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Nyhetsbrev fra 

Dyreavdelingen 

Dyreavdelingen har nå 

fullt belegg og det blir 

stadig viktigere å plan-

legge aktivitet for å til-

passe bedre til beman-

ning og ressursituasjo-

nen.  

I år ble forskerne bedt om 

å melde inn sitt behov for 

sommeren 2014. Dette vis-

te at også i år er aktivite-

ten gjennom sommeren er 

like stor som i resten av 

året. Vi har utlyst som-

mervikariater ved Dyreav-

delingen. Dette er nødven-

dig for å sikre dyrene nød-

vendig tilsyn og stell sam-

tidig som de ansatte skal 

kunne avvikle ferie. 

Vi må også be forskergrup-

pene om informasjon vide-

re gjennom året om plan-

lagt aktivitet. Sammen 

med instituttet og fakulte-

tet vil vi utarbeide bedre 

retningslinjer for priorite-

ringer om bruk av Dyreav-

delingen.  

 

Avlsprosjekter vil dessuten 

få en tettere oppfølging 

med evaluering av resulta-

ter. Dette er viktig fordi 

særlig avl er en aktivitet 

som binder mye ressurser 

og kapasitet. 

 

Brukerne vil derfor kunne 

oppleve mye ”mas” fra oss, 

men det er til fellesskapets 

fordel, for best mulig å 

kunne legge til rette for 

forskning og utdanning 

ved UiB. 

Bedre planlegging av aktivitet 

ved Dyreavdelingen 

23.06.2014  

The Lab Animal Facility 

has now full occupancy 

and it is more im-

portant than ever to 

plan activities to better 

match staffing and 

capasity. 

 

The researchers were pre-

viously this year asked to 

submit their needs for the 

summer. This showed that 

this year's activity during 

the summer is as large as 

the rest of the year.  

 

Better planning of activities at the Lab Animal Facility 

We will also need to ask 

the research groups for 

information on the activi-

ties they plan further 

ahead.  

 

We will develop better 

guidelines on priorities for 

the use of animal facility, 

in cooperation with the 

department and faculty 

management.  

 

Breeding projects will also 

be subject for  evaluation of 

results. This is a particular 

focus because breeding is 

an activity that binds a lot 

of resources and capacity. 

 

Our researchers might 

therefore experience some 

extra attention from us, 

but it is to the research 

community’s advantage. 

Our aim is to facilitate 

research and education at 

the University of 

Bergen in the best 

way possible. 

Visste du at….. 

Ingen får eget adgangs-

kort til  Dyreavdelingen 

uten kurs i forsøksdyrlæ-

re og tilknytning til et 

godkjent prosjekt. 

Alle som skal planlegge 

eller delta i dyreforsøk 

må først gjennomgå kurs 

i forsøksdyrlære. 

Du finner mye nyttig infor-

masjon på www.uib.no/rg/

dyreavdelingen 

Om HMS. 

Om praktisk bruker infor-

masjon både før forsøk og 

under forsøk. 

Det er totalforbud i EU- 

og EØS-land mot å om-

sette kosmetiske produk-

ter dersom de inneholder 

ingredienser som er tes-

tet på dyr etter 2013. 

I 2009 ble det totalforbud 

i EU- og EØS-land mot 

dyretesting i forbindelse 

med kosmetiske formål/

behov. 
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Personer som tidligere var unn-

tatt krav om opplæring fordi 

deres arbeid tidligere ikke falt 

inn under forskriften, vil med 

det nye EU-direktivet nå måtte 

delta på kurs. 

 

I det nye EU direktivet (2010/63) er 

det definert 4 grupper personell 

som arbeider med forsøksdyr og 

som må gjennomgå opplæring: 

 

A. Personer som utfører prosedyrer 

B. Personer som designer og plan-

legger forsøk 

C. Personer som tar vare på og 

steller forsøksdyr 

D. Personer som kun avliver (for å 

benytte celler og vev) 

 

Gruppe A tilsvarer i grove trekk de 

som har deltatt i våre kurs frem til 

nå (tilsvarende FELASA C).  

