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DAGLIG TILSYN AV DYR 

1.0 HENSIKT 

1.1 Sikre god dyrevelferd 

1.2 Sikre at HMS- hensyn er tatt 

1.3 Sikre god kommunikasjon mellom brukerne og Seksjon for komparativ medisin (KPM) 

1.4 Sikre god intern kommunikasjon i KPM 

2.0 ANSVARSFORDELING 

2.1 Avdelingsleder ved KPM er ansvarlig for at tilsyn gis til alle dyr som er tilknyttet seksjonen. 

Avdelingsleder kan delegere ansvaret for organisering av tilsyn til driftskoordinator. 

2.2 En «HSE declaration and risk assessment for animal experiments» skal fylles ut av bruker. 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 daglig tilsyn. HMS- 

koordinator kobles på ved behov.  

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

Romansvarlig skal følge opp denne informasjonen og påse at tilstrekkelig informasjon er gitt.  

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

2.6 Romansvarlig kontrollerer ventilasjonsenheter, utfører tilsyn, utfører burskift, utfører requests og 

utfører andre oppgaver tilknyttet sitt rom.  

2.7 Bruker følger opp dyr hvor komplikasjoner forventes eller oppstår.  

2.8 Romansvarlig kontakter brukergruppen ved spørsmål og avvik angående dyrene og forsøket, og kobler 

på navngitt veterinær og PMSK. 

2.9 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 de.  

2.10 Driftskoordinator kan endre ansvarsfordelingen dersom nødvendig. 

2.11 Helgevakter er ansvarlig for daglig tilsyn lørdag og søndag 
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3.0 PROSEDYRE 

Informasjon om forsøkene 

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.   

3.2 Bruker, navngitt veterinær, PMSK, romansvarlig og driftskoordinator utveksler informasjon om 

forsøket og diskuterer strategier rundt daglig tilsyn.  HMS- koordinator kobles på ved behov. 

3.3 Alle bur med dyr som er planlagt for forsøk må settes som “Experimental” av brukeren i Science Linker 

(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 kostholdsbehov, spesielle krav til miljøberikelse, behandling, 

kontaktperson og telefonnummer. Ulike grupper (f.eks. Kontroll / ikke-kontroll) kan markeres ved å 

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

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

Dette skal stå som kommentar på burkortet. Informasjonen skal overføres til ungene ved separering 

og til nye avlsbur.  

3.5 Hvis forsøket tilsier at dyrene må overvåkes nøye og dyrene må scores, må dette følges opp av 

brukeren. Score- skjemaet må fylles ut og gjøres tilgjengelig i en mappe inne i rommet. Merk burkortet 

med et "øye-klistremerke" innrammet med en rosa markeringstusj (tilgjengelig i rommet) for å signere 

til personalet på KPM om ytterligere oppfølging. 

3.6 All informasjon om behandling i form av medisin, kirurgi osv. må legges til i «Animal examination” i 

SL. Merk burkortet med et "øye-klistremerke" innrammet med en rosa markeringstusj for å signere 

til personalet ved KPM om ytterligere oppfølging.  

3.7 I tilfelle av operasjon, må et eget post-operativt skjema for administrasjon av smertestillende festes 

til buret og følges opp av bruker. (Se figur 1.) 

3.8 Dersom dyr i avl eller holding har spesiell fenotyper eller spesiell krav til miljøberikelse, skal dette stå 

som kommentar på burkortet. Informasjonen skal overføres til ungene ved separering og til nye 

avlsbur.  

 

Hygiene 

3.9 Det skal ikke benyttes hansker i korridorene. Unntaket er ved håndtering av utstyr. Hender desinfiseres 

når man kommer inn i oppstallingsrommet. Man tar da på hansker; lilla innerst og blå ytterst. Hansker 

kastes i det man forlater oppstallingsrommet. Lilla hansker kan beholdes dersom man skal ta med 

traller, skitne ting, kadavre etc., ut fra rommet til uren korridor. Hanskene skal da desinfiseres før man 

forlater oppstallingsrommet og kastes når man er ferdig med oppgaven. 

