Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
den 3. februar 2015
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Sekretariatet orienterer

3.

Bestyrelsens arbejde i 2015

4.

Årsrapport

5.

Symposium 2015

6.

Kendskab til de 3R’er (projekt)

7.

ARRIVE-guidelines

8.

Forsøgsdyrenes Dag

9.

IVTIP (In Vitro Testing Industrial Platform)

10.

Horizon 2020

11.

Eventuelt

Deltagere
Axel Kornerup Hansen, Peter Bollen, Erwin Roggen, Jan Lund Ottesen, Christine Nellemann,
Adrian Smith, Lisbeth Knudsen og Peter Bie (fra kl. 11.30). Fra sekretariatet deltog Anne Sofie
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1) Godkendelse af dagsordener
Det blev vedtaget at medtage et punkt vedr. Horizon 2020. Desuden blev et punkt om det
kommende IVTIP-møde sat på dagsordenen. Ellers vedtaget

2) Sekretariatet orienterer
Danmarks 3R-Center er blevet inviteret af EU-Kommissionen til at deltage i det første fælles møde
for alle 3R-Centre i Europa. Det blev aftalt, at Erwin Roggen og Tom Bengtsen deltager fra

Danmark. Såfremt Erwin Roggen skulle få forfald, blev det aftalt, at Lisbeth Knudsen vil deltage i
stedet.
Sekretariatet orienterede om besøg hos FICAM i Finland. Man var som sædvanligt blevet meget
godt modtaget og havde fået en fin orientering om FICAM´s arbejde, ligesom der med stor
interesse var blevet lyttet til Danmarks 3R-Centers præsentation. FICAM´s primære fokus er at
udvikle alternativer til forsøgsdyr og særligt at bringe disse metoder helt frem til et niveau, hvor de
efter validering umiddelbart kan tages i brug i laboratorierne.
Bestyrelsen fandt, at arbejdet med at etablere internationale kontakter og samarbejdsparter fortsat
var meget vigtigt, men at det var nødvendigt at kunne dokumentere resultaterne af dette arbejde
bedre. Derfor blev det besluttet, at der efter fremtidige møder skulle udarbejdes et kort skriftligt
referat.
EU-Kommissionen har oplyst, at man i 2015 endnu engang vil indkalde ansøgninger fra
laboratorier, der ønsker at deltage i NETVAL, det europæiske netværk af referencelaboratorier i
forbindelse med validering af alternativer til dyreforsøg. Netværket er tænkt til at skulle styrke
EURL-ECVAM´s arbejde. Selvom Danmark i øjeblikket ikke har et NETVAL-laboratorium, fandt
bestyrelsen dog ikke, at det er medlemslandenes opgave at udføre EU-Kommissionens opgaver.
Man fandt derfor ikke, at der skal arbejdes for et dansk NETVAL-laboratorium.
Fødevarestyrelsen er ved lægge sidste hånd på regnskabet for 2014. Det forventes derfor, at det
endelige regnskab for 3R-Centeret vil kunne fremsendes snarest.
Mht. budgettet for 2015 mangler der endnu afklaring om støtte fra enkelte af interessenterne. Dette
vil kunne påvirke centerets mulighed for at igangsætte aktiviteter i 2015. Sekretariatet vil rette
henvendelse til de interessenter, som man endnu ikke har hørt fra vedr. støtte i 2015.
Eventuelle alternative støtteformer blev diskuteret, herunder muligheden af at rejse yderligere
midler hos andre interessenter.
Der var enighed om, at det både overfor nuværende interessenter og evt. fremtidige tydeligt af
f.eks. hjemmesiden fremgik, hvilke mål Danmarks 3R-Center har, og hvad man opnår.
Sekretariatet oplyste, at Fødevareministeren stadig ikke havde valgt at udsende
pressemeddelelsen om støttemodtagere i 2015. Det ville formentlig først ske i uge 7 eller 8. Derfor
havde man endnu ikke kontaktet de tre støttemodtagere. Der var enighed om, at den lange
ventetid fra beslutningen om tildeling af støtte til offentliggørelse var meget uheldig. Derfor
besluttede man, at de tre støttemodtagere skulle kontaktes umiddelbart, så de kunne planlægge
deres forskning.
Desuden blev det oplyst, at Fødevarestyrelsens jurister havde opdaget nogle tekniske/juridiske
problemer i den måde selve udbetalingen af forskningsstøtte foregik på. Det vil man arbejde på
afklare hurtigst muligt. Mht. selve håndteringen af støtten i år, vil man dog følge samme procedure
som i 2014.

