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Sammanfattning

ochinventeringuppgifthaft iUtredningen har göraatt enen
utvärdera detochi landetförsöksdjursanvändningenbedömning attav

harVidaredjurförsök.alternativ tillforskningtillstöd lämnas omsom
ytterligarekrävs förvaduppgift granskahaftutredningen i attatt som

utarbetaoch därvidi landetförsöksdjursanvändningenbegränsa en
skulledärmedsambandbegränsning. Iför sådanhandlingsplan en

med 50försöksdjursanvändningenreducera procentfrågan attom
miljöhandlings-femtes.k.unionens EUEuropeiskamålet ienligt

ingickuppdraget översynutredas. göraI även att avenprogram
bedrivitshur den harverksamhet ochförsöksdjursnämndensCentrala

kunde behövaverksamheten göras.förändringardeföreslåsamt somav
förforskningsstödetförslag till hurskulle bl.a. lämna attUtredningen

Slutligenorganiseras.bordetill djurförsökmetoderalternativafrämja
deerfarenheternauppgift utvärderahaft iutredningenhar attäven av

sammanhangetdetoch iverksamhetnämndernasdjurförsöksetiska
ochprövninghittillsvarandenämndernasutfalletanalysgöra avaven

nämnderna.inomutvecklatspraxisden som

djurförsökDefinitionen av

avgörandedjuranvändningenmedändamålet ärdetSverigeI är somav
tillstånd fördjurförsök. krävsDetbetraktasskallför denna ettsomom

vetenskapliganvändningenmedändamåletdjur äranvändaatt om
framställningsjukdomsdiagnos,undervisning,ellerforskning av

ändamål.jämförligaandraellerprodukterkemiskaläkemedel eller
godkännandeändamål kräverför nämndadjur ävenAnvändning av

nämnd.djurförsöksetisksynpunktfrån etisk enav
123konvention ETSEuroparådetsratificerade år 1988Sverige om

vetenskapligtförsök ochföranvändsryggradsdjur annatskydd somav
sigförbunditimedlemskap EUSverige sittharändamål. Vidare genom

försöksdjursanvändning. I86/609/EEGgenomföra direktivetatt om
fördjuranvändningdjurförsökdefinierastvå dokumentdessa avsom

tillfoga djuretändamål, kanvetenskapligtförsöks- eller annat som
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lidande, ångest eller bestående skador. Undantag för desmärta, görs
skonsamma metoderna godtagits i modern praxis förmest som

avlivning och märkning djur.av
djur omfattas bestämmelsernaDe djurförsök ärsom av om rygg-

radsdjur.

Europeiska femte miljöhandlingsprogramunionens

År 1992 publicerade Europeiska kommissionen dokument med titelnett
Towards Sustainability CommunityA European of PolicyProgramme:
and Action Relation the Environment and Sustainableto
Development. Dokumentet kallas också femte miljöhandlings-EU:s

beträffande försöksdjur,I detta skyddet för målet ärattprogram. anges
50-procentig minskning antalet ryggradsdjur föranvändsen av som

vetenskapliga ändamål år 2000. Det medlemsländernaEU,attper anges
och industrin har härför.att agera

Den innebörden det uppställda målet har kommitnärmare attav
diskuteras bland de intressenter berörda frågan. Förärsom av
närvarande pågår det arbete med revidera det aktuellaett att
miljöhandlingsprogrammet. Enligt det förslag den Europeiskasom
kommissionen har arbetat fram klargörs målet 50-procentigatt om en
minskning försöksdjursanvändningen år 2000 politiskärav per en
målsättning. också helt klart fråganDet står har hög prioritetatt en
inom Miljöhandlingsprogrammet fingervisningEU. bestämdutgör en

såväl använder djurförsök olikade de medlems-attom som som
länderna skall kraft förarbeta med minska användningenatt av
försöksdjur. har bidragit till detta arbete främst inrättandetEU genom

for Validation ofEuropean Centre the Alternative Methodsav
ECVAM.

Användningen försöksdjurav

viktigaste till djurförsökDen anledningen sökandet efter kunskap.är ny
vill få sådana kunskaper ochMan metoder sjukdomar hos människaatt

och djur kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. Försöksdjur
används vid produktion vissa vacciner. djurförsökVidareäven görsav
för säkerhetstesta mediciner och andra substanser.att

De använder försöksdjur i Sverige kan delas in i huvud-tresom
Den består universitet/landsting/kommun.störstagrupper. gruppen av

Den läkemedelsindustrin. Den sistanäst största utgörs avgruppen
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friståendebestårtvå övriga,betydligt mindre deänär avgruppen, som
läkemedelsindustrin.tillinte höroch företagstatliga myndigheter som

deförsöksdjuren ochvanligastefiskar defåglar ochråttor,Möss, är
använd-totaladentillsammans 95under år 1996utgjorde procent av

Europarådetsdefinitionen ienligtförsöksdjurAnvändningenningen. av
Medoch råttor.domineras dockdirektivoch EG:skonvention mössav

modifieradegenetisktför framställningteknikerintroduktionen avav
till djurfått tillgångde årenforskningendjur har senaste som ger

heltfunktion iklarläggaprecisionmedmöjlighet ettatt stor genemas
sjukdomar.modeller förfungerakanoch få fram djurdjur somsom

djur kommeranvändningenbedömerUtredningen atttransgenaatt av
innebäradetta kommerHuruvidaframtiden. attöka den attnärmaste

det svårareökakommerförsöksdjursanvändningentotala är attden att
siguttala om.

000minskat från 914försöksdjursanvändningenSedan år 1970 har
faktorer.fleraminskning beror troligendjur.djur till 718 400 Denna

prövningendjurförsöksetiskadendet säkertTill del ärstor som
försöksdjursbesättningar,ihälsoinventeringarinfördes år 1979, som

försöks-effektiviseradförfinad ochdjurhälsa,till bättrelett samt enen
påverkatbiomedicinsk forskning hardjursanvändning inom som

detillskrivasminskningendel kanvissanvändningen. Till även
fram.tagitsmetoder till djurförsökkompletterandealternativa och som

forskningdenomfattningensammanhangbeakta i detta ärAtt att av
denfinns inomläkemedelsutvecklingdeni landet ochbedrivs somsom

period.underläkemedelsindustrin har ökatsvenska samma
och EG:skonventionenligt EuroparådetsdjurförsökDefinitionen av

för årsvenska. medfördedenbegränsad Dettadirektiv t.ex.änär mer
bestämmelserenligt svenskaförsöksdjursanvändningen1996 att var

Europarådskonven-enligtanvändningendubbelt såän stor sommer
artiklar.EG-direktivetsochtionens

djurförsökdefinitionensvenska ärenligt dendetEftersom av
dennaavgörande fördjuranvändningenändamålet med är omsomav

definitionensvenskadendjurförsök, omfattar ävenskall ettvaraanses
fårför något ingrepp. Dettadär djur intedjurförsökssituationer utsätts

användningharnämndernadjurförsöksetiskade prövatill följd attatt
deallmänheten ellerförvarkensynpunktetiskdjur somurav

sökandenaförallt inteframförnämnderna ochdjurförsöksetiska
prövning. Dettaetiskkräveretiskt problemframstår något somsom

och belastardjurförsöksetiska nämndernaför deförtroendetskadar
Utredningenonödan.nämnderna idjurförsöksetiskadeäven anser

frånavvikerdjurförsök inteordningdärför rimlig attatt somvoreen
prövning.etiskfrån kravethusdjur undantassedvanligt hållande av

fördjuren inteförutsättninggälla underdockskallUndantaget att
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vetenskaplig forskning eller undervisning eller andra jämförliga
ändamål avlivas eller för lidande eller obehag.utsätts

l undervisningen grundskole- och gymnasienivå saknas det i de
allra flesta fall skäl skulle användningen djur försvarbar.görasom av
Det område där det finns god tillgång tillär alternativa metoderett en
till djurförsök. Vidare användningen sällan angelägen frånär allmän
synpunkt. Utredningen föreslår därför det huvudregel inte skallatt som

tillåtet använda djur i undervisningen grundskole- ochattvara
gymnasienivå.

Alternativa metoder

De årtiondena har frågan möjligheten användasenaste attom
alternativa metoder till djurförsök blivit alltmer fokuserad och
djurförsök får inte utföras likvärdig kunskap kan vinnasom genom
användning alternativa metoder. Definitionen vad ärav av som en
alternativ metod oklar. Såväl forskare, politikerär representantersom
för djurskyddet har emellertid i princip kunnat sig kring de 3 Rznsena
princip refinement, reduction och replacement. Denna princip de--
finierar, alternativ till djurförsök, varje metod innebärsom som en
förbättring djurens situation, minskning i användningen för-av en av
söksdjur eller totalt ersättande försöksdjursanvändningen.ett av

De metoder inom vissa användningsområden kan sägas utgörasom
alternativ till djurförsök kan delas

vävnadskulturer0
användning ryggradslösa djur0 av
användning mikroorganismer0 av
kemiska metoder0
tekniska metoder0

finns i dagDet mängd alternativa metoder till djurförsök. Denen
minskning hittills skett försöksdjursanvändningen tillskrivssom av
dock de flesta bedömare inte främst de alternativa metoderna. Dettaav
beror bl.a. på metoderna inte kompletta vid jämförelse medäratt en
användningen intakta organismer, vilket får till följd djurförsökattav
ibland måste utföras för bekräfta resultat från användningatt av
alternativa metoder. finnsDet bakgrund härav endast fåtalmot ett
alternativa metoder helt djurförsök. praktiken hämmasIersättersom
användningen alternativa metoder till del grundäven storav av
otillräcklig utvärdering. Av det sagda följer användningenatt av
alternativa metoder för främstnärvarande komplement tillutgör ett
användningen djurförsök.av
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forskning förutsätt-grundforskning målinriktad bedömsochInom
framtiden använda alternativa metoder till djurförsökningarna för iatt

den framtiden ioch kommer inombegränsade, även närmaste storman
djurförsök. alternativa metodernautsträckning hänvisad till Deatt vara

viktigtdessa områden fortsättakommer dock inom utgöraatt ett
komplement till djurförsök.

toxicitetstestning i viss måndet gäller säkerhets- ochNär samt
i dag många alternativa metoder tillläkemedelsutveckling, finns det

fort framåt. närvarande saknasUtvecklingen går också Fördjurförsök.
värde i praktiskatillräcklig kunskap metodemasemellertid om

utförakunskap skaffa sigSådan måstetillämpningar. att enman genom
tillförlitlighet och relevans förutvärderingsstudie, där metodenss.k. ett

utvärdering med positivt resultat vidtarfastställs. Eftervisst ändamål en
bli godkänd för användning industrimetoden skallarbetet med att av

tidskrävandesåledes omständlig ochmyndigheter.och Det är en
komma praktisk tillämpningmetoder kan iinnan alternativaprocess

Även de aktuella användningsområdenadjurförsök. inomoch ersätta
framtidmetoderna inom överskådligdärför de alternativakommer en

till djurförsök.komplementfrämst utgöraatt
använda alternativa metoder bedöms däremotMöjligheterna att vara

produktkontroll biologiskt aktivaproduktion ochmycket goda för av
område jämförande studier medkandettasubstanser. Inom man genom

ochaktuella substanserna kan upptäckasdedjurförsök visa mätasatt
metod med djurförsök.alternativlika bra somgenom en

i dag mycket goda möjligheter tillredanfinns vidareDet använ-att
allautbildning på nivåer.metoder inomda alternativa

forskningsstödetstatligaDet

medelerhållit statligaförsöksdjursnämndenhar CentralaSedan år 1980
alternativaför utvecklingendela forskningsanslagför kunna utatt av

skett i samarbetearbete har sedan år 1984till djurförsök.metoder Detta
med medel.också har bidragit Deläkemedelsföretagen,med som

mellan 2,5-4varieratmedlen har under åren ibudgeterade stort sett
miljoner kronor.

forsknings-effekternasvårigheter bedömaföreliggerDet att av
reell djurbesparing.har inneburit någonstödet, dvs. stödetom

utvecklas och bättredärför funnit det behöverUtredningen har att nya
den ursprungliga ansökankunna jämföraanalysinstrument för att om

iprojektet vad gäller dessfaktiska utfalletforskningsanslag med det av
djurbesparande effekt.första hand
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forskningsstödetTidgare gjorda utvärderingar har pekat på attav
forsknngsstödet otillräckligt för i någon mån kunnaär störreatt

utvecklingen alternativa metoder tillpåverka djurförsök. Utred-av
ningendelar denna uppfattning.

närvarande lämnas forskningsstödet främstFör till projekt inom
forskning forskningsområdengrundbrskning eller tillämpad inom som

Utredningen har funnit målinriktadCFN pioriterar. karaktäratt en mer
på fonkningsstödet skulle ändamålsenlig för utvecklaattvara mer
alternaiva metoder. förutsätter dock kan finna metodDetta att man en

ideitifiera lämpliga alternativa metoder. förAnsvaret detta arbeteatt
bör fortsättningsvis ligga på den för djurförsöksfrågor centralaävzn
myndigheten.

aljuförsöksetiska nämndernas verksamhetDe

finns sju djurförsöksetiska nämnder i landet. skallDet Dessa pröva
djurfönök etisk synpunkt. Vid denna prövning skall nämnderna taur

försökets betydelse och å andra sidan lidandethänsyn till å sidanena
för Vidare skall nämnderna avslå djur används fördjlret. att veten-

frånskapliga ändamål det inte kan angeläget allmänom anses
Nämndema skall särskilt diskutera bl.a.:synpurkt.

djurförsöketsyfet med-
försöket uppnås med någon tillfreds-syftet med kanom annan-

djur, med metod eller medställanle metod användningutan av annan
djur slagavannat

inte för lidandeförsöket utformas så djuren utsätts större änattom-
ärabsolut nödvändigtsom

Jedövning eller smärtstillande eller lugnande medel fordras, ochom-
tidigareförsöket onödigt upprepande gjorda försök.är ett avom-
årligen sammanlagt drygtdjurförsöksetiska nämndernaDe prövar

endast fåtal ansökningar.500 trenden. dessa avstyrks I1 Av ett stor
formellutsträcming har skälen för avstyrka ärenden varitatt av

resultat den avvägningkaraktär. djurförsök avstyrksAtt ettsom av
således sällan förekommande.vid den etiska prövningen Iärgirssom

formomkrirg femtedel ärendena lämnar nämnderna någon aven av
modifieringar kan dels bestå råd eller rekom-modifiering. Dessa av

villkor för nämndernastill sökanden, delsmendaioner utgöra
förvaringen djuren,flesta modifieringar behandlartillstyrlan. De av

bedövnings- och avlivningsmetoder.försökms genomförande samt
tillstyrka ansökningar djurförsöknämndernas beslutM01 att om

nämndledamöter i femtedel ärendena.sig enskilda ca en avreserverar
majoritet de ärenden behandlasnnebärDetta att stor aven av som
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nämndledamöter. Desamtligatillstyrksnämnderna reserverarsomav
politiker. begrän-djurskyddet och Iförfrämstsig representanterär en

djurförsökspersonal harförekommitdetomfattning harsad även att
sigordförandenochforskaresig. Attreserverat reserveraren
förgäller skälendetundantagsfall. Närendast iförekommer

innebärsådanadessadomineras reservantenreservationerna attsomav
förförsöket innebärellerförsöketsyftet med ettifrågasätter attanser

för djuren.lidandestort

försöksayursanvändningenbegränsaHandlingsplan för att

begränsamedarbetetnödvändigtdet attUtredningen är attattanser
Specielltsituation.från djurensförsöksdjur utgåranvändningen av

djurförsöken. Detplågsammafrån debortkommadetviktigt är att
hosplanet,politiskapå detflera nivåer:fortgåbörframtida arbetet

politiskadenmöjliggöraforskarna. Förblandoch attmyndigheterna att
regeringenföreslåsoch adekvateffektivblir attmålstymingen

med upplysningarriksdagenskrivelse tillkontinuerligt lämnar omen
djurförsöksfrågoma.

medsigfortsätterSverigenödvändigtvidare attDet attär engagera
i frågoroch inom EU rörsammanhanginternationellaikraft som

djurförsöksanvändningen.

för frågormyndigheterdeförändringarBehov somansvararsomavav
försöksdjursanvändningenrör

djurförsöks-dejordbruksverk,försöksdjursnämnden, StatensCentrala
främstmyndigheterdeoch kommunernanämnderna äretiska som

tillfredsställandepådjurförsöksfrågoma hanterasför ettattansvarar
sätt.

i deverksamheternahurkritiskdelari vissaUtredningen motär
vill dockUtredningen ävenfungerar.nämndernadjurförsöksetiska

positivmyckethaftharutförthittillsarbete dedetframhålla att en
ökathari detiförsöksdjursanvändningen atteffekt på stort, man

deförsöksdjuranvänderandraochforskarnamedvetandet hos omsom
djurskydds-och dedjurförsökmedförbundnafrågornaetiska ärsom

försöksdjuren.vid hanteringenbeaktasmåsteaspekter avsom
nämndernadjurförsöksetiskadeförförutsättningväsentlig attEn

och allmän-forskarnasåtnjutauppgift, ochfullgöra sinkunnaskall
erforder-harnämndernaemellertidframtiden,iförtroendehetens är att

förbätt-ochförändringaråstadkomma dekunnaFörlig kompetens. att



20 Sammanfattning SOU 1998:75

ringar inom djurförsöksverksamheten önskvärda kan inteärsom man
heller bortse från betydelsen väl fungerande tillsynsverksamhet.av en
Det krävs därför enligt utredningens mening ökad kompetens till de
djurförsöksetiska nämnderna och till tillsynen försöksdjuren. För attav
erhålla detta föreslår utredningen inrättar heltidstjänster,att man som
innebär med specialkompetens dels får verka i deatt personer
djurförsöksetiska nämnderna, dels får tillsynen försöksdjuren.utöva av
En del nämndernas för ärenden etisk prövning blirstor attav ansvar om
tillräckligt utredda och allsidigt granskade från djurskyddssynpunkt
skall läggas på dessa tjänstemän. skallDe därvid bereda ochnya
föredra ärendena i de djurförsöksetiska nämnderna, inte självamen
delta i nämndernas beslut. tjänstemännenDe med hänsyn tillärnya
sina kvalifikationer och till de kommer ha neutral irollatt att en
nämnderna, väl lämpade tillsynen försöksdjurs-även utöva överatt
verksamheten. FöreslagnaDen ordningen kommer bidra till välatt en
fungerande samverkan mellan de djurförsöksetiska nämnderna och
tillsynsmyndigheten, vilket utredningen funnit angeläget flera olikaav
skäl. De tjänsterna föreslås finansieras avgifter.nya genom

För ytterligare höja kompetensen hos de djurförsöksetiskaatt
nämnderna föreslår utredningen nämndernas ledamöter erhåller rättatt

djurförsöken genomförs. Lämpligt enstakanärvaraatt när är att
nämndledamöter tillåts följa med tjänstemännen de tillsynennär utövar

djurförsöken. Nämndledamötema skall därvid inte delta i tillsyns-av
arbetet, endast delta observatörer.utan som

Under arbetet med bedöma vilken central myndighet böratt som
huvudman för de tjänstemännen, har utredningen kommitvara nya

fram till slutsatsen den nuvarande uppdelningen djurförsöks-att av
frågor två centrala myndigheter Centrala försöksdjursnämnden--
och Statens jordbruksverk inte längre kan adekvat. Det äranses-
viktigt samla kunskap beträffandeoch kompetens sådanatt en
komplicerad verksamhet djurförsöksverksamheten ochpå ettsom

ställe. centralaDen myndigheten skulle därmed förut-samma ges
sättningar erhålla total bild försöksdjursverksamheten i landet.att en av
Utredningen har funnit det ändamålsenligt samlaäratt mest att
djurförsöksfrågorna under den resursstarka myndigheten, dvs.mest
Statens jordbruksverk.
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Författningsförslag

djurskyddslagenändring iFörslag till lag1 om

1988:534

skall ha1988:534djurskyddslagenföreskrivs §Härigenom 24att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§24
efterlevnadenden centrala tillsynenJordbruksverket överutövar av

harföreskrifterangivet, dedenna lag och, inte ärannat somavom
övrigasamordnarJordbruksverketlagen.meddelats med stöd av
hjälp ibehov råd ochverksamhet och lämnar vidtillsynsmyndigheters

denna verksamhet.
denJordbruksverket utövar

efterlevna-tillsynenlokala över
och delagdennaden av

meddelatsharföreskrifter som
betrafandelagenstödmed av

lokalerochsådana djur som
§§.och 1919i aavses

inom kommunentillsynenisådan nämnd 16 §En utövarsom avses
någotskalltillsynenföreskrivitregeringen inte har utövasattom

personal idjurskyddsutbildadtillgång tillNämnden skall hasätt.annat
sinakunna fullgöranämnden skallföromfattning behövsden attsom

tillfredsställandeuppgifter sätt.ett
myndigheterdeden ellerskallTillsynen i övrigt utövas somav

regeringen bestämmer.
vidbehövsden hjälplämnaPolismyndigheten skall begäran som

tillsynen.

lydelse 1992: 1095.Senaste
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lag träderDenna i kraft den

kommentarer tillFör den föreslagna ändringen paragrafen hänvisasav
till betänkandets avsnitt 14.2.2 och l4.2.3.
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Å

i djurskydds-ändringförordningtill2 Förslag om

1988:539förordningen

djurskyddsförordningenoch 52föreskrivs 49Härigenom att
följande lydelse.haskall1988:539

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

49
till åhänsynnämndenärende skallVid prövningen taett enaav

för djuret.lidandetandra sidanoch åbetydelseförsöketssidan
föranvända djurfåansökanavslåskallNämnden attomen

kananvändning intesådanändamål,vetenskapliga ansesom en
skall också avslåNämndensynpunkt.allmänfrånangelägen en

möjligt fådetdjur,användning är attsådanansökan omavom
metoder.andrakunskaplikvärdig genom

avslåskall nämndenVidare
få användaansökan attomen
ellergrundskolansdjur i gymna-

undervisning. Nämn-sieskolans
godkännadockfården en

få använda djuransökan iattom
använd-undervisning,sådan om

försker inomningen ramen en
yrkesinrikiningmedutbildning

djur.medarbetemot

2 lydelse 1998:57.Senaste
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52
Sedvanligt hållande hus-av

djur för ändamål isom avses
första19 stycket djurskydds-§

lagen 1988:534 behöver inte
sådant etiskt godkännande som

första stycket21 §isägs
nämnda förutsättninglag under

djuren sådanaförinteatt
ändamål föravlivas eller utsätts
operativt ingrepp, insprutning,
blodavtappning eller annat
lidande.

Centrala försöksdjursnämn- Centrala försöksdjursnämn-
den får meddela föreskrifter den får meddela föreskrifterom om
undantag från kravet på etiskt ytterligare undantag från kravet
godkännande enligt djur- på etiskt godkännande enligt21 § 21
skyddslagen 1988:534 djurskyddslagen 1988:534§om
djuren för djuren förinte operativt inteutsätts utsättsom

blodav- insprutning,ingrepp, insprutning, operativt ingrepp,
eller lidande. blodavtappning ellertappning annat annat

lidande.

träder kraft denförordning iDenna

paragrafema hänvi-kommentarer till de föreslagna ändringarnaFör av
betänkandetstill avsnitt l4.3-14.3.4.sas

3 lydelseSenaste 1998:57.



25SOU 1998:75

och arbeteUtredningens uppdragl

Utredningsuppdragetl 1
.

denbeslöts regeringen 6dir. 1997:43direktivUtredningens marsav
skallframgår utredningenbilagadirektiven, göra1997. Av att ense

i landetförsöksdjursanvändningenbedömningochinventering aven
alternativ tilltill forskninglämnasdet stödoch utvärdera omsom

för ytterligarevad krävsskall granskadjurförsök. Utredningen attsom
utarbetalandet och därvidförsöksdjursanvändningen ibegränsa en
skall frågansamband därmedbegränsning.för sådan Ihandlingsplan en

måletenligtförsöksdjursanvändningen med 50reducera procentattom
miljöhandlingsprogram utredas.s.k. femteEuropeiska unionensi

försöksdjurs-CentralaskallUtredningen översyngöraäven aven
föreslå debedrivitsoch hur den harverksamhetCFNnämndens samt

Utredningenkan behövaverksamhetenförändringar göras.somav
främjaforskningsstödet förtill hurförslagbl.a. lämnaskall att

det iorganiseras. Vidaredjurförsök börmetoder tillalternativa anges
nämndernasdjurförsöksetiskadeerfarenheternadirektiven att av

börsammanhangetdet i detutvärderas, ochverksamhet skall görasatt
denhittillsvarande prövning ochnämndernasutfalletanalys avaven

utvecklats inom nämnderna.praxis som

arbeteUtredningens1.2

oftasttillfällen, varvidvid niohaft sammanträdenharUtredningen
formsammanträdena har hållits ihar deltagit.samtliga Ettexperter av

två dagars internat.ettav
för CFN:ssammanträffat medharUtredningen representanter

och hälsoskydds-Miljö-jordbruksverk SJV,alternativutskott, Statens
djurförsöksamfundet plågsammaNordiskaGöteborg,nämnden i mot

djurensFöreningarnadjurskyddsföreningen,SvenskaNSMPD,
riksförbund,djurskyddsföreningarsSverigesriksorganisation,vänners
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djurförsök ochStiftelsen Forskning Medicinska forskningsrådetsutan
för försöksdjursvetenskap. Vidare har utredningen vidMFR enhet ett

träffat ordförandena och sekreterama i de djurförsöksetiskamöte
Utredningen har varit vidnämnderna. närvarande CFN:säven

styrelsemöte den februari 1998.13
har gjort studiebesök på Hässle KarolinskaUtredningen Astra AB,

Smittskyddsinstitutet SMI varit närvarande vidinstitutet och ettsamt
nämndens Göteborg sammanträden. Vidaredjurförsöksetiska idenav

utredaren och deltagit observatörerhar den särskilda experterna som
krigskirurgisk övning.under en

dethar varit närvarande vid CFN den 14-16Sekreteraren av
symposium Effects of Toxicantsseptember anordnade 5th1997 on
Signalling och vid konferensExpression and IntracellularGene en som
novemberstyrelse hade den 26--27 1997. Vidare har sekre-CFN:s

vid förseptember 1997 närvarit Föreningenden 18teraren en av
försöksdjurspersonal anordnad paneldebatt iforsknings- och 3F-väster

oktober åhört den nämndaetik-genteknik och den 8 1997ämnet ett av
föredrag professor Institutionen förföreningen anordnat Jann Hau,av

vid Uppsala universitet. Sekreteraren har ocksåförsöksdjursvetenskap
ochoktober 1997 anordnat planerings-närvarit vid MFR den 28ett av

oktoberoch vid Gentekniknämnden deninformationsmöte 21ett av
informationsmöte regler för kontroll gentekniskorganiserat1997 om av

sekreteraren vid två tillfällen följtverksamhet i Sverige. harDessutom
vid Göteborgs Miljö- och hälsoskydds-med djurskyddsinspektörema

försöksdjur.nämnd vid deras tillsyn av
inbjöd utredningen riksdagsledamöter ochfebruari 1998Den 12

Jordbruksdepartementet, Sverigesfrån bl.a. CFN, SJV,representanter
djurskyddsorganisationer Miljö-flera olika ochlantbruksuniversitet,

komun och i Stockholmsoch hälsoskyddsnämnden i Göteborgs
användningen försöksdjur idelta i diskussionkommun att om aven

utredningen inbjudit docent BirgittaVid detta hadeSverige. möte
professorbyråchefen Stagh,Lunds universitet, Tommy CFN,Forsman,

altemativutskott och avdelnings-ordförande i CFN:sLars Terenius,
hålla särskilda anföranden.chefen Leif Denneberg, SJV, att

medhaft ytterligare kontakterhar under arbetes gångUtredningen
Gentekniknämnden, Naturvårds-kontakter medCFN och SJV samt

ochEuropeiska kommissionen DG XIverket, Fiskeriverket,
forskningsetik dir. 1997:68.Kommittén om

studieresa Schweiz denföretagit till 8-Vidare har utredningen en
därvid für Veterinär-Utredningen besökte Bundesamt1998.10 mars

Basel-Stadt. UtredningenKantonales Veterinäramtoch samman-wesen
från läkemedelsindustrin imedträffade dessutom representanter

och från djurskyddsorganisa-Stiftelsen ForskningSchweiz, från 3R
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tioner. få jämförelser med regelsystemet i andra länder harFör ävenatt
utredningen haft kontakter med Danmark, Finland, Tyskland,Norge,
Nederländerna och USA.

synpunkter, skriftligen ochTill utredningen har också lämnats
muntligen, olika frågor med anknytning till utredningens uppdrag fråni

enskilda engagerade i djurförsöks-organisationer och ärpersoner som
frågor.

har beslut den december 1997 till utredningenRegeringen 11genom
skrivelse från förbud djurförsök påöverlämnat NSMPD motomen
gymnasienivå.grundskole- och

Generella direktiv1.3

gäller förUtredningen har beakta vissa generella direktiväven att som
direktivsamtliga kommittéer och särskilda utredare. Dessa är att

konsekvenser dir.redovisa regionalpolitiska 1992:50, prövaatt
jämställdhetspolitiskaoffentliga dir. 1994:23, redovisaåtaganden att

förkonsekvenser 1994:124 och redovisa konsekvenserdir. att
förebyggande arbetet dir. kapitelbrottsligheten och det 1996:49. I 15

redovisa överväganden finansieringenkommer utredningen att om av
överväganden i gäller de generellaförslag. övrigt vadutredningens

kapiteldirektiven redovisas i 16.
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Allmän bakgrund2

Inledning1

Djurskyddslagstiftningen

framUtvecklingen inom djurskyddets område hade till 1920-talet i
för s.k. misshandling djur.huvudsak straffbestämmelser Därut-rört av

fanns föreskrifter i lag i vissa fall fördetöver även rättom
omhänderta djur och lag angående slaktpolismyndighet att en av

till skydd för djuren således bristfälliga.husdjur. Bestämmelserna var
djurskyddslagar i början 1900-talet i någraSärskilda antogs euro-av

Danmark Tysklandpeiska länder: England år 1911, år 1916, år 1933,
år kom ha påverkan påFinland år 1934 och Norge 1935. Detta att stor

Årreformsträvandena i Sverige. lämnadeinriktningen på 1938 en
förslag djurskyddslag och den januarisärskild utredning lett om en

djurskydds-djurskyddslagen 1944:219 i kraft. Genom1945 trädde
utförliga bestämmelser djurens vård ochlagen infördes mera om

bestämmelser förevisning djur,behandling i allmänhet samt omom av
vissa andra ingrepp och användningkastrering, kupering och om av

till hållandevetenskapligt ändamål. Eftersom lagen anknötdjur för ett
djur, blev lagens tillämpnings-och tidigare till ägandeinte ett avsom

Även tillfälligt handområde omfattande. den tog annanssom ommer
bestämmelser.djur omfattades lagens Dendjur eller viltett nu av

avseende alla djur behöllsallmänna straffbestämmelsen för djurplågeri
djurskyddslagens grundtanke djurendock strafflagen.i Den attvarnya

skyddas lidande.skulle behandlas väl och såvitt möjligt Lagenmot
genomfördesoch kompletterades flera gånger.ändrades Det översynen

djurskyddslagresulterade idjurskyddslagen år 1988som en nyav
kraft den juli 1988 ochdenna lag, trädde i l1988:534. Genom som

skyddet för djuren ytterligare prop.alltjämt gällande, förstärktesär
ff. ochStriwing, Djurplågeri 241987/88:93, rskr.JoU 22, 327. s.

1987/88:93 1415.prop. s.
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ändamålvetenskapligtdjur förAnvändning av

uttaladesdjurskyddslag 1944:43prop.till årsförarbetena 1944 attI
ochvivisektionangeläget frågandjurskyddssynpunktdet att omvarur

reglerades. Genomlevande djuranvändningjämförligdärmed avannan
djur föranvändninginfördes kravdjurskyddslagnämnda12 § att av

tillståndmyndighetsfick skeinteändamålvetenskapligt utan omm.m.,
insprutning elleroperativt ingrepp,förenad medanvändningen var

vissa förutsätt-Underlidande för djuret.blodavtappning eller annat
forskningsinstituthögskolor,universitetet,bl.a.ningar dock samtvar

tillstånd.sådantfrån kravetbefriadevissa sjukhusochlaboratorier
tillfogasförsöksdjur intefickdjurskyddslagen störreEnligt §13

det kundeoundgängligt. Om avsevärtlidande antas attän varsom
åtgärdenellersedan ingreppetdjuretskulle åsamkaslidande även
bestäm-möjligt. Närmaredärefter dödasskulle djuretslutförts, snarast

1944:771kungörelsenfanns idjurförsöksverksamhetenmelser om
ända-vetenskapligtdjur föranvändningbestämmelsermed vissa avom

mål m.m.
År bestämmelsemeddjurskyddslagen§kompletterades 121979 en

fåandra djurskulle ingaprincipdestinationsuppfödning. ls.k.om
dettaförhade föttssådanaförsöksdjuranvändas än uppsomsom

kvalitetförsöksdjurensbl.a. uppnåskulleändamål. Därigenom attman
försöksdjur.minska behovettillskulle bidravilketblev bättre, att av

ochinstitutionermiljö demöjligabästaförsöksdjurenerbjudaFör att
kravinfördesskulle användasdeinrättningar där ävenliknande

förförvaringsrumellerstalli frågaförprövningsskyldighet annatom
ocksådjurskyddssynpunktviktigtansågsdjur. Detta avmenurvara

bidra tillförväntadesmiljögodförsöksresultaten. En attförbetydelse
År bemyn-vidareinfördes1979försöksdjur.minska behovet ettav

bestämderegeringenmyndighetellerregeringen attdigande för som
djurinnansynpunktfrån etiskprövningföreskriftermeddela om

inrättadesföljd häravändamål. Somvetenskapligtföranvändes en
vederbörandehadeDessförinnannämnder.djurförsöksetiskaregionala

djurförsök såbedömahaft storforskare ettnyttanatt varavomensam
djurprincipenundantag frångjordemotivera attden kunde attatt man

nämnderdjurförsöksetiskaInrättandetlidande.tillfogasinte skulle av
hadedjurförsök. Detopinionenallt starkaredenföljd motavvar en

lidandeonödigtfall innebari mångadjurförsökgällandegjorts ettatt
kontrollochökad insyn iframdärför förtshadeför djuren. Krav en
följdsida. Somfrån det allmännasförsöksdjursverksamhetall en avav

prövning in-etiskochförsöksdjursuppfödningförreglernade nya
funktion,rådgivandehaför ett1979 CFNrättades år att varaen

förverkaförsöksdjursfrågor ochförplaneringsorganochsamordnings-



SOU 1998:75 Allmän bakgrund 31

kontakter skapades olikamellan intressenter inom försöksdjurs-att
området. Nämnden skulle för den långsiktigaäven ansvaretges
planeringen försöksdjursverksamheten i landet och därvid särskiltav
beakta möjligheterna minska användningen försöksdjuratt av genom

främja utvecklingen alternativa och kompletterande metoder. Inteatt av
minst viktigt ansågs det nämnden skulle upprätthållaattvara
internationella kontakter. viktig uppgift förEn nämnden skulleannan

fortlöpande följa bedömningarna i de regionala etiskaattvara
nämnderna. Nämnden skulle kunna disponera särskilda medel föräven

främja utvecklingen minskad försöksdjursanvändning. Prop.att mot en
1978/79 17-21.s.

Gällande bestämmelser djurförsökom

djurskyddslagBestämmelserna i 1944 års med införda ändringarovan
tillståndsprövning och etisk prövning användning djur förom av av

vetenskapliga ändamål behölls i oförändrade i 1988 årsstort sett
djurskyddslag. högskolor,Några skäl undanta sjukhus och liknandeatt

från kravetdrevs det allmänna på tillstånd ansågs dock intesom av
längre föreligga. den djurskyddslagensl allmänna regel i 2 §nya
föreskrivs djur behandlas väl ochskall skyddas onödigt lidandeatt mot

falloch sjukdom. Eftersom det i vissa oundvikligt djur orsakasär att ett
visst lidande, vid diagnostik och terapi sjuka djur vidocht.ex. av

försöksdjur, har skyddetanvändningen lidande i sådana ochmotav
liknande fall fått har i lagtextenstå tillbaka. Detta uttryckts på så sätt att
djur skall skyddas onödigt lidande prop. 1987/88:93 50--5 1.mot s.

trädde rad beträffandeDen 1998 ändringar i kraft1 mars en
försöksdjur i djurskyddslagen.användningen grundläggandeDeav

bestämmelserna användning djur för vetenskapligt ändamålom av
finns följeri 19-19 djurskyddslagen. 19 § djur fårAv atta

för vetenskapliga förut-användas och liknande ändamål endast under
sättning det syfte verksamheten inte kan uppnås medmedatt som avses
någon tillfredsställande metod användning djur. Vidareutanannan av
gäller verksamheten skall utformas så djuren inte förutsättsatt att

lidande nödvändigt vidvad absolut och detstörre än är attsom
djur sådana fötts förverksamheten inte används andra än som upp

ändamålet. Vissa undantag från kravet på s.k. destinationsuppfödning
har meddelats och gäller häst och klöverbärande husdjur,SJV t.ex.av
vilda däggdjur och fåglar, fjäderfä, pälsdjur, fiskar och groddjur. 19I a

finns bestämmelsen krav tillstånd för använda djur i§ attom
djurförsöksverksamhet. tillståndsprövningen skall kontrollerasGenom

lokaler, personal och andra faciliteter sådan beskaffenhetäratt attav
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skall detdjurförsök där. Enligt 20 §utförakan lämpligtdet attanses
förFöreståndaregodkänd ansvarigfinnasvidare som ansvararen

djurförsöksverksamhet ochfå bedrivatillståndverksamheten. Både att
föreståndare utfärdas SJV.ansvarigförordnande avav

och liknandevetenskaplig forskningdjur föranvändningenInnan av
försöket hardjurskyddslagenenligtpåbörjas krävs 21 §ändamål kan att

djurförsöksetisk nämnd. Kravetsynpunktfrån etiskgodkänts enav
degälldetill vadi förhållandeutvidgats närprövning har som

allaomfattarochinrättades år 1979nämndernadjurförsöksetiska nu
formför någondjurensådana därinte baradjurförsök och utsätts av

prövning.etisk Detfrån kravettvå undantagfinns docklidande. Det
hållandesedvanligtsker vidutfordringsförsökdels sådanaär avsom

delsför djuren,med lidandeförenadeintehusdjur och ärsom
bestämmelserGrundläggandefåglar.ringmärkningtraditionell omav
djurskyddsförord-ifinns vidareprövningendjurförsöksetiskaden

prövningenden etiskakungörelseoch i denningen 1988:539 somom
utfärdat 1988:45.har LSFSCFN

djuranvändningöverenskommelserregler ochInternationella om

djur-arbetar medolikaflera påfinns detInternationellt sättorgan som
djur-konventioner påflerahar antagitEuroparådetskyddsfrågor.

användningenreglerarkonventionerområde,skyddets t.ex. avsom
slaktdjur ochanimalieproduktionens djur,sällskapsdjur, transporter av

År konvention ETSEuroparådetsSverigeundertecknadedjur. 1986
för försök ochanvändsryggradsdjurskydd annat123 somavom

Sverige år 1988ratificeradesKonventionenvetenskapligt ändamål. av
bestämmelsernamed de svenskavid arbetetledmärkehar utgjortoch
inarbetade i denprincipiförsöksdjursanvändningen. Artiklarna ärom

djurskyddslagstiftningen.svenska
Även Europeiskaförsöksdjursanvändning.reglerfinnsinom EU om

konvention.Europarådetstill86/609/EEG ansluterdirektivrådets nära
skall EG:seuropeiska unionenmedlemskap i denSverigesGenom

lagstiftningen.nationellagenomföras denidirektiv
DevelopmentandEconomic Co-operationforOrganizationInom

olikariktlinjer för hurframtagitsårsedan mångahar detOECD
minskasuccessivtvarit måldetharskall Härdjurtester attettgöras.

kommitharRiktlinjernai de olika attantalet djur använts testerna.som
hur olikaföreskriftersåvittländeri många testertillämpas omavser

genomföras.skall
påaspektergäller vissaorganisation vadviktigYtterligare en

Organization.HealthWorlddjurförsök WHOär
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på djurförsökOlika definitioner2.2

ändamålet användningen djur avgörandeSverige det medl ärär av som
skall betraktas djurförsök. Enligt 19 § djur-för denna ett aom som

för använda djur ändamåletskyddslagen krävs nämligen tillstånd att om
vetenskaplig forskning eller undervisning,med användningen är

framställning läkemedel eller kemiska produktersjukdomsdiagnos, av
djur för ända-andra jämförliga ändamål. Användning nämndaeller av

fråndjurskyddslagen godkännande etiskmål kräver enligt §21 syn-
djurförsöksetisk nämnd.punkt av en

86/609/EEGkonvention och direktivEuroparådets ETS 123 EG:sI
föranvändning djur försöks-definieras djurförsök däremotett som av

ändamål kan tillfoga djureteller vetenskapligt smärta,annat som
för debestående skador. Undantaglidande, ångest eller görs mest

modern praxis för avlivning ochmetoderna godtagits iskonsamma som
nivå ingrepp orsakamärkning djur. lägstaDen ett som ansesavav

beskrivits motsvarande nålstick.dessa tillstånd harnågot ettsomav
definitionerna finner de svenskajämförelse de tvåVid attmanen av

försökssituationer där djur inteockså omfattarbestämmelserna utsätts
försök för djurens del mycket lindriga.för ingrepp, dvs.något ärsom

försök där djur används i beteendestudiersådana försökExempel på är
tvångsanordningar. Enligt Europarådets defini-ochingrepp utanutan

tvångsanordningar djuret i försökssituationention med utsättsattmenas
inverkan nivådjuret minstför åtgärd harnågon en sammasom

exempel försök utförsVidare kannålstick. utan attett som somsom
djurförsök enligt svensk definition,ingrepp utgörgörs,ett sommen

utfordrings-, inhysnings- och skötselsystem förutvecklingnämnas av
med skonsam, accepterad metod fördjur avlivasdjur. Om attett en

vidtill vävnad för användningskall få tillgång eller t.ex.ett organman
detta inte djurförsökframställning cellkulturer betraktas ettsomav

emellertidenligt Europarådskonventionen eller EG-direktivet. Så är
ändamåletfallet enligt svensk definition, eftersom det är avgör omsom

djurförsök eller inte.djuranvändningen skall ettanses som
definitionen ochden svenskaskillnader alltså finns mellanDe som

och direktiv be-konvention EG:sdefinitionen enligt Europarådets av
försöksdjursan-betydelsefulla. medfördjurförsök Deär attgreppet

dubbelt såvändningen enligt svensk år 1996 änrätt storvar mer som
direktiv och Europarådetsianvändningen enligt artiklarna EG:s

konvention.
bestämmelserna djur-omfattasryggradsdjurDet är omsom av

omfattas de svenska"lägsta" djurslagförsöksanvändningen. Det som av
direktiv ochCyclostomata. EG:sbestämmelserna rundmunnar Iär
omfattasför vilka djurEuroparådets konvention dras gränsen som av

2 18-1115
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omfattasRundmunnarfiskar Pisces.vidbestämmelserna däremot
bestämmelser.dessasåledes inte av

historiaDjurförsökens2.3

grundarenGalenos 129-200läkarengrekiskeDen avvaraanses
mednöjde sig intevästvärlden.fysiologi i Hanexperimentell att

bevisa sina iakttagelservillehanfaktaobservera ävenutan genom
ianvända djursjälvklarttid detVid dennaexperiment. attvar

medTill ochorsakade djuren lidande.detundersökningssyfte även om
Galenosutnyttjas i experiment.under hotmänniskor levde anato-att

och gris.studier Hanhelt baserad påmiska forskning nästan av apavar
uppfattningendjurexperimentmotbevisade med artäremaattt.ex.

sigdjurdissektioner ansåg Galenosanvändningluft. Medinnehåller av
till-funktioner.uppbyggnad och Dettamänniskokroppensha kartlagt

forskningGalenosfelaktiga slutsatser.ledde tillvägagångssätt stora
förstårhundraden.under flera Detoemotsagdblev emellertid var

habeskylldes föroch hanifrågasattesGalenos läror1500-talet attsom
okritisktdock i hanbestodmisstagfelaktig metod. Hans attanvänt en

människan.djurmodellema tillresultaten frånhade överfört
djurförsökutfördedet antal1600-talet hadetillFram sompersoner

alltgenomfördes det1700-talenochunder 1600-varit begränsat, men
vetenskapligdettalasexperiment.fysiologiska Detfler att enom var

hapåstås1596-1650René DescartesVetenskapsmannenrevolution.
tänkaoförmögnakomplicerade maskinermedjämställt djur attsom var

ha banatmångauppfattning djurenkänna.och Descartes anses avom
1800-i börjanvivisektion.användning Förstför allmänväg avaven

djurförsöksverksamhet isystematiskorganiseraddocktalet inleddes en
År Claudefysiologenkände franskedenomfattning. 1865stor gav

studierprinciper vidregler ochinnehållandebokBernard ut aven
ochkemisktmetodenförespråkadesbokenmedicin.experimentell I att

experimentella situationer,sjukdomar iframkallafysiskt inducera
iförekommerdjurmodellerdeanvändningledde tillvilket somav

tillbidrogauktoritetforskning. Enbiomedicinska attdagens somannan
användningenexperimentellaoch denlaboratorieforskningenetablera

Louisfransmannen Pasteur.djur varav
bio-områdeninom allai principdjurmodelleranvändsNumera av

har verksam-djurförsökshistorienmodernadenforskning.medicinsk I
bedövningsmedel fram-ochnarkos-förändratsheten att nyagenom
försöksdjursvetenskapendenvärldskriget harandratagits. Efter nya

Öbrink, Waller; För-djurförsöksverksamheten.haft inverkanstor
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söksdjurskunskap Löfgren; Djurförsök ff., Svendsen,25-29, 32s. s.
Handbook of Animal Science vol.Hau; Laboratory 1-2.s.

djurförsök har höjts alltsedananvändningenRöster mot av
först till djurförsök blev emellertiddjurförsök kom i bruk. Motståndet
kring mitten 1800-talet, användningen djurförsökutbrett närmer av av

Under bildadehade fått allt omfattning. slutet 1800-taletstörreen av
Tyskland, och organisationerbl.a. i England, Frankrike, USAman som

sitt motstånd användningen djur för vetenskapligauttryckte mot av
s.k. antivivisektionsorganisationer. Sverige bildadesexperiment, I

samfundet till bekämpande det vetenskapliga djurplågerietNordiska av
År organisationen Nordiska samfundetår 1882. 1970 namnetantog

för uppstoddjurförsök. rörelser djurensplågsamma Dessa rättmot
reformer fram.andra rörelser för socialasamtidigt rad växtesom en

för rörelserna djurskydd hade minskat i börjanEfter intressetatt avom
fart underdjurförsöksproblematiken1900-talet, debattentog nyom

Djurförsök ff., Löfgren, Djurförsök100 281970-talet. Forsman, s. s.
och 29.

förgrundspersoner filosofen Singer.djuretikens Peter HansEn ärav
ifrågasatte inställningen djurenbok Animal Liberation från år 1975 att

förmänniskan använda vi behagar och taladetill förär att som nyen
djur. Boken ha haft betydelse för deetik vid behandlingen storansesav

djurrättsorganisationema. förgrundsfigur inomframväxande En annan
kom The forår 1983 med boken Casedjuretiken Tom Regan,är utsom

Gålmark,red., Djur människor 6.Animal Rights. De senastes.
andra länder djurskyddsfrågor alltSverige och i fleraåren har i rönt en

uppmärksamhet.politiskstörre
decennierna ökade kritikenalltmerunder deDen motsenaste

tydligt från användarnamedfört försvardjurförsök har också ett mer av
bildats till försvar för djur-också organisationerdjurförsök. harDet

Research Defence Societyförsöken. Bl.a. bildades redan år 1908 som
olikaOrganisationen sprider informationhar sitt i London. sättsäte

medbildat fond för arbetaroch har till hjälpäven personer somen
grund härav. Forsman,djurförsök och kan råka illa utsom

Djurförsök 116.s.
har vissviktigt allmänhetenflesta forskarna detDe är attatt enanser

allmänhetens kunskaperforskarnas arbete. kaninsyn i På så sätt om
förståelsen för de metoderforskningen öka, liksombetydelsen somav

mellan forskare ochforskningen. Vikten dialoganvänds inom enav
allmänheten poängteras.

denavhandling Djurförsök pekatBirgitta har i sinForsman att
med vetenskapligaetiska kritiken djurförsök ofta bemöts argumentmot

djurförsök. dettill försvar för Hon är nyttoargumentetatt somanger
frågandjurförsök, dvs.helt dominerar i försvaret svararav om
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medicin innebär det djurförsökkunskaper inomvi vill öka våra attom
medvetetForskarsamhället emellertid välnödvändiga. är attär om

medför skyldigheti försök ocksåsig djurbehovet användaatt enavav
försöksdjuren.värnaatt om

syfte ökapublikundersökning i1990-talet gjordesbörjanI attenav
till djurförsök inominställningallmänhetenskunskaperna om

genomför-Djurförsök. IntervjuernaCronholm,medicinsk forskning
slumpmässigtmedtelefonintervjuer 811des personer som varsom

Sjuålderskategorien 16 till 79 år.befolkningsregistret och iutvalda ur
fråga.försöksdjursfrågan viktig Mångatio tillfrågade ansåg äratt enav

djurförsök efter ha läst, hörtställningde hade tagitansåg attemotatt
djurförsök. de tillfrågade ansåg 60information Aveller procentsett om

skall tillåtna,medicinsk forskningdjurförsök inomatt men avvara
bör tillåtnadjurförsök intedrygt hälftendessa ansåg att vara

de tillfrågadefråga tyckte femtedeldirektreservationslöst. På avenen
Undersökningsresultaten visade denborde förbjudas.djurförsök attatt

berördeområdeförsöksdjurkommersiella användningen ett somvarav
sigreserveradestarkt. Dede intervjuade motsompersonerna

syfte försöksdjuretsförsöketsdjurförsök fokuserade på än artmer
de tillfrågadeockså vanligteller behandling. Det att samman-var

inom kosmetika-försöksdjur skeranvändningblandade den somav
området. intervju-det medicinska Avmed forskning inomindustrin

användsuppfattningen djurförsökhälftennästan attavpersonerna var
till djurförsök skulle kunnaalternativa metoderforskare trots attav

grad hos demuppfattning återfanns i högretillämpas. Denna som var
försöksdjuransågdär 64försöksdjursanvändningen, attprocentemot

försöksdjursanvädningenonödan. Bland demanvänds i emotsom var
fastforskare hållerfrågansvarade pådet 29 vetprocent omsomvar

behöva.egentligen inte skulle Avsituationer devid djurförsök i när
reservationslöst detdjurförsök 25ville tillåtadem procent somvarsom

villeonödan. demanvänds i Iförsöksdjuransåg att av somgruppen
eller nejvarken villetillåta djurförsök det 24 procent svarasomvar

attitydkonsekvent ochtillfrågade hadefrågan. depå Att emotstramen
enligt undersökningenberoddeovanligt.djurförsök Detta attvar

villereservationslöstkomplicerad. Dedjurförsöksfrågan är som
utsträckningkunde i vissdjurförsökförbjuda medicinska acceptera

få deVidare detförsöksdjursanvändning.veterinärmedicinsk avvar
försöksdjurs-inställning ivalsituation,itillfrågade oavsettsom en

behandling.försöksdjursbaseradnärståendeavböjafrågan, skulle enen
intervjumaterialetbasisdrogundersökningenslutsatsDen varav

iförsöksdjursfrågannyanserade åsikterallmänheten verkade haatt men
sig starktoftast grundadeåsikterna änettatt engagemang snarare

faktakunskaper.
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3 Internationella bestämmelser

1 Inledning

Sverige har medlemsstat i Europarådet och i förbunditEU sig attsom
uppfylla bestämmelserna i två internationella dokument rörande an-
vändningen djur i försök. Det Europarådets konvention ETSärav ena

och det123 andra direktivEG:s 86/609/EEG.är

Europarådets3.2 konvention

Europarådet mellanstatlig samarbetsorganisation. bildadesär Den åren
1949 de europeiska länderna för det möjligt for ländernagöraatt attav
uppnå förening, for och realisera derasnärmare att tryggaen gemen-

ideal och principer och för främja derasattsamma gemensamma
ekonomiska och sociala utveckling. Medlemsländerna samarbetar på
frivillig basis och interådet kan påtvinga sina medlemmar några regler.
Medlemsländerna träffat flerahar överenskommelser, s.k. konven-
tioner. visstNär antal medlemsstater har skrivit på och ratiñceratett en
konvention, dessa länder därefter bundna vid överenskommelsen.är
Medlemslandets åtagande innebär moralisk plikt beakta inne-atten
hållet i konventionen.

