Pas på dyrene,

og gør forskningen bedre

© Novo Nordisk

DIREKTIV 2010/63/EU OM
BESKYTTELSE AF DYR, DER ANVENDES TIL
VIDENSKABELIGE FORMÅL

PROJEKTEVALUERING OG
EFTERFØLGENDE VURDERINGER
Miljø

Nationale kompetente myndigheder med ansvar for gennemførelsen af
direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige
formål
Arbejdsdokument om projektevaluering og efterfølgende evaluering

Bruxelles, den 18.-19. september 2013
Kommissionen har nedsat en ekspertarbejdsgruppe med henblik på projektevaluering og
efterfølgende evaluering af projekter for at fremme gennemførelsen af direktiv 2010/63/EU
om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål. Alle medlemsstater og de
vigtigste interesseorganisationer blev opfordret til at udpege eksperter til at deltage i arbejdet.
Ekspertarbejdsgruppens primære mål har været at udforme en vejledning om og principper
for projektevaluering og efterfølgende evaluering i overensstemmelse med artikel 38 og 39 i
direktivet for at hjælpe alle, som beskæftiger sig med forberedelse, evaluering og vurdering
af projekter. Ekspertarbejdsgruppen for projektevaluering og efterfølgende evaluering mødtes
den 19.-20. marts 2013.
Dette dokument er et resultat af ekspertarbejdsgruppens arbejde, drøftelser med
medlemsstaterne og juridiske bidrag fra Kommissionen om forståelsen af kravene til disse to
processer, bestanddelene, deltagerne samt arbejdsværktøjer og -metoder. Det blev godkendt
af de nationale kompetente myndigheder med ansvar for gennemførelsen af direktiv
2010/63/EU på deres møde den 18.-19. september 2013.

Ansvarsfraskrivelse:
Følgende er tænkt som en vejledning for medlemsstaterne og andre, som er berørt af
direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, til at
opnå en fælles forståelse af bestemmelserne i direktivet og befordre gennemførelsen
heraf. Alle kommentarer bør læses på baggrund af direktiv 2010/63/EU. Dokumentet
indeholder forslag til, hvordan direktivets krav kan opfyldes. Dokumentets indhold
rummer ingen yderligere forpligtelser end dem, der er fastlagt i direktivet.
Det er kun Den Europæiske Unions Domstol, som er berettiget til at fortolke EU-ret
med juridisk bindende myndighed.
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Indledning
I direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål,
fastsættes det, at medlemsstaterne skal sikre, at "der ikke iværksættes projekter, medmindre
der er modtaget et positivt resultat af den kompetente myndigheds projektevaluering".
Som anført i betragtning 39 og 40 i direktivet er det også "vigtigt både af moralske og
videnskabelige årsager at sikre, at enhver anvendelse af et dyr vurderes omhyggeligt i
forhold til den videnskabelige og uddannelsesmæssige gyldighed, nytteværdien og relevansen
af det forventede resultat af denne anvendelse. De sandsynlige skadevirkninger for dyret bør
afvejes mod de forventede fordele ved projektet.
Der bør derfor som led i godkendelsen af projekter, der indebærer anvendelse af levende dyr,
foretages en upartisk projektevaluering, der er uafhængig af de involverede i
undersøgelsen. Effektiv gennemførelse af en projektevaluering bør også gøre det muligt at
foretage en passende bedømmelse af anvendelsen af nye videnskabelige forsøgsteknikker,
efterhånden som de udvikles".
Videre bestemmes det, at "det kan på grund af projektets art, de anvendte arter og
sandsynligheden for at opnå de ønskede projektmål være nødvendigt at foretage en
efterfølgende evaluering. Eftersom projekter kan være meget forskellige med hensyn til
kompleksitet, længde og den tid det tager, før resultaterne foreligger, er det nødvendigt at
tage fuldt hensyn til disse aspekter, når det besluttes, om der skal foretages en efterfølgende
evaluering".
Hovedkonklusionerne i dette dokument understreger, hvor vigtigt det er at tilvejebringe
korrekte, fyldestgørende, aktuelle og relevante oplysninger, hvilket kan fremmes ved hjælp af
hensigtsmæssige skabeloner og passende vejledning. Det er afgørende at sikre uddannelse af
alle, som deltager i disse processer. De forskellige tilgange til projektevaluering/efterfølgende
evaluering rummer både fordele og ulemper. Det er derfor afgørende, at der tages behørigt
hensyn til kravene i direktivet med hensyn til, hvordan disse bedst opfyldes i en given
sammenhæng.
En effektiv analyse af et projekts skadevirkninger og fordele kræver en indgående forståelse
af de potentielle fordeles art og indvirkning, af alle de forventede skadevirkninger for dyrene
under hensyntagen til alle foranstaltninger til forfinelse og af sandsynligheden for at opnå de
ventede fordele. Det endelige resultat bygger på en analyse af denne tredimensionelle
vægtning på baggrund af velfunderede drøftelser blandt kvalificerede evalueringseksperter
med relevant ekspertise. Konsekvens i processen kan med tiden opnås, når der er etableret
hensigtsmæssige feedback-mekanismer samt samarbejde og udveksling af oplysninger blandt
alle involverede parter på lokalt, nationalt og internationalt plan.
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De relaterede artikler i direktiv 2010/63/EU
Artikel 37 – Ansøgning om projektgodkendelse
"1. Medlemsstaterne sikrer, at en ansøgning om projektgodkendelse forelægges af
brugeren eller af den person, der er ansvarlig for projektet. Ansøgningen skal
indeholde mindst følgende oplysninger:
a) projektforslaget
b) et ikke-teknisk projektresumé og
c) oplysninger om de faktorer, der er anført i bilag VI.
2. Medlemsstaterne kan se bort fra kravet i stk. 1, litra b), i forbindelse med de
projekter, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1."
Artikel 38 – Projektevaluering
"1. Projektevalueringen skal foretages med en grundighed, der er passende for
projekttypen, og afklare, om projektet opfylder følgende kriterier:
a) projektet er videnskabeligt eller uddannelsesmæssigt begrundet eller
lovbestemt
b) projektets formål berettiger anvendelsen af dyr og
c) projektet er tilrettelagt således, at forsøgene kan udføres på den mest mulige
humane og miljøvenlige måde.
2. Projektevalueringen skal navnlig omfatte følgende:
a) en evaluering af projektets formål, de forventede videnskabelige fordele eller
den uddannelsesmæssige værdi
b) en vurdering af projektets overensstemmelse med kravet om erstatning,
begrænsning og forfinelse
c) en vurdering og rating af forsøgenes klassificering efter belastningsgrad
d) en analyse af projektets skadevirkninger og fordele med henblik på at vurdere,
om de skadelige virkninger for dyrene i form af lidelse, smerte og angst kan
begrundes med de forventede resultater, under hensyntagen til etiske
betragtninger, og i sidste instans kan gavne mennesker, dyr eller miljøet
e) en bedømmelse af den dokumentation, der er omhandlet i artikel 6-12, 14, 16
og 33, og
f) en afgørelse af, om og hvornår projektet skal evalueres efterfølgende.
3. Den kompetente myndighed, der foretager projektevalueringen, skal råde over
ekspertise på navnlig følgende områder:
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a) de videnskabelige områder, hvor dyrene vil blive anvendt, herunder erstatning,
begrænsning og forfinelse inden for de respektive områder
b) forsøgets udformning, herunder statistikker, hvis det er relevant
c) veterinær praksis inden for forsøgsdyrsvidenskab eller veterinær praksis for
vilde dyr, hvis det er relevant
d) dyrehold og -pasning vedrørende den art, der påtænkes anvendt.
4. Projektevalueringsprocessen skal være gennemsigtig.
Projektevalueringen foretages på en upartisk måde efter eventuel høring af
uafhængige parter under iagttagelse af reglerne om beskyttelse af intellektuel
ejendomsret og fortrolige oplysninger."
Artikel 39 – Efterfølgende evaluering
"1. Medlemsstaterne sikrer, at hvis der træffes afgørelse om en efterfølgende
evaluering i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, litra f), skal den foretages af den
kompetente myndighed, der på grundlag den nødvendige dokumentation, der
forelægges af brugeren, evaluerer følgende:
a) om projektets mål blev nået
b) hvilke skadevirkninger dyrene blev udsat for, herunder antallet af dyr, der blev
anvendt, dyrearter og forsøgenes belastningsgrad, og
c) faktorer, der kan medvirke til yderligere implementering af kravet om
erstatning, begrænsning og forfinelse.
2. Alle projekter, hvor der anvendes ikke-menneskelige primater, og projekter, som
involverer forsøg, der er klassificeret som "betydeligt belastende", herunder de
forsøg, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, skal evalueres efterfølgende.
3. Uanset artikel 38, stk. 2, litra f), kan medlemsstaterne undtage projekter, der kun
omfatter forsøg klassificeret som "let belastende" eller "terminale", fra kravet om
efterfølgende evaluering, jf. dog stk. 2 i nærværende artikel."

Informationskrav
Kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed for evalueringseksperterne og
bedømmerne, spiller en meget vigtig rolle for både projektevalueringen og den efterfølgende
evaluering. Derfor har det afgørende betydning, at de indsendte oplysninger er
fyldestgørende, korrekte, aktuelle og relevante.
Der er behov for en mekanisme, som sikrer, at der tilvejebringes tilstrækkelige oplysninger af
høj kvalitet med dokumentation for, at ansøgeren har overvejet og forstået alle de relevante
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problemstillinger, for at fremme velfunderede analyser af projekters skadevirkninger og
fordele.
Direktiv 2010/63/EU omfatter specifikke krav til oplysninger i ansøgninger om
projektgodkendelse1, som skal gøre det muligt at foretage en projektevaluering.
En ansøgning om projektgodkendelse skal omfatte et projektforslag, et ikke-teknisk
projektresumé2 og konkrete oplysninger som anført i bilag VI til direktivet. Her skal der bl.a.
redegøres for relevansen af og begrundelsen for dyrenes anvendelse, brugen af erstatning,
begrænsning og forfinelse i forbindelse med dyreforsøg, klassificering af forsøg efter
belastningsgraden, de forhold, hvorunder dyrene anbringes og passes, aflivningsmetoder,
hvor det er relevant, samt kompetencen hos de personer, der medvirker i projektet.
I direktivet kræves der desuden konkrete begrundelser for brug af bestemte dyrearter eller dyr
fra bestemte kilder og andre aflivningsmetoder end de i bilag IV anførte samt for arbejde, der
udføres uden for en brugers virksomhed.
Det er i både ansøgerens og evalueringsekspertens interesse at sikre, at alle relevante
oplysninger fremlægges tilstrækkelig detaljeret til at lette effektiv evaluering af projektets
skadevirkninger og fordele.
En ansøgning med oplysninger, der ikke er fyldestgørende, vil sandsynligvis forsinke
evalueringen af projektet, men alt for detaljerede og dårligt fokuserede ansøgninger vil
formentlig også føre til forsinkelser.
Med tiden har medlemsstaterne udviklet værktøjer, der skal hjælpe ansøgere med at
udarbejde ansøgninger om brug af levende dyr til videnskabelige forsøg. Disse omfatter
almindeligvis følgende:
 en ansøgningsformular med spørgsmål, som frembringer oplysninger og sikrer
grundig overvejelse af problemstillingerne (frem for en tilgang, hvor ansøgeren blot
skal krydse felter af)
 vejledning i, hvilken slags oplysninger der forventes for hvert krav.
Eksempler på problemer i forbindelse med projektansøgninger


Utilstrækkelig redegørelse for fordelene
Mangel på bredere sammenhæng i forskningsprogrammet (og de potentielle
fordele ved det konkrete projekt for det overordnede forskningsprogram)

1

Projekt: Et projekt er et sammenhængende arbejdsprogram, der har et eller flere bestemte videnskabelige formål og involverer et eller
flere forsøg. Projekter kan variere i størrelse og kompleksitet, lige fra f.eks. en enkelt videnskabsmands arbejde med blodprøver fra en
bestemt art til en hel afdelings lægemiddeludviklingsprogram, som involverer mange videnskabsfolk, flere komplekse forsøg og en bred
vifte af arter. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Consensus_document.pdf
2

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Recommendations%20for%20NTS.pdf
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-

Utilstrækkelig beskrivelse eller forklaring af fordelene – navnlig på området
for grundforskning
Ikke underbyggede/urealistiske påstande om mulige fordele
Fordele uden tilknytning til de mål, der opstilles i ansøgningen
Manglende angivelse af tidshorisonter for, hvornår eventuelle fordele kan
forventes (hvis det er muligt).



