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Innledning
De siste 20 årene har det vært en enorm utvikling
innenfor data- og materialteknologi. Dette har gjort det
mulig å skape relativt billige produkter som kan brukes
til å simulere prosedyrer som tidligere måtte gjennomføres på levende dyr. Samtidig har det vokst frem en
økt bevissthet rundt bruken av levende dyr i undervisning og opplæring, selv innenfor profesjonsstudier hvor
praktiske ferdigheter på dyr må opparbeides. Denne
utviklingen er gjenspeilet i internasjonal lovgivning.
Denne artikkelen beskriver arbeidet med å erstatte
eller supplere bruken av dyr i undervisningen ved NVH
med audiovisuelle hjelpemidler og simulatorer, både
innenfor veterinær- og dyrepleierstudiene.

Deﬁnisjonen av ‹forsøk› inkluderer undervisning ved
høgskole eller universitet.
Noen ganger kan dyr erstattes helt med alternativer,
andre ganger er det snakk om å bruke produktene i en
opplæringsfase før studentene håndterer levende dyr.
Som William Russell har uttrykt det:
“We may need the animals, as it were, on the night;
but the machines will do very well at rehearsals” (5).
Bruken av modeller og simulatorer i opplæringsfasen kan bidra til at studentene utvikler gode manuelle ferdigheter og dermed sparer dyrene som de skal
arbeide med senere for unødig smerte.
Retningslinjer for bruken av dyr i undervisning

Historikk
Utviklingen innenfor lovgivningen

Ê£nÈÊvÕv©ÀÌiÊ ÕÀ«>ÀF`iÌÊ>ÀLi`iÌÊi`ÊiÊÛisjon om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål, ETS 123 (1).
Norge var det første landet i Europa til å ratiﬁsere
konvensjonen, som trådte i kraft i 1991 når tilsammen
ﬁre land hadde ratiﬁsert den. I artikkel 25 står det:
“Procedures shall be restricted to those absolutely
necessary for the purpose of the education or training
concerned and permitted only if their objective cannot
be achieved by comparably effective audio-visual or
other suitable methods.”
ÊÓä£ÎÊÌÀF`ÌiÊiÊÞÊÕÌ}>ÛiÊ>ÛÊ 1ÃÊvÀÃ©Ã`ÞÀ
`ÀiÌÛ]ÊÓä£äÉÈÎÉ 1ÊÊÀ>vÌÊÓ®°Ê iÌÊÞiÊ`ÀiÌÛiÌÊ
legger stor vekt på 3R-prinsippet (Replacement, Reduction and Reﬁnement), lansert av William Russell og Rex
Burch (3). I direktivets forord (pkt. 39) står det:
“It is also essential, both on moral and scientiﬁc
grounds, to ensure that each use of an animal is
carefully evaluated as to the scientiﬁc or educational
validity, usefulness and relevance of the expected result
of that use. The likely harm to the animal should be
balanced against the expected beneﬁts of the project.”
Mattilsynet har oversendt departementene et utkast i
2013 til en ny forsøksdyrforskrift for å gjennomføre
1`ÀiÌÛiÌÊÊ À}iÊ{®°ÊÊ«>À>}À>vÊ£äÊÃÌFÀÊ`iÌ\
«Levende dyr skal ikke brukes i forsøk hvis formålet kan
oppnås ved å erstatte slik bruk med alternative metoder
eller teststrategier.»

I all lovgivning på området er formålet med bruken
av dyr i undervisningen utpekt som et avgjørende
element. Noen må ta den endelige avgjørelsen om
undervisningens formål rettferdiggjør bruk av dyr. Det
er mange aktører: den lokale ansvarshavende som er
forvaltningens forlengede arm, faglærerne og studentene. Forsøksdyrteknikerne, som steller dyrene som blir
kjøpt inn eller avlet opp til øvelsene, vil ofte ha viktige

Bruken av en avansert hundemodell til å øve på blodprøvetaking samt
auskultering av både normale og patologiske hjerte- og lungelyder.
Foto: Adrian Smith.
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Alternativer og supplementer til bruken
av dyr i undervisningen ved Norges
veterinærhøgskole
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Eksempler på dataprogrammer: SimMuscle (simulering av et nerve-muskelpreparat) og The Glass Horse (hestens anatomi). Bilder fra produsentene.

