Danmarks 3R-Center
Referat af 23. Bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center Torsdag den 12. oktober 2017 kl 10-15
Til stede: Christine Nellemann, Lisbeth E. Knudsen, Axel Kornerup Hansen, Jan Lund Ottesen, Adrian Smith, Peter
Bollen og Erwin L. Roggen. Fra sekretariatet Tom Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen, Louise Holm Parby og Kirsten
Bayer Andersen.
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Målskema* 2017 (10.10-10.25 orientering)
Mål vedrørende hjemmeside, nyhedsbrev og forskningsmidler 2017 er opnået. Resterende mål afventer endelig
evaluering på årets sidste bestyrelsesmøde 30. november.

3.

Internationale møder og kontakter
a. IC-3R´s 25. september Bruxelles
Det var desværre ikke muligt at deltage i Kick off mødet for IC-3R´s. Sekretariatet planlægger et møde med
IC-3R´s for at undersøge muligheder for samarbejde.
b. DCAW / NordCAW 3. og 4. oktober
Tom Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen og Louise Holm Parby deltog i dette som opfølgning på tidligere
møder i NordCAW regi, og som sekretariat for Videncenter for Dyrevelfærd (VID). Mødet havde hovedsagligt
fokus på dyrevelfærd i bred forstand.
c. Norecopas 10 års jubilæum 10. oktober
Peter Bollen og Tom Bengtsen deltog. Jubilæets spændende program favnede bredt med oplæg omkring
bl.a. replacement og forsøg på vilde dyr. Alle præsentationer er lagt ud på Norecopas hjemmeside. Tom
holdt oplæg om muligt samarbejde mellem 3R-centre, og der var stor interesse for dette.
d. Åbning af svensk 3R-Center 21. november
Lisbeth E. Knudsen deltager og holder oplæg om replacement. Tom Bengtsen, Rasmus Normann Nielsen og
Kirsten Bayer Andersen fra sekretariatet deltager.

4.

Sekretariatet orienterer
a. Ny bestyrelse / Udvalg, tidslinje
Tom orienterede om processen for dette.
b. Symposium
Bestyrelsen blev bedt om hjælp til lån af poster boards.
c. Andet følgegruppemøde for forskningsprojekt om replacement (IFRO, Jesper Lassen)
Projektet er et kvalitativt studie, hvor forsøgsdyrbrugere og chefer for dyrefaciliteter interviewes omkring,
hvilke replacement tiltag, der er lykkedes samt hvilke udfordringer, der har været i udbredelsen af
replacement tiltag. Projektet forventes færdigt i første del af 2018.
d.

Andet.
Tom Bengtsen orienterede om to nye medarbejdere i sekretariatet: Kirstin Dahl-Pedersen og Ida Tingman
Møller. Deres arbejdsområde ligger hovedsageligt udenfor 3R-Centeret, men de vil bl.a. deltage i processen
med uddeling af 3R-forskningsmidler.

5.

3R-prisen
a. Valg af modtager blandt nominerede
Axel Kornerup Hansen og Lisbeth E. Knudsen erklærede sig inhabile i vurdering af de indkomne
nomineringer. Den øvrige bestyrelse diskuterede herefter de indkomne nomineringer og valgte en vinder.
Prisen uddeles på årets 3R-Symposium d. 8. november.

6.

Samarbejde med andre 3R-centre

Herunder Norecopa, Walcopa, svensk 3R-Center, IC-3Rs, Baltikum m.fl.
Fokus på at identificere områder og projekter, hvor vi kan samarbejde om at promovere hinandens produkter.
Undersøge om vi med fordel kan køre fælles projekter. Muligheden for at etablere fælles nordiske retningslinjer
samt afholde et fælles årsmøde for dyrevelfærdsorganerne i de nordiske lande blev diskuteret. Sekretariatet
følger op på dette gennem møder og ved at undersøge, hvilke områder og projekter tilsvarende 3R-centre
dækker.
7.

