Vedr. plads i Rådet for Dyreforsøg/Dyreforsøgstilsynet

Generelt:
Jeg har siden 1997 arbejdet med dyreforsøg, både som forsøgsdyrsveterinær og som leder af
forsøgsdyrsfaciliteter. Min driver har altid været at forbedre vilkårene for dyrene og jeg arbejder stadig
med 3R som mit motto. I starten altid med Refinement som mål, men i de seneste år er Replacement blevet
målet.
Jeg er uddannet dyrlæge med mit afsluttende speciale i velfærd hos hypofysektomerede rotter, hvor jeg fik
forbedret metoden ved kirurgi i en produktionsstald ved at tilbyde dyrene smertebehandling, så færre døde
eller oplevede ubehag ved indgrebet. Senere har jeg overbygget dyrlægeuddannelsen med en Master i
Forsøgsdyrsvidenskab, hvor mit speciale omhandlende hvordan støj påvirker avl hos mus.
I øjeblikket er jeg ansat som forskningskonsulent på KU, campus Taastrup, hvor jeg har ansvaret for vores
dyr til undervisningsbrug for dyrlægestuderende. Her er jeg i gang, sammen med Julie Fjeldborg, at
opbygge vores skills lab, så vi kan træne mange procedurer på modeller i stedet for på levende dyr. Det er
et utrolig givende og spændende job som giver så meget mening og jeg er helt sikker på at dette
"Replacement" vil kunne give mening mange steder i forsøgsdyrsbranchen også.
Jeg er desuden aktiv i både Scandlas, den skandinaviske forening for forsøgsdyr (sidder i bestyrelsen),
Dyrenes beskyttelse, Verdens Natur Fonden og Hestens Værn.
Her er et uddrag af mit CV og kontaktdetaljer:
UDDANNELSE
Attractor (Rambøl)
Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) 2012
The University of Copenhagen
Master in Laboratory Animal Science (MLAS) 2010
Master Thesis: “The effects of construction noise on mouse breeding performance”
Force Institute
Lead Auditor 2006
GLP and ISO 9000
The University of Copenhagen
Cand. Med. Vet. (DVM) 1999
Thesis: “The welfare of Hypophysectomized rats”
RELEVANT ERHVERVSERFARING
Københanvs Universitet, Hospital for Store Husdyr
Forskningskonsulent 2019Ansvarlig for forsøgsdyr (dyr til undervisning af veterinærstuderende)
Novo Nordisk
Head of Animal Unit 2015- 2019
Leder af Animal Facility med store forsøgsdyr (grise, hunde og kaniner)
Danish Cancer Society
Head of Animal Facility 2007- 2015
Leder af dyrestladen med alv og forsøgsdyr (mus)
Novo Nordisk, GLP QA

Lead Auditor in GLP & ISO9000 2004-2007
The University of Copenhagen, Panum Institute
Laboratory Animal Veterinarian 2003-2004
Novo Nordisk, Animal Unit
Laboratory Animal Veterinarian 2002-2003
Leo Pharma
Manager of department of Safety Pharmacology 2001-2002
Scantox
Laboratory Animal Veterinarian 1997-2001

Kontakt mig endelig hvis I vil vide mere
Kontakt:
Lene Bregnholt Larsen
Stenborgvej 4
2640 Hedehusene
Tlf 42165252
Email: lene.larsen@sund.ku.dk

De bedste hilsner

Lene Bregnholt Larsen

