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Bakgrund  

Lunds universitet är ett internationellt universitet vars forskning i 

många fall bedrivs utanför Sveriges gränser. Sådan forskning 

faller endast i undantagsfall under de regler som i Sverige syftar 

till att skydda människor, djur och samhälle. Ett exempel är 

lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor som endast är tillämplig på forskning som genomförs 

i Sverige.  

 

I många länder finns regler och riktlinjer som motsvarar de 

svenska. Ibland saknas dock sådana eller så lever de inte upp till 

vad som i Sverige anses vara en acceptabel standard. Detta är 

olyckligt i de fall då forskningen involverar människor; inklusive 

personuppgifter och biologiskt material från människor.  

 

Forskning som bedrivs vid Lunds universitet måste respektera 

lagar och regler i det land där forskningen bedrivs, men dessa får 

inte tas till intäkt för etiskt oförsvarbar forskning. En föreskrift, 

som reglerar universitetets forskning utomlands, syftar till att 

universitetets forskare lever upp till en standard som minst 

motsvarar den svenska när de bedriver forskning i andra länder.  

 

Oavsett forskningsområdet är det angeläget att universitetet 

säkerställer en hög etisk standard.  
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När det gäller forskning på djur har Lunds universitet beslutat 

om en föreskrift som syftar till att tillse att all användning av 

djur i vetenskapligt syfte vid Lunds universitet lever upp till 

gällande nationella föreskrifter, vilka i sin tur utgår från ett för 

EU:s medlemsstater gemensamt direktiv (2010/63/EU).  

 

Beslut 

Med stöd av 2 kap 5§ högskolelagen (1992:1434) föreskriver 

universitetet följande.  

 

Anställda vid universitetet ska inte: 

• medverka i forskningsprojekt i utlandet utan att få tillgång 

till information av betydelse för etisk bedömning av 

forskningen, 

• medverka i forskningsprojekt i utlandet som inte lever 

upp till den etiska standard som gäller för forskning i 

Sverige,  

• förlägga aktiviteter till utlandet i syfte att undvika 

publicitet, granskning eller kritik avseende forskningens 

innehåll eller genomförande.  

 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-03-25 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 

av stf förvaltningschef Cecilia Billgren efter hörande av 

representant för Lunds universitets studentkårer och efter 

föredragning av utredare Magnus Gudmundsson, 

Universitetsledningens kansli.  

 

 

 

Erik Renström   
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