 

Egne kurs for veiledere og pro-

sjektledere 

 

Gruppe B omfatter veiledere og 

prosjektledere som bidrar i planleg-

ging og design av dyreforsøk uten 

selv å utføre prosedyrer direkte på 

dyrene. Det vil ikke bli satt krav til 

at disse skal trene praktiske prose-

dyrer, men det forventes at de gjen-

nomgår en teoretisk basisopplæring 

som minimum omfatter: 

Nasjonal lovgivning, Etikk, dyrevel-

ferd og kjennskap til 3R, grunnleg-

gende biologi for de aktuelle dyrear-

tene, inklusiv stell, tilsyn 

og hvordan gjenkjenne 

symptomer på stress, 

smerte og ubehag. Dess-

uten kunnskap om im-

plementering av humane 

endepunkter og kjenn-

skap til minimalt invasi-

ve metoder. Design av 

dyreforsøk inngår også i 

dette opplæringspro-

grammet.  

 

Spesialtilpassede kurs 

 

Dyreavdelingen vil gjennomgå sine 

kurs for å se hvordan vi best kan 

tilpasse de nye kravene. Dyreavde-

lingen har allerede utviklet e-

læringsverktøy på enkelte moduler 

og vi mener det skal være overkom-

melig for de fleste å fullføre dette 

utdanningsløpet. FELASA har i 

sine retningslinjer lagt opp til opp-

friskningskurs hvert 5te år og vi 

forsøker å finne en fornuftig måte å 

gjøre dette på. 

 

Gruppe C (dyrepassere) vil få deler 

av sin opplæring og utdanning gjen-

nom å delta på interne og eksterne 

kurs, og praktisk opplæring gjen-

nom intern praksis og hospitering.  

 

Vi må vurdere hvorvidt vi skal or-

ganisere egne kurs for Gruppe D, 

eller om avliving av dyr til organut-

tak skal være en tjeneste vi tilbyr.  

Nasjonal koordinering 

Høsten 2014  planlegger vi et møte 

med de andre læreinstitusjonene i 

Norge for å se på hvordan vi kan 

koordinere opplæring bedre. Vi er 

og i kontakt med en svensk gruppe 

som tilbyr e-læring som kanskje 

kan supplere noe av den teoretiske 

opplæringen som foregår i dag. 

of laboratory animals  

D. People who euthanize (to use the 

cells and tissue).  

Group B includes 

supervisors and 

project managers 

that contribute 

in the planning 

and design of 

animal experi-

ments, but other-

wise do not enter 

the lab animal facility them-

selves. They will not be required 

to do training of practical 

procedures, but will be expected 

to undergo a theoretical course 

with topics: 

National legislation, ethics, ani-

People who were previously 

exempt from requirements of 

training because their work 

tasks were not included in the 

Regulation, will 

now find that the 

new EU directive 

requires them to 

attend lab animal 

science courses.  

 

Four groups of per-

sonnel working with 

laboratory animals who must un-

dergo training are defined in the 

EU Directive (2010/63):  

 

A. People who perform procedures  

B. People who design and plan ex-

periments  

C. People who house and take care 

mal welfare and knowledge of 3R, 

basic biology of the relevant 

species, including care, inspection 

and how to recognize the symp-

toms of stress, pain and discom-

fort. Moreover, knowledge of the 

implementation of humane end-

points and familiarity with mini-

mally invasive methods. Design of 

animal experiments is also esse-

tial. Refreshment courses is re-

commended every 5 years.  

The Lab Animal Facility already 

runs courses for group A 

(equivalent to FELASA C), and is 

looking into separate courses for 

group B and D. Group C requires 

a vocational training program. 

Nye krav til personer involvert i dyreforsøk 

New requirements to persons involved in lab animal experiments 
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Vi har på Dyreavdelingen den 

siste tiden hatt en del diskusjon 

rundt avl av GMO fordi dette 

binder svært mye av vår kapasi-

tet.  Aurora Brønstad ved Dyre-

avdelingen har tatt en prat med 

Helge Wiig som en av 

forskerne som driver 

mye med avl hos oss, 

for å få et perspektiv på 

hvorfor dette er viktig. 

