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Förord
Även detta år har präglats av pandemin, som i början 
av året höll samhället stängt för alla former där 
människor kunde träffas. Vår stora omställning till 
digitala aktiviteter och ett digitaliserat arbetssätt är 
redan gjord, så det påverkade inte verksamheten i 
samma utsträckning som 2020 när pandemin star-
tade.

Samhällsläget vände och i slutet av mars kunde vi 
återigen planera för ett fysiskt sammanträde med 
Nationella kommittén. Det förlades till Linköping 
och ledamöterna kunde göra flera fina studiebesök 
på universitetet och universitetssjukhuset tack vare 
ledamot Elin Nymans förberedelser. I juni represen-
terade flera ledamöter Sverige på den internationella 
kongressen FELASA i Marseille. Tre ledamöter ledde 
tillsammans med centrets kommunikatör en session 
om vårt kommunikationsarbete och hur vi involve-
rar målgrupperna i arbetet.

I maj höll vi en uppskattad workshop om moderna in 
vitro-metoder. Vi fick då möjlighet att låna lokaler på 
Lunds universitet, så deltagarna kunde besöka labb 
och även själva prova på olika tekniker. Under året 
har kommittén arbetat intensivt med att forma och 
enas om ett arbetsmaterial när det gäller en  nationell 
strategi för att ersätta djurförsök. Under hösten har 
vi hunnit testa materialet på några målgrupper, men 
det arbetet fortsätter även nästa år.

Inom djurvälfärdsområdet har våra populära 
workshoppar om hantering av mus och råtta  fortsatt, 
i år på engelska för att kunna möta fler intresserade. 
Dessa utbildningar har fått gott renommé i världen 
och vi har idag många internationella deltagare. 
Samma gäller för våra korta webbinarier inom olika 
ämnen, som också drar stor internationell publik. 
Under ett av höstens webbinarier presenterade vi 
ett stöd för bedömning av ohälsa, som kommitténs 
expertgrupp har tagit fram. Materialet är tänkt att 
hjälpa forskare, föreståndare, veterinärer och djur-
hälsopersonal att bedöma ohälsa hos gnagare före, 
under och efter ett försök.

Under året har centret firat flera rekord och  milstolpar. 
Vi fick vid ett tillfälle fler än 300 anmälda till ett webb-
inarium om berikning för försöksdjur. Vi gick över 
den magiska gränsen med 1 000 följare på  LinkedIn 
och i slutet av året firade vi våra 5 första år, något 
som även uppmärksammas här i års berättelsen. Två 
ledamöter som varit med från början delar med sig 
av med- och motgångar under åren.

Vi ser fram emot 2023 och ett fortsatt gott sam arbete 
med alla som på olika sätt arbetar för att ersätta, 
minska och förfina djurförsök i Sverige.

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i samband med sitt sammanträde i oktober 2022. 
Från vänster till höger syns i bild: Karin Gabrielson Morton, Kristina Fant, Madeleine Le Grèves, Anders Forslid, Helena Elofsson, 
Elin Nyman, Katarina Cvek, Jan Cedervärn, Erika Roman och Lotte Martoft. Elin Törnqvist, Leif Carlsson, Sofia Kamlund och Johan 
Beck-Friis saknas på bilden.
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3R – en princip  
för etiska djurförsök
Forskarna William Russell och Rex Burch formulerade 3R-principen redan 1957 och två år senare 
kom boken The principles of humane experimental technique. Russell och Burch menade att  forskare 
hela tiden ska sträva efter att använda så få djur som möjligt och samtidigt arbeta för att lindra och 
 förbättra djurens situation i försök. Utgångspunkten för forskning var och är de 3 R:en: Replace, 
Reduce och Refine.

Replace - ersätta
Att ersätta djurförsök betyder att du ersätter djur-
försök med en metod där djur inte används och som 
ger motsvarande eller bättre information.

Reduce - minska
Att minska antalet djur betyder att du använder färre 
djur i ett försök än vad som tidigare varit möjligt 
för att få en viss mängd information. Att minska 
antalet djur kan också betyda att du från ett och 
samma djur får mer information än tidigare utan att  
öka lidandet.

Refine - förfina
Att förfina djurförsök betyder att du arbetar för att 
minimera smärta eller annat lidande för djur i försök. 
Det betyder också att du ökar välfärden för djur som 
används i försök.

Idag genomsyrar de 3 R:en både svensk och europeisk lagstiftning som handlar om djurförsök. Europa-
parlamentets och rådets försöksdjursdirektiv (Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för 
vetenskapliga ändamål) har införlivats i den svenska lagstiftningen. Det innebär att alla som arbetar med 
försöksdjur ska tillämpa 3R-principen i sitt arbete. 
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Nationella kommittén för skydd 
av djur som används för veten
skapliga ändamål 2021–2023
Nationella kommittén är en rådgivande instans, som enligt Europaparlamentets och rådets  direktiv 
om försöksdjur ska finnas i alla EU:s medlemsländer.  

Nationella kommittén ska främja och samordna 
arbetet med 3R och alternativa metoder tillsammans 
med berörda aktörer, exempelvis djurskyddsorgan, 
regionala djurförsöksetiska nämnder, myndigheter, 
forskare och intresseorganisationer.

Nationella kommitténs uppgifter är att:

• ge råd och stöd till djurskyddsorganen och 
behöriga myndigheter i frågor som rör inför-
skaffande, uppfödning, hållande, skötsel samt 
etisk prövning och användning av djur i försök

• stödja djurskyddsorganen i att utbyta 
 information mellan varandra om sitt arbete

• dela med sig av bästa praxis och samarbeta med 
övriga verksamheter och kommittéer i Europa.

Nationella kommittén ska även fungera som styr-
grupp åt Sveriges 3R-center, vilket innebär att de ska 
prioritera 3R-centrets arbete samt besluta om vilka 
råd som centret ska ta fram. 

Nationella kommittén arbetar med portföljstyrning 
för att driva verksamheten. De tre portföljerna är:

• Vetenskap i fokus
• Djurvälfärd i fokus
• Det strategiska arbetet.

Ledamöter i Nationella kommittén förordnas på två 
år och nuvarande kommitté är förordnad till och med 
januari 2023. 
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Jan Cedervärn
Ordförande för Nationella kommittén

Överdirektör, Jordbruksverket

Jan Cedervärn är utbildad socionom och har arbetat i ledande 
positioner i olika statliga  myndigheter under lång tid. Han är 
sedan 2018 överdirektör och ställföreträdande myndighets-
chef vid Jordbruksverket. Jan är ordförande i Nationella kom-
mittén sedan hösten 2021. Han vill bidra till att kommittén 
och det svenska 3R-arbetet kan fortsätta utvecklas med stabila 
och långsiktiga förutsättningar.

Anders Forslid
Vice ordförande i Nationella kommittén  
och portföljansvarig

Docent och chefsveterinär, Lunds universitet

Anders Forslid har arbetat med frågor som rör djurs väl-
befinnande sedan nära 40 år. Inledningsvis som doktorand, 
senare som anställd rådgivare inom industrin i frågor som 
rörde hantering och bedövning av djur vid slakt. Sedan 1994 
är Anders universitetsveterinär vid Lunds universitet. Han är 
ledamot i  Centrala djurförsöksetiska nämnden och har under 
hela sitt yrkesliv varit engagerad i olika styrgrupper och råd med 
koppling till försöksdjur, både nationellt och  internationellt.

Karin Gabrielson Morton
Andre vice ordförande i Nationella  kommittén och 
 portföljansvarig 

Senior sakkunnig, stiftelsen Forska Utan Djurförsök

Karin Gabrielson Morton har arbetat i över 25 år med frågor 
som rör djurförsök och djurförsöks fria metoder, med fokus 
på Replacement- metoder, forskningsfinansiering,  nationellt 
och internationellt samarbete, informations spridning och 
 kommunikation. Karin är ledamot i både Centrala djur-
försöksetiska nämnden och i Nationella kommittén sedan 2013.
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Portfölj:  
Vetenskap i fokus

Karin Gabrielson 
Morton 
Andre vice ordförande  
i Nationella  kommittén  
och ansvarig för portföljen

Elin Nyman
Ordinarie ledamot

Universitetslektor och 
docent,  Linköpings 
 universitet

Elin Nyman forskar inom systembiologi, där mate-
matiska modeller används för att analysera och 
koppla ihop data inom till exempel fysiologi eller 
läkemedelsutveckling. Sådana modeller kan redan 
idag ersätta vissa djurförsök, och potentialen för 
framtiden är stor. Elin har tidigare forskat vid 
Harvard Medical School, Oregon Health & Science 
University och AstraZeneca.

Elin Törnqvist 
Ordinarie ledamot

Avdelningschef, Statens 
 veterinärmedicinska anstalt, 
 forskare och veterinär

Elin Törnqvist har arbetat med 3R i 20 år och har 
erfarenhet från läkemedelsindustrin,  myndigheter, 
universitet och kultursektorn där hon arbetat 
med alla de tre R:en i forskning, undervisning 
och  kommunikation. Elin är ledamot i Nationella 
 kommittén sedan 2017 och arbetar med projekt inom 
båda portföljerna, bland annat med hur svenska 
myndigheter kan bidra till utvecklingen av 3R och 
olika utbildningsinsatser inom 3R.

Kristina Fant
Ordinarie ledamot

Senior konsult,  
Key2 Compliance AB

Kristina Fant är expert inom biokompatibilitet och 
har lång erfarenhet av säkerhetsbedömning av 
 medicintekniska produkter. Kristina har tidigare 
arbetat som forskare på RISE Research Institutes 
of Sweden, där hon även arbetade med kvalitets-
säkring och validering av djurfria testmetoder. 
 Kristina deltar i den internationella ISO-kommittén 
för utvärdering av medicintekniska produkter, där 
hon verkar för utveckling och införande av djurför-
söksfria bedömnings metoder. Hon har även uppdrag 
som rådgivare i internationella valideringsstudier 
och inom kvalitetssäkring.

