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Program for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers årsmøde for Dyrevelfærdsorganerne den 9. maj 
2019 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus, Bülowsvej 17 (Festauditoriet), 1870 

Frederiksberg C 
 

Medlemmer af Dyrevelfærdsorganerne kan deltage i mødet fra kl. 9.00-12.30. Andre interesserede er velkomne 

fra kl. 12.30.  

Tilmelding skal ske ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ufa-aarsmoede@fvst.dk senest den 12. april. 

Find tilmeldingsblanketten her. 

 

9.00-9.30 Morgenmad og mulighed for at opstille medbragt 3R-tiltag til præsentation kl. 15 

9.30-9.40 

Velkomst  

 Hvad har Udvalget, styregruppen og sekretariatet arbejdet med siden sidste møde? 

 Hvad vil der blive arbejdet på fremadrettet? 

Christine Nellemann, formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

9.40-9.50 
Culture of Care (CoC) – lovkrav 

Dyrlæge Katrine Svendsen, Dyreforsøgstilsynet 

9.50-10.25 

Culture of Care (CoC) – hvad betyder det i praksis? 

 Hvad er CoC og hvorfor beskæftige sig med det? 

 CoC versus CoCompliance 

 Elementer i ”god” CoC 

 Hvordan måler man kultur? 

 Eksempler på CoC i plejesektoren 

Dyrlæge Thomas Bertelsen, Novo Nordisk 

10.25-10.35  
Praktiske eksempler på implementering af CoC i dyrestalden 

Dyrepasser Stinne Raunsbæk, Leo Pharma 

10.35-11.10 

Culture of Care, a case study 

 Praktiske råd om hvordan kulturen kan ændres i en forsøgsdyrsfacilitet 

Dr. David Whittaker, tidl. University of Oxford  

11.10-11.15 
Workshop: Hvordan kan man arbejde med/implementere CoC i faciliteten? 

 Introduktion til gruppearbejdet 

11.15-12.00 Workshop – diskussion i grupper  

12.00-12.30 Workshop – opsamling i plenum 

mailto:ufa-aarsmoede@fvst.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativer/Sider/Aarsmoede_for_dyrevelfaerdsorganerne.aspx
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12.30-13.15 
Frokost 

Mødet åbnes for alle interesserede deltagere resten af eftermiddagen 

13.15-14.15 

Succeshistorier og nye initiativer 

 Klikkertræning: Mindre stress – bedre dyrevelfærd v/dyrepasser Martin Carlsen, Novo 

Nordisk og dyrepasser Sofie Nielsen, Lundbeck 

 Tunnel- og cuphåndtering af mus v/dyrepasser Marie Petersen og dyrepasser Peter 

Lund Gade, Novo Nordisk  

 Dyrevelfærd hos udenlandske samarbejdspartnere – hvordan sikrer vi, at de lever op 

til EU-direktivet samt interne standarder? v/dyrlæge Janne Koch, Leo Pharma 

14.15-14.30 

3R-konkurrence for dyreteknisk personale – Vinderen fra 2018 præsenterer resultater 

 Lille ændring – stor effekt: Opstaldning af rotter i berigede kaninbure. 
 

Dyretekniker Sara Mathez, Leo Pharma 

14.30-14.45 3R-konkurrence for dyreteknisk personale 2019 – kåring af vinder 

14.45-15.00 Kort præsentation af de 3R-tiltag, der er taget med til markedspladsen  

15.00-16.00 
Markedsplads 

 Præsentation af 3R-tiltag og ideer i udstillingsformat samt networking 

 

Om markedspladsen:  

Alle deltagere på årsmødet opfordres til at fremvise bur, opstaldning, berigelse, gode 3R-idéer eller 

udfordringer fra egen facilitet. Det kan være stort og småt, som har forbedret dyrevelfærden, forfinet en 

metode, ført til at færre dyr bruges osv. Tag buret/opstaldningen/berigelsen med til markedspladsen, eller 

vis din idé eller udfordring frem på en poster med billeder, en video eller lignende. 

Se eksempler på fremviste tiltag fra tidligere år her. 

Det medbragte til markedspladsen stilles op om morgenen fra kl. 9.00-9.30 eller under frokosten fra kl. 

12.30-13.15. Om eftermiddagen i tidsrummet 15.00-16.00 står man ved sin udstilling og præsenterer den 

for interesserede.  

Der serveres kaffe/te og kage, mens markedspladsen løber af stablen. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativer/Sider/3R_tiltag_til_inspiration.aspx

