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Titel

Kurs i blod- och träckprovtaning av nöt och får samt blodprovtagning av häst
Sökord (Key Words, max 5)

Får, nötkreatur, häst, blodprovtagning, träckprovtagning
Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63/EU)

På uppdrag av Jordbruksverket & MSB utbildas personer i blod- & träckprovtagning- De utbildade utgör en resurs
i sveriges krisberedskap att kunna assistera veterinärer vid händelse av större utbrott av djursmitta.
Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eller de vetenskapliga, kliniska behoven som ska mötas)

Seovan.
Vilka potentiella nyttorförväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor
eller djur dra nytta av försöket)?

Nyttan är att de utbildade personerna utör en resurs i Sveriges krisberedskap då det har möjlighet att att assistera
veterinärer vid händelse av större utbrott av djursmitta.
Vilka arter ska användas, och hur många djur?

Får: 300 st, Nöt: 300 st, Häst: 50 st.
Vilka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vilken är den förväntade svårhetsgraden?

Ingreppet innebär en viss stress för djuren vid fixering och eventuellt en kort smärtupplevelse vid stick i
hals/svans.
3R-aspekter
1. Ersätta (Replace)
Beskriv varför djur måste användas och varför djurfria alternativ inte kan användas.

Det finns oss veterligen inga konstgjorda atrapper där man kan öva blod-träckprovtagning. Det är av stor vikt att
alla medlemmarna får öva på levande djur för att få insyn & övning i hantering fixering av djur.
2. Begränsa (Reduce)
Förklara hur man har försäkrat sig om att använda så få djur som möjligt.

Antalet djur/monment är ett minimum för ansvarig veterinär som utbildar. Detta för att säkerställa att ge en god
grund i provtagning.
3. Förfina (Refine)
Förklara valet av art och varför den valda djurmodellen är den mest förfinade. Beskriv de insatser som gjorts för att minimera
välfärdskostnaderna för djuren.

Valet av art är given då provtagningskursen gäller får, nöt och häst och måste i praktiken genomföras på dessa
djurslag.

Följande ska fyllas l av nämnden
Försöket ska utvärderas i efterhand
Eventuella tillägg eller ändringar som nämnden har beslutat
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