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BURSKIFT PÅ IVC- RACK 

1.0 HENSIKT 

1.1 Sikre effektivitet, forutsigbarhet, renslighet, god dyrevelferd, kostnadsbesparelser og god 

helsemonitorering.  

2.0 ANSVARSFORDELING 

2.1 KPM har ansvar for daglig stell og tilsyn av dyrene. 

2.2 Ansatte ved KPM har ansvar for å påse at burene blir skiftet etter planen eller oftere ved behov. 

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Mus skiftes hver 14. dag eller oftere ved behov. Bur med en mus kan skiftes hver fjerde uke. Rottebur 

skiftes ukentlig eller oftere ved behov. Skifteplanen på rommet skal følges. Burskift skal kun utsettes 

dersom dette er høyst nødvendig og skal avklares med driftskoordinator. Tilsyn skal tas. 

3.2 Planen for rotering av racker skal følges og utføres ved burskift. Hver rack skiftes ut to ganger per år. 

Planen ligger under «Ny avdeling -> Bygg og utstyr -> rotasjon av racker». 

3.3 Ekstra mat og miljøberikelse skal være tilgjengelig på rommet og dette skal oppbevares i esker med 

lokk. IVC- bur skal ikke benyttes til oppbevaring.  

3.4 Autoklaverte bur fra vaskeriet kommer ferdige med bunn, lokk, strø, papir, fórkurv med mat og 

burkortholder. 1800- bur har en ekstra etasje og en luke i lokket. Ekstra miljøberikelse, som mer papir, 

iglo (mus) eller tunell, tilføres buret ved burskift.  

3.5 Noen bur klargjøres til dyr på spesialdiett. Disse burene kommer uten mat.  Kun disse skal benyttes 

ved skift av dyr på spesialdiett. Støv fra mat kan samles i strøet i bur som klargjøres med mat og dette 

kan ødelegge forsøket. 

3.6 En transportreol med nok bur til den racken som skal skiftes, nok vann og øvrig utstyr som trengs tas 

med inn på oppstallingsrommet før man begynner å skifte. Se til at autoklavtapen på utstyret har 

svarte striper. Bruk de burene og flaskene som har stått lengst. 

3.7 Dersom racken ikke er rett ved laf- benken, kobles denne fra ventilasjonsenhet og tas med til laf- 

benken. Denne bør kobles til friskluft i laf- benk. Ekstra rør kobles til utluft og plasseres under laf- 

benken. NB! Husk å skifte hansker etter håndtering av rør for utluft! Opplæring må gis i bruk av lift til 

1800- bur.  

3.8 Vær påpasselig med å lese alle beskjeder på buret og å overføre relevante lapper.  
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3.9 Dersom det er immunsvake dyr på racken, skal disse burene kobles fra ventilasjonen ved å forsiktig 

løsne buret før racken kobles fra. Disse skal settes på plass igjen etter at racken er koblet til igjen. 

Immunsvake dyr skiftes først. Burene er «møkkete» på utsiden, så hansker må skiftes etter at lokket 

er åpnet og før man tar på dyrene. Hansker skiftes også før lokket på det nye buret lukkes. Overflødig 

utstyr skal sendes til vaskeriet eller kastes. Laf- benken vaskes med såpevann og desinfiseres med 70 

% etanol før man skifter resten av burene på racken.  

3.10 Dersom et bur med slåssing skal skiftes, åpnes lokket og hanskene skiftes før man håndterer dyr og 

burinnhold for ikke å tilføre nye lukter som kan bidra til mer stress. 

3.11 Alle bur må få nok mat til å vare minst til neste burskift, med et par ekstra dagers margin. Noe av den 

gamle maten kan plasseres på bunnen av buret som miljøberikelse. Den gamle maten skal plasseres 

på toppen av den nye maten. Fyll på mer når dette er nødvendig. Ikke overfyll fórkurven slik at maten 

blokkerer for ventilasjonene i lokket. Pass på at fórkurven er riktig plassert i sporene, ellers kan mus 

bli fanget i denne. 

3.12 Miljøberikelse må bestå av minst en tunnel/iglo og papir. Miljøberikelsen kan, hvis denne er i god 

stand, gjenbrukes. Tyggepinne brukes kun i bur hvor dyrene kan ha nytte av den, som for eksempel 

stressede dyr. Ekstra papir skal gis ved behov. Avlsbur og nylig separerte unger må ha tilstrekkelig, men 

ikke for mye, papir. Få og små nyseparerte dyr kan for bli kalde. Rotter skal ha tunnel. Vokterdyr må 

ha rikelig med miljøberikelse, helst også et løpehjul (mus). Vokterdyr skal kun ha ny miljøberikelse, ny 

mat og nye vannflasker ved burskift. Holding- bur kan utstyres med et løpehjul hvis disse ikke er merket 

med "Ikke løpehjul". 

3.13 Hanmus og dyr som står oppstallet alene får overført noe av det gamle papiret. Den dominante 

hanmusen i et bur med flere hanner vil urinere i hele buret, inkludert på papiret. Ved å overføre noe 

av det gamle papiret, vil man kunne hindre at hierarkiet må reetableres i buret. Det å gi gammelt papir 

til et enslig individ kan redusere stress. 

3.14 Møkkete bur plasseres under de rene i transportreolen. 

3.15 Møkkete flasker blir stående i det møkkete buret. Unntaket er for alle 1800- bur, som har flaske med 

kork med kule. Disse korkene sendes separat fra flasken til vaskeriet i en boks merket «Med kule». 