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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3.10 Sprayflasker, pc, dørhåndtak etc. håndteres med lilla eller helt rene blå hansker. Dersom man trenger 

nytt redemateriale, mat etc., skal dette kun håndteres med helt rene hansker.  

3.11 Hvis du har behov for ett rent bur kan du ta ett fra ren korridor, eller fra ren hylle inne på rommet. 

Det er også mulig å benytte rent bur fra samme rack.  Det er ikke tillatt å bruke rene bur fra en rack 

forså å plassere på en annen rack.  

3.12 Dersom bur er blitt åpnet, skal man gå ut via uren korridor og luftdusj før man går tilbake til ren 

korridor. 

3.13 Hvis virkon er i bruk, skal laf- benken desinfiseres av romansvarlig på starten av dagen. Virkon skal 

virke i 10 min. og benken vaskes deretter av med såpevann. Annet desinfeksjonsmiddel, som Prochlor, 

skal brukes på slutten av dagen. Desinfeksjonsmidler skal brukes under avtrekk og lilla hansker og 

vernebriller skal benyttes. Desinfeksjonsmidlene bør helles på papir, ikke sprayes. 

3.14 De samme hanskene kan benyttes mellom bur som deler vokterdyr. Disse burene tilhører da samme 

enhet. NB! Vokterburene skal håndteres til slutt!  

3.15 Ytre hansker skal kastes og laf- benken skal vaskes med såpevann og desinfiseres med 70 % etanol 

etter håndtering av bur på en enhet. Penner etc. desinfiseres med 70 % etanol.  

 

Burkort og merking av bur  

3.16 Hunner har rosa burkort og hanner har blått (holding- bur). Avlsburene har gule burkort. 

Vokterburene har hvitt burkort. Grønne burkort brukes til dyr i forsøk. Røde burkort skal kun benyttes 

i spesielle tilfeller.  

3.17 Gule lapper brukes til å notere om det er drektige hunner i buret og til registrering av fødsel og 

separering av kull. Rosa lapp = viktige beskjeder som skal leses. Alle andre beskjeder kan skrives på 

andre lapper som ikke er gule eller rosa.  Alle lapper skal påføres dato og burnummer samt relevant 

informasjon. Informasjonen om dyrene skal også oppdateres i SL. 

 

Tilsyn 

3.18 Ventilasjonsenhetene kontrolleres med tanke på temperatur og relativ luftfuktighet og verdiene 

noteres på skjemaet. Eventuelle avvik noteres på skjemaet. Dersom det er store avvik som ikke går seg 

til innenfor forsvarlig tidsrom, skal dette rapporteres til utstyrsansvarlig (Vaktsentralen i helgene). 

3.19 GM500- bur skal kun ha små vannflasker (500 ml). NB! Alle GR1800- bur skal ha store vannflasker 

(300 ml) med kork med kule grunnet problemer med vanninntak! Overfør korken med kule til den nye 

vannflasken ved påfyll av vann. Korkene byttes ut ved burskift. Disse sendes da separat fra flasken til 

vaskeriet i en boks merket «Med kule». 

3.20 Det ses til at alle dyr har nok vann, mat, miljøberikelse, at dyrene er friske og at burene er korrekt 

koblet til ventilasjonen. Påfyll av vann og mat skjer bare hvis det vurderes at buret kan gå tomt før 

neste virkedag. Ved tilsyn fredagen, gis påfyll nok til mandagen. Skift av vannflasker før helgen kan 

startes torsdagen.  