Leif Carlsson
Ordinarie ledamot

Professor, Umeå universitet 
och prefekt, Umeå Centre 
for Comparative Biology

Leif Carlsson har disputerat i molekylär immuno-
logi och har en post-doktorsutbildning i stamcells-
biologi. Leif forskar inom utvecklingsbiologi och 
har använt sig av försöksdjur i sin forskning sedan 
1987. Han är sedan 2009 prefekt för Umeå Centre 
for Comparative Biology, som är ansvarig för all 
försöksdjurs verksamhet vid Umeå universitet. Leif är 
även ansvarig för utbildning i försöks djursvetenskap 
vid universitetet.
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Portfölj:  
Djurvälfärd i fokus

Anders Forslid
 
Vice ordförande  
i  Nationella  kommittén  
och ansvarig för portföljen

Katarina Cvek
Ordinarie ledamot

Koordinator för försöksdjur, 
 Sveriges lantbruksuniversitet

Katarina Cvek är  koordinator 
för försöksdjursfrågor vid Sveriges lantbruks-
universitet och har lång erfarenhet av att jobba 
med försöksdjur och Refinement. Katarina är också 
ledamot i en av Sveriges regionala djurförsöksetiska 
nämnder och ansvarig för utbildning i försöksdjurs-
vetenskap vid universitetet.

Helena Elofsson 
Ordinarie ledamot

Djurskyddschef, 
 Jordbruksverket

Helena Elofsson har arbetat med nationell och 
internationell djurskyddslagstiftning sedan 2004. 
Hon var med i arbetet med att ta fram dagens EU- 
direktiv för försöksdjur och utredningssekreterare 
i utredningen som ligger till grund för nuvarande 
djurskyddslag. Hon är djurskyddschef och har ett 
övergripande och strategiskt ansvar för alla djur-
skyddsfrågor på Jordbruksverket i nära samarbete 
med övriga berörda chefer. Helena har disputerat 
inom zoologi.

Madeleine Le Grevès
Ordinarie ledamot

Universitetslektor,  
Uppsala universitet

Madeleine Le Grevès är universitetslektor på 
 Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala 
universitet och även ansvarig för det svenska bransch-
konsortiet NCLASET, som hanterar den harmon-
iserade utbildningen i försöksdjurs vetenskap för alla 
som arbetar med försöksdjur i Sverige. Madeleine 
arbetar även inom ett ETPLAS-projekt som syftar 
till att harmonisera utbildningar i försöksdjurs-
vetenskap på EU-nivå.

Erika Roman
Ordinarie ledamot

Professor, Sveriges 
 lantbruksuniversitet  
och Uppsala universitet

Erika Roman har i 20 år arbetat med utveckling 
och tillämpning av förfinad beteendemetodik, som 
erbjuder en bredare beteendeprofilering och hon 
driver projekt om förfining för flera olika djurslag. 
Hon har erfarenhet från djurförsöksetisk prövning, 
föreståndarskap och arbete i djurskyddsorgan, och 
har varit ledamot i Nationella kommittén sedan 
3R-centrets etablering.

Lotte Martoft
Ordinarie ledamot  
och ord förande i 
 kommitténs expertgrupp

Executive director,  
ledare för AstraZenecas 
försöksdjursavdelningar, 
AstraZeneca

Lotte Martoft är veterinär och har disputerat inom 
veterinär neurofysiologi. De senaste 20 åren har 
Lotte arbetat med läkemedelsutveckling och försöks-
djursvetenskap och är idag ledare för AstraZenecas 
globala djuravdelningar. Förutom vikten av förfining 
och djurvälfärd, ser Lotte stor potential i IT-baserade 
system och AI för att minska och ersätta använd-
ningen av djurmodeller i läkemedelsutveckling.
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Johan Beck-Friis
Ersättande ledamot

Universitetsadjunkt, 
 Linné universitetet, veterinär

Johan Beck-Friis har varit chefredaktör för Svensk 
Veterinärtidning, informationschef och djurskydds-
ansvarig på Sveriges Veterinärförbund. Han har suttit 
som expert i tre statliga utredningar inom djur-
skyddsområdet och varit ordförande i Veterinär-
förbundets djurskyddskommitté. Johan har under 
de senaste åren varit generalsekreterare för Svenska 
Djurskyddsföreningen, där han bland annat an sva-
rade för föreningens medverkan i samtliga landets 
djurförsöksetiska nämnder. Idag arbetar Johan som 
lärare i djurskydd vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Sofia Kamlund
Ersättande ledamot

Patentkonsult, AWA Patent 
och vice ordförande, 
 Djurens Rätt

Sofia Kamlund har arbetat med  bröstcancerforskning 
på Lunds universitet under sina doktorandstudier. 
Då arbetade hon även med metodutveckling för cell-
baserade metoder. Efter sin disputation har Sofia 
arbetat med immaterialrätt, med inriktning mot 
patent. Hon är även vice ordförande i Djurens Rätt. 
Sofia är ersättande ledamot i Nationella kommittén 
sedan 2021. 
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Sveriges 3Rcenter
Sveriges 3R-center är verkställande organ till 
 Nationella kommittén, vilket innebär att 3R- centret 
ska utföra merparten av kommitténs uppdrag. Centret 
arbetar för ökad djurvälfärd inom försöksdjurs-
området, att färre djur ska användas i försök och att 
ersätta djurförsök när det är möjligt. Det gör centret 
genom att: 

• samla, bearbeta och sprida information om 3R 
• ge råd och rekommendationer om 3R
• stödja myndigheter i deras strategiska arbete 

med 3R-frågor
• främja gemensam användning av organ  

och vävnader 
• ta fram, bedöma och sprida bästa praxis  

i försöksdjursrelaterade frågor.

Jessica Johansson
Verksamhetsledare till  
och med juni 2022

Jessica Johansson med en 
svensk och en  internationell 

magisterexamen i affärsrätt började som 
verksamhets ledare för 3R-centret 2018 och har även 
ett förflutet som ingenjör inom den internationella 
IT-industrin, där hon lett projekt och internationella 
team. Jessica slutade på 3R-centret i juni.

Emma Svensk
Verksamhetsledare och 
portföljansvarig på centret

Emma Svensk, som är  filosofie 
doktor i naturvetenskap, har 
i sina studier använt rund-

masken Caenorhabditis elegans som modell för att 
studera signaleringsvägar, främst med molekylär-
biologiska och genetiska metoder. I november till-
trädde Emma tjänsten som verksamhetsledare för 
3R-centret. Hon har tidigare arbetat med att driva 
centrets projekt som har fokus på att synliggöra djur-
försöksfria metoder. 

Kaisa Askevik
Handläggare

Kaisa Askevik, som har 
en master examen inom 
molekylär biologi, har arbetat 

med såväl djurmodeller (mus och råtta) som djur-
försöksfria metoder. Hon har erfarenheter från såväl 
in vivo toxicitetsstudier inom läkemedelsindustrin 
som cellmodeller i grundforskning. Sedan 2019 är 
Kaisa handläggare på centret, där hon framförallt 
jobbar med projekt inom området Replace. Kaisa 
är också nationell kontaktpunkt för det europeiska 
 nätverket PARERE.

Elvira Hukasova
Handläggare

Elvira Hukasova är  disputerad 
inom cell- och molekylär biologi 
vid Karolinska  Institutet och 

har undervisat på Jönköping  University. I sin forsk-
ning använde hon mikroskopi på levande celler för att 
studera cellcykeln och cancer. Elvira jobbar med djur-
försöksfria modeller på centret för att sprida kunskap 
om deras styrkor och användnings områden. 

Emma Persson
Handläggare

Emma Persson har  disputerat 
i cellbiologi och har en 
 docentur i  experimentell 

onkologi. Emma har jobbat med forskning i över tjugo 
år på Umeå universitet, både med cell odlingssystem 
och djurmodeller, men även analyser av vävnads-
material från patienter. Hon har under visat inom 
grund utbildning och forskarutbildning. Emma är 
handläggare på centret sedan slutet av året och 
arbetar främst med Replace-relaterade projekt. 
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Linnea Tholerus
Handläggare

Linnea Tholerus, som är biolog 
med etologisk  inriktning, 
började på 3R-centret i augusti 

2021. Hon har arbetat som försöksdjurstekniker i 
sju år och även studerat ett år på biomedicinska 
analytiker programmet. Linnea slutade på centret 
i juni.

Emelie Jansson
Handläggare och portfölj-
ansvarig på centret

Emelie Jansson har en master-
examen i biologi med inrikt-

ning mot etologi och djurskydd. Hon har arbetat som 
forskningsassistent i kognitiva beteendestudier och 
därefter som djurtekniker. Som djurtekniker arbetade 
Emelie främst med råttor och större försöksdjur och 
undervisade också i försöksdjurskunskap. På centret 
arbetar Emelie med projekt som förfinar djurförsök 
och förbättrar välfärden för försöksdjur. 

Ebba Jennolf
Handläggare

Ebba Jennolf är legitimerad 
veterinär, har arbetat som 
små djursveterinär och har 

även studerat retorik. Ebba började på centret i 
april och arbetar främst med projekt som syftar till 
att förfina djurförsök och öka välfärden för försöks-
djur. Ebba gick in i rollen som administrativt stöd för 
Nationella kommitténs expertgrupp under hösten. 

Pernilla Strigner
Handläggare

Pernilla Strigner har en 
kandidat examen inom biologi 
med inriktning mot etologi 

och har arbetat som försöksdjurstekniker i flera år. 
 Pernilla har främst arbetat med möss, zebrafiskar och 
afrikanska klogrodor och varit engagerad i 3R-frågor. 
Hon började på centret 2021 och arbetar framförallt 
med utbildningsinsatser inom förfining. Pernilla har 
fram till sin föräldraledighet fungerat som adminis-
trativt stöd till Nationella kommitténs expertgrupp.

