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Skema til godkendelse af 
undervisningsplan for kursus i forsøgsdyrskundskab 

Lovgrundlaget for krav til indhold af kurser i forsøgsdyrskundskab fremgår af §§ 56 og 57 i 

dyreforsøgsbekendtgørelsen 

EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning med inspiration til bl.a. opbygning af 

undervisningsmoduler i kurser i forsøgsdyrskundskab. Se vejledningen på EU-Kommissionens hjemmeside. 

Skemaet skal sendes til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk 

 Kursusudbyder (virksomhed/institution): 

Ansvarlig for at få undervisningsplanen godkendt (navn, telefonnummer, e-mail): 

Ansvarlig for kursets indhold og opfyldelse af kravene i §§ 56 og 57 i dyreforsøgsbekendtgørelsen 

(navn, telefonnummer, e-mail):  

Niveau (EU funktion AD, B eller ABD): 

Er kurset FELASA-akkrediteret? (Ja/nej): 

Dyreart(er): 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2028
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/da.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2028
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/da.pdf
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Angiv antal forelæsninger og den samlede varighed: 

  

Angiv antal timer med teoretiske øvelser, plenumdiskussioner og lignende: 

  

Angiv antal timer med praktisk træning (herunder øvelser med attrapper og levende dyr): 

 

Redegør for, hvorledes kursisternes opnåede viden og kompetencer evalueres ved kursets 

afslutning (evalueringsform, bedømmelse og varighed): 

 

Anfør den litteratur/det undervisningsmateriale (bøger, artikler m.v.), der anvendes: 

  

Redegør herunder for, hvordan kurset opfylder dyreforsøgsbekendtgørelsens krav til, hvad kurser 

skal omfatte: 

1. Lovgivning samt etiske og dyrevelfærdsrelaterede aspekter vedrørende erhvervelse, hold, 

pasning og brug af forsøgsdyr 

 

2. Etik vedrørende forholdet mellem mennesker og dyr, livets værdi i sig selv og argumenter for 

og imod anvendelse af dyr til videnskabelige formål 

 

3. Viden om forsøgsdyr, herunder grundlæggende og hensigtsmæssig artsspecifik biologi med 

hensyn til anatomi, fysiologiske egenskaber, avl, genetik, genetiske ændringer og sundhed samt 

erhvervelse, hold, brug, pasning, hygiejne, håndtering og avl af forsøgsdyr 

 

4. Dyreadfærd, dyrehold og berigelse 
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5. Anvendelse af humane endepunkter 

 

6. Krav om erstatning, begrænsning og forfinelse (3R) 

 

7. Almen forsøgsdyrskundskab, herunder smerte- og stressrelateret adfærd samt bedøvelse, 

smertebehandling og aflivning 

  

8. Teoretiske og praktiske forhold af betydning for udformning, planlægning, gennemførelse og 

evaluering af dyreforsøg (kun gældende for kurser på niveau EU funktion B eller ABD) 

 

 

Evt. anden relevant information: 
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