innspill, siden det skjer mye bak kulissene før dyrene
havner i undervisningslokalene. Tilstrekkelig hensyn må
tas til dyrene, særlig hvis de skal importeres.
I et forsøk på å gjøre det enklere å ta en avgjørelse,
har to av denne artikkelens forfattere skrevet et forslag
til retningslinjer om bruken av dyr i undervisningen,
`iÛÃÊL>ÃiÀÌÊ«FÊ>}iFÀ}iÊÕÌi>`ÃiÊiÀv>À}iÀÊÈ®°Ê
Retningslinjene beskriver 10 mulige formål med undervisning som gjør bruken av dyr eller dyremateriale
aktuell. Å fokusere på formålet kan gjøre det enklere å
avgjøre om det er nødvendig å bruke dyr eller ikke:
UÊ 1`iÀÛÃ}Ê}Ê©ÛiÃiÀÊivÀ
* laboratoriearbeid
* håndtering av dyr
* bruken av dyremateriale (preparater)
UÊ 1`iÀÛÃ}ÊÊiÌÃÊÌi}
UÊ Formidling av ny kunnskap eller forsterkning av
gammel kunnskap
UÊ Databearbeidelse
UÊ Øvelser i eksperimentelt design
UÊ Øvelser i kommunikasjon (muntlige og skriftlige)
UÊ Øvelser i å bedrive gruppearbeid
UÊ Øvelser i samarbeid mellom faglærere og studenter
Av disse er det ikke mange områder hvor det er opplagt
at dyr er absolutt påkrevet for øvelsen. Dessuten er det
noen områder hvor man faktisk kan risikere at bruk av
dyr er kontraindisert. Et eksempel er dersom studentene
oppfatter dyrebruken som unødvendig eller direkte
ubehagelig. I slike tilfeller er det vanskelig å vinne
troverdighet dersom etikk er en sentral del av undervisningen.

Utviklingen innenfor alternativer/supplementer til bruken av dyr
i undervisningen

På slutten av 80-tallet begynte man å se de første
dataprogrammene som var beregnet på å erstatte
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bruken av dyr i undervisningen. Typiske eksempler var
simuleringer av de klassiske eksperimentene innenfor
fysiologi og farmakologi. De var enkle etter dagens
standard, og mange var produsert av enkeltpersoner
innenfor undervisningsmiljøer med knappe ressurser
for markedsføring og produktstøtte. Det fantes heller
ikke noen oversikt over disse produktene. På den
tiden begynte forsøksdyrveterinær Richard T. Fosse
Ûi`Ê1ÛiÀÃÌiÌiÌÊÊ iÀ}iÊFÊ>}iÊiÊ`>Ì>L>ÃiÊÛiÀÊ`iÌÊ
han hadde kommet over på internasjonale kongresser.
NVHs forsøksdyravdeling overtok Fosses database i
££Ê}ÊwÊÈÊFi`iÀÃÊ«ÀÃiÌ`iÀÊvÀ>ÊÀÃ}Ãrådet for å videreutvikle den. Sykepleier Karina Smith
ble engasjert i dette arbeidet. Det ble ganske raskt klart
at det fantes ﬂere produkter på markedet, og størrelsen
på databasen begynte å øke kraftig. Derfor ble det søkt
om støtte fra en lang rekke dyrevernorganisasjoner,
stiftelser og den farmasøytiske industrien i inn- og
utland for å forlenge prosjektet (7). Selve databasen
ble videreutviklet i samarbeid med Rees Grifﬁths ved
>VµÕ>ÀiÊ1ÛiÀÃÌÞÊÊ-Þ`iÞ°Ê >Ì>L>ÃiÊLiÊiÌÌiÀ ÛiÀÌÊ
kjent som NORINA (A Norwegian Inventory of Alternatives). De første årene ble databasen solgt på disketter,
iÊÊ£ÈÊLiÊ`iÊ>}ÌÊÕÌÊ}À>ÌÃÊ«FÊiÊi}iÊÌiÀiÌÌserver i Forsøksdyravdelingens lokaler på Adamstua,
sponset av det europeiske forsøksdyrtidsskriftet Laboratory Animals. Rees Grifﬁths satte opp en såkalt mirror
site (identisk kopi) på en server i Sydney og hans støtte
var avgjørende for denne fasen av prosjektet. I 2005
ble databasen innlemmet av ﬁrmaet Nettforsk i en ny
og mye raskere databaseløsning som også omfattet
nettsidene for NVHs forsøksdyravdeling. Parallelt med
NORINA ble det bygget opp en database til, som ﬁkk
navnet TextBase, som også ble integrert i de nye nettsidene. TextBase inneholder informasjon om tekstbøker
og annen litteratur innenfor faget forsøksdyrlære.
NORINA og TextBase inneholder per i dag informasjon om henholdsvis cirka 4.000 og 1.500 produkter.
Produktene i NORINA er sortert etter 23 fagfelt (for
eksempel anatomi, fysiologi) og 24 typer produkt (for
eksempel dataprogrammer, DVD›er). TextBase har en
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UÊ dataprogrammer, særlig innenfor anatomi, fysiologi
og farmakologi
UÊ dyremodeller, for trening i teknikker som blodprøvetaking, auskultering og bandasjering
UÊ utstyr for opplæring i enkle kirurgiske teknikker
I 2012 ble funksjonene delt på to lokaler, for å øke tilgjengeligheten for både studentene og faglærerne. De
kliniske modellene ble ﬂyttet til et auditorium tilhørende Instituttet for sports- og familiedyrmedisin. De
databaserte hjelpemidlene ble ﬂyttet til NVHs bibliotek
og inkorporert i deres sortiment.
Besøksprotokollene viser at bruken av TreningskliiÊ©ÌiÊi`ÊÛiÀÊÈääÊ¯ÊvÀ>ÊÓääÊÌÊÓä£Ó°Ê iÌÊ
har vært en økning både i bruken av fasilitetene til
obligatorisk undervisning og til frivillig bruk. Treningsklinikken brukes både i introduksjonskurset og kurset
i forsøksdyrlære for dyrepleierstudentene 1. semester
og igjen i deres klinikkrotasjon i 4. semester. Veterinærstudentene får undervisning i Treningsklinikken
«FÊ`iÌÊ«À«i`iÕÌÃiÊÕÀÃÊ}ÊÊvÀÃ©Ã`ÞÀCÀiÊÊÈ°Ê
semester, samt klinikkrotasjonen i 7. semester. I tillegg
er Treningsklinikken åpent 2 timer én dag i uken, med
instruktør, slik at studentene kan få tilgang til modellene på frivillig basis. Siden 2013 er også en student
blitt ansatt for å holde Treningsklinikken åpen 2 timer
én dag i uken på kveldstid, noe som øker tilgangen for
studentene. De databaserte produktene som ble overført til biblioteket er tilgjengelige for alle studentene i
hele bibliotekets åpningstid.

