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Rektor

Föreskrifter för djurbaserad forskning utanför Sveriges gräns
för forskare vid Lunds universitet
Bakgrund
Lunds universitet framhåller i sina grundläggande värderingar, vision och mål
uttryck som akademiska värden, respekt, tolerans, omtanke gäller i alla relationer,
gemensamt ansvarstagande och kvalitet. I målformuleringen uttrycks vikten av att
nå ”Högsta kvalitet i utbildning, forskning…..” genom bland annat
kvalitetsutveckling. Dessa honnörsuttryck omfattar inte bara våra relationer till
människor och forskning utan markerar också Lunds universitets syn på de djur
som utgör en nödvändig förutsättning i arbetet inom forskningsområden som
ekologi, etologi och medicin.
Dagens forskningsverksamhet är globaliserad och bygger på samarbeten i olika
konstellationer världen över i syfte att optimera tillvaratagande av t.ex.
kompetenser, erfarenheter, avancerade djurfaciliteter och analysutrustning. I
praktiken innebär detta att forskare från Lunds universitet aktivt kan delta i
djurbaserad forskning utanför Sveriges gränser och därmed studier som godkänts
av andra länders motsvarigheter till svenska djurförsöksetiska nämnder.
Lunds universitet vill tydligt markera att det, av såväl legala som etiska skäl, är en
självklarhet att all användning av djur i vetenskapligt syfte vid Lunds universitet
ska leva upp till gällande nationella föreskrifter, som utgår från ett för EUs
medlemsstater gemensamt direktiv (2010/63/EU).
Beslut
Lunds universitet föreskriver följande med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen
(1992:1434).
När forskare från Lunds universitet genomför eller deltar i djurbaserad forskning i
länder utanför Sverige ska deltagandet i sådana försök, om vid Lunds universitet
ansvarig forskare misstänker att villkoren för den aktuella djurhantering skiljer sig
från de principer som genomsyrar EUs direktiv, först värderats och godkänts av
Lunds universitets Nämnd för djurskyddsfrågor. Utgångspunkten vid sådan
bedömning, som ska dokumenteras (se bilaga) innan samarbetet inleds, ska vara att
djuranvändningen, från etisk synpunkt, inte är mer tillåtande än vad som gäller vid
genomförande av motsvarande försök inom EU.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av universitetsveterinär
Anders Forslid.
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Bilaga till
Föreskrifter för djurbaserad forskning utanför Sveriges gräns för forskare vid
Lunds Universitet.
Ansvarig forskare vid Lunds Universitet
Namn:
Fakultet:
Avdelning:

Samarbetspartner
Namn:
Universitet:
Land:
Land där försöket kommer att genomföras:

Projektets titel:

Har försöket genomgått officiell djurförsöksetisk prövning?
Ja

Nej
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Forts.
Bilaga till
Föreskrifter för djurbaserad forskning utanför Sveriges gräns för forskare vid
Lunds universitet
Vilket/vilka djurslag ingår i försöket?

OBS! Involverar samarbetet användning av primater ska ärendet alltid tillställas
Nämnden för djurskyddsfrågor för godkännande.
Överensstämmer, enligt ditt bedömande hanteringen/användningen av djur i det
aktuella försöket med de principer för djurhantering som genomsyrar EUs
direktiv (Dir 2010/63/EU)?
Ja

Nej

Om Ja så skickas denna bilaga till Lunds universitets Nämnd för
djurskyddsfrågor för arkivering.
Om Nej så skickas ärendet till Lunds universitets Nämnd för djurskyddsfrågor
för bedömning och beslut.

___________________________________
Ort
datum

_________________________________________
Underskrift ansvarig forskare vid Lunds universitet
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