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Kartlegging av laboratorievirksomhet ved universiteter og høyskoler 

Vi viser til brev 3. januar 2007 med orientering om departementets arbeid med oppfølging av 
en sak knyttet til utvikling av kreft hos tidligere studenter og ansatte i de såkalte 
Rosenborglaboratoriene i Trondheim på 1970- og 80-tallet. 
 
Som nevnt i brevet har Kunnskapsdepartementet oppnevnt en rådgivende medisinsk 
ekspertgruppe som skal gi departementet råd i det videre arbeidet med saken,  herunder blant 
annet vurdere om slike forhold også kan ha vært tilstede ved andre universiteter og høyskoler 
i Norge.  
 
Før ekspertgruppen går videre i sitt arbeid med å vurdere hvilke institusjoner som eventuelt 
bør omfattes av en slik kartlegging, er departementet bedt om å innhente et bredere 
informasjonsgrunnlag for gruppens vurdering. Her bør det inngå opplysninger om hvilke 
institusjoner som har hatt laboratorieaktivitet hvor det er håndtert fysiske og kjemiske stoffer 
som en med dagens medisinske kjennskap vet vil kunne innebære risiko for utvikling av 
kreftsykdom over tid ved eksponering.  
 
Departementet vil derfor be om at samtlige statlige universiteter og høyskoler oversender til 
departementet en kortfattet historisk oversikt over den enkelte institusjons 
laboratorievirksomhet med slike stoffer.  
 
Departementet ber om at det i oversikten inkluderes laboratorievirksomhet fra 1970 og frem 
til i dag, og at det fremgår i hvilket tidsrom laboratoriene ble benyttet. Departementet ber 
samtidig om at den enkelte institusjon selv vurderer om også laboratorievirksomhet fra før 
1970 vil kunne være relevant i forhold til ekspertgruppens arbeid.  
 
Departementet ber også om tilbakemelding fra institusjoner som eventuelt ikke har hatt 
relevant laboratorievirksomhet. Der det er forhold som medfører at det er vanskelig eller 
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eventuelt ikke er mulig å dokumentere omfanget av laboratorieaktivitet, ber vi om en nærmere 
vurdering av disse forhold.  
 
For de institusjoner som er opprettet etter 1970 ber vi om at det gis oversikt over 
laboratorievirksomheten ved de institusjoner som eventuelt lå til grunn for dagens institusjon.  
 
Etter at den rådgivende medisinske ekspertgruppen har vurdert hvilke institusjoner som 
eventuelt bør omfattes av en videre kartlegging, vil departementet sende et brev til aktuelle 
institusjoner med informasjon om videre arbeid med saken. 
 
Av hensyn til videre progresjon i saken, ber vi om at oversikten oversendes departementet 
innen 16. februar 2007. Oversikten skal vise: 

− laboratorieaktivitet hvor det er håndtert fysiske og kjemiske stoffer som en med 
dagens medisinske kjennskap vet vil kunne innebære risiko for utvikling av 
kreftsykdom over tid ved eksponering.  

− laboratorieaktivitet etter 1970 og eventuell relevant laboratorievirksomhet før denne 
tid 

− tidsrom for laboratorieaktiviteten 
− eventuelt annet institusjonsnavn for den aktuelle perioden 

 
Vi ber også om at informasjonen oversendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. 
 
Nærmere informasjon om saken er tilgjengelig på departementets nettsider: 
http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/nyheter/070021-070062/dok-bn.html. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Toril Johansson (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 Lars Vasbotten 
 avdelingsdirektør 
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