
Krav til utdanning i forsøksdyrlære 
 
Fastsatt av Landbruksdepartementet og gjeldende fra hhv. 1.7.98 (kategori C & D) og 1.7.99 (kategori A & B) 
 
 
 Krav Hjemmelsbrev 
A: Dyrepassere 
 
 
 

6 ukers offentlig praktisk & teoretisk utdanning v/NVH eller annen 
sentral institusjon, m/eksamen. Opptakskrav: 6 måneders relevant 
praksis under veiledning fra en forsøksdyravdeling. Oppfølging og 
videreutdanning på arbeidsplassen av en med B-kompetanse. 

13.03.97 
m/vedlegg 

B:Forsøksdyrteknikere 
Kategori B-personer er automatisk 
kvalifisert til å arbeide som kategori A 

Primært dyrepleierstudiet v/NVH. Opptakskrav: 12 måneders 
fulltidspraksis med dyr + generell studiekompetanse. Oppfølging og 
videreutdanning på arbeidsplassen av en med B-kompetanse. 
 
Alternativt: 
Utdanning fra VGS innen spesifiserte retninger + teoretisk opplæring 
(80t + avsluttende prøve) + minimum 6 måneders praktisk opplæring 
v/godkjent dyreavdeling. 
 
Veterinærstudenter som har fullført 3. semester 

13.03.97 
m/vedlegg 
 
 
 
 
07.07.99 
 
 
 
 
01.02.00 

C: Forskere 
 
 
 
 
Hovedfagsstudenter og stipendiater 
med kortvarige stipend 

80 timers utdanning som omfatter teori (35t), praksis tilpasset behov 
(21t) og selvstudier & eksamen (24t). Må suppleres med 
lokalopplæring under ledelse av personer med minst B-kompetanse. 
Kursene tilpasses artsbehovene. 
Teoretisk utdanning (7-8 timer) og praktisk opplæring relevant  til 
forsøket. 80 timers kurs kreves dersom vedkommende skal arbeide 
med forsøksdyr over flere semestre (slik at 80t utgjør mindre enn 25% 
av tiden vedkommende arbeider med forsøksdyr). 

13.03.97 
m/vedlegg 
 
 
 
26.05.97, med 
presisering i brev av 
27.10.98, pkt. 3. 

Utenlandske forskere  27.10.98 



1. Forskere med relevant 
utdanning fra utlandet 

 
 

2. Forskere uten utdanning 
tilsvarende FELASA 
kategori C som skal oppholde 
seg i Norge over lengre tid 

 
3. Forskere eller stipendiater med 

kortvarig opphold i landet 
(inntil 0,5 år) 

 
4. Forskere med et kortere 

opphold i landet enn pkt. 3 

80 timers kurs (teori & praksis) i utlandet som omfatter den aktuelle 
dyregruppen.  Det er opp til ansvarshavende å vurdere om 
utdanningen i utlandet tilsvarer kategori C.  I tvilstilfeller bør det 
søkes råd hos FDU. 
 
80 timers kurs i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samme krav som til hovedfagsstudenter og stipendiater med kortvarig 
stipend. Må alltid være en med B-kompetanse eller høyere tilstede. 
 
 
Kan delta i forsøk under fullt ansvar og tilstedeværelse av en med C-
godkjenning. Ansvarshavende plikter å sette vedkommende inn i 
norsk lovgivning. 

C: Ansvarshavende Utdanning for forskere + 3-dagers kurs arrangert v/NVH 13.03.97 
m/vedlegg 

D: 
Forsøksdyrspesialister 

Ikke nevnt i brevet fra departementet. FELASA har kommet med 
retningslinjer for utdannelsen. NVH deltar i en nordisk allianse som 
tilbyr mastergrad og har laget forslag til curriculum. 

 

Navngitte veterinærer 3 dagers etterutdanningskurs i regi av DNV og arrangert v/NVH. 
Veterinærer utdannet før 1990 eller utdannet i utlandet: 20 timers kurs 
i tillegg (arrangert etter behov). 

13.03.97 
m/vedlegg 

 
Målbeskrivelser og curriculum er utarbeidet for kategorier A, B og C, samt forslag til modulsystem for kategori C. 
 