3.21 Bur skiftes etter plan for burskift (se egen SOP for burskift). Kull skal i utgangspunktet separeres ved 

separeringsdato (se egen SOP for separering av kull). Driftskoordinator skal informeres dersom burskift 

må utsettes til dagen etter. 
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3.22 Møkkete/tomme flasker sorteres etter størrelse og plasseres på en tralle sammen med møkkete bur. 

Flasker må plasseres i egnet kurv dersom kurv er tilgjengelig. Det er ulike kurver for små og store 

flasker. Tomme flaskekurver plasseres også på trallen.  

3.23 Dyr i avlsbur og holdingbur hvor unormale fenotyper eller kliniske symptomer ikke forventes, skal 

observeres uten at burene forstyrres. Hvis notatet på burkortet tilsier det eller det er rosa lapper på 

buret, skal dyrene inspiseres mer inngående. Behandling av dyr skal avklares med veterinær og bruker. 

3.24 Dersom det er slåssing i et bur, skal dyrene inspiseres. Hansker skal skiftes etter at lokket er åpnet og 

før dyrene håndteres for å minimere stress (for ikke å tilføre nye lukter). Blodig papir byttes ut slik at 

man kan følge opp slåssingen. Viktig informasjon om skader noteres på rosa post- it lapp med dato og 

beskrivelse. Dette skal følges opp. Det skal vurderes om dyrene må skilles for å unngå fremtidige 

skader, hvis alvorlige, eller hvis slåssing har pågått over lengre tid. 

3.25 Hvis det er syke eller skadde dyr i buret, skal eventuell behandling igangsettes (Se vedlegg 1 og 2). 

Hvis avliving anses som nødvendig, skal dyret avlives. Brukere skal, dersom forsvarlig, på forhånd 

informeres om syke dyr per e-post (se e-post liste og SL). Navngitt veterinær og PMSK skal kobles på. 

Det skal informeres om hvilket dyr det gjelder (individet merkes i SL og informasjonen om dyret 

kopieres), årsak for avliving og tidspunkt for avliving. Tidspunkt for avliving skal skje innen en rimelig 

tidsfrist som utelukkende baseres på dyrets tilstand. Det vurderes om bruker i tillegg bør kontaktes per 

telefon. Akutt syke dyr, hvor avliving ikke kan vente, skal avlives på stedet. Mus kan avlives med 

nakkestrekk, dersom god opplæring er gitt, eller med CO2. Rotter eldre enn tre uker skal avlives med 

CO2. Brukere skal informeres og SL og burkortet skal oppdateres. Kadaver legges i en merket pose i 

fryseren.  

3.26 Den som fører tilsyn skal kontakte bruker ved eventuelle andre avvik eller spørsmål. Navngitt 

veterinær og PMSK skal kobles på.  

3.27 Navngitt veterinær og PMSK skal kobles på ved avvik vedrørende dyrevelferd. PMSK eller navngitt 

veterinær fyller ut skjema for "Registrering av avvik angående dyrevelferd". Navngitt veterinær 

videresender ferdig utfylt skjema til FOTS- ansvarlig og eventuelt også til Mattilsynet eller ledelsen ved 

UiO. 

3.28 Dersom man observerer drektige dyr, fester man en gul lapp på buret hvor det står drektig/drektige. 

Disse fjernes/byttes ut ved fødsel. Åpne forsiktig buret og inspiser for fødsel (eller fødselsproblemer) 

hvis du observerer blod i avlsburet. Ikke håndter ungene. Kullet skal kjønnsbestemmes ved burskift og 

dette skal noteres på burkort/ lapp. Dato for fødsel og separering av kull noteres på gul lapp. Fødsel 

skal registreres i SL. Øvrig informasjon om avlen, som dårlig produksjon etc., noteres på buret og 

brukeren informeres. Ved avvenning skal mus i utgangspunktet separeres på dag 20, rotter på dag 21. 

3.29 Dersom en avlshunn blir funnet død eller må avlives og det er et kull i buret uten en egnet avlshunn 

igjen til å ta seg av dette, skal kullet separeres, avlives eller omplasseres (hvis svært viktige dyr). 

