
Praktisk opplæring i forsøksdyrlære  
 

For FELESA kategori B  
 

Pattedyrarter 
 

 
Navn på kandidat: 
 
E-postadresse: 
 
Navn på veterinærkirurg/ansvarlig veterinær: 
 
Veileder (Hvis annen person enn over):   
 
Veileders stilling: 
 
E-postadresse (Veileder): 
 
Navn på forsøksdyravdeling: 
 
Arter som er involvert i den praktiske opplæringen:   
 
Informasjon før du starter din praktiske opplæring 
Det er ikke forventet at du utfører noen skånsomme kirurgiske prosedyrer i løpet av din 
praktiske øvelse. 
 
Du kan finne det nyttig for deler av den opprinnelige praktiske opplæring å benytte dukke til å 
øve på, før du utfører prosedyrene på levende dyr. 
 
Før du starer din praktiske øvelse må du og din veileder sørge for at du har overholder regler i 
henhold til egen helse og sikkerhetsregler. 
  
 
 

1. Bolig og dyrerom ledelse 
Denne øvelsen har blitt utført i miljøet av følgende arter: 

 
Prosedyre Signatur 
I et dyrerom/enhet observer og kommenter valget av: 

• Bur/Stasjon 
• Rotemateriale 
• Mat 
• Drikkeflaske/Bolle/mater 
• Sørg for at du kjenner rutinene for journalføring i dyreanlegget og i 

selve rommet 

 



• Kommenter på generelt vedlikehold av dyrerommet 
• Sørg for at du kjenner den riktige måten å avhende det ulike avfallet 

fra dyrerommet og venteværelse 
• Vær oppmerksom på hvordan rommet og dyrene bør forlates når du 

er ferdig med å jobbe med dem og på slutten av dagen 
Observer et bur og kommenter følgende 

• Lukt (beskriv lukten) 
• Renhold av buret og inventar i burdet (mengde av urin/avføring, 

renslighet av vannflaske, etc.) 
• Miljøberikelse (til stede, tilstrekkelig, brukt, type) 

 

 
 

 
2. Observasjon på helsestatus 

Denne øvelsen har blitt utført på følgende arter:  
 
Prosedyre Signatur 
Observer dyrene i et rom/stativ og kommenter følgende: 

• Dyreart (spp, type, alder, kjønn, bruk) 
• Oppførsel (aggressiv, nesting, aktivitetsnivå, normal, unormal, etc.) 

 

Observer/undersøk et enkelt dyr og kommenter følgende: 
• kroppstilstand 
• Øyne (åpen, lukket, væske, symmetrisk) 
• Nese (rennende) 
• Ørene (ren/skitten/tegn på slåsskamp) 
• Tegn på smerter/ubehag/stress 
• Pels/hud 
• Bein og føtter 
• Anogential region 

 

 
 
3. Håndtering og kjønnsbestemmelse 

Denne øvelsen har blitt utført på følgende arter:  
 
Prosedyre Signatur 
Vis og vær dyktig på sikker håndtering av dyr for skifting av bur og 
rengjøring  

 

Vis og vær dyktig på sikker beherskelse av dyret for vanlige prosedyrer, som 
injeksjoner (IP, IV, IM, SC) 

 

Vis og vær dyktig på sikker håndtering av dyret ved induksjon av gass 
anestesi 

 

Vis og vær trygg på kjønnsbestemmelse av dyr ved avvenning.  
Vis ferdigheter i utarbeidelse av området og utstyr som brukes for de ulike 
prosedyrene. Ta hensyn til helse og sikkerhet for både dyr og betjeningen. 
Forklar dine betraktninger om følgende:  

• Valg av område: 
• Forberedelse av område og utstyr: 
• Sikkerhetshensyn for dyr og menneske: 

 



 
 
4. Anestesi og analgesi 

Denne øvelsen er blitt utført på følgende arter:  
 
Prosedyre Signatur 
Demonstrer og forstå metoden og sikkerhetstiltak ved bruk av et gassformig 
anestesiapparat 

 

Forklar og forså valg, lagring og bruk av de ulike smertestillende 
legemidlene 

 

Forklar og forstå forskjellen mellom analgesi og anestesi  
 

5. Avliving 
Denne øvelsen har blitt utført på følgende arter:  
 
Avliving kan utføres på flere av prosedyrene praktisert i pkt. 3. I denne delen er 
metoder som ikke er dekt i pkt. 3 prioritert. Noen metoder for aktiv dødshjelp kan 
innebære initial bedøvning eller anestesi av dyret, innen menneskelig avlivning. 
Eksempler: cervikal dislokasjon, bultpistol innen avlivning, øke mengden av CO2.         
Prosedyre Signatur 
Forklar og forstå den riktige framgangsmåten for å utføre cervikal 
dislokasjon. 

 

Demonstrer og forstå bruken av apparat som er nødvendig til å utføre CO2 
aktiv dødshjelp. Hvorfor er denne metoden for aktiv dødshjelp ubehaglig for 
et bevisst dyr 

 

Forklar rutiner for metoder for å sikre døden til et avlivet dyr  
Forklar sikker, etisk, hygienisk og juridiske aspekt ved kroppsdeponering 
(handtering av døde dyr) 

 

 
 
6. Arbeidsmiljø 

Alle som jobber i et dyre rom har et ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø. Denne 
delen er inkludert for å bidra til å utvikle god pr aksis når det arbeides i dyrerommet. 
 
Prosedyre Signatur 
Forklar og forstå den hygieniske deponeringen av brukte bur  
Forstå prosessene ved rengjøring og klargjøring av nye bur   
Forklar og forstå ryddige arbeidsrutiner med korrekt avhending av materialer 
og utstyr   

 

Forklar og forstå hvordan et rom skal rengjøres, fylles opp og forlates når du 
er ferdig med prosedyren for å sikre best sikkerhet og god hygiene.   

 

Forklar og forstå de prosedyrer som er nødvendig for rensing av et rom/enhet 
og personalforvaltning etter et sykdomsutbrudd.   

 

 
 
 
Jeg erklærer herved at alle de signerte prosedyrene over er utført av deltakeren i mitt nærvær, 
under min veiledning og til min tilfredshet. Det totale antall timer tilbrakt var ______ (min. 20 
timer kreves) 



 
Signatur        Dato 
 


