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Djurförsökspolicy 
 

Vid Göteborgs universitet ska försöksdjur användas på ett ansvarsfullt sätt vid forskning, i de 
fall då det saknas tillförlitliga djurfria modeller. Följande principer gäller all användning av för-
söksdjur inom Göteborgs universitet. 

• Arbetet ska bedrivas i enlighet med lokala, nationella och internationella lagar, förordningar 
och föreskrifter samt allmänna råd. 

• Planering och genomförande av djurförsök ska följa 3R-principen (Reduce, Refine, Replace). 
Detta innebär att Göteborgs universitet ska: 

� Använda så få djur som möjligt, av lämplig art, som ändå ger statistiskt säkra resultat 
(Reduce). 

� Kontinuerligt förbättra djurens förhållanden vad gäller stallning, skötsel och miljöberik-
ning, samt minimera stress och smärta som djuren eventuellt utsätts för under försöken 
(Refine). 

� Följa utvecklingen av nya diagnostiker, tekniker och plattformar i syfte att ersätta djur-
försök med djurfria modeller (Replace). 

• Djurförsöken ska vara förenliga med ett hållbart utnyttjande av naturresurser och omsorg 
om miljön. Försöken ska planeras så att enskilda djurarter eller biologisk mångfald inte hotas.  

• Personal som arbetar med försöksdjur ska ha genomgått utbildning för skötsel och hantering 
av försöksdjur. Djurskötande personal vidareutbildas fortlöpande. Även vidareutbildning av 
forskande personal eftersträvas. 

• Studenter vid Göteborgs universitet som läser kurser eller program där kunskapsinnehållet 
baseras på djurförsök ska få en genomgång av lagstiftning och etisk prövning av djurförsök. 

• Arbetet med djur ska utföras under förhållanden som uppfyller kraven på god arbetsmiljö för 
djurskötande och forskande personal. 

• Personal motiveras att engagera sig i och ha en dialog med föreningar, grupper, råd och andra 
instanser i samhället där djurförsöksfrågor diskuteras. Idag har universitetet representation i: 

� Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursfrågor 

� Styrgruppen och redaktionsrådet till webbplatsen djurförsök.info 

� Jordbruksverkets etik- och utbildningsgrupp 

� Jordbruksverkets brukarråd 

� Den regionala djurförsöksetiska nämnden 

• Göteborgs universitet värnar om goda medierelationer och informerar aktivt om djurförsök. 
Liksom all annan information från universitetet ska informationen om djurförsök präglas 
av öppenhet, kvalitet och samhällsengagemang. Universitetsveterinären är talesman för 
djurhållningen vid universitetet och borgar för informationens kvalitet. Enskilda, ansvariga 
forskare är talesmän för respektive forskningsprojekt. 
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• Universitetet ska verka för att information om större förändringar i nationell lagstiftning eller 
EU-direktiv diskuteras och debatteras inom universitetet och med andra intressenter, inklu-
sive myndigheter och organisationer på nationell och lokal nivå. 

• Universitetet kan fungera som remissinstans i försöksdjursfrågor för andra myndigheter, 
exempelvis Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet. 

• Vid nationella och internationella samarbeten där djurförsök ingår eftersträvas lika höga krav 
på etik och miljö som Göteborgs universitet tillämpar.  

• Denna djurförsökspolicy ska säkerställa att djurförsöken och djurens situation förbättras i 
takt med utvecklingen. Policyn ses över årligen och uppdateras vid behov av en arbetsgrupp 
under ledning av universitetsveterinären. 

 


