
Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer filen, så det slår 

igennem på alle sider  

Eksempler på dyreforsøgstilladelser og den belastningsvurdering, de er udstedt 
med – alle tilladelser til dyreforsøg i Danmark kan findes her: 

 
 

 
http://www.tilladelser.dyreforsoegstilsynet.dk/period.aspx?type=period&id=109679  
 
Ved miniseminaret brugte vi følgende afstemningsprogram, som gav deltagerne mulighed for at 
vurdere belastningsgraden i eksemplerne i denne præsentation, inden den belastningsgrad 
som de angivne tilladelser er udstedt med blev vist. Resultatet af afstemningen ligger som en 
selvstændig fil under miniseminaret. 
 
https://b.socrative.com/login/student/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brug følgende kode til at logge ind: 9376 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01052 – Model for hjerneskade ved fødslen, Grise 

 
 
 

 Formål:  

• Undersøge nye metoder til diagnostik og behandling af hjerneskade efter iltmangel ved 
fødslen. 

 

 Væsentlig gavn:  

• Mulighed for at indføre en tillægsbehandling som kan mindske hjerneskade hos nyfødte 
børn med iltmangel ved fødslen. 

 

 Varighed: Terminalt forsøg - 24 timer 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01052 – Model for hjerneskade ved fødslen, Grise 

 
 Tidslinje: 

• 18 timer gamle grise bedøves med gasanæstesi (maske), vedligehold IV  

• I 45 minutter indåndes luft med lavt iltindhold, efterfølgende får dyret igen normal ilttilførsel 

• Blodforsyning på begge bagben afklemmes i 5 minutter efterfulgt af 5 minutters pause. 

Gentages 4 gange. 

• Behandles med køling til 33,5 grader i 18 timer 

• I starten samt efter 12 og 18 timer MR-scannes grisen og der tages blod-, urin- og 

rygmarvsvæskeprøver. 

• Aflives i bedøvelsen. 

 
 Humane endepunkter: 
• Ved kramper, der ikke kan behandles efter given instruks, aflives dyret. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01052 – Model for hjerneskade ved fødslen, Grise 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Let   

 
 

• Lidelse – Ingen   

 
 

• Smerte – Ingen 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2014-15-0201-00339 – Lægemidler mod depression, rotter 

 
 

 Formål:  
• Vurdere teststoffers effekt på stress- og depressionssymptomer 
 
 

 Væsentlig gavn:  
• Udvikling af nye og forbedrede lægemidler mod depression 

 
 

 Varighed: 24 uger 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2014-15-0201-00339 – Lægemidler mod depression, rotter 

 

Tidslinje: 

Dyret eksponeres for forskellige stressorer én gang dagligt gennem 6-9 uger: 

 

   -    Restraint stress, 60 min  - SC injektioner af saltvand 

- Elevated platform, 60 min  - Overførsel til bur med to fremmede dyr natten over 

- Udsættes for rovdyrs urin, 30 min - Elektrisk fodstød 10 x i 2 sekunder 

- Svømning i vand (22ºC), 15 min - Faste natten over 

- Udsættelse for høj lyd i 5 min - Opstaldning i koldt rum (5ºC) i 4 timer 

- Lyset tændt natten over  - Buret placeres i en vinkel på 45 grader natten over 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2014-15-0201-00339 – Lægemidler mod depression, rotter 

 

 Tidslinje (fortsat): 

• Dosering med teststof (PO, intranasalt, IP, SC, IM eller IV) fra 4. uge, 1-2x dagligt 

• Serielle blodprøver (max 6 gange over 24 timer – kind, hale eller tunge). Retningslinjer for 

volumen og restitution følges. 

• Test af antidepressiv effekt: Forced swim test, max 3 gange 

• Test af anhedoni (manglende evne til at opleve nydelse / belønning):  

- Dyret får valget mellem sukkeropløsning og vand i 1 time. Max ugentligt 

- Dyret trænes til at tryk på fodpedal udløser en sød foderpille. I testfasen ændres 

proceduren, så antallet af tryk, der udløser foderpille, hele tiden øges. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2014-15-0201-00339 – Lægemidler mod depression, rotter 

 

 Humane endepunkter: 

• Kraftigt tegn på stress (kraftig aggression, manglende pelspleje, vægttab på max 20% i 

forhold til dyr af samme stamme, alder og køn.  

• Hvis dyret ikke reagerer på stimuleringen eller reagerer meget forskelligt fra dag til dag 

(sænket sensitivitet).  