3.30 Mus og rotter skal ikke stå alene hvis ikke forsøket krever dette. Hunmus fra ulike bur kan settes 

sammen. Hanmus fra ulike bur kan ikke settes sammen pga. fare for slåssing. Voksne hanmus kan stå 

oppstallet alene dersom de ikke viser symptomer på stress. Hann- og hunnrotter fra ulike bur kan 

settes sammen (samme kjønn). Dette skal avklares med bruker. Dyrene skal øremerkes slik at de kan 

skilles fra hverandre.  

3.31 Penner og lapper ryddes bort etter endt tilsyn. Laf- benken desinfiseres med Prochlor, hvis i bruk, og 

golvet kostes. PC-bord, tastatur og datamus desinfiseres med 70 % etanol. 
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3.32 Romansvarlig skal kontrollere at alle dyrene har fått tilsyn før rommet forlates for dagen. Tilsyn og 

burskift noteres på eget skjema. 

3.33 Det kontrolleres at alle racker er koblet til ventilasjonsenheten og at ventilasjonsenheten er på før 

man forlater oppstallingsrommet for dagen. 

3.34 Trallen med skittent utstyr plasseres på skitten side av vaskeriet. 

 

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 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 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. 

4.4 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. 

4.5 Alle som håndterer kjemikalier må ha tilstrekkelig opplæring og tilgang til riktig verneutstyr for å sikre 

sikker bruk av disse kjemikaliene. 

4.6 Alle skal være kjent med Eco Archive og sikkerhetsdatablader for de kjemikaliene de måtte utsettes 

for. 

 

Rely+On Virkon 

Tabletter 

CAS  nr Piktogram Faresetninger Sikkerhetssetninger 

Pentakalium-

bis(peroksymonosu

lfat)-bis(sulfat) 

Eplesyre 

Sulphamidic acid 

Natriumdodecylbe

nzensulfonat 

Dipotassium 

peroksodisulfat 

 

70693-62-8 

 

6915-15-7 

5329-14-6 

25155-30-0 

7727-21-1 

 

 

 

H315 Irriterer huden. 

H318 Gir alvorlig 

øyeskade.  

H335 Kan forårsake 

irritasjon av 

luftveiene.  

H412 Skadelig, med 

langtidsvirkning, for liv 

i vann.  

EUH 208 Inneholder 

Dipotassium 

peroksodisulfat: Kan gi 

en allergisk reaksjon. 

P102 Oppbevares 

utilgjengelig for barn.  

P273 Unngå utslipp til 

miljøet.  

P280 Benytt 

vernehansker / 

verneklær / øyevern / 

ansiktsvern. 

 P305+P351+P338 VED 

KONTAKT MED 

ØYNENE: Skyll forsiktig 

med vann i flere 

minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser 

dersom dette enkelt lar 

seg gjøre. Fortsett 

skyllingen. 

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
https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements
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 P310 Kontakt 

umiddelbart et 

GIFTINFORMASJONSSE

NTER eller lege.  

P501 Fjerning av 

containere til en 

søppelplass i henhold til 

lokal, regional og 

nasjonal lovgivning. 

 

Contec Prochlor CAS  nr. Faresetninger Førstehjelpstiltak 

Calcium 

Hypochlorite 

7778-54-3 
H272; Kan intensivere brann; 

oksidant  

H302; Farlig ved svelging  

H314; Forårsaker alvorlige 

hudforbrenninger og øyeskader  

H400; Veldig giftig for 

vannlevende liv  

EUH031 Kontakt med syrer 

frigjør giftig gass 

 

Hudkontakt: Vask straks med 

store mengder såpe og vann.  

Øyekontakt: Skyll øyet under 

rennende vann i 15 minutter. 