 
 



 
Historikk 
 
 
Frem til 01.07.98 (for forskere) og 01.07.99 (for teknikere) var det mulig å søke om dispensasjon fra disse kravene.  Mulighetene var 
beskrevet i et brev fra Landbruksdepartementet av datert 13.03.97. 
 
Kategori A:  
1) Personer som hadde gått på et kurs i forsøksdyrlære på 5 dager eller mer v/NVH i tiden 01.01.86-30.06.98 ble godkjent uten videre. 
2) Andre personer: 

- under 55 år: 
• 6 ukers kurs v/NVH med hjemmearbeid, eksamen og oppfølging 
• fjernundervisning i regi av NVH med eksamen.  Ansvarshavende bestemte lengden av oppfølgingsperioden. 
• regionale/lokale kurs, godkjent av FDU etter innstilling fra NVH 
- over 55 år: 
• Ansvarshavende kunne søke FDU om dispensasjon for personer med minst 5 års praksis fra en forsøksdyravdeling 

 
Kategori B: 
1) Personer som hadde gått på et kurs i forsøksdyrlære 

a) Personer som hadde gått på et kurs i forsøksdyrlære på 5 dager eller mer v/NVH i tiden 01.01.86-30.06.98 måtte: 
• delta i opplegget breskrevet under pkt. 2 for kategori A, eller: 
• delta i fjernundervisning i regi av NVH med eksamen, med en oppfølgingsperiode bestemt av ansvarshavende 
b) Personer som hadde gått på et tilsvarende kurs i forsøksdyrlære på 5 dager eller mer v/andre institusjoner kunne søke FDU om 
godkjenning: NVH instilte til FDU. 

 
2) Personer som ikke hadde gått på et kurs i forsøksdyrlære 

under 55 år: 
• kurs bestående av 4 x 1 uke v/NVH (l uke pr. termin i 2 år) med hjemmearbeid, eksamen og oppfølging, eller 
• et 20 ukers kurs i høstterminen v/NVH parallelt med dyrepleierstudiet, og oppfølging etterpå, eller 
• fjernundervisning i regi av NVH, med oppfølging etterpå, eller 
• regionale/lokale kurs, godkjent av FDU etter innstilling fra NVH 
over 55 år: 
• Ansvarshavende kunne søke FDU om dispensasjon for personer med minst 5 års praksis fra en forsøksdyravdeling 

 



Kategori C: 
Personer som søkte dispensasjon måtte ha minst 12 måneders arbeid med forsøksdyr. 
 
1) Personer som hadde gått på et kurs i forsøksdyrlære 
Personer som i tiden 01.01.86-30.06.98 hadde gjennomført et kurs i forsøksdyrlære på 5 dager eller mer v/NVH, ble godkjent uten videre.  
Personer som hadde gjennomgått tilsvarende kurs ved andre institusjoner kunne søke FDU om godkjenning.  NVH innstilte ovenfor FDU. 
 
2) Personer som ikke hadde gått på et kurs i forsøksdyrlære 
Personer som kunne dokumentere mer enn 3 års erfaring med dyreforsøk: 3 dagers kurs godkjent av FDU etter innstilling fra NVH, arrangert 
v/NVH eller lokalt, avsluttet med eksamen. 
 
Ansvarshavende: 
1) Personer som hadde deltatt på ett av de tre kursene v/NVH (25-27/11-92, 1-3/9-93 og 15-17/4-96) ble godkjent uten videre 
2) Andre personer måtte gjennomføre et tilsvarende spesielt opplagt kurs på 3 dager arrangert v/NVH etter behov i nært samarbeid med FDU. 
 
Kategori D: 
Ingen dispensasjonsordning. 
 
Navngitte veterinærer: 
Ingen dispensasjonsordning. 
 
Forskjellene mellom FELASAs kategorisystem og Norges kategorisystem 
 
Kategori     FELASA    NORGE 
 
A      Dyrepassere og   Dyrepassere 
      teknikere ansatt på 
      avdelingen (A1-A4) 
B      Forskningsteknikere   Forsøksdyrteknikere 
      (innleid på prosjekter, 

ikke ansatt på avdelingen) 
C      Forskere    Forskere + ansvarshavende 
D      Spesialister (mastergrad e.l.)  Spesialister (mastergrad e.l.) 
 
Utarbeidet av Adrian Smith, 18.11.2005, revidert 26.06.2007 (mailto:adrian.smith@norecopa.no) 