Utilstrækkelig beskrivelse af sandsynligheden for succes, dvs. sandsynligheden for at
nå de mål, der opstilles for projektet
Ingen oplysninger om gruppens (eller virksomhedens) track record (f. eks.
erfaringer, relevante publikationer og tilgængelige ressourcer, herunder fysiske
faciliteter og finansiering heraf) til brug ved vurdering af sandsynligheden for
succes
Ustruktureret begrundelse for arbejdet, manglende nøgleindikatorer for succes,
utilstrækkelig fokus og relevans
Utilstrækkelige detaljer til at vurdere sandsynligheden for at opnå succes
Utilstrækkelige detaljer om dyremodeller (og, hvor det er relevant, brug af
genetisk ændrede dyr) og om, hvorfor de blev valgt
Utilstrækkelige oplysninger om, hvordan forsøgene bidrager til opnåelse af
projektets mål.



Utilstrækkelig redegørelse for anvendelse af erstatning, begrænsning og forfinelse
Utilstrækkelig angivelse af oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om
der tages hånd om både erstatning, begrænsning og forfinelse – f.eks.
manglende oplysninger om, hvordan skadevirkninger mindskes til et
minimum, der står i et rimeligt forhold til de videnskabelige mål, og
manglende begrundelse for omstændigheder, hvor anerkendte former for god
praksis ikke anvendes, f.eks. brug af analgetika og gruppeanbringelse.



Utilstrækkelig vurdering af skadevirkninger
Utilstrækkelig beskrivelse af dyreforsøg til at vurdere de skadelige virkninger
på de enkelte dyr
Manglende oplysninger om skadevirkningernes art og omfang eller om
vurdering af velfærden eller humane endepunkter.

Projektansøgninger
Brug af skabeloner til projektansøgninger
Brug af skabeloner til projektansøgninger betragtes som hensigtsmæssig, forudsat at de rette
spørgsmål stilles.
En skabelon tjener to vigtige formål:
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-

Den letter tilvejebringelsen af korrekte, fyldestgørende, præcise, relevante og
rettidige oplysninger om projektet.
Den får ansøgeren til at overveje alle faktorer ved det videnskabelige arbejde,
og hvordan og hvor erstatning, begrænsning og forfinelse skal anvendes.

Blandt generelle overvejelser om brug af skabeloner kan nævnes











Ja/nej-spørgsmål og afkrydsningsfelter bør kun bruges under omstændigheder, hvor
ingen yderligere præcisering er nødvendig.
Spørgsmålene skal fremprovokere tankevirksomhed. Brug af formuleringer som
"redegør for, hvordan", "redegør for, hvorfor", "beskriv" og "påvis" tilskynder
ansøgeren til at udforme en korrekt og fyldestgørende ansøgning.
Et anbefalet maksimalt antal ord kan tilskynde ansøgere til at fokusere på de vigtige
og relevante oplysninger, idet det dog anerkendes, at dette kan blive overskredet i
komplekse ansøgninger.
Der er behov for forståelse og verifikation af videnskabelige hypoteser og
begrundelser for at vurdere de potentielle fordele ved et projekt og sandsynligheden
for at nå disse.
Videnskabelige vurderinger (i forbindelse med ansøgninger om finansiering/støtte) er
sjældent i sig selv tilstrækkelige til at opfylde kravene til projektevaluering. De
omfatter ikke nødvendigvis vigtige faktorer som etiske overvejelser, vurdering af
samfundsmæssige fordele eller anvendelse af erstatning, begrænsning og forfinelse.
Det er vigtigt at bruge enkle og letforståelige formuleringer.

Detaljeringsgraden i projektansøgninger
Visse faktorer påvirker detaljeringsgraden i en projektansøgning. Det er ikke nemt at
fremhæve disse i en simpel skabelon uden forklarende vejledning. Desuden kan det være
nyttigt at udforme forskellige skabeloner for forskellige projekttyper.
Følgende bør overvejes med hensyn til mængden af oplysninger, når skabeloner til
projektansøgninger udformes.


Detaljeringsgraden kan variere afhængigt af
projektets art (f.eks. regulering, grundforskning, uddannelse)
dyrearterne, antallet af dyr og deres følsomhed
projektets omfang, kompleksitet og nyhedskarakter (f.eks. pilotundersøgelser)
projektets varighed
den forventede belastningsgrad fra forsøgene ved projektet.



Blandt faktorer, som ikke bør variere med hensyn til detaljeringsgrad, kan nævnes
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-

-

anvendelse af erstatning, begrænsning og forfinelse (f.eks. brug af humane
endepunkter og smertelindring samt de forhold, hvorunder dyrene anbringes
og passes)
de enkelte forsøg samt sammenhængen mellem den tilhørende klassificering
efter belastningsgraden og antallet af anvendte dyr, som er afgørende for
vurderingen af projektets samlede forventede skadevirkninger. Ved
klassificeringen efter belastningsgraden for hvert forsøg tages der hensyn til
det værst tænkelige scenario for det enkelte dyr ved et forsøg. For at projektets
skadevirkninger kan beskrives og vurderes, skal ansøgningen omfatte
"forventede" belastningsgrader for alle de dyr, der anvendes i projektet.

Selv ved brug af en velstruktureret ansøgningsformular og nyttig vejledning har
evalueringseksperterne undertiden behov for yderligere oplysninger – med det argument, at
det i betragtning af projektets omfang kan være vanskeligt at indhente de nødvendige
oplysninger vha. en standardformular, og at det ind imellem er nødvendigt at give konkret
vejledning i den enkelte sag. Dette skal så vidt muligt afklares, før projektansøgningen
indgives, for at lette projektevalueringen, fordi man derved kan tilvejebringe af eventuelle
yderligere oplysninger eller afklaringer i selve ansøgningsfasen.
Anvendelse af erklæringer
For så vidt angår bestemte oplysningskrav kan det være hensigtsmæssigt at bruge
erklæringer, for eksempel med hensyn til overholdelse af bilag III om opstaldning og med
hensyn til kompetencerne hos de personer, der medvirker i projektet.
Det er vigtigt at bemærke, at medlemsstaterne kan anlægge forskellige tilgange for at
sikre de rette kompetencer hos de personer, der medvirker i projekter. For eksempel kan
det kræves, at alle personer, der medvirker i et projekt, angives ved navn i ansøgningen.
Alternativt kan det kræves, at den person, der har ansvaret for kompetencerne hos
virksomheden, indgiver en erklæring. Den første tilgang indebærer en større administrativ
byrde, navnlig hvis ændringer af tilladelser skal godkendes, hver gang navngivne
personer skiftes ud i løbet af projektet (på op til fem år).
Uanset hvilken metode der anvendes, skal det som led i projektansøgningen bekræftes, at
alle de personer, der medvirker i projektet, har den fornødne kompetence, og det skal
angives, hvordan denne vil blive sikret.
Formulering af konkrete spørgsmål
Formålet med projektet
-

at opstille de vigtigste videnskabelige spørgsmål, der skal afklares
at angive formålet med projektet som anført i artikel 5
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at bruge SMART-målsætninger – specifikke, målelige, gennemførlige og
realistiske mål, der nås til tiden.

Projektets mål


Gennemgang af regler
o For projekter vedrørende test eller screening: at anføre de relevante
lovbestemte krav eller lovgivningsmæssige retningslinjer
o For projekter vedrørende tjenesteydelser eller produktion (såsom
frembringelse af blodprodukter/antistoffer eller nye former for genetisk
ændrede dyr): at anføre det sandsynlige behov for tjenesteydelsen eller
produktet i godkendelsens gyldighedsperiode.



Grundforskning
o Det nuværende videngrundlag, som projektet skal bygge på
o Hvordan projektet vil bidrage til at give os ny viden.



Eventuelle mål, der allerede er nået ved tidligere projekter, skal medtages:
opsummering af fremskridtene og en angivelse af, hvilke konkrete mål der skal
nås i kraft af dette projekt.



Videnskabelige begrundelser, argumenter/hypoteser skal fremlægges i detaljer og
understøttes af referencer/litteraturgennemgang.
o En liste med op til 10 vigtige referencer og/eller lovgivningsmæssige
retningslinjer, der understøtter behovet for ovennævnte arbejde og/eller
fordele, og relevante referencer med hensyn til eventuelle konkrete
modeller, der foreslås
o En liste over de vigtigste søgekilder og -datoer.



Ved ansøgninger om projekter kræves der normalt en række oplysninger, som
ikke er nødvendige ved ansøgninger om tilskud. Ved projektansøgninger skal den
foreslåede brug af dyr f.eks. anføres tydeligt og relateres til det videnskabelige
program.

Forventede videnskabelige fordele, uddannelsesmæssig værdi eller lovgivning, der
kræver brug af dyr


Hvilke fordele er der tale om, hvem opnår dem, og (så vidt muligt) hvordan og
hvornår fordelene kan opnås.
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Anerkendelse af, at øget indsigt i sig selv kan være en passende målsætning inden
for nogle områder af grundforskningen, men at denne indsigt så vidt muligt skal
kædes sammen med formidling af resultater (under hensyntagen til intellektuel
ejendomsret) og potentielle fordele på længere sigt.



Hvis dyr anvendes til uddannelsesformål, skal der desuden tages hensyn til, hvilke
studerende der er tale om, og den viden og de kompetencer, som de sandsynligvis
får behov for i deres fremtidige karriereforløb.

Arbejdsprogrammet skal som minimum omfatte følgende oplysninger:


Hvorfor det ikke er muligt at opnå målsætningerne uden brug af dyr



Hvordan ex-vivo/in vitro-arbejde bidrager til in vivo-arbejdet



Den valgte model, og hvorfor den anses for at være den mest relevante og
omsættelige



Sammenhængene mellem de overordnede målsætninger og de dyr/modeller, der
anvendes. Hvilke videnskabelige undersøgelser der vil blive foretaget, og hvordan
de vil bidrage til at nå målene.



Angivelse af sammenhængen mellem projektets enkelte bestanddele og
arbejdsaktiviteternes rækkefølge.

I tillæg I er der formuleret en række spørgsmål om de forskellige elementer, hvor der
fokuseres specifikt på bilag VI til direktivet og anmodninger om dispensationer, som skal
behandles i forbindelse med projektansøgningen. Disse illustrative spørgsmål kan være til
hjælp for de kompetente myndigheder, når de udarbejder skabeloner til brug for
projektansøgerne.

Projektevaluering (hvem/hvordan)
Principper for effektiv projektevaluering
1. Tilstrækkelig videnskabelig og teknisk ekspertise – herunder brug af eksperter
inden for mindre udbredte videnskabelige områder og sikring af, at alle krav i
artikel 38 er opfyldt
2. Upartiskhed – ingen interessekonflikter
3. Proportionalitet
4. Sammenhæng
12

5.
6.
7.
8.