• I tvivlstilfælde tilkaldes dyrlæge. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2014-15-0201-00339 – Lægemidler mod depression, rotter 

 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Betydelig   

 
 

• Lidelse – Betydelig   

 
 

• Smerte – Betydelig 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-00981 – Sårhelingsmodel, Heste 

 

 Formål:  

• Skabe en model for kronisk sårheling med biofilminfektion i heste og anvende denne til at 

undersøge effekten af lokal, ikke-antibiotisk behandling. 

 

 Væsentlig gavn:  

• Immunsvækkede patienter lider ofte af kroniske sår, og det vides at biofilminfektion er en 
del af årsagen til den langsomme eller helt manglende sårheling.  

• Hestens fysiologi gør den egnet som model for kronisk sårheling. Resultaterne vil komme 
både humane og equine patienter til gode. 

 

 Varighed: 6 uger 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-00981 – Sårhelingsmodel, Heste 

 

 Tidslinje: 

• 20 sår (2x2 cm) anlægges pr. hest fordelt på begge skulderpartier og på 3 ben.  

- På stående hest ved brug af beroligende og smertestillende samt anlæggelse af nerveblokader.  

• Sårene forbindes for forsinket sårheling. 

• Anlæggelse af venekateter på dag 1 

• Podning af nogle sår med Pseudomonas aeruginosa og Staph. aureus. 

• Biopsier én gang pr. sår. I alt 4 udtagningsdage. Der udtages 3 biopsier med 8 mm 
biopsipunch fra hvert sår.  

- På stående hest ved brug af beroligende og smertestillende samt anlæggelse af nerveblokader.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-00981 – Sårhelingsmodel, Heste 

 Tidslinje (fortsat): 

• Blodprøver udtages på de 4 udtagningsdage via kateter eller indstik i vene. 

• 2-3 iltspændingsmålinger på de sår, der biopteres fra ved indstik af kanyle med sensor 

• Op til 3 pH-målinger pr. sår på udtagningsdagen ved 2 metoder. 

• Udvalgte sår behandles med lokal/topikal overfladebehandling (forbinding) med lovende 
antibiofilm virkning. Iværksættes 3-5 dage efter podning. Øvrige sår bandageres ligeledes, 
men uden antibiofilm komponent. 

• Forbindingsskifte i forbindelse med udtagning af vævsprøver, derudover efter behov, oftest 
med 3-6 dages mellemrum.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-00981 – Sårhelingsmodel, Heste 

 
 

 Humane endepunkter: 

• Smerte, der ikke kan afhjælpes med smertebehandling fører til afbrydelse af forsøg. 

Vurderes ud fra kliniske undersøgelser, herunder forøget temperatur, puls og 

respirationsfrekvens, nedsat ædelyst, nedstemthed, halthed, nedsat bevægelse mv. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-00981 – Sårhelingsmodel, Heste 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Moderat   

 
 

• Lidelse – Let   

 
 

• Smerte – Moderat 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2013-15-2934-00976, Infektionspatologi og immunologi, fisk 

 

 Formål:  

• Sygdomsforebyggelse, behandling og bekæmpelsesstrategier i akvakultur. 

• Myndighedsbetjening (lovomfattede sygdomme) samt almindeligt forekommende 
produktionssygdomme 

 

 Væsentlig gavn:  

• Medføre øget velfærd i produktionen 

• Mindske dødelighed (og økonomiske tab) i dambrugserhvervet 

• Reducere miljøbelastning og anvendelse af medicin og hjælpestoffer i erhvervet 

 

Varighed: 2-6 måneder 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2013-15-2934-00976, Infektionspatologi og immunologi, fisk 

 Tidslinje: 
 
• Badinfektion: Fiskene bades i 1-2 timer med en konstant koncentration af agens  

 
• Injektionsinfektion: Bedøves ved badning i benzokain. Injektion IP eller IM. 

 
• Typisk infektionsforløb varer 3-4 uger, forsøget afsluttes og opgøres, når sygeligheden har 

aftaget og der ikke er observeret syge fisk 2 dage i træk. Alle sygdommene er potentielt 
dødelige for fisk. 
 

• Symptomer er interne og eksterne blødninger, mørkfarvning, udstående øjne, passivitet og 
ødemer. 
 

• Evt. blodprøver fra haleveneplexus bag gatfinne 4-6 uger efter podning. Udføres i 
bedøvelse med benzokain. 
 

