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DET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT

KONTOR: AKERSGT. 59
POSTADRESSE: POSTBOKS 8007 DEP., 0030 OSLO

E-POST: S postmottak;O=1d;P=dep;A=telemax;C=no

Til landets forsøksdyrinstitusjoner

Deres ref:  Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato:

S-96/02011 Ø OLy - .05.97
Ark.nr. 313.3

UTDANNING AV FORSØKSDYRPERSONELL
I. UTDANNING AV PERSONELL I KATEGORI B
II. UTDANNING AV HOVEDFAGSSTUDENTER OG STIPANDIATER MED
KORTVARIGE STIPEND

Det vises til departements brev av 13.03.1997 med vedlegg, hvor det fastsettes de krav
som stilles til utdanning av de forskjellige personellkategorier som skal arbeide med
forsøksdyr.

I. Utdanning av personell i kategori B
Vi er fra Norges veterinærhøgskole blitt gjort oppmerksom på en misforståeles som er
oppstått når det gjelder kravet til forhåndskunnskaper for personell som ønsker å oppnå
kompetanse i kategori B ved å gjennomgå dyrepleie-/forsøksdyrteknikker utdanningen
ved høgskolen.

I det vedlegg til Landbruksdepartementets  brev av 13.03.97  som er kalt:  Krav til
utdanningen  av de forskjellige  kategorier personell som arbeider  medforsøksdyr,  er det
på side 2 annet avsnitt under kategori B angitt de krav som stilles for å kunne
gjennomføre utdanningen .  Den korrekte angivelse av innholdet i dette avsnittet skal
være:

For kategori B kreves en ettårig offentlig teoretisk og praktisk utdanning ved
Norges veterinærhøgskole - dyrepleiestudiet. Krav til opptak er 12 måneders full
tids praksis med dyr i tillegg til generell studiekompetanse. Gjennomført og
bestått dyrepleieutdanning gir godkjenning som forsøksdyrtekniker, kategori B.
Det forutsetttes en oppfølging og videre utdanning på arbeidsplassen under ledelse
av en tidligere godkjent person av kategori B eller høyere.

Landbruksdepartementet vil be de ansvarshavende notere seg denne endringen når det
gjelder utdanning av personellkategori B.
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II. Utdanning av hovedfagsstudenter og stipendiater med kortvarige stipend
Landbruksdeprtementet har forståelse for at det finnes personer som i sin utdanning og i
annen forbindelse f.eks. i forbindelse med et konkret forskningsprosjekt, for en kort tid
har behov for å arbeide med forsøksdyr. Det kan i disse tilfellene virke urimelig å stille
de samme utdanningskrav til disse som til personell av kategori C. Departementet er
imidlertid av den oppfatning at alle -som kommer i befatning med med forsøksdyr skal
ha et visst minimum av kunnskap om disse dyrene.

Departementet foreslår etterfølgende utdanningsopplegg som det minimum som skal
kreves av denne type personell.

Teoretisk utdanning:
Forskeren/hovedfagsstudenten skal gjennomgå en teoretisk utdanning hvor følgende
momenter inngår (omfang 7-8 timer):
Lovgivning og saksgang i dyreforsøk, ansvarshavendes rolle og plikter
Planlegging av dyreforsøk, statistikk
Prinsippene ved anestesi, analgesi, avliving og avhending av forsøksdyr
Miljøfaktoreres innflytelse på dyreforsøk, inklusive helsekontroll
Allergi  og annen helsefare
Analyse av vitenskapelige artikler
Kommunikasjon utad, dyrevernorganisasjoner i Norge
Gjennomgang av litteratur om dyreforsøk

Praktisk opplæring som normalt vil bestå av:
Håndtering og immobilisering av dyrearten(e) som skal benyttes
Sedasjon, anestesi, avliving (inklusive prosedyrer som dekker en nødssituasjon)
Inngrep knyttet til forsøket (f.eks. blodprøvetaking, kirurgiske teknikker)

Det kreves tilstedeværelse på all undervisning, både den teoretiske og praktiske. Den
praktiske opplæringen skjer under vegledning av ansvarshavende eller annen kompetent
person. Ansvarshavende er ansvarlig for at forskeren/hovedfagsstudenten kun anvender
de teknikker som hun/han har fått opplæring i. En slik utdanning gir kun godkjenning
for arbeid med forsøksdyr i forbindelse med hovedoppgave eller det konkrete
forskningsprosjekt. Ytterligere arbeid med forsøksdyr krever utdanning som kategori C.

Landbruksdepartementet håper at det skisserte opplegg vil være med på å skape den
nødvendige fleksibilitet i utdanningen av forsøksdyrpersonell.

Med hil

Kjel Ny us e.fÆ
underdirektør
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Olav Lyngset
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