 

Professor Helge Wiig er 

påtroppende leder for den 

faglige rådgivningsgrup-

pen for Dyreavdelingen. Helge fors-

ker på mikrosirkulasjon og væske-

balanse, og de siste 10 årene har 

han benyttet genmodifiserte dyre-

modeller som på ulike måter har 

genetiske endringer som påvirker 

sirkulasjon. 

 

Hvor lenge har du arbeidet med 

GMO-modeller? 

 

-I litt over 10 år. Vi fikk de første 

Chy-musene til Bergen i 2003. Dis-

se har en mutasjon som gjør at de 

har manglende lymfekar i huden. 

Seinere har vi fått andre modeller 

med annen lymfekarpatologi. 

 

Breeding of GMO models 

Avl av GMO-modeller 
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need them, and you have to monitor 

the breeding very closely at all ti-

mes. Hygiene is also a key factor, as  

the animals must be pathogen free. 

 

GM models are important as in vivo 

models to study the effect of parti-

cular genes by i.e. manipulation, 

Wiig explains further. Much can be 

studied in cell lines, but in vivo tes-

ting is required to prove functional 

effect.  
 

Many GM models can be commer-

cially bought or aquired from part-

ners, but then you get a breeding 

pair that have to be bred further to 

produce animals for procedures. We 

cannot rely on buying/getting the 

required number of animals from 

others, but must breed them oursel-

ves, Professor Wiig concludes. 

gen in 2003. These have a mutation 

that makes them have a lack of der-

mal lymphatic vessels. Later the 

group also aquired others models 

with different lymphatic pathology. 

 

There are many challenges in wor-

king with GM models, Wiig says. In 

some cases it is difficult to get the 

animals to breed at all. Some 

strains are i.e. very sensitive to noi-

se. Another challenge is to get the 

needed amount of mice when you 

The Lab Animal Facility is cur-

rently considering the breeding 

activity of GMO strains in our 

facility, because this occupies 

very much of our capacity. Au-

rora Brønstad had a talk with 

Helge Wiig, to get a researcher’s 

perspective of the importance 

of inhouse breeding.  

 

Professor Helge Wiig is newly ap-

pointed leader of the scientific ad-

visory group for the lab animal faci-

lity. His research is focusing on 

microcirculation and fluid balance, 

and he is using genetically modified 

animal models which in various 

ways have genetic alterations that 

affect circulation. 
 

Professor Wiig explains that the 

group got the first Chy-mice to Ber-

Hvorfor er 

det viktig at 

vi kan avle 

GMO i Ber-

gen? 

 

-GMO-

modeller, 

både for 

rotter og 

mus, blir stadig viktigere i biomedi-

sinsk forskning. Mange modeller 

kan kjøpes, men som regel får en da 

avlspar som må avles videre for å 

lage dyr til forsøk. Det samme gjel-

der for samarbeidspartnere som 

også kan tilby avlspar men bare 

unntaksvis vil stå for avlen for oss. 

Vi kan derfor ikke basere oss på å 

få/kjøpe det nødvendige antallet dyr 

av andre men må avle disse selv. 

 

Noe annet du vil si som du mener er 

viktig ifm GMO-modeller? 

 

-Hygiene er svært viktig, og noen 

samarbeidspartnere forlanger 100% 

rene dyr. Dette oppnås ved å rederi-

vere. Tilsvarende kan det være at vi 

må sette krav til renhet for dyr som 

vi tar inn, slik at å etablere rederi-

vering kan bli nødvendig her i Ber-

gen også. 

Hva er hovedutfordring-

en når du jobber med 

GMO-modeller? 

 

-Det er flere. I noen tilfel-

ler kan den største ut-

fordringen være å få  

til avlen i det hele 

tatt. Noen stammer 

avler bra, mens andre 

må ha all slags spesialbehand-

ling for at de skal avle, dette kan  

f eks være at de må ha det svært 

rolig (har vært et problem i for-

bindelse med sprenging).  -En 

stor utfordring er å få rett antall 

mus til den tiden man trenger dem 

(som selvsagt henger sammen med 

hvordan avlen går), og de kreves 

spesiell årvåkenhet på kolonistør-

relsen. Overvåkning av avlen kan 

være spesielt vanskelig i situasjo-

ner med permisjoner o.l. 

