Nyhedsbrev fra Dyreforsøgstilsynet
Om statistikindkaldelse, nye retningslinjer for forsøgsprocedurer samt vores arrangementer i 2017
Statistik for 2016
Statistikken for 2016 skal indrapporteres i AIRD.
Dyreforsøgstilsynet accepterer ikke længere indberetninger via mail. Der kan indrapporteres statistik
så snart Sekretariatet har knyttet tilladelserne til
profilen, hvilket foregår manuelt.

Indsendelsesfrist for statistiske data er
forlænget til den 28. april 2017.
Vejledning til indberetningsfunktionen i AIRD
FAQ – Statistikindberetning 2016

Datamigrering
Når en bruger har logget på AIRD første gang og
har oprettet sin profil, vil de gyldige tilladelser fra det
gamle system – manuelt – blive knyttet til profilen i
det nye system. Det er en stor proces, så vi håber
på forståelse herfor.

De næste miniseminarer

Desuden afholdes Miniseminar om Anæstesi af
forsøgsdyr d. 12. september 2017 på Århus
Universitet. Information om program offentliggøres
snarest på hjemmesiden.

To nye retningslinjer vedr. faste og dosering
af mus og rotter i forsøg
Rådet for Dyreforsøg har i samarbejde med Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer udarbejdet to nye
retningslinjer for forsøgsprocedurer. Det drejer sig
om Retningslinjer for faste af mus og rotter i forsøg
samt Retningslinjer for dosering af stof til mus og
rotter i forsøg. De to retningslinjer kan findes på
Dyreforsøgstilsynets hjemmeside sammen med de
tidligere udarbejdede retningslinjer (Retningslinjer
for udtagning af blodprøver fra mus og rotter i forsøg
og Retningslinjer for vægttab hos mus og rotter i
forsøg). Alle retningslinjer er tilgængelige på dansk
og engelsk.

Emnet for det næste miniseminar bliver Cancer- og

Årsmøde for Dyrevelfærdsorganerne 4.
april 2017 i København

stamcelleforskning og afholdes d. 20. juni 2017 på
Panum, KU SUND. Program og tilmelding her:

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer afholdte
årsmøde for Dyrevelfærdsorganerne d. 4. april 2017.
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Godt 100 deltagere fra 41 Dyrevelfærdsorganer
deltog med de mange gode erfaringsudvekslinger og
diskussioner til følge.
Materiale fra dagen vil løbende blive lagt op på Udvalgets hjemmeside, hvor man også kan finde inspiration i 3R-tiltag implementeret på andre faciliteter.

Opdeling af nyhedsbrevene fra Dyreforsøgstilsynets og Danmarks 3R-Center
Dyreforsøgstilsynets nyhedsbrev sendes til alle tilladelsesindehavere samt andre interesserede. Videresend gerne vores nyhedsbrev til dine kolleger.
Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at skrive til
dyreforsoegstilsynet@fvst.dk
Tilmeld dig også Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev
ved at klikke hér. Man vil fremover kun modtage
dette, hvis man aktivt har tilmeldt sig.

DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation (Doso), Dyrenes Beskyttelse
(DB) og Lægemiddelindustriforeningen (Lif)
søger kandidater til ’3R-prisen for dyrepassere og teknisk personale.’
Frist for indstillinger er den 10. april, 2017
DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation (Doso), Dyrenes Beskyttelse (DB) og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er blevet enige om at sætte fokus på det gode arbejde, der udføres af dyrepassere, dyreteknikere, laboranter mv., ved at uddele en pris, ’3R-prisen for dyrepassere og teknisk
personale.’.
Prisen uddeles på Doso og Dyrenes Beskyttelses
årlige seminar i anledning af Forsøgsdyrenes Dag,
den 24. april. Seminaret afholdes i år i Marmorhallen
(lokale A2 70.03) på KU-SUND, Thorvaldsensvej 40,
1871 Frederiksberg C.
Læs mere om hvem der kan indstilles til prisen og
hvordan her.
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