År träffade1985 medlemsländerna i Europarådet överens-en
kommelse konvention skyddETS 123 ryggradsdjurom en om av som
används for forsöks- och vetenskapligt ändamål. Konventionenannat

färdig undertecknas medlemsländerna i 1986. Sverigeattvar av mars
ratificerade konventionen år 1988. Bakgrunden till konventionen attvar
medlemsländerna hade önskemål samarbete beträffande skyddetettom

levande djur används för forsöks- och vetenskapligtannatav som
ändamål. allmännaDen opinionen bättre djurskydd flerai med-om
lemsländer utövade kraftig påtryckning på regeringama införaatten
lagstiftning på området. van Zutphen, Balls; Animal Altematives,
Welfare and Ethics 129-139.s.
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bilagor.artiklar och två Denbestår 37ETS 123Konventionen av
denförsöksdjur ochskyddförvaring ochhandlarbilagan avomena

medlemsländernastatistik. dokumentetIhandlarandra attangesom
allaförpliktelse respekteramoraliskmänniskan harerkänner attatt en

lidandeupplevaförmågatill derasvederbörlig hänsyndjur och atttaatt
eftersökandemänniskan i sittlikvälgodtarminnas. Manoch attatt

detanvända djur,behovsäkerhet harhälsa ochkunskap, attett omav
ökadebidra tillresultatet kommerförväntasrimligen kan attatt

påeller djur,för människortill allmänellerkunskaper nyttavara
lastdjur.kläder ochtill föda,djurenanvänderhonsätt somsamma som

användningenbegränsabeslutnavidareDet är attatt avmananges
djur,användningsådanmöjligtsåsyfte dåförsöksdjur i ersättaäratt av

ochmetoderalternativasöka attsynnerheti att genomgenom
metoder.alternativasådanautnyttjandetuppmuntra av

ryggradsdjuricke-mänskligalevandeomfattar allaKonventionen
vetenskapligdjurförsök elleranvändas ieller skallanvänds annansom

ellerlidande, ångestdjuretorsakaåtgärden kan smärta,åtgärd om
de minstfördock undantagKonventionenskador.bestående gör

avliva ellerpraxismoderngodtagits imetoderna attplågsamma som
definitionentidigareinnebär,djur. nämnts, attmärka Detta avsom

lagstiftning.svenskanvänds idendjurförsök snävare änär som
Europarådetsamråd inommultilateralahållaskallMedlemsländema

utsträckaförellerkonventionentillämpningengranska attför att av
organisationerIcke statliga ärbestämmelser.dessnågon enga-somav

forskarorganisationer,djurskydds- ochdjurförsöksfrågor,igerade t.ex.
Konventionenssamråd.multilateralatill dessainbjuditsbörjathar från

grundochvidfåtthar utgörbestämmelser acceptans gemensamenen
idjurförsöksanvändningen Europa.inomförbättringarytterligareför

Ethics 130-Welfare andAlternatives,AnimalBalls;Zutphen,van s.
131.

Europarådets kon-ratificerabeslutatnyligenharEU attInom man
försöksdjursanvändningen.vention om

direktivEG:s3.3

86/609/EEGdirektivrådEG:s1986novemberDen 24 antog om
författningaroch andralagarmedlemsstaternastillnärmning omav

ändamål.vetenskapligaoch andrai försökanvändsskydd djur somav
medlemsländernasdåvarandedeiimplementerasskulleDirektivet

iBestämmelsernanovember 1989.den 24lagstiftningnationella senast
medlems-förinskränker inteochminimiregler rättendirektivet är

skyddetåtgärder förbeslutaellertillämpa strängare avstaterna att om
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försöksdjur eller för kontrollera och begränsa användningenatt av
försöksdjur.

Direktivet bygger till mycket del bestämmelserna istor
Europarådets konvention DirektivetETS 123. består 27 artiklar ochav
två bilagor, den listar djurde omfattas direktivet ochvarav ena som av
den andra identisk med Europarådets konvention bilaga A,är som
ställer riktlinjer för förvaring och vård djur.upp av

direktivEG:s har definition djurförsök Europarådetssamma som
konvention. innebärDet direktivet tillämpligt levande icke-äratt
mänskliga ryggradsdjur används eller skall användas i försöksom som
kan orsaka lidande, obehag eller beståendesmärta, men.

Syftet med direktivet säkerställa harmonisering med-attvar en av
lemsstaternas lagar och andra författningar till skydd för försöksdjur.
De nationella bestämmelser i kraft skydd djursom var om av som
används för vissa försöksändamål uppvisade nämligen olikheter som

kunnaansågs inverka på den marknadens funktion. Ettgemensamma
starkt vägande skäl införa direktivet hindra medlemsstaternaatt attvar

lagstifta på sådant det kunde leda till handelshinder. Dettasättatt ett att
också bakgrunden till direktivet inte omfattar användning djurär att av

vid försök led i vetenskaplig forskning, utbildning ochettsom
rättsmedicinska undersökningar, vilka användningsområden omfattas

ÅrEuroparådets konvention. 1987 dock Europaparlamentetantogav en
resolution direktivets bestämmelser, nationell lagstift-attom genom
ning, skulle tillämpas alla djurförsök, dvs. de utfördes iäven som
vetenskaplig forskning och i utbildningssyfte. Zutphen m.fl.;van
Principles of laboratory animal science ll.s.

EG-direktivet har de principl 3Rzns reduce, refme, replace- -
införlivats säkerställavill antalet djurMan används för försökatt som
och andra vetenskapliga ändamål reduceras till minimum. Vidareett
skall dessa fådjur korrekt och de skall inte tillfogasskötsel smärta,en
lidande, ångest eller bestående onödan. sådant lidande intei Närmen
kan undvikas skall detta reduceras så långt det möjligt. anmärksDetär
särskilt onödig dubblering försök bör undvikas.att av

direktivets artikelI 23 Europeiska kommissionen ochattanges
medlemsstaterna skall främja forskning med sikte på utveckling och
utvärdering alternativa metoder, kan lika ingående informa-av som ge
tion den kan försökuppnås med djur,som som genom men som
innebär användning färre djur eller mindre tillväga-smärtsamtettav
gångssätt. Vidare alla andra åtgärder skall vidtasattanges som anses
lämpliga för främja forskningen detta område.att

Enligt artikel skall varje medlemsstat den eller de myndig-6 utse
heter skall för tillsynen bestämmelserna i direktivetattsom svara av
följs korrekt. Vidare medlemsstaterna led iatt ettanges som genom-
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förandet direktivet skall vidta de åtgärder krävs för denattav som
myndighet nämnda tillsyn möjlighet råd-utövautsetts att attsom ges
fråga expertis med sakkunskap det aktuella området.

genomförtSverige sig till fullo ha direktivets bestämmelser ianser
den svenska lagstiftningen i och med de ändringarna i djur-senaste
skyddslagen och djurskyddsförordningen SJV:s före-samt genom
skrifter uppfödning,SJVFS 1998:20 förvaring, tillhandahållandeom

Ãndringarnaoch användning försöksdjur. genomfördes tillm.m. av
följd fråndel till påpekanden EU.stor av

Pågående arbete inom3.3.1 EU

for the Validation of AlternativeEuropean Center Methods

efterECVAM inrättades år 1991 beslut Europeiska kommissionen.av
uppfyllakonkreta åtagandena i direktivetDet EUzsär mest steg mot att

86/609/EEG. forskningscenter och dess huvuduppgiftECVAM är ärett
främja vetenskaplig och regulatorisk alternativaatt acceptans meto-av

der minskar, förbättrar eller användningen försöksdjurersättersom av
inom biovetenskapen. de första prioriteringarEn ECVAMsomav

verksamhet skaffa sig informationgjorde i sin deatt senastevar om
utvecklingen och utvärdering alternativa testmetoder.inomrönen av

Vidare ville erhålla kunskap möjligheten inkorporeraattman om
alternativa metoder i myndigheternas testföreskrifter. fann detMan att
bästa erhålla nödvändig information organiserasättet att attvar
workshops inom olika ämnesområden. Hittills har hållit ett stortman

dessa har bjuditantal workshops. Till kunnatexperterman som
redogöra för den rådande för olika vitro-tester ochstatusen typer av
deras potentiella användning rekommendera den bästa vägensamt att
främja fortsatt utveckling området. spelarECVAM ävenen en

forskningviktig roll dels utvärdera metoder inom ochatt nyagenom
till olika forsknings-toxicitetstestning, dels lämna stödattgenom

projekt. har tillsammans med CFN lämnat stöd tillECVAM t.ex. ett
projekt kallas ECITTS.som

har arbetet i lett till utvärdering alternativaHittills ECVAM treav
funnitmetoder har kan användas i stället för djurtester. Detsom man

arbete med få dessa vitro-metoder accepteradepågår ett attnu av
behöriga myndigheter införlivade i myndigheternas föreskrifter.och
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Kosmetikatester djurpå

Användningen djurförsök i samband med kosmetiskatesterav av
ifrågasatt. allmännaprodukter har under lång tid varit långvarigaDen

och politiska debatten i denna fråga resulterade bl.a. i i juniEU 1993att
beslutade tillägg till direktiv 76/768/EEG kosmetiskaEG:sett omom

tilläggetprodukter. betydande i denna åtgärd innebarDet mest attvar
handel med kosmetika och hygieniskaåtagande förbjudaett att

innehållande ingredienser eller kombinationer ingre-produkter av
djur efter den januari förutsättningdienser l 1998. Entestatssom

förbudet skulle införas vid denna tidpunkt dock tillför attatt var man
till djurtesterna.dess hade utvecklat och utvärderat alternativa metoder

utvecklingen härvidlag inte hade kommitdet skulle visa sigOm att
förbudet skjutas minst år. Redan fråntillräckligt långt, skulle tvåupp

förutsättningar skulle bli mycketbörjan medvetna dessaattomvar man
Fisher; perspectivesuppnå till fullo. Langley,svåra Newatt cosme-

tic toxicology 3.s.
förbudet skall skjutas i brist påbestämtDet utvär-är att uppnu

Årtill skallderade alternativa metoder djurtesterna. 2000 EU på nytt ta
möjligt införa förbudet. Något ytterligareställning till det är att somom

framförtEuropeiska kommissionen harkomplicerar situationen är att
förbud skulle kunna stå i strid med GATT-vissa farhågor att ettom

avtalet.
få länder sig beslutnågra EU:sSverige motsatte attett somvar av

försäljningsförbudet kosmetika och hygien-skjuta aktuelladet avupp
kan för övrigt påpekas detDjurens 1997:2 25. Detprodukter rätt atts.

kosmetika användning djuri Sverige inte har utförts tester avav genom
många år.

djurförsökAnvändningen iav apor

utanför har blivit alltmerimporten från länder EUFrågan om av apor
för den dödlighetenuppmärksammad. Särskilt uttrycks bekymmer stora

Med hänsyn till denlidandet bland de viltfångadeoch det stora aporna.
Europeiska kommissionendessa djur föreslogspeciella karaktären på

till policyprogram för medlems-skulle förslagupprättaatt ettman
sådant förslagdet gäller användningen Ettländerna när av apor.

följande innehåll:och det har bl.a.lämnades under år 1994
tilltillstånd för importgenerellt krav borde gälla attett av aporsom-

certifierade/er-uppfödda i fångenskapskall begränsas tillEU avapor
uppfödare.kända
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kommissionen och medlemsländerna skall efter inomsträva att--
för direktiven 92/65/EEG 86/609/EEGoch erkänna särskildaramen

uppfödare i fångenskap i tredje land för erhålla nödvändigaattav apor
garantier rörande liksom djuren förvaratsattapornas ursprung om
under godtagbar standard. lämpligt, skallOm sådana anläggningar bli
föremål för inspektioner och lokala myndigheter,EUgemensamma av

kommissionen och medlemsländerna skall vidare såsträva mot att-
långt det tillbörligt och stödja uppfödningsanlägg-uppmuntraanses
ningar i fångenskap inom EU,av apor

artikel i direktivet7.3 86/609/EEG stipulerar viltfångadeatt apor-
inte borde importeras till länder inom i syfteEU användas iatt
experiment. Dock kan under exceptionella omständigheter ochman,

andra finnsinte tillgängliga, ändå tillåtas importeranär resurser
viltfångade får ske endastDetta ansvarig nationell myndighetapor. om
i det medlemsland till vilket djuret skall importeras, de skälaccepterar
importören redovisar. nationella myndigheten skall sitt uttryck-Den ge
liga godkännande till varje undantag från huvudregeln.

Medlemsländerna har fått komma med kommentarer till policypro-
ÖsterrikeVidare har Sverige, och Finland, blev medlem-grammet. som

i först efterEU upprättandet ocksåprogrammet, uppmanats attmar av
lämna synpunkter. Policyprogrammet fick positivt mottagande blandett
medlemsländerna, generella uppfattningenden innehålletattmen var
borde i fall till frågor.preciseras och vissa utvidgas andra Policy-

fortfarande under behandling och alltjämt det oklartär ärprogrammet
vilken skalldokumentet erhålla. möjligheter står till budsDestatus som

dokumentet skall innehålla antingen riktlinjer, rekommen-är att anses
dationer eller tvingade beslut. Föremål för fortsatta diskussioner bl.a.är
följande frågor: definitionen viltfångad och uppfödd i fången-t.ex.av
skap, identifikationen de importerade djurens förbud attav ursprung,
använda människoapor i djurförsök, förbud använda viltfångadeatt
djur, kriterium skäl för undantag, kontrollenutgör transporter,som av
uppfödningsanläggningar utanför specifika kriterium för förvaringEU,
och vård olika djurslag, forskningsområden där finns behovdet attav
använda och alternativa metoder.apor
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femte milj öhandlingsprogram4 EU:s

Bakgrund1

År publicerade Europeiska kommission dokument med titeln1992 ett
Towards Sustainability: Community of PolicyA European Programme

the Environment Sustainable Develop-and Action in Relation andto
också femte miljöhandlingsprogram ochDokumentet kallas EU:sment.

det i raden serie, inleddes år vittom-1973,är senaste som avav en
spännande beträffande kommissionens miljöpolicyprogram.program

femte miljöhandlingsprogrammet belyser lång rad olikaDet en av
policyproblem och prioriteringar för åtgärder frågorrör somsom

kämkraftssäkerhetklimatförändringar, och industrirelateradevatten,
risker. miljösektorer åtnjuter särskild uppmärksamhet iFem som

energi, jordbruk och turism. Tillindustri,är transport,programmet
antal mål uppfylla fram tillvarje område uppställs år 2000.ett att

sammanfattat tabellfonn. Hänförligt tillHandlingsprogrammet iär
under rubrik of Risk andmiljösektom industri och Managementen

återfinns tabell målområden uppgiften detAccidents i över näratt,en
målet minskninggäller skyddet försöksdjur, 50-procentigär avav en

vetenskapliga ändamål.antalet ryggradsdjur används för Det angessom
skulle härför.medlemsländerna och industrin DetEU,att agera

försöksdjursanvänd-hänvisas till EG:s direktiv 86/609/EEGäven om
innehåller dokumentet,ning. Beträffande detta specifika mål som

emellertid ingen motivering ellerbestår 160 sidor,änav mer
förtydligande. innebörden det uppställda målet harDen närmare av
därför diskuteras bland intressenter berördakommit de äratt som av
frågan.
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Oklarheter4.2 vad den 50-procentigaom

målsättningen egentligen innebär

frågor vanligen har ställtsDe angående målet den 50-som om
procentiga reduktionen har varit bl.a. följande. Vad innebär målet

ÄrVarför har kommit fram till just 50 procent målet delman en av
ÄrEU:s officiella policy målet del den europeiska lagstift-en av

ningen Vilka åtgärder skall vidtas Vad kommer hända måletatt om
inte uppfylls Vilket år Startår På vilka grunder skallär mätaman
förbättringar vi tillräckligt bra förHar utgångsmaterial kunnaatt

utvecklingenbedöma Vilka konsekvenser får halvering antaleten av
försöksdjur forskningpå och utveckling

fråga har varit målsättningen uppgift förEn varjeärstor om en
enskilt medlemsland eller det övergripande målsättning inomärom en
EU. Förhållandena mellan medlemsländerna visar variation ochstor
förutsättningarna uppnå målsättningen därför olika från land tilläratt
land. bara den faktiska försöksdjursanvändningenInte skiljer sig åt,

länderna tillämpar olika definitioner vad djur-ävenutan är ettav som
försök. Ländemas rapportering uppgifter försöksdjurs-över om
användningen har vidare varit tillgänglig och tillförlitlig i varierande
grad.

angående4.3 Konferenser den 50-

målsättningenprocentiga

femte miljöhandlingsprogrammetDet objekten ochattanger
målsättningarna i inte några rättsliga förpliktelserutgörprogrammet

visar på de nivåer eller prestationer förutan snarare som man
närvarande siktar i syfte finna innebär hållbarvägmot att en som en
utveckling. heller skulle alla de uppställda åtgärderna kräva lag-Inte
stiftning unionell eller nationell nivå. grundPå den osäkerhetav som
uppstod målsättningens tänkta innebörd och konsekvenser, förtyd-om
ligade Europeiska kommissionen vid i Bryssel i septembermöteett
1996 målet 50-procentig minskning användningenatt om en av av
försöksdjur europeisk interaktiv målsättning och alltsåattvar se som en

förinte mål varje enskilt medlemsland.ett
april 1997 hölls vidare konferens i Bryssel vändeI sig tillen som

företrädare för medlemsstaternas regeringar, myndigheter, industri,
universitet och djurskyddsorganisationer för bereda dem möjlighetatt

diskutera de olika aspekterna försöksdjursanvändningenpå iatt
allmänhet och målet 50-procents reduktion härav i synnerhet.om en
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Konferensen finansierades bl.a. Europeiska kommissionen DGXI,av
Coalition End AnimalEuropean Experiments och forEurogroupto

Animal Welfare. Syftet konferensenmed försäkra EU:satt attvar
policy minskning djurförsöksanvändningen också genomför-om en av
des medlemsländerna. Flera länders ifrågasatte derepresentanterav
vetenskapliga grunderna för målsättningen. Vidare konstaterades att
någon referenspunkt inte klart angiven i miljöhandlingsprogram-var

det hade förekommit förslag det skulle årävenmet, attom om vara
1992 avsågs, dvs. året miljöhandlingsprogrammetnär antogssom av
kommissionen. EG-direktivet skulle införas i medlemsländernas-
lagstiftning i november 1989. Första gången samladeEUsenast som
statistiska uppgifter djurförsöksanvändningen i medlemsländernaöver
avsåg användningen år 1991. bakgrund dessa uppgifter fannsMot av
det åsikter det rimligt användningen år 2000även att att anta attom var
skall jämföras med användningen någon undergång perioden
november december1989 den 31 1991.-

från EuropeiskaEn komissionen DGXI, betonaderepresentant
under konferensen i april målsättningen femte1997 i det miljöhand-att
lingsprogrammet 50-procentig minskning antalet försöksdjurenom av
till syfteår 2000 hade till inspirera och motivera samarbete i syfteatt

dag erhålla tillräckligt avancerad teknologi djurförsökersättaatt atten
med bibehållen för både människorssäkerhet och djurs hälsa liksom för
miljön.

CFNJS rapport

Vid konferensen deltog frånår 1997 Sverige bl.a. frånrepresentanter
ochJordbruksdepartementet, SJV CFN. frånI CFN:s reserapport

konferensen bl.a. följande. Företrädare för olika intressen redo-angavs
gjorde för försöksdjursan-sin på 50-procentig minskningsyn en av

stodvändningen. alldeles klart djurskyddet betraktade målsätt-Det att
ningen mycket positiv samtidigt missnöjd med attsom varmen man
utvecklingen långsam.så Från de sektorer använder sigvar som av
försöksdjur, i första hand universitet och läkemedelsindustri, var
uppfattningen annorlunda. numeriska mål inomHär ansåg attman
verksamheten både orealistiska och felaktiga och snarast motver-var
kade positiv utveckling. inom forskning riktadansågsDet atten var en
minskning knappast möjlig huvud medan det föruppnå överatt taget
försöksdjursanvändningen inom testverksamheten bedömdes fulltsom
möjligt få till stånd minskning. redovisade uppfattningenCFNatt atten
några ytterligare åtgärder från EU i anledning den 50-procentigaav
målsättningen för närvarande knappast vänta.attvar



46 E Uss femte miljöhandlingsprogram SOU 1998:75

Rapport EBRA tidskrift Bulletini :s

Den rättsliga karaktären femteEU:s miljöhandlingsprogram, såvittav
i fråga, har diskuterats bl.a.är i branschorganisationenäven Euro-nu
Biomedical Research Association EBRA. EBRA har i sinpean

tidskrift Bulletin i oktober 1996 redovisat sin tolkning den 50-av
procentiga målsättningen. Enligt författaren, dr Mark Matfield, har det
uppställda målet inte beslutats EU, dvs. det ingen del EU:sutgörav av
lagstiftning. Vad enligt artikelförfattaren skulle ha ägt attsom rum var
Ministerrådet i februari 1993 beslöt miljöområdena, målsätt-att notera
ningarna, åtgärderna och tidsramarna nämndes i det Europeiskasom av
kommissionen upprättade miljöprogrammet, och Ministerrådet ansåg
detta konstituera användbar inför utvecklingen hållbarstart moten en
utveckling. Ministerrådet skulle därvid ha föreslagit Europeiska
kommissionen arbeta fram lämpligt förslag skulle effektatt ett som ge
till miljöprogrammet i det det skulle kräva aktivitet de enskildaatt av
medlemsstaterna. Enligt artikelförfattaren skulle initiativ denett att anta
50-procentiga målsättningen kräva Europeiska kommissionen läm-att
nade förslag till lagstiftning, och förslaget skulle behöva dengenom
normala lagstiftningsprocessen inom ArtikelförfattarenEU. konstatera-
de det för närvarande inte föreligger något sådant förslag tillatt ny
lagstiftning rörande djurförsök och målet 50-procentig minsk-att om en
ning försöksdjur i det femte miljöhandlingsprogrammet inte harav
erhållit någon rättsligt bindande kraft. välkomnadesDetta i artikeln då
det författarens uppfattning idén mål för minskningenatt attvar ange

försöksdjur i siffror oklokt. Som skäl härför sådanaär målattav angavs
endast kan uppställas godtyckliga grunder och skulle hindra viktig
forskning och medföra industrin lämnade EU. Författaren ansågatt att
arbetet med driva utvecklingen i enlighet med de 3 Rzns principatt var
den bästa framkomliga maximera välfärden för försöksdjurenvägen att

samtidigt hämma medicinsk forskning och testning.utan att

4.4 Utredningens överväganden

Den rättsliga vad gäller målsättningen frågai djurförsöks-statusen om
användningen i EU:s femte miljöhandlingsprogram för närvarandeär
inte tvingande. Det emellertid helt klart frågan har högär prioritetatt
inom EU. Målsättningen också högt politiskt värde. Miljöhand-är av
lingsprogrammet bestämd fingervisningär såväl deatten om som
använder djurförsök de olika medlemsländerna skall arbeta medsom
kraft för minska användningen försöksdjur.att av
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omfattade âttaårs-miljöhandlingsprogramfemteEU:sEftersom en
innehållet iföreliggaskälperiod, ansåg över programmet.att seman

kommis-Europeiskaarbete inomsådantpågårSedan januari 1996 ett
avsnittet för-ifrågavarandeomfattar bl.a. detRevisionensionen. om

vilka formu-fortfarandeförsDiskussionersöksdjursanvändningen. om
förslagDetrevideradeanvändas i detskallleringar programmet.som

målet 50-emellertidklargörframhar arbetatshärom att enomsom
försöksdjursanvändningen år 2000 ärminskningprocentig enperav

skallförslagetnämligen i strävamålsättning. Detpolitisk att mananges
antaletminskningleda tillkanåtgärderefter vidtaatt an-avensom

med2000 50försöksdjur årvända procent.per
försöksdjurs-begränsafrågansäkerhet kommerMed all attom

iöverväganden inom EUföremål för ävenblianvändningen att nya
fortsättningen.
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Etik5

l Allmänt

Frågor etisk karaktär omgärdar i princip all forskning. kan,Detav som
vid djurförsök och experiment människor, bero metoderna äratt
etiskt problematiska. Forskningsetiska frågor kan emellertid även avse
andra frågor, objektivitet och sakkunskap vid utvärderingt.ex. av

Ävenforskning. forskningens konsekvenser bör del denvara en av
etiska debatten. årtiondenaDe har det vuxit fram försenaste ett system
forskningsetisk granskning i Sverige. har skapatsDet riktlinjer för att
de enskilda forskarna skall medvetna sittvara om ansvar.

bedöma biomedicinskFör forskning innefattar försökatt som
människor finns det sedan mitten 1960-talet forskningsetiskaav
kommittéer. kommittéer finnsDessa vid de medicinska fakultetema
och har till uppgift bl.a. övervaka forsk-deltar iatt att personer som
ningsförsök får tillräckligt skydd, samtidigt möjlighet attsom ges
utveckla betydelsefull kunskap. finnsDet nämnd förävenny, en
forskningsetik vid Nämnden fungerarMFR. samrådsorgan förettsom
de medicinska fakulteternas kommittéer. forskningsetiska kom-De
mittéerna rådgivande. deras uppgift ingår inteI någonär göraatt upp-
följning projekten.av

Sedan år 1979 finns djurförsöksetiska nämnder skall prövasom en-
skilda djurförsök.

År 1985 inrättades Statens medicinsk-etiska råd, skall ettsom vara
rådgivande till regeringen. Rådet skall följa utvecklingen inomorgan
sådan forskning och behandling bedöms känslig för densom vara
mänskliga integriteten eller kan påverka respekten för människo-som
värdet.

År 1994 inrättades Gentekniknämnden. Nämnden har till uppgift att
följa den nationella och internationella utvecklingen genteknik-
området, bevaka de etiska frågorna och rådgivande verksamhetgenom
främja etiskt försvarbar och säker användning gentekniken så atten av
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människors och djurs hälsa miljön skyddas. harNämnden alltsåsamt
övergripande på genteknikområdet. Dir. 1997:68.ett ansvar

Djurförsöksetik5.2

1978/79:13 ändringar i års djurskyddslagl 1944prop. om m.m.
uttalade departementschefen Anders Dahlgren bl.a. följande 5.14-

Djurskydd fråga samspelet mellan människan ochl5: är rören som
de djur hon har tagit i sin tjänst eller utnyttjar sätt,annat t.ex.som

sällskapsdjur, för livsmedelsproduktion eller inom vetenskapligsom
forskning. Utnyttjade för dessa syften djurenrepresenterar ett stort
värde för människan. finner emellertid det angelägetJag attvara
understryka djuren levande varelser har egenvärdeettatt som som

Användningen djur förmåste tillbörlig hänsyn till. olika ändamålta av
förutsätter omsorgsfull avvägning sker mellan det intresseatt somen
påkallar åtgärd och vad åtgärden innebär för djuret. Varje ingrepp iviss
djurens liv bör därför kräva eftertanke. realistisktEtt- - -

rimlig behovetdjurskyddsarbete måste grundas på avvägning mellanen
kunna utnyttja djuren å sidan och vårt djuren å denmotatt ena ansvar

ställaandra. blir samhällets sak denna avvägningDet göra attatt genom
för djurhållningen.reglerupp

anfördeförarbetena till års djurskyddslag dåvarande departe-I 1988
motsvarande djurskydds-mentschefen HellströmMats synsättett

frågan. följande 1987/88:93 Djur-uttalade bl.a. prop. 14:Han s.
förhållandet mellan människan och de djur hon har iskyddet gäller som

hållatider människan beroendesin värd. Sedan urminnes är attav
för olika ändamål och medvetenhetenhusdjur skilda slag attomav

husdjurs-dessa skyddas och vårdas lika gammaldjur behöver är som
också människor i hög grad ochskötseln. Djurskyddsfrågor intresserar

ofta till uttryck såväl vad gäller djur-kommerett stort engagemang
fråga enskilda djurskyddsfall.skyddet i allmänhet isom om - - -

i djurskydds-Sedan lång till tillbaka har människor slutit sig samman
vill särskilt förföreningar och därigenom markerat deatt ta ett ansvar

fråga.djurens Djurskyddet sålunda viktig etiskvälbefinnande. är en
djurskydds-sin avhandling DjurförsökBirgitta har iForsman ansett

disku-jämförelsevis radikala i sin djursyn, eftersomlagarna manvara
grund sina egenskaperdjuren individer ärterar som som av

alltså, förutom sitt värdeskyddsvärda. Djuren tillerkänns natur-som
instrumentella övrigt visst egenvärde.och sitt värde i även ettresurs

från lidande.efter skydda djuren ellerMan smärtasträvar annatatt
dock i praktiken det instrumentella värdetEnligt Birgitta harForsman
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i det försöks-egenvärdet. sig bl.a.tagit överhanden Dettaöver attyttrar
för icke onödigt lidande.djur kan utsättas

till andra djurarter alltfrågan vi skall förhållahurNumera är oss
djuretiskaoch minst i Sverige diskuterasuppmärksammad intemer

Gålmark skriver idag handlar, Lisalivligt. Diskussionen ifrågor som
skall hänsynlängre huruvida viMänniskor s.6, inteboken Djur ta

och hur mycket.hur, vilkettill djur eller inte, sättutan om
speciesism.begreppet BegreppetRichard Ryder myntade år 1970

arttillhörig-grund derasbehandling individer påbetecknar sämre avav
Speciesism innebär människanDjurforsök 83.het. Forsman, atts.

kommitför de djur. harfrån djurs intressen Begreppetbortser är attatt
djurrättsrörelsen.användas mycket inom

djurförsöks-karaktäriserat debatten inomharBirgitta Forsman
mellanpolitisk kontroversbred social ochproblematiken ensom

urskiljer någraHonforskarsamhället och protestgrupper.externa
vård-vetenskapsideal, olikanämligen olikaihuvuddrag kontroversen,

roll och makt.djurs och etikens Honuppfattningideal, olika statusom
gränsdragningarhandlarkontroversenvidare grovt settatt omanger

roll ianspråk ochvetenskapensproblemformuleringaroch rörsom
samhället.

till djuren harmänniskans förhållandediskussionernaI ämnetom
frånegenskaper skiljer människorvilkatill vilken ellerkretsat som

i dentill inte inkludera djurdjur. vanligasteDe attargumenten
förnufttill djur saknarvarit hänvisamoraliska gemenskapen har att att

rättigheter detför djur hardet gälleroch språk. När ärargument att
vanligasteutilitarismen deden s.k.rättighetsargument och ärsom

positionerna.etiska
1748--1832och juristen Benthanengelske filosofen JeremyDen

teorintill utilitarismen, dvs. den etiskaupphovsmannen omanses vara
positiva värdeninnebärtotalthandling denär rätt settatt meromen

Öbrink, Waller;handlingar.andra alternativalycka, hälsat.ex. än
den australiskemodern tid kanFörsöksdjurskunskap 272. I pro-s.

främste före-utilitarismensfessorn i filosofi, Singer,Peter sägas vara
professor i filosofi,amerikanskträdare. Tom Regan, ärär ensom

s.k.och förespråkare för denetiska debattenförgrundsfigur i denannan
rättighetsprincipen.

lider, aldrigvarelseSinger kan det,Enligt Peter varaom en
varel-lidande. Vilkentill dettahänsynmoraliskt berättigat vägraatt ta

jämställsdess lidandejämlikhetsprincipenkräverså attän är,natursens
varelse, så långtvarjemed lidande hos en grovannansamma

Är oförmögen lida eller kännavarelsenjämförelse siglåter attgöras.
förtill. Såhänsyneller lycka finns det ingetvälbehag gränsenatt ta

för hänsyn tillförsvarbaraden endaförmåga känna gränsenäratt
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andras intressen. Enligt hans teori intedet viktigt behandlaär att
individer jämlikt i sig, jämlik hänsyn till förmågaderasutan att ta att
uppleva världen och då främst förmågan lida.att

förespråkar, i tillTom Regan Singer, totaltPetermotsats ett
avskaffande användning djur inom vetenskapen. Han bygger sittav av

på rättviseteori: ochVar är ettresonemang en en av oss som upp-
levande livssubjekt, medveten varelse med individuell välfärden en

viktig för sig den användbar för andra ellerär ärsom oss vare- -
Ävenhar inneboende betraktasvärde. djur måste upplevandeett som

livssubjekt med inneboende värde. Vidare har alla harett som
inneboende värde detta i lika grad, sig de mänskliga djur ellerärvare
inte. Eftersom människan, för nå den bästa teorin för pliktervåraatt

varandra, måste erkänna vårt jämlika inneboende värdemot som
individer, tvingar förnuftet erkänna det jämlika inneboendeattoss
värdet hos dessa djur, och därmed deras jämlika bli behandladerätt att
med Eftersom försöksdjurrespekt. rutinmässigt och systematiskt
behandlas deras värde hänger på hur användbara de förärsom om
andra, behandlas de rutinmässigt och systematiskt med brist respekt,
och därför kränks deras rättigheter rutinmässigt och systematiskt. Det

lika de används i triviala, upprepade, onödiga eller oklokaär närsant
försök de i studier kan verkligt löfteanvändsnärsom som ge om

förfiningmänskliga fördelar. inte bara eller reduceringDet är som
användakrävs, inte bara och burar, inte barastörre attrenare

smärtstillande medel frikostigt eller slopa upprepadeattmer
operationer. gäller i stället total ersättning djurförsöken.Det ärsom av

bästa det handlar använda djur inomDet vi kan göra när attom
forskningen inte använda dem. där vår plikt ligger enligtDetär äratt
rättighetsteorin.

amerikanska professorn Lori Gruen Gålmark red., Djur ochDen
ochmänniskor ff. har kommenterat rättviseteori41 Tom Reganss.

fallteorin inte någon vägledning till handling i de dåattmenar ger
konflikt med varandra. visa skillnaden mellanvärdena står i För att

och utilitarismen Singer honrättvisesynen Tom Regan Peter ger
följande bild. instämmer med rättighetsargumentet, likavälDe som som
de håller fast vid utilitarismen, inte djur olikaätersom men av
anledningar. förra därför behandlavegetarianer djur på detDe är att

inte förenligt behandla dem varelsermed med inne-sättet är att som
boende värde. den ansluter sig till rättighetssynenFör detärsom en
kränkning djurets bli behandlat med respekt använda deträtt att attav

fallmedel till mål, i detta ställa middagsbordet.mat attettsom som
utilitarist avstår från djurprodukter länge medEn såätaatt processen

deras uppfödning innehåller övervikt lidande. Om djuren leveraven
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utilitaristen intedödas, kanskesmärtfrittstressfria liv innan delyckliga,
använda demha någotskulle mat.attemot som

visar Lori påi försök Gruenanvändningen djurdet gällerNär av
skallintemellan teorierna. Reganföljande skillnad Tom attmenar

totalt förbud.dvs. Peterhuvuddjur i försökanvända över etttaget,
experimenterafel beslutadetinställning däremotSingers är attär attatt

förståliknande förmågamedmänniskordjur påpå attänsnarare
grundas påenbartutföra experimentetvillighetensituationen, attattom

människan.djuret tillhör änarten annan

bioteknik djurAnvändningen5.2.1 av

ändringar djursallakan definieraspå djurBioteknik använd avsom
baseradevetenskapligtframkallas medbiologiska funktioner som

med vilkengentekniken,avancerade bioteknikentekniker. Den ärmest
arvsanlag.djursoch ändrakan flyttaman

tillofta skeptiskautsträckningi olikaställer sigAllmänheten
genetiskadjurensdjur. Mångabioteknikanvändning attanserav
välbefin-för djurensbl.a.finns detkränks. Vidareintegritet oroen

avvikande djurgenetisktnande. kanDet stammarantas att somav
uppleverocksåfysiologiska förändringaranatomiska ellerutvecklar

finnsdessa förändringar. Detgrund ännuoch obehagsmärta av
obehag ochlångtidsstress,säker metod smärta,ingen mätaatt men om

ingetdet dockförmänskligadantropomorfiskanvänder ärsynenman
också harsjukdomargenetiskt betingade svåradjur medtvivel attom

dettyder påfinns emellertid inget ärlivskvalitet.nedsatt Det attsomen
genetiskatill denmed hänsynvälfardsstatusdjursnågon skillnad om

bestämdavel eftergrund selektivhar uppståttavvikelsen enav
i djuretsföljd ingrepphar uppståtteller detegenskap avensomom

anvendelse af bio-forRåd, EtiskeDyreetiskeDet graenserarvsmassa
teknologie dyr, s.24.

titelnartikel medskriver ioch HansenSandøe, Forsman en
i bokenintagenethical dialogueneed forTransgenic Animals: The

redaktionunderAnimalsof TransgenicWelfare Aspects vanav
sig denskiljerdjurskyddssynpunktm.fl. bl.a. följande: UrZutphen

från denanvänds intedjurdjurförsök däraspektenetiska transgena
sjukdomsmodelleri allmänhet. Transgenadjurförsöketiska aspekten på

tillförhållandekontroll, isärskild vård ochkan naturligtvis kräva nor-
sjukdomsmodellerföremellertidgällerfriska djur.malt Detta även som

ellerkemiskmutationer elleraveltagits fram spontanagenom
speciellaelleralltså ingadjur väckeroperativ Transgenaväg. nya

etiska problem.
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Birgitta har diskuterat etiskaForsman aspekter djur vidtransgena
CFN ordnat seminarium år 1994 CFN:s skriftserie 28. Honett av nr.

har därvid dock pekat aspekt djuretiskt relevant och kanären som
specifik för gentekniskt förändrade djur, nämligen farhågansägas vara

eftersom djurets inte finns kvar, inte kanrättaatt, natur vetaom man
vad djurets naturliga behov och därmed inte kan hur detär avgörasom
mår. Birgitta Forsman knappast något de problemtror, trots att av som

djuretiskt relevanta specifikt för gentekniskt förändrade djur,är är att
gentekniken ställer krav på etiken. skäl härför anförSom honnya
följande Mitt antagandes. 44: moralens moral harär attom ursprung
utvecklats i olika kulturer och samhällen alltefter vad varitsom
praktiskt möjligt och önskvärt i dessa gemenskaper. Med ändrade
materiella förhållanden har också moralen ändrats. tidigare har deMen
materiella betingelserna ändrats långsamt. Tekniker har utvecklats och
tagits i bruk långsamt. har inneburit människorDet har hunnit skaffaatt
sig förhållningssätt till dessa tekniker. harMan successivt ochett
evolutionärt kunnat sin moral och sina intuitioner till tek-anpassa
niken. gäller inte IntuitionernaDetta i dag. hänger inte med i teknik-
utvecklingens rasande fart. jag visar förnuftet,Detta detattanser
kritiska tänkandet, måste få plats i etiken det haft understörre änen
tidigare epoker... Genteknikens och del andra moderna teknikersen-

snabbhet för med sig vi måste börja skapa, konstruera, vår moralatt-
medvetet och överlagt tidigare.änmer

Birgitta Forsman pekar på det kan finnas djuretiska fördelarävenatt
med djur. fördel,En hon, kan lidande, åtmin-transgena attmenar vara

i vissa fall, borde kunna bli kortvarigare. pekarHon påstone även att
det brukar framhållas fördeletisk det med djur gåratt transgenasom en

totalt färre djur i varje experiment. Birgitta har dockForsmansett
svårt för djur djuretisktantalet relevant i någon nämnvärdäratt attse
utsträckning, eftersom varje individ har försina upplevelser sig: det är

lider används i icke plågsammalO 100 procedurer s.värre änom om
43.