• Effekt af vandtemperatur eller –parametre, probiotika, modifikation af vira mm. undersøges 

/ Dyreforsøgstilsynet / Miniseminar d. 1. december 2016 16 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2013-15-2934-00976, Infektionspatologi og immunologi, fisk 

 
 
 

 Humane endepunkter: 

• Fisk med kliniske symptomer på sygdom, som ikke forventes at kunne overleve infektion 
(mørkfarvning, udstående øjne, letargi /passivitet) 

• Sår overstiger 10% af fiskens overflade eller hvis mindre sår skønnes at være til gene for 
fisken 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2013-15-2934-00976, Infektionspatologi og immunologi, fisk 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Betydelig  

 
 

• Lidelse – Betydelig 

 
 

• Smerte – Let 
 

/ Dyreforsøgstilsynet / Miniseminar d. 1. december 2016 18 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00713 – Tox ved gentagen indgift, mus, rotter, hamstere, kaniner, 
hunde og grise 
 

 

 Formål:  

• Undersøge mulige skadelige virkninger af lægemidler, medicinsk udstyr og kemikalier 

 

 Væsentlig gavn:  

• Beskytte forbrugeren mod evt. skadelige virkninger af produktet 

• Myndighedskrav 

 

Varighed: Op til 12 måneder 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00713 – Tox ved gentagen indgift, mus, rotter, hamstere, kaniner, 
hunde og grise 

 
Tidslinje: 

• Dosering oralt, dermalt, parenteralt, intranasalt (op til 8 gange dagligt, evt. anæstesi), rektalt 

eller intravaginalt – op til 4 gange dagligt med min. 2 timers interval i op til 12 måneder 

• Evt. permanent IV-kateter (max 2) ilagt under anæstesi (gris) 

• Evt. dosering med opløselige patches i mundhule under anæstesi (gris) 

• Evt. enkeltvis opstaldning igennem dele af, eller hele forsøget 

• Blodprøver (op til 10 indenfor 24 timer med minimum 1 uges mellemrum) 

• Urinprøver (metabolismebur i op til 2 nætter, max 6 gange) 

• EKG og oftalmologisk undersøgelse (gris og hund, max 8) 

• Hudbiopsier (max 8 for hund og gris, max 4 for øvrige – i anæstesi og med analgesi) 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00713 – Tox ved gentagen indgift, mus, rotter, hamstere, kaniner, 
hunde og grise 

 
 Humane endepunkter: 

• Ved mistanke om noget abnormalt foretages en grundig undersøgelse der kan inkludere, 

men ikke er begrænset til æde/drikkelyst, blodparametre, vægt og klinisk tilstand.  

• I tilfælde af markante reaktioner omkring doseringsområdet, udtalt bevægelseshæmning, 

udtalte kramper, stærk passivitet, markant nedsat soignering, manglende ædelyst samt 

markant vægttab aflives dyrene, hvis ikke det skønnes muligt indenfor kort tid at bringe 

dyret tilbage til en normal fysiologisk tilstand.  

• Ved markant vægttab forstås et vægttab på maksimalt 20%, ved vægttab på 10% eller mere 

følges udvikling tæt med hyppigere vejning. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00713 – Tox ved gentagen indgift, mus, rotter, hamstere, kaniner, 
hunde og grise 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Betydelig   

 
 

• Lidelse – Moderat   

 
 

• Smerte – Moderat 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01061 – Model for hjertesvigt, Grise 

 
 

Formål:  

• Undersøge om ny scanningsteknik har potentiale til at afsløre begyndende hjertesvigt hos 

patienter med medfødt hjertesygdom 

• Kortlægge stofskifteændringer, som udvikles i hjertemusklen i et svigtende hjerte 

 

Væsentlig gavn:  

• Forbedre forståelse for hjertesvigt samt diagnostik hos børn 

 

 Varighed: 17 uger 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01061 – Model for hjertesvigt, Grise 

 Tidslinje: 

• Etablering af kronisk utæthed af lungepulsårens klapper ved åben operation 

• MR scanning, MR hyperpolarisation og ultralydsscanning i uge 0, 4, 8, 12 og 16 

• Biopsier via halskateter i uge 0, 4, 8, 12 og 16 

• Samtlige indgreb foregår i anæstesi (8 timer til første indgreb, herefter 4 timer pr. gang) med 

analgesi 

• I uge 16 udføres undersøgelser af hjertets funktion med trykmålinger og hjertet tages ud, 

hvorved dyrene aflives. Fuld anæstesi og analgesi. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01061 – Model for hjertesvigt, Grise 

 Humane endpunkter: 

• Infektion, som ikke kan behandles med antibiotika 

 

Dyrene vurderes i henhold til: 

• 1 point: Vægttab 10% / Feber / stakåndethed / væskeophobning / ødem v. tryk på ben 

• 2 point: Vægttab 15% 

Dyrlæge vurderer dyret ved score på 1 eller mere og tager stilling til intervention 

• Ved vægttab på max 20% eller score over 4 bedøves dyret straks til sidste undersøgelse og 
aflives i bedøvelsen. 

