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IMPORT AV DYR TIL MDU  

1.0 FORMÅL 

1.1 Minimere risiko for spredning av agens ved introduksjon av innkjøpte dyr til MDU. 

1.2 Sikre at riktige dyr blir pakket ut i SL og at disse har korrekt informasjon. 

1.3 Sikre at arbeidsfordelingen er avklart og at de involverte kjenner sitt ansvar i prosessen. 

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 Person ansvarlig for bestilling av dyr (person A) sikrer at dyrene imøtekommer kravene om helsestatus 

for import til MDU. Vedkommende oppdaterer tavlen på pauserommet om hvilke dyr som ankommer 

den aktuelle uken. 

2.2 Leverandøren kontakter KPM ved ankomst og skal medbringe nødvendig dokumentasjon. Person A er 

tilgjengelig på telefon de dagene dyrene skal ankomme. Hvis person A ikke er tilgjengelig, skal 

driftskoordinator informeres. Person A har i oppgave å motta dyr, desinfisere burene med virkon og 

kontrollere ankomne bur opp mot bestilling i Science Linker (SL).  

2.3 Person B hjelpe til med utpakking på uren side og rengjøring på uren side. Hvis person B ikke er 

tilgjengelig, skal driftskoordinator informeres.  

2.4 Romansvarlig hvor gruppen tilhører, person C, skal stå på ren side ved utpakking. Person C har ansvaret 

for å gi dyrene tilstrekkelig med miljøberikelse, mat og vann, rengjøring på ren side og utpakking av 

dyr i SL. Hvis person C ikke er tilgjengelig, skal driftskoordinator informeres.  

2.5 Ansatte ved dyreavdelingen er ansvarlig for at utpakking skjer i henhold til prosedyren. 

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Dyr som importeres til MDU skal ha SPF- status. 

3.2 Person A blir kontaktet av leverandør og signerer på bestillingen. Det kontrolleres at dyrene er 

adresserte til oss og at antall esker stemmer. Transportesker med dyr plasseres på uren side av benken 

på DU-007 og sprayes umiddelbart med 1 % Virkon, som skal virke i 30 minutter. Det skal benyttes 

helmaske med dampfiler/ maske med dampfilter og vernebriller når transporteskene sprayes. De 

ankomne burene sjekkes opp mot bestilling i Science Linker (SL). Dokumentasjon fra leverandør 

angående helsestatus arkiveres. Kontroller at ordrenummer, antall, kjønn, fødselsdato og stammenavn 

er korrekt og at transportburene og SL stemmer overens. Vedkommende merker dyrene med 

destinasjon (romnummer) og ordrenummer. Det undersøkes nøye at dyrene faktisk skal til MDU. Kun 
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dyr fra godkjent leverandør med godkjent og dokumentert helsestatus kan importeres til MDU. 

Tavlekoordinator informeres om at dyr har ankommet.  

3.3 Person B og person C organiserer utpakkingen. Dyrene som kommer onsdag, pakkes ut onsdag kl. 

13:00. Dyrene som kommer torsdag, pakkes ut fredag kl. 09:00. Unntaksvis kommer det rotter torsdag. 

Disse skal disse pakkes ut torsdag kl. 14:00. Unntaksvis ankommer det dyr fredager kl. 11:00. Disse 

pakkes ut fredag kl. 13:00. Det skal ikke være opphold i utpakkingen. Utpakkingen skal starte ved det 

bestemte tidspunktet. Hvis det er flere personer C, må disse koordinere dette. 

3.4 Person C henter en ren tralle/transportreol fra ren korridor. Denne desinfiseres med 70% etanol.  

Trallen fylles med tilstrekkelig antall komplette bur. Person C tar bilde av informasjonen på 

transportesken. Vedkommende sørger for å ta på P3- maske og rene hansker. 

3.5 Person B sørger for korrekt påkledning; frakk, hårnett, P3- maske og hansker. Person B fjerner lokket 

på transportesken. Person B skal kun, så fremt det oppstår en akutt situasjon, håndtere utsiden av 

esken.  

3.6 Person C flytter dyrene til rene IVC- bur. Disse merkes med tilstrekkelig informasjon til utpakking på 

oppstallingsrommet. Ved omfattende import, pakkes dyrene ut i SL på ren side av DU-007. Det 

forsikres at dyrene er friske, at antall og kjønn stemmer, det overføres litt papir og mat fra 

transportesken og IVC-burene lukkes. Person C skal utelukkende håndtere IVC- bur, dyr og innholdet i 

transportesken. Det undersøkes nøye at ingen dyr er gjenværende i transportburet. 

3.7 Skader på dyrene skal dokumenteres (ta bilde) og overleveres gruppeleder. Syke dyr, uten gode 

prognoser for raskt å bli bra igjen, skal avlives.  

3.8 Antall dyr i IVC-burene skal ikke overskride det som er tillatt. Oppstalling av dyr er beskrevet i SOP 3-

005-00 Oppstalling av mus og rotter. 

3.9 Person C rengjør benken med såpevann og desinfiserer deretter med 70% etanol. Golvet kostes. Hvis 

det ikke skal pakkes ut flere dyr den dagen, desinfiseres benken med 1 % Virkon. Virkon skal virke i 10 

min. for deretter å vaskes av.  

3.10 Person C pakker ut dyrene i Science Linker (SL), sørger for at dyrene får vann og blir plassert riktig på 

det aktuelle oppstallingsrommet. Burene merkes med «Akklimatisering til «dato syv dager etter 

ankomst»». 

3.11 Trillebordet desinfiseres med 70% etanol. Transportreolen plassers på uren side av vaskeriet. 

3.12 Person B pakker transporteskene i søppelsekker, stripser disse igjen og kaster disse i kontaineren 

utenfor DU-007. Når alle dyrene er pakket ut, vaskes benken med såpevann. Benken desinfiseres med 

1 % Virkon, som skal virke i 10 min. for deretter å vaskes av.  

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Dyrene kan være stresset ved ankomst og skal håndteres varsomt.  

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 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.  
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5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 Rene, autoklaverte bur, miljøberikelse mat og vann. 

5.2 Trillebord/transportreol 

5.3 Hansker og P3-masker 

5.4 helmaske med dampfiler/ maske med dampfilter og vernebriller 

6.0 REDIGERINGSHISTORIKK 

6.1 SOP 12-003-02 Mottak av dyr fra ikke godkjent leverandør integrert i denne SOP’en 02.03.20. 

6.2 En del redigering av innhold 04.03.20. Endret SOP nr. fra 12-002-02. 

7.0 REFERANSER 

7.1  

 

 

 

 