Lisa Andersson
Kommunikatör

Lisa Andersson har en magister-
examen i medie- och kommu-
nikationsvetenskap och har 

arbetat med forskningskommunikation i 20 år, främst 
i olika FoU-miljöer där kommun, region och högskola 
samverkar. Lisa är 3R-centrets kommunikatör med 
fokus på det strategiska kommunikationsarbetet, med 
målsättningen att etablera centret som ett nationellt 
kunskapsnav när det gäller 3R.
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Betydelsen av ett nationellt 
kompetenscentrum
När vi träffar verksamheter runt om i landet ställer vi alltid frågan på vilket sätt 3R-centret 
kan bidra och vad de behöver från oss. Ibland blir svaren en del i en artikel eller ett fokusbrev, 
ibland ett svar på en konferens. Några av citaten vill vi dela med oss av även i årsberättelsen:

Genom att samla, systematisera, paketera och sprida evidensbaserad kunskap om 
3R, kan 3R-centret bidra till både kvalitet och kontinuitet på svenska lärosäten och 

företag. Och det underlättar för oss i vår vardag – att få rätt kunskap i en samlad kanal.

Djurskyddsorgan

3R-centret kan lyfta våra lokala frågor på både nationell och internationell nivå. Ni 
kan undersöka vad som pågår i andra länder, för att sprida och dra nytta av det i 

Sverige. Vi träffar gärna kollegor från andra länder, inte bara nationella möten. Att dela 
bästa praxis med varandra, att få möjlighet att träffas i mindre grupper och nätverk, 

det betyder mycket för att stimulera 3R och kompetensutvecklingen på alla plan.

Djurskyddsorgan

Jag tror att det är väldigt bra att 3R-centret träffar djurskyddsorganen 
 regelbundet, att centret upplevs som ett stöd och en relevant kontakt för 

 djurskyddsorganen. De behöver enkel tillgång till aktuell information från en 
objektiv källa. Min erfarenhet från Storbritannien och deras nationella center 
visar också vikten av att delta i vetenskapliga möten för att representera 3R.

Forskare
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Nationella kommittén och 3R-centret 
måste hålla fokus på alla de tre R:en. 

Jag ser mig själv som en brygga, 
eftersom jag har lång  erfarenhet 
av forskning och djurförsök och 

jag ser värdet av att använda djur-
modeller. Jag är också fast  besluten 
att hålla fokus på kvalitet och bra 
forskning. Att använda färre djur 
i ett försök kan riskera  resultaten 

och då har vi använt djuren 
 förgäves. Det är dålig forskning.

Forskare

Det finns ett stort behov av att sprida 
kunskap om alternativa metoder 
för regulatoriskt bruk. För att öka 
 förståelsen och acceptansen för 

alternativa metoder är det viktigt 
att tydliggöra kraven på kvalitets-

säkring och på valideringsprocessen. 
Våra gemensamma seminarier med 

3R-centret behandlade just dessa 
frågor och gav också möjlighet att 
utbyta erfarenheter av  möjligheter 

och utmaningar på området.

Myndighet

Vi bidrar till utvecklingen av nya metoder inom ramen för OECD:s 
 testmetodarbete. Här är det viktigt med dialog mellan myndigheter och 

 forskare, och med dem som utvecklar och använder testmetoder.  Tillsammans 
med Nationella kommittén har vi större möjligheter till en bra dialog.

Myndighet

Ni måste fortsätta det viktiga arbetet 
att kommunicera med oss forskare. 

Vi har generellt ett stort intresse 
för 3R, men det måste utvecklas 

ännu mer. För att vara trovärdiga 
 gentemot forskare i allmänhet måste 

centret arbeta med varje R i 3R.

Forskare

Till syvende och sist handlar det 
om politiska beslut och därför 

måste politiker och andra opinions-
bildare veta var man kan hitta 

objektiv information och fakta. Att 
erbjuda en stark kunskapsbas för 

alla parter är centrets och  Nationella 
kommitténs viktigaste uppgift.

Företag
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5 år med Sveriges 3R-center
I slutet av det här året var det fem år sedan 3R-centret officiellt invigdes. Vad har hänt under de här 
åren och vad har centret betytt för 3R i Sverige så här långt? Två ledamöter från centrets styrgrupp 
Nationella kommittén, som bildades för tio år sedan, reflekterar.

Karin Gabrielson Morton arbetar som senior sakkunnig på stiftelsen Forska Utan Djurförsök och hon har 
ägnat hela sitt yrkesliv åt att främja forskning som kan ersätta djurförsök. I mer än 50 år har Forska Utan 
Djurförsök finansierat forskning och forskare som utvecklar djurförsöksfria och mer humanbaserade metoder.

Anders Forslid är docent och chefsveterinär på Lunds universitet och har länge arbetat med djurvälfärd och 
3R. Han har också jobbat i flera statliga utredningar inom området och är med i det nationella tillstånds-
havarrådet, som består av tillståndshavare för försöksdjur på landets alla lärosäten.

Både Karin och Anders har varit ledamöter i Nationella kommittén sedan den bildades 2013. Anders är 
idag vice ordförande i kommittén och Karin är andre vice ordförande. De sitter dessutom med i Centrala 
djurförsöksetiska nämnden båda två. 

Här reflekterar de tillsammans över centrets fem första år, men spanar också in i framtiden.
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Från tröghet till struktur och sammanhållning

Karin och Anders är överens om att det inte alltid har varit lika enkelt och lustfyllt som dagens arbete är i 
kommittén. Det har tagit tid att formera gruppen och att få till en gemensam förväntan på 3R-centret. En 
avgörande tidpunkt var 2018 när centret fick en fast struktur för verksamhet och ledning.

 – Det var då vi fick ramar och realistiska förutsättningar för vårt arbete och vi började dra åt samma håll. 
Tillsammans med verksamhetsledaren för centret kunde vi etablera det goda samtalet och en väg framåt, 
säger Karin.

Det krävdes inte bara ordning och struktur, det krävdes också mod och uthållighet. Det gick inte över en 
natt, men successivt kunde verksamhetsledaren tillsammans med en ökande skara handläggare på centret 
ta hand om alla idéer och förväntningar, så att de gick att arbeta med på en genomförbar nivå.

Anders betonar sammanhållningen som finns idag:

 – Idag är kommittén och centret en väldigt sammansvetsad grupp, som både respekterar och tycker om 
varandra. Vi ledamöter behöver inte vara med och detaljstyra på samma sätt som vi gjorde i början; vi 
litar på varandra och på centret, att vi alla jobbar för samma mål.

Goda relationer

Ett av de viktigaste resultaten så här långt är, enligt Karin och Anders, att kommittén har lyckats sätta centret 
på kartan, både nationellt och internationellt. Målet om att vara den naturliga kontakten för alla typer av 
3R-frågor i Sverige kommer allt närmare.

 – Vi är på god väg att få till just det samarbete och den dialog som vi har bestämt oss för att vi ska ha med 
olika målgrupper, menar Anders. Vi har tagit stora steg när det gäller kontakterna med myndigheter och 
vi har idag en nära dialog med allt fler djurskyddsorgan. Detta ska vi vara rädda om och förvalta väl. Det 
är på något sätt centrets signum – den goda kontakten.

En annan viktig målgrupp för verksamheten är forskare från både akademi och företag, men även de som 
finansierar forskning.

 – Vi för en dialog med finansiärer och bygger relationer för att öka möjligheterna till finansiering och krav 
på 3R i olika utlysningar, säger Karin.

På samma sätt arbetar vi för en bra dialog och ett gott samarbete med enskilda forskare och forskar grupper; 
både de som använder djurmodeller och de som använder alternativa metoder. Det kräver tid och  strategiskt 
arbete att nå så många som möjligt.

Anders ger ett exempel på vad som kan hända i den goda kontakten:

 – Jag måste berätta om årets DO-dag som hölls här i Lund. Responsen hos mina kollegor på universitetet 
kom direkt. Vår 3R-samordnare blev väldigt inspirerad av det hon fick ta del av och flera åtgärder kom 
upp på vår lokala agenda. Kontakten mellan 3R-centret och djurskyddsorganen är central och vi måste 
ha en tydlig och strukturerad plan för hur den ska fungera.

 – Vi har bidragit till ett bättre diskussionsklimat för dem som vill förändra saker på sin arbetsplats, men 
känner sig ensamma. Men också för dem som har goda exempel att dela med sig av, menar Karin.

Verksamheterna blir ambassadörer, inte bara för 3R generellt, utan även för kommitténs och centrets arbete. 
De som av olika anledningar har kontakt med centret är våra viktigaste marknadsförare.
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En kvalitetsstämpel för 3R

När jag ber Karin och Anders nämna några insatser som de är särskilt stolta över, räcker tiden inte till. De har 
svårt att välja, men är tydliga med att våra målgrupper ska se leveranser från 3R-centret som en kvalitets-
stämpel, vilket i sig är en förutsättning för att vinna tillit. 

 – Vi är stolta över allt vi har gjort de senaste åren, allt från publicerade råd och rekommendationer till 
filmer och en bra webbplats. Våra efterfrågade och mycket uppskattade workshoppar om hantering av 
möss och råttor är en annan milstolpe för våra leveranser. Och materialet för gymnasiet förstås!

De tar upp pandemin som har försvårat arbetet under flera år, men som också har tvingat fram ett annat 
sätt att jobba, med digitala verktyg. Idag väljer vi att hålla fysiska aktiviteter på ett mer genomtänkt sätt. 
Karin nämner särskilt en praktisk workshop om avancerade tekniker för cellodling som hölls i ett labb på 
Biologicentrum vid Lunds universitet.

 – Det är också häftigt att se vilket genomslag som centret har fått internationellt. Vi månar om samarbe-
tet med kollegor från andra länder så att vi kan ta vara på varandras arbete. Det är med stolthet vi kan se 
tillbaka på hur det svenska 3R-centrets förtroende i Europa och övriga världen har vuxit fram. Att vi idag 
kan få över 300 anmälda till ett webbinarium är nästan overkligt, och att detta har hänt på bara några få 
år.

Fortsätt framåt!

Framåt då? Vad ska hända de kommande fem, tio åren? Att vi har slagit in på rätt väg är Karin och Anders 
övertygade om – och att arbetet kommande år handlar om att envist fortsätta på den vägen. Att fortsätta 
det goda samtalet, det inkluderande arbetssättet och att nå ut till så många som möjligt.

För Anders är kontakten med djurskyddsorganen det viktigaste. Han betonar gång på gång vikten av att vara 
lyhörd för deras behov. Karin citerar en kollega på EU-nivå som menar att djurskyddsorganen ska fungera 
som hjärtat i 3R-arbetet och att både Nationella kommittén och 3R-centret ska understödja det. 