Effektivitet
Gennemsigtighed i processen
Adgang til en uafhængig appelprocedure
Detaljeret forståelse af baggrunden bag projektevalueringen og kriterierne for den,
navnlig en analyse af projektets skadevirkninger og fordele.
9. Tilstrækkelige midler
10. Kendskab til den lokale kultur og praksis i de virksomheder, hvor arbejdet udføres.
Modeller, der anvendes ved projektevalueringen
Et nationalt råd, som behandler alle ansøgninger og omfatter en række personer med
ekspertise inden for brug af dyr til forsøg: videnskabelig forskning (herunder
alternative metoder), videnskabelige forsøg, dyrehold og -pasning, veterinærmedicin,
dyrebeskyttelse og etik.
Puljen af medlemmer sikrer, at personer med interessekonflikter kan træde tilbage.
En national vurderingsinstans/nationalt inspektorat, som behandler alle
ansøgninger og sikrer fleksibilitet med hensyn til at indhente yderligere ekspertise
efter behov. Enkeltpersoner, der er ansat af medlemsstaterne, og som arbejder i en
afdeling, der hverken bestiller eller gennemfører forskning ved brug af dyr, så
interessekonflikter undgås.
Regionale råd, som behandler projektansøgninger fra virksomheder inden for deres
region, og hvis sammensætning minder om det nationale råds.
Lokale vurderingspaneler, der minder om regionale råd, men som vurderer
ansøgninger fra virksomheder inden for et mindre geografisk område.
Et
virksomhedsvurderingspanel,
som
bidrager
til
og
forbedrer
projektansøgningerne ved at fremlægge lokale input til projektevalueringen.
Hvordan kan disse principper anvendes i praksis?
Der kan anlægges flere forskellige tilgange for at opfylde kravene i artikel 38 og sikre andre
elementer, der betragtes som afgørende for effektiv projektevaluering.
1. Adgang til den fornødne ekspertise
Projektevaluering kræver ekspertise inden for en lang række områder, herunder en
forståelse af de pågældende videnskabelige områder og udviklingstendenserne med
hensyn til erstatning, begrænsning og forfinelse på disse områder, forsøgenes udformning
samt dyrenes sundhed, pasning og velfærd. Nogle områder er meget specialiserede, idet
kun nogle få eksperter har den fornødne viden til at vurdere kvaliteten af det
videnskabelige argument for at bruge dyr og sandsynligheden for at opnå succes. Adgang
til en bred vifte af ekspertise er derfor nødvendig, og det er ofte lettere at indhente den
inden for en national eller regional struktur end på lokalt plan.
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Bidragene til processen skal være afbalancerede, idet der skal tages hensyn til både
videnskaben og velfærden og så vidt muligt anlægges en uafhængig synsvinkel.
2. Upartiskhed – ingen interessekonflikter
Projektevalueringen skal foretages på en upartisk måde under iagttagelse af reglerne om
beskyttelse af intellektuel ejendomsret og fortrolige oplysninger, og den kompetente
myndighed, der varetager opgaven, må ikke være genstand for nogen interessekonflikt.
Det kan være nyttigt at sikre anonymitet blandt ansøgerne for at forebygge eventuelle
konflikter.
I ethvert projektevalueringssystem skal alle bidragydere opfordres til at fremsætte
erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter (og om fortrolighed), og i
projektbeskrivelsen skal der redegøres for, hvordan upartiskhed sikres.
Det kan være nyttigt at bruge lægmedlemmer3 for at sikre upartiskhed og slippe for
interessekonflikter.
Valget af beslutningsmetode kan også spille en rolle med hensyn til at sikre upartiskhed:
afstemning ved simpelt flertal – med registrering af en mindretalsudtalelse, hvis det er
relevant – kontra beslutninger truffet ved enstemmighed.
Deltagernes baggrund og aflønning skal tages i betragtning, da disse faktorer kan påvirke
upartiskheden.
3. Proportionalitet
Jo større projektomfanget og antallet af evaluerede ansøgninger er, desto lettere er det at
sikre en vis grad af proportionalitet. Omvendt er det ved vurdering af få ansøgninger
typisk vanskeligere at udvikle en fælles proportional tilgang.
Blandt faktorer, som kan tages i betragtning ved fastlæggelse af den nødvendige
detaljeringsgrad, kan nævnes
•
•
•
•
•
•

projektets art (regulering/generisk produktion/grundlæggende/uddannelse)
dyrearter (og antal dyr) – følsomhed
projektets omfang, kompleksitet og nyhedskarakter (f.eks. nye
undersøgelser/pilotundersøgelser)
projektets varighed
belastningsgraden ved forsøgene i projektet
ansøgerens eller virksomhedens erfaring (resultatliste).

Der kan anlægges en risikobaseret tilgang. Dette beskrives nærmere i afsnittet "Sådan
foretages en analyse af skadevirkninger og fordele".
3

Et lægmedlem er en person, som ikke har specialviden eller faglig viden om et emne.
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4. Sammenhæng
Sammenhæng i beslutningstagningen er vigtig for at give ansøgerne tillid til, at deres
ansøgninger behandles retfærdigt. Dette er særlig vigtigt for at sikre lige vilkår inden for
forskersamfundet i EU, hvor godkendelse af projekter skal følge en ensartet tilgang og
føre til meget ensartede resultater.
Sammenhængen vil sandsynligvis blive øget i takt med, at der høstes flere erfaringer, og
antallet af behandlede ansøgninger stiger.
På lokalt plan er det meget vanskeligt at sammenligne analyser af skadevirkninger/fordele
for forskellige typer ansøgninger og videnskabelige områder, da de behandlede
ansøgninger ofte kun dækker et snævert område. Nationalt eller regionalt tilsyn gør det
nemmere at foretage sammenligninger, høste erfaringer samt forstå og vægte forskellige
former for skadevirkninger og fordele.
Sammenhængen kan øges gennem gode fælles uddannelsesprogrammer og udveksling af
oplysninger, personale og fremgangsmåder blandt de parter, der deltager i
projektevaluering. Det nationale udvalg (artikel 49) kan desuden overveje at bidrage til at
fremme ensartet projektevaluering.
På lokalt plan kan der sikres "ensartede tilgange og resultater", men det er vigtigt, at der
etableres mekanismer til at udveksle og dele oplysninger for at fremme fælles nationale
standarder. Ellers vil ansøgerne blive overladt til et "geografisk lotteri".
Trods en fælles indgangsvinkel er det usandsynligt, at der nogensinde opnås et ensartet
resultat på grund af forskellige lokale, regionale og nationale tilgange til visse former for
forsøg og projekter. De beslutninger, der træffes, og begrundelserne for dem skal dog
dokumenteres på behørig vis for at præcisere, hvordan resultaterne er opnået.
5. Effektivitet
Ved udformningen og forvaltningen af evalueringsprocessen skal det sikres, at den i
artikel 41 fastsatte tidsfrist for godkendelse af beslutninger kan overholdes.
Det er meget vigtigt for både ansøgere og projektevalueringseksperter at sikre en
"fuldstændig og korrekt ansøgning", og dette kan fremmes med en velstruktureret
ansøgningsformular og input fra lokale rådgivere såsom den udpegede dyrlæge og den
ansvarlige for tilsynet med velfærd og pasning. I nogle systemer tilskyndes der til kontakt
med evalueringseksperterne under udarbejdelsen af ansøgningen for så vidt muligt at
sikre, at eventuelle nødvendige forbedringer og afklaringer kan foretages, før
ansøgningen indgives. Den mest effektive projektevaluering foretages gennem
tovejskommunikation, som allerede indledes på det tidspunkt, hvor projektet udtænkes.
6. Gennemsigtighed i processen
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Projektevalueringsprocessen skal være gennemsigtig. Alle, der beskæftiger sig med brug
af dyr til videnskabelige forsøg, bør forstå, hvad der kræves af processen (hvordan en
ansøgning indgives, hvilke oplysninger der kræves), hvilke myndigheder der inddrages i
projektevalueringen (evalueringens opbygning), og hvordan evalueringen foretages. Dette
vil navnlig give projektansøgerne en bedre forståelse af kravene til oplysninger og af,
hvordan beslutningerne træffes. I tilfælde af afslag efter en projektevaluering er det
nyttigt at oplyse ansøgeren om årsagerne bag beslutningen.
For at sikre, at projektevalueringsprocessen forstås korrekt, kan medlemsstaterne overveje
at offentliggøre nationale retningslinjer for processen og evalueringskriterier, herunder
formularer til brug ved ansøgning og evaluering.
7. Adgang til en appelprocedure
I tilfælde af, at projektevalueringen fører til afvisning af en ansøgning, bør der være
adgang til en appelprocedure, som gør det muligt at få genovervejet afgørelsen ved hjælp
af en procedure, der er uafhængig af de parter, der foretog den første projektevaluering.
8. Detaljeret forståelse af baggrunden bag projektevalueringen og kriterierne for
den, navnlig en analyse af projektets skadevirkninger og fordele
De, som deltager i projektevalueringen, skal forstå baggrunden, principperne og
kriterierne for evalueringen, kunne bidrage til en konsekvent tilgang til projektevaluering
og kunne formulere og levere velfunderede, upartiske og begrundede udtalelser.
Evalueringseksperterne skal have adgang til uddannelse i processen, navnlig i hvordan
man evaluerer projektmålene og anvendelsen af metoder til erstatning, begrænsning og
forfinelse og vurderingen af klassificeringen af forsøgene efter belastningsgraden, og i,
hvordan analysen af projektets skadevirkninger og fordele skal foretages.4
9. Tilstrækkelige midler
Blandt elementer, som vil være til nytte for evalueringseksperterne, kan nævnes adgang
til videnskabelige søgemaskiner, navnlig med hensyn til erstatning, begrænsning og
forfinelse, databaser og – hvis det skønnes nødvendigt – administrativ støtte og ekstra
ekspertpuljer.
10. Kendskab til lokal kultur og praksis
Kendskab til lokale forhold er vigtigt for projektevalueringsprocessen. Oplysninger om et
sådant kendskab kan medtages i ansøgningen. Den pågældende virksomhed skal forsikre
evalueringsteamet om, at den har den fornødne ekspertise og de nødvendige faciliteter til
rådighed, og fremlægge oplysninger om lokale standarder for f.eks.
dosering/stikprøveudtagning og vurdering af velfærden.
4

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/da.pdf
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Overvejelse af forskellige metoder
Der anbefales ikke nogen bestemt metode eller struktur, men enhver tilgang har stærke og
svage sider, som der skal tages behørigt hensyn til for at sikre, at evalueringsprocessen er fair
og velfunderet, overholder kravene i direktivet og er konsekvent i hele EU.
Det er vigtigt, at eventuelle begrænsninger i de forskellige systemer anerkendes, og at der
træffes foranstaltninger for at afhjælpe disse.
1. Nationale systemer/inspektorater
Styrker





Upartiskhed/fravær af interessekonflikter
Sammenhæng og proportionalitet takket være et stort antal projekter, der
evalueres
Tilgængelig ekspertise – adgang til en bred vifte af ekspertise med hensyn til
pasning, veterinære forhold, forsøgets udformning, videnskabelige discipliner
Et inspektorat, som sandsynligvis har indsigt i lokal kultur og praksis.
Potentielle svagheder





Nationale paneler – behov for oplysninger om lokale forhold, f.eks.
erfaring/ekspertise med hensyn til opstaldning og pasning hos den virksomhed,
hvor projektet skal gennemføres. Dyrevelfærdsorganet (artikel 26) kan bidrage
med nyttige lokale input til processen.
Behov for adgang til en uafhængig appelprocedure.

2. Projektevaluering på regionalt/lokalt plan
Styrker





upartiskhed/fravær af interessekonflikter
sammenhæng og proportionalitet, afhængigt af mængder
lokalt kendskab hos lokale paneler
appelprocedure kan finde sted på nationalt plan.
Potentielle svagheder





Jo længere afstanden er til den enkelte virksomhed, desto sværere er det at få
indsigt i lokale forhold.
Sammenhæng og proportionalitet – mindre bredde end på nationalt plan, hvad
angår ansøgninger, og svagheder med hensyn til lokale processer
Mere begrænset adgang til en bred vifte af ekspertise sammenlignet med
situationen på nationalt plan.
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3. Projektevaluering hos virksomheder/institutter
Styrker



Lokalt kendskab
Appelprocedure kan finde sted på regionalt eller nationalt plan.
Potentielle svagheder






Upartiskhed/ingen interessekonflikter – meget vanskeligt at opfylde disse krav.
For eksempel kan forskningsprogrammers betydning for institutters omdømme,
fremtidig finansiering osv. påvirke alle de ansatte hos instituttet, herunder
evalueringseksperterne.
Manglende adgang til den fornødne bredde i ekspertisen
Sammenhæng/proportionalitet – Da projekterne sandsynligvis vil blive
gennemført inden for forholdsvis snævre arbejdsområder, er det meget vanskeligt
at opnå sammenhæng og en fælles tilgang, så der er risiko for stor variation blandt
institutterne.