 

Hvorfor er GMO-modeller viktige? 

 

-GMO-modeller er viktige som in 

vivo modeller for å studere effekten 

av spesifikke gener ved f eks mani-

pulering. Mye kan studeres i celle-

linjer, men in vivo studier kreves 

som bevis på funksjonell effekt. 
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Norecopa (Norwegian 

consensus platform for re-

placement, reduction and 

refinement of animal experi-

ments) har nylig utgitt nytt 

nyhetsbrev.  

 

Saker:  

 Søknadsfrist for Forskningsrå-

dets 3R-midler 

 Norecopas 3R-pris for 2014 er 

tildelt 

 Norecopas seminar og årsmøte 

 Danmarks 3R-senter  

 Verdenskongress om de 3 R-ene 

 Bergen-konferanse om nytte-

kostnadsanalyse 

 Norecopa møter departementene 

og NFR 

 Arbeidet med NORINA er sikret 

i enda 3 år 

og mer. Les nyhetsbrevet her.  

Norecopa (Norwegian 

consensus platform for re-

placement, reduction and 

refinement of animal experi-

ments) has recently issued a 

new newsletter.  

 

Headlines:  

 Application deadline for the  

Research Council’s 3R grant 

 Norecopa’s 2014 3R Prize is 

awarded  

 Norecopa’s seminar and annual 

meeting 

 Denmark’s 3R-centre 

 World Congress on the 3 Rs 

 The Bergen conference on harm-

benefit analysis 

 Norecopa has met with the mini-

stries and the Research Council 

 Work on the NORINA database 

is secured for another 3 years 

and more. Read the newsletter here 

(Norwegian).  

beid med reduksjon og raffinering 

av dyreforsøk. Arbeidet har vist at 

variert erfaring tidlig i livet er vik-

tig for utvikling av atferd. Dyr i 

fangenskap viser ofte færre atferds-

trekk enn sine ville artsfrender. 

Gruppen har vist at dette gjelder 

også for fisk, og 

dette har skapt 

internasjonal 

oppmerksomhet.  

Gruppen har 

dessuten tatt i 

bruk observa-

sjonsmetoder 

som reduserer 

antallet dyr som 

må studeres til 

en syvendedel i 

forhold til tradi-

sjonelle atferdsstudier hvor nye dyr 

tas i bruk hver gang. Gruppen ar-

beider for å utvikle standardinnret-

ninger som gir miljøberikelse og 

som kan brukes i oppdrettssam-

menheng i stor skala. 

Kilde:  

http://norecopa.no/norecopas-3r-pris 

Vinneren av Norecopas 3R pris 

for 2014 var  Ioanna og Axel 

Sandvig ved NTNU for sitt ar-

beid med å ta i bruk ikke-

invasive metoder som reduse-

rer antallet dyr som brukes i 

studier av regenerasjon i nerve-

systemet.  

 

I tillegg gjør deres forsk-

ning på stamceller fra hjer-

nen det mulig å dyrke 

"kunstige hjerner" (organ-

oider) istedenfor å forske på 

dyr.   

 

Kriteriene for prisen er å 

bidra til å øke kunnskapen, 

anerkjennelsen og anven-

delsen av de 3 R-ene. Meto-

dene kan være vitenskapelige, tek-

nologiske, praktiske eller administ-

rative, arbeidet skal være av god 

kvalitet og det legges vekt på for-

midling. 

I  år var også en forsker fra UiB 

nominert til prisen. Anne Gro Vea 

Salvanes var nominert for sitt ar-

 

Norecopa’s 3R Prize 

The winner of  Norecopa’s 3R 

Prize for 2014 are  Ioanna and 

Axel Sandvig at NTNU. 

 

They have managed to reduce the 

number of animal studies signifi-

cantly by utilising a range of reliab-

le and non-invasive methods to stu-

dy regeneration in the nervous sys-

tem, instead of having to kill ani-

mals repeatedly at different stages 

of the process. 

 

The group has also developed 

methods to increase the longevity of 

stem cells which can be implanted 

to increase regeneration. This has 

also reduced the number of animal 

experiments.  