Vi ska förfina våra kommunikationskanaler, inte bara till djurskyddsorganen utan till alla våra olika mål-
grupper, så att vi når så långt ut som möjligt i varje grupp. 

 – Vi ska avsluta påbörjade projekt i utsatt tid, vi ska få fram resultat med kvalitet. Det går tillbaka till det 
här med kvalitetsstämpel. 3R-centret ska stå för kvalitet. Man ska kunna lita på att det som kommer från 
oss är aktuellt och relevant, säger Anders.

Nyttoaspekten är också viktig. Verksamheterna ska uppleva att de har nytta av det vi erbjuder. Det vi gör ska 
vara praktiskt, tydligt, användbart och relevant. För att vara säkra på att vi gör rätt saker, ska vi  involvera 
målgruppen i själva arbetet. 

 – Vi kan definitivt säga att vi har gjort skillnad efter de här fem åren, säger Karin med eftertryck. Vi har 
bidragit både till kunskapsöverföring och attitydförändring, vilka också är beroende av varandra. 

 – 3R är en attitydfråga, säger Anders. Det ska finnas med hela tiden i allt du gör. Det är en kultur, inte 
enstaka insatser här och där. Din attityd är helt avgörande för om du kan säga att du jobbar enligt  
3R eller inte. Och det gäller även organisationer och arbetsplatser.



Dåvarande generaldirektören för Jordbruksverket, Leif  Denneberg, inviger 
 Sveriges 3R-center den 21 november 2017.

Nationella kommittén och 3R-centret gör regelbundna studiebesök för att samla in 
kunskaper och erfarenheter från olika verksamheter. På bilden besöker vi  Center 
for Medical Image Science and Visualization vid Linköpings universitet våren 2022.

I maj 2022 höll centret tillsammans med Lund universitet en workshop om djur-
fria in vitro-metoder. Workshoppen hölls på plats i labbmiljö och deltagarna fick 
själva prova på de olika teknikerna.

Under åren har 3R-centret ofta ansvarat för en del av programmet på 
 Jordbruksverkets och SLU:s årliga djurskyddskonferens. Här är det Kristina 
Fant från Nationella kommittén, som berättar om hur utvärdering och formell 
 validering av nya testmetoder går till inom EU.

Vid ett välbesökt seminarium om djurförsöksfria metoder i början av 2020 
 ordnade centret även en uppskattad posterutställning för besökarna.

Katarina Cvek från Nationella kommittén och SLU är en av utbildarna på 
de uppskattade workshopparna om hantering av mus och råtta, som centret 
 arrangerat på både svenska och engelska under 2021 och 2022.

Varje år anordnar 3R-centret ett möte för alla svenska djurskyddsorgan. Under 
2021 prövade vi även att hålla lokala träffar för djurskyddsorgan i samma region. 
På bilden syns en presentation från Statens veterinärmedicinska anstalt i samband 
med en lokal 3R-dag för djurskyddsorganen i Uppsala- och Stockholmsregionen.
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Arbetet under 2022

Nationella kommittén

Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har haft sju 
sammanträden under 2022. Parallellt har det operativa arbetet i kommitténs portföljer löpt på med 
regelbundna möten och avstämningar. En ledamot ansvarar för varje portfölj och övriga  leda möter 
är fördelade inom respektive portfölj. Portföljerna har också administrativt stöd i form av med-
arbetare från 3R-centret.

Under året har kommitténs strategiska arbete börjat 
att ta form. Verksamhetsplanering för kommande 
år har tagit en stor del av kommitténs tid och man 
siktar nu ofta tre år framåt i de projekt som  beslutas. 
 Samtidigt har arbete inför Jordbruksverkets för-
ordnande av en ny Nationell kommitté för  perioden 
2023–2024 startat. En ny kommitté kommer att 
installeras i februari 2023.

Studiebesök och kompetensutveckling

Året har också gett kommittén en möjlighet att 
bredda sin kompetens och sina nätverk genom 
olika former av studiebesök. Vid flera studiebesök 
har kommitténs ledamöter deltagit tillsammans med 
 3R- centrets personal.

Under våren gjorde kommittén ett studiebesök på 
Linköpings universitet med ledamot Elin Nyman som 
värd. Flera olika verksamheter och forskargrupper 
som jobbar både med och utan djurmodeller fick 
berätta och visa sin verksamhet. Bland annat besökte 
kommittén Institutionen för medicinsk teknik, 
FoU-enheten för hud och odlade celler samt Center 
for Medical Image Science and Visualization.

I oktober träffades kommittén i Jönköping med besök 
av Sveriges officiella chefsveterinär som tillsammans 
med djurskyddschef och kommittéledamot Helena 
Elofsson berättade om Jordbruksverkets förberedel-
ser med anledning av Sveriges roll som ordförande 
i EU:s ministerråd under det första halvåret 2023.

Nationella kommittén besöker Linköpings universitet och FoU-enheten för hud och odlade celler.
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Samarbete i Europa

Ett europeiskt nätverk för 3Rorganisationer

Det europeiska nätverket för 3R-organisationer fick 
under året besked om att en gemensam COST- ansökan 
har beviljats. COST står för ”European Cooperation in 
Science and Technology” och organisationen finan-
sierar europeiska nätverk för forskning och innova-
tion, i vårt fall ett nätverk för att främja 3R.

Inom detta COST-projekt finns olika arbetsgrupper 
som ska arbeta med utbildning, implementering och 
att sprida information inom 3R-området under de 
fyra år som projektet pågår.

Nätverket har också publicerat två av tre artiklar i en 
serie om 3R-centrens uppkomst, arbete och framtid 
i Europa.

I ett mindre och mer informellt nätverk, initierat av 
det brittiska 3R-centret, träffas ett antal  3R-aktörer 
för att dela kunskap, men också samarbeta där det 
är möjligt. Vi har genom åren arrangerat flera upp-
skattade webbinarier tillsammans. Under 2022 har 
vi träffats regelbundet för att dela med oss av våra 
pågående nationella arbeten, men också för att 
planera en gemensam webbinarieserie om Culture 
of care under 2023. Det är 3R-center från Sverige, 
Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och 
Nederländerna som träffas i denna grupp.

Nationell kontaktpunkt för PAREREnätverket

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska varje medlems-
stat utse en kontaktpunkt som ska tillhandahålla 
råd om den lagstiftningsmässiga relevansen och 
lämplig heten av alternativa metoder som före slagits 
för  validering. De nationella kontaktpunkterna 
samlas i PARERE-nätverket – ERUL ECVAM Network 
for  Preliminary Assessment of Regulatory Relevance.

Syftet med PARERE-nätverket är att underlätta infor-
mationsflödet mellan EU:s referenslaboratorium 
EURL ECVAM och nationella regulatoriska myndig-
heter när det gäller utveckling och validering av 
metoder, men också att identifiera områden värda 
att prioritera. Nätverket ska också hjälpa till att hitta 
expertis till specifika projektgrupper och för att kom-
mentera EURL ECVAM:s blivande  rekommendationer. 

Sedan hösten 2021 har Sveriges 3R-center rollen som 
kontaktpunkt för PARERE-nätverket. Under 2022 har 
vi deltagit i det årliga mötet med nätverket och vi har 
med hjälp av externa kontakter svarat på två kon-
sultationer. Under våren höll vi även ett webb inarium 
om validering, där vi bland annat presenterade vår 
roll som kontaktpunkt för PARERE.

European NC Network

Sedan några år deltar den svenska nationella kom-
mittén i ett nätverk för alla kommittéer i Europa – 
European NC Network. Sverige stod 2019 värd för ett 
möte på plats i Stockholm och sedan dess har nät-
verket träffats digitalt, vilket gör att fler kommittéer 
har möjlighet att delta. 

Under 2022 stod Tyskland värd för nätverkets årliga 
möte. En av de frågor som diskuterades var den 
arbetsgrupp för användning av djurförsöksfria anti-
kroppar som tidigare initierats inom nätverket och 
där ledamöter från den svenska nationella kommit-
tén ingår.

Expertgruppens arbete

Nationella kommittén har sedan några år en tillsatt 
expertgrupp, som ska bistå kommittén med kunskap 
utöver den som redan finns inom kommittén. Expert-
gruppen består av en ordförande och sex ledamöter 
med stor erfarenhet inom etik, etologi, förfining och 
ersättningsmetoder. 

Ledamöter i expertgruppen är Helena Röcklinsberg, 
Elin Weber, Patricia Hedenqvist, Elin Spangenberg 

från Sveriges lantbruksuniversitet, Maria  Karlgren 
från Uppsala universitet samt Ivan Nalvarte från 
 Karolinska Institutet. En ny expertgrupp ska 
 in stalleras under 2023.

Sedan den tidigare ordföranden för  expertgruppen 
avslutade sitt uppdrag 2021 var ord föranden 
för Nationella kommittén interim ordförande för 
expertgruppen fram till i mars, då Lotte Martoft från 
 Nationella kommittén valdes till ny ordförande. 
I samband med det presenterades även en arbets-
instruktion för expertgruppen som börjat gälla under 
året.  

Expertgruppen har under året slutfört arbetet med 
att ta fram ett stöd för att bedöma ohälsa hos gnagare 
före, under och efter ett försök. Stödet är avsett för 
forskare, veterinärer, godkända föreståndare och 
djurvårdande personal. Det finns publicerat på 
3R-centrets webbplats. 

Under året har medlemmar i expertgruppen varit 
involverade i 3R-centrets arbete med att ta fram ett 
utbildningsmaterial för gymnasiet, att producera 
filmer om djurförsöksfria metoder, att ta fram en 
guide för avlivning av möss och att skriva en artikel 
om att hålla mushanar i grupp.
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Råd och rekommendationer

Att hålla kaniner i grupp

Kaniner är en social art som i laboratoriemiljö ofta 
bor en och en. Enligt djurskyddslagen ska sociala 
arter bo i par eller grupp. Då kaniner och i synner-
het hanar har en tendens att bråka, blir de ofta ett 
undantag från den regeln.