Kontakt lege. Svelging: Skyll 

munnen med vann. Innånding: Gå 

ut i frisk luft etter tilfeldig 

inhalering av damper. Kontakt 

lege. 

 

 

Kemetyl teknisk 

etanol 96% 

CAS  nr. Piktogram Faresetninger  Sikkerhetssetninger 

Etanol 64-17-5 

 

 

 

H225 Meget 
brannfarlig væske 
og damp 
H319 Forårsaker 
alvorlig øyeirritasjon 
 

P210 Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, 
åpen ild og andre 
antennelseskilder. Røyking 
forbudt. 
P370 + P378 I tilfelle brann: 
Slukk med karbondioksid 
(CO2), skum, pulver eller 
vann. 
 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements
https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements
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5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Autoklavert vann  

5.2 Autoklavert mat og miljøberikelse  

5.3 Science Linker  

5.4 Hansker  

5.5 Kulepenner og lapper 

5.6 Såpevann 

5.7 Tørkepapir 

5.8 Etanol 

5.9 Virkon/Prochlor 

6.0 ENDRINGSHISTORIKK 

6.1 Opprettet 03.03.14  

6.2 26.06.2018: Omfattende endringer av Frøydis Kilmer 

6.3 26.03.2020: Oppdatering angående kommunikasjon fra brukerne til KPM og kommunikasjon mellom 

romansvarlig og daglig leder/ ansvarlig veterinær av Frøydis Kilmer 

6.4 16.07.2020: Div. mindre endringer. Tabeller over kjemikalier lagt til under HMS, Frøydis Kilmer 

6.5 09.03.2021: Appendix 1: Akutte kliniske tilstander hos mus og Appendix 2: Medisiner som kan brukes 

til behandling lagt til- Forfattet av Katarzyna Joanna Zelewska (Frøydis Kilmer) 
6.6 15.06.2021: informasjon om bruk at flaskekorker med kule til GR1800- bur lagt til (Frøydis Kilmer). 
6.7 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. Avsnitt 3.26 lagt til: 

"Registrering av avvik vedrørende dyrevelferd". (Frøydis Kilmer) 
6.8 22.12.2021: Lagt til setning 3.11 (Helene Tandberg) 

 

7.0 REFERANSER 

7.1 Landbruks- og matdepartementet (1996) Forskrift om forsøk med dyr. http://www.lovdata.no/cgi-

wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960115-0023.html (Åpnet 10.12.12) 

7.2 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 

7.3 https://app.ecoonline.com//documents/msds/1020534/18423235_286_ab299121bd649bf5b66f93c

abc7e3290.pdf 

7.4 https://app.ecoonline.com/ecosuite/applic/sk/index.php?applicationID=4&locationID=0#9619016 

7.5 https://app.ecoonline.com//documents/msds/1000362/15738015_286_4ac77e6f156a8f4d9518e53

3d0a4990d.pdf 

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960115-0023.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960115-0023.html
https://app.ecoonline.com/documents/msds/1020534/18423235_286_ab299121bd649bf5b66f93cabc7e3290.pdf
https://app.ecoonline.com/documents/msds/1020534/18423235_286_ab299121bd649bf5b66f93cabc7e3290.pdf
https://app.ecoonline.com/ecosuite/applic/sk/index.php?applicationID=4&locationID=0#9619016
https://app.ecoonline.com/documents/msds/1000362/15738015_286_4ac77e6f156a8f4d9518e533d0a4990d.pdf
https://app.ecoonline.com/documents/msds/1000362/15738015_286_4ac77e6f156a8f4d9518e533d0a4990d.pdf
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Oppstalling av mus og rotter 

 

Mus 

GM500 bur GM900 bur 

1- 5 mus Maks 11 mus 

 

Rotter 

Vekt GR900 bur GR1800 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 tillatt Maks 3 rotter 

 

Figur 1. 