 
 

 

/ Dyreforsøgstilsynet / Miniseminar d. 1. december 2016 25 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01061 – Model for hjertesvigt, Grise 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Moderat   

 
 

• Lidelse – Moderat   

 
 

• Smerte – Moderat 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00621 – Sukkersyge og behandling, marsvin 
 
 
 

 Formål:  
• Belyse sammenspil mellem kost og underliggende sygdom, herunder diabetes mellitus, og 

effekten af høj fedt- og/eller høj sukkerdiæt samt evt. relevant intervenerende terapi. 
 
 

 Væsentlig gavn:  

• Øget forståelse for samspil mellem diæt, diabetes og udviklingen af associerede sygdomme 

• Øget forståelse for hvordan terapi bør tilrettelægges 

 
 

Varighed: 12 måneder 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00621 – Sukkersyge og behandling, marsvin 

 
 Tidslinje: 

• Fodring med diæter hvori indhold af fedt, sukker og kolesterol varieres 

• Streptozotocin IP 1xdgl i max 5 dage efter 4 timers faste (induktion af diabetes) 

• Monitorering af blodglukose (mikroblodprøver, ørevene) først 1xugl., senere 2xdgl til stabilt 

• Behandling med insulin eller GLP-1 analog (1-2x dgl. SC under hele forsøget) 

• Glukose og Insulin tolerance tests (min. 4 ugers interval) 

• Blodprøveudtagning i bedøvelse hver anden måned (v. jugularis), i vågne dyr max hver 

anden dag (v. saphena) 

• DEXA eller MR scanninger under anæstesi hver anden måned 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00621 – Sukkersyge og behandling, marsvin 

 Humane endepunkter: 

• Nedstemthed, opkneben bug, dehydrering og adfærdsændring igangsættes relevant 

behandling. Dyret aflives, hvis der ikke ses bedring inden for 24 timer. 

• Dyr i vækst: Vægtstagnation ved 2 på hinanden følgende vejninger eller vægttab på 15% 

• Voksne dyr: Vægttab på 20% 

• Dyr med induceret diabetes: Vægttab >5% af vægten inden STZ-behandling foranlediger 

monitorering af blodglukose og daglig vejning 

• Såfremt vægttab når max 20% af dyrets vægt inden behandling eller såfremt blodglukose ikke 

kan holdes inden for 3,5-20 MM (4 dage i træk) på trods af insulinbehandling 

• Hvis blodglukose ikke kan holdes inden for 3,5-20 mM på trods af behandling med glukose eller 

insulin i løbet af 5 dage 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2015-15-0201-00621 – Sukkersyge og behandling, marsvin 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Betydelig   

 
 

• Lidelse – Moderat   

 
 

• Smerte – Let 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01074, Hunde med hjertesygdom / diabetes 

 

 Formål:  

• Forbedre behandling af hunde med hjertekarsygdom og diabetes mellitus (DM) 

• Øget forståelse for sygdomsmekanismer bag hjertekarsygdomme og DM hos hunde 

 

 Væsentlig gavn:  

• Vælge bedste og mest sikre terapi ved svær hjertesygdom 

• Forbedre behandling af hjertekarsygdomme og DM hos hunde 

• Øget forståelse for sygdomsmekanismer hos hunde og mennesker 

 

 Varighed: 10 uger 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01074, Hunde med hjertesygdom / diabetes 

 

 Tidslinje: 

• Hunde med eksisterende hjertekarsygdom eller diabetes mellitus samt raske kontroller 

• 4 blodprøver og 4 hjerteundersøgelser med 2-3 ugers mellemrum (ultralydsscanning, EKG, 

blodtryksmåling; non-invasive uden bedøvelse)  

• Behandling med aktivt stof og derefter placebo, oral tabletbehandling  

• Én daglig blodprøve i 5 dage efter sidste behandling 

 

 Humane endepunkter: 

• Blodprøveudtagningen forsøges max 2 gange, således at hunden udsættes for max 2 
indstik gennem huden med en kanyle. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

2016-15-0201-01074, Hunde med hjertesygdom / diabetes 

 
 
 Belastningsgraden:  

 
• Ubehag – Let   

 
 

• Lidelse – Let   

 
 

• Smerte – Let 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer filen, så det slår 

igennem på alle sider  

Spørgsmål & Diskussion 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer filen, så det slår 

igennem på alle sider  

Tak for i dag! 

På gensyn til: 
 

- Miniseminar om tumormodeller – marts 2017 
 

- Årsmøde for Dyrevelfærdsorganerne d. 4. april 2017 i København  
            eftermiddagens program er åbent for alle 
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