
Til deg som skal jobbe med pelsbærende forsøksdyr (rotter og mus).  

Før oppstart av arbeid 

Helsekontroll før arbeid med forsøksdyr 

På bakgrunn av at man kan utvikle allergi i forbindelse med arbeid med forsøksdyr (rotter og mus), er 
det innført anbefaling og tilbud om målrettet helsekontroll for alle som skal arbeide/arbeider med 
forsøksdyr. Ansatte og masterstudenter ved UiO skal ha tilbud om helsekontroll før oppstart av 
arbeid med forsøksdyr. Helsekontrollen utføres av Enhet for bedriftshelsetjeneste 
https://www.uio.no/om/organisasjon/los/ebht/index.html 

Målrettet helsekontroll for arbeid med forsøksdyr består av blodprøver i fht allergi, spirometri 
(lungefunksjonstest) og konsultasjon hos bedriftslege.  

Det er arbeidsgiver som sørger for at ansatte/masterstudenter blir innkalt til helsekontroll – ta 
kontakt med hms-koordinator@basalmed.uio.no om du mener du trenger helsekontroll og ikke har 
fått tilbud om dette. 

Arbeid med pelsbærende forsøksdyr 
Ikke alle utvikler helseplager gjennom arbeid med pelsbærende forsøksdyr, men det er viktig å være 
klar over noen faktorer man bør være oppmerksom på. 

Forebygge allergi  

Arbeid med laboratoriedyr er en velkjent risikofaktor for utvikling av allergiske lidelser. Det er viktig å 
benytte riktig verneutstyr for å beskytte seg mot allergeneksponering. Tekniske vernetiltak som IVC 
bur, ventilerte skiftestasjoner etc vil være med på å redusere allergen i luften. 

Allergi kan utvikles gjennom kontakt med dyrenes urin, pels, hudceller og spytt. Urent strø kan også 
allergener fra dyrene (eks urin).   

Risikoen for eksponering for allergen kan betraktelig reduseres hvis du følger vedtatte rutiner og 
instrukser for tilrettelegging av arbeid, god hygiene, bruk av arbeidstøy, hårnett, hansker og annet 
personlig verneutstyr (eks briller). Benytt åndedrettsvern (maske med P3 filter event friskluftmaske) 
når du skal jobbe med oppgaver som kan generere mye støv (burskift, tømming av bur etc).  

Smittestoffer 

Også friske dyr kan overføre infeksjoner til mennesker, gjennom for eksempel bitt og klor. Alle som 
arbeider med forsøksdyr ved UiO skal ha tilbud om stivkrampevaksine. Ansatte og studenter ved UiO 
kan få stivkrampevaksine hos bedriftshelsetjenesten. For mer informasjon om stivkrampevaksinering, 
se Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Generelle arbeidsrutiner 

Sørg for minimal støvdannelse. Arbeid med rolige bevegelser, både når du håndterer dyr og når du 
arbeider med strø. 

Spesielt støvete arbeidsprosesser skal utføres på områder som er tilrettelagt med LAF (laminær air 
flow) – skiftestasjon og LAF - tømmestasjon.  

https://www.uio.no/om/organisasjon/los/ebht/index.html
mailto:hms-koordinator@basalmed.uio.no


Ikke oppbevar unødige ting i lommer på arbeidsklærne. Unngå å forurense personlige ting med 
dyreallergen, strø, urin fra dyr. 

Vask hendene etter hver dyrekontakt hvis det ikke benyttes hansker (bruk fuktighetskrem om 
nødvendig), skyll også ansiktet med rent vann ved arbeidsdagens slutt.  

Ta med minst mulig papirer og lignende ut av innesluset område. Resultater og annet bør registreres 
elektronisk eller scannes inne på avdelingen. 

 