Djurförsök med djur bedöms liksom andra djurförsök i detransgena
djurförsöksetiska nämnderna. innebär deDetta djurensatt transgena
lidande skall ställas möjliga vinster för människor i form mins-mot av
kad sjuklighet och effektivare behandlingsmetoder. Gentekniknämnden

uppfattningen etiska bedömningar förändringarär attav av av arvs-
med hjälp genteknik måste med utgångspunkt från vadgörasmassan av

vi åstadkommer med denna teknik, inte med utgångspunkt från tekni-
ken sådan. Gentekniknämnden, Genteknik, Ekologi och Etiksom s.
61.
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nämndernas prövningdjurförsöksetiska5.2.2 De

djurförsök etiskbedöma enskildaårSverige började redan 1979 att ur
det tänktVilken etisk principsärskilda nämnder.synpunkt i attvarsom

särskiltdet inte förts någotskulle tillämpa harnämnderna resonemang
kriteriervilkasida. bestämmelsenmyndigheterna Ifrån angersomom

prövning framgårskall sinnämndernade djurförsöksetiska göra
Djurförsök,i avhandlinganmärker sinBirgittadock, Forsman attsom

principen. Enligtutilitaristiskaapplicerbar denprincipden ärärsom
mycket grovhuggenfrågai praktikenblir detBirgitta Forsman om en

nyttomoral.

granskning inomjämförelse med etisk5.2.3 En

humanmedicin

humanmedicinskaförsök inomgranskningendet gällerNär av
välför djurförsök,till vad gällerforskningen har i motsats somman,

1960-talet fickUnderbedömningen på.grunder byggapreciserade att
försökvad gällergranskningsorganisationregelmässigvi i Sverige en

internationell utveckling. Ettled imänniska. Detta ett envar
Helsingforsdeklarationen.betydelsefickhärviddokument stor varsom

Medicalvid World Asso-framarbetadesdokumentDetta är ett som
antalställde1964 ochHelsingfors åriciation°s ettmöte uppsom

medicinsk forsk-ställningstaganden ietiskakringrekommendationer
granskningetiskinnehöll dock inget kravDokumentetning. av

såväldärforskningsskandaler i USA,antalEfterforskningsprojekt. ett
ioetiskt ochhade utnyttjats påförsökspersonerfriska sjuka ettsom

ofNational Institutebeslöt amerikanskakränkandevissa fall sätt,
stödjasskullehumanforskningsprojekt,allaHealth år 1966 att som

svenskaEftersometisk granskning.ekonomiskt, skulle genomgå även
dessaanslag, komamerikanskadel finansieradesprojekt till genomen

forsknings-förstaSverige.forskningen i Denpåverkariktlinjer ävenatt
1966.Karolinska institutet årvidinrättadesi Sverigeetiska kommittén
bl.a.medinom MFRarbetade1960-taletUnder slutet atten gruppav

Sedan år 1971kliniska forskningen.för denetiska principerfastställa
skallanslagdärifrånalla ansökningarhar MFR krav att varaom

ff.13etikgranskade. SOU 1989:75 s.
reviderats vidharHelsingforsdeklarationen,Fortfarande detär som

vägledandeförgrundläggande dokumentettillfällen, detolika ärsom
påhumanförsök ställs kravhumanforskningsområdet. Vidprinciper på

detsamhällsnyttan,föreväl och ärförsökspersonens sättsatt ve
deticke-terapeutisk forskning iterapeutisk ochmellanskillnad att man
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kan risker försökspersonen själv kan fördeldra forsk-störreta om av
ningen och det finns princip försökspersonen skall ha lämnatatten om

informerat samtycke. följerVidare ofta de forskningsetiska prin-ett av
ciperna försökspersonen har till självbestämmande, försöks-att rätt att

lidande skall undvikas och dess välbefinnande främjas samtpersonens
det finns skyldighet rättvis så fördelningenatt sättatt atten vara av

bördor och förmåner fördelas. Djurförsök.Forsman,
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urförsöksverksamhet6

Varför använder vi fortfarande djurförsök6.1

till djurförsök fortfarande kommer tillOrsakerna och skälen att
användning viktigaste anledningen till djurförsökmånga. Den ärär

eftersträvarsökandet efter kunskap. Man sådana kunskaper ochny
hos människa och djur kan diagnosticeras,metoder sjukdomaratt

detta erhållabehandlas och förebyggas. För uppnå måsteatt man
fungerarkunskap hur det normala s.k. biomedicinskom genom

används vid vissa vacciner.forskning. Försöksdjur produktionäven av
för säkerhetstestaVidare djurförsök mediciner och andragörs att

substanser.
i dag har vi till del erhållitkunskap vi harDen stor genom

iakttagelser experiment alla biologiska nivåer, dvs. frånoch
Öbrink,hela organismer.molekyler och celler till Waller; Försöks-

djurskunskap öka kunskapen människan skulle i19-24. För atts. om
det lämpligastefall människan försöksobjektet. Modellenmånga vara

identisk dendärmed med önskar diagnosticera ellerskulle manvara
behandla. flesta sammanhang emellertid experiment direkt pådeI är
människan uteslutet det finns såväl etiska, legala praktiskasom-

använda människan försöksmodell vaninvändningar attmot som.
Animal ScienceZutphen m.fl.; Principles of Laboratory 326-327.s.

flesta det moraliska alternativet tillFörsök på djur deanses av som
användningförsök direkt på människan. djurförsök försöker medI man

människan. inte själva bildens.k. djurmodell efterlikna Det ärattenav
i fokus den kunskapdet använda djuret är utan som manav som

fysiologiska beteendet hos djureterhåller vid jämförelser mellan det
förutsäga reaktion hosoch s.k. extrapolering.vår Attart, enegen

djurförsök demänniskan utifrån kunskaper erhållna ärgenom en av
extrapoleringuppgifterna för forskare. Svårighetema medsvåra ärmest

sammanhang fråganlivligt debatterad i vetenskapliga och politiska när
för människans hälsa diskuteras.betydelsen djurförsök Det somom av

mänsklig kan oskadligt ellerskadligt eller verksamt i ickeär arten vara
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overksamt i människan. Som exempel kan penicillinnämnas äratt
ödesdigert för marsvin tolereras vanligtvis människan. Thalido-men av
mid, medförde tusentals barn blev handikappade Neurose-attsom
dynkatastrofen, orsakar inte missbildningar hos råtta och många andra
djurslag väl hos Det har visat sig upprepade gånger att ettmen apa.

genetiskt släktskap eller anatomisk likhet inte pålitliganära ären
kännetecken parallella fysiologiska reaktioner, kansåävenav om vara
fallet i många situationer. Under alla förhållanden det mycket svårtär

förutsäga sådan överensstämmelse. okritisk tillit till frånEn resultatatt
djurförsök kan bli missledande. Svendsen, Handbook of Labora-Hau,

Animal Science, vol II, 2-5.tory s.
finns kritiskaDet användningen djurförsök inomröster mot ävenav

den vetenskapliga världen. Kritikerna bl.a. djurförsökattanser som
metod inte tillräckligt bra och den kan leda vetenskapen felpåär att

fåkan till följd viktiga medicinska framstegDetta försenas påväg. att
grund missvisande resultat från djurförsök. pekarDe attav nya
tekniker forskningsområdenoch ökade möjligheter användaöppnar att
metoder bättre källor till ökad kunskap människan vadär änsom om
djurförsöken Gålmark, Djurens 1997:3 13.är. rätt s.

forskarsamhälletmajoritet dock den bestämdaEn ärav av upp-
fattningen vi inte inom överskådlig framtid kommer kunnaatt att
upphöra med användningen djurförsök fortsätta skaffavi vill attav om

medicinsk kunskap för kunna bota sjukdomar.attoss ny

Olika djurmodeller6.1.1

hänför vanligtvis de olika djurrnodellema tillMan någon fyrautav
olika kategorier. Dessa inducerade, negativa och orphanaär spontana,
modeller. dessa inducerade ochAv modeller de klartär spontana mest
använda modellerna. inducerad modell erhållerEn attman genom man

med ingrepp orsakar djuren sjukdomstillstånd. djurmodellerIt.ex. ett
för diabetes tillför djuret substans förstör bukspottkörteln.man en som

speciell form inducerad modell deEn djurmodellerna.är transgenaav
djur bär artificiellt tillförd främmandeDessa i sinDNA arvsmassa.

Användningen djurmodeller har kraftigt ökat. Spontanatransgenaav
modeller består djur på naturligt har fått genetiskasättettav som
förändringar. På grund dessa genetiska defekter utvecklar djurenav en
viss sjukdom. Genom på denna genetiska defekt ochtyp att taav vara
avla vidare den erhåller tillgång till modell. exempelSomman en ny
på djurmodell kan de nakna används inämnas mössenspontanen som
cancerforskning. modeller djur inteNegativa är motsom svarar upp en
viss sjukdom, djuret fårdvs. inte sjukdom har försökten som man
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djuret för. orphan modell slutligen, modell bestårEn ärutsätta somen
djur har utvecklat sjukdom inte har påträffats hosännuav som en som

användning liknande mänsk-människan. Modellen kommer till när en
blir identifierad. exempel härpå den s.k. galnalig sjukdom Ett ärsenare

Öbrink, Försöksdjurskunskapko-sjukan. Waller; 328-331, Svend-s.
Handbook of Laboratory Animal Science, vol II, 3.Hau, s.sen,

djurmodell visar alla de aspekterfinns förmodligen ingenDet som
finns i sjukdom hos människan.som en

väljer modellHur man

i forskning skiftar lika mycketVilken djurmodell användssom som
finns specifika regler tillsjälva forskningsområdena. ingaDet näratt ta

bästa djurmodellen för experiment.står inför välja den ettattman
projekt alltför varierande.Förutsättningarna för olika är

ursvetenskapFörsöksdj1

forskning,Efter världskriget ökade satsningarna biomedicinskandra
ökad försöksdjur.ledde till användningvilket också Trots attaven

haromfattningen den biomedicinska forskningen har ökat,på en
använda försöksdjur skett sedan slutet 1970-minskning antalet avav

detta tillskrivas den växande kritikentalet. Till del kan motstor
forskarnas medvetenhet problematiken kringdjurförsök, ökade omsom

faktor framväxten vetenska-viktig dendjurförsök. En är av nyaannan
försöksdjursanvändning, försöksdjursvetenskap. Denna veten-pen om

tekniker från deutnyttjar metoder ochskap hjälpvetenskapär somen
Vetenskapen studerarflesta biomedicinska discipliner.andra veten-

användning djur ioch juridiska aspekter vidskapliga, etiska av
försöksdjursvetenskapenmålen förbiomedicinsk forskning. främstaDe

välbefinnandetoch till ökabidra till kvaliteten djurförsökenär attatt
hos djuren.

forskningen det viktigt haerhålla tillförlitliga resultat iFör är attatt
försöket ingående Jumöjliga kontroll de iöver parametrarna.mesta

har högförsöken viktigare det djurenförfinade blir desto är att enmer
definierade djur. Vidareledde till började avlakvalitet. Detta att man

efter strikta fysiologiska krite-byggde försöksdjursanläggningarman
Öbrink, kontroller-Försöksdjurskunskap 32-35. Enrier. Waller; s.

från djurförsök.miljö viktig för kunna tolka resultaten Enbar är att
tillräckligalla gånger djurensådan s.k. standardiserad miljö kan inte ge

försöka förbättra miljön för djurenförstimulans. Olika insatser görs att
naturliga beteende.uttrycka sittoch bereda dem möjlighet att
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försöksdjursvetenskapenInom betonar betydelsen vadman av som
kallas de Fzn. begrepp används5 Detta mått djurens välfärdettsom
och formulerades ursprungligen dr John Webster, Bristol Universityav
i England Djurens 1996:4 27.Rätt De 5 Fzn ärs.

frånFrihet törst/hunger-
Frihet från obehag-
Frihet från skada/sjukdom/smärta-

rädsla/stress/ångestFrihet från-
Frihet kunna bete sig på naturligt sätt.att ett-

professur försöksdjursvetenskapNyligen tillsattes det i vid Upp-en
sala universitet. Ytterligare sådan professur under tillsättning vidären
Sveriges lantbruksuniversitet.

har det bildatsI Uppsala nätverksgrupp, beståendeen av personer
från Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens
veterinärmedicinska anstalt och läkemedelsindustrin.SVA Denna nät-
verksgrupp för binda försöksdjursfrågorverkar ihopatt veten-en
skaplig central nivå och rådgivande deåt använder djur ivara som
försök.

veterinärmedicinska anstaltStatens

den centrala anstalten för sjukdomsdiagnostik och förebyggan-SVA är
de Verksamhetenverksamhet inom djurhälsovården. vid omfattarSVA
många olika discipliner, bl.a. patologi, bakteriologi, toxikologisk kemi,
Virologi och parasitologi. har också produktionsavdelningSVA en som
tillverkar bl.a. vaccin och Verksamheten innefattar forskningävensera.

inom området veterinärmedicin. antaloch metodutveckling Ett stort
olika djursjukdomar och husdjurshygien,specialister, representerande

myndigheten. utför både myndighetsuppgifteranställda Manår samt
uppdragsverksamhet bl.a. djurägare, organisationer och andra in-åt
tressenter.

haft flera hälsoinventeringsprogram varit viktSVA har storsom av
viktigför förbättra kvaliteten forsöksdjuren. har varitDettaatt en

antalet använda försöksdjurfaktor för den minskning skettsom av
Även börsedan 1970-talet. arbetet i sådana alltjämt pågår,om program

faktor likadock inte förvänta sig denna skall ha storatt enman
haftinverkan försöksdjursanvändningen i fortsättningen denpå som

under tidigare decennier.
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Användningen försöksdjur6.2 av

Inledning6.2.1

beslutsprocessen vilket skalldjur användas vid experi-I över ettsom
spelar många faktorer in. viktigaste finnaDet är rättment att

djurmodell och djurmodellen kan de frågor ställer.påatt ge svar man
faktorer kanTvå andra inte bortse från traditionen inomärsom man

djurslag harområdet och ekonomin. När mycket och längeanväntsett
forskningsområde samlas mängd datainom detta djurett storen om

och erfarenhet den experimentella tekniken för just detstoren om
djurslaget. Ekonomiska faktorer har lett till råttor, och kaninermössatt

Andra detill viss del har hund och katt. faktorer än nämnts,ersatt som
försöksdjur,kan påverka valet bl.a. biologiska olikheter,äravsom

Öbrink,tillgänglighet och samhällsreaktioner.försöksdjurets storlek,
Waller; Försöksdjurskunskap 250-452.s.

främst olika djurförsök försök därDet är görstypertre av som -
organdonatorer, akutförsök och kroniska försök.djuren används som

Användningen djur används donatorer vävnaderav som som av organ,
eller celler Djuren avlivas i dessa fall humant ochär sättettstor.
därefter organdelar och används i vitro-ellertas ut t.ex.organ

akutförsök innebär utförsexperiment. experimentet i sin helhetEtt att
under narkos och experimentet slutfört avlivas djuren medan deärnär

försökfortfarande ligger i narkos. Kroniska kan på många olikautse
djuren vakna under delende har detsätt gemensamt är störreatt avmen

experimentenexperimentet. kroniska kan innebära djurenDe utsättsatt
detta inte alltid fallet. Experimentensför lidande eller obehag, ärmen

mellan några timmar och flera Djurvaraktighet kan variera år. som
vistas försöksdjursanläggningen länge,ingår kroniska försök ochi

Öbrink,miljö omvårdnad. Waller; Försöks-ställer krav på ochstora
djurskunskap 197-198.s.

Vilka använder försöksdjur

försöksdjur kan delas i huvudgrupper.använder i SverigeDe tresom
består universitet/högskola/landsting/kommun.Den största gruppen av

för knappt två tredjedelarUnder 1990-talet har denna svarat avgrupp
den totala användningen försöksdjur. Den näst största ut-gruppenav

för omkring tredjedelläkemedelsindustrin,görs svarar en avav som
Läkemedelsindustrin Sverigetotala användningen försöksdjur. iden av

Upjohn sistadomineras och PharmaciaAstrakoncemen AB. Denav
fristående statligaanvänder försöksdjur bestårgruppen som av

myndigheter, bl.a. livsmedelsverk, SMI, Socialstyrelsen,SVA, Statens
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ochsjukvårdscentrum FörsvaretsArbetsmiljöstyrelsen, Försvarets
läkemedelsindustrin.inte hör tillforskningsanstalt företagsamt som

totala användningenför mindre del denDenna avavsvarar engrupp
försöksdjur.

ändamål deanvändsanvänds och för vilkaVilka djurslag

kanin,marsvin, hamster,försöksdjuren råtta,vanligasteDe är apa,mus,
fisk.fågel, groddjur ochsvin, nötkreatur,hund, katt,

fiskar utgjorde under årfåglar ochråttor,Användningen möss,av
användningen: 25den totalatillsammans 95 möss1996 procent av
fisk Omoch 25fågel 25råtta 20 procent.procentprocent,procent, man

definitionen iförsök enligtanvänds iantal djurtill det somser
beståttdirektiv har 87konvention och EG:sEuroparådets procent av

försöksåledes ifiskar och fåglar harflestaoch råttor. De använtsmöss
djurförsök.svenska definitionenomfattas denendast avavsom

huvudsak råttor,landsting använder ihögskolor ochUniversitet,
ordning såvittmarsvin i nämndfåglar, svin ochfiskar, kaniner,möss,

ochkonvention EG-definitionen i Europarådetsdjurförsöklenligtavser
försökantal djur tillanvänderdirektivet. Denna stortett somgrupp

definition.djurförsök enligt svenskendast utgör
högskola ochfallet för universitet,vadtillI ärmotsats som

läkemedelsindustrin tillutförs inomdjurförsöklandsting deär som
Europarådets kon-definitionen idjurförsök enligtdelenövervägande

främstanvändsdjurslagvention och EG-direktivet. De möss,ärsom
nämnd ordning.hundar ifåglar ochmarsvin, kaniner,råttor,

försöksdjuranvändermyndigheterföretag ochövrigaFör som
Europarådskonven-i försök enligtanvändningendominerar mössav

svenskfiskar i försök enligtdefinition ochEG-direktivetsochtionens
definition.

ändamålförslnklldaanvänt:I försökAntaldjursom gGrundmgggndg
forskninginomdemedicinskabiologiska,1
och .. lveterinärmedicinskaEområdena..LåkemedelsutvecklingE| ,human-ochinom
veterinarmedicininkl.§ itillhörandeä s säkerhetsbedomningaijä ä i lä när SjukdomsdiagnostikZ 4s ä

ä ä
ä ä
ä ,ä

,DToxikoIogiskaelleri andrasakerhetsbedömningaøfä å skydduu avå än Nmänniska.djuroch
miljö§5 ochI Utbildningä fårdighetstraning

1994 1995199319921990 1991
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Användningen olika djurslag i försök under 1990-talet såväl enligtav
svensk definition enligt definitionen i Europarådets konventionsom
och direktivEG:s redovisas i bilaga Nedan följer kort redogörelseen

bl.a. användningsområdena för del de olika djurslagen.över en av
Uppgifterna till övervägande del hämtade CFN:s skriftserie, därär ur
årliga redogörelser lämnas användningen försöksdjur.över av

Råttor och möss

Råttor och har sedan lång tid varit de vanligaste försöksdjurenmöss
och de används flestapå de försöksdjursavdelningarna i landet.
Användningsområdena således många. Vid studier hjärt- ochär av
kärlsjukdomar och sjukdomar dominerar råtta. Dennervsystemets

förbrukningen sker institutioner med tumörbiologiskstörsta av mus
och immunologisk inriktning. Den användningen berorstora av mus
bl.a. på det förekommer antal inavlade vilka haratt ett stort stammar
specifika egenskaper olika kan utnyttjas inom forskningen.sättsom
När det gäller kommer med all sannolikhet användningenmus av

öka kraftigt de åren. finnsDetmösstransgena närmasteatt även ett
alltmer ökat intresse för framställa råttor.att transgena

Marsvin

Marsvin har traditionellt vid diagnostik tuberkulos.använts av
Alternativa kompletterandeoch metoder har emellertid möjliggjort en
minskning denna användning. Under åren 1982-1989 varieradeav
förbrukningen mellan 000 och 2129 500. Hittills under 1990-talet är
motsvarande siffror 19 och jämförelse500 12 500. Som kan nämnas att
förbrukningen år 1974 marsvin.63 000var

Kanin

Kanin försöksdjuranvänds inom flertal olika forsknings-ettsom
områden. Tidigare användes antal vid pyrogentestning olikaett stort av
farmaka. Sådan testning kan med vitro-metodik, därgörasnumera
blod från ryggradslösa djur används avsnitt Vanligtse 7.3.3. dockär

använda kanin för bl.a. framställning antikroppar. Vidareatt av an-
vänds kaniner vid olika irritationstester. förbrukningentotalaDen av
kanin har halverats sedan början l980-talet.av
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Svin

ochanvändning inom forskningenalltmer kommit tillSvin har är ett
transplantations-experimentell kirurgi, bl.a.djurslag inomintressant

allergiforsk-cirkulations- ochanvänds svin ioch plastikkirurgi. Vidare
svin försökkrigskirurgi. viss mån harutbildning i Ining vid ersattsamt

förbrukningen mellan 810 och1980-talet varieradehund. Undermed
till djur.uppgick förbrukningen 200djur. år 1996 53 160 För

Hund

hund försöksdjur.använderläkemedelsindustrinfrämstDet är somsom
forskning.och toxikologiskfarmakologiskbl.a. inomHund används
1980-taletkirurgi. börjanexperimentell lhund inomVidare används av

haranvända hundar. Användningenantaletminskningsåg avman en
djur år.550-870därefter hållit sig mellan perca

Katt

cirkulationsfysiologin ochframför allt inomharKatt använts neuro-
undersökningar har berottneurologiskavidfysiologin. Användningen

har möjliggjortväl kartlagda.hjärndelar Dettakattens olikapå attäratt
tillföra instrumentprecision kanmycketmed ettstor enman

framför alltkatt harForskningen påi hjärnan.bestämd punkt ägt rum
dock stadigti djurförsök haranvända katterAntaletpå universiteten.

djur och för år 1995i 350är 1982 2Förbrukningenminskat. uppevar
ökadeUnder år 1996djur.förbrukning 272rapporterades aven

beräknas dockdjur. Användningenvisserligen till 393användningen
tiden.ytterligare under deninte öka närmaste

Apa

ochmarkatterbl.a. makaker,i djurförsökanvändsDe ärapor som
Sydamerika.Afrika Aporfrån Asien,kommerDessamarmosetter. resp.
framställningsamband medhuvudsak itidigare ianvändes av

främst vid forskninganvänds depoliovaccin. dagI nervsystemetsom
aidsforsk-människa inomsjukdomar hosoch psykiskasjukdomar samt

läkemedelsindustrin aviseratmyndighetskrav hargrundningen. På av
försöksdjur. Attanvändningbehov ökad transporteraav apa somav en

sigflygbolag åtardå allt färreallt svårareSverige blirtillapor
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beroende negativ opinion från bl.a. djurskydds-transporten
organisationer. Se nedan.mer om apor

Fåglar och fiskar

Under 1980- och 1990-talen har fåglarantal och fiskaräven ett stort
vid djurförsök. Huvuddelen förbrukningenanvänts fåglar underav av

1980-talet, omkring djur årligen,10 000 har utgjorts daggamlaav
kycklingar från tamhöns vilka vid akutförsök för diagnostikanvänts av
röda hund. Under 1990-talet har mycket fåglarantal iett stort använts
beteendestudier. främstDet har varit höns har studerats i syfte attsom
försöka utveckla och förbättra alternativ till burhönshållning. årFör
1996 användes fåglar1l0 000 i beteendestudier. Ett antal fåglarstortca
under l990-talet har vidare utgjorts kammar förtuppar, använtsav vars
utvinning hyaluronsyra framställningför läkemedel.av av

Fiskar används i naturvetenskaplig grundforskning, bl.a. i beteende-
studier och uppfödningsförsök, för toxikologiska Ettsamt tester. exem-
pel de försök utförs enligt Naturvårdsverkets riktlinjer förär som
karaktärisering bl.a. avloppsvatten och prövning miljö-av annan av
farlig verksamhet. Användningen fågel och fisk visarav grupperna en
tendens till Individuelltöka. märkt fisk ingår sedan år 1996 iatt
rapporteringen försöksdjur. Detta år redovisades 160 fiskar.000av ca

Transgena djur

Genom blanda och välja, och inavla, mutationeratt sortera ta vara
och föröka de djur bär på vissa anlag kan erhålla djur ärsom man som
särskilt lämpade för viss forskning. Forskning och försök har dock
begränsats hur djur kan korsas och vilka mutationer uppstårav av som

eller mindre användningMed transgentekniken harspontant.mer av
emellertid helt andra möjligheter inom forskningen. Veten-öppnats
skapsakademien; Djur med 32-33.nya gener s.

djurI har borttagit förändrat ellertransgena man en gen, en gen
lagt till genetiska förändringenDen förekommer i allaen ny gen.
djurets celler och den genetiska förändringen ärftlig. och med deIär

djuren har forskare fått brygga från molekylär biologi tilltransgena en
hela biologiska Dessa djur forskningen ökad handlings-system. ger en
frihet och möjlighet med precision klarlägga funktion iatt stor genernas

helt djur, få fram djur kan fungera modeller för mänskligaett som som
sjukdomar och fram djur sig förlämpar vad människanta att testasom
kan för. Vetenskapsakademiem Djur med 9-exponeras nya gener s.
l0.

1841153
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finns detden biomedicinska forskningenanvändningen inomUtöver
inom jordbruksområdet där deanvändning for djur transgenatransgena

med bl.a. effektivare foderom-möjligheter till djurdjuren öppnar
djurenVidare kan deoch resistens sjukdomar.vandling transgenamot

biologiskt aktiva substan-dvs. vissaproduktionssystem,användas som
i djuren. Herbertssombruk kan producerasför terapeutisktser

djur i USA.Transgena
vilket djurslagdjur kan i princip påProduktion görastransgenaav

olikaockså fleratekniken harhelst. Den använtstransgenasom
absolutgris, får, och fisk. Detkanin, ko,djurslag, bl.a. råtta, getmus,

till bl.a. forskarnaOrsakerna dettadjuret dockvanligaste är attär mus.
och genetik.embryologikunskapredan hade mycket musensom

tidsödande och dyr,teknikenEftersom den ärärtransgena musen
livscykel.lämplig grund sin kortadessutom på av

l970-talet.startade i slutet Manskapa djurIdén transgenaatt av
utanför mushonansoch hanterahade lärt sig odladå musäggatt

fanns detmushona. Vidaretillbaka dem iäggledare och lägga en annan
renframställa enskildamassföröka ochteknik för isolera,atten

Genombrottethybrid-DNA-tekniken.s.k.med hjälp denarvsanlag av
injicera1980-talet, metodenkom i börjanför när attmösstransgena av

introducerades.befruktadecellkärnan hosi musäggextraen gen
främmandemedskapalyckades bl.a.Forskarna transgenatt musen

åstad-hade människangenteknikGenomför tillväxthormon.gener
råtta.arvsanlag frånceller bar påi alla sinakommit ettatt enen mus

ökadetillväxthormondenDen extrastora sommusengavnya genen
dubbeltdenmedfördeväxtformåga.dess Detta transgenaatt varmusen

Djur medVetenskapsakademien;normalså nyastor mus.som en
11-15.gener s.

År out-tekniken innebärknockden s.k.utvecklades1987 attsom
teknik kan s.k.Med dennaborttar arvsmassa.musensgener urman

endastbrytersjukdomarstuderas, dvs.sjukdomarrecessiva ut omsom
uppsättning i Dennafinns i dubbelanlaget for sjukdomen arvsmassa.

användningstudera mednämligen intekundesjukdomartyp avmanav
endast läggereftersom dennainjektionstekniken,den ursprungliga s.k.

finns kvarnormala fungerandedenlängetill Så genensomgen.en
genvariantmuteradvilkensjukdomsådanbryter inte ut, oavsett somen

3/97 26-27.Medicinsk vetenskapläggs till. s.
begräns-utvecklas i snabb takt. EnTransgentekniken fortsätter att

kunde slåforskarna baralängening med tekniken ut ettattvar
emellertid slåkansamtliga celler. Nui kroppensarvsanlag ut enman

för olikabetydelsealla Genenskroppensspecifik i ett organ.avgen
medteknikenförfinarnämligen variera. Mankan även attgenomorgan

djuret ochaktiv detiinsattafölja denmarkör är transgenagenenvaren
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kan bestämma den insatta skall aktiveras ellert.0.m.man om genen
inte. Medicinsk vetenskap 3/97 27.s.

Särskilt användningen icke-mänskliga primaterom av som
försöksdjur

Icke mänskliga primater, de djur med hänsyn tillärapor, som
fysiologisk utveckling lika människan, bl.a. visar det centralaär mest

liksomlikheter det finns likheter i socialt beteende,nervsystemet stora
emotionella behov och intellektuell kapacitet. förhållandenDessa gör

i vissa sammanhang särskilt användbara i vetenskapligatt apor anses
forskning, för undersöka mänskliga sjukdomar, och fört.ex. att att
förutsäga möjliga reaktioner på kemiskt och farmakologiskt effektiva

hos människa.ämnen
På grund likheter med människan användningenärstoraav apornas

i försök särskilt ifrågasatt.också kan nämligenDet antas attav apor
ungefär förmågahar uppleva och obehagsmärtaattaporna samma som

det från forskningens,människan. Detta djurskyddets ochgör att
allmänhetens sida hävdas forskning inte etiskt försvarbar påäratt som
människan inte heller kan etiskt försvarbar påanses apor.

främst kommer till användning inom forskningen iDe apor som
makaker, markatter ochEuropa Bland de människo-är marmosetter.

liknande i princip uteslutandedet chimpanser används.äraporna som
användningsområdena inom forskningen studier iDe ärmesta neuro-

fysiologi, fysiologi, fortplantningsbiologi,särskilt hjärnans smittsamma
hepatitsjukdomar aids, och malaria och slutligenA auto-som

immuna sjukdomar och neurologiska sjukdomar reumatism,såsom
multipel skleros, sjukdomAlzheimers och Parkinsons sjukdom. Apor
används inom utveckling och testning läkemedel, vaccineräven av nya
och produkter för genterapi i samband med säkerhetstester församt
produktkontroll vacciner.av

uppskattas det i medlemsländer under årDet EU:s 1991 använ-att
des djurförsök.10 000 i prelimiär för år tyderEn 1996rapportca apor

användningen detta år uppgick till omkring 00010ävenatt av apor
djur. till flestade övriga EU-länderna har vi i Sverige haftI motsats en
tydlig minskning antalet använda i djurförsök. Storbritannienav apor
följt Frankrike och Tyskland de länder i den europeiska unionenärav

enligt statistiska använder flest antal i försök. Derapportersom apor
statistiska från EU-länderna fortfarande inte alltid kom-ärrapporterna
pletta och uppgifterna uniforma.metoderna samla inte EU-äratt
länderna ha dock förbundit sig för jämförbarår 1999 ha underlagatt en
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och överensstämmande insamling data kring djurförsöksanvänd-av
ningen.

de används i djurförsök har importerats från deMånga av apor som
sitt kan viltfångade ellerländer där har Apornaaporna ursprung. vara

uppfödninguppfödda i fångenskap. förekommer viss iDet av apor
gäller uppfödningen iför djurförsöksändamål. detEuropa När av apor
bättre alternativ fångaderas ursprungsländer detta än attettses som

mycket påfrestande fördjuren vilt. Internationella ärtransporter av apor
höga tillsyn och skötsel. Från djurskyddshålldjuren och ställer krav

har fötts i fångenskap och många sådanaifrågasätts attatt apor upp
klassificeradstället egentligen viltfångade. blii Förär att somapor

viltfångad krävs djuret i frågauppfödd i fångenskap och inte utgöratt
problemandra generationen i uppfödningsprogram. Ettminst annatett

fångenskap utanförförhållandena för djuren föds ikan attvara som upp
standard krävs här.inte har denEuropa som

86/609/EEG djurförsök fastställerdirektivEG:s att apor somom
destinationsuppfödda,används försöksdjur skall attmenvarasom

konventionmyndigheterna. Europarådetsundantag kan medges av
innehåller inga specifika regler om apor.

utrotningshotade.underarterhör till de djurslag där mångaApor är
internationell handeldem regleras konventionenImporten avomav av

Innehållet idjur CITES-konventionen.hotade vilda och växter
direktiv 3626/82/EEG.implementerades delvis i EG:skonventionen

skyddade endasthandel medBestämmelsen stadgar äräratt arter som
fortlevnaden ellerdjuret inte skadartillåtet tagandet artenavom av

område inom vilket populationenpåverkar omfattningen detnegativt
för importförekommer. krävs särskilt tillståndi fråga djur Detettav

CITES-konventionen.sådana djur omfattas Dettaoch export avav som
djurförsök.bl.a. för används igäller apor som

skallförländer främstDe exporten av apor somsom svarar
uppfödda i fångenskap,djurförsök, både viltfångade ochanvändas i är
Kina, Barbados, Vietnam,Mauritius, Guyana,Filippinerna, Indonesien,

och Israel.Kenya
enligt statistiskaimporterade SverigeUnder perioden 1989-1992

ändamål. Sedan årsamtliga för vetenskapligtuppgifter 3002ca apor,
Kina ochfrämst från Filippinerna,har dessa importerats1992 apor

USA.
År Europeiska kommissioneni samarbete med1993 hölls möteen

och Teknologiför Vetenskap, ForskningDirectorate-General DG XII
hölls föruppfödningeuropeiska Mötet attexpertersamt av apor.

behovgodtagbar lösningförsöka hitta Europas attaporaven
föruppskattade behovetanvändas försöksdjur. Mötet att av aporsom

djur årligen.uppgick till 10 000 Förden europeiska unionen än attmer
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behovet krävdes det destinationsuppföddamot Somsvara upp apor. en
följd härav bildades i november 1994 EUPREN European Primate
Resources Network. EUPREN består hittills primatcenter och andraav
forskningscenter i Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och
Nederländerna. EUPREN har till syfte bl.a. att garantera att apor
används på kontrollerat och etiskt förbättra kvalitetenett sätt, påatt
försöksdjuren, underlätta utbyte information primatologiatt ochav om

påverka lagstiftningen med hänsyn till djurskyddsaspekter.att
djurskyddshållFrån ifrågasätts EUPREN inte kommer fåattom en

negativ effekt på användningen i djurförsök. Man pekar bl.a. påav apor
målet för EUPREN tillhandahållaatt är 10 000 åratt änmer apor per

för vetenskapligt ändamål. För uppnå detta krävs insatser bådeatt stora
ekonomiskt och personellt. Det befaras därför projektet bliratt
ekonomiskt försvarbart endast under förutsättning verksamheten bliratt
långsiktig och det skulle motverka ambitionen minska användningenatt

försöksdjur. Från djurskyddshåll därförav apor attsom menar man
EUPREN:s uppfödningsplaner kommer strida tanken i EG:satt mot
direktiv 86/609/EEG, artikel 23, kommissionen ochsäger attsom
medlemsländerna skall stimulera forskning för utveckling och utvärde-
ring alternativa metoder. Ruhdel, Sauer; Primate Experimentation.av

Smittskyddsinstitutet

I Sverige förvaras de flesta används i djurförsök på SMI. SMIapor som
bedriver bl.a. forskning, avgiftsbelagd uppdragsverksamhet och dia-
gnostik. Försöksdjursenheten SMI skall tillgodose behovet djur, iav
synnerhet acceptabeltpå och tillförlitligt och har målett sättapor, som

detta skall ske med full kostnadstäckning.att
Under hösten kommer1998 verksamheten på SMI flytta tillatt nya

lokaler Karolinska institutets campusområde. finns långtgåendeDet
planer därpå uppföra djurhus, primatlaboratorium,att ett nytt ett som

tänkt stå färdigt underär år 2000.att
SMI har minskat sin användning På grund verksam-attav apor. av

heten dyr och har medvetenär minskaatt strävan mot attman en an-
vändningen av apor.

Användningen på SMI hårt kritiserad. De lokaler därärav apor
för närvarande förvaras omoderna och med dagens måttär äraporna

inte ändamålsenliga. uppfyllermätt De inte på bra djurenssättett
behov. SJV, central tillsynsmyndighet, har tillåtitär fortsatt verk-som
samhet efter ha ställt vissa krav på förbättringar för djuren och medatt
försäkran verksamheten kommer flytta inom kort tillatt attom nya
lokaler.
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Övrig Sverigeanvändning iav apor

Akade-universitet ochdet Uppsalavidverksamheten SMIUtöver är
djurförsök. VidianvänderUppsala,imiska sjukhuset aporsom

i grundforskningen.användningenskerUppsala universitet

börjansedanförsöksdjurAnvändningen6.2.2 avav
1980-talet

statistiksystematiskingenfanns det1982 överföre årFör tiden
emellertidbörjadeårSverige. Dettaförsöksdjur ianvändningen av

årlig statistikpubliceraSJV och CFNLantbruksstyrelsen numera att
baseradesSammanställningarnaförsöksdjur.användningangående av

hadelandet.försöksdjursavdelningarna i Dessauppgifter från en
uppgiftingåskullei vilkainköpsförteckningar,föraskyldighet ävenatt

iUppgifternaförsök.avel tillfråndjur togs egenom som
användningenden reellabedömdesinköpsförteckningama motsvara

årsskiftet.förskjutningför vissmed undantag överen
År försöks-statistikföringen vidförhelafick CFN1988 ansvaret

försöksdjuranvänderför denSkyldigheten attdjursanvändning. som
användsoch djurslagdjurantaletuppgifterbl.a. lämna somom

Föreskriftermed1989:38kungörelse LSFSreglerades i CFN:s om
ändamålvetenskapligtfördjuranvändningstatistikföring vid m.m.av

följdfr.0.m. år 1990,tillämpatsharföreskrifter,Dessa avvar ensom
konventionEuroparådetsratificeratochundertecknathadeSverigeatt

vetenskapligtochförsökanvänds tillryggradsdjur annatsomom
ändamål.

användningenuppgifterendastpubliceradesförsta årenDe om
År 1990definitionen.svenskadenenligti försökdjuravseende

försökdjur iantaletredovisningen motsvararinleddes även somav
sedermera EG-ochEuroparådskonventionenenligtdefinitionen

dendefinitionernaolikamellan de ärSkillnaden attdirektivet.
ingreppföregåendedär djurförsökomfattarintesistnämnda utan

heller djurorgandelar,elleruttagandeavlivas för somorganav
försöktvångsanordningar och görsbeteendestudieranvänds i utan som

ingrepp.utan
försöksdjursanvänd-redovisningenvidhar CFNSedan år 1995 av

konventionEuroparådetsenligtdefinitionentonvikten påningen lagt
medlemsland i EUSverigetillhänvisningdirektiv med äroch EG:s att

länder.med andrajämförelserunderlättaroch till detatt
följandeenligtförsöksdjurårsförbrukningentotala utDen serav

siffror;avrundade
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Är Antal djur enligt Antal djur enligt ETS 123
svensk deñnition och 86/609/EEG

1982 488 500
1983 595 000
1984 506 600

518 8001985
1986 496 600
1987 449 000
1988 464 000
1989 453 900

100 3001990 494 338
1991 503 800 700347

0001992 553 349 200
6001993 617 351 200

1994 629 600 351 600
558 6001995 331 200

4001996 718 286 000

Den totala försöksdjursanvändningen i Sverige enligt svensk definition
enligt ETS 123 och 86I609IEEGresp.

800000
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600000
500000
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300000
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100000
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1980-talettill användningen underKommentarer

till visadeFörsöksdjursförbrukningen i landet under åren 1983 1987 en
och det redovisades viss ökadvikande trend. Trenden bröts år 1988 en

jämfört föregående berodde främst fleranvändning med år. Det att
Användningenråttor, fiskar och grodor eller Ödlor hade använts.möss,

fram bl.a.fick ökad betydelse hade tagitmöss att manav en genom
År kom visa påolika immunodefekta 1989 att nyttstammar. en

försöksdjur. Användningen och råttorminskning använda av aporav
Användningen år 1989ökade dock jämfört med föregående år. mössav

kanbidragande orsak till nedgångenden lägsta sedan år 1982. Envar
till viss delmonoklonala antikropparha varit vid produktionatt avman

övergå till vitro-metoder.hade börjat

1990-talettill användningen underKommentarer

År enligt svenskförsöksdjursförbrukningenvisade ökning1990 aven
Ökningen del användningenberodde till övervägande pådefinition. att

jämföras med 000redovisades till antal 98 000, 12fåglar attett omav
del deEndast mindreantalet för året dessförinnan. avensom var

hadefåglarna för nämligen knappt 000,redovisade år 1990, 15 använts
använda fåglar hönsdjurförsök.i traditionella Merparten av varmer

utfodringsförsök,förekommit i enklaretill del hadestorsom
inhysningssystem och iförsök med olikaselektionsförsök olika slag,av

produkter till läkemedel.för produktion biologiskauppfödning av
förekommit under lång tid.sannolikt DennaSådan användning hade

förredovisats i statistikenemellertid inte tidigareanvändning hade att
jämförelse medmissvisande vidredovisningenundvika göraatt en

försöksdjursanvänd-ökadetidigare Under samtliga år 1990-1994år.
År dockökadetrend bröts tillfälligt år 1995. 1996ningen. Denna

djur.med mycket 160 000jämfört med år 1995 såanvändningen som
först under åremellertid i princip påHela ökningen berodde att man

fisk.utsättning märktbörjade redovisa1996 av
försöksdjur år 1995hälften, antaletdrygt 59Inte än procent, avmer

Europarådskonventionen.enligtdjur i försökutgjordes använtsav som
trendmotsvarande andel 68 DennaFör 1990 procent. avvar

Europarådskonventionen kan förklarasenligtsjunkande andel försök av
för framställningantal fåglar, delsSverige används alltdet i störreatt

alternativ till burhöns-med utvecklingläkemedel, dels i försök avav
försökförsöksdjur iandelenhållning. år 1996För använtssomvar

berodde påEuroparådskonventionen endast 40 Dettaenligt attprocent.
endastfisk inleddes år 1996utsättning märktredovisningen somav av

djurförsök.definitionenomfattas den svenska avav
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påverkatFaktorer6.2.3 som

försöksdj

År försöksdjursanvändningen uppgå tillbedömdes den totala1970 ca
användningendjur 1986:3 år 1995914 000 Ds Jo 31. För vars.

definitionen djur. visar minsk-enligt den svenska 558 400 Detta en
års-period. minskningdjur under Dennaning 350 000 25 avom ca en

1970-talets början beror troligenförsöksdjursanvändningen sedan
användningen säkert påverkats denflera faktorer. Till del harstor av

hälsoinventeringar i försöksdjursbe-djurförsöksetiska prövningen och
har förfinad ochbättre djurhälsa. Vidaresättningar, lett till ensom en

biomedicinsk forskningeffektiviserad försöksdjursanvändning inom
tillskrivasviss del kan minskningenpåverkat användningen. Till även

djurförsök tagitsmetoder tillde alternativa och kompletterande som
omfattningen denfram. sammanhangbeakta i dettaAtt är att av

svenskai landet och utvecklingen inom denforskning bedrivssom
ökat under period.läkemedelsindustrin har samma

direktiv ochFörsöksdjursanvändningen enligt definitionen i EG:s
varierat mellanhar under åren 1991-1995Europarådets konvention

under period varitdjur. har således denna200-351 600 Det331 en
försöksdjur enligt nämnda defini-stabil årsanvändningrelativt sett av

användningen djur. Minskningenår 286 000tion. För 1996 om cavar
del beroföregående kan till pådjur jämfört med år000 detta år45 stor

djurhus, främst påomfattande ombyggnationförekomdetatt aven
läkemedelsindustrin. gårinom Detflera universitet även motmen

klar trend vadmaterial inte utläsa någonbakgrund föreliggande attav
definitionen i Europarådetsförsöksdjur enligtgäller användningen av

direktiv.ochkonvention EG:s

försöksdjursnämndens bedömningCentrala

många.djurförsök till användning DeSkälen till kommer äratt
sinsemellan radocksåanvänder djurförsök harverksamheter ensom

ochbåde internaförutsättningar. Vidare de faktorer,olika är externa,
delvis kända.och barapåverkar försöksdjursanvändningen mångasom

försöksdjuranvänderefter kontakter med forskareCFN har som
särskilt betydelse-utpekatsde faktorer forskarnaredovisat somsom av

sammanställt i tabellform någrafulla för användningen. CFN har av
försöksdjurs-betydelse föruppgifter derasdessa faktorer och om

iuppgifter finns CFN:svilkaanvändningen de åren, upptagnasenaste
bedömts efterbetydelse harårsredovisning för Faktorernas1997. en
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femgradig skala där står för mycket1 liten betydelse och för mycket5
betydelse.stor

Faktorer Betydelse Anmärkning

ÖkningFramställning och användning 4-
genetiskt modifierade djurav

Omstrukturering läkemedels- 4 Minskning iav-
industrin Sverige
Förfmad teknik och alternativ 3 Minskning-
metodik
Ökade försöksdjurskostnader l Minskning-

Minskning/ÖkningOmbyggnad lokaler 4av-
Hälsoinventeringar 2 Minskning-
Djurförsöksetisk prövning och 4 Minskning-
ökad etisk medvetenhet

CFN lämnade bl.a. följande kommentarer till tabellen: det gällerNär
framtagningen och användningen genetiskt modifierade djur har detav
hävdats den svenska försöksdjursanvändningen skulle kommaatt att
öka kraftigt under 1990-talet till följd härav. Eftersom inteännu sett
någon sådan utveckling det oklart någon sådan utveckling kom-är om

inträffa eller kommerden ske vid tidpunkt-att attmer om en senare
Läkemedelsindustrin har i Sverige liksom i andra länder genomgått

strukturella förändringar och blivit multinationell. innebärDettastora
det finns möjligheter för företagen prioritera och lokaliseraatt stora att

verksamheterna till de länder det optimala resultatet för före-som ger
Försöksdjursanvändningen inom läkemedelsindustrin har undertagen.

åren 1994-1996 visat ändå tydlig minskning. Det ären svag men
emellertid oklart vad omstruktureringen kan ha för inverkan påännu
den svenska försöksdjursanvändningen. forskningsstödDet som-

lämnat till utveckling alternativa metoder har förvärdeett stortman av
forskning med särskild inriktning alternativa metoder. Forsknings-mot
stödets effekter den moderna och förfinade tekniken kommersamt som
till användning i laboratorierna leder till behovet användaatt attav
försöksdjur minskar inom den biomedicinska forskningen- ochOm-
tillbyggnader lokaler påverkar försöksdjursanvändningen både påav
kort och lång sikt. Möjligheterna utföra djurförsök underatt
byggnationstiden ofta försämrade vilket kan leda till minskadär en
användning. Så har falletvarit flera håll i landet de åren.senaste

lokaler och därmedNya förbättrade förhållanden för djuren kan på lång
sikt däremot skapa förutsättningar för utökad djurförsöksverksam-en
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viktiga för Förbättra djurhälsan ochHälsoinventeringarhet. är att-
betydelsefulla för få kunskapdjurskyddet. Inventeringarna är att om

leder till bättre situation viddefinierade hälsostatus, vilketdjurens en
perspektiv tilldjurförsöken och leder i längreplaneringen attettav

djurförsöksetiskaförsöksdjursanvändningen begränsas. Den pröv--
forskningen i det ansökanbl.a. fostrande effektningen har att enen

deföregås iakttagandedjurförsöksetiska nämndentill den ett avav
Forskningenetiska prövningen ställer krav på.djurskyddsaspekter den

finns ökad etisk medvetenhet blandframhållit dethar vidare att en
medvetenhet delvisanvänder djurförsök. Dennaforskare är ensom

prövningens påverkan ocksådjurförsöksetiskaföljd den men enav
förekommer inom försöksdjurs-följd den utbildning som numeraav

förekommer.försöksdjursfrågorinformationområdet densamt somom
saknas dockmedverkar också CFN.denna verksamhet Det mät-l
i numeriskatillfredsställande kanmetoder på sätt termerett ge svarsom

försöksdjursanvändningensbetytt förför insatser harvad CFN:s om-
fattning.

denförsöksdjursanvändningenNågot6.2.4 om
framtidennärmaste

forskningBiomedicinsk

denmycket delforskningen står förbiomedicinskaDen stor aven
anledningen tillförsöksdjur. främstaDentotala användningen attav

djurförsök behovetanvänderbiomedicinska forskningenden är av ny
dessmänniskans kropp ochvårt vetandeVisserligen harkunskap. om

årtiondena.mycket under defunktioner blivit större senasteavsevärt
kända.livsfunktioner Omkvar alladock väldigt långt innan ärDet är

närvarande ingendet förkunskap härom finnserhålla ytterligarevill
i alla nivåer,levande livetfortsätta studera detänväg attattannan

studier djur.inbegriperorganismer.från molekyler till hela Detta
ingabakgrund häravställerbiomedicinska forskningenDen ut-mot

djurförsök inomanvändabehovsikter minskat över-attett enavom
Öbrink, 19-23.FörsöksdjurskunskapWaller;skådlig framtid. s.

tillfått tillgångforskningentransgentekniken haroch medI nya
kommersannolikhetsjukdomar. Meddjurmodeller för flera olika stor

finns fleraanvändningen Detökning möss.transgenaatt avse en av
djurdär användningenforskningsområdenexempel på transgenaav

redogörelse någraföljerfå betydelse.kommer Här överatt stor aven
områden.dessa
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möjligheterna med transgentekniken har forskningsom-Genom ett
fått inom denråde kallas utvecklingsbiologi allt större utrymmesom

forskningen. utvecklingsbiologin försökerbiomedicinska Inom man
förstå från den enkla ospecialiserade äggcellen till allahela processen
de högt specialiserade cellerna i hela människan. vetenskapslikaDet

differentiering. forskning kommerför denna Dennaärnamnet process
eftersom fosterutveckligfå medicinsk betydelse, människansatt stor

och djuren kommerhur Desätts stängs transgenastyrs av.av gener
förståelsen olika fosterskadandekunna bidra till hur ämnenatt av

Vetenskapsakademien; Djurangriper differentieringens mekanismer.
med 36-37.nya gener s.

alltid varit mycket intensiv.Forskningen kring har Detta ärcancer
forskningen där antal för-också del den biomedicinska ett storten av

användas. uppkommersöksdjur har och kommer Cancer påanvänts att
kallas onko-grund serie förändringar i vissa Dessagener. generav en

betydelse förfinns normalt i alla celler. Onkogenerna harochgener
kring tilltillväxt och differentiering. Forskningenreglering ärcancerav

studera effekterna onkogenema ochdel koncentrerad på attstor av
syfte försöka utveckla behandlingsmetodersamspelet mellan dem i att

sjukdomens uppkomst. har skapats mångaeller försöka förebygga Det
kändamusmodeller för olika kanskeDencancertyper. mesttransgena

s.k. onkomusen. hardjurmodellen för den Dennaär mus encancer
hosutveckla motsvarigheten till bröstcancerbenägenhet attextra

Utvecklingen inommänniskan. Herbertsson; djur i USA.Transgena
"beställa"forskningen möjlighettransgentekniken har givitäven att

bukspottkörteln leukemi.får i eller Innanmöss t.ex. an-som cancer
krävdes det omfattandemed onkogenervändningen mösstransgenaav

vilka omständigheterlångvariga försök för underoch att testa canceren
cancerframkallande tillutvecklas. Man ämnen stora grupper avgav

ville studera. Forskarnaförsöksdjur för få fram de tumöreratt man
djur hade de relevanta Dettavalde sedan de tumörerna.mestut varsom

betydligt färre djurTransgentekniken innebärinstrument. attett grovt
med debehövs i enskilt försök, eftersom mössen vettransgenaett man

Djurplats. Vetenskapsakademien;cancerfaktorerna äratt en av
med 39-40.nya gener s.

inomkommit till användningTransgentekniken har också stor
immunförsvar bedömsimmunologin. Forskningen kring vårt ettsom

deforskningen. Genominom den moderna biologiskacentralt område
i sinahar forskarna fått bättre instrumentdjuren ansträng-etttransgena

och främmandeskilja kroppsegnaningar förstå hur kroppen kanatt
bildas ochceller i immunsystemethur olikaämnen samt typer av

de3/97 dag mångasamverkar Medicinsk vetenskap 28. I är avs.
kartlagda. Viegenskaperför vårt immunsystems vetgener svararsom
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till. Vidaredetta gåroch hurantikropparceller producerarvilka som
s.k.fårgenetiska mekanismerdenågrakunskaphar vi somavom

Medi kroppen.främmandeangripamördarceller ämnen transgenaatt
till ellerläggaimmunsystemetändra attkan attmöss genergenomman

helasuccessivt undersökakanPå såbestämdaslå sättut mangener.
förståelsenvikt förerhållskunskapimmunförsvaret. Den är storavsom

reumatism,diabetes,sjukdomarautoimmuna strumat.ex. osv.somav
monoklo-produceramöjligt idetvisatFörsök har mössär attäven att

Sådana humanamänniskan.bl.a.andrafrånantikropparnala arter,
vidanvändningtillkommerantikropparmonoklonala storatt vara

transplanteraMöjlighetensjukdomar.behandling vissa att organav
immunför-tryckaläkemedel föranvända starkabehöva attattutan ner

med hjälpforskningeftertänkbart resultatockså trans-är ettsvaret av
finnsproblemlösa flerahjälpaocksåkanDessa attmöss. somossgena

människan Vetenskaps-tilldonatorerdjurvid användningen somav
Herbertsson; Transgena37-38.Djur medakademien; gener s.nya

djur i USA.
möjlighethadeförsöksdjurendadet attChimpanser somvar

hardärför liten. NudjurmodellerTillgångenaids.utveckla var
kanhoppasutvecklatemellertidforskare transgen manmus somen

behandling aids. Ifungerandekringforskningenmodell vid avenvara
immunförsvar ochavlägsnat ersattmusmodellen har egetmusensman

Därefter infekterasimmunsystem.människansfrånmeddet gener
kanske kanmodellblidärmed kanmed hiv gesomensommusen

människokroppen.ivad skerinformationvärdefull somom
i USA.djurHerbertsson; Transgena

ytterligaresjukdomarnaneurologiskaoch de ärNervsystemet
användningfåkommerframtideniforskningsområden storatt avsom

3/97 28.Medicinsk vetenskapdjurmodellertransgena s.

