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Sveriges 3R-center välkomnar forskningsfinansiärer till webbinariet: 

Att ersätta djurförsök – hur gör vi? 

Onsdag 4 november 2020, kl. 13:00–16:00 

 

Välkommen till en digital eftermiddag om att ersätta djurförsök!  

Onsdagen den 4 november anordnar Sveriges 3R-center ett webbinarium för forskningsfinansiärer om 

arbetet med att ersätta användningen av djur i försök med djurfria metoder. 

Ni får höra om vägen framåt, nya alternativa metoder till djurförsök och behovet av att satsa medel på 

denna typ av forskning. Vi kommer också att ha gruppdiskussioner om hur ni som finansiärer kan 

bidra, era synpunkter om alternativa metoder och hur vi tillsammans kan främja arbetet. Vi vill ha en 

öppen dialog och välkomnar era inspel!  

 

Program 

 Välkommen! Kaisa Askevik och Cecilia Bornestaf, Sveriges 3R-center 

 Vad är replace? Karin Gabrielson Morton, Forska utan djurförsök 

 Organoider, Ali Mirazimi, Karolinska Institutet 

 Matematiska modeller och investeringar i core facilities, Gunnar Cedersund, Linköpings 

universitet  

 Replacement i läkemedelsindustrin Lotte Martoft, AstraZeneca  

 Bidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av 

djurförsök enligt 3R, Nina Gennebäck, Vetenskapsrådet 

 Gruppdiskussioner 

 Avslutning  

 

Anmälan 

Anmäl dig via vår webbplats och denna länk senast den 28 oktober. 

 

Varmt välkomna! 

Sveriges 3R-center  

3Rcenter@jordbruksverket.se 

 

 

Sveriges 3R-center är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), 

minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök i Sverige, ofta kallat 3R. Vi arbetar för en ökad djurvälfärd och 

för att färre djur ska användas i försök. Sveriges 3R-center är en särskild verksamhetsgren inom 

Jordbruksverket.  

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/anmalningar/s3rc/webbinariumattersattadjurforsokhurgorvi4november2020.4.6a45393e17490846fe7ba292.html
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Frågor 

 

Vi vill passa på att ställa några frågor som vi uppskattar om ni kan besvara oavsett om ni har möjlighet 

att delta i mötet eller inte.  

 

1) Har ni en policy när det gäller djurförsök och 3R? 

2) Ställer ni krav på att sökanden ska resonera kring 3R-aspekter? 

3) Hur ser ni på er roll när det gäller målet att djurförsök ska ersättas med andra metoder så snart 

det är vetenskapligt möjligt? 

4) Många finansiärer menar att det inte är deras uppgift att lägga sig i metodval, utan att det är 

forskarens uppgift att föreslå. Hur ser ni på det? Hur kan ni som forskningsfinansiär påverka 

metodval och premiera 3R? 

5) Anser ni att ni har tillräckligt med kunskap för att hantera frågor om 3R eller skulle ni vilja ha 

hjälp?  

6) Skulle ni vara intresserade av att samarbeta med andra finansiärer för att formulera policys, 

granska forskningsansökningar och liknande? 

 

Skicka svaren till vår mailadress: 3Rcenter@jordbruksverket.se 

Vi uppskattar om vi kan få era svar senast den 28 oktober. 

 

Stort tack för er medverkan!  
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