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Emnebeskrivelse (studieplan) for 

Forsøksdyrlære for forskere, MDV6003 
 

Generelt om kurset 
Kurset er tilpasset kravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761) § 25 og vedlegg 
E. I tillegg følger kurset EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære 
tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr) og (b) (personer som 
planlegger og designer forsøk med dyr). Med dette kurset kan du sannsynligvis jobbe med 
forsøksdyr i andre land i Europa. Vi gjør oppmerksom på at andre europeiske land kan ha andre 
krav og kan kreve ekstra opplæring i tillegg til dette kurset.  
 
Fagområder som berøres er lovgivning, etikk, dyrevelferd og 3R, holdninger i samfunnet, 
artsspesifikk biologi av forsøksdyr, oppstalling, stell og helse hos forsøksdyr, mikrobiologiske 
kvaliteter, genetisk modifiserte dyremodeller, miljø-faktorer som kan påvirke dyreforsøk, helsefarer, 
smertevurdering og humane endepunkter, klassifisering etter belastningsgrad, human avliving av 
dyr, offentlig forvaltning og saksbehandling av dyreforsøk, design og statistikk, prinsipper ved 
håndtering og minimalt invasive prosedyrer på forsøksdyr, anestesi og analgesi ved korte og 
langvarige prosedyrer, grunnleggende kirurgi.  
 
Kurset er delt inn i en generell del om forsøksdyrlære og to spesielle deler. Alle studenter må 
gjennomføre den generelle delen. De to spesielle delene vil omhandle hhv. tradisjonelle forsøksdyr 
(gnagere, gris) og fisk/akvatiske dyr. Kursdeltakerne skal velge en spesialisering, og valget bør 
gjøres ut ifra hvilke forsøksdyr de vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset. 
 
Generell del: Her vil det bli undervist i det nasjonale og internasjonale lovverket, design og 
statistikk, offentlig forvaltning og saksbehandling, etikk, 3R og holdninger i samfunnet, humane 
endepunkter, klassifisering etter belastningsgrad, human avliving, helsefarer.  
Spesialisering tradisjonelle forsøksdyr: Her vil det bli undervist i forsøksdyrbiologi, anestesi og 
smertebehandling, genetikk, genmodifiserte dyremodeller, mikrobiologisk helsemonitorering, 
håndteringsteknikker og minimalt invasive prosedyrer, miljøfaktorer, grunnleggende kirurgi. 
Spesialisering fisk: Her vil det bli undervist i lovgiving som omhandler fisk, forsøksbetingelser, 
stress, biorytmer og akklimatisering, smerte og lidelse hos fisk, anestesi, håndtering, kirurgiske 
inngrep og avliving av fisk, merking av fisk, aggresjon og hierarkidannelse hos fisk, 
helseovervåkning og mikrobiologiske kvaliteter, genmodifiserte fisk.  
 
Undervisningen vil foregå delvis som selv-studier med tilhørende øvinger og oppgaver, og delvis 
som forelesninger og samlinger.  
Den generelle delen vil undervises som e-basert læring med materiale som gjøres tilgjengelig i 
Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver kursmodul. Gjennomføring av 
disse oppgavene er obligatorisk.  
Den spesielle delen for tradisjonelle forsøksdyr vil undervises som e-basert læring med materiale 
som gjøres tilgjengelig i Blackboard. Det vil være tester og andre oppgaver i tilknytning til hver 
kursmodul. Gjennomføring av disse oppgavene er obligatorisk. 
Den spesielle delen for fisk/akvatiske dyr vil undervises som forelesninger som går intensivt over to 
dager. Oppmøte på forelesningene er obligatorisk.  
 
Et kursbevis utstedes når følgende er gjennomført: Gjennomført e-basert læring, tilstedeværelse på 
forelesninger for de som tar spesiell del på fisk, gjennomført tester og innleveringsoppgaver og 
bestått skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Kursbeviset bør supplementeres med dokumentasjon 
på praktisk opplæring. NB! Kurset dekker ikke praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen må du 
selv arrangere. Kravet er at praktisk opplæring skal veiledes av en person som har relevant og 
oppdatert kompetanse og som behersker de prosedyrene som skal læres. Praktisk opplæring skal 
dokumenteres.  
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Læringsmål 
Etter fullført og bestått emne skal studenten:  

 Identifisere og beskrive nasjonalt og europeisk lovverk som regulerer bruk av dyr til 
vitenskapelige formål 

 Beskrive godkjenningen som er nødvendig for å fungere som bruker-, avls- eller 
forsyningsvirksomhet for forsøksdyr samt godkjenningen som trengs for å kunne 
gjennomføre forsøk 

 Indikere hvem som primært har ansvar for dyr som brukes i forsøk 

 Beskrive ulike synspunkter i samfunnet når det gjelder bruk av dyr til vitenskapelige formål 