Evalueringerne skal foretages fra sag til sag. Som foreskrevet i artikel 59 skal
medlemsstaten i hvert enkelt tilfælde have bevis for, at det udpegede organ (herunder
det, som foretager projektevalueringen) er uden interessekonflikter for så vidt angår
varetagelsen af opgaverne. Uden inddragelse af eksterne uafhængige parter vil en
evaluering, som udelukkende foretages af personale, der er ansat hos ansøgerens
virksomhed, med stor sandsynlighed ikke opfylde kravene i artikel 38, stk. 4, og
artikel 59 i direktivet.
Yderligere bemærkninger om projektevalueringsprocessen
Beslutninger truffet ved enstemmighed betragtes som det ideelle. Hvis der ikke kan opnås
enstemmighed, kan panelet dog være nødt til at foretage afstemning ved simpelt flertal.
Under sådanne omstændigheder skal de forskellige synspunkter noteres.
Brug af et eksternt lægmedlem betragtes som hensigtsmæssigt, hvis fortroligheden kan sikres.
Lægmedlemmets rolle er at sikre overvejelse af etiske og samfundsmæssige hensyn, men
ikke nødvendigvis gennemførelse af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse, da
vedkommende måske ikke har den fornødne tekniske indsigt.
De personer, som evaluerer projekter, skal udvise engagement med hensyn til at fremme
effektiv gennemførelse af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse og brug af dyr i
videnskabelige forsøg. Der kan tilskyndes til dette gennem formelle ansøgningsprocedurer til
udpegelse af velegnede projektevalueringseksperter.
Drøftelser blandt deltagerne i projektevalueringerne er afgørende. Evalueringerne bør som
regel ikke foretages isoleret eller udelukkende gennem e-mailudvekslinger.
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Vurdering af den videnskabelige begrundelse for dispensationer og anvendelse af
metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse i forbindelse med dyreforsøg
Vurdering af den videnskabelige begrundelse for dispensationer
En række artikler i direktivet omfatter krav om en konkret videnskabelig begrundelse for at
tillade brug af f.eks. bestemte slags dyr eller forsøg.
Under visse omstændigheder er denne begrundelse indlysende, f.eks. i tilfælde af
videnskabelige undersøgelser af truede arter, som har til formål at bevare disse arter. Her er
der en tæt forbindelse mellem oplysningerne og det videnskabelige formål, og derfor
vurderes de i forbindelse med den overordnede analyse af projektets skadevirkninger og
fordele, da de videnskabelige mål ikke kan opnås uden brug af bestemte arter.
Ofte er der dog behov for en klar separat videnskabelig begrundelse for at redegøre for,
hvorfor der skal bruges bestemte dyr/forsøg.
Med henblik på projektevalueringen skal ansøgeren gøre klart, hvorfor dyrene/forsøgene er
nødvendige for at nå projektets mål. Disse oplysninger skal omfatte al relevant
støttedokumentation, som skal kunne verificeres efter behov under projektevalueringen.
Deltagerne i processen har muligvis den fornødne ekspertise til at fastslå, om dispensationer
er nødvendige og berettigede på baggrund af projektets art. Hvis ikke, vil det være
nødvendigt at opsøge ekstern rådgivning om specifikke problemstillinger, som rækker ud
over ekspertisen hos de ansvarlige for projektevalueringen.
Der kan være nationale varianter med hensyn til accept af bestemte dispensationer, f.eks.
brug af herreløse dyr eller dyr med langvarige smerter, som ikke kan lindres. De, som
foretager projektevalueringen, skal dog have kendskab til den nationale lovgivning og kunne
påpege eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med en ansøgning.
Særlige anmodninger om dispensation kan føre til yderligere undersøgelser. For eksempel
skal brug af sjældne eksotiske arter udløse undersøgelser af de forhold, hvorunder dyrene
anbringes og passes.
Brugen af "traditionelle" modeller eller arter skal hele tiden udfordres. For eksempel skal det
undersøges, om der er gjort overvejelser om metoder eller tilgange uden brug af dyr,
udvikling af en alternativ og mere raffineret model eller brug af dyr, der er mindre
disponerede for at opleve smerte, lidelse eller angst.
Vurdering af anvendelsen af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse
Ansøgningen skal godtgøre, at der er gjort overvejelser med hensyn til anvendelse af metoder
til erstatning, begrænsning og forfinelse, og at disse så vidt muligt er blevet anvendt i
overensstemmelse med de videnskabelige mål.
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Vurderingen af korrekt anvendelse af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse kan
lettes ved


kontrol af det materiale, der er vedlagt ansøgningen – gennemgang af
litteraturhenvisninger, gennemførelse af undersøgelser på relevante områder



at sikre de nødvendige kompetencer i projektevalueringsprocessen
o Inddragelse af ekspertise inden for metoder til erstatning, begrænsning og
forfinelse, der er relevant i forhold til forskningsområdet
o Relevant og opdateret ekspertise hos projektevalueringseksperter med hensyn
til søgning efter metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse (på
websteder, søgemaskiner5)



udfordring af anvendelsesformer, hvor der findes alternative metoder, som måske ikke
anvendes



klar påvisning af, at den valgte model er den mest hensigtsmæssige, og at de skadelige
virkninger/belastningsgraden er minimeret, så de står i et passende forhold til de
videnskabelige mål



overvejelse/brug af systematiske gennemgange hos ansøgeren for at fastlægge den
mest hensigtsmæssige tilgang



aktuelle referencer – bekræftelse på, at de seneste referencer er taget i betragtning



tillid til kompetencerne og erfaringerne hos lokale støtteorganer (f.eks.
dyrevelfærdsorganer) med hensyn til at fremme korrekt anvendelse af metoder til
erstatning, begrænsning og forfinelse i virksomheden.

Evaluering af anvendelsen af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse i
projekter til uddannelsesformål
Når et projekt til uddannelsesformål evalueres, skal der anlægges en gradvis tilgang, hvor
der anvendes alternativer i form af forsøg uden dyr, forsøg med døde dyr og endelig
forsøg med levende dyr, og denne tilgang skal evalueres systematisk for at sikre
anvendelse af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse:
1. Ingen anvendelse af dyr



5

Teori
Demonstration af procedurer/teknikker (eller fysiologiske reaktioner) ved
anvendelse af f.eks. billeder, videoer, interaktive av-værktøjer

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternatives_information_en.htm
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Observation af en kompetent person, der udfører forsøget live som led i en
igangværende undersøgelse
Øvelse i tekniske/praktiske færdigheder i simulatorer.

2. Anvendelse af døde dyr
3. Anvendelse af levende dyr
a. Terminale (bedøvede) dyr


Anvendelsen af dyr til mere end én teknik anbefales, eftersom
skadevirkningerne er de samme for dyret.

b. Anvendelse af dyr ved bevidsthed




Hvis forsøget ikke påvirker forsøgsresultatet eller i betydelig grad
påvirker belastningsgraden, kunne den praktiske uddannelse
gennemføres på dyr i en igangværende undersøgelse.
Uddannelsen skal altid indledes med undervisning i de korrekte
håndteringsteknikker til de omhandlede arter.

Der skal desuden tages hensyn til de anvendte dyrs oprindelse, f.eks. om der er tale om
dyr, der ikke anvendes til avl, eller dyr fra afsluttede undersøgelser, som endnu ikke er
blevet aflivet.

Analyse af projektets skadevirkninger og fordele
Artikel 38 danner grundlag for de faktorer, som skal tages i betragtning ved
projektevalueringen for at fastslå, om brug af dyr er berettiget, og om forsøgene udføres på
den mest humane og miljøvenlige måde. Projektevalueringen skal omfatte


en vurdering af projektets formål, de forventede videnskabelige fordele eller den
uddannelsesmæssige værdi



en analyse af projektets skadevirkninger og fordele med henblik på at vurdere,
om de skadelige virkninger for dyrene i form af lidelse, smerte og angst kan
begrundes med de forventede resultater, under hensyntagen til etiske
betragtninger, og i sidste instans kan gavne mennesker, dyr eller miljøet.

For at lette analysen af projektets skadevirkninger og fordele skal ansøgningen indeholde
tilstrækkelige oplysninger til, at evalueringseksperterne kan foretage en velfunderet
evaluering af skadevirkningerne for dyrene og de fordele, som projektet sandsynligvis vil
medføre, samt sandsynligheden for, at disse fordele opnås.
Ansøgningsformularen/skabelonen skal tilskynde til, at disse spørgsmål behandles.
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Faktorer, der skal tages i betragtning ved vurdering af fordele
I ansøgningen skal det bekræftes, at projektet vil bidrage med ny viden, og at der ikke
forekommer uberettiget gentagelse af forsøg med dyr.
Identifikation af direkte og indirekte fordele
Hvilke fordele vil arbejdet indebære?
Hvem vil drage fordel af arbejdet?
Hvordan vil vedkommende drage fordel – indvirkning?
Hvornår vil fordelene (om muligt) blive opnået?
De potentielle fordeles betydning og indvirkning
Projekter, der giver tidlige brugbare resultater, f.eks. en vaccine, som øger menneskers
sundhed, og hvor fordelene tydeligt kan ses og måske endda måles på antallet af berørte
patienter, er meget nemmere at evaluere med hensyn til skadevirkninger/fordele end
projekter, hvor øget viden om en bestemt videnskabelig disciplin er det primære forventede
resultat.
Selv om det ikke altid er muligt at foretage et kvantitativt/kvalitativt skøn over forskningens
indvirkning, ville et sådant være nyttigt for evalueringseksperterne. Dette gælder f.eks.
antallet af berørte personer/dyr og omfanget af de forbedringer, der kan forventes, hvis
projektet lykkes.
Fordelene skal kædes sammen med de formål med projektet, der er fastsat i artikel 5. Blandt
fordele kan nævnes:
 Grundforskning
o En bedre forståelse af problemstillingen (øget viden – anerkendelse af
vigtigheden af at afhjælpe mangel på viden/oplysninger).
o Så vidt muligt skal "øget viden" som den primære fordel kædes sammen
med et mere håndgribeligt mål, selv om generelle fordele måske først
opnås længere ude i fremtiden og er mindre forudsigelige. Fordelene skal
afklare vigtigere spørgsmål end blot f.eks. "det ville være rart at vide,
om…".
o Forbedringernes omfang (mennesker, dyr, miljø) (antal, størrelse og
kvalitet – behov for velfunderede vurderinger – lægemidler mod sjældne
sygdomme kan anvendes på nogle få mennesker, men med stor
indvirkning for den enkelte) og problemets byrde på samfundet (både for
grundforskning og anvendt forskning).
o Anerkendelse af grundforskning baseret på hypoteser. Evalueringer skal
bekræfte, at hypoteserne videnskabeligt set er fornuftige og realistiske.
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o Formidling af både positive og negative oplysninger er særlig vigtig for
grundforskningen for at sikre, at fordelene udnyttes.
Sikkerhedsvurdering
o Produktsikkerhed (i hele produktets livscyklus)
o Fødevare-/fodersikkerhed
Forbedret sundhed for mennesker og dyr. Foranstaltninger til forbedring skal om
muligt angives.

Andre faktorer, der skal overvejes med relation til forventede fordele


Arbejdets rettidighed og relevans. En gennemgang af nylige henvisninger
vedrørende arbejdsområdet kan overvejes.