Under 2021 startade vi ett projekt om ensamhållning 
och aggression bland kaniner. Målet med projektet är 
att kaniner i laboratoriemiljö ska få en bättre välfärd 
genom att deras sociala behov tillfredsställs. Syftet 
är att hitta sätt för kaniner att bo i par eller grupp 
och där detta inte är möjligt, hitta bästa möjliga 
sätt att husera ensamma kaniner. I det här arbetet 
är  Nationella kommitténs expertgrupp involverad. 
Arbetet med att ta fram råd fortsätter under 2023.

Bottensubstrat till fisk

Fisk på laboratorier kan få ha bottensubstrat i sina 
akvarier, men av hygieniska skäl väljer man ibland 
bort det. För att ändå ge fiskarna en känsla av  naturlig 
miljö ersätter man ibland bottensubstratet med en 
bild eller en färgad yta under akvariet.

Det är oklart hur viktigt det är med ett botten substrat 
för de fiskar som används på laboratorier, men det 
är också oklart huruvida bilder faktiskt är en bra 
ersättning till bottensubstrat eller inte. Sveriges 
3R-center har av den anledningen och på uppdrag 
av  Nationella kommittén, inlett ett projekt som ska 
se över olika sätt att berika bottenmiljön i akvarier. 
Vi ska också utreda vilket sätt som bäst förbättrar 
fiskars välfärd. Arbetet med att ta fram råd fort sätter 
under 2023.

Att hålla mushanar i grupp

Nationella kommittén har tidigare publicerat råd om 
hur man ska hålla mushanar i grupp för att undvika 
aggression. Råden bygger på en samlad kunskap från 
forskning och praktik.

En del i arbetet har varit att göra en systematisk 
samman ställning av litteratur gällande aggression 
hos mushanar i grupp. Arbetet har pågått under 
2022 tillsammans med externa experter. Samman-
ställningen ska kartlägga hur väl litteraturen stödjer 
de olika råd och rekommendationer som finns på 
området. Resultatet som baseras på information från 
90 vetenskapliga artiklar publicerades i den veten-
skapliga tidskriften Animals i slutet av året.

Under året har vi även granskat och godkänt en över-
sättning av våra råd till franska. Det är det franska 
nätverket för djurskyddsorgan, Réseau National 
SBEA, som har översatt råden och sedan skickat ut 
dem till sina medlemmar.

Guide för avlivning av möss

Under året har vi inlett arbetet med att ta fram en 
guide för avlivning av möss. Målet är att skapa 
en guide för bästa praxis i syfte att bidra till att 
 av livning av möss utförs så humant som möjligt. 
Guiden ska förutom avlivningsmetoder även omfatta 
 bedövnings- och kontrollmetoder för hur döden kan 
säkerställas, det vill säga alla steg i avlivningen. 
Arbetet med en litteraturgenomgång och att samla 
in erfarenheter från svenska verksamheter kommer 
att fortsätta med målsättningen att få en färdig guide 
hösten 2023.

Guide för att använda groddjur i forskning

Vi har under året översatt och sammanfattat en guide 
för bästa praxis när det gäller groddjur ( amfibier) 
som används i forskning. Guiden har sitt ursprung i 
Kanada och den innehåller information om  amfibiers 
behov och hur de bör hållas och hanteras. Guiden 
handlar om alla amfibier, men beskriver mer 
 ingående afrikansk klogroda och axolotl.

Vi har tillsammans med svenska experter plockat ut 
det som är viktigast för en svensk kontext och satt 
innehållet i relation till svensk lagstiftning. Samman-
ställningen är publicerad på vår webbplats och 
 distribuerad till svenska djurskyddsorgan.
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Sveriges djurskyddsorgan
Djurskyddsorganen är en av 3R-centrets och Nationella kommitténs viktigaste målgrupper och en 
viktig kanal för att nå verksamheter och individer som arbetar med djurförsök och försöksdjur. 
Vi arbetar kontinuerligt med att hålla kontakt med djurskyddsorganen och svarar på frågor som 
kommer in under året. 

Årligt möte med djurskyddsorganen

Ett återkommande inslag för djurskyddsorganen är 
det årliga möte som arrangeras av 3R-centret varje 
höst. Mötet hölls i år som ett hybridmöte, där det 
huvudsakliga mötet hölls på plats i Lund med 25 del-
tagare. Ungefär lika många deltog digitalt.

Nytt för i år var att djurskyddsorganen själva fick 
berätta om hur de arbetar och vad de fokuserar på 
just nu. Efter en inledande genomgång av centrets 
verksamhet fick åtta djurskyddsorgan berätta om sitt 
arbete. Några av dem berättade även om  ut maningar 
som de har, öppnade upp för reaktioner och flera av 
deltagarna kunde ge stöd och tips, även i kontakter 
efter mötet.

Därutöver deltog Centrala djurförsöksetiska nämnden 
för att berätta om sitt arbete med  ut värderingar i efter-
hand och vad de har visat så här långt.  Göteborgs 
 universitet berättade om sin rekommendation för avel 
som minskar överskottet av försöksdjur. 

Djurskyddsorganen har ett tydligt uppdrag att ge sin 
verksamhet råd när det gäller 3R. Att ersätta djur i 

forskning är inte deras främsta kunskapsområde och 
vi försöker hjälpa djurskyddsorganen i den rollen. 
Under mötet fick de därför lyssna till en med arbetare 
hos Statens veterinärmedicinska anstalt, som arbetar 
med metoder som ersätter djurförsök. De fick också 
möjlighet att diskutera ersättningsfrågan i mindre 
grupper. 

Vi får ofta fin respons från deltagarna på detta årliga 
möte och vi vill dela med oss av några reaktioner 
från utvärderingen:

Att se hur olika djurskyddsorgan möter liknande 
problem och arbetar med liknande projekt känns bra 
och även att få idéer till en väg framåt.

Bra organiserat och tillämpligt innehåll!

Det var väldigt bra att få höra hur de andra har 
 organiserat sina djurskyddsorgan.

Jag tycker att det är väldigt bra att det finns en 
 möjlighet att delta  digitalt, så besparas resurser och 
klimat.

Lokala möten med djurskyddsorgan

Kontakten mellan 3R-centret och djurskyddsorganen 
är central för vår verksamhet. Vi kan ge dem stöd i 
3R-arbetet, men vi kan också vara en brygga mellan 
olika djurskyddsorgan för att underlätta kontakt dem 
emellan. Vi träffar därför regelbundet enskilda djur-
skyddsorgan för att fokusera på hur just de arbetar 
med 3R och i år fokuserade vi på hur de arbetar för 
att ersätta djurförsök. 

2022 har vi haft sådana möten med djurskydds-
organen på SVA, Göteborgs universitet, Karolinska 
institutet och Umeå universitet. Vi kommer fortsätta 
med detta även nästa år.

Fokus på stordjur

På det årliga mötet för alla djurskyddsorgan har de 
bland annat önskat att vi ska gå djupare in i särskilda 
ämnen. För första gången arrangerade vi därför 2022 
ett ämnesspecifikt möte för djurskyddsorganen. 

Denna första gång fokuserade vi på det som ofta kallas 
stordjur. Med stordjur menar vi hästar,  idisslare, grisar 
och hönsfåglar. På mötet fick Landsbygds nätverket 
presentera sig och berätta om vad de kan hjälpa 

till med när det gäller förfining. Sveriges lantbruks-
universitet pratade om omvårdnad av grisar inför, 
under och efter operationer. En djurparks zoolog 
berättade om hantering och träning, där vi bland 
annat fick se hur djurparks djur tränas inför veterinär-
undersökningar och  blodprovstagning. Djurskydds-
organen fick precis som på det årliga mötet mycket 
tid för dialog och att utbyta erfarenheter. 

Ett första ämnesspecifikt möte för djurskyddsorganen hölls under 
2022 och ämnet var stordjur. Responsen var positiv, så vi kommer 
göra flera sådana insatser framöver.
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Djurtekniker och djurvårdare

En annan viktig grupp för 3R-centrets verksamhet är djurtekniker, djurvårdare och annan djur-
hälsopersonal. 

Foto: RISE Research Institutes of Sweden. 

Teknikerveckan

3R-centret uppmärksammade den årliga tekniker-
veckan den första veckan i februari. Vi bjöd in djur-
tekniker till att vara med och fira veckan på ett 
webbinarium som också blev en kick-off för det 
nätverk för djurtekniker som vi startade förra hösten. 

Under webbinariet presenterade Göteborgs 
 universitet sitt 3R-arbete; de erbjuder träning av djur, 
de arbetar för att öka samarbetet mellan djurtekniker 
och forskare, de utvecklar ett eget mushus, de håller 
kaniner i grupp och de lägger mycket tid på sociali-
sering av kaniner, får och grisar. En djurtekniker från 
Karolinska universitetssjukhuset som arbetat länge 
i branschen, reflekterade över hur yrket och djur-
hållningen har förändrats över tid. 

Så presenterade vi vårt teknikernätverk och hur det 
är tänkt att fungera. Nätverket har ökat i omfång och 
i slutet av 2022 finns omkring 70 medlemmar, något 
vi hoppas och tror kommer öka. 

Nätverksmöte för veterinärer

Alla organisationer som arbetar med försöksdjur ska 
ha en veterinär eller en annan kvalificerad expert 
som ger råd om hur verksamheten ska  bedrivas och 
som även ska finnas till hands när djuren  behandlas. 
Dessa veterinärer är en viktig garant för djur välfärden. 
För att ge denna yrkesgrupp tillfälle att träffas, bjöd 
vi in dem till ett digitalt möte våren 2022.

På programmet fanns en presentation om träning 
av försöksdjur, som hölls av en person med mång-
årig erfarenhet av att hantera och träna möss och 
råttor inför försök. En veterinär berättade om hur de 
har lyckats förbjuda svanshantering på sina anlägg-
ningar och en annan veterinär berättade om sitt 
arbete med att förfina märkning och biopsi på möss 
och råttor. 