 

This type of research on stem cells 

makes it now possible to grow 

”artificial brains” (organ-oids) ins-

tead of doing research on living ani-

mals.  Read more (Norw.). 

Nyhetsbrev fra Norecopa 
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Norecopas 3R-pris 

Jan Henrik Fredriksen fra Storting-

ets Energi- og miljøkomité over-

rekker prisen. 

What are the 3Rs? Replacement - use of non-
animal methods Reduction - methods 

which reduce the number 
of animals used Refinement - methods 

which improve animal 
welfare 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/424B50417543455B4679424059/4141514073434158427748415D4471
http://www.anpdm.com/newsletterweb/424B50417543455B4679424059/4141514073434158427748415D4471
http://www.anpdm.com/newsletterweb/424B50417543455B4679424059/4141514073434158427748415D4471
http://norecopa.no/norecopas-3r-pris
http://www.ntnu.no/ansatte/ioanna.sandvig
http://www.ntnu.no/ansatte/axel.sandvig
http://www.ntnu.no/ansatte/axel.sandvig
http://www.ntnu.no/ansatte/ioanna.sandvig
http://www.ntnu.no/ansatte/axel.sandvig
http://norecopa.no/norecopas-3r-pris


Workshop om nytte-kostnadsanalyse 

FELASA has therefore establis-

hed a group to develop proposals 

for how to perform a harm-benefit 

analysis.  

 

In collaboration with the Univer-

sity of Bergen, the Working 

Group organized a workshop to 

better illuminate harm-benefit 

analysis, and arrive at an agreed 

understanding of what harm-

benefit should do and how it 

should be included in the ethical 

evaluation of animal experiments. 

 

There were 38 participants from 

14 nations attending the meeting.  

 

The presentations from the mee-

ting can be found here.  

The Lab Animal Facility orga-

nized April 29th an open 

workshop on the topic Harm-

Benefit Analysis of Animal 

Experiments.  

 

Harm-benefit analysis is one of 

the criteria when assessing appli-

cations to use animals in research 

and is based on a utilitarian 

(benefit) ethical approach. Several 

organizations, such as the OIE, 

CIOMS and ICLAS have empha-

sized the importance of harm-

benefit in their ethical guidelines 

for the use of animals in research. 

 

How best to make a harm-benefit 

assessment has nevertheless been 

somewhat unclear. AALAS and 

29. april arrangerte Dyreavde-

lingen en åpen workshop på 

tema Harm-benefit analyse av 

dyreforsøk.  

Harm-benefit analyse er et  av 

kriteriene ved vurdering av tilla-

telse til å anvende dyr i forskning 

og bygger på en utilitaristisk 

(nytte) etisk tilnærming. Flere 

organisasjoner som OiE, CIOMS 

og ICLAS har vektlagt harm-

benefit kriteriet som vesentlig i 

sine etiske retningslinjer for bruk 

av dyr i forskning.  

Hvordan man praktisk går frem 

for å foreta en harm-benefit vur-

dering har likevel vært litt uklart. 

AALAS og FELASA har derfor 

nedsatt en gruppe for å utarbeide 

forslag til hvordan gjøre harm-

benefit analyse.  

I samarbeid med UiB arrangerte 

arbeidsgruppen en workshop for å 

bedre belyse harm-benefit analy-

se, og komme frem til en omforent 

forståelse av hva harm-benefit 

bør inneholde og hvordan det skal 

inngå i etisk evaluering av dyre-

forsøk.  

Det var 38 deltagere fra 14 nasjo-

ner som deltok på møtet.  

 

Presentasjonene fra møtet kan du 

finne her.  
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The AALAS-FELASA Working Group on Harm-Benefit Analysis, in blooming Bergen. 
From the left: Javier Guillen, Kathy Laber, Thierry Decelle, Aurora Brønstad, Christian 
Newcomer and Jeff Everitt. 

Det er fremdeles usikkert når 

ny forsøksdyrordning vil tre i 

kraft. 

