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1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden yderligere tilføjelser. 

 

2) Diskussion af artiklen ”The Usefulness of Systematic Reviews of Animal Experiments for 

the Design of Preclinical and Clinical Studies” 

Artiklen blev kort diskuteret. Der var enighed om, at afvente anbefalinger fra NORECOPA’s 

workshop om ”Systematic Reviews and Harm-Benefit Assesment” den 28. – 29. maj 2015, før der 

overvejes flere tiltag. 

 

3) Etablering af permanent hjemmeside 

Sekretariatet orienterede om etablering af den nye permanente hjemmeside. Bestyrelsens 

forventninger til hjemmesidens indhold blev diskuteret. Evt. forslag til hjemmesidens indhold kan 

sendes til sekretariatet. 

Der var enighed om, at hjemmesiden skal rettes både mod professionelle interessenter og borgere 

- herunder unge. Udgangspunktet skal fortsat være en nyhedsstrøm, men nu også på engelsk. 

Desuden er det vigtigt, at der er links til nyttig viden om 3R, andre organisationer og forskning. 

Et nyhedsbrev skal lede til mere aktivitet på den nye hjemmeside. 

Det forventes, at hjemmesiden er etableret senest den 1. september 2015. 

 

4) Fremadrettede indsatser og opgaver for Danmarks 3R-Center 

Fremtidige indsatser for Danmarks 3R-Center blev kort diskuteret. Det blev besluttet, at 

muligheden for at indhente yderligere ekstern finansiering skal afdækkes. 

 

5) 3R-symposium 10. – 11- november 

Bestyrelsen diskuterede muligt indhold af symposiet. Der kom en lang række forslag til emner og 

temaer, herunder muligheden for at medtage posters og speed talks. Sekretariatet udarbejder 

forslag til program, som sendes i skriftlig høring. Herefter vil mulige relevante indlægsholdere blive 

kontaktet. 

 

6) Projekt: Undervisningsmateriale om brug af forsøgsdyr og 3R 

Sekretariatet orienterede om arbejdet med uddannelsesmaterialet. Den til dagsorden vedlagte 

procesplan blev godkendt, dog med den tilføjelse, at der skal være mulighed for, at 



bestyrelsesmedlemmer kan komme med indlæg ved enkelte arrangementer på nogle af de første 

gymnasier, der anvender materialet. 

 

7) Projekt: Udbredelse af kendskab til de 3R’er hos relevante interessenter 

Sekretariatet orienterede om status for projektet. Ugen efter bestyrelsesmødet blev der afholdt 

styregruppemøde, hvor selve dataindsamlingen skal diskuteres detaljeret. 

 

8) Nyhedsbrev 

Det blev besluttet, at Danmarks 3R-Center skal til at udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal 

udkomme med en frekvens på 4 gange årligt, og udkommer første gang 1. september 2015 

samtidigt med, at den nye hjemmeside er klar. 

 

9) Deltagelse i internationale arrangementer 

Sekretariatet orienterede kort om udbyttet af deltagelse i to internationale arrangementer – 

uddelingen af NC3R´s 3R-pris i London og den fælles præsentation af forskningsprojekter støttet 

af hhv. NC3R og en engelsk forskningsfond, der støtter forskning i dyrevelfærd. 

Bestyrelsen diskuterede kort, hvordan Danmarks 3R-Centers deltagelse i internationale 

arrangementer skal håndteres, herunder udvælgelse af de relevante internationale arrangementer. 

Der var enighed om, at der fortsat skal være et stærkt internationalt fokus i centerets arbejde og at 

de allerede opnåede samarbejdsrelationer skal fastholdes, ligesom invitationer så vidt muligt skal 

imødekommes. 

Som udgangspunkt vil bestyrelsens medlemmer deltage internationalt som faglige eksperter, mens 

sekretariatet deltager i forbindelse med forhandlinger om samarbejder, administrative- og 

lovgivningsmæssige forhold samt faglig opdatering. 

Der skal endelig udarbejdes fast procedure til evaluering af det internationale samarbejde. 

 

10) Danmarks 3R-Centers pris 

Det til dagsordenen vedlagte udkast til proces for uddeling af Danmarks 3R-Centers pris blev 

gennemgået. Udkastet blev godkendt med enkelte rettelser. Herudover blev det besluttet, at 

sekretariatet juridisk skal afklare bestyrelsesmedlemmers habilitet ift. bedømmelsen af de 

indstillede kandidater. 

Bestyrelsen vil på næste møde vedtage den endelige procedure. 

 



11) Årsrapport 

Indholdet af næste årsrapport blev diskuteret. Som udgangspunkt skal rapporten i højere grad 

indeholde interviews o. lign. med personer, som aktivt er involveret i forskning og udbredelse af de 

3R´er. Evt. forslag til emner fra bestyrelsen kan sendes til sekretariatet. En synopsis skal 

godkendes på næste møde. 

 

12) Forskningsmidler 

Sekretariatet orienterer om processen for uddeling af forskningsmidler, 2016. 

Det juridiske arbejde med at gennemgå ansøgnings- og tildelingsproceduren er fortsat i gang. Det 

går godt fremad, så den endelige procedure er klar til indkaldelse af støtteprojekter for 2016 i 

efteråret 2015. 

 

13) Opfølgning på støttede forskningsprojekter 

Et par af de allerede støttede projekter har ønsket at udskyde færdiggørelsen af deres arbejde i op 

til et halvt år. Bestyrelsen fandt forsinkelsen uheldig, men accepterede, at det ind imellem er 

nødvendigt at tilpasse tidsplanerne i forbindelse med forskningsprojekter. 

Det bør fremover indsættes i aftalerne, at de udmeldte tidsplaner bør overholdes. 