Det anerkendes, at medlemsstaterne kan have forskellige prioriteringer, som fører til
forskellig vægtning af fordelene. Regionale forskelle inden for en medlemsstat kan også få
indflydelse på projektevalueringen (f.eks. det omgivende miljø og sygdomsmønstre).
Nationale udvalg kan udpege/redegøre for disse forskelle ved en gennemgang af
sammenhængen i evalueringen.
Kan fordele "afvejes"?
Det er meget vanskeligt at foretage en objektiv vægtning af ikkesammenlignelige og
undertiden abstrakte fordele, der stammer fra forskellige slags forskningsprogrammer.
Det anerkendes, at mange brugbare fordele ikke ville være opstået uden forudgående
grundforskning.
Det kan hævdes, at for eksempel brug af levende dyr i uddannelsesøjemed har mindre
betydning end test af lægemidlers sikkerhed i reguleringsregi, eller at menneskers sundhed
går forud for dyrs. Da der imidlertid ikke er udbredt enighed om dette, er det ikke muligt at
opstille fordelene ved brug af dyr i forskningsprojekter objektivt i en simpel hierarkisk
rækkefølge for at bidrage til vurderingen af skadevirkningerne og fordelene ved enkelte
projekter.
Forskningsarbejdets "betydning" er en subjektiv vurdering, som ændrer sig over tid og efter
omstændighederne afhængigt af flere variabler såsom kultur, miljø, økonomisk situation,
tilegnet viden, nye uafklarede videnskabelige problemer og etiske værdier.
Dette understreger til gengæld behovet for i hvert enkelt tilfælde at foretage en konkret
vurdering af betydningen og omfanget af fordelene ved det foreslåede projekt.
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Vigtige overvejelser ved vurdering af fordele
1. De umiddelbare/kortsigtede fordele (produkt, data, resultat)
2. De langsigtede fordele (specifikt for produktet)
3. Den generelle indvirkning (øget viden, omsætteligt potentiale).

Faktorer, der skal tages i betragtning ved vurdering af skadevirkninger
EU-ekspertarbejdsgruppens rapporter om klassificering af forsøg efter belastningsgraden og
efterfølgende
evaluering
(som
findes
på
webstedet
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_guidance_en.htm)
omfatter
en
vejledning i evaluering og klassificering efter belastningsgrad, ligesom der findes en række
illustrative eksempler.
Ved vurderingen af skadevirkningerne i forbindelse med projektevaluering skal der tages
hensyn til indvirkningen på alle de dyr, som efter planen skal bruges i projektet. Den
prospektive klassificering af forsøg efter belastningsgraden er baseret på den højeste
forventede belastningsgrad for et enkelt dyr. Denne belastningsgrad forventes måske kun hos
ét ud af 100 dyr, men kunne forventes hos 90 ud af 100 dyr, hvilket i høj grad ville påvirke de
samlede "velfærdsomkostninger". Det er derfor vigtigt at kende den forventede
belastningsgrad for alle dyr, der anvendes ved det enkelte forsøg, under hensyntagen til de
metoder, som anvendes til at minimere skadevirkningerne.
Blandt de centrale problemstillinger, der skal tages hensyn til ved vurderingen af
skadevirkningerne, kan nævnes:








de forsøg, som dyrene udsættes for
o Forsøgenes hyppighed/varighed
o Sandsynligheden for skadelige virkninger
o Belastningsgradens omfang og metoder til minimering af den
o Tilsynsordning, protokoller om vurdering af velfærd
o Humane endepunkter og faktorer, der udløser indgreb
de anvendte dyrs art/stamme/alder
antallet af dyr
dyrenes skæbne
o Død – dyrenes værdi i sig selv, dødsfaldets indvirkning på dyret og på
belastningsgraden
o Kriterier for genanvendelse eller genhusning.
betingede skadevirkninger – praksis med hensyn til dyrehold og -pasning,
transport.

24

Ved brug af dyr til uddannelsesformål skal forsøgenes belastningsgrad begrænses til
"terminal" eller "let belastende". Imidlertid anerkendes det, at der kan gøres sjældne,
velbegrundede undtagelser fra dette generelle princip.
Det kunne være:


en dyrlæge, der øver sig i at udføre et bestemt forsøg, hvor det kan være vigtigt at
vurdere dets succes i rekonvalescensfasen



forberedelse af uddannelsesmateriale til erstatning for fremtidig anvendelse af
levende dyr.

Der skal desuden tages hensyn til de kumulative virkninger af teknikker, der anses for at
have en belastningsgrad "under tærsklen", men som, hvis de kombineres eller anvendes
flere gange, kan føre til en belastningsgrad, der er "højere" eller ligger over
"minimumstærsklen", når de gentages.
Kompetent tilsyn har altafgørende betydning. Disse aspekter skal behandles og vurderes
specifikt i forslag til projekter, hvor der anvendes levende dyr til uddannelsesformål.
Faktorer, der skal tages i betragtning ved vurdering af sandsynligheden for succes
Mange forskellige faktorer kan have indflydelse på et projekts potentiale til at opnå de
forventede fordele, og der skal tages behørigt hensyn til disse i analysen af projektet. Blandt
faktorer kan nævnes










realistiske målsætninger (SMART – specifikke, målelige, gennemførlige og
realistiske mål, der nås til tiden)
et solidt videnskabeligt grundlag
gennemførelse inden for den skitserede tidsfrist
tilstrækkelige ressourcer (økonomiske midler, passende faciliteter, personale –
videnskabsfolk og pasningspersonale)
erfaring/resultatliste på området generelt og navnlig inden for det planlagte
arbejdsområde
publikationer, henvisninger
en klart defineret arbejdsplan – valg af metoder/udformning/arter/dyremodel
plan for offentliggørelse
feedback fra efterfølgende evaluering af tidligere projekter fra
ansøgeren/forskningsgruppen skal gøre det lettere at fastslå sandsynligheden for
succes.

Evaluering af projektansøgningen
For at kunne evaluere et projekt effektivt skal evalueringseksperterne have tillid til, at de
fremlagte oplysninger er fyldestgørende, korrekte, aktuelle og relevante.
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Før der foretages en
evalueringseksperterne

analyse

af

projektets

skadevirkninger

og

fordele,

skal

1. forsikres om, at der er taget behørigt hensyn til anvendelsen af metoder til både
erstatning, begrænsning og forfinelse, og at disse anvendes i videst muligt omfang
2. bekræfte, at de foreslåede dispensationer er videnskabeligt velbegrundede
3. have en forståelse for de mulige fordele, deres art og tidsrammerne for opnåelse af
dem
4. bekræfte belastningsgraderne og kvantificere skadevirkningerne
5. danne sig et indtryk af sandsynligheden for at opnå de påståede fordele.
Analyse af projektets skadevirkninger og fordele
Afvejningen af skadevirkninger og fordele er en vanskelig proces, som kræver omhyggelige
overvejelser. For at kunne foretage velfunderede vurderinger skal de ansvarlige for
projektevalueringen have adgang til alle relevante oplysninger.
Processen skal være afbalanceret, velfunderet og udfordrende, og de ansvarlige
 må ikke automatisk antage, at påstande om potentielle videnskabelige fordele altid er
korrekte
 skal forstå alle de potentielle skadevirkninger for dyrene
 skal være indstillet på at udfordre status quo og afvise dårligt udtænkte og udformede
projekter samt
 være indstillet på at tage hånd om kulturelle/sociale/politiske problemstillinger, f.eks.
forældede metoder eller synspunkter om, at dyr ikke behøver smertelindring.
Afvejning af skadevirkninger og fordele
Der findes mere vejledning (og erfaring) i vurdering og "afvejning" af skadevirkningerne for
dyr, end der findes med hensyn til at tillægge fordele betydning. Navnlig kan det være meget
vanskeligt at værdiansætte projekter, som skal skabe basisviden.
Efterhånden som der drages erfaringer i henhold til det nye direktiv, kan det være på sin plads
inden for en kort årrække at foretage en gennemgang af, hvordan skadevirkninger og fordele
vurderes ved projektevalueringer.
Projektevaluering kræver overvejelse af tre separate, men indbyrdes forbundne elementer,
nemlig de forventede fordele, skadevirkningerne for dyrene og sandsynligheden for, at
ansøgeren opnår fordelene.
Generelle bemærkninger: fordele
 Der tillægges større "fordele", når der er tale om anvendelsesformer, som øger
menneskers sundhed, samt alvorlige tilstande og mange berørte.
 Hvis der allerede findes lægemidler til bekæmpelse af den pågældende sygdom,
kan det tale imod anvendelsesformer med høje velfærdsomkostninger.
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Omfang med hensyn til forbedring af menneskers sundhedstilstand/miljøet
(kvalitet/kvantitet)
Fordelenes "værdi" er dynamisk og påvirkes af politiske og sociale faktorer samt
spørgsmål om sundhed og økonomi. Denne værdi vil ændre sig med tiden og
variere blandt medlemsstaterne.
Det kan være vanskeligt at fastslå de fordele ved lovmæssige forsøg, der vedrører
andet end sikkerhed og effektivitet, men der findes retlige krav om, at disse forsøg
skal foretages. Under alle omstændigheder forventes det dog, at metoder til
erstatning, begrænsning og forfinelse gennemføres fuldt ud.

Generelle bemærkninger: skadevirkninger
 Ændringer i den offentlige opinion har indvirkning på accepten af bestemte slags
forsøg
 Behov for eksempler på "forbudte" områder, f.eks. brug af dyr i betydeligt
belastende forsøg for at undersøge ubetydelige problemstillinger
 Behov for ud over videnskabelige begrundelser at overveje eventuelle yderligere
relaterede skadevirkninger, som skyldes anvendelse af truede arter, herreløse dyr,
ikke-menneskelige primater, genanvendelse, fortsat anvendelse, aflivningsmetoder
osv., og at se på, hvordan der tages hånd om disse.
Generelle bemærkninger: sandsynlighed for opnåelse af resultater
 Dyremodellers formålstjenlighed, og f.eks. om ekstrapolering af resultaterne til
lidelser hos mennesker er realistisk
 Klare, pålidelige og velfunderede argumenter fra ansøgeren
 Tillid til kulturen hos den virksomhed, hvor arbejdet vil blive udført
 Der skal tages behørigt hensyn til økonomiske faktorer. For eksempel kan det
betragtes som en forfinelse at skifte fra en model med gnavere til en model med
zebrafisk. Her skal forskning ved brug af gnavere, som fortsat er relevant, ikke
nødvendigvis indstilles, mens der etableres ny infrastruktur/finansiering. Det skal
dog bekræftes, at forskningen er velbegrundet.
Sådan foretages en analyse af skadevirkninger og fordele
Projektevalueringseksperterne skal have adgang til alle relevante oplysninger, og der skal
anlægges en trinvis tilgang for at sikre, at alle nødvendige begrundelser og forklaringer
medtages.
Denne analyse åbner også mulighed for at kontrollere, at fordelene er beskrevet klart og
optimeret, og at skadevirkningerne minimeres, så de står i et passende forhold til
målsætningerne.
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Der er anvendt en række "modeller" til at belyse processen, for eksempel Voipio et al. 2005,
men der findes ingen formel, som kan anvendes og erstatte en grundig analyse af de
forskellige faktorer, der foretages af erfarne evalueringseksperter.
Batesons kubus (1986) anvendes af nogle aktører som en enkel matrix, der kan støtte
processen. Ifølge den anvendte algoritme skal der være en sammenhæng mellem lidelsernes
omfang og forskningens betydning (potentielle fordele) og sandsynligheden for at opnå
fordelene. I tilfælde, hvor høje velfærdsomkostninger er forbundet forskning af begrænset
betydning med ringe sandsynlighed for at opnå fordele, bør brug af dyr i arbejdet ikke være
tilladt. Ved mere udbredt anvendelse er det dog nødvendigt at tage grundforskning (f.eks.
øget viden som en primær fordel) i betragtning.
På baggrund af drøftelser på mødet blev der udviklet en revideret "Kubus" (se tillæg II), hvor
det med farver angives, hvilke ansøgninger der kræver den grundigste gennemgang med
hensyn til analyse af skadevirkninger/fordele. Farverne afspejler forholdet mellem
skadevirkningernes og fordelenes omfang samt sandsynligheden for succes. Hvor
variablernes skæringspunkter er grønne, er det sandsynligt, at projektevalueringen vil føre til
en positiv analyse af projektets skadevirkninger og fordele. Omvendt vil der sandsynligvis
være behov for grundigere overvejelser for de gule og røde dele af kubussen.
Batesons kubus-konceptet passer til mange af de rammer/formler, der udvikles med henblik
på evalueringen af forskningsforslag.