Deltagarna fick sedan tid för samtal. De fick möjlig-
het att förbereda frågor att ta upp, vilket ledde till 
bra diskussioner i hela gruppen. Det gav också oss 
på 3R-centret fina uppslag till vårt arbete.
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Regionala djurförsöksetiska nämnder  
och den etiska prövningen

Alla djurförsök måste godkännas etiskt innan de kan påbörjas. I Sverige prövas detta av en  regional 
djurförsöksetisk nämnd. Prövningen ska säkerställa att användning av djur är motiverat av för-
sökets angelägenhet och att det förväntade resultatet i slutändan kan gynna människor, djur eller 
miljön. I princip ska värdet av försöket bedömas vara större än det lidande djuret kan komma att 
utsättas för. Djurförsök ska inte godkännas om det finns alternativa metoder som ger likvärdiga 
eller bättre resultat.

Jordbruksverket är huvudman för de sex regionala 
djurförsöksetiska nämnderna. Nationella kommittén 
ska stödja nämnderna med råd i försöksdjursfrågor. 

Bättre 3Rbeskrivningar i etiska ansökningar

All forskning som bedrivs på djur börjar med en etisk 
ansökan och det är här vi har störst möjlighet att 
påverka försöksdjurens situation.

3R-centret har tillsammans med Jordbruksverkets 
försöksdjursenhet förbättrat den delen som handlar 
om 3R i den etiska ansökan. Förbättringen handlar 
om mer detaljerade frågor kring respektive R, men 
vi upplevde också att det saknades en tydlig instruk-
tion för hur det är tänkt att beskrivas. Därför har vi 

tagit fram ett stöd som beskriver hur en bra ansökan 
ser ut och vad de som i sin tur granskar texterna bör 
vara uppmärksamma på.

Ett dokument skrivet specifikt för  djurskyddsorganen 
skickades ut direkt till alla djurskyddsorgan. 
 Materialet innehåller allt från en lista över vad de 
bör titta efter i beskrivningarna om de tre R:en till vad 
de olika R:en kan innefatta och konkreta exempel på 
bra beskrivningar. 

Ett liknande material togs fram till de regionala 
djur försöksetiska nämnderna och är  integrerat 
i den  digitala utbildning för nämnderna som 
 Jordbruksverket publicerade i juni.
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Myndigheter och 3R

I Sverige finns ett antal myndigheter som i varierande grad är inblandade i försöksdjursrelaterade 
aktiviteter. Vissa av dessa myndigheter utför eller beställer djurförsök själva, medan andra bedömer 
och granskar dokument och underlag som baseras på djurförsök eller är inblandade i lagstiftningen. 
Sveriges 3R-center har i uppdrag att samarbeta med dessa myndigheter och gör det på flera olika sätt.  

PARC – ett forsknings och innovationsprogram

”Partnership for the Assessment of Risk from 
 Chemicals” (PARC) är ett sjuårigt forsknings- och 
 innovationsprogram inom EU:s ramprogram för 
forskning och innovation, Horisont Europa, som 
 startade under våren. Programmet har ett  regulatoriskt 
 perspektiv och handlar om att utveckla, förbättra 
och stärka EU:s och nationella myndigheters risk-
bedömning av kemikalier. 

Svenska myndigheter och ett stort antal forskare vid 
våra universitet och högskolor deltar i olika arbets-
paket inom PARC. Sveriges 3R-center är med i den 
svenska myndighetshubben, där även Livsmedels-
verket, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, 
Formas, Havs- och Vattenmyndigheten, Kemikalie-
inspektionen och Naturvårdsverket ingår.

I september hölls en kick-off för den svenska sam-
verkansgruppen. Denna grupp är tänkt att fungera 
som ett nätverk för att sprida information och utbyta 
kunskap och erfarenheter. Gruppen ska samla 
 experter från olika delar av samhället för att säker-
ställa svenska perspektiv i programmet, koordinera 
arbetet och tillsammans bidra till PARC:s mål.

Vi har arrangerat ett webbinarium för Livsmedels-
verket, där deras medarbetare och vi själva fick 
 möjlighet att lära oss mer om hormonstörande ämnen 
och kopplingen till utvecklingsneurotoxicitet. 

Tillsammans med Kemikalieinspektionen har vi 
identifierat och finansierat olika experter att delta i 
OECD:s arbete med att ta fram nya riktlinje dokument 
för alternativa metoder. Kemikalieinspektionen är 
nationell koordinator för OECD:s arbete på det här 
området.

Under våren gjorde vi ett studiebesök på Statens 
veterinär medicinska anstalt (SVA) för att lära oss mer 
om deras verksamhet och diskutera möjliga sam-
arbeten. 

Vi har också haft representanter från Havs- och 
Vatten myndigheten, Kemikalieinspektionen, Livs-
medelsverket, Naturvårdsverket,  Läkemedelsverket 
och SVA som föreläsare och deltagare på flera av våra 
seminarier, webbinarier och andra aktiviteter under 
året. 
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Insatser för att främja djurförsöksfria metoder

Vi fortsätter vårt arbete med att vända oss till olika målgrupper för att sprida kunskap om djur-
försöksfria metoder. En av våra viktigaste målgrupper i det arbetet är forskare, både de som  utvecklar 
djurförsöksfria metoder och de som använder djurmodeller i sin forskning. Främst sker arbetet via 
olika former av aktiviteter som seminarier, webbinarier och workshoppar.

Strategi för att ersätta djurförsök 

Arbetet med att ta fram en strategi för att ersätta djur-
försök har fortsatt under året. Strategin ska i första 
hand ha inflytande på Nationella kommitténs arbete, 
men vi ska också publicera den öppet för att  inspirera 
andra. En grundpelare i arbetet är att  strategin ska 
tas fram i dialog med de aktörer som berörs av 
djur försöksfrågan, så att strategins  innehåll är väl 
 förankrat redan innan den publiceras.

Förra året samlade vi in material till strategin under 
en öppen workshop som samlade såväl forskare 
som representanter från myndigheter, forsknings-
finansiärer och djurskyddsorganisationer. Kommit-
tén har bearbetat materialet under 2022; de har 
tagit fram och godkänt ett arbetsmaterial för fortsatt 
 diskussion med målgrupperna. Vi har lagt stor vikt 
vid strategins syfte och avgränsningar så att dessa 
ska vara tydliga och accepterade av hela kommittén.

Under hösten har arbetet med förankring hos mål-
grupperna börjat genom att vi har haft samtal 
med ledamöterna i den Centrala djurförsöksetiska 
nämnden och hållit en presentation för forsknings-
finansiärer. Detta arbete kommer att fortsätta under 
2023 med en väl förankrad strategi och med målet 
om en tydlig bäring på verkligheten.

Webbinarier om djurförsöksfria metoder

Webbinarier är ett sätt att sprida information, men 
också en möjlighet för oss att träffa våra mål grupper 
och för deltagarna att få nätverka och diskutera med 
varandra. Under året har vi arrangerat tre webb inarier 
om djurförsöksfri forskning. De har handlat om 
Vetenskapsrådets projektbidrag för 3R samt ut vär-
dering och formell validering av nya testmetoder.

De medverkande föreläsarna har kommit från 
 Nationella kommittén, Vetenskapsrådet, flera olika 
universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och 
från det pan-europeiska samarbetet PEPPER, som 
handlar om att identifiera och validera alternativa 
metoder för hormonstörande ämnen.

Workshop om djurfria cellmodeller

I maj arrangerade vi tillsammans med Lunds 
 universitet en praktisk workshop med fokus på 
moderna in vitro-metoder. Efter att länge ha väntat 
in samhällsläget kunde vi tillsammans med ett 30-tal 
deltagare äntligen träffas på plats i labbet i Lund.

Dagen skulle ge deltagarna en praktisk förståelse för 
aktuella in vitro-metoder och tekniker. Bland annat 
fick vi se det hållbara labbet för cellodling, som är ett 
labb där engångsmaterial är begränsat och där olika 
substanser i största möjliga mån är helt djurfria. Del-
tagarna fick också information om och demonstratio-
ner av olika in vitro-metoder på plats. En del metoder 
fick de även testa själva.

Vid en workshop i Lund fick deltagarna prova på olika in 
vitro-metoder och även besöka universitetets labb för hållbar 
cellodling.
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Filmer om djurförsöksfria metoder

För att sprida kunskap och öka medvetenheten om 
djurförsöksfria metoder har vi gjort flera filmer som 
förklarar begrepp på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Tidig höst släppte vi två animerade kortfilmer. En 
av dem handlar generellt om att minska och ersätta 
djurförsök; hur man kan göra och varför det är 
viktigt. Den andra filmen handlar mer specifikt om 
cellmodeller och dagens alltmer avancerade teknik. 
Filmerna finns både på svenska och engelska.

Vi arbetar med att ta fram ytterligare två filmer i 
samarbete med forskare, finansiärer,  myndigheter 
och andra intressenter. Filmerna kommer att visa 
 konkreta exempel på hur man har lyckats att 
ersätta djurmodeller i forskning och även lyfta olika 
 perspektiv på vad som krävs för att vi ska kunna 
ersätta fler djurförsök i Sverige. Dessa filmer kommer 
att publiceras 2023.

Centret visar sina filmer i olika sammanhang som en 
startpunkt för dialog mellan forskare och represen-
tanter från olika myndigheter och företag. Filmerna 
är också med i ett utbildningsmaterial för gymnasiet. 

De finns publicerade på centrets webbplats och kan 
användas fritt av alla som har nytta av dem i sin 
 verksamhet.

Djurförsöksfri forskning och finansiering

I november höll Sveriges 3R-center ett möte med 
forskningsfinansiärer om hur vi i större  utsträckning 
skulle kunna inkludera 3R-aspekten i olika 
forsknings ansökningar. De finansiärer som deltog 
är engagerade i frågan. 3R-centret kommer nu att 
arbeta med en gemensam skrivelse som finansiärer 
efter möjlighet och intresse, kan använda i ansök-
ningar. Mötet innehöll också en presentation av 
Nationella kommitténs arbete med en strategi för 
att ersätta djurförsök.

I december medverkade Nationella kommittén och 
3R-centret också på ett webbinarium om djur försök 
och forskningspolitik som Djurens Rätt  arrangerade. 
Vi lyfte då fram ökade medel till forskning som 
utvecklar, utvärderar och använder djurförsöksfria 
och helt djurfria metoder som en nyckelfaktor för att 
fler djurförsök ska kunna ersättas.

