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Målgruppe
Instruksen gjelder alle som utfører oppdrag for SNO som medfører håndtering av døde dyr.
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Formål
Formålet med instruksen er å hindre at personell blir skadet eller utsatt for smitte
(sykdommer), samt å hindre at smittsomme sykdommer blir ført videre til mennesker eller
dyr.
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Beskrivelse og risikovurdering
Instruksen gjelder håndtering av alle slags døde dyr (kadaver). Instruksen gjelder også ved
håndtering av kadaver knyttet til skadedokumentasjon (rovviltskade på bufe og tamrein),
bestandsregistrering, fellingsoppdrag eller andre rovviltrelaterte oppgaver i felt inkl.
prøvetaking (biopsi).
Generelle krav til risikovurdering, atferd og utstyr er fastsatt i Hovedinstruks feltarbeid.
Dette gjelder også ved håndtering av døde dyr.
I perioder med aktivert beredskap for Aviær influensa (H5N1), gjelder oppdaterte føringer
fra Mattilsynet og evt. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.
Det er risiko for sykdommer og skader ved håndtering, undersøkelser og obduksjon av døde
dyr. Risiko for sykdom og skader reduseres ved bruk av tilfredsstillende verneutstyr og
gjennom god hygiene i forbindelse med arbeidsoperasjonen. I tillegg vil det også kunne
være risiko for at vi kan spre smittsomme dyresykdommer og eksponere omgivelsene for
biologiske materiale. Risikoen for smitte eller sykdommer er lavere ved håndtering av
frosne kadaver.
Følgende rutiner skal følges:
 Stivkrampevaksine skal være tatt for mindre enn 10 år siden
 Sikkerhetsprosedyrer skal være kjent
 Påkrevd personlig sikkerhetsutstyr skal alltid anvendes
 Sikkerhetsutstyret skal holdes atskilt fra annet feltutstyr
 Etter bruk skal alt utstyr som har vært i kontakt med kadaver rengjøres og tas hånd
om på en forsvarlig måte
 Ved innendørs håndtering av kadaver kreves obduksjonslokaler med god ventilasjon
(avtrekk), sluk og mulighet for våt desinfeksjon (våtrom)
 Ved mistanke om dyresykdom skal lokalt Mattilsyn varsles umiddelbart
Har du fått skader/sår under obduksjon, skal du desinfisere såret og ta kontakt med lege
snarest mulig. Hos lege vil man kunne få en supplerende stivkrampesprøyte som en ekstra
sikkerhet etter skade.

Kadaver
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Ansvar
Den enkelte er ansvarlig for egen sikkerhet og skal påse at nødvendig sikkerhetsutstyr er
medbrakt og i god stand.
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Kompetanse
Nødvendig opplæring og kursing gjennomføres internt gjennom årlige samlinger og praktiske
øvelser, samt hospitering/kollegastøtte. Spisskompetansen finnes internt i SNO.
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Utstyr
Personlig sikkerhetsutstyr er beskrevet i Hovedinstruks feltarbeid.
Ved behandling av særlige skadelige / flyktige stoffer, anbefales det å bruke
åndedrettsvern/støvmaske foran nese og munn, minst standard FFP-2 ifølge norsk standard
EN 149:2001.
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