Målsætningernes betydning x Sandsynligheden for at opnå resultater
Berettigelse = __________________________________________
Skadevirkninger på dyr
En indgående forståelse af disse tre områder er afgørende for at nå frem til en velfunderet
afgørelse.
Ved vurdering af skadevirkningerne forventes det, at metoderne til erstatning, begrænsning
og forfinelse allerede er gennemført fuldt ud, og at skadevirkningerne allerede er minimeret,
så de står i et passende forhold til de videnskabelige mål. Der kræves en velfunderet
vurdering af fordelene og sandsynligheden for succes under behørig hensyntagen til etiske
aspekter og samfundsmæssige behov.
Evalueringsprocessen bygger på flere faktorer, og ingen numerisk formel kan i sig selv
frembringe et simpelt ja/nej-svar. Der er behov for viden om de forskellige offentliggjorte
modeller til analyse af skadevirkninger/fordele. Disse modeller kan være nyttige værktøjer i
forbindelse med drøftelser for at sikre, at alle problemstillinger struktureres og overvejes
systematisk. De må dog ikke anvendes isoleret som erstatning for en intelligent fortolkning af
de givne oplysninger.
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En tjekliste vil bidrage til at sikre, at alle problemstillinger behandles, og den kan danne
rammen om indsamling af fælles data til evaluering.
Subjektivitet skal anerkendes som en uundgåelig bestanddel af analysen, og det er nødvendigt
at sammensætte en afbalanceret gruppe af kompetente bedømmere og anlægge en
velstruktureret tilgang til evalueringen for at sikre sammenhæng i analysen.
Velfunderede drøftelser blandt kvalificerede evalueringseksperter med al den relevante
ekspertise vil med størst sandsynlighed føre til solide, pålidelige og konsekvente resultater.

Efterfølgende evaluering
I artikel 39 i direktivet beskrives kravene til efterfølgende evaluering. Efterfølgende
evaluering er ikke obligatorisk for alle projekter, og det er op til medlemsstaterne at fastslå
behovet for efterfølgende evalueringer, som rækker ud over dem, der kræves i direktivet (alle
projekter, hvor der anvendes ikke-menneskelige primater, og som omfatter forsøg, der
klassificeres som betydeligt belastende).
Efterfølgende evaluering betragtes som et særdeles effektivt middel til at fremme kritisk
gennemgang af brugen af dyr i videnskabelige forsøg, udpege forbedringer af metoder til
erstatning, begrænsning og forfinelse og – hvis evalueringen offentliggøres – danne grundlag
for kommende undersøgelser og øge gennemsigtigheden for offentligheden.
Fordelene ved en efterfølgende evaluering










Lejlighed til at vurdere projektets resultater i forhold til de opstillede mål og, hvor
det er relevant, gennemgå årsagerne, hvis disse mål ikke blev nået
Sammenligning af de faktiske skadevirkninger med de forventede
Sammenligning af det faktiske antal anvendte dyr med det skønnede antal og
overvejelse af årsagerne til forskellene
Lejlighed til at udpege fremtidige muligheder for forfinelse
Lejlighed til at analysere årsagerne og drage erfaringer, hvis noget går galt i løbet
af projektet
Den kompetente myndighed får mulighed for at vurdere effektiviteten i
projektevalueringen/analysen af projektets skadevirkninger og fordele. Herved får
den et værktøj til kvalitetssikring og sikring af øget sammenhæng.
Øget gennemsigtighed og ansvarlighed, navnlig hvis resultaterne offentliggøres
Formidling af resultaterne uanset deres art6, da de bl.a.

6

Offentliggørelse af såkaldt "negative resultater" fra efterfølgende evalueringer (undersøgelser, hvor de
oprindelige hypoteser ikke blev påvist) er lige så vigtig, da den øger viden, mindsker risikoen for ubegrundet
gentagelse af lignende undersøgelser og kan udgøre en strømpil for fremtidig forskning.
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o Letter bedre udformning af lignende undersøgelser
o Øger bevidstheden om passende brug og bedste praksis
o Øger bevidstheden om upassende brug af dyr og dermed medvirker til
begrænsning
o Forhindrer andre i at gentage fejl/opleve problemer
o Hjælper de kompetente myndigheder med at vurdere effektivitet i
projektevalueringen/analysen af projektets skadevirkninger og fordele.
Faktorer, der kan bruges til at fastslå, om der skal foretages en efterfølgende evaluering
Der kræves efterfølgende evalueringer af alle projekter, som omfatter ikke-menneskelige
primater eller forsøg, der klassificeres som betydeligt belastende. Den kompetente
myndighed kan også kræve efterfølgende evaluering af andre projekter. Ved
projektevalueringen skal det besluttes, om der skal foretages en efterfølgende evaluering, og
hvornår den skal foretages. Blandt faktorer, som skal overvejes i denne forbindelse, kan
nævnes følgende:






Indførelse af nye modeller eller forskningsområder
Stor usikkerhed i resultaterne eller med hensyn til indvirkningen på dyr, f.eks.
frembringelse og opdræt af bestemte former for genetisk ændrede dyr
Brug af nye klasser af stoffer, som der kun findes en begrænset mængde
baggrundsdata, viden eller erfaringer om, i reguleringssammenhæng
Projekter til uddannelsesformål
Projekter, hvor belastningsgraderne er højere end forventet. Her vil der generelt
være behov for at ændre projektgodkendelsen, for at arbejdet kan fortsætte.
Sådanne projekter kan tildeles en anmærkning om efterfølgende evaluering (hvis
dette ikke allerede er sket i den indledende godkendelsesproces).

Det mest hensigtsmæssige tidspunkt at foretage en efterfølgende evaluering på


Projektevalueringseksperterne fastsætter i hvert enkelt tilfælde det mest
hensigtsmæssige tidspunkt for en efterfølgende evaluering. For at vurdere opfyldelsen
af målene, skadevirkningerne og de udpegede faktorer, der bidrager til erstatning,
begrænsning og forfinelse, vil det være mest ideelt at foretage den efterfølgende
evaluering så hurtigt som muligt efter projektets fuldførelse. Det er dog værd at
bemærke, at fordelene i visse tilfælde ikke kan konstateres, før der er gået et stykke
tid, efter at projektet er gennemført, f.eks. når der er tale om grundforskning, som skal
øge viden.



Hvis der indføres nye modeller, eller der er væsentlige ukendte faktorer med hensyn
til belastningsgrad eller konsekvenser for dyrene, gives der ofte tilladelse til at
foretage pilotundersøgelser. Der skal foretages en efterfølgende evaluering, når
sådanne undersøgelser er gennemført, for at sikre, at der tages behørigt hensyn til
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resultaterne, og at der foretages yderligere ændringer/foranstaltninger, før der arbejdes
videre med mere omfattende undersøgelser.
Sikring af de oplysninger, der er nødvendige for en efterfølgende evaluering
I nogle tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at foretage en efterfølgende evaluering et godt
stykke tid efter projektets gennemførelse. Det er derfor afgørende, at der lægges vægt på at
etablere mekanismer, som sikrer fremskaffelse af de nødvendige oplysninger til den
efterfølgende evaluering.


Selv om det primære ansvar påhviler brugeren, jf. artikel 39, stk. 1, og artikel 40, stk.
2, litra a), skal personer med ansvar for projektets generelle gennemførelse, jf. artikel
40, stk. 2, litra b), også pålægges et ansvar for at sikre, at de nødvendige oplysninger
fremskaffes.



Der bør være en vis fleksibilitet i processen. Det kan således gavne at tilskynde til
løbende/periodisk feedback (f.eks. i form af publikationer og oplysninger om
muligheder for forfinelse), navnlig i tilfælde af længerevarende projekter (på op til
fem år).



Proportionalitet – brug af kriterier, som minder om dem, der udpeges til
projektevaluering.



Det rummer fordele at yde lokale input, hvor alle relevante parter inddrages, og hvor
der er adgang til alle relevante oplysninger, og der kan gøres fremskridt med hensyn
til rettidig indførelse af forbedrede fremgangsmåder/forfinelser.



For at sikre effektivitet skal der fremlægges input fra alle relevante aktører – både
dem, der medvirker i projektet, og dem, der har ansvar for pasning af dyr og
dyrevelfærd.



En skabelon til brug ved indhentning af de rette oplysninger betragtes som nyttig, og
der er udpeget en række spørgsmål (se nedenfor). En sådan skabelon vil lette
udarbejdelsen af materialet til den efterfølgende evaluering og til de personer, der
gennemgår materialet. Der kan dog lejlighedsvis være behov for at stille yderligere
konkrete spørgsmål, som skræddersys til bestemte projekter.



Der skal sendes feedback til forskerne, så eventuelle ændringer kan indarbejdes i
fremtidige undersøgelser.

Vejledning om oplysningskrav
Der skal oplyses, om projektmålene er nået, de skadevirkninger, som dyrene er blevet udsat
for, herunder antallet af anvendte dyrearter og forsøgenes belastningsgrad, samt eventuelle
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faktorer, der kan bidrage til en yderligere gennemførelse af kravet om erstatning,
begrænsning og forfinelse.
Afsnit 1 – Resultater


Er projektmålene nået?
 Beskriv kort, om og i hvilket omfang de mål, der er fastsat i ansøgningen, er nået.
 Er der opnået andre væsentlige resultater?
 Angiv årsagerne, hvis målene ikke er nået.
 Hvilke fordele er opnået i kraft af arbejdet til dato, og forventes der yderligere
fordele?

Afsnit 2 – Brug af dyr og belastningsgrad



Angiv antallet af anvendte dyr og arter samt den faktiske belastningsgrad.
Hvor høje er disse værdier i forhold til dem, der anslås i ansøgningen? I tilfælde af
forskelle forklares disse.

Afsnit 3 – Gennemførelse af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse
i.

Erstatning
 Har der været nogen udvikling inden for det pågældende videnskabelige
område (herunder udvikling/validering af nye in vitro- eller in silicoteknikker), som kan erstatte brugen af dyr helt eller delvist?

ii.

Begrænsning
 Er projektets/forsøgets udformning blevet gennemgået for at muliggøre
yderligere begrænsning af den forventede brug af dyr?
 Var de anvendte modeller stadig de mest hensigtsmæssige?
 Var antallet af anvendte dyr passende med hensyn til statistisk analyse (for
mange/for få)? Kunne andre tilgange nedbringe brugen af dyr yderligere?

iii.

Forfinelse
 Angiv eventuelle forfinelser, der er foretaget i løbet af projektet for at mindske
de skadelige virkninger for dyrene.
 Kan skadevirkningerne mindskes yderligere?
 Kan forsøgene forfines yderligere (f.eks. med hensyn til indgivelse af
stoffer/stikprøveudtagning, kirurgi)?
 Kan ordningerne for tilsyn med dyrene forbedres?
 Fungerede det godt at anvende scorekort/protokoller om vurdering af velfærd?
 Kan de humane endepunkter forfines?
 Kan aflivningsmetoderne forfines?
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Tillæg III indeholder yderligere vejledning om de problemstillinger, der skal tages hensyn til
ved den efterfølgende evaluering.
Resultater, der kan udledes af en efterfølgende evaluering
1. Feedback til forskningsgrupper
Evalueringseksperterne skal sende feedback til forskerne om problemstillinger, der er
rejst under evalueringsprocessen. Der kan f.eks. være tale om forslag til kommende
forbedringer og anbefalinger om at formidle vigtige oplysninger.
2. Formidling af oplysninger om brug af dyr og metoder til erstatning, begrænsning og
forfinelse (både positive og negative)





Inden for virksomheden
Promovering af publikationer, præsentationer fra forskere/brugere
Det i henhold til artikel 49 oprettede nationale udvalgs rolle med hensyn til
udveksling af bedste praksis på formidlingsområdet
Udpegelse, indsamling og offentliggørelse af vigtige spørgsmål, der opstår ved
efterfølgende evalueringer.