Läkemedelsutvecklingen

kompliceradomfattande ochläkemedelutvecklaAtt ärett processen
olikamellan mångasamarbetevetenskapligt experter.kräver ettsom

mekanism i kroppenbiologiskformVanligtvis det någonär somav
såmekanismpåverka dennakansjukdom. Omtillupphov manenger
deförståförsökasjukdomstillståndet. Attpåverkakan ävenman

vikt. Nästadärförsjukdomsmekanismernabakomliggande är storav
har definna substansförsökai utvecklingsprocessen är att somsteg en

olikamångainledande skedet,detönskvärda. I näregenskaper ärsom
alternativaanvändaförförutsättningarna meto-substanser attärtestas,

djurförsök. Dettabilligareochsnabbarebåde änder goda. Dessa är



Djurförsö/csverksamhet78 SOU 1998:75

innebär ofta fler substanser med användning alternativaatt testas av
metoder vad skulle ha varit fallet vidän användning enbartsom av
djurförsök. Trots användningen alternativa metoder behöverav man
ofta utföra djurförsök kontroll denäven substansen harattsom av nya
önskad effekt. alternativaDe metoderna kompletterar därför änmer

djurförsöken.ersätter
Om har hittat substans med potential vidtar därefterman en

prekliniska effekt- och säkerhetsstudier. Dessa studier använder allt
från cellodlingar till levande djur syftetoch samla tillräckligt medär att
fakta och kunskap den substansen för den skall kunnaattom nya

människor. dessaUtan skulle inte nå sådantesterprovas man en
kunskap substansen skulle våga den till människor.attom man ge

Även kliniska studier, dvs. försök människan, genomförs,när
fortsätter användningen djurförsök. Dessa djurförsök skallav ge svar
på substansens effekter efter lång tids intag.en

Läkemedelsindustrin efter använda metodersträvar att ersättersom
användandet levande djur. överskådligInom tid kommer emeller-av en
tid traditionella djurförsök nödvändiga vid utvecklingenatt vara av
läkemedel. En del djurförsöken måste dessutom utföras i enlig-stor av
het med och grund de riktlinjer olika myndigheter ställer förav som

få blivande läkemedel godkänt för användning på människa ochatt ett
djur. Astra och PharmaciaAB Upjohn AB; läkemedelHur ett
kommer till.

6.2.5 fallstudieEn diabetesforskningen-

Forskningen och utvecklingen inom i princip alla medicinska områden
har under de årtiondena inneburit framsteg med avseendesenaste stora

såväl ökad kunskap sjukdomar effektiv behandling. Iom som mer
syfte exemplifiera utvecklingen inom forskningsområde haratt ett
utredningen valt redogöra för diabetesforskningen. Dennanärmareatt
har varit och mycket intensiv. vidare forskningsområdeDet därär är ett
användningen olika djurmodeller har spelat och framtideniävenav
kommer spela avgörande roll. Därtill kommer djurförsökenatt atten
inom forskningen har ifrågasätts djurskyddssynpunkt.ur

Diabetes mellitus diabetes det latinska sockersjuka.är namnet
Detta s.k. folksjukdom, ökar snabbt i omfattning. räknarär Manen som
med miljoner50 människor enbart i ochEuropa USA haratt ca
diabetes. Sverige finnsI det uppgifter samhällets kostnader föratt
sjukdomar i det endokrina där diabetes den dominerandeärsystemet,
sjukdomen, år 1991 miljarder kronor Jacobsson, Lind-övervar sex

Vad kostar sjukdomarna Därtill kommer kostnader förgren;
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läggs påjämföras med deföljdsjukdomar. kanDetta resurser som
år 1998 lämnar MFR 13kring sjukdomen diabetes. Förforskning

förskall läggas medelprojektbidrag. Till dettamiljoner kronor i ett par
Vidare bidrar Svenskaforskningsassistenttjänster.forskartjänster och

kronor årligen.för närvarande miljonerdiabetesförbundet med sex
utländska finansiärer,ekonomiskt bidrag frånprojekt fårSvenska även

YtterligareFoundation.Juvenil Diabetesamerikanskat.ex. resurser
industriprojekt.olikainomdessutomsatsas

och ordetsedan lång tid tillbakahar varit kändDiabetessjukdomen
den grekiske läkarenigenom, myntadesbetyder rinnadiabetes, avsom

diabetessjuke harsyftade på denår 180 Kr. AretaeusAretaeus atte
medströmmade bortansåg kött och benurinmängder och han attstora

utsöndrades i urinen vidsockersannolikturinen. detAtt var som
1880-talet på-1700-talet. Underredan underdiabetes konstaterades
och dr Pauldruvsockerbilda glukosvisades levern kanatt

iceller betacelleröliknande anhopningarbeskrevLangerhans av -
Langerhanska Genomde s.k.bukspottkörteln pankreas, öarna.

kunde år 1889 konstaterabukspottkörteln hundavlägsnandet manav
hunden.dödlig hos Denmed utgångledde till diabetesdetta mestatt

Frederichgjordes emellertid år 1921upptäcktenbanbrytande när
Insulin nämligenupptäckte insulinet.CharlesBanting och Best är ett
glukosomsättning.kroppens Detreglerarlivsnödvändigt hormon som

börja behandladjur innan kundemånga experimentkrävdes man
varittidigare hadePatienterna,insulin.diabetespatienter med som

livåterföras till normaltbehandlingenmeddödsdömda, kunde i och ett
frånutbrott ökadeefter sjukdomenslivslängdenkvarvarandeoch den

till år.år 30-401,5
besegrademellertid diabetes intevisade sigDet att genomvar

insulin-tackde hade överlevtinsulinbehandlingen. Många vareav som
framför alltfrånsvårabörjade efter tidtillförseln symptomatten

påteckennjurar och Nu ärsymptomenattögon, nervsystem. vet man
ikan förändringarnanäthinnablodkärlen.förändringar i de små I ögats

kraftigt nedsattofta ledde tillförrleda till ärrbildning,blodkärlen som
vilket påkan förtjockas,i njurarnablindhet. fina kärleneller Desyn

njurfunktion.fall helt upphävdsvåraleda till nedsatt och ilång sikt kan
dialysbehandling eller njur-urinförgiftning, kräverleder tillDetta som

drabba hjärtatskan ocksåDiabetesförändringamatransplantation.
följdsjukdomamafunktion. svåraDekranskärl och försämra nervernas

harantalet diabetikerfaktumdetkan medföradiabetes attsamtsom
drivit forskningen.takt, har påöka i snabbfortsatt att

rubbningarflera olikaförsamlingsnamnegentligenDiabetes är ett
blodsockretkaraktäriserasalla ärämnesomsättningen attavsomav

kallasdiabetes. Denhuvudtyperförhöjt. finns tvåDet typenenaav



Djurförsöksverksamhet80 SOU 1998:75

juvenil diabetes, barndiabetes, ungdomsdiabetes eller l-diabetes.typ
Denna debuterar i regel tidigt, oftast i tonåren. Utredningen har valt att
kalla formdenna diabetes för barndiabetes. Utmärkande för denna ärav

tillverkningen insulin helt eller så heltatt har upphört pågottav som
grund betacellerna i de Langerhanska förstörts.att Sjukdomenöarnaav
kräver därför livslång behandling insulin. Förr användes nästanen av
enbart högrenat svininsulin. Numera dock samtliga insulinerär som

ianvänds Sverige s.k. humaninsuliner, dvs. identiska med det mänsk-
liga insulinet. delEn dessa humaninsuliner framställs med insulinav
från svin utgångsmaterial, andra med s.k. hybrid-DNA-teknik.som

Den andra huvudtypen diabetes kallas för vuxendiabetes, ålders-av
diabetes, adult diabetes eller Z-diabetes. Denna uppkommertyp nästan
alltid efter års ålder.40 Utredningen har valt kalla denna diabetes-att
form för vuxendiabetes. Denna finns i sin i flera former,tur varav en
har samband med övervikt. Vid vuxendiabetes förmågan produ-är att

insulin inte helt upphävd och oftast behövs inte insulinbehandling.cera
Den insulinbrist råder vid vuxendiabetes kan bero dels beta-attsom
cellerna i de Langerhanska i bukspottkörteln produceraröarna för lite
insulin, dels kroppens vävnader följd övervikt och fetmaatt som en av
har nedsatt känslighet för insulin och därför kräver insulin buk-änmer
spottkörteln kan producera. I många fall det kombination dessaär en av
två faktorer orsaker vuxendiabetes. I till vad mångamotsats ärtrorsom
vuxendiabetes ärftlig barndiabetes. Levnadssättet spelarän dockmer en

roll för utlösa vuxendiabetes.stor att
Vuxendiabetes betydligt vanligare barndiabetes ochär förän svarar

omkring 85-90 all diabetes. Vuxendiabetes och barndiabe-procent av
kan upphov till följdsjukdomar, dvs. ögonförändringar,tes ge samma

njurskador, hjärt- kärlsjukdomar och nervlidande i allmänhet neuro-
pati. Risken relativt tidigt drabbas komplikationer emellertidatt ärav
lägre för vuxendiabetiker, vilket bl.a. beror sjukdomen regelatt som
uppträder betydligt i livet vad fallet med barndiabetes.än ärsenare som

Upptäckten diabetes heterogent tillstånd,att är ett representerarsom
flera sjukdomar med olika sjukdomsorsaker och förlopp, har inneburit

bas för diabetesforskningen. bedrivsDenna inom ett storten ny nu
antal vetenskapliga fält, bl.a. biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi,
immunologi, epidemiologi, fysiologi och farmakologi.
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Forskningen kring barndiabetes

Varje framsteg i förståelsen orsakerna till diabetes förknippadeärav
med ökad kunskap insulin och dess verkan kroppens celler. Storom
del forskningen har därför studera insulinetsägt attav rum genom
egenskaper på molekylär nivå.

Man har länge antagit barndiabetes s.k. autoimmun sjuk-äratt en
dom, dvs. det immunförsvaret börjar någon anledning angripaegna av
den kroppen. Vid barndiabetes det just de insulinproducerandeäregna
betacellerna i bukspottkörteln drabbas denna attack. Vadsom av som

denna emellertid inte kartlagt. Antagandetstartar är ännu attprocess
virus infektera och förstöra betacellerna skulle kunnaattgenom vara en
orsak till barndiabetes fick stöd då kunde påvisa förhöjda halterman av
antikroppar vissa förkylningsvirus hos nyinsjuknade diabetiker.mot
Dessutom fann virus kan framkalla diabetes hosatt möss.man

har gjortsDet ansträngningar få fram lämpliga djurmodellerstora att
för studier barndiabetes. Tre djurmodeller har också kommit fåattav
omfattande användning och medfört ökade kunskaper barndiabetes.om

två fall harl det sig djur med ärftlig diabetes.rört Denom ena mo-
dellen råttor och den andra De tvåutgörs möss. typernaav av av
försöksdjur upptäcktes i Kanada då enstakaJapan djur spontantresp.
fick diabetes. Genom systematisk avel fick fram flera olika stam-man

diabetesbenägna försöksdjur. Gemensamt för dessa olika djur-mar av
modeller diabetestillståndet uppstår till följd attbetacellernaär iatt av
de Langerhanska förstörs. Det tycks skeöarna genom angrepp av
kroppens vita blodkroppar, dvs. inflammatorisk,egna genom en sanno-
likt autoimmun, Genom dessa djurmodeller fick forskningenprocess.
alltså möjligheter djurförsök öka kunskaperna de faktoreratt genom om

utlöser förstörelsen betaceller vid barndiabetes.som av
Samtidigt kunskapen ökade den autoimmunasom om processens

betydelse för uppkomsten barndiabetes bedrevs framgångsrikaävenav
studier kring betydelse för sjukdomsutbrottet. ärftligaDen kom-arvets

har kartlagts och beskrivits såväl epedimiologiskponenten nu ur som
molekylärbiologisk synpunkt. Benägenheten utveckla barndiabetesatt
har visat sig nedärvas inkopplade i kroppens immun-ärav gener som
försvar. upptäcktDenna har ytterligare befäst betydelsen den auto-av
immuna för uppkomsten barndiabetes. kopplingDennaprocessen av
har kunnat visas hos försöksdjur både hos råtta och haräven mus-

funnit förändringar sker i immunförsvaret långt före uppkom-attman
den autoimmuna reaktionen betacellerna. förDet pågårsten motav

närvarande omfattande arbete med syfte kartlägga hosett att generna
såväl patienter försöksdjur med barndiabetes.som
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Forskningen kring vuxendiabetes

Frågetecknen kring vuxendiabetes i dag vad falletär större än ärsom
beträffande barndiabetes. Eftersom vuxendiabetes karaktäriseras av
såväl nedsatt sekretion insulin nedsatt känslighet för dettaen av som en
hormon, har forskningen koncentrerats förstå orsakerna till dessaatt
defekter cellulär nivå. Dock spelar sekretionen andraäven av
hormoner i de Langerhanska roll vid utvecklingen sjuk-öarna en av
domen. Således vuxendiabetes förknippad med såvälär ökaden
glukagon- minskad somatostatinfrisättning. förståFör denattsom en
molekylära bakgrunden till vuxendiabetes sofistikerade försök pågörs
cellulär nivå. försök syftarDessa till förstå såväl de mekanismeratt
vilka det möjligt för socker och andra substansergör upphov tillatt ge
de cellulära signaler aktiverar frisättningen insulin frånsom av
betacellen de signaler vilka leder till insulin förmår minskaattsom
leverns sockerproduktion stimulera sockerupptaget från blodet isamt
insulinkänsliga vävnader. intensiv forskning,En inte minst i Sverige,
vilket land ligger idiabetesforskningsfronten,är har under deett som

åren ökat våra kunskaper dramatiskt vad gäller såväl stimu-senaste
lerings-sekretionskopplingen i de insulinproducerande cellerna som
insulinsignalens reglering. forskningDenna har gjorts möjlig tack vare ilanvändandet såväl olika insulinproducerande cellinjer djurmo-av som
deller lför diabetes. förstå de kompliceradeFör samband råder iatt som
kroppen under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid I
vuxendiabetes, kommer forskningen i framtiden kräva tillgångäven att
till väldefinierade diabetiska djurmodeller.

Sedan år tillbaka40 har forskningen haft tillgång tillän mössmer
med fetmaärftlig och diabetes. Under 1950-talet uppstod nämligen en

förändring i arvsanlag hos i försöksdjursan-spontan ett storen mus en
läggning i USA. En recessiv ärftlig förändring i arvsanlag medfördeett

del några veckor efter födseln blev kraftigt feta. Eftermössenatt en av i
hand fick de också måttlig höjning blodsockernivån. Allt sedanen av l
upptäckten dessa har bedrivit avel dessa och koloniermössav man
finns tillgängliga på många håll, bl.a. i Sverige. Kroppsvikten hos denu
sjuka djuren överstiger den normala med gånger.2-3 Diabetes har
sedan dess upptäckts i ytterligare rått- och vilka används imusstammar
forskningen kring vuxendiabetes.

Hur fortsättningen utser

Som framgått kan dagens diabetesbehandling, framtagits medsom
användning djurförsök, visserligen avlägsna det omedelbara hotetav

patientens liv och medföra väsentligt höjd livskvalitet. Behand-mot en

a
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förhindra komplikationer.emellertid knappast sikt svåralingen kan
därför sitt samarbetefrån olika delar världen fortsätterForskare somav

och förebygga diabetessjukdomen.förstå, botagår på attut
naturligtvis fick kunskap hurallra bästa skulleDet omvara om man

detförebygga sjukdomen bryter Bådeskulle kunna närut.attman
primära uppgiftenoch vuxendiabetes blir därvid dengäller barn- att

förrisk utveckla sjukdomen,identifiera med högkunna attattpersoner
behandling. har redan utarbetatdärefter inleda förebyggande Manen

upptäcker markörerförsöksdjur där i blodprovervissa metoder på man
användas människan.Metoden kan dock inteför sjukdomen. ännu

omfattande grundforskningsnivå innaninsats påVidare kvarstår det en
medger möjlighetsådan kunskap betacellernaerhåller attom somman

sjukdomsutbrottet.förhindra
därför omfattande utveckling meddetParallellt pågår även en

den väl har brutitkunna bota grundsjukdomenmålsättning när ut.att
främst försöka hejda denbarndiabetes gäller detBeträffande att

emellertid det endanärvarandeautoimmuna För sättetär attprocessen.
genomföra transplantation bukspottkörteln.bota barndiabetes att en av

tillbetydande nackdelar. Dels tillgångenhar emellertidmetodDenna är
under sinbegränsad, dels måste diabetespatientenlämpliga givare

för biverkningar,behandling, med riskåterstående livstid få stor som
och förenad med vissaoperationen besvärlighindrar avstötning, dels är

metoder förpå försöka utvecklaarbetar därförrisker. Man även att
harLangerhanska Vid experiment på råttatransplantation enbart öar.av

i kroppen.injektion kunnat införa sådanaenkel öarman genom en
hållas levande ifördelarna kanMetoden har de öarnaäven att

lämplig har kunnatochvävnadsodling i väntan mottagare man
förmåga orsakatransplantationen så derasbehandla före attöarna att

eller försök människan harminskar upphör. Vidavstötningsreaktion
överlevande Langerhanskaisoleraemellertid visat sig svårtdet öaratt

försöktstället hari tillräcklig mängd.från människa I manvuxen
bl.a.På grund etiskabukspottkörtelvävnad från foster.utnyttja av pro-

harmänniskofoster.undvika användningen Manblem försöker avman
defrån grisfoster liknarhos betacellerfunnit egenskapernaatt

bukspottkörtel från grisfosterinnebärmänskliga betacellemas. Detta att
betaceller för transplantation. Dettillgodose behovetskulle kunna av

kantransplantation betacellerforskning innandock mycketåterstår av
behandlingsmetod diabetes.bli vedertagen moten

inriktasbehandla vuxendiabetesmöjligheternadet gällerNär att
kroppens behovpåverka obalansen mellanfrämstforskningen att

läkemedel vid behandlingfinns vissaproduktion insulin. Detoch avav
blodsocker-inte återställaLäkemedlen kan emellertidvuxendiabetes.

ioch små rubbningargrund härav dåregleringen fullt På ävenut.
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blodsockerhalten kan leda till diabeteskomplikationer arbetet medär att
finna bättre behandlingsmetoder vikt. arbete kräverDetta ytterligareav
kunskap utsöndringen från betacellen och hur denna förändradärom
vid vuxendiabetes. Arbetet främst djurexperimentellsker forsk-genom
ning där med användning avancerad metodik försöker klarläggaman av
cellfunktionen på molekylär nivå. Eftersom resultat har visat denatt
bristande insulinproduktionen vid vuxendiabetes kan bero på ärftligen
oförmåga hos betacellen med celldelning och tillväxtatt svara en

förhoppningarlångvarigt ökad belastning, har attman om genom
utveckling läkemedel stimulera betacellens insulinpro-kunnaav nya
duktion och tillväxt. Forskarna i dag forskningen kringattanser vuxen-
diabetes mycket kan upphov till och adekvatasnart nyage mer
farmakologiska principer i behandlingen denna svåra folksjukdom.av

förbättringar behandlingenDetta skulle medföra väsentliga av av
vuxendiabetes.

finns kartläggning de mänskligamöjlighet tillDen som nu av
medföra genetiska förutsättningarnaarvsanlagen kommer deatt att som

vissa benägenhet utveckla diabetes blir kända. Iattger personer en
förlängningen möjlighet förändringinnebär detta atten genom av arvs-
anlagen, s.k. genterapi, förhindra utbrott diabetes.av

framgått har hund, råtta, och grisSom använtsovan mus som
försöksdjur i forskningen kring diabetessjukdomen och dess följdsjuk-
domar. Ytterligare djurslag har marsvin och Näranvänts ärsom apor.
det främst i transplantationsforskningen.gäller har dessa lanväntsapor
och användningen djur har forskare fått ytterligaremed transgenaav

diabetesforskning.möjligheter skapa djurmodeller för Redan äratt nu
omfattande och det finns anledninganvändningen mösstransgenaav

Kanske kankommer öka de åren.denna avsevärt närmasteatt att atttro
människor framkallar diabetes identi-de hos snart varagener som

fierade. i försöksdjur har kanskeGenom sätta ettatt mangenen
diabetes.Hellström;möjlighet den perfekta djurmodellen förskapaatt

m.fl. Dia-Forskning folksjukdom, Agardh red.;Diabetes om en-
betes.
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alternativa metoderVad7.1 är

forskning ochomfattande biomedicinskSverige harI enen
verksamheter för inhämtandebetydande läkemedelsindustri. Dessa är

möjligheten utföra djurförsök.kunskap beroende Detta ärattavav
djurförsök. ocksåsamhället, tillåter Staten satsaraccepterat av som

årtiondenabiomedicinska forskningen.på den De senastestora resurser
möjligheten använda alternativa metoderemellertid fråganhar attom

får utförasalltmer fokuserad och djurförsök intetill djurförsök blivit
alternativakunskap vinnas användninglikvärdig kan genom avom

metoder.
alternativ metod oklar. VidDefinitionen vad är är ensom enav

naturligtvis helt uteslutertolkning skulle endast metoderstrikt som
djurförsök.alternativ metod tillanvändningen djur kunna Iutgöra enav

talar alternativa metoder i dagde flesta sammanhang när avsesman om
vidare definition.emellertid en

1970-taletalternativa metoder riktig fart underDiskussionen togom
Diskus-djurförsök blev mycket uppmärksammade.flera plågsammadå

såväl forskare, politikersionen vid handen representanteratt somgav
idéer humantsig kring deför djurskyddet i princip kunde omena

Russelbrittiska forskarna Williamförsöksdjur deutnyttjande somav
The Principlesuttryck för i sin bokBurch hade givitoch år 1959Rex

definierade alter-Technique. tvåof Experimental DessaHumane som
djurensinnebär förbättringvarje metodnativ till djurförsök avsom en

försöksdjur eller totaltanvändningensituation, minskning i ettaven
definition kändförsöksdjursanvändningen.ersättande Deras är somav

kandefinitionen engelskaprincip grundde 3 påRzns att samman-av
skrift-och replacement. CFN:srefinement, reductionfattas med orden

serie V.27 s.nr
förbättraförsökerallaförfina innebärRefine sättatt man

skall orsakas sådjurförsöksanvändningen. Djurenidjurens situation
arbeta medfrågamöjligt. kanlite besvär Det att merex. vara omsom
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förfmade metoder, använda smärtlindring eller bättre bedövningsmedel
såväl efter operativt ingrepp, bättre utbildning för fors-under ettsom

försökdjurspersonal och förbättra förhållandena för djuren ikare och
burama.

syfteReduce innebär vidtar åtgärder medbegränsa att attman
försöksdjur. det här fallet kan det åtgärderminska behovet I varaav

väldefinierade djur möjligt,skapa så friska ochsikte på atttar somsom
förbättraförbättra djurförsökslokaler ochförbättra metodiken, att attatt

forskare och djurvårdande personal.utbildningen för
innebär djurförsök medReplace ersätta ersättasträvan atten

Varje metod ryggradsdjurnågon metod. ersätter anses varannan som
utför experimentet med användningled i denna Omsträvan.ett avman

från djur eller i stället för ryggradsdjureller vävnadsdelarorgan
detta ersättning för djurförsökanvänder ryggradslösa djur anses som

princip.enligt de 3 Rzns
forskarvärldenprincip allmänt tillämpad inom ochdag de 3I Rznsär

för djurförsöksanvändningen.de myndigheter Dettaansvararav som
skriftserieSverige internationellt. CFN:s 27 V.gäller både i och nr s.

de princip inteemellertid höjts 3 RznsharDet röster ärattom
försöks-gäller minska användningentillräcklig vad strävan mot att av

skriftserieuttryck för sådana tankar i CFN:sdjur. Erik Walum har gett
denföljande VI: Ett problem med redo-uttalar bl.a.27. Hannr

definitionen alternativa metodervisade, och allmänt accepterade ärav
djurbaseradfast diskussionen vid redan existerandeden låser meto-att

utvecklinghinder för prospektivdik och kan därmed utgöra ett av
biomedicinska undersökningar där det ialternativ. Med andra ord, för

djurmodeller, där med lätthet kandag inte existerar etablerade men man
alternativdjuranvändning i framtiden, gives ingaförutse betydandeen

forskningdock väsentligt denenligt R-definitionen. Det är atttre som
försöksdjursanvändningen utveckla,reducerasyftar till attatt genom

djurbesparande metoder inte bara sig åtintroducerautvärdera och ägnar
procedurer i alltill redan existerandefinna alternativ utan,att som

ansträngningar framforskning, koncentrerar sina att ta nyannan
expanderarinom områden där forskningenkunskap och tillämpa denna

angripas.i framtiden kommer Utanoch på problemställningar, attsom
alternativa metoder innebärtill vad utvecklingdenna inställning av

inte avhängigförsöksdjursanvändningenkommer graden att envaraav
hänvisaduttalat djurbesparande syfte heltverksamhet med utanett vara

forskningen.till den allmänna utvecklingen inom
princip aldrigsida har kanske dedjurskyddsintressets 3 RznsFrån

alternativalämplig definition på vadhelt äraccepterats somsom en
förstaansträngningama i handmetoder till djurförsök. De attanser

metoder kanfokuseras just utvecklingenskall på ersättaav som
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djurförsök. Vidare gällandehar det gjorts principen bordeatt
kompletteras med ytterligare två nämligen reject och redirectR, re-

Innebörden djurförsökreject avvisa skall underlåtasär attsources. av
försöken inte utifrån vetenskapligtmotiverade perspektiv ellernär är ett
det inte etiskt försvarbart använda djur grund detnär är att av

lidande orsakas djuren. förhållanden skall därvid bedömasDessasom
oberoende varandra. Redirect omfördela inne-resurserav resources
bär skall försöka lösa problemet sätt änatt annat attman genom
använda djurförsök. befintlig kunskapRedan skall användas på ett
bättre kan sig behovDet politiska beslut, sociala,sätt. röra om av
hygieniska och andra förbättringar informationskampanjersamt som

syfte påverka och djurförsökhar till beteenden på så bidra tillsättatt att
blir skulle fungerandeonödiga. T.ex. kampanjer för hindraatt
människor börja röka eller få dem sluta röka i kombination medatt att
fler kontroller och förbättrade diagnosmetoder kanske innebära förmer
möjligheten minska dödligheten i sjukdomar till följd rökning änatt av

forskningsatsade alla med uppgift hitta sättatt attom man resurser
bota sjukdomarna. exempel skulle reducera denEtt annat storasom
djuranvändningen inom toxikologin skulle politiskaattvara genom
beslut minska produktionen potentiella hälsovådliga kemikaliernyaav

förbättra separationen kemikalier från människor.samt att av

utredningarTidigare alternativa7.2 om

metoder

försöksdjursutredning1972 års

försöksdjursutredning konstaterade det fanns långt1972 års att en
gående nödvändiga i användning för-opinion ifrågasatte detsom av
söksdjur. Utredningen fann emellertid framstegstakten det gälldenäratt
alternativa och kompletterande metoder långsam. menadeMan attvar
forskningen inte i förväntades tillgodogöra sig dessautsträckningstörre
framsteg och rutinmässigt dem sådant behovenanvända sättett att

försöksdjur denna anledning kunde förväntas väsentligen avtaav av
under överskådlig dock införandettid. Utredningen ansåg att av
alternativa metoder värdefulla ekonomiskaoch kompletterande var av
och etiska skäl. Ds 1975:4 11-14.I s.
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Lantbruksstyrelsens undersökning

År 1976 uppdrog regeringen åt Lantbruksstyrelsen undersökaatt
möjligheterna utnyttja alternativa och kompletterande metoder iatt
stället för djurförsök. Lantbruksstyrelsens redovisning, byggdesom

från tillsatt arbetsgrupp, konstaterade frågan s.k.rapport atten en om
alternativa och kompletterande metoder och komplicerad ochstorvar

frågan troligen inte kunde lösas övergripande internationellaatt utan
insatser. fann studier på isolerade eller cellerMan utgjordeatt ettorgan
utomordentligt viktigt fält inom den biologiska och medicinska
forskningen. Resultaten från dessa försök oumbärliga. Metodenvar
kunde emellertid endast inom vissa forskningssektorer föroch begrän-

syftensade verkligt alternativa, dvs. djurförsök obe-sägas göravara
hövliga. det allt övervägande antalet fallI blev dessa andra metoder
endast komplement djurförsöken.till framhöll det önskvärtMan att var

föranvändningsområdet sådana metoder utvidgades i all tänkbaratt
utsträckning. åstadkomma detta ansåg det nödvändigtFör att attman
forskningsmedel ställdes till förfogande för forskningsprojekt där andra
testmetoder djurförsök används och för experiment medän att
försöksdjur, isolerade eller celler, cellodlingar och subcelluläraorgan
studier skulle kunna bedrivs parallellt. förordade utvecklingenMan att

andra testmetoder djurförsök borde främjas på så forsk-än sätt attav
ningsråden särskilda tilläggsanslag för ändamålet. Råden skullegavs
därvid kunna främja sådana projekt, där vid problemets lösande annan
testmetod djurförsök kom till användning, antingen enbart ellerän
parallellt med dittills brukliga djurförsök. l978/79zl3Prop. 52-53s.

978/79:Propositionen 1 13

1978/79213 ändringar i djurskyddslagI 1944 årsprop. om m.m.
betonades ökat utnyttjande alternativa och kompletterandeatt ett av
metoder intaskulle central plats i strävandena begränsa använd-atten
ningen försöksdjur. framhöll detMan angeläget deatt attav var
kunskaper alternativa metoder fanns på olika håll i världenom som
kunde Eftersom ville inrättautnyttjas. CFN ansåg CFNattman man
skulle få disponera särskilda medel för ekonomiskt kunna stödjaatt
utvecklingen alternativa och kompletterande metoder. Prop.av
l978/79:13 16-17s.
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7.3 Alternativa metoder kommit i bruksom

7.3. Inledningl

När diskuterar olika tekniker för lösa biomedicinska problemattman
kan generellt dela dessa i vivo-metoder och vitro-man upp
metoder. vivoIn betyder i den levande kroppen och innebär att
forskaren sin frågeställning i levandeprövar människa eller etten
levande djur. In vitro betyder i glaset. En vitro-metod innebär att
forskarens problemställning studeras i När vitro-metoderprovrör.ett
tillämpas används ofta vävnader eller celler från djur ellerorgan,
människa och försöker dem överleva i konstgjord miljö.attman en
Vid vitro-metoder används ofta delar elleräven celler.ettav organ
European Medical Research Council, EMRC,; Djurforsök och alter-
nativa metoder 9.s.

dagl används begreppet alternativ metod inom forskningen för i
princip alla de metoder inte omfattar försök med hela djur, dvs.som
varje användning cellkulturer och liknande alternativsägsav vara en
metod. många fallI emellertid användningenär sådan metod denav en
enda framkomliga för forskaren. Omvägen vill studerat.ex.man
cellemas funktioner och sammansättningar det inte möjligtär göraatt
detta använda modell baserad hela djur.att I dessa fall ärgenom en
det inte adekvat tala tillämpar alternativatt metod.att Deom man en
två huvudmetoderna kan därför oftast komplettera varandra.sägas
Öbrink, Waller; Försöksdjurskunskap 264-266, EMRC; Djurfor-s.
sök och alternativa metoder 9.s.

De metoder inom vissa användningsområden kan sägas utgörasom
alternativ till djurförsök kan delas in;

vävnadskulturer-
användning ryggradslösa djurav-
användning mikroorganismerav-
kemiska metoder-
tekniska metoder-

Nedan följer redogörelse olika alternativa metoder. Framställ-en av
ningen inte anspråk fullständig.gör Att heltäckandeatt göravara en
kartläggning vilka alternativa metoder finns och kommit iav som som
bruk mycket omfattandeär och komplicerad uppgift. Utvecklingenen
på området går också mycket snabbt. För arbete medatt ett att
kartlägga alternativa metoder skall ändamålsenligt krävs därför attvara
frågan föremål för fortlöpandeär uppmärksamhet. Det därmedär
lämpligen uppgift för den myndighet centralt for för-en som ansvarar
söksdjursanvändningen i landet.
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7.3 Vävnadskulturer

Vävnadskultur benämning för odling vitroär en gemensam av organ-
och vävnadsdelar eller celler. alternativaDenna metod till djurförsök
har lång historia. Redan år lyckades1885 hålla celler frånen man
kycklingembryon levande i saltlösning och tillväxt cellervarm av
vitro beskrevs första gången år 1907. Vävnadskulturtekniken expande-
rade kraftigt i och med introduktionen antibiotika. För närvarande ärav
vävnadskulturtekniken den betydande kategori alternativamest av me-
toder van Zutphen mil., Prinicples of Laboratory Animal Science s.
319-321.

Når använder eller vävnadsdelar syftetär attman organ- av organ
upprätthålla strukturella och funktionella förhållanden mellan celler och
vävnader i det aktuella Sådana vävnadskulturer har kortorganet. en
livslängd. använder dennaNär teknik, behöver tillgång tillman man

material från djur eller människa inför varje försök. van Zutphennytt
m.fl.; Principles of Laboratory Animal Science 321-322. En be-s.
gränsning med tekniken länge det få normalaatt typervar var av
mänskliga celler kunde odlas. Fortfarande används mycket vävna-som
der från djur i cellkulturer och andra vitro-metoder. Vävnadskultur-
tekniken genomgår mycket snabb utvecklingsfas och vitro-en
metoder har blivit alltmer tillförlitliga och reproducerbara. Vävnads-
kulturtekniken har redan resulterat i många tillämpningar ersättersom
eller reducerar behovet försöksdjur. DjurförsökEMRC; och alter-av
nativa metoder 15-20.s.

Ett område där vitro-metoder har fått genomslag och tillstort stor
del användningen djurförsök framställningenersatt ärav av mono-
klonala antikroppar. Monoklonala antikroppar flerahar användnings-
områden. används bl.a. inomDe immunologin och vid diagnostik av
olika sjukdomar. har gjorts försökDet använda monoklonalaäven att
antikroppar i samband med terapi vid immunologiska sjukdomar,
cancersjukdomar och infektionssjukdomar. Framställningen kunde ur-
sprungligen enbart med hjälp med tillämpning dengöras mössav av
s.k. ascitesmetoden. Metoden rikt utbyte antikroppar och harettger av
varit väl använd. På grund metoden mycketatt smärtsamav anses vara
för djuren har metoden väckt starka främst från djurskydds-protester
håll. finnsNumera det för bl.a. storskalig och industriell produktion av
monoklonala antikroppar tillgång till etablerade vitro-metoder.
Framställningen monoklonala antikroppar sker i dag främst utanav an-
vändningen djur. Alltjämt förekommer dock viss användningav av
ascitesmetoden. CFN:s allmänna råd 1-1990.nr

Vacciner kunde tidigare framställas enbart med användning djur.av
Smittämnet sprutades i djuret, där viruset fick till sig, varpåväxa
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vaccinet kunde tillverkas. Vaccin kan framställas i cellkulturer.numera
Öbrink,exempel framställningenEtt poliovaccin. Waller;är av

Försöksdjurskunskap detta266. För använder njurar fråns. man apor.
Poliovirus odlas nämligen i celler isolerats från apnjure. Utveck-som
lingen inom vävnadskulturtekniken har med tiden medfört det haratt
blivit möjligt odling sådana njurceller i antalatt ettupprepa av genera-
tioner. antalDet har behövts för få fram tillräcklig mängdattapor som
njurvävnad har därmed kunnat minskas. tid harPå cellinjerävensenare

mänskligt börjat utnyttjas för vaccinframställning. Detav ursprung
finns därför i dag ökad tillgång alternativa metoder vid fram-en av
ställning vaccin virus. Fortfarande måste dock användamotav man
djur för framställdadet virusvaccinets förmåga immuni-att testa att ge

och vaccinet kan tänkas bieffekter. EMRC; Djurförsök ochtet om ge
alternativa metoder 17.s.

Ryggradslösa djur7.3.3

länder, däriblandMånga Sverige, betraktar ryggradslösa djur alter-som
nativ till djurförsök. Utvecklingsavståndet mellan ryggradslösa djur och
människor visserligen den strukturella och funktionellaär stort men
specialiseringen olika utvecklingsnivåerpå kan utnyttjas inom grund-
forskningen. informationDen erhåller kan värdefull förävenman vara
högre organismer. EMRC; Djurförsök och alternativa metoder 20.s.

ryggradslöst djur, hästskokrabba,Ett har kommit kanin vidersättaatt
limulustest.s.k. Pyrogener orsakar förändring ipyrogentest en

krabbans blod. substanser hos människa och djurPyrogener är som
orsakar feber. Läkemedel avsedda för injektion eller infusion måste

därvidoch konstateras fritt från innan detpyrogentestas vara pyrogener
Öbrink,får distribueras. Waller; Försöksdjurskunskap 268. Fort-s.

farande används dock kaniner i viss mindre omfattning för att testa
förekomsten feberframkallandeav agens.

Mikroorganismer7.3.4

Även mikroorganismer kan användas på sådant desätt ersätterett att
försök med djur. Arvsmassan från mikroorganismer har grundläggande
likheter med högre stående organismers och mikroorganis-arvsmassa

utnyttjas därför modeller forskning.vid genetisk kunskapDenmer som
har i dag inom den molekylära genetiken har grundlagts från studier
genfunktion och genreglering hos bakterier. kunskap användsDennaav
bl.a. vid prövningar läkemedel och industriella kemikaliernu av om
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metoderDjurförsök och alternativaEMRC;kan skada s.arvsmassan.
bakterier används fördärvälkänt21-22. Ames attär testetttest

egenskaper. Visscancerframkallandeeventuellaupptäcka ämnesett
prognostiska värde.metodens Arnesmisstro har dock riktats testmot

främst vid första-bakterier användsliknande medoch flera test en
cancerframkallande Dennapotentiellahandsprövning ämnen. an-av

användas vidantal djur behöverminskar detvändning tester avsom
hars.k. MEIC-projektetorsakabenägenhet Detämnens att av-cancer.

används inomvitro-metoderbefintligautvärderingslutat somaven
Öbrink, Försöksdjurskunskap 267.Waller;toxikologin. s.

metoderKemiska7.3.5

från användninghar kunnatområde därYtterligare överett avman
mängdbestämningvidvitro-metodvivo-metod till inin t.ex.är av

användertoxiner.vitaminer och Numeravacciner,hormoner, man
ellerdär antikropparanvändning djurimmunologiska metoder utan av

specifikt ochbinder sigspecifikaharisolerade celler receptorersom
mängdenavspeglarReceptorbindningentestsubstansen.stabilt till test-

substans.
tagits påanalyseraanvänds också förmetoderKemiska att prov som

känslighet behöverhar högkemiska metodernagrund dedjur. På attav
har ocksåtidigare.provvolymer Dettaanvända likainte stora somman

djurbehovettill reducerabidragit att av
ochmolekylära strukturförhållande mellanfinnsDet ämnensett

analysmetoderfysikalisk-kemiskaMed hjälpaktivitet.biologiska av
vadsubstanser,aktivitet hosbiologiskförutsägakan t.ex.nyaman

för prioriteraanvändas bl.a.metod kantoxicitet.gäller dess Denna att
initialläkemedelsutvecklingen. Eninomvälja möjligaoch ämnenut

endastmedförmetodmed dennascreening kangallring attgöras som
antal möjligautifrån mycketvaldaantalmindre störreämnen, ettett

skriftserie 27 4-5.CFN:sdjur. Telestam;påämnen, testas nr s.
22-23.alternativa metoderochDjurförsökEMRC; s.

metoderTekniska7.3.6

kan uttryckasorganismeri levandeskerdeMånga processer somav
kan utvecklainnebärekvationer. Dettamatematiska att mangenom

biokemiska, patologiskafysiologiska,modeller mångamatematiska av
användsochfall producerasde flestaItoxikologiskaoch processer.

eller data-därför datamodellerkallasochmodeller i dataprogram,dessa
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simuleringar. van Zutphen, Principles of Laboratory Animal Science s.
326 kanMan med hjälp datatekniken simulera funktionernumera av
hos bl.a. njure, hjärta lungor. tekniskaoch De hjälpmedlen har stor
möjlighet djurförsök inom framför allt den medicinskaersättaatt
undervisningen. Djurförsök ochEMRC, alternativa metoder 23-s.
24. För utveckling modeller krävs detaljerad kunskap i vivo-av en

kunskap kan främst erhållasDenna djurförsök ochprocesser. genom
försök människan. Om skall producera komplett modellman en
krävs kan beskriva alla de existerar vivo. Deatt man processer som
flesta datamodeller kan endast erbjuda uppskattning verkligaen av
förhållanden. van Zutphen, Principles of Laboratory Animal Science s.

Eftersom326. inte uppnår någon kunskap med användningman ny av
tekniska metoder kan dessa i sin formnuvarande endast i mindre
omfattning djurförsök inom den biomedicinska forskningen.ersätta

Effekter7.4 de alternativa metodernasom

påhar haft användningen försöksdjurav

förarbetena djurskyddslagl till 1988 års betonades djurförsök inteatt
skulle få förekomma likvärdig kunskap kunde vinnasom genom
användning metoder.alternativa Sådana alternativa förmetoder attav
skaffa sig den önskade kunskapen fanns delvis förväntade sigmanmen

alternativasnabb utvärdering metoder. l987/88z93Prop.en av nya s.
Även från håll hystes35. andra motsvarande förhoppning depå atten

skullealternativa metoderna djurförsöken till del inomersätta storen
framtid.näraen

decennierna har användningen försöksdjur minskat iDe senaste av
flestade europeiska länderna. Skälen härtill tidigareär nämntssom

många och faktorerna Bl.a. har förbättradsamverkande.är sett en
lagstiftning och kontroll användningen försöksdjur, kvalitetenöver av

försöksdjuren har blivit allt bättre, det har blivit dyrare användaatt
försöksdjur och det finns ökat i etiska aspekter iett engagemang
samband med djurförsök. Användningen alternativa metoder ärav
också faktor djurförsöksanvändningen.påverkat vilken månIen som
kan då den minskning försöksdjur tillskrivas denoteratsav som
alternativa metoderna minskning hittills sketttillräknas deDen som av
flesta bedömare inte främst de alternativa metoderna. begränsadeDen
effekten alternativa metoder till djurförsök i forskning och testningav

bero bl.a. jämförelsepå metoderna inte kompletta vidärattanses en
med användningen intakta organismer. Fysiologiskaav processer,
såsom absorbtion utsöndring, i vävnadskultureroch kan imiterast.ex.
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ellerstående djurdatasimulering, lägrenivå.till viss Närendast en
människaochmellan modellskillnadenanvänds ännuvitro-metoder är

djurförsökföljdfår tillanvänds.djurmodeller Detta attstörre än när
användningbekräfta resultat frånutföras föribland måste att av

alternativafåtalnärvarande endastfinns förmetoder. Detalternativa ett
användning-hämmaspraktikendjurförsök. Iheltmetoder ersättersom

otillräckliggrunddel påmetoder tillalternativa stor aven av
Animal Scienceof LaboratoryPrinciplesZutphen,utvärdering. van s.