EUs forsøksdyrdirektiv 

må først behandles i 

Stortinget – sannsynlig-

vis i vårsesjonen i år – 

p.g.a. de økonomiske 

forpliktelsene det nye 

Usikkert når ny forsøksdyrordning trer i kraft 

direktivet påfører Norge. Deretter 

skal direktivet tas inn i EØS-

avtalen. Vi antar at vi nærmer oss 

årsskiftet 2014/2015 før ny ord-

ning blir en realitet i 

Norge.  

Les mer her om pro-

sessen. 

It is still uncertain when the 

new Lab Animal Regulation 

will come into effect. 

The EU directive must first be tre-

ated in the Storting, and then be 

implemented in the EEA agree-

ment. We will probably see New-

year before the new regulation is in 

effect. 

http://org.uib.no/dyreavd/BergenConferenceHarmBenefit.html
http://org.uib.no/dyreavd/BergenConferenceHarmBenefit.html
http://org.uib.no/dyreavd/BergenConferenceHarmBenefit.html
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forsoksdyr/ny_forskrift_for_bruk_av_dyr_til_vitenskapelige_formaal.7491
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forsoksdyr/ny_forskrift_for_bruk_av_dyr_til_vitenskapelige_formaal.7491


Når immunceller angriper 

Lara A. Aqrawi 

disputerte onsdag 

30. april 2014 for 

ph.d.-graden ved 

UiB med avhand-

lingen: “B cell 

specificity and pat-

tern in primary 

Sjögren’s syndrome”. Les mer her. 

 

Eggstokkreft - en utfordring 

Øystein Helland 

disputerte fredag 

23. mai 2014 for 

ph.d.-graden ved 

UiB med avhand-

lingen: ”Ovarian 

Cancer: A Clinical 

Challenge Requi-

ring Basic 

Answers”.  Les mer her. 

Betydning av Axl Reseptor for 

brystkreft 

Crina Elena Tiron 

disputerte fredag 

20. juni 2014 for 

ph.d.-graden ved 

UiB med avhand-

lingen: ’’The Role of 

the Axl Receptor 

Tyrosine Kinase in 

Breast Cancer”. Les mer her. 

Gammakniv-behandling av 

hjernesvulster 

Bente Sandvei 

Skeie disputerte 

fredag 20. juni 2014 

for ph.d.-graden ved 

UiB med avhand-

lingen: "Gamma 

Knife Surgery for 

Intracranial Tu-

mours – Clinical 

and Experimental studies”. Les 

mer her. 

Vi gratulerer våre brukere  

med doktorgraden! 
Congratulations  

with doctorate  

degrees to.. 
 

Lara A. Aqrawi who defended 

her PhD thesis April 30th: “B cell 

specificity and pattern in primary 

Sjögren’s syndrome”. Read more 

here (Norw.). 

Øystein Helland who defended 

his PhD thesis May 23rd: 

”Ovarian Cancer: A Clinical Chal-

lenge Requiring Basic Answers”. 

Read more here (Norw.). 

Crina Elena Tiron who defen-

ded her PhD thesis June 20th: 

’’The Role of the Axl Receptor Ty-

rosine Kinase in Breast Cancer”. 

Read more here (Norw.). 

Bente Sandvei Skeie who de-

fended her PhD thesis June 20th: 

"Gamma Knife Surgery for Intrac-

ranial Tumours – Clinical and 

Experimental studies”. Read more 

here (Norw.). 
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Neste kurs i forsøksdyrlære 
det går ikke ofte.  

Meld deg eller dine 

medarbeidere på i god 

tid på forhånd.  

 

Merk at det nå er en 60 

minutters multiple choi-

ce hjemmeeksamen no-

en dager etter hver 

kursmodul. 

 

For mer info, klikk her. 

 

The next course 

in laboratory 

animal science: 

 

part 1; September 24-25 2014 

or in January 2015,  

part 2; mammals June 2015 

(was 16-18 June 2014) or  

fish spring 2015.  

 

Note that everyone involved in 

projects where lab animals are 

used, are obligated to take this 

course. The course does not run 

often.  

Sign up well in advance.  

Note that there now is a 60 minu-

tes multiple choice home exam 

some days after each course part. 

 

More info; click here. 