Filminspelning av ett djurförsöksfritt experiment på Biomedicinskt centrum i Uppsala. 
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Utvärdering och validering av nya metoder

För att nya forskningsmetoder ska anses vara 
 på litliga, behöver de utvärderas. Metoder som ska 
användas för riskbedömningar behöver utvärderas 
särskilt ingående och denna process kallas formell 
validering. Utvärdering och formell validering av 
djurförsöksfria metoder är nödvändigt för att de ska 
kunna komma i användning och ersätta djurförsök.

För forskare som utvecklar metoder som kan ersätta 
djurförsök i riskbedömningar kan validerings-

processen upplevas som ett hinder som dels är svårt 
att finansiera och dels svårt att hitta relevant infor-
mation om. Därför har Nationella kommittén och 
3R-centret initierat ett antal insatser för att ge stöd i 
arbetet. Efter en rad webbinarier följde vi upp arbetet 
med att ta fram infografik, som på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt visar vad forskare ska tänka på vid 
utveckling och utvärdering av en metod, när formell 
validering behövs och när en enklare utvärdering är 
tillräcklig. Infografiken är på engelska och  publicerad 
på centrets webbplats.

Nationellt nätverk

I samband med de aktiviteter kring djurförsöksfria metoder som vi har hållit under året har deltagarna haft 
möjlighet att anmäla sig till ett särskilt nätverk för Replace-frågor. Vi tog initiativ till detta för några år sedan 
och nätverket är öppet för alla som har ett intresse för området djurförsöksfria metoder. Nätverket växer 
och har idag mer än 300 medlemmar. 

I dagsläget fungerar det som en kommunikationskanal där 3R-centret skickar ut relevant information till 
medlemmarna. Under kommande år är förhoppningen att nätverket ska bli en plattform för medlemmar att 
utbyta information och hitta varandra och möjliga samarbetspartner. Ett första steg i detta arbete är nät-
verkets egen LinkedIn-grupp ”Swedish 3Rs Network for Replace” som har ca 90 medlemmar.
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Aktiviteter för att minska och förfina djurförsök

Utbildning i förfining för mus och råtta

Under 2021 anordnade vi flera digitala  workshoppar 
om förfining med hjälp av Sveriges lantbruks-
universitet och forskningsinstitutet RISE. De hand-
lade om hur vårt sätt att hålla och hantera försöksdjur 
har förbättrats genom åren, men också hur vi kan 
hantera och träna möss och råttor för att minska 
deras stress. Vi gjorde korta undersökningar både 
före och efter varje workshop för att undersöka hur 
deltagarna tog emot innehållet.

Vi har under det här året sammanställt och jämfört 
enkätsvaren. Resultatet är något svårtolkat, eftersom 
vi inte kan spåra och koppla samma respondent som 
svarat före och efter själva insatsen. Vi kan dock se 
några trender, bland annat att svanslyft av möss blir 
mindre vanligt. Vi ser också att synen på försöks-
djur och deras behov samt påverkan på forskning 
överlag är positiv, sett ur ett 3R-perspektiv.  Dessutom 
ser vi att hantering av samma djurslag skiljer sig 
inom samma organisation och inte enbart mellan 
 organisationer.

Då workshopparna var uppskattade och efter-
frågade, valde Nationella kommittén att fortsätta 
erbjuda  liknande workshoppar under 2022. De 
 kortades ner något och hölls istället på engelska, 
vilket har efterfrågats av användarna. 

Vid våra uppskattade workshoppar om refinement för mus och 
råtta visar bland annat medarbetare från RISE hur de arbetar 
med hantering och träning av djuren.

Vi anordnade fem engelska workshoppar som 
var öppna för alla. Intresset var stort, i synnerhet 
sedan internationella användare uppmärksammade 
dem. Totalt anmälde sig 540 personer. Vi valde att 
begränsa antalet deltagare och stänga anmälan i 
förtid, för att hålla kvalitet i genomförandet. 

Vi har fått positiv respons från deltagarna. De talar 
om inspiration att ändra sitt sätt att hantera djuren, 

att skapa aktivering åt djuren eller börja träna djuren 
inför försök. Istället för att använda separata enkäter 
före och efter workshoppen, lät vi deltagarna i efter-
hand uppskatta hur de hade ändrat sin hantering av 
djur jämfört med tiden före workshoppen. Den sista 
av dessa uppföljningar kommer vi att genomföra i 
början av 2023. 

Webbinarier om att minska och förfina djurförsök

Ett av 3R-centrets viktigaste uppdrag är att sprida 
information om 3R till de som arbetar med forskning, 
i synnerhet till de som arbetar med djurförsök. Under 
2022 har vi därför anordnat en serie webbinarier för 
att sprida information om djurfrågor. 

Ämnena för våra webbinarier har varit: att frivilligt 
ta smärtlindring och andra läkemedel för försöks-
djur, zebrafiskars välfärd och skötsel, mindre tradi-
tionella försöksdjur, ett stöd för att bedöma ohälsa 
hos gnagare, berikning för försöksdjur samt hur man 
kan minska antalet försöksdjur genom att använda 
båda könen. 

Vid ett webbinarium om icke traditionella försöksdjur fick del-
tagarna bland annat veta mer om hönsfåglar och deras behov. 

Uppskattning av fiskbestånd och 3R

I slutet av året anordnade Sveriges 3R-center ett 
 digitalt möte om uppskattning av fiskbestånd, en 
årligen återkommande aktivitet som efterfrågas av 
målgruppen. Syftet med dessa träffar är att stimulera 
samverkan och kunskapsutbyte mellan olika aktörer 
och på så sätt främja 3R-arbetet i svenska verksam-
heter. Mötet vände sig till myndigheter, läns styrelser, 
lärosäten och företag. 

Mötet innehöll information om utredningen om 
provfiskets status som djurförsök, nya tekniker och 
metoder som till exempel eDNA och hydroakustik 
samt den etiska prövningen av provfiske. Ungefär 60 
personer deltog och antalet deltagare ökar varje år.
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Aktiviteter för skolelever och lärare

Utbildningsmaterial för gymnasielever

För att nå ut till morgondagens forskare – dagens 
skolelever – har vi tagit fram ett utbildnings material 
specifikt riktat till gymnasieskolan. Det färdiga 
materialet lanserades i juni och kunde sedan börja 
användas av lärare och elever när  höstterminen 
 startade. Då drog vi också igång en intensiv 
marknads föring via flera olika kanaler.

Materialet består av tre separata lektioner och handlar 
om forskning, djurförsök, etik och 3R.  Lektionerna är 
alla gjorda i ett digitalt format och kan användas till-
sammans, men också var för sig.  Utbildningen bygger 
på att eleverna själva ska ta del av information från 
det digitala materialet som består av text, film, bild 
och uppgifter. Eleverna får också möjlighet att reflek-
tera individuellt och i grupp. Materialet är kopplat 
till gymnasieskolans läroplan och innehåller tydliga 
instruktioner till läraren om hur det ska användas 
och vilka ämnen och del moment det passar inom. 
Det finns också ett fördjupningsmaterial och en lärar-
handledning kopplat till varje lektion.

Materialet har spridits via olika webbaserade tjäns-
ter för lärare, direkta utskick av olika aktörer, sociala 
medier, webbinarier och konferenser för lärare. Vi 
har bland annat deltagit på en riksstudiedag för 
landets naturbrukslärare och ett webbinarium med 
Nationellt resurscentrum för biologiundervisning. 

Vid dessa tillfällen har 3R-centret fått möjlighet att 
presentera materialet lite närmare. Vi har också 
tipsat ett antal branschmedier om materialet. 

Utbildning för framtida djurtekniker

I Sverige finns ett antal gymnasieutbildningar 
för framtida djurtekniker. I samband med våra 
workshoppar om hantering av mus och råtta för verk-
samma på försöksdjursanläggningar, kom önskemål 
om att erbjuda elever på relevanta gymnasieutbild-
ningar samma innehåll. 

Vi anordnade därför i början av året en förmiddag 
anpassad för just elever. Under en halvdag höll vi ett 
pass om förfining på en mer grundläggande nivå och 
ett pass som handlade mer specifikt om att ersätta 
djurförsök.

Lärarna som deltog med klasser fick ut ett dokument 
med diskussionsfrågor att använda för att fortsätta 
diskutera 3R efter utbildningen. Både under och efter 
utbildningen fick vi återkoppling om att eleverna 
uppskattade innehållet. Lärarna var också tydliga 
med att de vill fortsätta lära ut 3R till sina elever 
med hjälp av oss på 3R-centret. Vi kommer därför 
att erbjuda dessa halvdagar om 3R för gymnasie-
elever framöver.

Katarina Cvek från SLU och Nationella kommittén gav en intro-
duktion i 3R och försöksdjursvetenskap vid en utbildning som vi 
höll för gymnasieelever.

3R-centrets kommunikatör Lisa Andersson presenterade 
 utbildningsmaterialet för gymnasiet på en riksstudiedag för 
 landets naturbrukslärare i Norrköping i november.
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Tillsammans med Vetenskap & Allmänhet sände vi årets ForskarFredag digitalt från en studio. Tre olika forskare träffade nio 
 gymnasieklasser från olika delar av landet för att prata djurförsök och 3R. På bilden syns forskaren Joëlle Rüegg från Uppsala 
 universitet samtala med moderator Martin Bergman från Vetenskap & Allmänhet.

ForskarFredag

EU-kommissionen initierar varje år en vetenskaps-
festival för främst barn och unga, som pågår sam-
tidigt inom hela EU – i slutet av september. I år pågick 
festivalen, som kallas ForskarFredag i Sverige, en hel 
vecka. Nationella kommittén tillsammans med för-
eningen Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar 
ForskarFredag nationellt i Sverige, bjöd in gymnasie-
klasser för att prata forskning, djurförsök och 3R.

Tillsammans med tre olika forskare träffade vi nio 
klasser under en vecka för att prata läkemedels-
utveckling, riskbedömning, kemikalier, djurförsök, 
djurförsöksfria metoder och 3R. Eleverna fick lyssna, 
jobba i grupp, jobba individuellt och ställa frågor. 