330-332.
metoder ialternativaanvändningenföljersagdadetAv att av

användningentillkomplementfortfarande främsthuvudsak utgör ett av
Även kaninte heltmetodernaalternativa ersättadedjurförsök. om

djurförsök.antaletminskadock tillbidrar dedjurförsöken, att

metoderandraanvändaMöjligheter7.5 att

djurförsökän

grundforskningInom7.5.1

grundforskning krävermedicinskistuderasfrågordeMånga somav
undersökaönskardjur. Ommänniskor ochlevandestudier t.ex.man

använda vitro-det inteblodtryck gårregleringblodtryck och attav
vävnadisoleradellerisoleratgrundmetoder på ettatt enorganav

betydelsedärförvivo-studierfrånblodflöde. Kunskapen ärsaknar av
områdekärlsjukdomar. Etthjärt- ochbl.a.kring annatför forskningen
använd-angripas endasthar kunnatfrågeställningardär vissa genom

fördjurstudierneurologin. harHär använts attdjurförsökning ärav
kontrollerasdessaoch hurmuskler ochfrånreflexerbeskriva avsenor

effekter svårahormonellabl.a.Vidare attcentraladet ärnervsystemet.
metoderalternativaDjurförsök ochEMRC;vivo.studier införstå utan

9-14.s.
inomvitro-metoderantalemellertidanvändsDet även stortett

studerasendastfrågeställningar kanVissagrundforskningen. genom
falletSå kanvitro-metoder. näranvändning t.ex. manvaraav

nivå.molekylärellercellulärhänder påvadinblick ifåförsöker somen
grundtillämpbaravivo-metoder intein attstudiersådanaFör är av

depåverkarceller ochandrasamspel mellanochpåverkan organav
används berormetodstudera. Vilkenvillcellulära sommanprocesser

skildaUnderstuderas.skallproblemspecielltvilketsåledes som
tekniker.olikaanvändakanskedärförprojekt behöverfaser ett manav

9metoderalternativaDjurförsök ochEMRC, s.
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Eftersom vissa frågor inom biomedicinen för närvarande endast kan
belysas med vivo-metoder och då grundforskningen har storen
betydelse det försökengäller lösa problemen med folksjukdomarnär att

diabetes, infektionssjukdomar, och hjärt/kärlsjukdomar,som cancer
kommer behovet djurförsök inom överskådlig framtid finnasattav en
kvar.

målinriktad forskning7.5.2 Inom

den målinriktade forskningenInom utgår från den kunskapsbasman
erhållit inom grundforskningen. Generellt använd-ärsettsom man

ningen alternativa metoder lättare introducera i grundforskningattav
i målinriktad forskning. mf.l.,van Zutphen Principles of Laboratoryän

ÄvenAnimal Science 320. inom målinriktad forskning användss.
dock antal vitro-metoder. Avgörande för valet metodett stort ärav
emellertid främst vilken integrationsnivå i kroppen vill studera.man

undersökaFör skeenden på organnivå använder fripre-att t.ex.man
parerade med konstgjord genomströmning vätskaorgan av genom
kärlen, perfusion.s.k. Vidare kan effekten substans vävnadav en en
bestämmas studerar den mekaniska förändringen hosattgenom man
den isolerade vävnaden, muskelaturen i tarmavsnitt. Effektert.ex. ett av
tillväxtfaktorer, hormoner eller neurotransmittorer celler kan
undersökas användning isolerade celler. Användningengenom av av
alternativa metoder har många fördelar. Resultaten erhålls snabbare än

djurförsök.med Experimenten kan lätt och utföras rutin-upprepas
mässigt. Oftast de mindre kostsamma och medgerär även större
flexibilitet i förhållanden variableroch vid försöksuppläggning. Vidare
reduceras fel på grund variationer mellan individer; EMRC, Djur-av
försök och alternativa metoder och det finns behov15 28. När atts. av
studera bl.a. komplicerade biokemiska och metaboliska förlopp, till-

eller återhämtning hos skadad vävnad, beteenden ochväxtprocesser
artspecifika reaktioner, de alternativa metoderna mindre användbara.är

upptäcka okändaFör områden inom den levande kroppen kommeratt
därför under överskådlig framtid behöva fortsättaatt attman en an-

vända djurförsök. EMRC, Djurförsök och alternativa metoder 28-s.
29.



SOU:1998:75ajurförsöktillmetoderAlternativa96

toxicitetstestningochsäkerhets-7.5.3 Inom

viss substansskadaslagsvilkenbedömauppgiftToxikologins är att en
kun-uppstår. Dennaförhållanden skadanvilkaunderorsaka ochkan

hurochriskbedömningvidanvändas närskall bl.a. kunnaskap enom
effekt ochskadligtillupphovsannolikhetvissmedsubstans enger

skall hanteras.substansenförslag hurom
underutvecklingindustrinskemiskadenLäkemedelsindustrin och

substanserandrakemikalier ochantaletmedfört1900-talet har att som
kraftigt. Dennamycketökatför harmiljönochmänniskan utsätts

andraochsjukdomarförökade riskermedförexponeringökande
giftigasubstansersinformationdärförVi kräverskador. egen-ommer

ökadeanvändning. Dedesssäkerställagårdetför så långtskaper att
lagstiftningomfattandealltmerinneburitsäkerhet harkraven somen

läkemedelutföras innanskalltoxikologiska ettställer krav testeratt
förkravbruk.i Dessa systernkemikalie får testereller tasen -
förmodellerförsöksdjurmedbyggdesriskbedömning somupp-
pådelövervägandetillinnebär kravenFortfarande testermänniskan.

förekommerdetochråttoranvänds möss,levande djur. Främst men
slag kräverdettaFörsökhundar och ettdjur,andraäven t.ex. avapor.

Djurförsökobehag.ellerlidandeförde kandjur ochantal utsättasstort
bedömningvidmetodeninformativadenhar mest avansetts vara

harEftersommänniskor.förhälsorisk testernaeffekt ochtoxisk an-
mängderfarenhet ochlångfinns dettid, storlångundervänts enenen

testresultat.utvärderingvidanvändatestdata att nyaav
DraizeochLD50standard,blevtidigt t.ex.Många testerna somav

allthandefterde störreochför djuren mötteplågsammaär enögontest,
kemikalier ochmängdenden alltkritik och störrekritik. Denna

alternativautvecklingförökat intressetillleddeläkemedel ett av
intresseinternationelltfinnsdjurförsöken. Detillmetoder ett stortnu
utveck-ochtestverksamhettoxikologiskinomvitro-metoderför

vitro-radocksåharårenfort framåt. Delingen går senaste nyaen
detagitdärvidharutvecklas. Mankommitmetoder att vara

molekylärbiolo-ochcell-inomutvecklingenallmännamöjligheter den
erbjudit.gin har

Utvärdering

siktpåförutvecklatstestmetoder attalternativagällerdetNär som
försaknastraditionella djurtesterna närvaran-devissakunna ersätta av

tillämpningar.praktiskaivärdekunskaptillräckligde ofta testernasom
s.k.utföraskaffa sigkunskap måste attSådan engenomman
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utvärderingsstudie. Syftet med utvärderingsstudien är att ettgenom
standardiserat och oberoende förfaringssätt konstatera denatt testet ger
information behövs för riskbedömning eller för beslut annatsom en av
slag. Testets tillförlitlighet och relevans för visst ändamål måsteett
alltså fastställas. krävs förDetta toxikologiska vitro-metoder skallatt
kunna bli accepterade och användbara instrument vid toxikologisk
testning

Utvärdering ständigt pågår och dess förutsätt-är en process som
ningar ändras i takt med ökad toxikologisk kunskap och den biotek-
nologiska utvecklingen. Efter utvärdering med positivt resultaten
vidtar arbetet med skall bli godkänt för användning industriatt testet av
och myndigheter. Information utvecklingen alternativa metoderom av

betydelse för främja vitro toxikologiskaär stor att acceptansenav av
metoder.

finns redanDet antal vitro-metoder framtagna förett stort
säkerhets- och toxicitetstestning. Man också mycketsatsar stora
jämförande undersökningar. EMRC, Djurförsök och alternativa meto-
der det27. När gäller möjligheten helt djurförsöken medersättaatts.

vitro-metoder bedömsså den dock liten, i fall inomvartsom en
överskådlig tid. allmänna uppfattningenDen vitro-metoder förär att
toxikologisk testning kan komma i allmänt främstbruk det gällernär
s.k. screeningtester för vissa ändamål och möjligen komplementsom
till traditionell testmetodik CFN:s skriftserie 18 6.nr s.

Harmonisering föreskrifterav

djurförsökEtt antal utförs till följd nationella ochstort av
internationella myndigheters föreskrifter. Mediciner, livsmedel och
andra produkter för bedöma de risk förtestas att utgör t.ex.om en
människors liv och hälsa. förutsättning förTesterna produk-är atten

skall få släppas marknaden. Användningen dennaterna ut typav av
djurförsök skulle kunna begränsas, någon risk för människansutan
säkerhet, olika myndigheter harmoniserade sina krav Etttester.om
och företag skulle då inte behöva utföra olika snarlikasamma men

för tillfredsställa myndigheter i Europa, USA och Japan.tester att t.ex.
Svendsen, Handbook ofHau, Laboratory Animal Science, vol. 7.s.

ocksåDet ansträngningar nå internationell enighet vilkagörs att om
vetenskapliga krav skall ställas och modifierade testmeto-som nya
der och utvärderingen dessa. Bl.a. har organisationerna Europeanav
Research forGroup Alternatives Toxicity Testing ERGATT, John
Hopkins forCenter Alternatives Animal Testing CAAT och OECDto
försökt skapa sådan harmonisering.

18-11154
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läkemedelsutveckling7.5.4 Inom

ärtillämpbarsyftar till erhålla kunskapLäkemedelsforskningen att som
dra några slut-fråga sig det gårmåste dåpå människan. Man attom

till så kompliceradcellerenstakafrån hur t.ex.satser reagerar en
denna begränsningmänniskan. Detorganism görär att mansomsom

i fall inomdet omöjligt,läkemedelsindustrininom över-vartser som
deteftersom djurenifrån djurförsöken,helt kommaskådlig tid, äratt

alternativakommer demänniskan.kan komma Däremotnärmaste man
i forskningen.viktiga komplementochmetoderna förbättras utgöraatt

de medicinerockså kunna VisaLäkemedelsindustrin behöver att nya
grundmåste, bl.a. påbiverkningar. Manutvecklas inte någragersom
giftig-eventuellamedicinensföreskrifter, undersökamyndighetersav

Möjlig-använda djur.kravinnebär dettatoxicitet. Oftahet att
här-alternativa metoderanvändaläkemedelsindustrinför ärheterna att

säkerhets-utvecklingen inomallmännaberoende denvid till delstor av
skriftseriePharmaciaoch AB, EnABoch toxicitetstestning. Astra om

djurförsökochläkemedelsforskning

produktkontrollochproduktionInom7.5.5

biologiskt aktivamätningproduktion ochvidMöjligheterna att av
hargoda.mycket Detalternativa metoderanvändasubstanser anses

ellerin vivoproduktionenbetydelseingennämligen äger rumom
korrekta. kanden Manslutproduktenförutsättningvitro, under äratt

biologiskabestämning denvidsystemeffekterfrånbortseäven av
dedjurförsök har visatmedjämförande studieraktiviteten, attom

vitrolika braupptäckas ochkanaktuella substanserna mätas som
Djurförsök ochbestämningsmetoder. EMRC,biologiskamed äldre

metoder 29.alternativa s.

utbildningInom7.5.6

till användaredan i dagmöjlighetermycket godafinnsDet att
användsDjurförsökalla nivåer.utbildning påmetoder inomalternativa

skicklighets-vidochled i inlärningsprocesseni utbildning ettsom
vetenskapliga hypo-bekräftelseerhållaförträning, än attsnarare

tidigareupprepningdärför oftautbildningDjurförsök i ärteser. aven
till deöverförasskallden kunskapgrundexperiment. På att somav
dessafalldet i mångaexisterar, gårstuderande redan ersättaatt

alternativ metodVilkenalternativa metoder.djurförsök med ärsom
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lämplig beror på ändamålet med försöket. detOm gäller inlärning av
faktiska uppgifter inom anatomi, krävs det andra redskapt.ex. än när

undervisar dynamiska regleringen blodtrycket.t.ex.man processer, av
alternativaDe metoder har utvecklats inom forskningen kansom

naturligtvis komma till användning inom utbildningen. finnsäven Det
alternativ har tagits fram specifikt för användas inomäven attsom

utbildning. Audiovisuella material den kanske användaär mest
alternativa metoden i utbildningssyfte. datateknikNy har tilllettäven
introduktion interaktiva undervisningsprogram. van Zutphen mil.,av
Principles of Laboratory Animal Science 330.s.

Forskningsområden7.5.7 betydelse förärsom av

utveckling alternativa metoder tillav

djurförsök

Utvecklingen alternativa kommermetoder få allt betydelsestörreattav
den framtiden. Uppfattningen det angeläget minskanärmaste äratt att
användningen försöksdjur till absolut minimum och skallett attav man

djurförsök där så möjligt med alternativa metoder blir alltersätta är mer
utbredd bland forskare. finns också i fleraDet länder och inom EU

för studier valideringoch alternativa metoder. van Zutphencentrum av
m.fl., Principles of Laboratory Animal Science 32.s.

begränsningEn med använda isolerade vävnader eller cellerstor att
metoden inte kan återge de fullständiga fysiologiska reaktionerär att

i intakt organism. Utvecklingen tekniker förägersom rum en av sam-
odling olika celltyper kommer därför minska denna begränsning.attav

DjurförsökEMRC, och alternativa metoder Forskningen19 meds.
syfte förbättra vitro-teknikerna således viktigt områdeäratt närett
det gäller möjligheterna djurförsök.ersättaatt

s.k. rekombinant-DNA-teknikenDen teknik har utveck-är en som
lats grundläggande forskning inom molekylär genetik. Genomgenom
användning bakterier kan med denna teknik i skala produ-storav man

biologiskt aktiva substanser. Gener för vill fram-ämnencera som man
ställa i bakteriernas kanDet mänskligtsätts t.ex.arvsmassa. vara
tillväxthormon. Sådana substanser måste med nödändighetannars renas
fram från djur. DjurforsökEMRC, och alternativa metoder 22 An-s.
vändningen denna metod kommer troligen bli alltmer utbredd ochattav
detta kommer medföra försöksdjursanvändningen minskar.att att

problemEtt i dag det har utvecklats väldigt många alter-ärstort att
nativa metoder till djurförsök relativt få har kommit i faktisktattmen
bruk. Ett prioriterat område framöver kommer sannolikt därför att vara
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betydelseUtvärderingmetoder.alternativa ärutvärdering storavav
djurförsökskallmetoderalternativagäller ersättadetbl.a. när somsom

föreskrifter.myndighetersgrundutförs på av

databaserBehov av

forsk-aktuellainformation på detrelevantlättillgängligtillMöjligheten
försökupprepandeonödigtförhindratillbidraningsämnet kan att av

svårighetdjur.använda Enantaletminskningdärmedoch även aven
alltmeremellertid deninformationrelevantkartlägga ärvid försök att

visserligenerbjuderDatateknikeninformationen.vetenskapligaökande
olikaUtbudetmaterial.och sökalagraförlösningarallt bättre att av

specifikefter visssökasvårtmycketdetdatabaser är attär stort men
alternativ tillrörandeinformationKommunikationeninformation. av

utvärderavidareutveckla ochförnödvändigemellertiddjurförsök attär
metoder.alternativa
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8 statliga forskningsstödetDet till
utveckling alternativa metoderav

till djurförsök

l Inledning

En viktig arbetsuppgift för CFN begränsa behovet försöksdjurär att av
bl.a. främja utvecklingen alternativa metoder tillattgenom av
djurförsök. Som led i detta har CFN sedan år erhållit1980 statligaett
medel för kunna forskningsanslagdela för utveckling altema-att ut av
tiva metoder till djurförsök.

EG:s direktivI 86/609/EEG finns i artikel 23 bestämmelse atten om
Europeiska kommissionen och medlemsstaterna skall främja forskning
med sikte på utveckling och utvärdering alternativa metoder,av som
kan lika ingående information den kan uppnås för-ge som som genom
sök med djur. En motsvarande bestämmelse finns i Europarådets kon-
vention ETS 123.

Ansökningama forskningsstöd kommit till CFN har frånom som
början beretts alternativutskottet för därefter beslutas CFN:sattav av
styrelse. har alltidCFN haft två rekvisit vid bedömningen medelav om
skall komma i fråga for projekt. Dessa rekvisit vetenskaplig kvali-ett är

och djurbesparande effekter. har iCFN huvudsak fungerattet ettsom
traditionellt forskningsråd vad gäller arbetet med lämna forsknings-att
stöd.

förDe CFN budgeterade medlen inkl. stödet från läkemedelsin-
dustrin för forskningsanslag har varierat mellan miljoner2,5 4 kro--

och år. undantagMen för budgetåret 1995/96, omfattade 18nor som
månader, då medlen uppgick till 375 kronor.5 000 årFör 1997 upp-
gick CFN:s totala budget för forskningsstöd till miljoner kronor.3,9

det gällerNär år har1998 CFN anvisat totalt 3,4 miljoner kronor i
forskningsstöd.
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8.2 Samarbetet med läkemedelsindustrin

avtal i januari inleddes samarbeteGenom 1984 mellan ochettett staten
Läkemedelsindustriföreningen LIF. Enligt detta samarbetsavtal skulle

kronormed totalt miljoner stödja viss forskningparterna tre gemensamt
cellodlingstekniker,på toxikologiområdet avseende främst med an-

celler.vändning humana Avtalet gällde for tiden den juli1 1984-av
och uppgick tillden 30 juni 1987, stödet således miljon kronoren per

år. ansåg bl.a. användningen cellodlingsteknik, och dåMan att av
tillämpad odlade framtidensärskilt på humana celler, i skulle kunna
tänkas spela alltkomma roll vid utvecklingen läke-störreatt en av nya
medel. vidare sådana metoder i längre perspektivDet att ettangavs
skulle både säkrare och snabbare underlag förkunna registreringge av

förutsättningläkemedel under berörda myndigheter accepteradeattnya
handende metoderna. Samarbetsavtalet vid ansökningarattgav omnya

forskningsbidrag skulle beredas och särskildprövas styrgrupp,av en
varefter skulle fastställa beslut bevilja bidrag. Samarbets-CFN attom
avtalet förlängdes olika överenskommelser fram till den juni30genom
1990.

Utdelningen anslag till följd samarbetet mellan och LIFstatenav av
skedde från de anslag delades enbart statliga medel.separat utsom av

förfanns således två olika anslagsutdelning.Det program
läkemedelsindustrinPå grund strukturomvandlingen inom ansågav

samarbetet i fortsättningen i stället borde mellanLIF äga statenatt rum
läkemedelsföretagenoch de två AB och Kabi PharmaciaAstrastora
träffade under tiden juliavtal den 1990-AB. Dessa 1attparter om

den juni stödja viss forskning och utvärderingsverksamhet30 1993
med totalt miljoner kronor, dvs. två miljoner kronor år. Enligtpersex
detta avtal forskningsstöd skulle kunna utgå såväl till projektattangavs
med vitro-metodik, baserad humana celler ochsom var
vävnadspreparationer, till projekt med vitro-metodik,som som var
baserad djurmaterial. kom vidare vissaMan överens attom
ytterligare forskningsområden borde prioriteras. toxikologiUtöver var
det farmakologi, produktionskontroll och aktivitetsmätningar bio-av
logiska substanser, utvärderingsstudier toxikologiska vitro-meto-av

grundvetenskaper, cellbiologi,der vissa projekt inom andrasamt t.ex.
skulle ansökningarimmunologi och genetik. Enligt detta avtal om

forskningsbidrag särskild forsknings-beredas och prövas av en
fattaskommitté. Beslut beviljande bidrag skulle dock alltjämtav avom

budgetåret 1991/92 beslutades vidare skulleCFN. Fr.o.m. att man
från inomsamla alla medel, dvs. både de och industrin, ettstaten

gemensamt vprogram.
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riksdagsbeslut den maj 1991 1990/91:99,Genom 15 prop. JoU 27,
rskr. uttalades samarbetsavtal för tiden efter den juni276 30 1993att
borde träffas direkt mellan och läkemedelsföretagen. Under tidenCFN

juli den december 1994 kom det emellertid inteden l 1993 31 att-
träffas avtal mellan och de båda läkemedelsföretagennågot CFN Astra

samarbetet medAB och Pharmacia år 1995 återupptogsAB. Fr.0.m.
läkemedelsindustrin igen CFN träffade överenskommelserattgenom

Pharmacia Upjohn forsk-med och ABAstra AB gemensamtom
ningsstöd. förband sig bidra med vardera 500 kronorFöretagen 000att
årligen. överenskommelse i januari fastställdes inrikt-l 1996 atten

skulle ske företrädesvis till projekt medningen på forskningsstödet
farmakologisk, toxikologisk eller läkemedelsanknuten inriktning.annan

inriktning forskningsstödet tillämpadespå CFNDenna även av
övriga forskningsanslag. 1997 har den särskilda inriktningFr.0.m.

prioriterade avtaletforskningsstödet till olika områden uppställts isom
läkemedelsföretagen dockmellan CFN och slopats.

Handläggningen forskningsstödet8.3 av

forskningskommitté bereder och ansökningarDen prövarsom om
altemativutskott. elva ledamöternaforskningsbidrag CFN:s Av deär

Pharmacia Upjohn två ledamöter vardera.och ABAstra AButser
ledamöter ansökningarna utifrån denAlternativutskottets rangordnar

projektens försöksdjursbesparande effekter ochbedömning de gör av
Vissa ansökningar remissbehandlas forsk-vetenskapliga kvalitet. av

Alternativutskottet därefter slutlig bedömningningsråd. gör aven
därefterforskningsprojekten och lämnar förslag till CFN:s styrelse.ett

slutliga bedömning ansökningar har hittills skettAlternativutskottets av
från projekt för framtagningdet ansökningari När gäller avconsensus.

metoder utbildningen har det slutliga förslaget till CFN:salternativa i
lämnats utbildningsutskott.styrelse CFN:sav

forsk-lämnade CFN stöd till totaltUnder åren 1980 1992 328-
fem hälsofrågorningsprojekt. Bland ingick projekt hosdessa även om

styckenförsöksdjur, utbildning Antalet anslagsmottagare 108varm.m.
under period.denna

beviljade forsknings-Antalet ansökningar forskningsstöd resp.om
projekt har varit följande de budgetåren:senaste
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År 1994/95 1995/96 19971993/94

6759 58Ansökningar 59
3349%% 30 52 %% 32 54Beviljade 25 42

olikafrån har fördelats påerhållit forskningsstöd CFNprojektDe som
enligt följande:forskningsområden

År 1995/96 19971994/951993/94

9 119Toxikologi 9
8 78Farmakologi 5

645Cellbiologi 4
Mikrobiologi 11 --

644Immunologi 3
12Utvärderings- 1 -

studier
11Aktivitets- 2 -

mätning
33Utbildning 2-

fördelade efterforskningsanslagenstorleken pågenomsnittligaDen
tkr:varit följandebudgetårenforskningsområde har de senaste

År 1995/96 19971994/951993/94

181 11593Toxikologi 117
141207Farmakologi 104105
12417488 78Cellbiologi
124204102Immunologi 108
676718Utbildning -

forskningsstödlämnatUtvärderingar8.4 av

detutvärderingarinitiativ gjortsHittills har det på CFN:s tre av
för utveck-forskningsprojekthar anvisatforskningsstöd nämndensom

alternativa metoder.ling av
gjordesutvärderingarnade bådaföljd resultatenSom somaven av

med läkeme-diskussioner inom CFNunder år 1987 och samtsenare
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delsindustrin, ändrades inriktningen på det fortsatta forskningsstödet.
leddeDet bl.a. till några projekt med myndighetsanknuten forskningatt

avvecklades år 1988, eftersträvade minska antalet stöddaatt attman
forskningsprojekt och de kvarvarande projekten fick anslag.att större
Den ändrade inriktningen innebar också lämnade forsknings-att man
stöd till områden. Bl.a. innebar det forskningsstöd tillattnya man gav
utvärderingsstudier för främja alternativa metoder korn tillatt att
praktisk användning. Vidare prioriteringen forsknings-övergav man av
projekt rörande alternativa metoder med användning humant mate-av
rial.

8.4.1 CFN/LIF-utvärderingen år 1987

Enligt det avtal träffades mellan och i januariLIF 1984statensom
skulle efter samrådCFN, med genomföraMFR, utvärdering denen av
avtalade forskningsverksamheten. En sådan utvärdering kom till stånd
under våren 1987 och den utfördes professorerna David Lewis ochav
Claes Ramel. bedömde sammanlagtDe sju projekt och fann fematt av
dessa uppfyllde kraven på hög vetenskaplig kvalitet och borde erhålla
fortsatt anslag. Särskilt gällde detta projekt förde framtre meto-som ny
dik kunde djurförsök. När det gällde i vilken utsträckningersättasom
projekten uppfyllde målsättningen skapa alternativ till djurförsökatt
framhöll utvärderama det framför allt med hänsyn till deatt synner-
ligen blygsamma medel stod till förfogande från CFN, lätt blev såsom

anslagskällan kom fungeraenbart möjlighetatt att extra attsom en
bygga redan existerande projekt. Vidare anförde dessaut attman
projekt behövdeinte ha någon inriktning alternativa metodermot utan
råkade falla in under rubriken vitro-försök olika iFörsätt. att
framtiden aktivt kunna utveckla forskningsverksamhet i riktning mot
vitro-försök ansåg framför allt borde rikta uppmärksam-attman man
heten sådana projekt innebar utveckling metodikmot som en av ny som
kunde möjligheter till ersättning försöksdjur.öppna Utvär-nya av
derarna konstaterade forskningsstödet hade haft mycket olikaatt
betydelse för olika forskargrupper. deFör framgångsrika forskar-stora

hade stödet nämligen haft endast marginell betydelse. Degrupperna en
konstaterade vidare förbättring vitro-tekniker skulleatt om en av
komma till stånd och samtidigt försöksdjursanvändningen minskas,
behövde storleken på bidragen öka.
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årCFN:s utvärdering8.4.2 1987

Parallellt med CFN/LIF-utvärderingen gjordes under våren 1987 även
enbartutvärdering de projekt hade fått stöd CFN aven av som av

Utvärderingen internationell forskargrupp,statliga medel. gjordes av en
från andra länder isvensk och övriga Europa. Ivar varvarav en person

projekt erhållit stöd idenna utvärdering ingick sammanlagt nio som
projekten representerade högminst fann de flestaår. Mantre att en

fåtal nåddeoriginell forskning, medan projekt intekvalitet och ett upp
fortsattkrävdes for meritera sig för stöd. Mantill den kvalitet attsom

långsiktigtkomplicerat problemkonstaterade det ett attatt var
forskning kunde leda tillförutsäga vilken typ mer om-av som en

djurförsök. Utvärderamasfattande och snabbare minskning syn-av
forskningallmänhet långsiktig grund- eller riktadpunkt dock iattvar

för signifi-tillhandahålla den kunskap krävdesslutgiltigt skulle attsom
medansåg det problemetkant minska djurförsök. Man störstaatt

otillräckliga stöd deforskningsstöd det relativtCFN:s sett somvar
för de etablerade forskar-flesta erhöll. redovisadeprojekt De att

stöd sällan tio det totala forskar-CFN:söversteg procent avgrupperna
troligen skulle ha genomförtsforskningenanslaget och även utanatt

utvärde-granskade forskningsprojekten ansågstöd. de nioCFN:s Av
fortsattsådan kvalitet de borde erhållaringsgruppen fem attatt var av

stöd.

årutvärdering 1994CFN:s8.4.3

oktober 1992 sitt alternativutskottiCFN:s styrelse uppdrog göraatt
den forskning CFN.fått stödutvärderingytterligare av som aven

frånfrämst med utgångspunkt deutvärdering skulleDenna göras
effekter forskningstödet uppnåtts. Enförsöksdjursbesparande somav

alternativaomfattningbedömning skulle därvid i vilkengöras somav
hade idessa metoder tagitshade tagits fram och i vad månmetoder

förväntades utvärde-i bruk. Vidarebruk eller kunde komma att tas
forskningsstödet bordeytterligare hurringen lämna synpunkter
utfördes under år 1993fördelas framtiden. utvärdering,i Denna som

Terenius, redovisades i CFN:sledning professoroch under Larsav
hade erhållitomfattade projektskriftserie under 26 och1994 nr som

1988/89-1992/93.forskningsstöd under budgetåren



SOU 1998:75 statliga forskningsstödetDet 107

Tillvägagångssätt

Utvärderingen baserades enkät till de anslagsmottagare hadeen som
erhållit anslag överstigande 000 kr stycken.100 50 Enkäten belyste
bl.a. forskarens projektetpå hur hade bidragit till utvecklingenegen syn

alternativa metoder. projekt hadeDe erhållit anslag änav som mer
200 000 kr 25 stycken genomgick grundlig granskningäven en mer

övriga projekt. innebar bl.a.Detta analyserade uppnåddaän att man
forsöksresultat i relation forskarenstill intentioner och det vetenskap-
liga och djurbesparande värdet resultaten. Vidare bedömdes hur vik-av
tigt stöd hade for forskningsresultatenCFN:s varit uppnåtts.att

Resultat

Enkätundersökningen visade forskaren hade positiv bildatt en mer av
betydelsen det projektet vad objektiv bedömningänav egna en mer gav
vid handen. Forskningsresultatens betydelse och spridning bedömdes
bl.a. undersökning i vilken utsträckning andra forskare hadegenom av

artiklarciterat forskaren själv bedömt särskilt relevanta.som som
De enskilda projekten värderades utifrån dess vetenskapliga kvalitet

och betydelsefullthur CFN:s stöd hade varit for projektet. Värderama
konstaterade utvärderingen försvårades ansökningarnaatt attav var
kortfattade och ofullständiga. Bl.a. det ovanligt med beskrivningvar en

projektets ställning i det internationella perspektivet. Vidare fram-av
höll sökandena betydelsen den forskningen orealistisktpå ettav egna
sätt.

Utvärderingen vid sinkom bedömning fram till bl.a. följande. När
gällde forskningensdet vetenskapliga kvalitet, fann deatt ut-man

värderade projekten undantagslöst hade god eller mycket godnästan
vetenskaplig kvalitet. Som intäkt härför det förhållandetäventogs att

flestade projekten haftockså hade andra betydelsefulla finansiärer,
SlutligenMFR. fann utvärderama CFN:s forskningsstöd hadet.ex. att

varit och fortsättningsvis skulle viktig för initiera forsk-även attvara
ning med alternativ metodik. bidrag i flera fallDet CFN:sattangavs

Ävenhade varit förutsättning för forskningsprojekten. i de fall CFNen
endast hade bidragit med mindre belopp hade forskningsledaren be-
kräftat betydelsen stödet. konstaterade vidare i fleraMan CFNattav
fall hade framsyntagjort satsningar på inte så etablerade forskareunga

därefter gjort karriär.som
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metoderalternativautvecklingenforskningsstödet lett tillHar somav
bruktagits i

undersökte också CFN:sutvärdering år 1994tillanslutning CFN:sI
forsk-erhållitprojektennågotspecifiktalternativutskott somavom

metodik hadealternativha lett tillbedömasningsstöd kunde att
sågick tillUtvärderingeni bruk.och tagits sättutvecklats att pro-

projekt,kr, 25erhållit 200 000hadekategorii den änjekten mersom
ficki första handvilkaledamöter,alternativutskottetsmellanfördelades

medi sambandför utskottetföredragitde hadeprojektgranska de som
kate-delades i tvåProjektenanslagsansökningar.prioriteringen av

tillhöra denprojektbedömdes åttautvärderingenVidgorier. m
utvecklahade varitsyftetprimäradär detkategori projekt ettatt

metodenoch där denvivo-metodexisterandetillalternativ nyaen
bruk inomiskulle kommauppenbarligenelleranvändesredan tasatt en
kategoridentillhöraprojekt ansågsResterande 16framtid. somsnar

kunnaskulledär resultatenkaraktär ochgrundvetenskapligvar av
Tillalternativa metoder.utvecklingförbaskomma utgöraatt aven

utvecklingsyftade tilldirektprojektocksåkategori fördesdenna som
fåbedömdes kunnaprojekten intedärmetoderalternativa enmenav

omfattadekategoriframtid. Dennatillämpning inompraktisk näraen
förväntaskundemetodikutvecklasyfteprojekt attäven somvarvars
områden.vissaförsöksdjursanvändning inomökadframtidabromsa en

alternativaverkligautveckling ochbetonadeUtskottet acceptansatt av
grundläggande ochprojektstöd tillförutsätterocksåmetoder merav

karaktär.långsiktigmer

förslagochövervägandenUtredningens8.5

forskningsstödlämnatEffekten8.5.1 av

forskningsstödbåda på detpekarutvärderingarnaförstatvå attDe som
otillräckligt för imetoderalternativautveckling attförlämnats varav

i minskan-försöksdjursanvändningenpåverkamån kunnanågon större
hadeinternationella forskargruppen,dennämndesriktning.de Som av

troligenetablerade forskargruppemadegjordesforskningden avsom
redovisadeutvärdering CFNfrån Denstöd CFN.utförts även utan som

förvarit viktighadeinsatsCFN:sbetonade däremot attår 1994 att
i mångabidragoch CFN:smetodikalternativforskning medinitiera att

forskningen.förutsättning förfall hade varit en
utvecklingenförhoppningarursprungligenställdes attDet stora

effekt påavgörandeskulle hadjurförsöktillalternativa metoder enav
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har emellertid, främst frånframtiden.försöksdjursanvändningen i Det
med forskningsstöd harverksamhetendjurskyddshåll, ifrågasätts om

haft någon reell sådan effekt.
ingåendefunnitUtredningen har inte göraattutrymme egenen

sådanforskningsstöd lämnats CFN. Enutvärdering det som avav
oundgängligen nödvändig förbedömtsutvärdering har inte heller som

skulle inte bara kräva särskildgrundlig analysutredningens arbete. En
tidskrävande. Utredningen förut-alltförsakkunskap, ocksåutan vara

föreligga i framtiden,utvärdering, behovsådansätter att ansesomen
sammanhang.ikommer göras ett annatatt

för närvaranderedan visat detutredningarna hartidigareDe att
effekterna forsk-effektivt bedömaföreligger problem sättatt ett av

djurbesparing.inneburit reell Enstödet har någonningsstödet, dvs. om
forskningsstödetutvärdera betydelsensvårigheterdel dessa att avav

forskning i övrigt be-i förhållande till denstödet,kan bero på att som
har verksamhetalltför blygsamt. Helt säkert CFN:si landet,drivs är

haft värde baraforskningsstöd dockoch lämnade attett stort genom
tillbetydelsen beakta möjligheternafråganfokusera attattav an-

eller innebärinnebär användning djurintevända metoder av somsom
detskulle kunna CFNfärre djur. Mananvändning säga att avav

alla förhållanden har haftforskningsstödet underlämnade ett stort sym-
bolvärde.

hafterhållit bidrag övervägande del hatillprojekt harDe synessom
utredningen har kunnatvetenskapligt värde. Vadhögtmycketett

fall inte imed projekten dock i de flestaintentionernaharbedöma
djur. Ofta bidragstagande forsknings-varit har dehandförsta att spara

medanvänder djur utgjort till forskninginte komplementprojekten som
Sammansättningen ledamöter altemativutskottet inne-idjurförsök. av

bedömadet finns och bred kompetensnärvarandebär för stor attatt en
erhålla finansierings-önskardet vetenskapliga värdet de projekt somav

djurbesparande effekt.projektensstöd från skall bedömaCFN. De även
har haft degjorda insatserkunna utvärdera resultatetFör ävenatt avom

det bättre uppföljning.krävsdjurbesparande effekter på,hoppatsman
finns fog för den kritikdetdenna finner utredningenUr aspekt att som

främja utvecklingenviktiga arbetetriktats vad gäller detCFN attmot
gjorttill djurförsök. hametoder Utanoch forskningen alternativa attav

arbete medhittillsvarandeCFN:sutförlig analys resultatet atten av av
och bättrelämna forskningsstöd, utredningen att nyaanser

jämföra bedömningenför kunnaanalysinstrument behöver utvecklas att
vadfaktiska utfallet projektetmed detden ursprungliga ansökan avav

effekt.djurbesparandegäller dess i första hand
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Forskningsstödets8.5.2 inriktning

har diskussionerInom CFN naturligtvis förts hur forskningsstödetom
skall kunna användas det optimala Diskussionerna harsättet.mest
gällt forskningsstödet skall fortsätta lämnas till projekt inomattom
grundforskning eller tillämpad forskning inom forskningsområden som
CFN prioriterar. alternativEtt skulle nämligen kunna låtaattvara
forskningsstöd utgå endast till projekt inom fåtal tydligt avgränsadeett
forskningsområden. skulle innebära forskningsstödetDetta fåratt en
klart målinriktad karaktär. Grundforskning med prägling motmer
alternativa metoder skulle därmed inte komma i fråga för stöd. Detta
skulle innebära många de nuvarande forskningsprojekten inteatt av
skulle erhålla fortsatt stöd. Naturligtvis skulle dock möjligheten stå

vända sig till CFN konkret, alternativ metod be-öppen näratt en mer
höver utvecklas. skulle själv kunnaCFN initiera målinriktade projekt.

bestämmaFör områden där viktig målinriktad forskning skulleatt vara
värdefull, skulle CFN kunna ha överläggningar med myndighetert.ex.

ställer dokumentationskrav på redovisning resultat från djurför-som av
sök med universitet och läkemedelsindustrin.samt

Utredningen uppfattningen målinriktad karaktärär attav en mer
forskningsstödet skulle ändamålsenlig för utveckla alterna-attvara mer
tiva metoder. förutsätter dock kan finna metodDetta att attman en
identifiera lämpliga målområden, dvs. där kan möjligheter tillman se
alternativa eller framstårmetoder där det särskilt angeläget djur-som ur
skyddssynpunkt finna alternativa metoder. Om lyckades medatt man
detta skulle sådan ordning troligen kunna få effekt etable-storen
ringen alternativa dessutommetoder. Om kombinerade dettaav man
med ytterligare satsningar andra projekt forskningsprojekt,på än t.ex.
inom utbildning, hålsofrågor hos djur och förfinad och bättre teknik,
skulle stödet enligt påverkautredningens mening ha möjlighet att
djurförsöksanvändningen i omfattning.stor

Utredningen vill dock i detta sammanhang uttala den nuvarandeatt
storleken forskningsstödet framstårpå alltför begränsat, för attsom

skall kunna förhoppningarhysa på avgörande resultat.storaman

Forskningsstödets organisation8.5.3

forskningsstödet fanns olika förslag skulleNär inrättades det på hur det
organiseras. Lantbruksstyrelsen förordade andrautvecklingenatt av
metoder djurförsök borde främjas forskningsråden skulleän attgenom

särskilda tilläggsanslag för ändamålet. Forskningsråden skulleges
därmed främja problemetskunna sådana projekt, där vid lösande annan
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antigen enbart eller parallelltmetod djurförsök kom till användning,än
stöddemed dittills brukliga djurförsök. Prop. 1978/79:13 53. MFRs.

tillfördes ökadedetta förslag i sitt remissyttrande. Om MFR resurser
utvecklingenskulle kunna stimuleraansåg specifiktattman man mer

metoder. skulle skealternativa och kompletterande Detta attgenomav
utvecklingprojekt inriktadeavvägning mellan olika projektvid ge

företrädekompletterande metoderprövning alternativa ochoch ettav
till den internahelt relateradeframför andra projekt intesom var

betydande erfarenhetdet hadeprioriteringen. framhöllMFR att en som
prioritering för vissavisade tillvägagångssättet vägaatt externatt en

till snabbare resultatframgångsrikt och leddeprojekt än ettvar mer
specifikaöronmärkningbyggt påsystem av resurser avvarsom

Lantbruksstyrelsens förslag54.ändamål. l978/79zl3Prop. möttes.
blevdjurskyddsorganisationer. Resultatetmotstånd från bl.a.dock på

nyinrättadeframställningen det CFNden tidigareframgått attavsom
medlen för främja utvecklingenfick disponera över attäven av

djurförsök.tillalternativa metoder
alternativaför utvecklavilar alltsånärvarandeFör ansvaret att

visserligen visst samrådförekommermetoder helt CFN. Det ett
prioriterai samband med arbetemellan och MFR CFN:sCFN att

uppfattningenforskningsbidrag. Utredningenansökningar är attavom
Lantbruks-värdefullt i enlighet medmycket MFR,det skulle omvara

utveck-aktivt arbetade för främjafrån år 1977,styrelsens förslag att
skullemetoder till djurförsök. sådant arbetealternativa Ettlingen av

huvuduppgift främja bety-i konflikt med MFR:snaturligtvis inte stå att
metoderUtvecklingen alternativaforskning,delsefull tvärtom.utan av

djuretiska vetenskapliga ochenbart skäl,motiveras inte ävenutanav av
skäl.ekonomiska

ändamålsenligtdock det effektivt ochfinnerUtredningen äratt mest
förmedla kun-samla ochharlåta myndighet,central attatt en som

försöks-har bedöma vilkenskaper alternativa ochmetoder attom som
metoder till,finna alternativadjursanvändning det angeläget attärsom

Vidareforskningsstödet.särskildaför fördelningen detansvara av
på denfortsättningsvis tilldet angelägetframstår taävenatt varasom

alternativ-närvarande finns i CFN:skompetens och erfarenhet försom
utskott.





SOU 1998:75 113

Medicinska forskningsrådet9

Allmänt1

MFR består styrelse, verksledning, kansli och bered-ettav en en en
ningsorganisation. Styrelsen, kallas rådet, består ordförandesom av en
och tio ledamöter. Sju dessa forskareaktiva och väljs lärareärav av
och forskare vid landets universitet och högskolor. Ordförande och tre
ledamöter Verksledningenregeringen. huvudsek-utgörsutses av av en

har vetenskapligt för verksamhetenreterare, ett samtsom ansvar en
kanslichef. finns två biträdande sekreterare. Samtliga sek-Det även tre

aktiva forskare och arbetar deltid för rådet. Kansliet bestårärreterare
fjorton Beredningsorganisationen omfattar tjugotalettav personer.

prioriterings- och arbetsgrupper med specifika uppgifter. drygtEtt
åttiotal forskare eller arbetar inom dessaexperter grupper.

huvuduppgift stödja betydelsefull forskning grund-MFR:s är att av
långsiktig finansierasläggande och karaktär. Verksamheten genom

anslag förstatliga medel. budgetåret 1997 uppgick MFR:s forsk-För
ningsstöd till 326 miljoner kronor. lämnar forskningsbidrag till deMan

forskningsprojekten,vetenskapligt starkaste ämnesområden.oavsett
1995/96Verksamhetsåret erhöll 276 ansökningar projekt-MFR 1 om

bidrag. innebar ökning med 18 sexårs-Detta överprocent setten en
period. Rådet beviljade 870 ansökningar, vilket i sin representeradetur

Ökningenökning med under sexårsperiod.10 procent sammaen av
genomförtsantalet projektbidrag har den genomsnittligautan attnya

Huvuddelenstorleken på bidragen sjunkit. projektbidragen utgörs avav
allmänna bidrag, baseras på individuellt forskningsprogramettsom
initierat den enskilda forskaren eller forskargruppen. hälftenMer änav

bidragen för budgetåret 1995/96 i storleksordningen 100 000-av var
kronor300 000 kronor. bidrag 800 000 årEtt större änsom var per

medeltal täcker bidrag tredjedeltilldelades projekt. MFR:s47 I en av
finansieringden totala kostnaden för projektet. resterandeMerparten av

medel från förprojekt sker ALF AvtaletMFR stöttettav av genom
läkarutbildning forskning mellan sjukvårdshuvud-och ochstatenm.m.
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och fakultetsanslagmännen svenska anslagskällor. Ca 65samt externa
det totala antalet forskningsprojekt erhöll medel frånprocent av som

för forskningMFR:s anslag budgetåret 1995/96 innefattade verksamhet
med försöksdjur i varierande omfattning.