Registration of Analgesic 
Ear tag: 

Date of surgery: 
Analgesic/Dose Date Time Initials 
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Vedlegg 1: Akutte kliniske tilstander hos mus 

 

Kliniske symptomer 

 

Beskrivelse Handlinger Bilder 

 

Medfødte misdannelser 

 

 

Hydrocephalus 

 

Det klassiske tegnet er et 

forstørret, kuplet hode, 

ataksi og  depresjon. 

 

Avliving 

 

 
 
 

Malokklusjon 
 

En feiljustering av tennene 

eller feil forhold mellom 

tennene i de to tannbuer. 

På grunn av 

tannmisdannelse har et 

dyr problemer med å spise 

med ubehag for å tygge 

maten. 

 

Avliving 

 

 

 

Vaginal septum eller 

imperforate vagina 

Akkumulering av sekreter 

forårsaker betydelig 

distensjon av skjede, 

livmorhals og livmor og 

manglende evne til å 

reprodusere. Hvis musen 

parres, kan det føre til 

vanskeligheter under 

fødselen (dystoki). 

 

Avliving 
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Dårlig utviklede 

avkom 

 

Avkom er svake, dårlig 

utviklede, med 

fenotypiske endringer som 

utilstrekkelig kroppsvekt, 

mangel på lemmer etc. 

 

Avliving 

(undersøk 

avlsplanen med 

FOTS- 

prosjekt/bruker 

eller 

leverandør) 

 

 

Akutte kliniske tilstander - MUS 

Alltid sjekk tilstanden i samsvar med FOTS 

Kliniske symptomer 

 

Beskrivelse Handlinger Bilder 

 

 

 

 

Vekttap/vektøkning 

 

 

 

 

< 5 % vekttap Sjekk tenner, se etter andre 

kliniske tegn. 

 

5- 10 % vekttap Sjekk tenner, se etter andre 

kliniske tegn, legg mat i 

bunnen av buret, gi oppbløtt 

mat, vei dyr to ganger per 

uke. 

 

10- 20 % vekttap Sjekk/korriger årsakene, 

bruk oppbløtt mat eller 

gelekapsel, vei dyr daglig, 

informer veterinær. 
 

 

15- 20 % vektøkning 

med bevegelsesvansker 

 

 

Umiddelbar avliving (OBS! 

Undersøk FOTS) 

 

 

 Mindre reduksjon i 

aktivitetsnivå, sakte 

bevegelse, tregere til å 

Øk hyppigheten av tilsyn, 

undersøk mulige årsaker og 

handle deretter, f.eks. ved 
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Generell oppførsel 

(mobilitet, merkelig/ 

unormal bevegelse, 

skyter rygg, 

interaksjon i buret 

svare på stimuli, litt 

markert/ skyter rygg, 

mindre interaksjon med 

andre dyr i buret, noe 

forsømmelse av 

redebygging 

artritt- gi mykere og dypere 

strø; gi ekstra varme (papir), 

smertestillende bør 

vurderes. 
 

Mer åpenbart motvilje 

mot å bevege seg (når 

lokket er fjernet), 

mindre våken enn 

normalt, stereotypi, 

halte, skyter rygg, 

piloereksjon, merkbar 

isolering, aggressivitet 

Som ovenfor, hyppig bytting 

av berikelse til dyr med 

stereotypisk atferd, daglig 

tilsyn, gi smertestillende 

midler (per os administrering 

kan vurderes), avliving bør 

vurderes. 

 

 

Lite frivillig aktivitet, 

isolert fra andre, 

piloereksjon i stor grad, 

parese, ataksi, 

forverring av noen 

tidligere tegn, anfall 

 

Umiddelbar avliving 
 

 

 

 

 

Ulcerøs dermatitt 

(DU) 

(bruk eget score 

skjema for UD ved 

behov) 

Mild form: 

Alopesi (hårløshet), kløe 

og rødfarge i huden, 

lesjoner mindre enn 1 

cm i diameter 

Behandling vurderes med 

Klorhexidin- preparater, 

negler på bakbeina klippes 

hver 10-14 dager. 
 

