Referat Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den
1. april 2016
Dagsorden

1.

Velkomst og godkendelse af ændret dagsorden

2.

Målskema 2016 – skal skemaet offentliggøres på hjemmesiden?

3.

Symposium 2016 – godkendelse af program

4.

Fremtidige opgaver—godkendelse af projektplaner

5.

Procedure for uddeling af 3R-pris 2016

6.

Sekretariatet orienterer

7.

Besøg hos NC3R

8.

3R undersøgelse - resultat og offentliggørelse

9.

Internationale møder og kontakter

Deltagere:
Erwin L. Roggen, Adrian Smith, Jan Lund Ottesen, Christine Nellemann (dog med undtagelse af
enkelte punkter), Axel Kornerup Hansen, Peter Bollen, Rasmus N. Nielsen, Louise B. Brønden,
Tom Bengtsen.
Afbud: Peter Bie, Lisbeth E. Knudsen (havde sendt kommentarer til dagsordenen), Christine
Nellemann var fraværende under punkterne 6,8 og 9 (punkt nr. 5 og nr. 7 blev rykket til sidst på
mødet, hvor Christine Nellemann var tilbage).

Ad. 1) Dagsorden
Dagorden var udelukkende ændret mht. punkternes rækkefølge, således at alle beslutningspunkter
håndteredes, mens Christine Nellemann var til stede, da det ellers ikke er muligt at træffe
afgørelser. Godkendt.

Ad. 2) Målskema 2016
Målskema for 2016 blev med enkelte ændringer godkendt.
Det blev besluttet at målskemaer for 2016 og frem skal på hjemmesiden.
Ad. 3) Symposium 2016

Programudkastet blev gennemgået og der opnåedes enighed om foredragsholderne. Det blev
besluttet at afkorte dag nr. 2 til et halvdags program, således at der afsluttes med frokost og
netværk.
Ad. 4) Fremtidige opgaver
Værktøjer
Danmarks 3R-Center indgår en aftale med NC3R om at distribuere deres 3R-fremmende
materiale. Sekretariatet tager kontakt til relevante organisationer, universiteter etc. der afholder
konferencer, Ph.D. kurser og lignende med henblik på at promovere materialet/ressourcerne.
Undervisningsmateriale Folkeskolen
Danmarks 3R-Centers undervisningsmateriale til gymnasiet tilrettes, så det bliver anvendeligt i
grundskolens ældste klasser. Når materialet er færdigudviklet i samarbejde med sekretariatet og
med faglige input fra bestyrelsen offentliggøres materialet, ligesom der igangsættes et pr-arbejde
for at udbrede kendskabet til materialet.

Ad. 5) Procedure for uddeling af 3R-prisen 2016
Det blev besluttet at fastholde den eksisterende procedure. Indstillinger kan indsendes til
sekretariatet fra dags dato (deadline er 25. maj). På bestyrelsesmødet 30. maj beslutter
bestyrelsen, hvem der skal modtage prisen.

Ad. 6) Sekretariatet orienterer
Mini-seminarer for gymnasielærere om 3R-undervisningsmaterialet
Aarhus
Rigtig godt arrangement med bl.a. Birgitte Kousholt, 8 deltagere (8 gymnasier)
København

Arrangementet blev aflyst grundet manglende tilmeldinger, men vil blive forsøgt afholdt ved en
senere lejlighed
Udmelding vedr. støtte til Danmarks 3R-Center
Sekretariatet har i samarbejde med formanden talt med forskellige potentielle bidragsydere til
Danmarks 3R-Center. Der er ikke nogle endelige afklaringer. Flere nye interessenter er kontaktet
og nogle er interesserede i enkelt-sponsorater eller andre former for støtte - eks.
forskningspladser.
Barsel og vikar
Louise Brønden går fra på barsel i juni – der findes sandsynligvis en løsning indenfor huset.
Forskningsmidler
Tilskudsaftaler udsendt fra NaturErhversstyrelsen
Aftaler er sendt til forskningsstøttemodtagerne og kontrakterne er dermed i gang med at blive
forhandlet på plads.
Diverse
En engelsk version af årsrapporten er nu færdig og lægges på hjemmesiden.
Danmarks 3R-Center er inviteret til fælleseuropæisk 3R-Center møde i Ispra af EURL-ECVAM 31.
maj. Tom Bengtsen, Axel Kornerup Hansen og Adrian Smith tager med til mødet

Ad. 7) Besøg hos NC3R
Repræsentanter fra sekretariatet har været på besøg hos National Centre for the Replacement,
Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3R) i forbindelse med NC3Rs årlige 3Rprisudeling. Repræsentanterne afholdte flere møder med NC3R i dagene herefter. Mødernes fokus
var, hvilke ressourcer NC3R har produceret, som det danske 3R-center umiddelbart kan
videreformidle i Danmark for at give forskere mv. flere redskaber til at implementere de 3 R’er. Der
var særligt fokus på ARRIVE guidelines, CRACK-IT solutions, Grimace scale plakater og deres
nyudviklede statistik-redskab Experimental Design Assistant.

Ad. 8) 3R-undersøgelse – resultater og offentliggørelse
Det blev foreslået at lave en peer–reviewed artikel baseret på rapporten (The Danish 3R Survey Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal

experiments in Denmark). Og få lavet en letlæselig version (dansk resume) til 3R-centerets
hjemmeside.
Sekretariatet tager kontakt til projektgruppen for at opfordre dem til at søge at få publiceret i en
peer-reviewed artikel.
Det blev desuden foreslået, at rapporten eller dele af den kan fremlægges på ovennævnte
fælleseuropæiske 3R-center møde i Ispra. Sekretariatet går videre med dette.
Punktet sættes på dagsordenen igen på næste møde for at gå videre med resultaterne.

Ad. 9) Internationale møder og kontakter
Der var ingen bemærkninger til det fremsendte materiale vedrørende udbytte af internationale
møder og kontakter.
Diverse
-

Der er en artikel på vej i Ingeniøren om medicinalindustriens 3R-indsats.

-

Peter Bollen orienterede om, at han er med i ETPLAS (Education and training platform). De
har ingen penge, men har søgt midler hos NC3R. Det er deres mål at publicere alle
tilgængelige forsøgsdyrskurser i EU.

-

Erwin Roggen fortalte, at han er med i projekt, der forsøger at samle op på tests, som har
vist potentiale til anvendelse indenfor produktudvikling og til regulatorisk implementering.
Projektet har søgt midler hos COST ACTIONS.

-

MEDTEC innovation holder CareWare dage 13. og 14. april – Christine deltager den ene
dag og fortæller om 3R centeret.