9.2 Försöksdjursverksamhet

arbetar med försöksdjursfrågor,MFR forskningsetik och utvärde-även
ring medicinska metoder. En verka för förbättradsträvan är attav en
kvalitet på de försöksdjur används, vilket innebär användningsom av
djur så väl definierade möjligt vad genetik, beteende-ärsom som avser
mässig, mikrobiell och nutritionell och optimal miljö. detNärstatus, en
gäller försöksdjursverksamheten vid består denMFR dels nämndav en
för försöksdjursvetenskap, dels enhet för försöksdjursvetenskap ochen
service.

försöksdjursvetenskapNämnden för inrättades år 1992 och utgör ett
nationellt policyorgan för forskarsamhället. den försöks-Den ersatte
djursnämnd funnits sedan år 1965 vid nämnden ingårMFR. Isom

från högskola och forskningsråd. Vidare har läkemedels-representanter
industrin adjungerad representant.en

Enheten för försöksdjursvetenskap och service för nämndenssvarar
sekretariatfunktion. Vidare har enheten till uppgift vidareutvecklaatt
kvalitetsarbetet med effekt djurens hälsa och kunskapen djurensom
övriga verkar också för höja kompetensen hos demManstatus. att som
använder och arbetar med djuren. Ytterligare uppgifter sprida in-är att
formation försöksdjursfrågorkring och inom verka förEUatt att
verksamheten bibehålls den forskningenpå nivå kräver.som

budgetåret 1994/95 lämnatFr.o.m. har MFR bidrag avsedda för
forskarutbildning eller vidareutbildning inom försöksdjursvetenskap
vid utländsk institution. formDenna specialistutbildning har enligtav

haft särskild betydelse för inhämta och sprida internationellMFR att
försöksdjursvetenskaplig kompetens. Vidare har infört stipen-ettman
dium för vidareutbildning försöksdjurspersonal. Enheten för för-av
söksdjursverksamhet och service lämnar bidrag till bl.a. oförut-även
sedda kostnader i forskningen och till hälsoiventeringsprogram.

har också kontakterMFR och representation i internationella organ
såsom International Council for Laboratory Animal Science ICLAS,
Federation of LaboratoryEuropean Animal Science Associations

forFELASA, Scandinavian Society Laboratory Animal Science
Scand-LAS och Kännedom den internationella utvecklingenEU. om
och inom försöksdjursområdet enligt viktigtrenderna MFRär en
förutsättning för erforderligkunna service högskolorna.att ge
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harVidare MFRformer med CFN.i olikasamverkarMFR
djurhusgruppen. Dennaden s.k.med andrasamverkan organ genom

för försöksdjursverk-utrustningochplanering lokalerimedverkar av
knuten1992-1996under årenarbeteDjurhusgruppenssamheten. var

huvudman.fått SJVomorganisationefterhartill MFR sommen
95/96.årsredovisningMFR:s
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nämndernadjurförsöksetiska10 De

Inledning10. 1

1979. Numerasedan årnämnderdjurförsöksetiskahaftharSverige
Neder-bl.a.länder,flera andrainämnderdjurförsöksetiskafinns

Nämnder-Kanada och USA.Australien,Schweiz,Tyskland,länderna,
landdock frånvarieraransvarsområdeochfunktionorganisation,nas

underförändratsharnämndernadjurförsöksetiskasvenskaland.till De
prövningen.ochsammansättningledamötemasvad gällerbl.a.åren,

djurförsöksetiskadetillBakgrunden10. 1

i Sverigenämnderna

initiativÅr Uppsala representanterkommitté iinrättades1976 aven
lokala djur-Uppsalakalladesnämndforskarsamhället. Dennafrån

Verksam-provverksamhet.och drevskommittéförsöksetiska som en
Labo-forFederationScandinavianochi MFRförhistoriahadeheten en

idebattlivligpågickSamtidigtScan-LAS.ScienceAnimal enratory
generellinföratryck påstarkareallttillledde attriksdagen, ett ensom

Djurskyddsrörel-djurförsök.planeradebedömningdjurförsöksetisk av
nämnderdjurförsöksetiskainrättakravetbakomdock intestod attsen

skullenämndersådanafarhågorbl.a.hyste atttiden. Manvid den om
Djurförsökavskaffa. Forsman,villedjurförsökdelegitimera s.man

173.
försöksdjurs-motioneranledningmeduttalade,Riksdagen omav

förelågskälbl.a.1976årregeringentillskrivelse attianvändningen, en
nivålokalkontrollökadtillmöjligheterna avövernärmareatt se

prövningetiskinriktning påmedförsöksdjursverksamheten, aven
riksdagenenligtplaneringsstadiet. Detredandjurförsöken ange-var

naturligtdjurförsök på sättkontrollenlokala ettdenläget att av
Riks-djurskyddstillsyn.förorganisationennuvarandedeninfogades i

ochalternativafråganangelägna idetframhöll vidare attdagen om
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kompletterande metoder till djurförsöken beaktades inom forskningen.
Regeringen uppdrog åt Lantbruksstyrelsen i enlighet med riks-att
dagens beslut utreda dels åtgärder för ökad kontroll försöksdjurs-av
verksamheten, dels alternativa och kompletterande metoder till
djurförsök. 1978/79:13Prop. 8-9.s.

förslag till åtgärder förLantbruksstyrelsens ökad kontrollI av
försöksdjursverksamheten konstaterades i förarbetena tillattm.m. man

djurskyddslagen, beträffande användningenden då gällande 1944 års
fråndjur för vetenskapliga ändamål, hade utgått den endeattav som

kunde borde bedöma nödvändigheten djurförsök forskarenoch av var
konstaterades vidare det lämnades helt forskarensjälv. Det att att

djurförsök så den kunde motiveraavgöra nyttan ett stor attvarom av
från grundprincipen djur inte skulle tillfogas lidande ochundantag att

denna uppfattning alltmer ifrågasattes i den livliga offentligaatt
framförts informationdebatten djurförsök. hade bl.a. ökadKravom

och bedömningoch insyn i försöksdjursverksamheten etisk avom
uppfattningen fors-djurförsöken. Lantbruksstyrelsen inte attavvar

förtroendet det försvarbartkarna hade missbrukat avgöraatt attom var
frånutföra djurförsök, pekade det inte minstvisst attett men man

framhållits risken varje yrkesutövare blir blindforskarhåll hade attav
frånoch detta kunde innebära faraför de dagliga problemen att en

forskarenframstod därför angelägetdjurskyddssynpunkt. Det attsom
anförde ifrågade råds innan försök påbörjades.någon till Mannya

etiska kommittén i Uppsalaförslaget skapandet den lokala ettatt varav
samtidigtfomi det önskade samrådet ochförsök fastare åtatt ge

och hadeallmänhetens berättigade krav insyntillmötesgå strävanatt
forskaren rådonödig byråkrati och tidsförlust kunnavarit att utan ge

det kundedjurförsöken. ansåg det,och handledning för Man även om
längre försöksverksamhet i Uppsalaha varit värdefullt med atten

fastare regler för försöks-nödvändigt omgående skapabygga på, att
tillvaratagande de dittillsdjursverksamheten i hela landet med vunnaav

1978/79:13erfarenheterna från Uppsalaförsöket. Prop. 15.s.
djurförsöksetiskainrättaförarbetena till bestämmelsernal attom

djurförsöksfrågorsamtliganämnder påtalades att experter ensevar
finnas behov utnyttjadet under överskådlig tid skulle ett attatt avom

fannmedicinska forskningen.försöksdjur, inte minst inom den Man att
lik-djurförsök kunde undvaras borde de tillåtas endastinte närom

saknades och samhället hade tillvärdiga alternativa metoder att att se
lidande. Lantbruksstyrelsens för-försöksdjuren inte tillfogas onödigtatt

djurförsök tillgodose de allt starkareslag etisk prövning ansågsom av
ökad information ochkraven hade anledning ställa påatt en omman

lagenförordade det iinsyn i försöksdjursverksamheten. Man att om
myndig-för regeringen ellerdjurskydd skulle införas bemyndigandeett
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frånföreskrifter prövningmeddelabestämderegeringenhet att omsom
Följandeändamål.för vetenskapligtanvändesinnan djuretisk synpunkt

djurförsökenetiska förprövningendenlämnades på hursynpunkter av
redan pla-bördjurförsökBedömningenutformas: sättasborde av

välgrundadtillåtasingreppbör ingetneringsstadiet. principI utan
för-angelägenhetentillskall hänsynprövningenVidmotivering. tas av
dentillfogas.djuren kan Förlidandegradliksom densöken somav

föreslagit inrättasLantbruksstyrelsenbör såsometiska prövningen sex
regeringenankommernämnder.djurförsöksetiska Det attregionala

Nämndema skall hanämnder.dessasammansättningenbesluta avom
kommerförsöksledamadockförutsättsrådgivande funktion. Det atten

hälsovårdsnämnd skallVederbörandeutlåtanden.nämndensföljaatt
ställnings-nämndensden etiskainformeradhållasfortlöpande om

förhindrandevidta åtgärder tillerfordrasså attoch kan,taganden avom
anknytningenföreslagnalidande.onödigt Denförförsöksdjuren utsätts

lokaltillgodose kravenhälsovårdsnämnder börtillnämndernaav
15-19.1978/79:13kontroll. Prop. s.

rörandebestämmelserlagförslagregeringensRiksdagen antog om
den juli 1979började gälla 1djurförsöketisk förprövning m.m., somav

rskr. 41.1978/79:5,l978/79zl3, JoUprop.

denrörandebestämmelsernaursprungligaDe10.1

prövningenurförsöksetiska

nämndetiskinrättades detriksdagsbeslutårsföljd 1978Som enen av
Uppsala,Stockholm,nämligen ihögskoleregion,djurförsök i varjeför

förHuvudmanoch Umeå.Göteborg nämn-Lund/Malmö,Linköping,
detaljföreskrifterutfärdadeLantbruksstyrelsen,derna omsomvar

ochforskarelekmän,nämnd ingick detvarjeverksamhet. Inämndernas
Blandkategori.varderatredjedel frånförsöksdjurspersonal med en

djurskyddsorganisationer.föringicklekmännen representanter
föreningarförledamöterinteInledningsvis representanterantogs som

mandatperiodenunderdjurförsök. Förstinte ansågs accepterasom
växandeoch starktledandedenfick NSMPD,1982-1985 som var

nämndernarepresentation iofficielldjurskyddsorganisationen,
utsågsnämndens ledamöterSamtligaDjurförsök 179.Forsman, avs.
ledamöterfastställde antaletocksåLantbruksstyrelsen,dåvarande som
varieradeledamöterAntaletordförande.viceordförande ochoch utsåg

15bestodLinköpingsnämndennämnd.nämnd tillfrån t.ex. av
hadeNämndemaStockholmsnämnden 45.ledamöter och enav

funktion.beslutandeoch således interådgivande en



120 cüurförsöksetiskaDe nämnderna SOU 1998:75

Som allmän regel gällde vid prövningen skulle beaktaatten man
såväl etiska aspekter djurskyddssynpunkter. Nämnden skulle där-som
vid bl.a. diskutera;

forskningsprojektets syfte,0
problemet kunde lösas på något och användningsättannat utan0 om av

försöksdjur, eller med djur slag,annatav
försöket kunde med för försöksdjuret skonsammaregöras0 om en

metod, och
försöket onödigt upprepande tidigare gjorda försök förett0 om var av

ändamål.samma
Vid prövningen skulle vidare beaktas de nationella och internationella0

dokumentationskrav fanns beträffande toxikologiska och andrasom
innan fick användas läkemedel, livsmedelstillsats,ämnetester ett som

bekämpningsmedel liknande.och

Inledningsvis ordningen den alla planerade djurförsök skulleattvar
inordnas i någon kategorierna femgradig skala hurav en som angav
plågsamt viss experiment ansågs för djuret. endast deDetett vara var

kategorier ansågs plågsamma behövdetre mest prövassom som av en
etisk nämnd. Användningen denna femgradiga skala upphörde årav
1982. Därefter delades djurförsöken i stället i huvudgrupper,två
nämligen försök endast behövde anmälas försök skullesom resp. som

i ansökan etisk prövning. Följande försök be-tas typerupp en om av
hövde endast anmälas:

försök utfördes sövda djur inte fick vakna igen s.k.som som upp-
akutförsök

avlivning försöksdjur för uttagande eller organdelarav av organ-
beteendeförsök ingrepp eller användning tvångsanordningarutan av-
ärftlighetsförsök-
enkla utfodringsförsök för utprovning olika foderstater. Vissaav-

utfodringsförsök i animalieproduktionen emellertid undantagna frånvar
såväl ansöknings- anmälningsplikt.som

försök i övrigt kunde förmodas framkalla endast obetydligsom-
eller ångest.smärta

Ansökan etisk prövning skulle för försökstyper.övrigagörasom
Anmälan ansökan skulle Lantbruksstyrelsen fast-görasresp. en av
ställd blankett. Anmälan skulle sändas till de djurförsöksetiska nämn-
dernas vid Lantbruksstyrelsen, därsekretariat bl.a. kontrollerademan

det rörde sig anmälningsärenden och inte ansökningsärenden.att om
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Räknat antal djur fördeladei sig de båda ungefär hälftenpågrupperna
DjurförsökForsman, 179.var s.

För behandlingen ansökan etisk prövning gällde i korthetav en om
följande regler: Ansökan prövades i första hand tremannagruppav en

den aktuella nämnden. denna skulle det ingåI representanterur grupp
för de olika personkategorierna ingick i nämnden forskare, för-som
söksdjurspersonal, lekmän. Om ledamöter eniga attgruppens var om
försöket godtagbart från etisk synpunkt djurskyddssynpunktochvar

Ärendetkunde försöket omedelbart.påbörjas skulle därefter anmälas
vid djurförsöksetiska föreskrifternaden nämndens sammanträde. Enligt
skulle sådana sammanträden hållas minst 0rd-två gånger år. Dennaper
ning innebar flertalet djurförsöken hade påbörjats och i mångaatt av
fall hunnit avslutas nämnden sammanträdde pleno. Omäven när

ledamöter inte kunde skulle ärendet hänskjutastremannagruppens enas,
till nämnden. Vidare kunde hänskjuta ärendet till nämnden förgruppen
vidare prövning det förelåg enighet försöket inte godtag-attom om var
bart. det gällde sekretessärenden skulle dessaNär slutligtprövas av en

inom nämnden med för forskare, för-tremannagrupp representanter
söksdjurspersonal och lekmän. ärenden korn således inte underDessa
nämndens prövning vid plenarsammanträde. 1986:3 12-l7.Ds Jo s.

Tidigare utredningar den10.2 om

djurförsöksetiska prövningen

Utredningen etisk prövning djurförsökl0.2.1 om av

Ds 1986:3Jo

Under början 1980-talet uppstod ökade motsättningar och menings-av
djurförsöksetiska nämnderna.skiljaktigheter, särskilt i några de Iav

kraftigt. Nämnderna be-alla nämnderna ökade antalet reservationer
dömdes de ansvariga centrala myndigheterna fungera sämre änattav
tidigare. etiska nämnderna också den djurförsöksfråga dis-De somvar

frånkuterades i riksdagen under 1980-talet. Flera riksdagsmänmest
skulleställde krav samtliga planerade djurförsöksamtliga partier på att

de etiska nämnderna och lekmännen skulle få förstärktprövas attav
inflytande i dessa.

År avgående generaldirektören förförordnades den då Statens1985
särskild utredare utreda vissaIivsmedelsverk, Arne Engström, att som

frågor djurförsök. Uppdraget innebarrörande den etiska prövningen av
och utvärdering de etiska nämndernasbl.a. kartläggninggöraatt en av

särskilt undersöka hur dendittillsvarande verksamhet och därvidatt
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djur-och inriktningenomfattningenpåverkatetiska prövningen av
itill åtgärderde förslaglämnaskulle vidareUtredningenförsöken.

föranleda.kundedjurförsökkontrollenfråga översynensomavom
föråtgärderfrämjaskullearbetetför ut-Utgångspunkten attvara

försöksdjuranvändningenochmetoderalternativanyttjande att avav
bedömdessynpunktforskningensfrånvadtillskulle begränsas som

nödvändigt.oundgängligenvara

Enkätundersökning

ochtidigaretillmed enkätgickutredningenEngströmskaDen ut
därvidställdeUtredningennämnderna.de etiskaidåvarande ledamöter

hade påverkatåsiktderasprövningen enligtetiskadenfråganbl.a. om
pessimistiskganskauppvisade därvidForskarnadjurförsök.antalet en

djurförsök inteantaletnämligen 58ansågdessaattityd. procent attAv
synpunkter fram-Olika positivaobetydligt.alls eller endastpåverkats

Åsikten minskat häv-försöken hadeemellertid 42fördes attprocent.av
minskathadenämndernaansågoch 10dades 30 procent attprocentav

nämndernadel menadei försöken. Enanvändesdjur attantalet som
dvs. detill,finnasbaraverkanåterhållandekunde ha attgenomen
motive-bättreförsöken,planeringtill bättreforskarnatvingade aven

försöksdjurspersonalenalternativ. Aveftersökandefalloch i bästaring
djur-påverkat antalethadeinteprövningenetiskahälften denansåg att

Blandminskats.försökenfannmedan drygt 20försök, procent att
ochminskatsdjurförsök hadeantaletansåg 45lekmännen attprocent

de övrigaLiksomförsöken.djur ianvände färre10 procent att man
planeringpå bättreteckendet fannsfannledamotskategoriema attman

någotuppfattningLekmännensalternativ.eftersökandeoch mervar
ansåglekmännen40kategoriemas,övrigapositiv de procentän avmen

påverkats.hadedjurförsök inteantaletdock att
hadeetiska prövningendenfråganställdesenkätenI även om

redovisade 90deldjurförsök. dennaI procentutförapåverkat sättet att
djur-de plågsammabl.a.ansågsynpunkter. Depositivaforskarna attav

medvetnaetisktblivitforskarna hademinskat,hadeförsöken att mer
Vidaretidigare.planerades bättreochmotiverades änförsökenoch att
skeddemodifikationeravseendenolikabetydelsen ideframhöll somav

nämndes färrerådsådanaexempel påråd.nämndernas Somtill följd av
bedövningsmetoder,avlivnings- ochhumanare postopera-försöksdjur,

uppföljningbristen påfrämstKritiken avsågdjurhållning.tiv vård och
Även delövervägandetillsvaradeförsöksdjurspersonalenförsöken.av

påverkats.hade Detdjurförsökutförapositivt på frågan sättet attom
genomförande,tekniskaförbättradedjurförsökens ettalltgällde framför
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intresse för djurens situation,större bättre planering försöken ochav
minskat lidande för djuren. lekmännenAv redovisade 80 procent
positiva Som framträdande effekter de etiska nämndernassvar. mera av
prövning nämndes modifikationer i försökens praktiska utförande,
minskat lidande för djuren humanare bedövnings- ochgenom
avlivningsmetoder, bättre planering och motivering försöken,av
mindre antal djur och allmänt ökad medvetenhet djurens situation.om
Även det gällde denna kategori ledamöternär kritiken främsttogav
sikte på uppföljningen dålig. Ds Jo 1986:3 52-55.att var s.

Nämndernas beslut

Den Engströmska utredningen konstaterade nämnderna under tidenatt
1979-1985 hade behandlat sammanlagt 7 000 anmälnings- ochca
ansökningsärenden och under tid endast hade avstyrktatt man samma

försök.två konstateradeMan uppgiften i och för sig skulle kunnaatt
tolkas syftena bakom 1978 års riksdagsbeslut hade förfelats.attsom
Den Engströmska utredningen framhöll emellertid det nämnda be-att
slutet framför allt hade syftet öka kontroll och förbättraatt av sam-
hällets insyn i verksamheten. Ur den aspekten fann de etiskaattman
nämnderna och den allmänna debatten kring deras verksamhet hade
haft värde. Utredningen anförde vidare 56: Det faktumett stort att
nämnderna aldrig eller sällan direktnästan avstyrker försökytterst ett
kan heller inte isolerad bedömningsfaktor. råder ingetDetses som en
tvivel själva förekomsten prövningsinstans leder tillattom av en en
självsanering försöken redan planeringsstadiet. I led, dvs.nästaav
vid försöksledarens kontakter med 3-mannagrupperna, sker ibland en
omprövning hela försöket eller modifiering värdefull frånärav en som
djurskyddssynpunkt. Sådana modifieringar kan också till följdgöras av
ställningstaganden i nämndens plenarsammanträde. bedömningEn som
får starkt stöd enkätsvaren från både forskare, försöksdjursteknikerav
och lekmän, blir den etiska prövningen haft rad positiva effekter iatt en
fråga djurens behandling före, under och efter försöken. Denom
offentliga debatten kring djurförsöken och nämndernas verksamhet, där
bl.a. djurskyddsorganisationerna haft viktig opinionsbildande funk-en
tion, har givetvis också bidragit till Ökad medvetenhet de etiskaen om
problemställningarna.
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och förslagövervägandenEngströmska utredningensDen

inämndernaförordade de etiskautredningenEngströmska ävenDen att
skäl härförrådgivande funktion. Somendastskulle hafortsättningen en

sådana de bästkaraktärfrågor till sinetiskaanfördes bl.a. är attatt
Utredningenbeslutanderådgivande och inteförlämpar sig process.en

myndighetsutövninggradrådgivning i högreövertygad änattomvar
tilloch bidrogoch nämndernamellan forskningensamarbetetgagnade

djurskydds-ochforskareförståelse mellanömsesidigskapa t.ex.att
enligt utredningenbeslut skullemed tvingandeintressen. Ett system

olikamellantill polariseringtendensernaförstärkadärför sannolikt
åsiktsyttringar.

anmälnings-uppdelningen mellanföreslog däremotUtredningen att
samtligaavskaffas ochskulleansökningsärendenärenden och att

djurförsöksetiskadeför prövning iföremål nämn-försök skulle bli
motiveratfalldet i mångahärförskälderna. Som attatt varangavs

till anmälnings-försök hördedesynpunkteretiskaanlägga även som
försökenklareuppfattningenemellertidpliktiga försök. Man attavvar

fortsättningsvistvångsanordningarelleringrepputfördes ävenutansom
ocksåföreslogprövningsplikten. Manfrånundantas ettskulle kunna att

ansökanhadenämndenfå påbörjas innanskulle prövatdjurförsök inte
förbehållasskullebeslutsfunktionendvs.plenarsammanträde,vid sitt

stärka nämndernasskulle bl.a.menadesjälva nämnden. Detta man
beslutför nämndernasgiltighetenföreslogVidareställning. attman

kunnaangelägetansågsår. omprövatill Detskulle tidsbegränsas atttre
utförande.under försöketsförsöklångvarigasärskiltkontrolleraeller

sigvisatnämnderna hadei demissnöjetgrundPå större varaattav
antal ansågsskulle minskas. Derasantalet ledamöterföreslogs attstort,

högagrund dentolv. Påöverstiganio och inteunderstigabörainte av
skulledetdessutomföreslogsnämnderi vissaarbetsbelastningen att

högskoleregion.nämnder iflerainrättafinnas möjlighet att en
Engströmskadensammansättning gjordenämndernasfrågaI om

ledamöterFör mångaöverväganden 70-71:s.följandeutredningen
sammansättningnämndernasfråganuppenbarligenframstår somom

positioner,fastlåstatalasenkätsvarenflerakontroversiell. I omav
diskussionstånd seriösfå tilloch svårigheterförsvarsattityder att omen

förhållandetbl.a. tillhänförligapåståssvårighetervilkaetiska frågor,
framhållavillUtredningenledamotskategorier.mellan olika - - -
ledamots-de olikaförutsätterprövningoch etiskdebattseriös attatt en

inteochsynpunkterförrespektharkategorierna motpartens
meningenligt utredningensdessa. Detsyftet medmisstänkliggör är

grundinställning tillvissutifrånledamöternågraolyckligt enom
orubbligifast sigövrigt låsersamhällsfrågor iellerforskning en
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anklagelse- eller försvarsattityd. Detta inte den etiskagagnar
prövningens syften. Från lekmännens sida krävs således förståelse för

de allra flesta djurförsök utförs i grunden syftar till få framatt attsom
kunskaper värde för både människa och djur. Forskarnaärsom av
måste å sin sida visa öppenhet samhällets krav insyn imot
forskningen och visa förståelse för vissa försök ifrågasättaskan medatt
hänsyn till försökets syfte och utförande Utredningen vill medm.m.
dessa synpunkter understryka betydelsen nämnderna får sådanattav en
mångsidig sammansättning möjligt. De bör därför iävensom
fortsättningen bestå forskare, försöksdjurstekniker och lekmän.av
Forskarna bör olika ämnesområden. Någon eller någrarepresentera av
dessa bör ha kunskaper i fråga alternativa metoder. personalAvom

handhar försöksdjur bör såväl laboratoriepersonal djurvårdan-som som
de personal företrädda. Bland lekmännen bör finnas representantervara
för djurskyddsorganisationerna och för allmänna samhällsintressen.
Utredningen har inte funnit tillräcklig anledning föreslå någonatt

frågaändring i proportionen mellan de olika ledamotskategoriema.om
Nämnderna bör till likasåledes delar bestå forskare, representanterav
för försöksdjurspersonal och lekmän jämte suppleanter för dessa.

Resultatet den Engströmska utredningenav

förarbetena till djurskyddslagI 1988 års behandlades bl.a. de frågor
den Engströmska utredningen hade Departementschefenutrett.som

delade därvid utredningens uppfattning i de frågor redovisatssom ovan
undantag. tillmed vad denI Engströmska utredningen hademotsatsett

tillkommit fram ansåg departementschefen lekmannarepresen-att
djurförsöksetiskatationen i de nämnderna skulle förstärkas så sätt att

hälften nämndens ledamöter skulle lekmän. Med lekmän avsågsav vara
såväl från djurskyddsorganisationer för allmänin-representanter som

Som skäl för lekmannainflytandet skulle öka dettatresset. att attangavs
skulle innebära allsidig belysning nödvändigheten ochen mera av av
den etiska problematiken djurförsök.kring anfördes vidareDetett att
den nämnda regleringen etiska prövningen fortsättningsvisden ävenav
borde ske tillämpningsföreskrifter. 1987/88:93Prop. 40,genom s.
81-82. Riksdagen beslöt maj för denden 27 1988 reglerom nya
framtida etiska djurförsök i enlighetprövningen med regeringensav
förslag prop. 1987/8893, rskr. 327, varpå i kungörelseJoU 22, CFN
LSFS 1988:45 utfärdade föreskrifter och allmänna råd dennya om
etiska prövningen.



nämnderna SOU 1998:75cijuzförsö/csetiska126 De

djurförsöksetiska nämndernas verksamhet10.2.2 De
1980-taletunder

djurförsök djur-avhandling deBirgitta granskade i sinForsman om
1980-talet. beskrevunderförsöksetiska nämndernas verksamhet Hon

i organisationeni nämnderna efter ändringarnaföljande tendenser som
de etiska nämndernaOmorganisationenbeslutades år 1988 222:s. av

Modifika-i ärendebehandlingen.ändrathar inte mönstretavsevärt
nivåligga ungefärexperiment verkartionerna samma somav

står förfå radikala lekmäntidigare. fortfarande någraDet är mer-som
lekmän kritiseratIbland har andrareservationerna. ävenparten av

försöksdjurspersonal sig bakom lek-ställtoch i några fall harnågot,
forskare sigfall harreservationer. enstakaI reserverat motmännens

inte godkännabenägenhetgodkännanden. någotEn större att- ---
uppfattas under-andra sidankunnat märkas, åansökningar har men

kan idefinitiva förut; denämnderna inte såkännanden i de somnya
detbordläggningar, ochmed tidigarefall jämställasvissa närmast

Någon radikalreviderade.återkommer, lätthänder ansökningarnaatt
det har blivitutläsaprövningen går intei den etiskaförändring att att

ökatarbetsbörda harvarje ledamotsomorganiseringen,efter men
behandlas,djurförsök skallalla planeradegrundbetydligt, dels attav

färre tidigare.mycketledamöternadels på grund änärattav
etiskasjälva förekomstenvidareskriverBirgitta Forsman att av

få följder i rad olikakanoch deras funktionerkommittéer avseen-en
för kom-för forskningsobjekten,för forskarna,för forskningen,den:

pekarallmänna opinionen. Honoch för denmittéledamöterna att
tillåts förarbetssättberoende vilketblir olikakonsekvenserna som

Enanför hon s. 223:i dem. Vidareoch tillämpaskommittéerna som
möjligheterdärintellektuell öppenhet,kommitté med vävstor aven

allvar,likaalternativ diskuteras påtänkbartoch varje stortspänns upp
slutenkonsekvenserandraavseendenfår åtminstone i vissa än en

förstnämndamatcher.och uppgjorda Denliten debattkommitté med
föränd-åstadkommakanske, kunnakommitté skulle, storatypen av

baraorganisationtillkan reducerasdenringar; typen somensenare
etiskskall undergåforskning pröv-formellt uppfyller kraven att

ning.
djurförsöks-dekonsekvensernågraBirgitta pekarForsman av

haftharentydiga: 1 Defunnitnämnderna honetiska envarasom
fått officielldjurförsöksfrågan hardiskursskapande effekt, dvs. status

fåtthadeden knappastutsträckningproblem imoraliskt utansomenav
medförthon harexistens. Dettade etiska nämndernas per-enanger

laboratorierna,ieffekt interntkaraktärsetiskceptionshöjning och en
2 Ensjälvsanering harpromoveradvilket inneburit ägtatt rum.en
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konvergens i uppfattningar har skett. Dels har forskarsamhället erkänt
djurförsöksfrågan problem och arbetar förmoraliskt förbättraattsom
djurförsöken, dels har den abolitionistiska kritiken djurförsökmot
minskat. Animal welfare-representanter har sig vid djurförsökvant att
finns, deoch deltar i piecemeal engineering för förbättra dem. Ideo-att
logisk kritik djurförsök har blivit betydligt sällsynt tidigaremot änmera

223-224. Birgitta pekar vidareForsman på djurskyddsrörel-att
kamp oftare handlar burar burar,större än tommasens numera om om

läget kan bli instabilt igen beroende på aktörer ochatt snartmen mer
katalytiska händelser 260.

10.2.3 Centrala försöksdjursnämndens utvärdering
den urförsöksetiska prövningenav

Under år lät CFN utvärdera den1992 djurförsöksetiska prövningen
ägde under budgetåret 1991/92. Utvärderingen avsåg alltsåsom rum

arbete efternämndernas den omorganisation gjordes år 1988.som
ville få belystAspekter CFN utvärderingen leda-som genom var

bl.a. arbetets bedrivande, närvarofrekvens, handlägg-möternas syn
bestämmelser.ningsrutiner och gällande Utvärderingen redovisades i

skriftserieCFN:s 21.nr

Enkätundersöknin g

bestodUtvärderingen bl.a. enkät till ledamöter och sekreterareav en
hade variteller tidigare imed någon djurförsöksetisk nämnd.som var

klarframkomenkätsvarenAv majoritet ledamöterna ansågatt atten av
nämndernas arbetsformer eller tillfredsställandebra nämn-samt attvar
dernas sammansättning storlek bra. Flera forskare ansågoch var
emellertid för mycket ägnades detaljdiskussioner och rutin-tidatt
ärenden. lekmännen det diskuterades förBland tyckte liteattman om
alternativa etiken/allmännyttan. nämndemetoder, förvaring och De

det med alla ärenden, det bara djur-svårt hinnaäven att attattvar var
skyddsrepresentanter hade synpunkter, forskarna kollegialaattsom var

de inte fick ställa de ville. Flera lekmän ville ha flerde frågorsamt att
forskare med kunskaper metoder forskarealternativa intesamtom som
själva gjorde djurförsök representerade. Ledamöterna fick fråganäven
hur de upplevde arbetsbördan nämnden. flesta tyckte deni De var
lagom. Flera lekmän ansåg dock de fick lägga för mycket arbeteatt ner

söka information. fickForskare tyckte de lägga mycket arbeteatt ner
i beredningsgrupperna ordförande förde dessa.när var
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djurförsöksetiskadenhurgällde ledamöternas pröv-detNär syn
djurförsökutföradjurförsök ochantalethade påverkatningen sättet att

kategorier leda-och från allamångaföljande.framkom bl.a. Det avvar
dethade blivit bättre,försöksplaneringennämnde attmöter attsom

forskare hadelämnades in,ansökansjälvsanering innanskedde atten
främstoch påverkansituationdjurensmedvetnablivit attommer

lek-försök. Ettförslag, modifieringarpraktiskaskedde paravgenom
kontroll efteråt förslagsborde ha någonnämnde att vetamän att man

fickLedamöternaoch anvisningar.nämndens rådföljdeforskarenatt
information.fick tillräcklig Endede upplevdeockså frågan storattom

lekmännenhälftenfrågan. Omkringdenmajoritet svarade somav
tillräckligtdet inne fannsdockdjurskyddet ansågrepresenterade att

samtal medinformationsökte självainformation.med De genom
fram-facklitteratur.läsa Detochveterinärerförsöksledare, attgenom

fackspråket.förståför lekmännensvårtdetkom vidare attatt var
och djursmetoderalternativainformationönskadesVidare omommer

smärtfömimmelser.
föränd-behovetledamöternasfråganställdesSlutligen avsynom

Tioetiska prövningen.denbestämmelsernagällanderingar de omav
tillskulle återgåförsöksdjurstekniker tyckteforskare och att an-man

försök därutfordringsförsök ochförsök,mälningsplikt för vissa t.ex.
djur-ändringen § 2lekmän tycktedirekt. Mångaavlivasdjuren att av

lidaeftersom djur kanuppfylla,omöjlig ävenskyddslagen att omvar
ändras igen.paragraf skulledennaansåggodkända ochförsök attär

överklagamöjlighetförsöken,uppföljningkrävdeLekmännen attav
avslagarbetsrutiner,enhetligadiskussion,etiskbeslut,nämndens mer

hadeförsök intefanns avslagalternativförsök där samt somavav
gymnasie-dissektionsförsöktyckteForskareallmännytta.någon att

skulleforskningsråd integodkändaförsöktillåtas,nivå borde att av
och 49införas §pilotförsök skulleförenklare regler attprövas, att

ledde tilleftersom dennaförtydligasskulledjurskyddsförordningen
införa s.k.förslagdiskussioner. Ett competentmånga attannat var

eller tveksametiskt godtagbaransökanskulle bedöma sompersons som
ansök-tveksammatill deställningendast skullenämndenoch taatt

ningarna.

Intervjuundersöknin g

gjordes för CFN:senkätundersökningenredovisadedenUtöver ovan
informationfåförintervjuundersökningräkning attäven omen

och dendjurförsökdjurskyddsrepresentantersforskares och syn
forskare,med femtongenomfördesIntervjuerprövningen. treetiska
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djurskyddsrepresentant ochdettadjurskyddsrepresentanter, före enen
genomfördes ytterligare undersökningförsöksdjursveterinär. Vidare en

aspekter påbelysa kognitivatelefonenkäter för attgenom
och deras möjlighetervarandraåsiktsskillnader, hur olika parter ser

tiogjordes med tio forskare ochkommunicera. Telefonenkäternaatt
djurskyddsrepresentanter.

visade såvältelefonenkäternaResultatet intervjuerna och attav
djurförsöksetiskadeansågforskare djurskyddsrepresentanter attsom

bland forskare och lettmedvetenhetenhade ökat den etiskanämnderna
allaVidare ansågs nämndensituation för djuren.till bättre parteraven

självsanerande effektfunktion, bl.a. denfylla positiv somgenomen
verkadedjuranvändningen. olikabedömdes ha Denämnden parterna

skilde sig i hurdjurens situation,liknande uppfattningarha menom
lidande. Forskarna ansågdjurförsök djurensde vägde med motnyttan

djurförsökgick för bytaför närvarande intedet göraatt att utatt mer
sitt ställningstagandemetoder. Båda sågalternativa parter egetmot som

medan ställningsta-faktorer,objektiva, motpartensexternastyrt av
forskaresubjektiva, interna faktorer. Såvälbedömdes färgatgande av

visade förmåga sigdock goddjurskyddsrepresentanter att sesom
pekade utredarnasynvinkel. Vidareutifrån den andrasjälva gruppens

kunde upplevadjurforskare djurskyddsrepresentantersåvälatt som
ställningstaganden och ytterligare kartläggningdilemma i sina aven

utvecklingkunna möjligheter tillansågssådana dilemman öppna av
förankrade bland djurforskare djur-såväletiska riktlinjer är somsom

skyddsrepresentanter.
intervjuernafrån och telefonenkäternaYtterligare slutsatser attvar

djurskyddsrepresentantema mindrenågotindikerade att varsvaren
till nämndernas verksamhet, nämndenforskarnapositiva ävenän att

moraliskt stöd för och djurskydds-forskarnafungerade attettsom
anfördeUtredamabesluten.föreningarna kontrollönskade attavmer
forskarna.nämndernas existensde verkade ha fördelarmest varavsom

samtidigtmycket i sitt arbete,hindrades särskiltDe nämligen inte som
godkändkontrollerad ochde kände deras forskningatt sam-avvar

undrade det, detUtredamahället, inkl. djurskyddsföreningarna. närom
konflikt för demfanns vissgällde intedjurskyddsrepresentanterna, en

påverka mycketville såsitta nämnden.med i Representanternaatt som
dehuvudmöjligt, för kunna påverka attöver taget tvungnaatt varmen

inteförsök de egentligensig godkännaoch kanske även somanpassa
djurskydds-Telefonenkäterna visadeskulle vilja genomförda. attse
kraftigt ochdjurförsök skulle minskaville antaletrepresentantema att

förhållandet djurskyddsrepre-med detdetta borde konfliktstå i attatt
försök.godkännanderöstadenämnderna sällani emotsentantema av

positivtha fått någotdjurskyddsföreningarna ansågsMen attutäven av

5 18-1115
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verksamheteneftersom de hade inflytandesitta med i nämnden, över
i vad forskarna höll med.och fick insynäven en

bestämmelserGällande10.3 om

användningen djurförsökav

för vetenskapligt ändamålanvändningen djurBestämmelser avom
dels djurskyddsförordningendjurskyddslagen 1988:534, ifinns dels i

föreskrifter och Djur-dels i meddelade SJV CFN.1988:539, av
och skyddasutgångspunkt djur skall behandlas välskyddslagens är att

sjukdom stycket djurskyddslagen.onödigt lidande och 2 § l Närmot
för onödigtförsöksdjur skall dessa intedet gäller utsattaanses vara

har godkänts djurför-sjukdom användningenlidande eller av enom
lagrum. Djurskyddslagen inne-nämnd stycket nämndasöksetisk 2
hur försöksdjur och andra djurhåller ytterligare generella regler om

skall skötas.
nyligen införtsregelverket användningen djurförsök harI avom

föreslog i 1997/98:28betydande ändringar. Regeringenflera och prop.
nödvändiga fördjurskyddslagen bedömdesändringar i attvarasom

svenskadjurskyddsområdet skulle helt införlivas i dendirektivEG:s
djurskydds-innebar bl.a.lagstiftningen. föreslagna ändringarnaDe att

försöks-omfatta vildatillämpningsområde vidgades tilllagens ävenatt
Vidare skulle bestämmelsenhålls i fångenskap.djur inte attomsom

djurmiljö och på sådantoch skötas i goddjur skall hållas sätt attetten
naturligtdem möjlighet bete sigfrämjar deras hälsa ochdet ävenattger

Även avseenden föreslogs skärpta krav påförsöksdjur. i andragälla för
användning inteförsöksdjur. Bl.a. föreslogs sådananvändningen attav

djurförsöks-godkännandeskulle kräva tillstyrkanbara utan ett av enen
Ändringarna kraft deni djurskyddslagen trädde i 1etisk nämnd. mars

Ävenrskr. 1997/982142.1997/98:28, bet. 1997/98:JoU12,1998 prop.
trädde idjurskyddsförordningen rörande försöksdjurändringar ivissa

samråd med med-Bl.a. SJV i CFNkraft den 1998.l ägermars numera
uppfödning, förvaring,villkor för eller förbuddela föreskrifter motom

för vetenskapliga elleranvändning djurtillhandahållande eller av
djurskyddsförordningen. Syftet med bestäm-ändamålliknande 40 §a

hanteringen försöksdjur och därmedmelsen kunnaär styraatt av
fallvidare det i vissatillförsäkra dem bra miljö. Det attangavsen

i föreskrifter meddela förbudkunde motiverat att t.ex. motvara
metod.utrotningshotade djurslag eller vissanvändning vissa mot enav

86/609/EEG meddelade vidaregenomföra EG:s direktivFör att
ochuppfödning, förvaring, tillhandahållandeSJV föreskrifter an-om
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vändning försöksdjur 1988:20 gäller sedan denSJVFS 1m.m. av som
Ändringarna djurskyddsförordningen1998. i djurskyddslagen ochmars

kungörelsehar också föranlett ändringar LSFS 1988:45 medi CFN:s
föreskrifter etiska prövningen använd-och allmänna råd den avom

Ändringarnaför i före-ningen djur vetenskapliga ändamålav m.m.
skrifterna skall träda i kraft den julil 1998.

Generella tillstånd Jordbruksverket103.1 som
meddelar

har för avsikt använda djur för vetenskaplig forskning ellerDen attsom
framställning läkemedel eller andraundervisning, sjukdomsdiagnos, av

jämförliga ändamål förstkemiska produkter eller för andra måste er-
djurförsöksverksamhet. generella till-hålla tillstånd för sådan Sådana

djurförsöksverksamhetstånd bedriva lämnas SJV 19 §att av a
tillståndsprövning prövningdjurskyddslagen. innebär ingen etiskDess

planerade djurförsöksverksamheten, bedömerden utan man omav
den kan bedrivasverksamheten seriös ochär antas ett ansvars-om

Vidare ställning till de anlägg-fullt och kompetent sätt. tar man om
djur-skall bedrivas lämpliga frånningar i vilken verksamheten är

skyddssynpunkt.
djursådana fötts för ändamålet,försöksdjur får endastSom som upp

Sådandjur, användas 19 djurskyddslagen.s.k. destinationsuppfödda §
ocksåskall godkännas till-Lippfödning försöksdjur SJV. Genomavav

tillförsäkras dels uppfödningen uppfyllerskallståndsprövningen att
förvaring,och dels uppfödningenbl.a. vårdvissa krav på att anpassas

kanSJV meddela undantag från kravetefter försöksdjur.behovet av
också gjortoch har beträffande flera djur-destinationsuppfödning så

omfattningendast i litenslag. Undantagen gäller bl.a. djursådana som
används försöksdjur och vilda djur.som

från endast behöv-den tillstånden SJVFöre 1998 gällde1 attmars
uppfödning försöksdjurför djurförsöksverksamhetdes och omav

nuvarande reglerna innebärdjuren skulle för lidande. Deutsättas
ochfordrar dessutom förvaringsåledes skärpning härvidlag. Numeraen

djurskydds-19 §tillhandahållande försöksdjur tillstånd SJVav aav
lagen.

godkändnämnda tillstånd SJVUtöver krävs även att en avovan
gällerför Sedan den 1998föreståndare verksamheten. 1 marsansvarar

skallgodkänd veterinärdessutom det skall finnas SJVatt gesomen av
skall bedrivas och skallverksamhetenråd och anvisningar hur somom

ansvarige förestån-försöksdjuren.hjälpa till vid behandlingen Denav
utförs i enlighetverksamhetendaren och veterinären skall till attse
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med lagens bestämmelser och de föreskrifter har meddelats medsom
stöd lagen djurskyddslagen. Härigenom vill tvinga20 § denav man
ansvarige föreståndaren och veterinären och utifrån sinatt, var en
kompetens och sitt ansvarsområde, bevaka djurskyddet i alla situa-
tioner. ansvariga för avvikelser från bestämmelsernakanDe göras

övrig fritas frånområdet. innebär emellertid inte personalDetta att
och bryter djurskyddslagen i sitt arbete kanVar motansvar. en som

ställas for 1997/98:28till detta. Prop. 15.ansvar s.

på från etisk synpunktgodkännande10.3.2 Krav

det enskilt djurförsök skall detta sedan den 1998När gäller 1ett mars
godkännas djurförsöksetisk nämnd innanfrån etisk synpunkt av en

Dessförinnan hade deanvändningen påbörjas 21 § djurskyddslagen.
djurförsöksetiska rådgivandenämnderna tidigare endastnämntssom en
funktion. 1997/98:28 konstaterades nämndernas rådgivandeI attprop.

forskare oförhindrad genomförabeslut innebar i princip attatt en var
djuranvändningen hade avstyrktssitt försök med djur i de falläven av

sanktioner kunde inte vidtasdjurförsöksetisk nämnd. Några moten
eventuellt lidande hosforskaren i den situationen. kundeDäremot ett

ansökan inte nöd-djuren, bakgrund avstyrkt ettmot av anses somen
innebar den forskarevändigt och därför godtagbart lidande. Detta att

försök, detta hade avstyrkts, riskeradegenomförde atttrots attettsom
djurför-Med till detta ansågs debryta djurskyddslagen. hänsynmot

beslut ändå ha tvingande verkan.söksetiska nämndernas rådgivande en
inspek-djurskyddstillsynen försöksdjuren, därgällde vidDetsamma av

från tillstyrktendast kunde ifrågasätta åtgärder avvektörerna som en
försöket. Nämndernas beslut ansågs där-ansökan eller föll utanförsom

bedömdesför rådgivande tvingande. Beslutens legala statusvara men
faktiskaviss osäkerhet derasoklar och fann det råddeatt omman

osäkerhet föreslogs nämndernasverkan. undanröja dennaFör attatt
uttryckligt godkännandefortsättningen skulle resultera iprövning i ett

skulle tydliggöra för alla berörda vilkeneller avslag. Detta status
försöksdjurs-skulle automatiskt leda tillbeslutet har och avslag attett

skäl regeringenförbjuden. ytterligareanvändningen Som angavvar
djurförsöksetiskbl.a. ifrågasättas tillstyrkandet kundeatt av enom en
skulle tillnämnd tillräcklig för EG:s regler på områdetatt ansesvar

direktiv 86/609/EEG skall medlemsländernafullo genomförda. Enligt
administrativa åtgärder denämligen vidta lämpliga rättsliga eller om

tillräcklig vikt för tillgodose de grund-inte försöket är attattanser av
innebar enligtmänniskor eller djur.läggande behoven hos Detta
enskilt försökkunna förbjudaregeringen medlemsstat måste ettatt en
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finnas det iodiskutabelt kommamöjligheten skulleoch denna att om
godkänt förförsök skallställdes kravfortsättningen attettatt vara

ellervid själva prövningenrutinernaförändringtillåtet. Någon avvara
nämndernashänsyn tillavsedd. Medsig inteprövningen i varav

till möjligheternasammansättning ochspeciella bredamycket att
godtagbar ord-ansågeller ansökamodifiera ansökan attnytt man en

kunna överklagas.beslut inte skullenämndernasning borde attvara
betänkandetibehandlade propositionenJordbruksutskottet

djurför-demed regeringen,ansåg, i likhet1997/98:JoUl2. Utskottet att
och dettalegalhade oklarnämndernas beslutsöksetiska attstatusen

vilket inte kundefaktiska verkan,derasosäkerhetskapade ansesom
Jordbruks-föranmärktetillfredsställande. Utskottet representanteratt

understrukithadeutfrågningsamband medidepartementet atten
hadeärendetlagrådsremiss iefter detkommissionen,Europeiska att en

innebaryttrandes.k. motiverathade attupprättats, avgett ett som
bindandemeddet möjligtinföraSverige måste gör attsystemett som

såvittkonstateradedjurförsök. Utskottetenskildaförbjudaverkan att
vid självarutinernaförändringnågon pröv-det kunde bedöma avvar

meningutskottetsavsedd. Enligti sig inteprövningenningen eller av
understryka värdetall anledningsammanhangetfanns i detdet att av

mellan de brettuppenbarligen fördesdialog sammansattaden som nu
i detforskare ochvederbörandeochdjurförsöksetiska nämnderna som

försökenhurresulterade ifallövervägande antaletallt en samsyn
bibehållaskundearbetssättutgick från dettaUtskottetborde utföras. att

bindande beslut. Ut-meddelamöjlighetnämnderna fick attäven om
avseende.i dettaförslagtillstyrkte regeringensskottet

fannbeslutnämndernasöverklagamöjligheternagälldedetNär att
avgörandeavslaguppmärksammasbordeutskottet det ettatt ettatt

före-skulle kunnaverksamhet. Detpåverka forskarenskundesätt
uppfattninghadeavseenden inteskildaforskare ikomma att sammaen

det uppfattasnämnden kundefrånavslagnämnden. Vid ett somsom
verk-tillstånd tilldels sökaforskarenenskildemeningslöst för den att

brytariskeradehan dåeftersompåbörja denna motsamheten, dels att
utskottetdärförLagrådet ansåglikhet meddjurskyddslagen. attI en

anfördeöverklagas.kunna Manskullenämnds beslutdjurförsöksetisk
skulleöverklagandenför sådanaskäl taladeövervägandevidare attatt

därmedavstyrkteförvaltningsdomstol. Utskottetallmänbehandlas av
nämnder-djurförsöksetiskadedet avsågförslag såvittregeringens att

överklaga.inte skullebeslut attnas
djurförsöksetiska nämndernasdesåledes1988Sedan den l ärmars

införtsdet harbindande ochrådgivande, ävenbeslut inte längre utan en
tillgår honombeslutöverklagasökandenmöjlighet för emotettatt som

förvaltningsdomstol.allmän
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fortfarande användningen djuretändamåletDet med ärär somav
Är användaför ändamåletavgörande prövning eller inte.krävs attom

sjukdomsdiagnos,vetenskaplig forskning undervisning,djuren för eller
förläkemedel kemiska produkter ellerframställning andraellerav

från etiskjämförliga ändamål således godkännasandra försöketmåste
försök omfattasinnebär enklasynpunkt. mycketDetta ävenatt av an-

nämnderna med sådanasökningsplikten. onödigtvisFör inte tyngaatt
godkännande. Sådanavissa undantag från kravetärenden har gjorts

sker vid sedvanligtdels för utfordringsförsökundantag har gjorts som
med lidande för djuren,förenadehållande husdjur och inte ärsomav

traditionell ringmärkning fåglar 3 § LSFS 1988:45.dels av

på utbildning10.3.3 Krav

i djurskyddslagen infördes iändringarnasamband med deI senaste
skall ha fördriver djurförsöksverksamhetdenlagens 20 § att ensom
utbildning ochpersonal, har dentillräckligtverksamheten stor som
utbildning hosför verksamheten. på vissbehövs Kravkompetens som

användning eller vårdarförsöksdjur, deltar i sådananvänderden som
sedan länge meddelat särskildanyhet. CFN hardock ingendjuren är

råd härom Enligt dessaSJVFS 1992:11.föreskrifter och allmänna
anställs eller i fall anlitas för utföraföreskrifter skall den annat attsom
genomgått utbildning år efter dettvåarbete med försöksdjur ha senast
SJV FS föreskrifterna1992:11. Iarbetet påbörjades 2 § attatt anges

alla de arbetar med försöksdjur skalländå bör attsträvan somvaraen
redan anställningen eller arbetet påbörjas.utbildningha genomgått när

lagstiftning och myndighets-skall omfattaUtbildningen moment om
försöksdjursbiologi, försöksdjurshållning, djurexperimentellutövning,

etik 3 § SJVFSalternativa djurförsökmetodik och tillmetoder samt
1992:11.
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prövningenetiskadenBestämmelser10.4 om

organisationnämndernasdjurförsöksetiskaDe10.4.1
ärendenhandläggningoch av

Bestämmelser organisationenom

dockskalldjurförsöksetiska nämnder. DessaantaletbestämmerCFN
de platserlandetfördeladeoch finnasstycken överminst sexvara

närvarandedjurskyddsförordningen. För42 §bestämmerCFNsom
Södra,StockholmStockholm Norra,nämnder, nämligendet sjufinns

nämndvarjeoch Umeå. IMalmö/LundLinköping,Göteborg,Uppsala,
lekmän,ordförandeviceordförande och samtingåskall det enen

försöksdjur.handharpersonalförochforskare representanter omsom
företrädesvisochopartiskaskallordförandeoch viceOrdföranden vara

leda-verksamhet. Avdömandeerfarenhetoch halagfama avvara
förskalloch dessalekmän representanterhälftenskallmöterna avvara

hälftenunderstigerantaltillingådjurskyddsorganisationer ett som
inteantalet fårCFNbestämsledamöterAntalet.43 § menav

sänder 44år iför högstLedamöterna treöverstiga 14 utsespersoner.
läkemedelsindustrin,universitet,från bl.a.förslaginhämtar§. CFN

ikan kommadjurskyddsorganisationerochkommuner sompersoner
CFN.ledamöterförordnasfråga att avsom

ochordförandenbestånämndenbeslutsför skallFör sexatt avvara
hälftenskallledamöterövrigadessaövrigt. Aviledamöter vara