Moderat form: 

Intens kløe, rødhet, 

skorper 1-2 cm 

Som ovenfor; ingen 

forbedring etter to 

behandlinger er indikasjon 

på avliving. 
 

Alvorlig form: 

Insisterende kløe, 

ulcerøse lesjoner, åpne 

sår mer enn 2 cm, 

sekundære 

bakterieinfeksjoner 

 

 

Umiddelbar avliving 
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Hudblekhet eller 

gulfarging 

Moderat form: Svak 

hudblekhet eller 

gulfarging i føtter, hale 

og øyne 

Undersøk mulige årsaker, se 

etter andre kliniske tegn, 

hvis noen- gi ekstra papir. 

 

Alvorlig form: 

hudblekhet eller 

gulfarging i føtter, hale 

og øyne 

Som ovenfor, blodprøver 

anbefales for å finne ut av 

årsaken. Avliving bør 

vurderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolaps (rektal, 

vaginal) 

 

Mild form: diameter på 

1-2 mm, vevet er fuktig 

og rosa 

 

Smertestillende behandling 

vurderes, øk hyppigheten av 

tilsyn, vaselin lokalt, mykt 

strø, myk mat eller 

gelekapsel. 

 

 

Moderat form: 

diameter på 3 -7 mm, 

vaginal/rektal område 

er hovent, vevet er 

fuktig og rosa, ingen 

bløding, nedsatt 

allmenntilstanden 

Som ovenfor, 

smertestillende behandling, 

rens vevet med saltvann, 

smør med vaselin, 

antibiotikasalve. Avliving bør 

vurderes 
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Alvorlig form: mer enn 7 

mm, vaginal/rektal 

området er hovent, 

vevet er mørkt 

rosa/rødt eller svart, 

tørt og nekrotisk, 

blødning, dårlig 

allmenntilstanden 

 

 

 

Umiddelbar avliving 

 

 

 

 

Penisprolaps 

 

Alltid alvorlig form 

 

Umiddelbar avliving 
 

 

 

 

 

Ytre 

klumper/svulster 

 

Små klumper 

Ingen behandling hvis det 

ikke påvirker normale 

kroppsfunksjoner, øke 

hyppigheten av tilsyn. 
 

 

Medium klumper (0,5-

0,8mm), ingen 

sårdannelse eller 

bevegelsesvansker  

Som ovenfor; sjekk 

eventuelle andre symptomer 

(lymfeknuter utvidelse), 

inspiseres minst to ganger 

per uken 
 

 

Store klumper (> 0,8 

mm) bevegelsesvansker 

og/eller ulcerøse sår 

 

Umiddelbar avliving 
 

 

 

 

 

 

Øyeproblemer 

 

Defekter som ikke 

påvirker dyrets helse: 

 

- opakt hornhinne 
eller katarakt: 
hvit flekk på øyet 

(opakt 

hornhinne) eller i 

 

 

Må skilles fra keratitt ved 

bruk av forstørrelsesglass. 

Ingen behandling 
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øyet (opakt 

linse/katarakt) 

Overflaten er 

glatt uten utflod. 

 

- microphthalmia 
anophthalmia 

 

 

 

 

Konjunktivitt 

rødfarget/hevelse i 

øyelokkene uten/med 

utflod. 

 

Øk frekvensen av tilsyn, klipp 

negler på fram- og bakbeina 

en gang per uke, bruk salve 

med antibiotika, gi 

smertestillende behandling, 

hvis hornhinnesår er til stede 

anbefales avliving. 

Medisiner: Natriumklorid til 

skylling, Tobrex 

 

 

Keratitt – overflaten av 

øyet er uregelmessig, 

med/uten sårdannelse, 

med/uten utflod. 

