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Status på udviklingen af 
Dyreforsøgstilsynets nye ansøgnings- og 
indberetningssystem 
Dyreforsøgstilsynet har nu et års tid arbejdet på 
at udvilke et nyt webbaseret ansøgnings- og 
indberetningsprogram, der skal afløse det 
eksisterende – kaldet WIMP. Det nye system vil 
blive kaldt AIRD. 
 
Det har længe været et ønske fra både Tilsynet 
og mange brugere at få et nyt system, der vil 
sikre både en hurtigere og mere stabil IT-
platform, gøre ansøgningsprocessen lettere og 
sikre en administrativ effektivisering. 
 
Så efter udarbejdelse af kravsspecifikation, samt 
afholdelse af EU-kvalifikationsrunde, budrunde, 
utallige møder og flere work shops er vi nu ved 
at kunne se enden på projektet. Og det bliver 

rigtig godt. 

 
Men ingen, der har arbejdet med IT-udvikling, 
har vist nogensinde oplevet, at alle tidsfrister 
holder. Derfor er vi også blevet lidt forsinkede 
og vores planlagte lancering af systemet er 
skudt til den 1. april 2015.  

 
 
 
 

Indtil da fortsætter det nuværende system 
uændret. Dog vil der ikke kunne indberettes 
statistik før det nye system er klar – se 
nedenfor. 
 
Vi forventer ikke flere forsinkelser, men det er 
vigtigt for os at systemet fungerer godt fra 
første dag. Derfor vil vi hellere lancere det en 
måded for sent end for tidligt. 
 
Vi vil samtidigt takke de mange personer fra 
universiteter, virksomheder og Rådet for 
Dyreforsøg, der flere gange er stillet op til work 
shops og er kommet med værdifulde forslag og 
input. Vi regner med, at vi skal ses igen, inden vi 
er helt færdige. 
 
Statistiske oplysninger for 2014 
Som nævnt ovenfor vil man først kunne 
indberette de statistiske oplysninger om brug af 
dyr i 2014, når det nye webbaserede 
ansøgnings- og indberetningssystem er lanceret 
tidligst den 1. april 2015. Dette skyldes, at det 
gamle system – WIMP– ikke kan håndtere det 
nye format for indberetning, som kræves af EU 
fra i år. 
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Vi håber, at det ikke skaber alt for store 
problemer for jer at skulle gemme oplysninger i 
et par måneder, inden I kan indsende dem. 
Husk at I på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside 
kan læse om de nye krav til indberetning for 
2014.  
 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevel
faerd/Dyreforsoegsomraadet/Sider/Dyreforsoe
gstilsynet.aspx 
  
Udløbne tilladelser 
Dyreforsøgstilsynet overflytter selvfølgelig alle 
aktive tilladelser fra det gamle til det nye IT- 
system. Men gamle udløbne tilladelser vil ikke 
blive overflyttet. Derfor vil man ikke længere, 
som nu, kunne gå ind og se en kopi af sine 
tidligere - nu udløbne – tilladelser. 
 
Skulle man ønske at opbevare kopier af sine 
tidligere tilladelser, kan man inden 1. april 2015 
gå ind i det nuværende system og downloade 
dem til sin egen computer.  
 
Opdater kontaktadresser 
Når Dyreforsøgstilsynet har behov for at tage 
kontakt til f.eks. tilladelsesindehaveren, 
ansvarligt pasnings- eller staldpersonale og/eller 
forsøgsdyrsveterinæren bruger vi de 
kontaktoplysninger, der er indsendt i 
forbindelse med ansøgningen.  
 
Vi oplever dog jævnligt, at oplysningerne ikke er 
opdaterede, og vi skal bruge meget tid på at 
komme i kontakt med de relevante personer. 
 
Derfor bedes man opdatere sine/tilladelsens 
kontaktinformationer, når der sker ændringer. 
Dette gøres ved at sende en mail til 
Dyreforsøgstilsynet. 
 
Husk også at opdatere A- og B-skemaer ved 
indsendelsen af en ny ansøgning.   
 

Dyreforsøgstilsynet miniseminarer 
Dyreforsøgstilsynets næste miniseminar vil 
handle om smertedækning af forsøgsdyr. 
 
Seminaret afholdes den 9. december 2014,  

kl 13.00 – 16.30, Københavns Universitet, 
Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, 
auditorium A2-70.03 
 
Program 
 
13.00 – 13.15 
Kirsten Bayer Andersen, Dyreforsøgstilsynet 
Velkomst og introduktion 

 
13.15 – 14.15 
Dyrlæge Cathrine Bundgaard & Lektor Klas 
Abelson, Københavns Universitet, AEM 
Praktisk brug af analgesi hos forsøgsdyr 
 

14.15 – 14.45 
Lektor Anne-Marie Heegaard, Københavns 
Universitet, Institut for Lægemiddeldesign og 
Farmakologi & postdoc Arafat Nasser, 
Kennedy Centret, Rigshospitalet 
Smerteforskning - refinement og humane 
endpoints 
 
14.45 – 15.15 Pause 
 
15.15 – 16.15 
Chefdyrlæge Carsten Grøndahl, Zoologisk 
Have København  
Akut og kronisk smerte - andre ting i 
værktøjskassen 
 

16.15 – 16.30 Afslutning 
 
Tilmelding er nødvendig af praktiske årsager på: 

 

dyreforsoegstilsynet@fvst.dk 
 

senest mandag den 1. december 2014 