3. Ajourførte oplysninger om ikke-tekniske projektresuméer
Dette vil give øget gennemsigtighed med hensyn til de faktiske skadevirkninger og
fordele i forbindelse med brugen af dyr i videnskabelige forsøg. Effekten kan øges
ved at ajourføre det ikke-tekniske projektresumé, når den efterfølgende evaluering er
foretaget.
4.

Disse oplysninger kan bruges ved gennemgangen af effektiviteten i
projektevalueringen og ved uddannelse af projektevalueringseksperter og andre
personer, der foretager efterfølgende evalueringer.

Generelle anbefalinger


Der skal udarbejdes en tjekliste for projektevaluering og efterfølgende evaluering for at
sikre, at alle problemstillinger behandles.



Eksempler på projektevalueringsprocesser og efterfølgende evalueringsprocesser vil være
til gavn for både ansøgere og evalueringseksperter.



Øget sammenhæng. For at gennemgå og fremme sammenhængen i projektevalueringen
og den efterfølgende evaluering skal
o evalueringer og vurderinger jævnligt gennemgås
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o der
udveksles
evalueringer
blandt
de
ansvarlige
projektevaluering/efterfølgende evaluering på nationalt plan og EU-plan.

for



Opfyldelse af særlige behov for uddannelse vil være nyttig for de personer, der deltager i
projektevaluering og efterfølgende evaluering, herunder bidragydere blandt
lægmedlemmer7.



De nationale udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, som
omhandlet i artikel 49 i direktivet, skal fremme sammenhængen i tilgangen til
projektevaluering og skabe tillid til forskermiljøet (lige vilkår).



De nationale udvalg skal sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder
udveksle bedste praksis for at fremme formidling af resultater fra efterfølgende
evalueringer.



Der skal udarbejdes fortegnelser over referencedokumenter og værktøjer med henblik på
analyse af projekters skadevirkninger og fordele.

Hvis de nødvendige oplysninger fremlægges i et velegnet format, den fornødne ekspertise og
den nødvendige uddannelse af evalueringseksperter sikres, og der indarbejdes tilpas bredt
funderet viden og erfaring i processerne ved projektevaluering og efterfølgende evaluering,
kan sammenhængen øges, og der kan opnås fælles resultater.
De vigtigste resultater fra disse processer består i at sikre, at der kun foretages
videnskabelige forsøg på dyr, hvis det er behørigt begrundet, hvis der ikke findes nogen
alternativer, hvis antallet af anvendte dyr minimeres, og hvis forsøgene kun forårsager
et minimum af smerte, lidelse, angst eller varige skadevirkninger, som harmonerer med
de videnskabelige behov, og der tages hensyn til etiske overvejelser og til, at der findes
et tilsynssystem, som sikrer fortsat fokus på forbedringer med hensyn til erstatning,
begrænsning og forfinelse.
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Tillæg I
Spørgsmål i forbindelse med oprettelse af skabeloner til projektansøgninger

Nedenstående eksempler på spørgsmål er udarbejdet for at vejlede medlemsstaterne i
udarbejdelse af skabeloner til projektansøgninger. Listen er ikke udtømmende, og det er den
kompetente myndigheds ansvar at fastlægge, hvordan de nødvendige oplysninger skal
indhentes.
Krav i bilag VI
1. Relevansen af og begrundelsen for:
a)

Dyrenes anvendelse, herunder deres oprindelse, anslåede antal, art og livsstadier




Oplysninger medtages om oprindelse, f.eks. godkendt opdrætter inden for EU
Oplysninger medtages om stamme, navnlig former for genetisk ændrede dyr, hvis
det er relevant
Det anslåede antal dyr angives, hvis det nøjagtige antal ikke kendes (f.eks. ved
udvikling af nye former for genetisk ændrede dyr)
De foreslåede modellers videnskabelige relevans anføres.



b)


Procedurer
Hvad udsættes dyrene for?
skadevirkningerne kan vurderes).

(Beskrives

tilstrækkelig

detaljeret,

så

2. Anvendelse af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse
Erstatning





Hvorfor er det ikke muligt at opfylde projektets målsætninger uden brug af dyr?
Hvilke alternativer har I overvejet, og hvorfor er de ikke velegnede?
Hvilke alternativer vil blive anvendt til at nå målene?
Findes der en alternativ metode (uden brug af dyr) med samme pålidelighed
for dette forsøg?
o I bekræftende fald begrundes det, hvorfor denne alternative metode ikke er
anvendt.
o Hvis ikke: Hvilke kilder har I opsøgt for at finde mulige alternativer?
Angiv datoen for denne opsøgende indsats (se eksempler nedenfor).
Lovmæssige forsøg:
- Opdateret liste med alternativer vedtaget af OECD (http://www.oecd.org)
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- Opdateret liste med alternativer valideret af EURL ECVAM (http://ecvamdbalm.jrc.ec.europa.eu/)
- Opdateret liste med alternativer vedtaget af Den Europæiske Farmakopé
- Andet.
Forskning:
- Databaser og/eller publikationer fra ECVAM eller FRAME om in vitrometoder
- Invittox (http://embryo.ib.amwaw.edu.pl/invittox)
- SIS (http://ecvam-sis.jrc.int)
- Andet: Go3Rs (searches pub med) (http://www.go3r.org/ ).
Uddannelse:
- Norina
(database
over
alternativer
til
forsøgsdyr):
(http://oslovet.veths.no/norina/)
- Eurca: (http://www.eurca.org)
- NCA (nederlandsk center for alternativer til brug af dyr): (http://www.ncanl.org) (under "links")
- Interniche (From guinea pig to computer mouse, Alternative methods for a
progressive, humane education, N. Jukes & M. Chiuia):
(http://www.interniche.org/alt_info.html)
- Andet.

Begrænsning


Hvilke foranstaltninger er truffet eller vil blive truffet for at sikre, at et minimum
af dyr anvendes i dette projekt?



Redegør for principperne bag udformningen af det forsøg, der skal gennemføres,
og eventuelle rådgivningskilder, som I vil opsøge, f.eks. med hensyn til
statistikker.



Har I overvejet at samarbejde med et andet laboratorium (internt eller eksternt)
for at mindske antallet af anvendte dyr (fælles brug af dyr) (hvor f.eks. forskellige
organer fra det samme dyr bruges i mere end ét laboratorium)?



Kan antallet af anvendte dyr berettiges ud fra en passende statistisk analyse?
o I bekræftende fald anføres denne analyse.
o I benægtende fald begrundes det, hvorfor denne analyse ikke er foretaget.
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Forfinelse




Redegør for valget af art(er), model(ler) og metode(r). Redegør for, hvorfor disse
er de mest forfinede til det tilsigtede formål.
Hvordan agter I at minimere dyrenes lidelser ved opfyldelsen af målsætningerne?
Angiv konkrete begrundelser for eventuelle forsøg med betydelige
belastningsgrader.

3. Planlagt anvendelse af bedøvelse, analgetika og andre former for smertelindring


Hvis der ikke anvendes bedøvelse, angives årsagen.



Hvis der ikke anvendes analgetika , angives årsagen.



Redegør for, hvordan I vil sikre, at de mest hensigtsmæssige behandlingsformer
anvendes.
N.B.: Hvis der anvendes forskellige tilgange: Erklæring om rådgivning/input/tilsyn
fra udpeget dyrlæge kontra detaljeret beskrivelse af behandlingsformer, herunder
agenser, indgiftsmåder og mængder. En udpeget dyrlæge (og/eller ekspert inden for
dyrevelfærd og -adfærd) skal bekræfte, at der er ydet passende anæstetisk og
analgetisk rådgivning, og ansøgeren/personen med ansvar for overholdelse skal
bekræfte, at denne rådgivning vil blive fulgt.



Hvis der ikke angives nærmere oplysninger: Hvordan vil I sikre, at de nyeste former
for bedøvelse/analgetika/dosering/indgiftsmåder anvendes hensigtsmæssigt på de
enkelte dyr i projektet? Hvem konsulteres?
N.B.: Det vurderes, at hvis oplysninger om alle agenser, indgiftsmåder og doseringer
skulle fremlægges, ville det gøre proceduren mindre fleksibel og sandsynligvis føre til
et øget antal ændringer af projekter.



Har I overvejet andre metoder til opstaldning og pasning for at mindske smerte,
lidelse eller angst, f.eks. blød strøelse og fodring på burets bund ved undersøgelser for
arthritis?

4. Begrænsning, undgåelse og lindring af enhver form for lidelser for dyret fra fødsel til død,
når det er hensigtsmæssigt
Det er vigtigt at minimere lidelserne, så de står i et passende forhold til de konkrete
videnskabelige mål, og ikke blot bruge "standardendepunkter", men sikre tilpasning til
specifikke krav.


Angiv de sandsynlige skadelige virkninger ved hvert af de lovmæssige forsøg, der
foretages. Angiv, hvordan I vil afhjælpe disse virkninger for at minimere
belastningsgraden. Der er ingen grund til at beskrive usædvanlige eller usandsynlige
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skadelige virkninger eller virkninger fra forsøg, som højst forårsager midlertidigt
ubehag og ingen varige skadevirkninger, for eksempel intravenøs injektion.
For hver skadelig virkning angives følgende:
o Sandsynligheden for, at den forekommer
o Hvordan den skadelige virkning vil blive registreret
o De foranstaltninger, der vil blive truffet for at forebygge eller kontrollere
forekomsten og belastningsgraden
o Realistiske humane endepunkter.

5. Anvendelse af humane endepunkter


De planlagte humane endepunkter defineres klart.



Vil pilotundersøgelser blive brugt til at fastlægge endepunkterne i de overordnede
forsøg?



Hvis endepunktet er døden, skal der redegøres for, hvorfor dette er afgørende, og
hvilke foranstaltninger der træffes for at minimere indvirkningen på dyrene.
N.B.: Standardretningslinjer på virksomhedsplan kan være til gavn for lignende

former for forsøg.

6. Forsøgs- eller observationsstrategi og statistisk planlægning med henblik på at mindske
antallet af dyr, smerte, lidelser, angst og miljøkonsekvenser, når det er hensigtsmæssigt


Skitsér stadierne i arbejdsprogrammet, og angiv tydeligt vha. protokolnumrene
(forsøgsnumrene), hvordan hver protokol vil blive anvendt for at nå målene.



Hvis det kan sikre øget afklaring, illustreres foranstaltningerne i programmet vha. et
procesdiagram eller en procesoversigt, der kommenteres. Her skal der gøres brug af
pilotundersøgelser og beslutningspunkter.



Beskriv tidligere erfaringer med de foreslåede modeller.



Anvendes der pilotundersøgelser? Hvorfor er de nødvendige? For eksempel for at
udpege/forfine humane endepunkter.



Hvordan vil dyrene blive overvåget? Beskriv det system til vurdering af
dyrevelfærden, som vil blive anvendt.

7. Genanvendelse af dyr og den kumulative virkning heraf på dyrene


Vil nogen dyr blive genanvendt?
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o

I bekræftende fald anfør da begrundelsen. Redegør for eventuelle
begrænsninger, hvordan beslutningerne vil blive truffet, og de foreslåede
belastningsgrader i det nye forsøg.

8. Den foreslåede klassificering af forsøg efter belastningsgraden


Redegør for, hvordan de foreslåede belastningsgrader er blevet fastsat.8

9. Undgåelse af ubegrundet gentagelse af forsøg, når det er hensigtsmæssigt.


Er dette forsøg tidligere blevet foretaget på dyr?
o
o

I bekræftende fald begrundes det, hvorfor det skal gentages.
I benægtende fald anføres det, hvilke databaser/søgeværktøjer der er anvendt til
at kontrollere, om forsøget allerede er foretaget (angiv mindst X og datoen for
søgningen).