Syftet var att öka kunskapen om och förståelsen för 
varför djurförsök finns, hur de används och hur de 
kan ersättas idag, men också föra dialog om hur vi 
bedömer risker när vi utvecklar nya läkemedel.

Skrivartävling

Förberedelserna för att anordna en nationell skrivar-
tävling har pågått under en längre tid, men inten-
sifierades under 2022. Nationella kommittén beslutade 
då att tävlingen skulle genomföras för gymnasiet och 
att den skulle ingå som en del i utbildningsprojektet, 
där vi tagit fram ett material om 3R för gymnasiet. 

Skrivartävlingen syftar till att väcka intresse för 3R 
i allmänhet, och djurförsöksfria alternativ i synner-
het, hos unga människor. I tävlingen uppmuntrar vi 
gymnasie elever att föreställa sig hur en värld utan 
djurförsök skulle kunna se ut och skildra den i en 
novell eller en dikt. Det bästa textbidraget kommer 
förutom äran, att vinna 15 000 kronor till klasskassan. 

Tävlingen öppnar för bidrag den 1 februari 2023, 
men gymnasielärare kunde redan från november 
göra en intresseanmälan till 3R-centret.
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Kommunikation och kunskapsspridning

En grundbult i 3R-centrets uppdrag är att sprida kunskap och goda exempel på 3R-arbete, något som 
förutsätter ett strategiskt kommunikationsarbete. Vår kommunikation ska öka kunskapen om och 
engagemanget för 3R hos våra prioriterade målgrupper. Genom de insatser som görs av Nationella 
kommittén och 3R-centret ska berörda målgrupper aktivt driva på 3R i sitt arbete, sprida  kunskapen 
vidare till kollegor och samarbetspartners och bidra till att djurförsöksfria metoder utvecklas och 
ökar i användning samt att förfiningstekniker utvecklas och praktiseras där djur fortfarande används. 
De blir så kallade 3R-ambassadörer.  

Webb och sociala medier

Digitala kanaler är våra viktigaste kanaler för att 
nå ut, men även för att få andra att förmedla våra 
nyheter och fördjupningar vidare. På vår två språkiga 
webbplats publicerar vi löpande 3R-nyheter med 
störst fokus på Sverige och det som händer här. 
 Nyheterna går även att prenumerera på.

Vi är också närvarande i sociala medier, främst i 
kanalerna Twitter och LinkedIn, där antalet följare 
stadigt stiger. Vi sprider främst våra egna projekt 
och aktiviteter via dessa kanaler, men vi delar även 
andras insatser när vi ser att det kan leda till nytta 
för svenska verksamheter och forskare. 3R-centrets 
Twitter-konto hade vid årsskiftet cirka 600 följare, 
LinkedIn-sidan över 1 000 följare.

Under 2022 har 3R-centrets webbplats haft totalt  
30 000 sidvisningar, varav cirka 7 000 är unika 
besökare. De vanligaste sidorna att besöka är 
våra fokusbrev, artiklar och intervjuer med fors-
kare, våra aktiviteter samt information om centret 
och  Nationella kommittén. Den engelska sajten 
lockar flest användare som vill anmäla sig till våra 
 aktiviteter.

Focus on the 3Rs – fokus och fakta

Focus on the 3Rs är en digital kanal för  fördjupning 
i de olika R:en och ett komplement till de nyheter 
som vi publicerar löpande på webbplatsen och 
i sociala medier. Målgrupp för fokusbreven är 
 forskare, forskar studenter, personal på försöksdjurs-
anläggningar, försöksledare, andra myndigheter 
samt personer intresserade av 3R och djurfrågor. 
Syftet med fokusbrevet är att erbjuda våra mål-
grupper en samlad fördjupning om 3R utifrån olika 
teman.

Under året har vi publicerat fyra utgåvor. De har för-
djupat sig i utvärdering och formell validering av 
nya metoder, utbildning och 3R, forskning och 3R 
samt 3R-centrets fem första år. Vi publicerar Focus 
on the 3Rs på vår webbplats, i sociala medier och i 
direkta utskick till dem som valt att prenumerera på 
den engelska versionen.

Artikelserier om 3R, forskning och utveckling

Parallellt med fokusbreven publicerar vi separata 
artiklar med goda exempel på 3R och aktuell forsk-
ning eller utveckling. Vi lyfter fram och ökar kun-
skapen om nya metoder och tillvägagångssätt med 
konkreta exempel från svenska universitet, företag 
och myndigheter. På samma sätt vill vi visa goda 
exempel på praktiskt 3R-arbete som sker i svenska 
verksamheter.

Vi har under året intervjuat representanter för 
djurskyddsorganen på Umeå universitet och på 
 Karolinska Institutet. 

Vi har intervjuat en forskare vid Lunds universitet 
som utvecklar djurfri cellodling, en forskare från 
Göteborgs universitet och en forskare från Uppsala 
universitet som båda använder zebrafisk i sin forsk-
ning samt en forskare på Karolinska Institutet som 
utvecklar organoider som djurförsöksfria modeller.

I samband med att vi arrangerade ett webbinarium 
om Vetenskapsrådets 3R-anslag fick 2021 års mot-
tagare berätta om sina beviljade projekt i en artikel 
på vår webbplats.

Under året fick vi också möjlighet att skriva en artikel 
om 3R och 3R-centret i tidskriften Pharma Industry, 
som är en branschtidning för läkemedelsindustrin.
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Konferenser och möten

FELASAkongressen

Nationella kommittén ansvarade för en session 
på årets internationella kongress med FELASA 
( Federation of European Laboratory Animal Science 
Associations) som hade tema kommunikation. 
 Kongressen hölls i franska Marseille i mitten av 
juni. Tre ledamöter från Nationella kommittén var 
till sammans med centrets kommunikatör på plats 
för att presentera kommitténs arbete med strateg-
isk kommun ikation och hur vi involverar våra mål-
grupper. Sessionen lades upp som ett samtal mellan 
kommitté ledamöterna.

Samtalet utgick från vårt arbete med råd och 
rekommen dationer, en nationell Replace- strategi 
och att använda film som verktyg för att starta 
 diskussion och samtal om alternativa metoder. 
 Centrets kommun ikatör ledde samtalet till sammans 
med en utsedd moderator från arrangören. Elin 

 Törnqvist, Karin Gabrielson Morton och Leif  Carlsson 
från Nationella kommittén berättade om kommitténs 
och centrets arbete.

EUSAAT

I september genomförde EUSAAT – European Society 
for Alternatives to Animal Testing – sin första kon-
ferens sedan före pandemin. 3R-centret deltog med 
en poster som beskrev vårt kommunikationsarbete 
på Replace-området riktat till olika målgrupper. 
 Konferensprogrammet innehöll bland annat presen-
tationer om nya djurförsöksfria och helt djurfria 
metoder, 3R i utbildning och arbetet med  3R-policys 
och strategier. Under en programpunkt presen-
terades också nätverket EU3Rnet, som koordineras 
av EUSAAT och där även svenska 3R-centret ingår. 
Under ett panelsamtal diskuterades de europeiska 
3R-centrens roll i arbetet med att ersätta, minska och 
förfina djurförsök.

Elin Törnqvist, Karin Gabrielson Morton och Leif Carlsson från Nationella kommittén och Lisa Andersson från 3R-centret höll i en 
session om kommunikation på årets internationella FELASA-kongress. På bilden syns också moderator Rafael Frías från FELASA och 
Karolinska Institutet.
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3Rseminarium med Göteborgs universitet

Varje år anordnar Göteborgs universitets djur-
skyddsorgan ett 3R-seminarium och vi blev återigen 
inbjudna för att presentera vår verksamhet. Semi-
nariet gav också tillfälle att träffa forskare och djur-
huspersonal på plats, för samtal och nätverkande. 
I samband med detta fick vi också besöka några av 
universitetets avdelningar, vilket var positivt.

PRIMO

I maj deltog 3R-centret på det internationella sym-
posiet Pollutant Responses in Marine Organisms, 
 förkortat PRIMO, som hölls i Göteborg i samarbete 
med Göteborgs universitet. Sveriges 3R-center finans-
ierade även två representanter för andra myndig-
heter; Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, 
att delta på symposiet. Sveriges 3R-center deltog 
både i ett panelsamtal om vetenskap och politik och 
i den jury som utsåg de bästa studentpresentatio-
nerna inom 3R på symposiet.

Veterinärkongressen

Varje år håller Sveriges veterinärförbund ett möte 
som kallas Veterinärkongressen. I år erbjöd man 
deltagarna en särskild session för veterinärer som 
arbetar med djur i forskning. Fokus för denna del 
var omsorgskultur, även känt som ”Culture of Care”. 

Vi på 3R-centret var inbjudna att delta med en 
 presentation om hur vi ser på kopplingen mellan 
3R och omsorgskultur, men vi gav också en inblick i 
praktiken från en före detta djurtekniker som numera 
arbetar på 3R-centret. Även ledamot Lotte Martoft 
från Nationella kommittén deltog för att berätta 
om hur de arbetat med omsorgskultur på AstraZe-
neca och vilken roll veterinären kan ha i arbetet med 
kultur på en försöksdjursverksamhet.

Danmarks 3Rsymposium

Sveriges 3R-center deltog på det danska 3R-centrets 
årliga symposium på plats i Köpenhamn under två 
dagar i november. Vi tog del av programmets olika 
föredrag om 3R och nätverkade med övriga del-
tagare. Vi presenterade också en poster som hand-
lade om centrets kommunikationsinsatser till olika 
mål grupper när det gäller att ersätta djurförsök.

Vetenskapsrådets seminarium  
om djurförsöksfrågor

Sveriges 3R-center medverkade på Vetenskaps rådets 
digitala seminarium om aktuella djurförsöksfrågor 
i slutet av året.

3R-centret fick då möjlighet att berätta om vad vi 
har gjort under året och uppmärksammade bland 
annat våra filmer, våra utbildningar och stödet för 
att bedöma ohälsa hos gnagare. Vi berättade också 
kort om vad som är planerat för nästa år. 
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