Neste kurs i forsøksdyr-

lære i Bergen:  

 

del 1; 24 og 25 september 2014 

eller i januar 2015,  

del 2; pattedyr juni 2015 (var 

nylig 16-18 juni 2014) eller  

fisk våren 2015.   

Husk at alle som planlegger eller 

deltar i prosjekt med dyreforsøk, 

er påbudt til å ha dette kurset, og 

http://www.uib.no/nye-doktorgrader/73567/n%C3%A5r-immunceller-angriper
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/76940/eggstokkreft-en-utfordring
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/79037/betydning-av-axl-reseptor-brystkreft
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/78899/gammakniv-behandling-av-hjernesvulster
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/78899/gammakniv-behandling-av-hjernesvulster
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/73567/n%C3%A5r-immunceller-angriper
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/73567/n%C3%A5r-immunceller-angriper
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/76940/eggstokkreft-en-utfordring
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/79037/betydning-av-axl-reseptor-brystkreft
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/78899/gammakniv-behandling-av-hjernesvulster
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/78899/gammakniv-behandling-av-hjernesvulster
http://www.uib.no/dyreavdelingen/utdanning/forsoksdyrlaere-kurs
http://www.uib.no/en/rg/animalfacility/63395/course-laboratory-animal-science


Folk som for tiden har ærend 

på Dyreavdelingen fra baksi-

den, løper fort inn dørene.  

På Vivarium, dvs på taket, bor det 

nemlig et måkepar, og de er heftig 

opptatt for tiden med å jage vekk 

alle som skulle befinne seg i nær-

heten.  

Det er i tiden fra ungene kommer 

ut av egget til de lærer å fly, at 

mor og far virkelig er på vakt mot 

farer. Det tar cirka en måned før 

ungene blir 

flyvedyktige. 

Når ungene 

kan fly, slut-

ter foreldre-

ne å stupe og 

skrike mot 

folk. Vanlig-

vis legger 

måkene egg i mai. Rugetiden er 25 

dager. Dermed burde de bli flyvedyk-

tige i løpet av siste halvdel av juli.  

Eiendomsavdelingen ved universite-

tet kan ikke gjøre noe fordi måkene 

er fredet. Det er ikke lov til å røre 

måkene i hekketiden. 

Inntil ungene er flyvedyktige anbefa-

ler vi derfor vernehjelm! Paraply er 

nok også en god løsning, ettersom 

måkene også noen ganger slipper 

”bomber” under angrepene.  

Eller 

-bare 

løp! 

 

 

  

People who currently have er-

rands at Vivarium, run very 

quickly indoors.  

 

A pair of seagulls have nested on 

Vivarium’s roof, and they have a 

very busy time chasing away all 

people who happen to be in the 

area.  

Mom and dad are not easy to deal 

with now as the kids are coming 

out of the eggs and till they learn 

to fly, which takes about a month.  

Thus, they should be able to fly 

during the second half of July.  

 

Until then, we recommend helmet! 

Umbrella is probably also a good 

solution, since the seagulls also 

sometimes drop "bombs" during 

the attacks. 

 

Or - just run!  

Krakilsk måkepar på Dyreavdelingen 
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Jeg har vært ansatt som vikar på 

Vivarium siden Oktober 2013, og ny-

lig var jeg så heldig å tiltre fast stil-

ling som avdelingsingeniør! 

Medisinsk og biologisk forskning har 

alltid fanget min interesse, og jeg 

gleder meg til å ta en aktiv del i 

forskningen som foregår på Dyreav-

delingen. Genetikk og avl er også en 

lidenskap, noe jeg tror og håper vil 

komme til nytte i de mange avlspro-

sjektene vi har på huset.  

Vi ønsker Helene velkommen! 

Karina Skjervheim Prestegård er 

ansatt som vikar ut 

året. Hun har en mas-

ter i Biodiversitet,  

Evolusjon og Økologi 

fra UiB, med  fokus på 

lakselus. Karina har 

jobbet som forsknings-

tekniker vikar på dyreavdelingen på 

BB-bygget siden juli i fjor, og er nå 

vikar på Vivariet. Velkommen til  

Karina! 

Sommervikarer på avdelingene er er: 

Katarzyna, Kamil, Renate og Sol-

veig. Velkommen til alle fire! 