N.B.: Den kompetente myndighed kan ligge inde med oplysninger, som ansøgerne
ikke har adgang til. Det skal overvejes, hvordan den kompetente myndighed kan
bruge disse oplysninger til at undgå gentagelser af forsøg, eller hvordan de eventuelt
kan formidles, hvis spørgsmål om fortrolighed/intellektuel ejendomsret kan afklares,
f.eks. en forskningsorganisation, der foretager undersøgelser af en lignende kemisk
forbindelse. Bedre udveksling/formidling af oplysninger kan nedbringe antallet af
anvendte dyr.

10. De forhold, hvorunder dyrene anbringes, holdes og passes


Hvordan sikrer I dyrene tilstrækkelig livskvalitet fra fødsel til død?



Hvilke overvejelser har I gjort jer med hensyn til f.eks. transport på internationalt,
nationalt og lokalt plan (inden for virksomheden) og sikring af egnede og pålidelige
kilder (opdrættere/leverandører/brugere/andre).



Beskriv programmet for social og miljømæssig berigelse.



Beskriv og begrund eventuelle sænkninger af minimumsstandarderne i bilag III, f.eks.
med hensyn til enkeltdyrsopstaldning. Redegør for de forventede virkninger for
dyrene og for, hvordan de vil blive afbødet.

11. Dyrenes skæbne


Kan dyrene holdes i live efter forsøget og genanvendes, udsættes eller genhuses?

8

Se konsensusdokument om rammer for vurdering af belastningsgrad på
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/da.pdf
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Hvis ikke, anføres aflivningsmetoden. Hvis ikke en af de i bilag IV anførte metoder
anvendes, forklares og begrundes det, hvorfor der er behov for at anvende en anden
metode. Angiv eventuelle ekstra velfærdsomkostninger i forbindelse med disse
metoder og de foranstaltninger, der træffes for at minimere dem. Angiv også de
kilder, der er opsøgt for at sikre, at den mest forfinede metode anvendes.

12. Kompetence for de personer, der medvirker i projektet


Bekræft, at alle personer, der medvirker i projektet, har den fornødne kompetence, og
redegør for, hvordan denne sikres.

Brug af levende dyr i uddannelsesøjemed


Beskriv uddannelsesmålene for hvert forsøg, og redegør for, hvordan det/de
foreslåede forsøg vil opfylde disse.



Beskriv den gruppe studerende, som har behov for denne uddannelse.



Hvad er formålet med forsøget/forsøgene, og hvilket behov er der for det/dem?



Vil forsøget/forsøgene udelukkende blive foretaget i demonstrationsøjemed, for at
lave en videooptagelse eller for at fremskaffe væv osv., eller vil der være studerende,
som deltager?



Hvorfor er det afgørende at bruge en eller flere in vivo-modeller til
forsøget/forsøgene?
o Det skal bekræftes, at der er foretaget en grundig søgning efter velegnede
alternative metoder.
o De forskellige alternative undervisningsmetoder, der er tilgængelige, skal
udforskes (navnlig eksperimenter på frivillige personer, video- og
computerbaserede indlæringsmetoder samt in vitro- og ex vivo-forsøg).
o Hvis der ikke anvendes alternative metoder, begrundes det, hvorfor disse er
uegnede.
o Har I overvejet at fremstille velegnet materiale (f.eks. videooptagelser) til
fremtidig brug i undervisningen, hvis der ikke findes egnede alternative
metoder?



Hvilke alternative tilgange anvendes, før der udføres in vivo-arbejde, og hvordan
anvendes de?



Forklar, hvorfor uddannelsesmålet ikke kan nås ved at observere igangværende
forskning?



Angiv konkrete begrundelser for forsøg med en belastningsgrad, der er større end "let
belastende", og forklar, hvorfor denne belastningsgrad er den laveste, som kan sikre
indlæringen.
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Hvilken feedback vil blive
uddannelsesmålene er nået?

indhentet

fra

de

studerende

om,

hvorvidt

Anmodning om dispensation


Angiv videnskabelige og/eller andre begrundelser for anmodninger om dispensation
for
o
o
o
o
o
o
o
o

aflivningsmetoder, der ikke er omfattet af bilag IV
truede arter (artikel 7)
ikke-menneskelige primater (artikel 8)
dyr indfanget i naturen (artikel 9)
dyr, der ikke er opdrættet til et bestemt formål (artikel 10 og bilag I)
herreløse eller vilde dyr (artikel 11)
arbejde uden for en brugervirksomhed (artikel 12)
genanvendelse under hensyntagen til den kumulative belastningsgrad (bilag
VIII) og det, som dyret har gennemlevet i sin levetid (artikel 16)
o praksis med hensyn til pasning og opstaldning, som ikke opfylder
standarderne i artikel 33.


For alle spørgsmål: Anfør understøttende litteratur og referencer, hvis det er relevant.
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Tillæg II
Modificeret Bateson-kubus
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Tillæg III
Yderligere vejledning om problemstillinger, der skal overvejes ved efterfølgende
evaluering

http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=12327121194
25&mode=prd
(se næste side)
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Bedre forskning og velfærd i kraft af efterfølgende evaluering
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SAMMENDRAG
Flere europæiske lande kræver nu efterfølgende evaluering af forskningsprojekter.Herved kan der på et givet tidspunkt foretages en evaluering af de videnskabelige fremskridt med hensyn
til at vurdere de faktiske skadevirkninger og fordele kontra de forventede. Endvidere kan det overvejes at gennemføre metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse og lette
projektledelsen.
Efterfølgende evaluering kan forbedre velfærden, forskningen, etikken og projektledelsen, men dens værdi afhænger i høj grad af, hvordan den foretages.
I det følgende præsenteres konklusionerne og anbefalingerne fra to workshops, som instituttet for etik og uddannelse hos Laboratory Animal Science Association (LASA) i Det Forenede
Kongerige har afholdt.
A) Her udpeges de vigtigste fordele ved og målsætninger for efterfølgende evaluering, og der opstilles en liste med 25 elementer, der bør indgå i evalueringen.
B) Her gives gode råd til, hvordan man kan optimere processens effektivitet og resultater.
De overordnede principper er relevante for alle foranstaltninger til evaluering af dyreforsøg, herunder evalueringer, der foretages af organer, som yder finansiering eller støtte.

A

DE VIGTIGSTE MÅL FOR EFTERFØLGENDE EVALUERING OG 25 ELEMENTER, SOM SIKRER, AT DE NÅS
Mål nr. 1:

At fastslå, om de faktiske
skadevirkninger og fordele
svarer til de forventede.

Dvs. det nuværende forhold
mellem skadevirkninger og
fordele:

1.

Svarer de skadelige virkninger
og belastningsgraden til det
forventede?
Følger forskningen tidsplanen?
Er resultaterne som forventet?
Er der succeshistorier, som skal
fremhæves (herunder
uventede)?
Er dyremodellen stadig den
mest passende til denne slags
forsøg?
Er der nye udviklingstendenser
inden for videnskab eller
teknologi, som bør påvirke
målet for forsøget eller
gennemførelsen af det?

2.

3.
4.

Mål nr. 2:

Mål nr. 3:

At udpege, videreudvikle og fremme gennemførelse og
forbedring af metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse i
løbet af et projekt.

At lette projektledelsen.

Dvs. de tekniske aspekter ved forbedring af forholdet mellem
skadevirkninger og fordele:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Findes der alternative metoder/modeller (herunder nye in vitroteknikker), som ville indebære færre lidelser?
Kan forsøgets udformning forbedres, så det afklarer hypotesen
mere effektivt?
Er antallet af anvendte dyr statistisk hensigtsmæssigt (for få/for
mange) i lyset af resultaterne til dato?
Kan
forsøgene (f.eks. kirurgi, indgivelse af
stoffer,
stikprøveudtagning) forfines yderligere?
Kan tilsynsordningerne forbedres? F u n g e r e r d e t g o d t a t
b r u g e s c o r e k o r t ? Kan de humane endepunkter forfines?
Kan man mindske de negative virkninger for dyrene ifm. levering
og transport eller af de forhold, hvorunder dyrene anbringes og
passes, så velfærden øges?
Hvordan er velfærden blandt dyr, der anvendes til langvarige
forsøg? Er der fysiske eller adfærdsmæssige problemer?
Er der opstået særlige behov med hensyn til de forhold, hvorunder
dyrene anbringes og passes?
Kan aflivningsmetoderne forfines?
Går dyr til spilde, og kan dette undgås?
Er der mulighed for genhusning, og er dette i dyrenes bedste
interesse?

B

Dvs. de ledelsesmæssige aspekter ved arbejdet med at forbedre forholdet
mellem skadevirkninger og fordele:

16. Er det sandsynligt, at der bliver behov for at foretage ændringer
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

i nær fremtid, f.eks. på grund af uventede omkostninger eller
uventede forskningsresultater som anført under mål nr. 1?
Er arbejdsprogrammet tilpas fleksibelt?
Er faciliteterne (stadig) hensigtsmæssige? Er der noget, som
forskerne skal gøres opmærksom på (f.eks. renovering,
levering af udstyr)?
Er der problemer med hensyn til menneskelige
ressourcer (f.eks. personalemangel)?
Er kommunikationen i og/eller mellem de enkelte
forskerteams hensigtsmæssig?
Er der påpeget et behov for uddannelse?
Har de medarbejdere, der passer dyrene, eller dyrlægerne
udtrykt generel bekymring?
Understøtter virksomheden deres funktion godt nok?
Er der udvekslet/kan der udveksles oplysninger om
metoder til erstatning, begrænsning og forfinelse inden
for og/eller mellem institutioner?
Er det muligt at fremsætte anbefalinger
internt i virksomheden?

De BEDSTE PROCESSER fører til de BEDSTE RESULTATER
Der findes ingen klare og harmoniserede retningslinjer for, hvordan efterfølgende evaluering skal foretages. En FELASA-undersøgelse fra 2005 viser en lang række
tilgange, herunder løbende eller årlige evalueringer eller evalueringer ved færdiggørelsen af projektet. Fokus skal rettes mod at opnå et vellykket resultat snarere
end mod at udvikle alt for bureaukratiske processer. Følgende nøglefaktorer er afgørende for succes.

Nøglefaktor 1:
Gør det til en positiv og konstruktiv oplevelse

• Personalet skal kunne se, hvordan projektet
•
•
•
•
•

gavner dem, deres forskning og dyrevelfærden
Processen og målsætningerne skal være tydelige
Medtag oplysninger i lokale uddannelseskurser
Vær rummelig i forhold til alle relevante medarbejdere
Fokuser på dialog og resultater – ikke udfyldelse af
formularer
Giv feedback med forklaringer. Hvis der er
bekymringer (med hensyn til projektet eller
processen), så gør noget ved problemet!

Nøglefaktor 2:
Skab en fleksibel proces – der er ingen
universalregel!

• Vær fleksibel med hensyn til timing fra projektets start
• Prioriter projekter, der skal evalueres, f.eks. projekter
med dyr, belastende forsøg, nye modeller eller
bestemte arter

• dyr, belastende forsøg, nye modeller eller bestemte
arter hvordan disse skal ydes fremlæggelse af
ændringer)
•
Vær obs. på, hvem der involveres - det behøver ikke
være et helt udvalg
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Nøglefaktor 3:
Sørg for tilstrækkelige ressourcer

•

Gør det til en integreret del af. projektledelsen
og teammøderne
• Kombiner med andre aktiviteter mange (f.eks.
evalueringer foretaget af støttebevilgende organer,
udarbejdelse af dokumenter eller præsentationer til
offentliggørelse,
• Inddrag den øverste ledelse, så den kan se

Yderligere oplysninger
LASA (2004) har udarbejdet en fortegnelse over vigtige målsætninger og idéer til
effektiv drift, som allerede anvendes i Det Forenede Kongerige. Desuden er LASA i
færd med at udvikle yderligere ressourcer. Den aktuelle opdaterede rapport findes
på LASA's websted www.lasa.co.uk/position_papers/publications.asp
En elektronisk kopi af denne side kan fås ved at kontakte
training@vet.ox.ac.uk
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