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GÖTEBORGS UNIVERSITETS POLICY FÖR
DJURFÖRSÖK
Inledning
Djurförsöksbaserad forskning utgör en viktig och central del av naturvetenskaplig och medicinsk vetenskap
som bidrar till ny kunskap med avgörande betydelse för människors och djurs liv och hälsa. Ny kunskap
inom dessa vetenskapsområden har erhållits och kan fortsatt många gånger enbart erhållas genom
djurförsöksbaserad forskning. All användning av djur vid Göteborgs universitet bedrivs i enlighet med
nationell lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt allmänna råd. EU:s direktiv (2010/63/EU) innehåller
ytterligare riktlinjer. Lagstiftningen fungerar som en grund för universitetets strävan att hålla en hög standard
inom verksamheten gällande hållning och skötsel av djur, när och hur djur används i försök och utbildning
samt hur personal som använder djur i försök utbildas. All personal och alla studenter vilka är involverade i
forskning där djur används ska vara förtrogna med den lagstiftning och de riktlinjer (nationella och lokala)
som gäller för verksamheten.

Djurskyddsorganet
Göteborgs universitets djurskyddsorgan (GU-DO) arbetar enligt de uppgifter som anges i lagstiftningen
(SJVFS 2019:9). Djurskyddsorganet vid Göteborgs universitet består av föreståndarna för djurens välfärd
och skötsel, veterinärer, tillståndshavare, forskare samt representant för den personal som sköter djuren.
Djurskyddsorganet ska informera och ge råd till berörd verksamhet och fungera som remissinstans i
djurförsöksfrågor.

Allmän djurförsökspolicy för forskare knutna till Göteborgs
universitet
Djur ska användas på ett ansvarsfullt sätt och genomförande av djurförsök av forskare knutna till Göteborgs
universitet ska följa 3R-principen (Reduce, Refine, Replace). Detta innebär att Göteborgs universitet ska:
• Använda så få djur som möjligt. Djurmodeller som används ska kunna ge svar på den vetenskapliga
frågeställningen med användning av minsta möjliga antal djur (Reduce).
• Kontinuerligt förbättra djurens förhållanden vad gäller stallning, skötsel och miljöberikning, samt
minimera stress och smärta som en del djur utsätts för under försöken (Refine).
• Följa utvecklingen av nya diagnostiker, tekniker och plattformar i syfte att ersätta djurförsök med
djurfria modeller där detta är möjligt (Replace).

Djurförsöksbaserad forskning utomlands
Internationellt samarbete är en viktig del av medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Därför blir det ofta
aktuellt för forskare vid Göteborgs universitet att åka utomlands för att bedriva forskning vid annat
universitet eller institut. Vid djurförsöksbaserad forskning som utförs utomlands av forskare vid Göteborgs
universitet ska fastställda normer för forskningsetik vid djurförsök inom Sverige (inkl. övriga EU) utgöra
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riktlinjer. Etiska tillstånd ska sökas i det land där försöken ska bedrivas och en kopia av detta ska skickas till
Djurskyddsorganet vid Göteborgs universitet för kännedom.

Utbildning
All personal som använder, deltar i användning av levande djur eller vårdar djur som används för
vetenskapliga ändamål ska ha genomgått utbildning i försöksdjursvetenskap i enlighet med gällande
lagstiftning, vilket bland annat innebär att all utbildning (teori och praktisk kompetens) måste vara avklarad
innan arbetet påbörjas. Vidareutbildning (EU direktivets CPD – Continuous Professional Development) ska
ske och dokumenteras fortlöpande för både djurskötande personal och övrig personal som arbetar med djur.
Studenter vid Göteborgs universitet som läser kurser eller program där kunskapsinnehållet baseras på
djurförsök ska få genomgång av lagstiftning och den etiska prövningsprocessen av djurförsök.
Utbildningsorganisationen skall tillse att detta görs.

Externa relationer i frågor gällande djurförsök
All information från universitetet om djurförsök ska präglas av saklighet och kvalitet.
Användning av djur i forskning väcker frågor. Göteborgs universitet anser därför att det är viktigt att förklara
varför djurförsök krävs, varför det inte är möjligt att helt ersätta djurförsök med andra metoder, hur etik och
bedömningsprocesser går till, samt hur vår djurverksamhet ser ut och fungerar. Våra externa målgrupper
inkluderar allmänhet och beslutsfattare, media och organisationer med fokus på olika frågor kring
försöksdjursverksamhet. Att stödja en dialog om betydelsen av att använda djur för vetenskapliga syften är
också av stor vikt. Göteborgs universitet är aktivt och engagerat i en rad olika instanser i samhället där
djurförsöksfrågor diskuteras.
Information om djurförsök vid Göteborgs universitet och länkar till relevant information om gällande regler
om djurförsök finns tillgängligt på Göteborgs universitets externa webbplats, som en del av informationen
om forskningen vid Göteborgs universitet.
Vid frågor som inkommer till Göteborgs universitet ska i första hand den som har bäst kunskap i en fråga
eller ansvar för området uttala sig. Forskare, veterinärer och andra som arbetar med djurförsök ska i mesta
möjliga mån själva svara på frågor inom sina ansvarsområden samt tillhandahålla underlag och
informationsmaterial för hantering av frågor. När man som anställd vid Göteborgs universitet svarar på
frågor bör det tydligt framgå om man gör det i egenskap av enskild medarbetare eller som talesperson för
Göteborgs universitet.
Föreståndaren för information på respektive djurfacilitet ansvarar för beslut om besök, filmning och
fotografering. Kommunikationsansvarig på den enhet som en extern fråga berör, kan hjälpa till med
samordning och förmedling av information.

__________________________________________________________________________________
Denna policy ska ses över årligen och vid behov uppdateras av en arbetsgrupp utsedd av Djurskyddsorganet
vid Göteborgs universitet.
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