§lekmän. 45hälftenbeslutetdelta i ärdock inteFler får änlekmän. att
1988:45.LSFSoch 14 §djurskyddsförordningen

dedjurförsök frånplaneradeansökningarNämnderna prövar om
undan-dock tvåfinnsnämnd. Detfördelatsharområden resp.som

nämnddjurförsöksetiska prövaskall UmeåsDelsregel.dennafråntag
till-myndighetviddjurförsökplaneradeansökningaralla avsersom

Uppsalasskalldelsansvarsområde,Försvarsdepartementetshörande
kliniskaansökningarallanämnddjurförsöksetiska pröva avsersom

1988:45.LSFSförsök 4 §veterinärmedicinska

ärendenhandläggningenBestämmelser avom

djurförsök skallsynpunktfrån etiskgodkännande ettansökanEn avom
försöks-djurförsöketplaneradedetföransvarigden ärgöras somav

LSFSblankett 7 §fastställdCFNändamåletföroch påledare aven
1988:45.
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ärendenberedaeller flera ledamöterkan uppdranämndEn atten
huvudregelBeredningen bördjurskyddsförordningen. över-46 § som

i nämnden. Vidledamötermindrelämnas till samman-gruppen
forskare/försöks-ocheftersträvas lekmänbörsättningen attgruppenav

Beredningen ansök-företrädda.lika delardjurspersonal blir till av
ställnings-till nämndensskriftligt förslagskall iningarna ettutmynna

vid nämndenshandläggningleda till muntligtagande eller samman-
för detråd behövssärskildaberedningsgruppenträde. Om attattavser

dettasynpunkt, börgodtas från etiskdjurförsöket skall kunnaplanerade
för utred-behövsOm detLSFS 1988:45.framgå förslaget 9 §av

förtill beredningenförsöksledare kallasskallärendet,ningen attenav
sakkunskap vidsärskilddet erfordrasuppgifter. Ommuntligalämna

eller muntligen 10skiftligenhörasberedningen kan även personannan
ellerförsöksledaresammanträde kallatill sittNämnden kan§. även en

i ärendet 12 §. Detupplysningarfor inhämtaattpersonannan
försöksledarefrån fall till fallnämnden närankommer avgöraatt

avgörande.påkallad för ärendets Dettaoch närvaro ärannan persons
handlägg-anledningdet finnssådana fall därske ikan anta attt.ex.

avslagsbeslut och iikan kommaningen ärendet ettatt utmynnaav
behöver inhäm-informationytterligaredet bedömssådana fall där att

tas.
ofta det behövssammanträda såskalldjurförsöksetisk nämndEn

skallnämndenordföranden iårligen. Detfyra gångeroch minst är som
behövs för ärendenasdetsammanträder så oftatill nämndenatt somse

särskilda skäl bedömsetisk prövningärendeavgörande. Om ett avom
hinnernämnd intedjurförsöksetiskbrådskandeså att samman-envara

ärendetmöjlighetinförtshar det avgöradet,träda för attprövaatt en
ledamöter,nämndens övrigaordförande ochmellanmeddelandegenom

börmöjlighetdock dennacapsulam-beslut §.l l Dets.k. attangesper
restriktivt.användas

under-hälsoskyddsnämnd skallmiljö- ochlänsstyrelse ochBerörd
djurförsöksetiskmedsammanträdenförtid och platsrättas enom

föransvarig föreståndareför dessa ettnämnd. Representanter samt
sig vidsammanträdena ochviddjurförsök har att yttrarätt närvaraatt

dessa 13 §.
löper riskenellerdjurförsök där djur kommergällerBeslut attsom

prin-djurförsöklångvarig ellerblirtillfogas ärsvår smärta som avsom
tillanmäla CFNnämndernasynpunkt skallfrån etiskcipiell betydelse

l 6 §.
djurskyddsförordningendjurskyddslagen,ibestämmelsernaUtöver

förvaltnings-ibestämmelsernaföreskriftermeddeladeoch äger även
sekretessförordningenoch1980:100sekretesslagenlagen 1986:223,
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handläggningen ärenden i de djurförsöks-1980:657 tillämpning på av
etiska nämnderna.

uppdragdjurförsöksetiska nämndernas10.4.2 De

djurklassemaetiska prövningen gäller endast djur i någonDen av
fiskar Ytterligaredäggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, och rundmunnar.

innebär sådanaförutsättning djuren skall levande. Detär attatt varaen
organdelar från redan döda djurvetenskapliga försök där ellerorgan

omfattas prövningsplikten. Forskninganvänds, slaktavfall, intet.ex. av
fåförutsätter avlivas enbart för forskaren skall tillgångdjuratt attsom

omfattas dock prövningsplikten 2 LSFS 1988:45.till §organen av
djurskyddslagen djur fårstadgas iSedan den l 1998 19 § attmars

endast under förutsättning:användas för vetenskapliga ändamål

med verksamheten inte kan uppnås med någondet syfteatt som avses0
metod användning djur,tillfredsställande utan avannan

utformas djuren inte för lidandeverksamheten så störreutsättsattatt0
nödvändigt, ochvad absolutän ärsom

föttsanvänds andra djur sådanadet vid verksamheten inte änatt som0
för ändamålet.upp

anfördes dessa bestämmelser1997/98:28 s. 11-12I utgörattprop.
för varje verksamhet innebärgrundläggande förutsättningarnade som

be-försöksdjur. Med hänsyn till bestämmelsemasanvändning storaav
föras djurskyddslagen.tydelse fann de skulle iattman

djurförsöksetiska nämndernaprövningen ärende skall deVid ettav
försökets betydelse och å andra sidanhänsyn till å sidanvidare ta ena

få användaNämnderna skall avslå ansökanlidandet för djuret. atten
kanvetenskapliga ändamål användningen intedjur för anses ange-om

också avslå ansökanfrån allmän synpunkt. Nämnderna skalllägen en
djur det möjligt få likvärdig kunskapsådan användning är attav omom

djurskyddsförordningen.metoderandra 49 §genom
föreskrifter den djurförsöksetiskahar meddelatCFN pröv-om

framgår djurförsöksetisk nämnd skall tillseningen. dessaAv attatt en
allsidigtetisk prövning blir tillräckligt utredda ochärenden om

harfrån djurskyddssynpunkt. innebär nämndernagranskade Detta att
djurskyddsaspekterna i ärende blir tillfredsställandeför ettattansvar

djurskyddsaspekterna finns i ansökanutredda. de uppgifterOm somom
tillräckliga, börhandlingar sökanden åberopar inteeller andra ärsom

första handärendet kompletteras härvidlag.nämnderna ombesörja Iatt
riktas till sökanden. Nämnderna harskall begäran kompletteringen om
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tvångsmedel till hands, sökande inte efterkommeringa men om en
nämnderna alltid beslutabegäran komplettering har rätt att attomom

frågaavslå ansökan i 8 § LSFS 1988:45.
vidare nämnderna vid behandlingen ansökan8 §I attanges av en

särskilt diskutera bl.a.:bör

syftet med djurförsöket,-
tillfreds-syftet med försöket kan uppnås med någon annanom-

användning djur, med metod eller medställande metod utan av annan
djur slag,annatav

för lidandeutformas djuren inteförsöket så utsätts större änattom-
smärtstillande ellernödvändigt och bedövning ellerabsolutärsom om

medel fordras, ochlugnande
tidigare gjorda försök.försöket onödigt upprepandeär ett avom-

nämnderna interåden till LSFS 1988:45de allmänna 8 §l attanges
för få fram uppgifter och utredningbehöver särskilt aktiva attvara

från vetenskaplig eller allmänkring försökets betydelse syn-annan
sökanden.naturliga skäl liggapunkt. utredningspliktenDen anses av

prövning ofullständigtutredningsmaterialet vid nämndernasOm är
därvid sökandenansökan bör avslås. Man konstaterarnämns attatt

fåoch har då möjlighetmed ansökanalltid kan återkomma att enen ny
hän-utredning i det aktuellabedömning sitt försök, bättreomannan av

nämnderna ocksåprövningen vidareseendet kan företes. Vid attanges
dokumentations-nationella och internationellasärskilt beakta debör

föreligger i fråga läke-och andrakrav toxikologiska tester som omom
bekämpningsmedel eller liknande.medel, livsmedelstillsats,

etiskavissa ärenden vid denstöd för handläggningenTill av
meddelatförsöksdjur har hittillsanvändningen CFNprövningen av av

rördeförsta allmänna råden kom år 1990 ochsju allmänna råd. Det tre
försöksdjurantikroppar, immuniseringproduktion monoklonala avav

meddelades rådimmunisering kanin. Påföljande åroch rutinmässig av
samband djurför-vård och förvaring i medavsåg frågor omnr som

användning toxicitetstesterfrån årsök. Allmänna råd 19925 rör avnr
År meddeladesfastställa akut letal dos 1996syftar till att m.m.som

led-djurförsök med experimentell ellerallmänna råd 6 spontannr om
frånallmänna rådet år 1997sjukdom hos smågnagare. Det ärsenaste

modifiera-framtagning genetisktoch vävnadsprovtagning vidgäller av
de och råttor.möss
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godkänts cijurförsöksetiskKonsekvenser djurförsökatt ett av enav
nämnd aljurskyddssynpunktur

Enligt djurskyddslagen skall djur behandlas väl och§ stycket2 1
sjukdom. tidigareskyddas onödigt lidande och Som nämnts ärmot
för djurskyddet. Eftersom detden grundläggande principendetta t.ex.

försöks-djur och vid användningvid diagnostik och terapi sjuka avav
lidande idjur åsamkas visstdjur ibland inte går undvika ettatt att anges

onödigt lidande.lagrummet djur skall skyddasatt mot
hälsoskyddsnämnden i fall hade meddelatEfter miljö- och ettatt par

försök vid denförbud vissa hade godkäntsföreläggande mot somom
djurskydds-infördes det andra stycket i §etiska prövningen år 1990 2

försöksdjur inte skalloch med detta stadgaslagen. I att anses vara
i djurförsökför onödigt lidande eller sjukdom de användsnärutsatta

Eftersomdjurförsöksetisk nämnd.detta har godkänts av enom
uppgift ingående och allsidig bedömningnämndernas är göraatt aven

djurförsök och de etiska problemen kringnödvändigheten ettav
prövning tillgodose bl.a. kravet på djurdenna etiskaförsöket, ansågs att

för förarbetenaskulle lidande eller sjukdom.inte onödigtvis Iutsättas
avsikten gällande bestämmelsernalagändringen med detill attangavs

bedömning angelägenheten forskningendengivetvis att somav avvar
fördjurförsöksetiska nämnderna skulle bindandedegörs varaav

fall ansåg den etiska prövningentillsynsmyndigheterna. I annat attman
sitt värde. Vidare anfördes miljö- och hälso-förlora delskulle atten av

heller hade sådan särskild kompetens bordeskyddsnämnderna inte som
försök borde inte. Miljö- ochfå utföras ellerförkrävas prövaatt ettom

hade i stället uppgift till för-hälsoskyddsnämnden viktig att atten se
enlighet med den ansökningen ochutfördes i tillstyrktasöket att
förvaring i samband försöksverksamhetenvård och meddjurens var

därför angelägetdjurskyddssynpunkt. ansågstillfredsställande Detfrån
gjordes. Prop.förtydliga innebörden lagen sättatt somav

1989/90:l18 10-11.s.

Rådgivningspanel10.4.3

tillkområdgivningspanel. Denaugusti inrättade s.k.1996 CFN1 en
få tillgångdjurförsöksetiska nämndernaefter från deönskemål attom

möjlighetforskningsfrågor.till expertis i viktiga Dennaextern var
ellernämnden saknade kompetensavsedd utnyttjas den närnäratt egna
Tankenförsöksledare.uppgifter kunde lämnaskompletterande inte av

skulle bestämmanämnderna självade djurförsöksetiska närattvar
det dock lämp-praktiskt ansågsrådgivningspanelen skulle höras. Rent
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frånordförandeberedningsgruppsuppdrog åt varjenämndenligt attatt
ärendeiuppgifter behövdeskompletterandefall till fall ettavgöra när

rådgivningspane-medborde Kontaktenrådgivningspanelen höras.och
ordförandeberedningsgruppensdärmed också skeskullelen genom
ledamöter ienskildaavrådde frånförsorg. CFNeller dennes attgenom

förfrågningarangåenderådgivningspanelenkontaktanämnd skulleen
forskningsfrågor.om

särskildsakkunniga medbeståtthittillsRådgivningspanelen har av
teknik,biomedicinskdjur,ämnesområden:i följandekunskap transgena

anestesi,ochsmärtlindringetologi,zooekologi,zoofysiologi och
försöksdjursanvändning inomimmunologi,neurobiologi,fysiologi och

experimental-husdjursanestesi,utveckling,forskning ochfarmaceutisk
djur.och vildakirurgi

betraktafortfaranderådgivningspaneleninrättadesålunda är attDen
under höstenutvärderadesVerksamhetenförsöksverksamhet.som en

haderådgivningspanelens kompetensdärvidframkomoch det1997 att
Verksamheten kommerunder år 1997.få tillfällenvidendastutnyttjats

tillverksamhetenkommerfortsätta och CFNdock taattatt uppsenare
övervägande.förnyat
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djurförsöksetiskadeGranskningll av

nämnderna

djurförsöksetiskai deArbetetl 1.1

nämnderna

djurför-sjui landetsverksamhetengranskatharUtredningen närmare
påhuvudsakiStudien baseras1995-1997.årenundernämndersöksetiska

år. Samman-dessanämndernaprotokoll frånsamtligagenomgång aven
Sammanställningenbilaga 4.arbete finns inämndernasställningen över

1996för årRedovisningen ärNSMPD.Staffan Persson,utförd merär av
gransk-ingår itvå årenför de övrigaredovisningenutförlig än som

ningen.

nämndernaBeredningen i

ärendeförnämndernadjurförsöksetiska ettattdeDet är ansvararsom
granskadeallsidigtochtillräckligt utreddablirprövningetisk urom

nämnderna,iledamöternautförsarbetedjurskyddssynpunkt. Detta av
prak-förberedande arbetedettaHurberedningsgrupperna.oftast i de s.k.

nämnd. I vissanämnd tillfrånvarierarnämndernaolikatiskt går till i de
sammanträffarberedningsgruppenberedningsarbetetnämnder innebär att

förekom-nämnderandradjurförsöket. Idiskuteramed sökanden för att
sällan.sökandenmedkontaktsådanmer en

tillsam-sigförutsatthar attberedningsgruppernailedamöternaOm
anspråkihel dagiblanddetmed sökandena,sammanträffa tar enmans

bered-ochhållasbehöverflerahänderoch det möten sammaatt av en
ledamö-flestadeEftersomplenarsammanträde.införningsgrupp ett

de kantidför dendetta gränseryrkesverksamma, sätterär somterna
försvårigheternateckenärendena. Ettför beredningenavsätta av

bl.a.måntillräckligiärendena ärutredahinnaberedningsgrupperna att
efterinrättadesrådgivningspanelen,s.k.denförhållandetdet att som
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härav, knappt alls kommitnämndernas påtalande behov att utnytt-om
Möjligheten i kungörelse LSFS 1988:45jas. 10 § CFN:s att, om

sakkunskap vid beredningen erfordras, hörasärskild annan person
eller muntligen heller inte utnyttjas nämnderna.skriftligen avsynes

har inneburit beredningsgrupperna i olika månArbetsbördan att
beredningsarbetet. kan innebära dels endastrationaliserar Detta att en

oftaberedningsgruppen kontaktar sökanden, tele-ledamöterna i perav
kontakta sökanden i de fall detta intefon, dels underlåter attatt man

fråga.nödvändigt för kunna ansökningen ibedöms Iprövaattsom
underlåtabefogat beredningsgruppernavissa fall det säkertär attattav

det förekommerdet kan inte uteslutaskontakta sökanden. Men att
egentligenförenkladebehandlas dettaärenden sätt, ärsomsom

kontakt mellan sökanden ochalltför komplicerade härför och där en
lämplig. Vidare kankategorier ledamöter skullesamtliga varaav

frågor frånledamot innebära det uppstårberedningen endast attenav
kanplenarsammanträdena, inte besva-övriga nämndledamöter vid som

förföljd ärendet behöver bordläggskan få tillDetta attras.
förse-uppgifter, vilket innebäreller förtydligandekompletterande en

beslutas på otillräckligtärendets avgörande eller ärendetning attav
underlag.

vidsällan sökandenförekommer förhållandevisDet närvaratt
uppgifter till sinkompletterandeplenarsammanträdena för lämnaatt

Uppsalanämnden.utnyttjas främstmöjlighetansökan. Denna av

Sammanträden m.m.

Uppsala, StockholmMalmö/Lund, Göteborg,nämnderna,del största
plenarsammanträden mellanhar haftSödra och Stockholm Norra man

hållitnämnderna harinnebär10-12 gånger år. Detta att samman-per
under semesterperioden. Lin-månad med uppehåll Iträde gång peren

varierat mellan 8-antalet plenarsammanträdenköping och Umeå har
ochhar Malmö/Lundundantag. nämndernamed något Av9 år,per

treårsperiodenaktuellatillfälle under denLinköping inte vid något an-
meddelamöjlighetenbeslutsförfarandet, dvs.förenkladedet attvänt

fattade beslut capsulamcapsulam-beslut. nämnders.k. De persomper
redovisade följerår. detdetta mellan gånger Avgjorde 1-4 attper

handläggninghaft förhållandevis snabbbör hanämnderna normalt en
ärendena.av

framgårGöteborgsnämnden avseende år 1996protokoll frånAv ett
nämnden integrundfick bordläggas påflera ärenden attatt varav

jävnämndledamöter hade anmälthärtill tvåbeslutsför. Skälet attvar
ärendena.vid behandlingenoch därför inte deltog av
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illstyrkta avstyrkta ansökningarT resp.

ärenden,beslut i l 777år fattade nämndernaUnder 1995 varav
siffror 561motsvarande 11996avstyrktes ansökningar. år22 För var

15.siffrorna 1 542och för år13 1997 resp.varresp.
Två dessaansökningar.alltså 13avstyrktesUnder år 1996 av

Göteborgsnämnden. Någrahandladesansökningaravstyrkta av
utläsaavstyrka går inteför beslutenegentliga skäl attatt av

sjudjurförsöken iavstyrkteSödrai Stockholmprotokollen. Nämnden
skälen förprotokollen harkan utläsasärenden. vad attAv ursom

har iformell karaktär. Detvarithuvudsakligenärendena ettavstyrka av
ofullständig, iföransökanfall annat attettangetts att var

ansökan.medinkommaföreläggasskulleförsöksledaren att en ny
krävdesutredningytterligareärende anmärktsiVidare har det attett

ansvarigedenochkompetensförsöksledarensbeträffande att
ärendeansökningen.skrivit under Etthadeinteföreståndaren

skulle kommaförsöketoklartdetgrund attavstyrktes att varvarav
fallansökningar. IavstyrkteUppsalanämndengenomföras. etttre

försöketbeskrivningengrundansökningenavstyrktes att varav av
skälen förvisadeandra avstyrkta ärendenatvådeotillräckligt. I

gjordesavvägningresultat dendennaavstyrkan ettatt somav avvar
s.k.fallet nämligendetprövningen. Ivid den etiska att ettena angavs

försökanvändas innanendotoxin skullekontrollförLAL-test av
alternativföreslog således nämndendjur. Härgenomfördes att en

användas till det planera-skulle komplementdjurförsöktillmetod som
detgrundfallet avstyrktes ärendetandradetförsöket. I attde av

fetma,läkemedelfå framförsöketmedsyftetegentliga motatt ettvar
under årförsvarbart. avstyrktesetiskt Slutligenansågssyfte intevilket
formellavstyrkanUmeånämnden. Skälet förärende1996 ett avvarav

erforderliga tillståndsaknadesökandenkaraktär, anmärktesdetenär att
från SJV.

Modifierade ansökningar

djurförsöksetiskadealltsåtillstyrktesallra flesta ansökningarnaDe av
förhållan-avvek frånintevilket1995-1996,nämnderna under åren

förhållandevis oftaemellertid nämn-tidigare förekomdena år. Det att
lämnade rekom-dvs.ansökan,tillstyrkan modifieradederna vid enen

omfattarSammanställningensökanden.råd tillmendation eller ett
plenarsammanträdena.vidgjortssådana modifieringarendast som

nämnder-samband medisökandenkan ha gjortsModifieringar avsom
Innehålletredovisningen.således inte iärendena ingårberedning avnas
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i modifieringarna varierande slag. kan förhållandenaDet gälla vidär av
förvaringen djuren, försökens genomförande och bedövnings- ochav
avlivningsmetoder. del modifieringarnaEn består anmärkningarav av
och villkor formell karaktär. Generellt kan det intesägas attav mer
finns tydlignågon nomenklatur för nämndernas beslutsformulering.
Vid nämndernasgenomgången beslut har det därför i vissa fall varitav
svårt modifiering råd elleravgöraatt att ettom en var anse som
utgjorde villkor för beslutet.ett

Nämnderna lämnade s.k. modifieringar i omkring 10 detprocent av
totala antalet tillstyrkta ärenden. vilkenI utsträckning nämnderna modi-
fierade ansökningarna varierade kraftigt mellan de olika nämnderna,
nämligen mellan detta2-25 I sammanhang utmärker sigprocent.
nämnden i Stockholm under åren 1995-1997 lämnadenorra som
modifieringar i 4 5 2 de tillstyrktaprocent, procent procentresp. av
ärendena.

Reservationer

förekommerDet i inte ringa utsträckning enskilda ledamöteratten
sig nämndernas majoritetsbeslut tillstyrkamot attreserverar en an-

sökan. Reservationer förekom i omkring femtedel de tillstyrktaen av
ärendena. Antalet reservationer varierar kraftigt mellan de olika nämn-
derna. Göteborgsnämnden och Uppsalanämnden förekom1 det t.ex.
under samtliga åren 1995-1997 reservationer i 25 ären-procentca av
dena hos nämnd. nämnden i Stockholm SödraI däremotresp. var
andelen reservationer under treårsperioden 5-8 procent.

mindre ledamöterDet antal stod för antalett ett stortvar som
reservationer. antingen djurskyddsrepresentanterDessa eller politi-var
ker. fyra ledamöter reserverade flestDe sig gånger under år 1996,som

djurskyddsrepresentanter och politiker, reserverade sig itre en genom-
snitt fyra ärenden sammanträde. enstaka fall förekomI detrunt attper
försöksdjurspersonal sig beslut. Vid tillfälle undermot ett ettreserverar
åren 1995-1997 reserverade sig ordförande och forskare mot etten en
beslut tillstyrka ärende.att ett

När det gäller skälen för domineradesreservationerna dessa av
sådana innebar ifrågasatte syftet med försöket elleratt reservantensom

Övrigaansåg försöket forinnebar lidande för djuren. skälatt ett stort
kunde gälla hållandet djuren, formalia, försöket inteattav avvar
allmänt intresse eller det fanns alternativa metoder. Vidare skälatt som

ansökningarna oklara och försökdet gällde inärattangavs var var
utbildningssyfte, dessa stred Europarådskonventionen. någraIatt mot
fall grundades reservationen på allmänna råd inte hade följts.CFN:satt
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omfattning förekom de enskilda ledamö-begränsad detl atten mer
till tillstyrkt ärende.lämnade särskilda yttranden ettterna

förekomredogörelsen framgår det mängdAv att stor reser-ovan en
nämndernas beslut tillstyrka ansökningar. Andelenvationer mot att re-

emellertid inte i någon nämnd fjärdedelservationer översteg aven
innebär i klar majoritetantalet tillstyrkta ärenden. Detta ären-att en av

nämnderna i sin helhet, dvs. såväl forskar-dena tillstyrktes dessa av av
lekmännen.somna

illsynsmyndigheternasT närvaro

sammanträden totalt ägde under år 1995Vid 46 75 som rum varav
Motsvarandefrån tillsynsmyndigheterna närvarande.någon person

för år siffrornasiffror for år 72 och 1997 351996 41 resp.resp. varvar
ofta förekommer ärendendet vid sammanträde70. Eftersom attett

siffra intevisar den redovisatsbehandlas från olika kommuner, som
vid nämnd-tillsynsmyndigheternaden fullständiga bilden närvaroav

tillsyns-emellertid vid handensammanträdena. Granskningen attger
för-vid nämndernas sammanträdenmyndigheternas närvaro var

hållandevis låg.

ärenden enligt §Anmälda 16

skall nämndföreskrifterna den etiska prövningenEnligt i16 § enom
lidande för djureninnebär och långvarigtanmäla ärenden ett stortsom
gjordes sådanaprincipiellt intresse. Under år 1996eller är tresom av

djur.gällde immunisering iärendenaanmälningar. Ett tassarnaav
veckor gamlakapningavsågEtt 1,5 möss.treannat av svansencm

användas för analys de IVävnadsproven skulle mössen.transgenaav
djurförsöket innebar djuren kundeärendetdet tredje attattuppgavs

bli långvarig. Enligt CFNtillfogas kundekomma svår smärtaatt som
de åren.s.k. 16-ärenden minskathar anmälningar § senasteav
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försöksdjursnämndenCentrala12

Bakgrund12.1

försöksdjursutredningårs12. 1.1 1972

År försörj-skulle utreda den framtidautredningtillsattes1972 somen
Utredningenför vetenskapliga ändamålförsöksdjurningen med m.m.

lämnade betänkandetförsöksdjursutredning ochkallade sig 1972 års
Utredningenförsöksdjur Ds 1975:4.försörjning med IFramtida m.m.

för dehuvudmänflera olika statsdepartementkonstaterade stat-att var
uppdel-försöksdjursärenden. sådanhandlade Enmyndigheterliga som

helaeftersom överblickändamålsenlig,intening ansågs överenvara
och lättare skulle kunnaåstadkommaverksamhetsområdet svår attvar

fann detorganisation. Utredningensammanhållenivinnas atten mer
och djurhälso-rådgivning, utredningsarbetebehovförelåg utbrettett av

sammanhålletavnämarhâll. Ettsåväl producent-kontroll på organsom
erforderligt.utredningenvända sig bedömdesintresserade kundedit av

försöks-statligt förcentraltdärför inrättandetföreslogMan ett organav
försöks-ledningen förförsöksdjursinstitut. Idjursfrågor, Statensett

representativtstyrelseföreslogdjursinstitutet sammansatt avman en
försöksdjurshanteringenförför producenter,företrädare avnämare, av

Institu-djurskyddsrörelserna.för de ideellaberörda myndigheter samt
medcentralenhet,vidare uppdeladverksamhet föreslogstets enen

regionalrepresentationsammanfallandeuniversitetsregionema samt en
befintliga statliga anläggningarvissavari skulle ingåproduktionsenhet,

försöksdjursinsti-Huvuduppgiften förförsöksdjur.produktionför av
förmedlingmarknadsbevakning inkl.skulletutet avprognoser,vara

kvalitetsklassificering djur,rådgivning,ochförsöksdjur, information av
vissförsöksdjursproducenterstöd tillekonomiskthandläggning samtav

ff.och representation. s. 59samverkaninternationell
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12.1.2 Inrättandet CFNav

Det konstaterades i 1978/79:13 ändringar i 1944 års djur-prop. om
skyddslag de då ställde till förfogande för-att statenresurser som
söksdjursverksamhetens område centralt uppdelade SVA ochvar

UHÄ.Universitets- och högskoleämbetet myndigheterDessa hade
vardera försöksdjurskonsulent och dessutom fanns det försöksdjurs-en
assistenter placerade inom fyra de högskoleregionerna. Manav sex
konstaterade det formellt inte fanns något centralt och samord-att sett
nande denna uppgift i praktiken hade kommit i vissatt attorgan, men
omfattning falla på den försöksdjursnämnd år 1965 hade inrättatssom
vid dåvarande medicinska forskningsråd.statens

konstaterade vidareMan i nämnda proposition bl.a. för-1972 årsatt
söksdjursutrednings uppfattning, det behövdes sammanhållenatt en
central organisation för handläggning djurförsöksfrågor, deladesav av
samtliga remissinstanser. Det ansågs angeläget samordning påatt en
försöksdjursområdet genomfördes med tanke på det föreslogsatt nya
regler för försöksdjursuppfödning och etisk prövning. Förslaget att
inrätta försöksdjursinstitut alltförStatens ansågs kostnadskrävande.ett

stället föreslog det skulleI inrättas central försöksdjursnämnd.man en
skulle ha rådgivande funktionNämnden och samordnings-etten vara

och planeringsorgan för försöksdjursfrågor och verka för kontakteratt
skapades mellan olika intressenter inom försöksdjursområdet. Nämn-
den skulle vidare för den långsiktiga planeringenansvaretges av
försöksdjursverksamheten i landet och därvid särskilt beakta möjlig-
heterna minska användningen försöksdjur främjaatt attav genom
utvecklingen alternativa och kompletterande metoder. minstInteav
viktigt vidare nämnden skulle upprätthålla internationella kon-attvar
takter. viktig uppgift skulle fortlöpandeEn följa bedöm-attannan vara
ningarna i de regionala etiska nämnderna. Slutligen skulle nämnden
kunna disponera särskilda medel för främja utvecklingenatt mot en
minskad försöksdjursanvändning, varvid medlen borde fördelas efter
samråd med bl.a. medicinska forskningsrådet 20-21.

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition denoch
juli1 1979 inrättades CFN. Dåvarande Lantbruksstyrelsen emeller-var

tid centralmyndighetalltjämt i frågor gällde försöksdjursverksam-som
förheten. meddela tillstånd bedriva försöksdjursverk-Utöver att att

samhet och till destinationsuppfödning försöksdjur, meddelade Lant-av
bruksstyrelsen föreskrifter den etiska prövningen förordnadesamtom
ledamöter, ordförande och vice ordförande i de djurförsöksetiska
nämnderna. Vidare fanns det för samtliga nämnder sek-ett gemensamt
retariat fick nämndLantbruksstyrelsen. Fr.o.m. 1989 varje en egen
sekreterare. denna ordning uttalade den Engströmska utredningenOm
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kansålunda gällande ordningenDen1986:3, 64:följande Ds Jo s.
betydande veterinär-denbakgrund bl.a.motiveradväl mot avanses

Utred-Lantbruksstyrelsenkompetensmedicinska representerar.som
uppdelningtalar förstarka skälfunnithar emellertidningen att en

till-till det allmännaknutnafunktionersidan demellan å ärsomena
funktionersidan dedjurskyddslagen, å andraenligtsynsansvaret som

problemställningar-djurförsöksetiskamed dedirekt hör sammanmera
frågornasistnämndaför delägga annatGenom ettansvaretattna.

mening kunnaenligt utredningensbörlantbruksstyrelsenän manorgan
till proble-intressetdiskussionen och koncentreraetiskarenodla den

organisation,ochinriktningprövningensden etiskakring utanmen
djurskyddsfrågor.tillsynsmyndigheten itill högstasamtidig koppling

rådgivandefortsatttillmedverkapositivtbör påDetta sättett en
iföreslog CFNnämnderna.djurförsöksetiska Manhos defunktion att

Lantbruks-uppgifter legat pådeskulle fullgörafortsättningen som
handlägg-organisation ochetiska nämndernasdei frågastyrelsen om

ärenden.ning av
ibehandladesförslagutredningensEngströmskaDen prop.

CFNframfördes uppfattningenden1987/88:93. I attatt geman genom
etiskamed dedirekt hörfrågorför desamlatett sammansomansvar

för diskussionförutsättningarskapaverksamhet skullenämndernas en
prövningensetiskakring dentill problemenkunde koncentrerassom

ansvarsområdet förutvidgadevidare detanfördesinriktning. Det att
etiskaför denormgivning behövs nämn-omfatta denbordeCFN som
enhetlig be-förverkanämnden bordeverksamhet ochdernas även en

etiska nämnderna. Detdeärendenhandling de prövas avsomav
ledamöterna i deförborde havidare CFNnämndes attansvaretatt

information.ocherforderlig utbildningfårnämndernadjurförsöksetiska
myndigheterandrasamråd mediangeläget CFNansågs ocksåDet att

förhälsoförhållandenaförverkadeintressenterandra berördaoch att
tillfredsställande lösningdjurskyddssynpunktfrånfickförsöksdjuren en

80-81.s.

arbetsuppgifterCFN:s12.2

med in-1988:541förordningenreglerasverksamhetCFN:s genom
försöksdjursnämnden.för Centralastruktion

samordna ochuppgifttillharföljer CFNförordningen attAv att
ividare 2 §försöksdjur §. Det1frågor attplanera rör angessom

särskilt skall:nämnden
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mellan uppfödare försöksdjur, forskare,främja samverkan av perso-
har hand försöksdjur, djurskyddsorganisationer ochnal som om

myndigheter,
därvidplanering försöksdjursverksamheten i landet ochförsvara av

för förbättra försöksdjurssituationen,företa åtgärder att
främja utvecklingenförsöksdjur bl.a.begränsa behovet attgenomav

till djurförsök,alternativa metoderav
försöksdjursför-sammanställa statistikefter samråd med SJV över

brukningen,
arbete och bedömningfölja djurförsöksetiska nämndernasde av

frågor användningen försöksdjur,avom
för-metoder till djurförsökför utvecklingen alternativatill stöd av

förfogande,medel ställs till nämndensdela samtsom
högskolemyndigheter, berördamed berörda SVAtillsammans samt

för försöks-för de samlademyndigheter i övrigt verka att resurserna
frågor utnyttjasoch därmed sammanhängandedjursverksamheten

effektivt
.

skall verka förför budgetåret 1998 CFNregleringsbrevetI ettattanges
begränsning användningenbland husdjurendjurskydd samtgott en av

och planera deninnebär skall samordnaförsöksdjur. CFNDetta attav
syfte begränsa antalet djurförsöksdjur, iverksamhet rör att somsom

sinvidare skall redovisadjurförsök. CFNanvänds i Det attanges
metoder till djur-utvecklingen alternativaverksamhet såvitt avser av
prövningenför den djurförsöksetiskaförsök, huvudmannaskapet samt

information.försöksdjursanvändningen och spridaföljaarbetet med att
djurförsökmetoder tillutvecklingen alternativadet gällerNär angesav

Vidarestödja forskning.främja dennamålet är attatt att angesgenom
och forsknings-med andra myndigheterskall samverkaCFNatt

accepterademetoder djurförsöki syfte få andrabeviljande änattorgan
huvudmannaskapet förtestning. Beträffandeforskning och vidinom

åstadkommamåletdjurförsöksetiska prövningenden är attatt enanges
de djurförsöksetiskagod etisk prövningeffektiv, enhetlig och av

följaarbete meddet slutligen gäller CFN:snämndernas ärenden. När att
måletoch sprida informationförsöksdjursanvändningen är attatt man

alternativa metoder ochökad kunskapdärmed skall uppnå omom
1997/98:1, bet.försöksdjursfrågor. 23,andra Prop. utg.omr

mål regeringenövergripanderskr. 1997/982117. Det1997/98:JoUl,
oförändrat de åren.har varithar ställt för CFN senasteupp
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och verksamhetorganisation12.3 CFN:s

femton leda-bestårregeringen,styrelse,CFN:s utses numera avavsom
Tidigareordförande.ordförande och viceärmöter, var sexenvarav en

vilkainstruktionen för CFNangivet idvs. detmandaten bundna, varav
Sedanfick föreslå dessa ledamöter.och andramyndigheter organ som

regeringenändrad ochbestämmelsedennaår 1992 äger utseär numera
Ändringen haruppgiften.lämpade förbefinnsde mestsompersoner

i nämnden,sammansättningenförändringnågoninte inneburit större av
Läke-för bl.a.fortfarande företrädaredenna representerasutan av

medicinska-deKemikalieinspektionen,medelsverket, SJV, SVA, samt
forskningsråden.naturvetenskapliga Dessutomoch är representanter

meddjurskyddsorganisationer och ledamöterläkemedelsindustrin,för
biome-djurförsöksverksamhet ocherfarenhetkunskap ochsärskild av

i nämnden.forskning ledamöterdicinsk
föringårbyråchef tjänsten4 §. Inämnden finnsHos att svaraen

juridiskaredovisningenekonomiskaadministrativa och spörs-den samt
verksamheten i debyråchefen för frågorVidaremål. rörsomansvarar

i inter-deltatjänsten ingårnämnderna.djurförsöksetiska I även att
karak-övergripandearbetsuppgifterutföranationellt arbete och att av

byrådirektörstjänster. denIfinns det tvåbyråchefstjänstenUtövertär.
forsk-forskning,sköta frågori huvudsakingår dettjänsten att omena

vid utbildning. Imedverkastatistikredovisningningsanslag och samt att
registratorsuppgifter,skötabyrådirektörstjänsten ingårandraden att

sekreterarehandläggaruppgiftertelefonpassning och vissa att varasom
anställdochPersonal vid SVAförsöksdjursråd. MFR äri CFN:s som

nämndenskall biträda 4 §.försöksdjurssektomuppgifter inomför
rådgivandeberedande ochfinnas deskallCFNHos somorgan

fyrasammanlagtfinns detnärvarandebestämmer 5 §. Förnämnden
alternativ-,nämnden.rådgivande hos Dessaoch ärberedande organ

försöksdjursråd. DeCFN:sutbildningsutskottenetik- och tresamt
försöksdjursområ-inomarbetsuppgiftercentralaberederförsta organen

myndigheter, läke-forskning,ledamöter försitter bl.a.utskottendet. I
alternativ-tillersättning utgårdjurskydd. Vissmedelsindustri och

inte uppbärövriga utskottledamöterna imedanledamöterutskottets
arbetsinsatser.för sinaersättning

ansökningarbereda ochuppgiftAltemativutskottets prövaär att om
djurförsök,metoder tillalternativaför utvecklingforskningsbidrag av

sedanhar årforskningsfrâgor. CFNhandlägga andraockså attmen
antingendjurförsökalternativ tillforskningsstöd tilllämnat1980 som

minskat behovleda tillkandjurförsök ellerhelt kan ersätta avsom
förbättrad teknik.ellerförsöksdjur nygenom
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aktuella iskall handlägga sådana etiska frågorEtikutskottet ärsom
försöksdjur. Utskottet skall särskilt följaanvändandetsamband med av

arbete och bedömningar frågordjurförsöksetiska nämndernasde av
försöksdjur. Arbetet i utskottet initierasanvändningenangående av

vidarebefordrar 16-ärendenkansli, s.k. §huvudsakligen CFN:s somav
skallföreskrifter LSFS 1988:45till utskottet. Enligt § 16 CFN:s en

dels gäller djurförsök därdjurförsöksetisk nämnd anmäla beslut som
blirlöper risken tillfogas svårdjur kommer eller smärtaatt som

från etiskprincipiell betydelselångvarig, dels djurförsök ärsom av
sjunkit de16-ärenden har docksynpunkt. Anmälningar § senasteav

aren.
utbildningsfrågor rörandebehandlas olikautbildningsutskottetI

ansvarigt för bl.a. den årligaförsöksdjursanvändningen. Utskottet är ut-
djurförsöksetiskaför ledamöterna i debildning anordnassom

framtagningmedverkat i arbetet mednämnderna. Utskottet har även av
utbildningskrav för de bedriverföreskrifter allmänna rådoch somom

försöksdjur.djurförsök eller har vårddjurförsök, deltar i om
ochövergripande diskussions-försöksdjursrådets.k.Det är ett

och andraför myndigheter, universitetmed företrädarepolicyorgan
frågorförsöksdjursområdet. Rådet handlägger bl.a.inomintressenter

försörjnings-, miljö- ochutrustningdjurskydd, lokaler och samtom
hälsofrågor.

skriftserie in-utgivning spritthar sedan år 1985CFN genom av en
för belysa andraarbete, forskning ochformation nämndens attomom

försöksdjursområdet.frågeställningar inom
flera symposium under åren,anordnatCFN har närmareäven

ägde ochförsta symposiet år 1981fem tillfällen.bestämt vid Det rum
Därefter följde Thealtematives. år 1985and possiblekallades LD50

methods toxicityexperimentation, vitroof animal år 1988 Inethics
Immunotoxicology and inresearch, årand biomedical 1993testing

Effects of Toxicants Geneår 1997vitro possibilities och senast on
Signaling.and IntracellularExpression

myndig-samverka med andrahar skalltidigare CFNSom nämnts
få metoderi syfte andraoch forskningsbeviljandeheter änattorgan

testning. dettaforskning och vid Idjurförsök accepterade inom avseen-
Kemikalieinspektionens verksamheterLäkemedelsverkets ochde är av

dessa verksamhetererhåller informationsärskilt intresse. CFN om
ibland ledamöternamyndigheternasde två representantergenom

pådiskussionsmöteUnder hade CFNstyrelse. år 1997CFN:s även ett
Läkemedelsverket kringdelsdels Livsmedelsverket, gemensamma

samtalen förenades fortsättasamtalfrågor. Vid dessa attattman om
försöksdjursverksam-frågor kringinformerade i viktigahålla varandra
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heten. Under år har planerat1998 CFN samtal med Kemikalie-
inspektionen och MFR.

Föreskrifter och råd12.4 allmänna

Enligt djurskyddsförordningen har47 § 1988:539 CFN bemyndigats
meddela föreskrifter de djurförsöksetiska nämndernasnärmareatt om

organisation och prövningen ärenden. före-CFN har meddelatom av
skrifter bemyndigande finns:inom de områden där

CFN:s kungörelse LSFS 1988:45 med föreskrifter och allmänna-
råd den etiska prövningen användningen djur för vetenskap-om av av
liga ändamål m.m.

kungörelse LSFS 1989:38 med föreskrifter statistik-CFN:s om-
föring vid användning djur för vetenskapliga ändamålav m.m.

kungörelse 1989:39 med föreskrifter journal-CFN:s LSFS om-
föring djur för vetenskapligavid användningen ändamålav m.m.

upphävdnumera
föreskrifter allmännaCFN:s kungörelse SJVFS 1992:11 med och-

utbildningskrav vid användningen djur för vetenskapligaråd om av
ändamål m.m.

råddessa föreskrifter har CFN hittills meddelat sju allmännaUtöver
handläggningen vissa ärenden vid den etiska prövningen av an-om av

vetenskapliga ändamål rådvändningen djur för Dessa är:av m.m.

Produktion monoklonala antikropparNr 1-1990 LSFS 1990:21 av-
försöksdjurS 1990:22 ImmuniseringNr 2-1990 LSF av-

Rutinmässig immunisering kanin3-1990 LSFS 1990:23Nr av-
vård förva1991:23 Prövning frågor ochNr 4-1990 LSFS av om-

ring i samband med djurförsök
Användning toxicitetstesterNr 1992 SJVFS 1992:1125- av som-

letal dossyftar till fastställa akutatt m.m.
Djurförsök med experimentell ellerSJV 1996:48Nr 6-1996 FS-

ledsjukdom hos smågnagarespontan
framställningVävnadsprovtagning vid7-1997 SJVFS 1997:93Nr-

genetiskt modifierade och råttor.mössav

föreskrifter och allmänna rådSkillnader mellan

förregeringsformen används föreskrift beteckningkap.I 8 rätts-som
bestämmelser reglerar enskildaregler. Rättsregler regler ochär som
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bindandeföreskriftagerande.myndigheters Enoch är avpersoners
gällande inne-generelltgenerellt. den skallgäller Attkaraktär och vara

handlandevisst slag, vissasituationerbär den typerettatt avavavser
bestämdi allmännaberörtill eller påeller riktar sig sätt termerannat en

delegation, har be-efterriksdag och regering,Endastkrets personer.av
före-regeringsformen beslutahänvisning tillmedhörighet att om

regeringenbemyndigatdock, den harkanskrifter. Riksdagen attom
regeringendärvid medgevisstföreskrifter i över-meddela ämne, attett

ibestämmelsermeddelaeller kommunförvaltningsmyndighetlåta åt att
råd allmännaföreskrifter och allmännaSkillnaden mellan är attämnet.

enskilda.myndigheter ellersig forbindanderåd inte är vare
all-definierasforfattningssamlingsförordningen 1976:725§I l

tillämpningenrekommendationergenerellarådmänna enavomsom
handla i visstkan eller börnågonhurförfattning ett av-angersom

försärskilt bemyndigandebehöver inte ha någotmyndighetseende. En
kategorinområde. Tillsittråd påallmännakunna beslutaatt om

börhur denneanvisarbestämmelserallmänna råd hör en personsom
frittden enskildedet ändå stårdärsituationerförfara i vissa attmen

Tillönskade resultatet påuppnå detregeln och sätt.avvika från annan
enhetlig till-främjaskallreglerräknasallmänna råd även ensom

utveckling ibidra tilleller skallförfattningvisslämpning ensomav en
rådenbinder deninte formelltpraxisviss riktning somsommenav

1994/95:KU27betänkandeKonstitutionsutskottetssig till.riktar -
och tillämp-innebördangående tillsynförslagrevisorersRiksdagens -

ning.
bemyn-omfattar intedjurskyddsförordningeni §Bestämmelsen 47

materiella frågorgällerföreskriftermeddelafördigande CFN att som
nämnderna. Somdjurförsöksetiskai deprövningenden etiska ettkring

ochdjurförsöksetiska nämndernafor dehuvudmani sin rollled som
information har CFNspridaförCFN:sbakgrund attmot ansvarav

råden.allmännanämndameddelat de ovan
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urskyddstillsynen13

13.1 Inledning

Djurskyddslagen vård och behandling husdjur och andra djuravser av
de hålls i fångenskap eller används för vetenskaplig forskning ellerom

omfattarjämförliga ändamål. Tillsynen således antal djurett stort av
försöksdjurskilda slag och tillsynen således delendastutgörav en av

den totala tillsynsverksamheten. Djurskyddstillsynen djurförsököver
frånskiljer sig i många avseenden den tillsynen,normala främst därför

djuren får för lidande försöket godkänt djurför-utsättas äratt om av en
söksetisk sig vidarenämnd. antal olika djurslagDet rör ett stortom
med varierande djurhållning ochbehov vård. Tillsynen djurför-av av

densök kan därför inte komplicerade, så i fallmest vartanses vara om
komplicerade djurskyddstillsynsområdena. funge-de välEnmesten av

tillsyn viktig för erhålla brarande mycket djurskydd.är att ett

jordbruksverk1 3.2 Statens

förSJV bl.a. frågor djurens miljö, hälsa och smitt-röransvarar som
skydd. efterlevnaden djur-SJV den centrala tillsynenutövar över av
skyddslagstiftningen. den regionala tillsynenLänsstyrelserna utövar
och kommunerna den lokala har dessutom till uppgifttillsynen. SJV att
samordna de övriga tillsynsmyndigheternas verksamhet och vid behov
lämna råd och hjälp i den verksamheten. Med stöd djurskyddslagenav
och djurskyddsförordningen djurskyddsföreskrifterhar meddelatSJV

olika slag.av
När det gäller djurförsöksverksamheten den myndighetSJVär som

frågor tillstånd bl.a. använda djur vid vetenskapligtprövar attom
försök och tillstånd till uppfödning försöksdjur djur-19 §om av a
skyddslagen och djurskyddsförordningen. frågor40 § SJV prövar även

godkännande föreståndare för djurförsök 20 §om av som ansvarar
djurskyddslagen. Lokaler för försöksdjur får inte uppföras, tillbyggas
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godkänt lokalernaförhandJordbruksverket påbyggaseller attutanom
lokal ändras pågällerdjurskyddssynpunkt. Detsamma ettfrån när en

för ända-harlokal föruteller använtsväsentligt annatnärsätt somen
djur-för försöksdjur 55 §lokalinredsanspråk ellermål itas som

frågoruppgifter ingårskyddsförordningen. I SJV prövaäven att om:s
förutrustningtekniskochtekniskagodkännande system nyav nya

verketsundantag frånfrågordessutomdjurhållning. SJV prövar om
frånföreskrifter undantagmeddelathar bl.a.föreskrifter. SJV om

stycketförstaförsöksdjur i 19 §uppfödningbestämmelserna avom
djurskyddsförordningen.djurskyddslagen 50 §meningenandra

genetisktverksamhetförtillsynsmyndighet rörVidare SJVär som
genetisktlagen 1994:900skall tillseochmodifierade djur att om

efterlevs.modifierade organismer
djurfrågor,föravdelningenbereds inom SJVDjurskyddsfrågor
djurhälso-djurmiljöenhet,internationellt kansli,består ett enenavsom

medpersonaltjänstgörsmittskyddsenhet. På enheternaochenhet en
bered-veterinärer. Ibyggnadsfrågorochi husdjurs-kompetens samt

juridiskafrån verketsjuristerdjurskyddsfrågor deltar ävenningen av
enhet

frånförutomdjurskyddsrådhar inrättat representanterSJV ett som,
länsstyrel-Riksförbund,LantbrukarnasfrånmedlemmarbestårSJV av, Lantarbetarför-SvenskaKommunförbundet,SvenskaNSMPD,serna,

SverigesRiksförbund, Lant-Djurskyddsföreningarsbundet, Sveriges
hardetta rådVeterinärförbund. Genomoch Sverigesbruksuniversitet

ocherfarenheterredovisa sinamöjlighet attberettsmedlemmarna att
till SJV.djurskyddsområdetförslag inomochsynpunkterframföra sina

tillhör SJV:sförsöksdjursfrågordeDjurskyddsrådet diskuterar som
ansvarsområde.