Flaskene kan gjenbrukes dersom de er nye. Skift alltid flasker hvor enkeltdyr er oppstallet.  

3.16 Mer inngående tilsyn tas samtidig med burskift. Man skal telle antall dyr man flytter over til det nye 

buret. Antall og kjønn skal stemme med burkortet. Eventuelle skader og defekter noteres og syke dyr 

behandles eller avlives. Lapper og Science Linker (SL) skal oppdateres. 

3.17 Unge, små mus kan løftes ved halebasis. Større dyr bør løftes med en ekstra hånd eller tunell/iglo 

under kroppen. Rotter skal aldri løftes kun etter halen. Tunell kan benyttes til å løfte rotter. Er det 

mange rotter i et 1800- bur, kan det være en fordel å ta ut de nærmeste rottene via luken. Sørg for at 

luken i det rene buret er godt lukket før buret plassers tilbake i racken. 

3.18 Kull kjønnsbestemmes ved burskift. Dette noteres på buret. Kjønnene kan differensieres ved å se på 

avstand fra anus til penis/skjede (urogenital avstand). Hanner har lenger urogenital avstand enn 

hunner. Kjønnet hos pigmenterte mus, særlig hos yngre og nyfødt mus, kan også differensieres med 

anogenital pigmentering (se bilde 1). Hanner har en tydelig mørkere flekk ved perineum enn hunner. 

Burskift skal ikke skje innen tre dager etter et kull er født. Buret skal da merkes med ny dato for burskift. 

3.19 Burkortet flyttes over til det rene buret.  
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3.20 Det tas skittent strø til vokterbur fra samtlige bur ved hvert burskift, også fra de burene som ikke 

skiftes. Racker som deler vokterbur skal skiftes samme uke. Skittent strø skal ikke tas fra den mest 

skitne delen av buret, men der hvor det er relativt tørt. Plasser det møkkete strøet i buret som 

klargjøres til vokterdyrene. Vokterburet skal ha ca. 1- 2 cm skittent strø. Har du samlet for mye, blandes 

strøet godt og overflødig mengde kastes. Hvis du har tatt for lite, tilsett litt rent strø og bland det godt. 

Vokterdyrene bør ha kun skittent strø. Man tar en lik mengde skittent strø fra hvert bur. Hvis man 

bytter bur på en rack som deler vokterdyr med en annen rack, skifter man på vokterdyrene og lar dem 

stå med halvparten mengden skittent strø til neste rack blir skiftet. 

3.21 Vokterdyr skiftes til slutt. Andre bur på racken skal ikke håndteres med de sammen hanskene man 

har håndtert vokterbur/dyr.  

3.22 Dersom man tar en pause før skiftet er ferdig, kan racken stå ved LAF- benken dersom den er koblet 

til friskluft og ventilasjonen på LAF- benken ikke skrus av. Dyrene skal få nytt vann inntil man kan 

fortsette skiftet.  

3.23 Etter skiftet plasseres rene, autoklaverte vannflasker i burene. Vannet skal ikke være varmt. Små bur 

skal ha små flasker, store bur skal ha store flasker. Se til at alle burene har vann. Alle 1800- bur skal ha 

flaske med kork med kule. Disse korkene gjenbrukes ved tilsyn og byttes ut ved burskift. 

3.24 Eventuelle ubrukte bur kan plasseres på hyllen i rommet eller i racken/ på toppen av racken. Filterlokk 

må lukkes på det tomme buret hvis buret tilkobles ventilasjonen i racken. 

3.25 Ubrukt papir og tuneller kastes. Penner og lapper desinfiseres med 70 % etanol. Arbeidsoverflaten 

skal ryddes og vaskes med såpevann og desinfiseres med 70 % etanol. Golvet skal kostes. 

3.26 Burskift og tilsyn noteres på skjema for burskift. Registrer nye kull i SL og oppdatert SL med tanke på 

spiste kull, skader etc. 

3.27 Skittent utstyr tas med til skitten side av vaskeriet.  

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 unngå spredning og eksponering av 

allergener og mikrobiologiske agens. 

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

sikker bruk av disse kjemikaliene. 

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

for. 

4.6 Lift bør benyttes til skift av GR1800- bur for å forhindre belastningsskader.  

 

Kemetyl teknisk 

etanol 96% 

CAS  nr. Piktogram Faresetninger  Sikkerhetssetninger 

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

 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Transportreol 

5.2 Autoklaverte bur; GM500, GM/GR900, GR1800 

5.3 Lift til GR1800- bur 

5.4 Autoklaverte vannflasker 

5.5 Autoklavert mat og miljøberikelse 

5.6 Science Linker 

5.7 Hansker  

5.8 P2/P3 maske 

5.9 Penner og lapper 

5.10 Såpevann 

5.11 70% etanol 

5.12 Tørkepapir 

6.0 ENDRINGSHISTORIKK 

6.1 Opprettet januar 2010 

6.2 Totalt revidert oktober 2012 i forbindelse med ny avdeling og utstyr. 

6.3 Revidert mars 2014 med hensikt å minske eksponering av dyr for stress og minimere tidsbruk. 

6.4 Revidert juli 2014 med hensikt å minimere risiko for at mus og rotte settes i samme bur 

6.5 Revidert 01.03.18, omfattende endringer (Frøydis Kilmer) 

6.6 Revidert 16.07.20 (Frøydis Kilmer) 

6.7 17.06.2021: informasjon om bruk at flaskekorker med kule til GR1800- bur lagt til (Frøydis Kilmer). 
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