Staff news at the Lab  
Animal Facility 

Ane Storebø who was a temp from 
last summer till now, has given 
birth to a baby boy. We congratula-
te! 

Olav Askeland who worked at the 
BBB unit for years, has now reti-
red. We wish Olav a happy retire-
ment! 

Rune Indahl who also have wor-
ked at the BBB unit for years, has 
left UiB. We wish Rune all the best 
for the future! 

Helene Stuart is a new employee 
at the Lab Animal Facility. She has 
a Master in Molecular Biology and   
Bachelors in Animal Science and 
Genetics. She has earlier been here 
as a temp. Welcome to Helene!  

Karina Skjervheim Prestegård 
will be here as a temp till Newyear. 
She has a Master in Biodiversity, 
Evolution and Ecology. Karina has 
also been a temp here before. Wel-
come to Karina! 

We also welcome summer temps 
Katarzyna, Kamil, Renate and 
Solveig! 

Nytt om staben på Dyreavdelingen 
Ane Storebø som vikari-

erte hos oss fra i fjor som-

mer til nå nylig, har fått 

en sønn! Alt er vel med 

mor og barn. Vi gratulerer! 

Olav Askeland som har jobbet ved 

Dyrestallen BBB i en årrekke har 

nå gått av med pensjon. Vi ønsker 

Olav en flott pensjonisttilværelse! 

Rune Indahl som også har arbei-

det på Dyrestallen BBB i mange år, 

har også sluttet. Vi ønsker Rune 

lykke til videre!  

Helene Stuart er ny medarbeider 

på Dyreavdeling-

en, som fast an-

satt. Helene for-

teller:  

-Jeg er en 32 år 

ung jente med 

mye humør og 

glimt i øyet. 

Av utdannelse har jeg en master-

grad i molekylærbiologi fra UiB og 

en dobbel bachelorgrad i husdyrfag 

og genetikk fra Sør Afrika. Her 

møtte jeg også min mann, og sam-

men har vi tre aktive små gutter. 



Postadresse: 

Universitetet i Bergen 

Dyreavdelingen 

Haukeland Universitetssjukehus 

5021 Bergen 

UIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens ord 

 

Ikke prøv så hardt å 

unngå fristelser. 

Når du blir eldre vil 

fristelsene unngå deg. 

Joey Adams 

 

 

 

 

 

Words of wisdom 
 

 

Do not worry about 

avoiding temptation.  

As you grow older it will 

avoid you. 

Joey Adams 

Vi ønsker alle en strålende sommerferie! 

We wish you all a great summer holiday! 

Telefon Vivarium: 55 97 37 88 

Telefon dyrestallen BBB: 55 58 63 15 

Fax: 55 97 37 97  e-mail: post@viv.uib.no 

www.uib.no/dyreavdelingen 

www.uib.no/dyreavdelingen/en 

God dyrevelferd gir pålitelige 

forskningsresultater! 

Availability  
during summer 

Before the holiday, we 

kindly ask all research 

groups to hang a note next 

to their animals telling us 

who will be available at all 

times during the summer.  

We have to be able to reach 

someone in the research team 

in case there should be a pro-

blem with the animals.  

Vi ber alle våre bruker-

grupper om å henge  

beskjed ved sine dyr før 

ferien, om hvem i grup-

pen som er tilgjengelig 

om sommeren.  

 

Minst en forsker pr prosjekt 

skal alltid kunne nås pr  

telefon til enhver tid (og må 

kunne komme om nødven-

dig). I tilfelle det skulle være 

noe med dyrene, må vi kun-

ne nå forskergruppen. Even-

tuelt må vi avlive dyret for at 

det ikke skal lide unødig.  

 

 

 

Tilgjengelighet i sommer 

          Vi er tilgjengelige: 

Per i perioden 01.07-15.07,  

tlf 95112233 

Pål i perioden 16.07-31.07,  

tlf 95223344 

Espen fra 01.08, tlf 95334455 

Illustrasjon: Colourbox.no 

http://www.uib.no/dyreavdelingen
http://www.uib.no/dyreavdelingen/en