Joint EU Funding Principles for Research Involving Animals
a. Forslag om at inkludere EU kommissionens ethics self-assessment guide
Det blev besluttet at fokusere på at få danske fonde tilslutning til Funder´s Principles i første henvendelse og
så eventuelt inkludere ovenstående ved opfølgning.
b. Brev med opfordring til danske fonde om at tilslutte sig disse
Det skal fremgå af brevet, at vi ønsker svar på henvendelsen. Sekretariatet følger op på brevet, så det sikres
at flest muligt følger opfordringen. En del af denne opfølgning kan være møder med repræsentanter for
fondene.
c. Liste over fonde
Listen blev efter et par præciseringer godkendt.

8.

Replacement and refinement of the WHO tunnel method
a. Brev til bestyrelsens netværk
Det foreslås, at dette brev efter sproglig revision sendes ud til bestyrelsens netværk med fokus på relevante
internationale kontakter.

9.

Ideer og inspiration til opfølgning i sekretariatet
a. Status på belastningsprojekt
Undersøgelsen består af to dele. Dyr indberettet med betydelig belastning under en tilladelse til betydelig
belastning og dyr indberettet med betydelig belastning under en tilladelse til let eller moderat belastning.
Tilladelsesindehavere i begge kategorier er blevet kontaktet af sekretariatet. Opfølgningen består nu i, at det
nedsatte udvalg fra bestyrelsen holder møde med tilladelsesindehavere fra førstnævnte gruppe. Møderne vil
have fokus på at identificere mulig refinement af forsøg, der udføres med den højeste tilladte
belastningsgrad. Sekretariatet følger op på svarene fra gruppen, der tilsyneladende har overtrådt
belastningsgraden i deres tilladelse.
b.

Dansk Pint of Science – dato og sted (Århus, 27. nov.)
Afholdes på Sherlock Holmes Pub. Der reklameres via stedets facebook side samt 3R-Centerets hjemmeside.
Ligeledes beder vi vores århusianske kontakter om at sprede rygtet. Det undersøges, om vi kan reklamere
via informationskanalerne tilknyttet Århus som kulturhovedstad 2017.

c.

Emner og forslag til fremtidige eksterne mødedeltagere
i. Input fra interessenter
Dette punkt diskuteres på et kommende møde.
ii. Anvendes kunstig intelligens til at undersøge muligheder for alternativer, når projekter planlægges?
Mulighederne for at anvende BF3R´s database vedrørende alternative metoder indenfor toksikologi blev
nævnt. Desuden muligheden for at kontakte GOOGLE og få dem til at præsentere muligheder ved at
anvende deres søgemaskine til at identificere relevante metoder.
iii. Hvad er muligt indenfor replacement / reduction inden 2025?
Dette punkt diskuteres på et kommende møde.
iv. Andet.
Muligheden for at følge op på forskningsprojekterne vedr. replacement med en undersøgelse blandt
forskere, der arbejder med dyrefri metoder. Eventuelt gennem IFRO
Norecopas 3R prisvinder har lavet en kort video (2-3 minutter) om deres forskning. Det blev forslået, at
lave noget tilsvarende for de forskningsprojekter, der støttes af 3R-Centeret. Videoerne kan lægges på
hjemmesiden og anvendes i undervisningsmaterialet mm. Tre projekter er allerede indeholdt i den
nuværende video på hjemmesiden. Den kunne klippes op til en kort video om hvert af de tre projekter
Muligheden for at fremme reduction via workshops til unge forskere om statistik, litteratursøgning,

systematic reviews og Bayesian networks blev diskuteret
10. Evaluering af den første 3R-bestyrelses- og udvalgsperiode 2013-2017
a. PræsentaIon af 3R-Centerets og Udvalgets arbejde
Tom Bengtsen præsenterede ovenstående. PræsentaIonen lægges på hjemmesiden.
b. Bestyrelsens / Udvalgets evaluering
Bestyrelsen udtrykte Ilfredshed med de første 4 års projekter samt det gode samarbejde bestyrelsen
imellem og med sekretariatet.
11. Evt. (14.50-15.00)
Intet til dette punkt.

