Danmarks 3R-Center
Dagsorden for Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center
Tirsdag den 23. januar 2018 kl 10-15, KU SUND, Dyrlægevej 88, 1. sal 1870
Frederiksberg C
Til stede: Christine Nellemann, Axel Kornerup Hansen, Adrian Smith, Peter Bollen, Erwin L. Roggen,
Jan Lund Ottesen og Peter Bie. Der var afbud fra Lisbeth E. Knudsen. Fra sekretariatet deltog Tom
Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen, Louise Holm Parby og Kirsten Bayer Andersen.
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Målskema 2017
Skemaet blev gennemgået og bestyrelsen tog stilling til, om de enkelte mål for året var nået.
Det endelige målskema for 2017 kan findes på 3R-Centerets hjemmeside.
3. Målskema 2018
Bestyrelsen vedtog nye mål for 2018. Målskemaet for 2018 kan findes på 3R-Centerets
hjemmeside.
4. Internationale møder og kontakter
Louise Holm Parby deltog ved den årlige konference for The European Partnership for
Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) i Bruxelles d. 22. november 2017. Titlen på
konferencen var opbygning af synergier med henblik på at accelerere udviklingen og accepten
af alternativer til dyreforsøg. Der var bl.a. indlæg om EPAA’s milepæle i 2017, om EPAA’s rolle i
forhold til at fremme alternativer og om agro-kemikaliers kræftfremkaldende potentiale. Der
blev også uddelt den årlige refinementpris til teknikere.

5. Sekretariatet orienterer
- Statistik over anvendte forsøgsdyr i 2016 er indsamlet og kan offentliggøres så snart
Dyreforsøgstilsynet er færdigt med kvalitetssikringen
- 3R-Centret er blevet inviteret til at holde indlæg på Fondazione Guido Bernardinis
symposium "The three Rs in research project design:
A prerequisite for good science” som afholdes d. 28-29. juni 2018 i Varese, Italien. Jan Lund
Ottesen holder oplægget for 3R-Centeret
6. Habilitet ved uddeling af forskningsmidler
Principperne for habilitet ved uddeling af 3R forskningsmidler blev gennemgået. I henhold til
juridisk analyse af disse blev mindre ændringer foretaget. Disse diskuteres med henblik på
beslutning på næstkommende møde. Opdaterede procedure for 3R-Centerets uddeling af
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forskningsmidler bliver efterfølgende lagt på hjemmesiden.
På baggrund af ovennævnte juridiske analyse blev der foretaget en ny beslutningsproces for
modtagere af forskningsmidler i 2018. I denne proces indgik ingen inhabile
bestyrelsesmedlemmer. Modtagerne af forskningsmidler får hurtigst muligt besked.
7. Årsrapport 2017
Udkast udsendes til bestyrelsen i uge 5, hvorefter bestyrelsen har en uge til kommentering. Til
årsrapporten skrives et samlet indlæg fra bestyrelsen om visioner for de næste 4 år.
8. Symposium 2018 – forslag til program / oplæg
- Joe Garner
- Hvordan kan udviklingen af de 3R´er fremmes regulatorisk? Hvad er status?
- EU kommissionen om direktivets effekt
- Indlæg fra de engelske myndigheder – Home Office. Bl.a. om deres tolkning af direktivet, så
der i UK fx ikke må anvendes dyr til godkendelse af husholdningsprodukter
- Brug af attrapper i undervisning. Der afholdes seminar i Oslo om dette 11. april, og der
kunne inviteres en oplægsholder herfra
- Hollandsk indlæg om målet om at anvende dyrefri metoder på en række områder i 2025
- Indlæg fra Norecopa og det svenske 3R-Center
- Tilgang til 3R i forskellige lande
- Animatch
- Samarbejde mellem faciliteter / samarbejde internationalt
Der skal igen i år være fokus på den gode foredragsholder.
Symposiet afholdes i år d. 5. og 6. november i Charlottehaven i København. Moderatorrollen
går på tur mellem bestyrelsens medlemmer, og det vil i år være Erwin L. Roggen.
9. Initiativer til deling af væv. Kan 3R-Centeret fremme dette?
Sekretariatet udarbejder en oversigt over etablerede vævsdelingstjenester, som kan linkes til
fra hjemmesiden.
10. Erwin L. Roggen – implementering af replacement
Erwin L. Roggen præsenterede sit arbejde med at introducere alternative metoder i
virksomheder.
11. Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet (14.05-14.15, debat)
a. Status på belastningsprojekt
De sidste møder med tilladelsesindehavere bliver afholdt i 2018. Se også målskema for 2018.
12. Evt. (14.15-14.30)
- Næste bestyrelsesmøde d. 11. april fastholdes, da der ikke kunne findes en anden dato,
hvor alle kunne deltage
- Sekretariatet er i gang med at finde lokation til Pint of Science i februar. Ligeledes arbejdes
der på et tilsvarende arrangement i Odense i forbindelse med de sidste møder med
tilladelsesindehavere, der indgår i belastningsprojektet nævnt ovenfor.
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13. Demonstration af Rikke Langebæks Færdighedslaboratorium
Bestyrelsen fik fremvist attrapper, som anvendes til at undervise dyrlægestuderende i
kirurgiske teknikker. Attrapperne består af tøjdyr med hjemmelavede indsatser, hvor de
studerende kan træne sutureringsteknik, procedurer for kastration, sterilisation, kejsersnit,
ilægning af katetre m.fl. Rikke Langebæk fortæller, at de studerende efter undervisning på
attrapperne er langt mere sikre i disse procedurer, når de efterfølgende får lov til at træne på
dybt bedøvede forsøgsdyr, der aflives i bedøvelsen, og ikke mindst når de senere deltager ved
kirurgi på hospitalets patienter.
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