktuelt  maks 3 rotter 

  

 

 

 

 