Studier om bruken av dyr og alternativer i undervisningen

Det ﬁnnes ﬂere utenlandske studier som indikerer at
alternativer til bruken av levende dyr har hatt en positiv
effekt på studentene (14-19). Noen studier fokuserer
på at avlivingen av dyr til undervisning kan være et
problem for studentene (20, 21). En del andre studier
konkluderer at bruken av levende dyr på lang sikt
er mer kostbart enn bruken av alternativer (22) og at
undervisningen er mindre effektiv (23, 24).
Det er utført få undersøkelser av denne typen i
Norge. Det er skrevet to fordypningsoppgaver om
6ÃÊÕÌi`>ÀÉ/Ài}ÃÊÓx]ÊÓÈ®°Ê iÊiiÊ
handlet mest om de forskjellige typer alternativer, mens
den andre undersøkte om bruken av rommet har hatt
en positiv effekt på studentene ved NVH i form av økt
selvtillit. Der ble det fokusert spesielt på grunnleggende
kliniske ferdigheter som blodprøvetaking på hund,
siden dette er noe som modellene i Treningsklinikken
dekker best. Spørreskjemaer ble sendt til både dyrepleierstudentene og veterinærstudentene som studerte ved
NVH ﬁre år før og etter 2009, som var året da Multimediarommet ble åpnet. Analysene viste signiﬁkant høyere
selvtillit hos studentene etter 2009.

Konklusjon
Det ﬁnnes nå et stort utvalg av avanserte produkter
som gjør det mulig å erstatte eller supplere bruk av dyr
i mange studier, inkludert veterinærmedisin. Bruken av
dyr i undervisningen er et tema som engasjerer mange,
som en del av den økte fokuseringen på dyrevelferd
og etikk. Formålet med undervisningen står sentralt
i vurderingen om det er nødvendig å bruke dyr. Det
er utarbeidet retningslinjer for å gjøre det enklere å ta
denne avgjørelsen.
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