 Identifisere utfordringer med tanke på etikk og dyrevelferd i sitt eget arbeid 

 Vise en god forståelse av prinsippet om de 3R’ene, vise til eksempler på hvordan 3R kan 
implementeres i forsøk og gi eksempler på kilder til informasjon om 3R 

 Beskrive systemet med klassifisering etter belastningsgrad og gi eksempler på hver kategori 

 Beskrive grunnleggende biologi av relevante dyrearter, herunder grunnleggende anatomi, 
fysiologi, reproduksjon og atferd, og kjenne til betydningen av å ta hensyn til biologiske og 
atferdsmessige behov 

 Beskrive miljøfaktorer av betydning for å ivareta forsøksdyrenes helse, samt hvordan en 
forsøksdyravdeling er organisert for å ivareta dyrenes helse og velferd 

 Beskrive hvordan genetisk modifiserte dyr kan brukes i forskning og beskrive viktigheten av å 
monitorere genetisk modifiserte dyr 

 Nevne potensielle helsefarer assosiert med forsøksdyr og beskrive hvordan disse kan 
forebygges eller reduseres 

 Beskrive unormal atferd og tegn på ubehag, smerte eller lidelse 

 Beskrive metoder for vurdering av dyrevelferd 

 Beskrive prinsippet med tidlige humane endepunkter og hvordan implementering av humane 
endepunkter kan påvirke helse og velferd av forsøksdyr 

 Definere begrepet «human avliving» og nevne tillatte avlivingsmetoder for relevante dyrearter 

 Kjenne til at valg av avlivingsmetode kan påvirke vitenskapelig utbytte 

 Beskrive hvilken påvirkning prosedyrer og immobilisering kan ha på dyrenes fysiologi 

 Beskrive biologiske konsekvenser av akklimatisering, habituering og opplæring 

 Beskrive metoder og prinsipper for håndtering av dyr, og beskrive vanlige teknikker og 
prosedyrer, herunder administreringsteknikker og prøvetakingsteknikker 

 Beskrive hvordan man kan skaffe oppdatert informasjon om forbedring av dyreforsøk 

 Nevne ulike typer eksperimentelt design 

 Identifisere en eksperimentell enhet 

 Beskrive variabler som påvirker signifikans, herunder statistisk styrke og «p-verdi» 

 Beskrive hvordan mikrobiologisk helse av forsøksdyr kan overvåkes 

 Beskrive begrepene «sedasjon», «lokal anestesi» og «generell anestesi» 

 Beskrive ulike komponenter av smertefysiologi og nevne ulike typer smertestillende 
medikamenter som er virksomme på de ulike komponentene 

 Definere begrepet «balansert anestesi» og indikere hvordan man kan oppnå dette 

 Beskrive hvordan man kan gjøre pre-operativ, intra-operativ og post-operativ vurdering av 
forsøksdyr 

 Beskrive ulike metoder for å optimalisere perioden etter anestesi 

 Indikere noen av problemene med å identifisere og behandle smerte hos dyr 
 
Målgruppe  
Forskere og andre som skal jobbe med forsøksdyr. Stipendiater ved andre universitet som ennå ikke 
er tatt opp til et doktorgradsprogram. 
Kurset gir kvalifikasjoner i henhold til EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i 
forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon (a) (personer som utfører prosedyrer på dyr) og (b) 
(personer som planlegger og designer forsøk med dyr). 
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Antall studiepoeng: 7,5 
Kurset kan innpasses i en doktorgrad. 
 
Opptakskrav:  
3-årig grunnutdannelse på universitets- eller høgskolenivå er nødvendig for at deltageren skal kunne 
planlegge og designe prosedyrer og prosjekter (funksjon (b) i henhold til EU-kommisjonens 
rammeverk og EUs direktiv 2010/63). 
Anbefalte forkunnskapr: 
Grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi, kunnskaper om statistikk, kjennskap til 
litteratursøk på internett og i bibliotek.  
 
Fagansvarlig: Siv Eggen, klinikkveterinær 
Fagansvarliges epost: siv.eggen@ntnu.no 
Telefon: 73598241 / 98402361 
Institutt: Institutt for klinisk og molekylær medisin 
Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap 
 
Emnekode: MDV6003 
Emnenavn, bokmål: Forsøksdyrlære for forskere 
Emnenavn, nynorsk: Forsøksdyrlære for forskarar 
Emnenavn, engelsk: Laboratory Animal Science for Researchers 
 
Vurdering og eksamen 

Faglige krav for å bli vurdert 
og for å få avlegge eksamen 

Forelesninger for de som velger spesialisering fisk. 
Godkjente individuelle oppgaver – gjelder alle. 

Avsluttende eksamen: Form 
og tidspunkt 

Skriftlig eksamen (70%) og hjemmeeksamen (30%) 

Karakterskala for avsluttende 
eksamen 

Bestått / ikke bestått 

Hjelpemidler ved avsluttende 
eksamen 

Ingen (hjelpemiddelkode D) 

 
 