Keratitt med 

konjunktivitt - 

overflaten av øyet er 

uregelmessig, med/uten 

sårdannelse, med 

utflod. 

 

Umiddelbar avliving 

 

 

 

 

Bittskader 

 

 

Mindre alvorlige skader: 

mindre sår, hyppigst på 

halen og baken, sår ser 

tørre ut. 

Sjekk for skader ved 

genitalier og anus, øk 

hyppigheten av tilsyn, gi 

ekstra berikelse eller separer 

aggressive mus, 

smertestilene behandling 

(Temgesic), Natriumklorid 

9mg til skylling, salve med 

antibiotika (Fucidin), følg 

reglene for flytting av hanner 

under burskift. 
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Alvorlige skader: 

avrevet hud, 

penisskader, større 

blødende sår, apati 

 

 

Umiddelbar avliving 

 

 

 

 

 

Oppblåsthet i magen 

Magen er større enn 

hos dyr med normalt 

hold /ikke-gravide dyr. 

Huden på magen er 

stram med rufsete pels. 

Sjekk om graviditet/ 

overvekt. 

Må skilles fra ascites, 

hydronephrosis, 

hydrometra/mucometra. 

Ved nedsatt bevegelighet- 

umiddelbar avliving. 

 

 

 

Dystocia 

Unger sitter fast i 

fødselskanalen, 

eksponert livmor, skyter 

rygg, svakhet, tung pust 

Umiddelbar avliving eller 

keisersnitt og flytting av 

unger til en annen ammende 

hunn.  

 

 

Neurologiske 

tilstander 

 

Varierende intensitet: 

ataksi, hodehelling 

(head tilt), spiner når 

løftes etter halen, går i 

sirkler, har kramper 

 

Støttende pleie: mat i 

bunnen av buret, gi oppbløtt 

mat, ekstra papir.  

Vedlikehold av slike mus bør 

vurderes i samsvar med 

FOTS eller skal avlives. 
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Vedlegg 2: Medisiner som kan brukes til behandling av noen tilstander 

 

Medisiner Indikasjoner Dosering Kontraindikasjoner 

Antiseptikum 

 

Klorhexidin Desinfeksjon av sår, 

slimhinnedesinfeksjon ved 

vaginal/rektal prolaps 

Tilpasses etter behov Skal ikke brukes i ledd og på 

sener. Skal ikke komme i 

kontakt med hjerne, 

hjernehinne eller perforerte 

trommehinner fordi 

klorheksidin er nevrotoksisk. 

Overfølsomhet for noen av 

innholdsstoffene. 

Klorhexidinsprit Huddesinfeksjon før 

injeksjon, punksjon, 

prøvetaking og operative 

inngrep 

Desinfiser 

hudoverflaten og la 

oppløsningen tørke før 

inngrepet. 

Som ovenfor 

Antibiotika 

 

Fucidin Hudsykdommer: dermatitt, 

eksem. 

Påsmøres 2-3 ganger 

daglig i 5-7 dager 

Hudinfeksjoner som er 

assosiert med store, åpne sår. 

Tobrex Øyedråper: rennende øye, 

konjunktivitt, keratitt 

1 dråpe 2 ganger 

daglig, i 5-7 dager 

Ingen 

Smørende øyesalve 

 

Simplex Sårt eller tørt øye Litt salve smøres på 

øyelokkranden og 

øyelokket eller 

appliseres i øyet 

Ingen 

Smertestillende 

midler 
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Xylocain Lokalanestetikum: 

overfladiske, smertefulle 

hudskader, vaginal/rektal 

prolaps 

Litt salve smøres på en 

affektert område 

 

Temgesic Smerte/ubehag etter scoring  Mus: 0,1 mg/kg/6-8t 

s.c. 

Rotter: 0,05 mg/kg/6-

8t s.c 

Alvorlig 

respirasjonsinsuffisiens 

 