3) Bestyrelsens arbejde i 2015
a) Diskussion af mål for Danmarks 3R-Center i 2015
b) Godkendelse af årshjul for Danmarks 3R-Center i 2015
Begge punkter blev diskuteret samlet. Udkastet til mål og strategi for 2015 blev gennemgået og
diskuteret. Der var enighed om, at det mere fokuserede udkast med færre og tydeligere mål var
godt. Man fandt dog stadig, at en lang række af KPI´erne (KPI = key performance indicators) var
interne deadlines, der i højere grad hører til i sekretariatets årshjul end i målene.
Desuden savnede man mere målbare KPI´er, f.eks. antallet og evt. stigning i hits på hjemmesiden.
Desuden foreslog man, at der kunne etableres et nyhedsbrev, hvor antallet af modtagere kunne
stå som et mål.
Sekretariatet vil umiddelbart arbejde videre med disse input og samtidigt etablere et egentligt
årshjul med de interne deadlines.

4) Årsrapport 2014
Sekretariatet fandt ikke, at man endnu var klar med et udkast til årsrapport, som man kunne
fremlægge for bestyrelsen. Man havde brugt meget tid på at komme frem til et brugbart format,
ligesom en del af de personer, der har lovet at komme med bidrag ikke helt har leveret som lovet.
Man forventer dog at kunne fremsende et udkast i løbet af nogle uger, som bestyrelsen kan tage
skriftligt stilling til.

5) Symposium 2015
a) Der indstilles, at det internationale symposium (2 dage) afholdes i enten uge 47 eller 48
Der var enighed om, at dette tidspunkt var passende, dog skulle uge 46 også inddrages, som
mulighed. Der vil blive udsendt en Doodle til bestyrelsen, så det endelige tidspunkt kan fastlægges.
b) Sekretariatet orienterede om den videre proces for planlægning.
Bestyrelsen fandt, at symposiet skal være på engelsk begge dage, evt. med en kort indledning på
dansk for f.eks. journalister og andre interesserede. Der skal være internationale deltagere, der
f.eks. kunne repræsentere den amerikanske medicinalindustri og NC3R.
Bestyrelsen blev bedt om at fremsende forslag til relevante danske og internationale
oplægsholdere og emner til konferencen, så en dagsorden kunne være klar til aprilmødet.

6) Projekt om udbredelse af kendskab til de 3R’er hos relevante interessenter
a) Der skal tages stilling til, om et af de vedlagte projektforslag kan godkendes.
Der forelå nu yderligere to forslag til projekter, der kunne belyse kendskabet til de 3R´er i
Danmark. Der var således tre forslag at vælge imellem. Det blev besluttet at vælge forslaget fra
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
Sekretariatet vil umiddelbart indgå en kontrakt og mødes med projektlederen om igangsættelse af
projektet.

7) ARRIVE guidelines
a) Det skal besluttes om Danmarks 3R-center vil anbefale brugen af NC3R’s ARRIVE guidelines i
forbindelse med publicering af videnskabelige artikler.
Der var enighed om, at disse ARRIVE-guidelines kan anbefales og lægges på hjemmesiden.
Desuden blev det besluttet, at EU´s vejledning om uddannelse af forsøgsdyrsbrugere og personale
skal sendes i høring i bestyrelsen, og hvis det godkendes, ligeledes anbefales af Danmarks 3RCenter og lægges på hjemmesiden.

8) Forsøgsdyrenes dag
Danmarks 3R-Center er blevet inviteret til at komme med et oplæg på Forsøgsdyrenes Dag den
24. april 2015. Emnet er: ”Danmarks 3R-centers indsatsområder og styrkelse af Refinementområdet i 2015”. Christine Nellemann vil repræsentere centeret med et indlæg.

9) IVTIP (In Vitro Testing Industrial Platform)
IVTIP afholder sit kommende møde d. 28 – 29. maj 2015 i Danmark, hvor Novozymes er
medarrangør. Danmarks 3R-Center vil deltage og reklamere for arrangementet med link på
hjemmesiden.

10) Horizon 2020
I forbindelse med EU´s forsknings- og innovationsinitiativ Horizon 2020, vil der blive ansøgt om
støtte inden for en lang række forskningsområder. Et call om prædiktiv toksikologi er ude nu, og et
par konsortier har vist interesse for, at 3R centeret enten støttede deres ansøgning med et
støttebrev eller alternativt sagde ja til at deltage i et advisory board for projektet..
Det blev besluttet, at Danmarks 3R-center gerne vil forholde sig til forskningsprojekter, der er
finansieret / har fået støtte, f.eks. med information eller samarbejde, men ikke gå ind i at anbefale
projekter før tildeling af støtte.

11) Evt.
Der var ikke noget til eventuelt.