Länsstyrelserna13.3

inom länet. InomdjurskyddetfrågorförLänsstyrelserna omsvarar
förlänsveterinären,länsexpert,finnslänsstyrelsen ansvararsomen

veterinäraallmännadjurskydd ochlivsmedelskontroll,frågor rörsom
tillsynenregionaladenlänsstyrelsernaalltså utövarfrågor. Det är som
tillsyns-de andraliksomLänsstyrelserna får,djurskyddslagen.över

förbehövsförbudochföreläggandenmeddela demyndigheterna, som
efter-skallstöd lagenmedmeddelatsföreskrifterellerlagenatt avsom

meddelafår dessutomLänsstyrelsernadjurskyddslagen.26 §levas
omhändertas 29skalldjurbeslutadjur ochhandförbud ha attatt om

dessutomlänsstyrelsernafall fårvissadjurskyddslagen. Ioch 31
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besluta omedelbart omhändertagande djur djurskydds-32 §om av
lagen.

Omfattningen länsstyrelsemas arbete vad gäller tillsyn för-av av
söksdjursverksamheten varierar länsstyrelserna,mellan kanmen gene-
rellt liten.sägas vara

13.4 Kommunerna

för denAnsvaret kommunala tillsynen djurskyddslagen liggeröver
vanligtvis på miljö- och hälsoskyddsnämnd eller miljönämnd. Ien en
24 § djurskyddslagen stadgas kommunerna skall ha tillgång tilldjur-att
skyddsutbildad denpersonal i omfattning behövs för nämnder-attsom

skall fullgörakunna sina på tillfredsställandeuppgifter ett sätt.na
lokala djurskyddstillsynKommunernas uppvisar variation,storen

både vad gäller djurslag och djurhållningsmetoder. storstadskommu-I
kan tillsynsobjekten domineras sällskapsdjur och sporthästarner av

medan det i landsbygdskommuner till övervägande del kan sigröra om
lantbrukets djur. endast vissa förekommerI kommuner djurförsök. Hur
tillsynen bör och vilken kompetens djurskyddsinspektörerna börutövas

berorha till del på vilka tillsynsobjekt finns i kommun.stor som resp.
förekommer kommunerDet samverkan utnyttjaratt genom gemen-

djurskyddsexpertis. Skälet dettaför kommunerna inte harär attsam
funnit det möjligt personal med motsvarande kom-avsättaattvara egen

för på delar den arbetstidentotala arbeta med djurskydds-petens att av
tillsyn i den kommunen. flera fall det rationelltI mest att ut-egna anses
nyttja befintlig kunskap hos grannkommunen. rättsligt hinderEttt.ex.

kommunal samverkan s.k. lokaliseringsprincipen,denär ärmot som
reglerad i kap. kommunallagen Principen2 1 § 1991:900. innebär att
den verksamhet kommun bedriver skall allmänt intressesom en vara av
och ha anknytning geografiskatill det området eller till deegna egna
medlemmarna. lokaliseringsprincipen följerAv vidare kommunatt en
inte får ha hand sådana angelägenheter det ankommer enbartom som

kommun, landstingeller eller någonstaten, annatetten annan annan
sköta. Lokaliseringsprincipen innebär därför hinder för kom-att ett

möjligheter i uppdragsform djurskydds-erbjudaatt t.ex.munernas
tjänster varandra. 65 ff.SOU 1996:13 s.
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angåendeutredningsförslagTidigare13.5

urskyddstillsynen

urskyddstillsynOffentligBetänkandet13 .5. 1

huroch utvärderaskulle redovisautredningtillsattesjuni 1995I somen
lagenmed stödoch1988:534djurskyddslagenenligttillsynen av
fort-hur tillsynenförslag påoch lämnaföreskrifter bedrevsmeddelade

i februariredovisadesarbeteUtredningensanordnas.sättningsvis borde
1996:13.djurskyddstillsyn SOUbetänkandet Offentlig1996 genom

och förslagövervägandenSammanfattning av

regelbunden djur-meningdjurskyddstillsynsutredningensEnligt var en
skulle kunna haför kommunernaförutsättningskyddstillsyn att enen

Utred-kommungränsema.inomdjurhållningenhuruppfattning ärom
regelbundenutövadeinteemellertid alla kommunerfannningen att

skeddetillsyn,tillämpade sådankommuneroch i mångatillsyn som
djurskyddstillsynsutred-fannVidareofta.tillräckligtintetillsynen

till-djurskyddstillsyn inteikompetenskommunernasningen att var
ochdjurhållningkunskaperframför alltgälldefredsställande. Detta om

bristfälliga.juridiska kunskapernadeocksådjurskydd, varmen
ochborde brameningdjurskyddstillsynsutredningens tro-Enligt en

deerfarenhetochkunskapkännetecknadjurskyddstillsynvärdig av
skulleDärigenomtillsynen avsåg.djurhållningdendjurslag och som

djurskydds-frångodtagbardjurhållningenbedömakunna varomman
rättssäkerhet.präglasvidarebordeDjurskyddstillsynensynpunkt. av

borde intedessutomdjurskyddstillsynenframhöllVidare att sesman
in-hand sikte påförstaikontrollerande funktion taenbart utansom en

såväldjurskyddsaspekter pårådgivningochupplysningformation, om
djurinnehav. Djur-enskildaallmänhetdjurhållning i personerssom

denförbättraåtgärder förföreslog radskyddstillsynsutredningen atten
ökaderegister,tillsyn,regelbundenbl.a.tillsynen,kommunala mer

kommunaltillmöjlighetertillsynspersonalen, ökadeförkunskapskrav
och veterinärer. Manmellan kommunersamarbeteoch ökatsamverkan

tillsynensiktedirektförändringdock ingenföreslog tog avsom
130-137.1996:13försöksdjur. SOU s.

framgårarbetedjurskyddstillsynsutredningens ävenattAv man
verksamhet.stödjandesamordnade ochiföreligga SJVfunnit brister :s

utredningen SJVföreslogbristerdessamedtill attkommaFör rättaatt
ocksådjurskyddstillsynenförverksamhetsplanerårligasinabl.a. i

lokala tillsyns-regionala ochdeför vad verketskulle redogöra attanser
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myndigheterna bör prioritera i tillsynsarbetet under det kommande
verksamhetsåret. Vidare föreslog utredningen SJV skulleatt göra en
särskild satsning utarbeta djurskyddsföreskrifter,att att samman-
ställa information för tillsynspersonal principiellt intressanta rätts-om
fall inom djurskyddsområdet och framställa skriftlig information ochatt

information för tillsynspersonal. Dessutom föreslog utredningenannan
länsstyrelserna och kommunerna bordeatt årsrapporterupprätta över

sin djurskyddsverksamhet så SJV kunde följa verksamhets-att upp
planeringen och kan få uppfattning hur djurskyddstillsynenen om
utövades tillsynsmyndigheterna. Utredningen föreslog också SJVattav
borde undersöka vilka möjligheter det fanns förstärka djurskydds-att
tillsynen omprioriteringar inom SJV och ansåg det angelägetgenom att
verket kom till med den personalomsättningrätta understora som

år negativt påverkat kontinuiteten och kompetensen vid verketssenare
djurskyddsfunktion. SOU 1996:13 149-153.s.

Särskilt ansvarsfördelningen mellan Jordbruksverket och Centralaom
försöksdjursnämnden

Djurskyddstillsynsutredningen fann anledning diskuteraäven ansvars-
fördelningen ärenden mellan myndigheter deltar i djurskydds-av som
tillsynen. Vad gäller försöksdjuren konstaterades bl.a. det finns tvåatt
myndigheter från djurskyddssynpunkt har för försöksdjurs-som ansvar
verksamheten, nämligen SJV och CFN. Vidare konstaterade attman
SJV:s centrala tillsynsuppgifter gällde försöksdjursverksamhetenäven
och SJV:s allmänna kompetens inom djurskyddsområdet bety-att var
delsefullt i SJV:s arbete med försöksdjursfrågor.även anfördeMan
vidare s. 159-163: Det finns följaktligen flera beröringspunkter
mellan Jordbruksverkets allmänna djurskyddsarbete och det djur-
skyddsarbete försöksdjur. Jordbruksverket har vidare undersom avser

tid särskilt på kompetensutveckling personalsatsatsenare av egen som
arbetar med försöksdjursverksamhet. Som exempel kan nämnas att en
veterinärinspektör arbetar heltid med djurskyddsfrågor rörnumera som
försöksdjur. Vidare kan 24 nyligennämnas att experteren grupp
knutits till Jordbruksverket för lämna underlag till planeradeatt nya,
föreskrifter försöksdjur. Enligt utredningens uppfattningom - - -

Centrala försöksdjursnämnden förankradär inom försöksdjurs-mer
verksamheten vad Statens jordbruksverkän Nämnden harär. t.ex.
regelbunden samverkan försöksdjur och djurförsök med detom
organiserade djurskyddet, forskningen och berörda myndigheter.
Nämndens utbildnings- och informationskanaler inom försöksdjursom-
rådet etablerade. Nämnden har vidareär regelbundna kontakter också
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metoderalternativaframinriktadeforskaremed sådana är att tasom
djurförsöksverksam-kontakter medJordbruksverketstill djurförsök.

Centralaomfattandeinte såmeningutredningensenligtheten är som
tillsynsmyn-centralfunktionsinförsöksdjursnämndens. Genom som

omfattandeallsidig ochemellertidJordbruksverketdighet har meren
försöksdjurs-Centraladjurskyddsområdethelainom änkompetens

försöksdjursverksamhetenförbetydelsefulltnämnden, vilket är genom
djur-det allmännafinns mellanberöringspunkterde många som

Verket harförsöksdjur.djurskyddsarbeteoch det rörskyddsarbetet som
ochbyggnadsteknisk kompetensveterinärmedicinsksåvält.ex. som

kontakt-bretthar vidareVerketförfattningsarbete.erfarenhet ettstor av
djurskyddsområdet.myndigheter inomochorganisationermednät

ansvarsför-till denfann med hänsynDjurskyddstillsynsutredningen
be-myndigheternaoch detochmellan CFN SJVfanns sättdelning som

dubbelarbete inomförekom någotknappastdetarbetet på,drev att
uppfattningdjurskyddstillsynsutredningensEnligtförsöksdjursområdet.

blisikt kunnaför sigförsöksdjur i ochskulle tillsynen över mer
från SJVfördesförsöksdjurrördeuppgifter överallarationell somom

tillsynsmyndighetcentralockså blev övernämndentill såCFN, att
överföringsådanmednackdelförsöksdjursverksamheten. En aven

ochkompetensallmännadock SJV:suppgifter störreattvaraangavs
användas såkunnaskulledjurskyddsområdet inteförankring inom
nackdelförsöksdjursverksamheten. Enförrationellt somannansom nu

central tillsyns-ytterligaredubbelarbeteförriskennämndes enomvar
skulleuppgifternatillskapades. Omdjurskyddsområdetmyndighet

förutomsannoliktdetansåg mot-till CFN attflyttas från SJV t.ex.man
skulle be-djurskyddsresurserallmännaockså vissasvarande resurser

därförblevbedömningsamladeUtredningensnämnden.föras tillhöva
ansvarsfördelningenändraaktuelltintenärvarandedet för attatt var

163.och CFN s.mellan SJV

fördjurskyddslagenÖversyn §enligt 2kommunernas ansvarav
försöksdjurtillsynen över

kommunernasanalyseradeDjurskyddstillsynsutredningen även ansvar
Enligt dennaförsöksdjur.för tillsynendjurskyddslagen överenligt 2 §
skyddasochbehandlas välskall djurstycke motparagrafens första

emellertidparagraf stadgasstycketandralidande.onödigt Av samma
ändamål, inteliknandevetenskapliga ochanvänds fördjur,att som

använd-sjukdom videllerlidandeför onödigtskall utsattaanses vara
nämnd.djurförsöksetisk Dettatillstyrktshardennaningen, av enom

motiveradesförarbetenakraft juli 1990. Avden lträdde iandra stycke



SOU 1998:75 Djurskyddstillsynen 161

tillkomsten paragrafens andra stycke med kravet djur inteatt attav
onödigtvis skulle för lidande och sjukdom tillgodosågs bl.a.utsättas

den etiska prövningen i de djurförsöksetiska nämnderna. Avsik-genom
med gällande bestämmelser den bedömningten attangavs vara av

angelägenheten forskningen gjordes de djurförsöksetiskaav som av
nämnderna skulle bindande för tillsynsmyndighetema. fallI annatvara
skulle den etiska förloraprövningen del sitt värde. Miljö- ochen av
hälsoskyddsnämnden inte helleransågs ha sådan särskild kompetens

bör krävas för försök borde få utföras eller inte.prövaatt ettsom om
Nämnden hade i stället viktig uppgift till försöket utfördes iatt atten se
enlighet tillstyrktamed den ansökningen och djurens vård ochatt
förvaring samband med försöksverksamheten tillfredsställandei var
från djurskyddssynpunkt. föreslogs därför lagen borde förtyd-Det att
ligas det klarare framgick djurförsök tillstyrktsså hade vidatt att ettom
den etiska prövningen så skulle djuret, såvitt försöket,avsåg inte anses

för onödigt lidande eller sjukdom.utsattvara
vände sig till chefen för Jordbruksdepartementet iNSMPD augusti

med förslag djurskyddslagen1994 2 § skulle återfå sinattom ur-
sprungliga lydelse. anförde på grund tillägget i lagrummetMan att av

det de rådgivande djurförsöksetiska nämndernas beslut heltvar som
styrde den ansvariga tillsynsmyndighetens möjlighet att trots attagera,
de djurförsöksetiska nämnderna inte alls fältet enbartpåute utanvar
behandlade ansökningarna på Enligt uppfattningNSMPD:spapperet.

talade för dendet ingenting nuvarande lydelsen skulleattvar som vara
kvar, den ändå blev kvar krävdes det deåtgärder så attmen om
djurförsöksetiska nämnderna fick betydligt skyldigheter ochstörre
därmed skulle kunna ställasnämnderna till inte kravenansvar om

pekadeuppfylldes. djurförsöksetiskaNSMPD på de nämnderna inteatt
hade uppföljningsansvarnågot ansökan väl hade behandlats ochnär
ansåg det riksdagens mening endast nämnden skulleatt attom var

för försöksdjurens skydd behövde uppföljning ingå iävenansvara
arbetet.

Djurskyddstillsynsutredningen fann det inte förelåg några störreatt
förproblem tillsynsmyndighetema gränsdragningar vid till-göraatt

djurskyddslagen vidlämpningen § sin tillsynsverksamhet.2 Detav var
heller helst tvekan kommunerna alltjämt hadeingen att ettsom om an-

för tillsynen försöksdjur. Djurskyddstillsynsutredningen fannöversvar
dock fanns skäl formuleringen paragrafensdet något ändraattatt av

eftersomandra stycke, innebörden stycket inte framgår enbartav av
lagtexten. Utredningen föreslog därför andra stycket skulle haatt
följande lydelse: Djur, föranvänds ändamål i 19 §som som avses
första stycket, skall inte för onödigt lidande ellerutsattaanses vara

1841156
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djurförsöks-har tillstyrktsdennavid användningen,sjukdom av enom
ansökningen.tillstyrktamed denutförs i enlighetetisk nämnd och

detsammanhangframhöll i dettaDjurskyddstillsynsutredningen att
djurför-i detillsynsmyndigheterna deltarbetydelsefullt de lokalaär att
hittills.utsträckningsammanträden isöksetiska nämndernas änstörre

barakunskap intefå värdefullsåTillsynsmyndigheterna skulle sätt
nämndernaavvägningardeockså gördjurförsöken utan somomom

förlidandetandra sidanbetydelse och åförsöketssidanmellan å ena
därigenom kunnanämnderna skulledjurförsöksetiskadedjuret. Också

förhållanden.tillsynsmyndigheternaskommunaladefå kunskap om
tillsynsmyndigheternasochför nämndernasömsesidiga förståelsenDen

1996:13öka. SOUdärmed skulle kunnaansågverksamhet s.man
175.184.

Departementspromemorian 1997:11Ds13.5.2

jordbruksdeparte-lämnade1997:11 Jdepartementspromemorian Dsl
idjurskyddslagen 1988:534. Deändringar itill radförslagmentet en

det till departe-följdändringarnapromemorian föreslagna attavvar en
olika myndigheter,frånframställningarinkommit flerahadementet

djur-försöksdjuren ochbl.a.rörandeochorganisationer personer
djurskyddetrördeEG-bestämmelservissaskyddstillsynen samt att som

medlem-med Sverigesi ochlagstiftningi svenskinförlivasbehövde
därförhadeJordbruksdepartementeteuropeiska unionen.skap i den

tillsynengällde frågandetdjurskyddslagen. Närgjort översyn omaven
promemoriananfördes iförsöksdjursanläggningarförsöksdjur ochöver

omfattarenligt lagenförsöksdjurAnvändningföljande s. 51-52: av
komplice-frånsig alltverksamheter. Detolika rörmånga typer omav

tillläkemedelframställningochforskningvetenskapligrad av
idjurskyddstillsynenSjälvfallet måstedjur.undervisningskolornas om

verksamhetoch dentillsynsobjektetefteravseendenvissa somanpassas
nämnderkommunalaeller dedentillsynendagbedrivs där. I utövas av

Oftadjurskyddstillsynen.för utgörövrigti ansvararsom
tillsyntotalainspektörensförsumbar delförsöksdjurstillsynen aven

genomsnittkanske ibesökstillsynsobjektendeoch många större enav
försöksdjurs-Liksomtillfredsställande.ifrånlångtgång år. Detta ärper

ställerdjuren,hanterarkrav denofta ställer högaverksamhet som
ochkompetenskrav påobjekt högasådanatillsynsansvaret över

Inspektö-verksamheten.tillsynenhos demkunnande överutövarsom
kunna konstateragodkänd ansökanutifrånvid tillsynmåste enren

djurhållningdåligupptäckakunnaoch i övrigtavvikelsereventuella en
Inspektörenförsöksdjursverksamhet.kompliceradförinom ramen en
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konstruktivbör för kunna adekvat och tillsyn självfalletutövaatt en
djurhållningväl insatt i och djurens beteenden i allmänhet,vara men

också väl bekant med vetenskaplig användning djur och deavvara
särskilda problem sådan användning kan upphov till. Inspektörer-en ge

förbättringarbör också kunna råd i djurhållningen underomna ge
speciella förhållanden. ställer höga krav specielldessa Detta en

inspektörer särskilt gäller tillsyn dekompetens hos dessa vad storaav
eller i andra avseenden komplicerade tillsynsobjekten. Medmer an-

den lokala djurskyddstillsynen beträffandeledning härav bör
försöksdjursanläggningar Jordbruksverket.försöksdjur och utövas av

för anställa kompetenta inspektörerJordbruksverket bör ändamålet som
uppgift tillsyn sådana djur och anläggningar.har till utöva överatt

tillsynsobjekt såvitt försöksdjur okom-Emellertid mångaär även avser
fallplicerade. ofta fallet med naturbruksskolor. dessa krävsSå Iär t.ex.

förofta kunskap försöksdjursverksamhetinte djupare att garan-en om
Jordbruksverket bör med anledning härav hagod tillsyn.tera en

för viss lokalmöjlighet föreskriva länsstyrelse skallattatt en ansvara
för tillsynen borde i princip kunnaförsöksdjurstillsyn. --- Kostnaden

avgifter.täckas av
vad gäller djur-innehöll förslag till ändringarPromemorian även

andra djur försöksdjur.skyddstillsynen över än

genomförasFörslaget kom inte att

hade remissbehandlatsEfter departementspromemorian 1997:11Dsatt
november 1997överlämnade regeringen den 27under hösten 1997

riksdagen förändringar i djurskyddslagen tilll997/98:28prop. om
för-flera kritiska höjdesförhållandetbehandling. Det röster motatt

omfattaderörande djurskyddstillsynen,i promemorianslaget som
regeringenförsöksdjuren, innebartillsynen alla djur och inte bara attav

rörande djur-föreslå lagändringarvalde i propositionen inte någraatt
gäller djurförsöksverksamheten.inte heller vadskyddstillsynen, alltså

för djur-dock främst gälltInvändningarna förslaget hade ansvaretmot
djur försöksdjur.skyddstillsynen andraöver än
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ochövervägandenUtredningens14

förslag

förhandlingsplantillFörslag14.1 att

begränsaytterligare
försöksdjursanvändningen

i olikadiskuterats50-procentiga måletdet s.k.harEUInom samman-
helt klartstår dettvingande,interättsligaden ärhang. Fastän statusen

högtocksåMålsättningenprioritet inom EU.hög ärfrågan har avatt
politiskt värde.

fingervisningbestämdmiljöhandlingsprogramfemte utgörEU:s en
olika medlems-dedjurförsökanvändersåväl deatt somsomom

för-användningenminskakraft förmedskall arbetaländerna att av
försöksdjursan-utvecklauppfattningenallmännasöksdjur. Den är att

princip.deenligt 3 R:nsvändningen
detsituation ochdjurensutgår frånarbetetnödvändigt attDet är att

försöka begränsasuccessivtinriktningenmarkerastydligt är attatt an-
djurför-plågsammafå bort deSpeciellt viktigtdjurförsök.talet är att

politiskadetflera nivåer: påfortgåbörframtida arbetetsöken. Det
bland forskarna.ochmyndigheternahosplanet,

Politisk styrning

politisk målstyr-viareglerasdjurförsökspolitikennödvändigtDet är att
förbättra,sikte påenbart insatserdärvid inte attning. krävsDet tarsom

djurförsök. Detanvändningennuvarandedeneller reduceraersätta av
långsiktigaåtgärder ochförebyggande över-påviktigt att satsaär även

uppgiftmiljö. viktigoch Envår hälsa ärförbättramål förgripande att
kanförsöksdjursanvändning intevilkenvidare ange-att ansessomange

i enlighetbör arbetainnebärsynpunkt. Dettafrån allmänlägen att man
princip.med de 5 R:ns
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stiftavid politisk styrning möjlighetenfrämsta medletDet är att
därvid interegler. Lagstiftningsarbetet kanlagar och införa andra

följdlagstiftning,djurskyddslagen och dessendast sikte på utanta
påverkardirekt eller indirektomfatta andra områdenmåste även som

kemikalie-exempel härpå kandjurforsöksanvändningen. Som nämnas
nödvändigt Sverige fortsätterlagstiftningen. Det är även attatt

inom ikraft internationella sammanhang och EUsig med iengagera
djurförsöksanvändningen.frågor rörsom

målstymingen blir effektiv ochden politiskamöjliggöraFör attatt
in-erhåller erforderligde politiskaadekvat det viktigtär att organen

lämplig ordning härför kandjurförsöksfrågorna.formation En varaom
medskrivelse till riksdagenkontinuerligt lämnarregeringenatt en

uppgifter måleninnehållaupplysningar. Skrivelsen börsådana även om
for verksamheten.

Myndigheterna

djurförsöks-för olika frågor inommyndigheterDe ansvararsom
arbetet med begränsaviktig roll ianvändningen har också atten

stöd till alternativaförsöksdjur. gäller bl.a.Detanvändningen meto-av
försöksdjursfrågor, informa-samordning olikadjurförsök,der till av

förändringarlämnar förslag tillUtredningentionsspridning somosv.
myndigheterna underde aktuellaförbättrat arbeteskall leda till ett av

avsnitt 14.2.3.

rollForskarens

arbetet begränsa djur-iforskarna ocksåenskildaDe är attstor resursen
vilka projektforskningen inriktas på,försöksanvändningen. Vad som

deltillmetoder används,och vilkaprioriteras avgörs stor avsom
där-ansvariga myndighetersamverkan medforskarna själva. Deras är

betydelse-och forskningens etikforskarnasför vikt. Vidare ärstorav
medvetenhet etiskaochDärvid utbildning kringfulla faktorer. är om

för forskningen iallmän karaktärfrågorfrågor viktigt. Detta stort.är av
parlamentariskabehandling denföremål förEftersom frågorna är av

funnit skälhar vi inteforskningsetik dir. 1997:68,utredningen attom
förunder avsnitt 14.2.3vadåtgärder attutöveröverväga som anges

frågor i forskningen.hantering etiskatillfredsställandeuppnå aven
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14.2 Behov förändringar deav av

myndigheter för frågoransvararsom

försöksdjursanvändningenrörsom

SverigeI det, liksom i andra tillåtetländer, använda djurförsökär att
för vetenskapliga och liknande ändamål. Denna användning dockär
omgärdad bestämmelser ställer villkor för verksamheten.av som upp
Regelverket området till restriktivitet. Lagstiftarens ambi-manar
tioner minska djurförsöksanvändningen långtså det möjligt fram-att är
går också förarbetena till djurskyddslagstiftningen. CFN, SJV, deav
djurförsöksetiska nämnderna och kommunerna de myndigheterär som
främst har för djurförsöksfrågoma hanteras påansvaret att ett
tillfredsställande sätt.

Användningen djurförsök komplex fråga. Djurförsökärav en an-
vänds för mängd olika syften fleraoch i olika sammanhang. Deen
olika verksamheterna olikahar också premisser. Djurförsöksverksam-
heten omfattandehar genomgått utveckling och blivit alltmeren
tekniskt inriktad. verksamhetDenna ställer höga krav på kompetens,
inte det frågor försöksdjuren.minst gäller Vidare har framställ-rörsom

och användningenningen djur väckt frågor. Djurför-transgenaav nya
ställer således högasöksverksamheten krav på alla inblandade. Detta

gäller de myndigheterinte minst för frågor dennarörsom ansvarar som
verksamhet.

djurskyddshåll finns det dockFrån kritik hur djurförsöks-en av
Tillfrågorna hanteras i praktiken. viss del grundar sig detta det för-

Ävenvi huvudhållandet använder djurförsök. bland deöveratt taget
djurförsök i sinanvänder sig verksamhet finns kritik, främstavsom en

myndigheternas arbete. En delriktad kritiken hur bestäm-mot motav
melserna djurförsöksverksamheten tillämpas och de ansvarigamotom
myndigheternas hantering handläggning dessa frågoroch av anser
utredningen inte kan avfärdas.

14.2.1 djurförsöksetiska nämndernaDe

Sverige inrättade djurförsöksetiskaredan år lokala nämnderna.1979 de
Numera har det i flera länder inrättats nämnderandra påäven som
liknande skall förhandsgranska tänkta djurförsök. finns inter-Detsätt
nationellt utbredd uppfattning institutionella etiska nämnder oftaatten
har den bästa förutsättningen vilka djurförsökdebattera detatt som
ligger allmänhetens utföra, särskilti intresse låter lekmänatt om man
ingå ledamöter i hitta de optimala formerna förnämnderna. Attsom
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sådana nämnder emellertid inte lätt. framgåttSom avsnittet deär av om
svenska djurförsöksetiska nämnderna, har dessa under årens lopp kom-
mit förändringargenomgå bl.a. vad gäller sammansättningenatt av
ledamöter, nämndernas uppgifter och karaktären deras avgöranden.
Nedan redovisar utredningen sina överväganden i frågor bedömtssom

särskild betydelse för den etiska prövningen.vara av

Nämndernas sammansättning

Utredningens granskning de djurförsöksetiska nämndernas arbeteav
under 1996 har visat reservationer nämndernas beslutatt mot att
tillstyrka ansökningar djurförsök förekom i mellan 8-25 procentom

ärendena hos nämnd. främst för djur-Det representanterav resp. var
skyddet reserverade sig. övrigt det i huvudsak politisktIsom var
föreslagna och tillsatta ledamöter reserverade sig i någon störresom
omfattning. Förhållandet de flesta ansökningar tillstyrks och det iatt att
princip aldrig förekommer forskare sig beslut haratt mot ettreserverar

från djurskyddshåll ochuppmärksammats allmänheten.
redovisats består nämnderna vidtidigare sina sammanträdenSom

ledamöteri huvudregel tolv ordinarie ordförande.samtav ennumera
antingen forskare eller försöksdjurspersonal.Sex ledamöterna ärav

Vidare ledamöter lekmän, två djurskydds-är representerarvaravsex
Ordföranden juridiskt lagfaren.organisationer. viktigtDetär är att

forskare och försöksdjurspersonal tillsammansandelen utgörnotera att
hälften det totala antalet ledamöter, ordföranden oräknad. Det ärav

för ialltså inte någon majoritet i nämnden de ledamöter sitt yrkesom
djurförsök försöksdjur.arbetar direkt med ellernågot sätt

Utformningen sammansättningen ledamöter i de djurförsöks-av av
förviktig fråga och avgörande utgången videtiska nämnderna ärär en

sammansättning har också varitden etiska prövningen. Nämndernas
föremål för tidigare utredningar. ursprungliga ordningen,Den som

lekmännen i minoritet, i samband med 1988innebar övergavs attatt var
års djurskyddslag antogs.

de ledamöter forskare och försöksdjurs-naturligtDet ärär att som
personal generellt har kunskaper djurförsöksanvänd-störresett om
ningen och försöksdjur vad lekmännen i nämnden har. ocksåDet ärän

forskarede ledamöter själva eller påmeningen är annatatt som som
arbetar med försöksdjur skall bidra med sin kunskap vid nämndenssätt

ledamöter mycket viktigarbete. den aspekten denna kategoriUr är av
dels till ansök-för nämnderna skall ha förutsättningar attatt att se

djur-ningarna blir tillräckligt utredda, dels granska ansökningarna ur
nämnder-skyddssynpunkt. emellertid viktigt komma ihågDet är att att
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skall vidarbete inte Nämnderna sinvid dessa uppgifter.stannarnas
lidandetprövning ställt förhänsyn till försökets betydelseäven motta

allmän synpunkt.djuret försöket frånkan angeläget Församt om anses
i nämnderna.fullgöra denna bred kompetens Denprövning krävsatt en

häravfår bakgrundnuvarande indelningen olika kategorier motav
inte skäl föreliggaväl finner därföravvägd. Utredningen attanses

ändra rådande sammansättningen i nämnderna.den
dock betona betydelsenUtredningen vill i detta sammanhang attav

för frågordenämndledamöterna har intresse och engagemang som
djurförsöksetiska nämnderna. urvalsprocessen knytabehandlas i de I att

det därför angeläget denlämpliga ledamöter till nämnderna är att
redovisar uppdragets innehåll och demyndigheten tydligtansvariga

tål vidareställs ledamöterna.förväntningar Det att attupprepassom
nämnderna knyta ledamöterför tillansträngningar bör göras att som

alternativa metoder till djurförsök.i frågahar kunskaper om

ärendenNämndernas beredning av

skall tillse ärendena etisknämndernadjurförsöksetiskaDe att om
allsidigt granskade från djurskyddssynpunkt.ochblir utreddaprövning

nämnderna beakta vidde frågor har sinbl.a.innebärDet attatt som
tillräckligt belysta. finnsskall bli närvarandeärendena Förprövning av

nämnder i landet. Under år 1997 prövadedjurförsöksetiskadet sju
ansökningar.624dessa tillsammans l

föreskrifter1988:45 och allmänna rådLSFSkungörelsenI om om
djuranvändningen vetenskapligaför ända-etiska prövningenden avav

inte behövernämnderna särskilt aktiva förmål attatt varaangesm.m.,
kring försöketsutredning betydelse frånochuppgifterfå fram veten-

utredningspliktenskaplig eller allmän sägssynpunkt. Den näm-annan
ligen ligga på sökanden.

begränsaviktigt arbete idjurförsöksetiskaDe nämnderna har attett
bl.a. ställ-Nämnderna skalldet antal djur används i djurförsök. tasom

användninguppnåsning till syftet med verksamheten kan utan avom
Nämndernatillfredsställande metod.djur med hjälp någonav annan

tidigareupprepandeonödigtförsöketskall diskuteraäven är ett avom
krävs för kunna be-försök. särskildagjorda kompetensDen attsom

representeradundantagsvisdöma denna frågor finns endasttyp av
förutsättningarnagällerdetbland nämndernas ledamöter. När att an-

kunskaper kanskemetoder till djurförsök dettavända alternativa är som
meddelat,råd CFNde allmännafrämst finns inom CFN. Utöver som

myndigheterna. demellan Iinget utbyteförekommer dock i princip
möjlighetnämndernadjurförsöksetiskaflesta fall saknar därför de att
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förundersökning skulle krävassjälva sådangöra att ettsomen
djurförsök.ifrågavarande aspekternakonstruktivt diskutera desätt

Även sökandensdärför nämnderna hänvisade tilldessa frågori är egen
utredning.

nämndernas underlag vid prövningenanförda måstedetAv avovan
fårKonsekvensen nämndernaotillräckligt.ansökningar attavanses

uppgifter i så hög utsträckningprövning sökandensgrunda sin som
för passiv. rådande 0rd-medför nämndernas roll blir Denfalletär att

djurförsöksetiska nämndernas arbetefrämjar alltså inte deningen att
försöksdjursanvändning.för minskadverka en

dess-tvingande karaktär detbeslut blevSedan nämndernas ärav
materialet i ansökningarna sådet skriftligaviktigt ärän attutom mer

i första hand sökandenåligger naturligtvismöjligt.komplett Detsom
emellertidbeskrivning försöket. Detfullständig är natur-göraatt aven

uppgifter under denytterligare tillkommerönskvärtligt och även att
samband medmed sökanden iledamöter harkontakt nämndenssom
tilltänkta djur-dokumentation detärendet. korrektberedning En avav

förberedande arbete.nämndernashöga kravförsöket ställer också
betydelsefullt medminstskriftligt material inteutförligtEtt är

stadgardjurskyddslagen.bestämmelsen i 2 § Lagrummetbeaktande av
förskallanvänds djurförsök intedjur i utsattaatt varaansessom

har god-användningen, dennaeller sjukdom vidonödigt lidande om
kritikbestämmelse har fåttnämnd.djurförsöksetisk Dennakänts av en

till följd djurbefarar konstruktionen hardjurskyddshåll.från Man attatt
kantillsynsmyndighetenlidandeför onödigtkan attutsättas utan

Utred-nödvändigt rättsskydd.därmed saknaroch djureningripa att
djurförsöksetiskaför denna kritik. Deviss förståelseningen har

idjurförsöket.förhandsbedömning Detnämnderna ärgör aven
situation kommerhelt förutsäga hur djurensfall omöjligtmånga attatt

till-vid sintillsynsmyndigheternaförsökssituation. Eftersomivara en
avviker frånåtgärderkan ifrågasättaförsöksdjuren endast somsyn av

djurför-deutanför försöket, hareller fallergodkänd ansökan somen
djurskyddstillsynen.avgörande inverkan pånämndernasöksetiska en

djurförsöksetiska nämnderna hardedärför viktigtDet storär att
behöverarbetar och vadtillsynsmyndigheternaförståelse för hur som

genomföras påskall kunnaansökan för tillsynendokumenteras i atten
godtagbartdjurskyddssynpunkt sätt.ett ur

uppföljning ärendenaNämndernas av

nämnderna har ingendjurförsöksetiskai de när-Ledamöterna rätt att
prövningför nämndernasvarit föremåldjurförsökdenär somvara
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genomförs. förekommer dock försöksledare tillåter enskildaDet att att
fårledamöter på deras initiativ under sådant försök. Detnärvaraeget ett

emellertid främst miljö- hälsoskyddsnämnder,kommunernas ochär
försöksdjursverksamheten,i samband med tillsynen erhållersom av

kunskaper hanteringen djurförsök. myndig-den praktiska Dessaom av
heter, länsstyrelserna, underrättas de djurförsöksetiskaliksom om

sammanträden och får del ansökningarna och nämnder-nämndernas av
beslut. utredningens granskning de djurförsöksetiskaAv nämn-nas av

har framkommitdernas verksamhet under år 1996 72att av
frånplenarsammanträden har någon tillsynsmyndighetemarepresentant

varit vid tillfällen. beakta härvid det ofta flernärvarande 41 Att är äratt
miljö- hälsoskyddsnämnd kallas till de djur-kommuns ochän en som

försöksetiska sammanträden. Närvarofrekvensen därförnämndernas är
siffrorna visar.mindre vad de redovisadeän

förekommer utbyte mellan de djurförsöksetiska nämnder-detAtt ett
något redan förutsätts skalloch tillsynsmyndighetema är varana som

finns dock brister härvidlag. mångafallet. praktiken det II stora
utförs sporadisk tillsyn djurförsöken. Vidarekommuner endast ären av

representerade vid de djurförsöks-tillsynsmyndighetemanämntssom
i varierande omfattning.etiska nämndernas sammanträden högst Att

tillsynsmyndighetema närvarande vid de djurför-från ärrepresentanter
för tillsynsarbetet.söksetiska nämndernas sammanträden viktigtär t.ex.

för djurförsöksetiska nämndernasviktig deEn sådan närvaro är även
kontakt de djurför-del. nämligen främst dennaDet är genom somegen

form uppfölj-möjlighet erhålla någonsöksetiska nämnderna har att av
för nämndernas arbete vidare dening ärendena. Värdefulla är syn-av

tillsynsmyndighetensanmärkningar i övrigtpunkter och som represen-
djurförsöksetiskakompetensen i dekan lämna. höjaFör atttanter
fungerandehitta form förnämnderna det därför viktigtär att sam-en en

och tillsynsverksamheten.verkan mellan nämnderna

bedömningdjurförsöksetiska nämnderna enhetligGör de en

tvingandedjurförsöksetiska nämndernas avgöranden blevSedan de är
enhetlig bedömningdet viktigare de olika nämnderna görän att aven

djurförsöksetiska nämnder-huvudman för delikartade ärenden. CFN är
bedömning detill uppgift verka för enhetligoch har bl.a. att en avna

Hittills hardjurförsöksetiska nämnderna harfrågor de pröva.attsom
erfarenheterförekommit utbytedet endast i liten omfattning ett av

till deKontakterna begränsar sig i principmellan nämnderna och CFN.
i de djurförsöksetiskasammanträden ordförandena och sekreterarna

sammanträdenmed CFN:s styrelse. Dessanämnderna har tillsammans
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innebärSammanträdena itvå gånger år.brukar vanligen äga perrum
nämndernahandläggningen iden formellauppgifterförsta hand att om

sak det främstärendena idet gäller bedömningendiskuteras. ärNär av
enhetligförskall borgaföreskrifter allmänna rådCFN:s ensomom

all-närvarande sju sådanafinns förbland nämnderna. Dettillämpning
de frågorbegränsad del allabehandlar endastråd. Dessamänna aven

kritik gårfinns detställning till. Vidareharnämnderna att ta somsom
hållna elleralltför allmäntallmänna rådenflera de ärut att av

vägledning föregentlignågondärför inte kanföråldrade och utgöra
nämnderna.

uppfattningutredningenshar enligthittillsvarande insatserCFN:s
ekonomiska,personella ochbådevarit tillräckliga. Deinte resurser,

följa ochbegränsade.förfogande har varit Atttill CFN:sståttsom
arbete skulle krävanämndernasdjurförsöksetiskadeanalysera en om-

denna fråga fåremellertid viktigtarbetsinsats.fattande Det är att en
godtagbar lösning.

Frågan jävom

från djur-på sig viss kritikhar dragitnämndernadjurförsöksetiskaDe
tillräcklig grad beaktarde inte iförfrån allmänhetenskyddshåll och att

de etiskaefter genomgångenharUtredningenfrågor jäv. avom
skäl rikta kritikfunnithandläggningnämndernas mottyvärr att

fråga.i dennanämnderna
nämndernade djurförsöksetiskaärenden i ärhandläggningenPå av

nämndabestämmelser tillämpliga. §I 111986:223förvaltningslagens
ärende jävigskall handläggadenbl.a. ärlag stadgas ettatt omsom

övrigtnärstående och det ieller någonsjälvangår honomsaken om
förtroendetrubbaägnadomständighetsärskildfinns någon är attsom

jävig intedenfåropartiskhet i ärendet. Enligt 12 §hans ärtill som
omständighettillkännerskallärendet. Vidare denhandlägga ensom

till känna.detsjälvmantjäv honomkan utgöra motantas gesom
djurförsöksetiska nämndernaförtroende för de ärskapaFör ettatt

vid nämndernasbeaktasjävsreglernamycket viktigtnaturligtvisdet att
varje ärendeinförnämndledamötemaangelägetprövning. Det är att

skall bedömasjäveventuellt jäv. Fråganfrågan ettöverväger omom
uppfattningsubjektiva,personliga,Nämndledamötemasobjektivt sätt.

betydelse.i principinte saknarsig jäviga ellerde kännerhuruvidaom
generelltläkemedelsindustrin verkarfrånkommerledamöterDe som

huvudregel intejävsförhållanden. deltarDepåvaksammasett somvara
utförasskall påförsökärendenvid prövningen somsom avserav

skullemotsvarandeanställd. Påledamoten sättföretag där är man



förslag 173överväganden ochUtredningensSOU 1998:75

nämndledamot ijäv fördet Föreliggerhävdagenerellt kunna ettatt en
institution därskall utföras på denförsökärende ett somsom avser

allthar blivitdock institutionernaproblemarbetar.ledamoten Ett är att
fortsätter, villenheterutvecklingdennaEftersom störremotstörre.

undantagslöst iskall tillämpasjävsregelnföreslåinteutredningen att
sigvinnläggerledamöternamycket angelägetdockfall.dessa Det attär

de har någonärendeprövningendelta iinte ettatt omavom
fråga.sökanden i Detbekant medellertill försöketanknytning är nära

ledamotfå förekommaintemeningutredningensbör enligt attt.ex. en
föreståndare föransvarigdär hanärendeprövningendeltar i ärettav

bedömasjäv skallfrågankomma ihågviktigtförsöket. Det attär att om
måttstock.objektivutifrån en

nämndernadjurförsöksetiskaförtroendet för deupprätthållaFör att
kvar iärende inteanmält jäv iskall stannaett samman-personer som

i fråga.ansökannämndenträdesrummet prövarnär
djurförsöksetiskai debeaktasjävsreglemaviktigtDet är att

nämnder-bakgrundinte minstmednämnderna attmotstor avomsorg,
denåvilar detEnligt utredningentvingande.beslut. ärnumeranas

ordförandenämndernasdjurförsöksetiskademyndigheten ochcentrala
dessa reglerjävsreglema. Omledamöternämndensinformeraatt om

oundvikligtförlängningen framståikan det attupprätthållsinte som
nämnderna.isammansättningenförändra

djurförsöksverksamhetenTillsynen14.2.2 över

hälsoskydds-ochmiljö-hand kommunernasförstadet iSom ärnämnts
goddjurförsöksverksamheten. Enutför tillsynennämnder översom

erfaren-ochförutsätter kompetensförsöksdjurendjurskyddstillsyn av
visarochanvänds mångaförsöksdjurdärverksamheter är storhet. De

där djurensforskningvetenskapligkompliceradkanvariation. Det vara
avvikerintebeteendestudierocksåkansvår.situation Detär somvara

Försöksdjurs-djurskyddslagen.djurhållningen enligtnormalafrån den
eller mindredjurslag,olikamängdanvändningen även merenavser

tillsyns-utredningar konstateratstidigarevid flerahar attvanliga. Det
härtillskältillfredsställande. Ettinteförsöksdjurenverksamheten ärav

djurskydds-den totalamindre delendasttillsyndenna utgörär att aven
för.kommunernatillsyn ansvararsom

föreslogspromemoria 1997:11Ds attJordbruksdepartementetsl
försöksdjursverksamheten.lokala tillsynendenskulle överSJV överta

utifrånvid tillsyndjurskyddsinspektörenkonstaterade därvidMan att
och iavvikelsereventuellakonstaterakunnagodkänd ansökan måsteen

fördjurhållning inomdåligupptäckakunnaövrigt ramen enen
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försöksverksamhet. Vidare bör inspektören för kunnakomplicerad att
tillsyn väl insatt i djurhållningadekvat och konstruktivutöva varaen

beteende i allmänhet också väl bekant medoch djurens men vara
särskilda problem sådananvändning djur och devetenskaplig av en

till. Slutligen bör inspektören också kunnaanvändning kan upphovge
djurhållningen under dessa speciella för-förbättringar irådge om

konstaterade detta ställer höga krav speciellhållanden. Man att en
deinspektörer, särskilt vad gäller tillsynenkompetens hos dessa av

ochkomplicerade tillsynsobjekten,eller i andra avseenden attstora mer
beträffande försöksdjur och försöks-lokala djurskyddstillsynenden

hade därviddärför skulle SJV. SJVdjursanläggningar utövas attav
för ändamål. Förslaget remiss-inspektörer dettaanställa kompetenta

därtill.remissinstanserna positivabehandlades och majoritet varaven
promemorian vilka kravbedömningen iUtredningen delar om som

tillsyn försöksdjursverk-måste ställas de utövar översompersoner
byggerframgångsrikt djurskyddstillsynsarbete,samheten. Ett som

för-tillsynsmyndigheten och de användersamarbete mellanett som
granskasden verksamhetsin verksamhet, förutsättersöksdjur i att vars

kunniga och insatta itillsynsmyndighetens inspektörerupplever äratt
detfråga. tidigaredjuranvändning i Somjust den nämnts ärärsom

tillsynsmyndig-mellanväl fungerande samverkanviktigt medäven en
grund deninte minst pådjurförsöksetiska nämnderna,heten och de av

beslut och tillsynsarbetet.nämndernasfinns mellankoppling som

Utredningens förslag14.2.3

vissautredningen iredogörelseutredningensSom framgått ärovanav
djurförsöksetiska nämndernai dehur verksamheternadelar kritisk mot

försöksdjursverksamheten.tillsynengällerfungerar. Detsamma över
djurförsöksetiskaarbete deframhålla detUtredningen vill dock att

positiv effekthaft mycketutfört harhittills harnämnderna en
medvetandethar ökati detförsöksdjursanvändningen i stort, att man

etiskaförsöksdjur deanvänderoch andrahos forskarna omsom
djurskydds-och demed djurförsökförbundnafrågorna är omsom

försöksdjuren. Hurbeaktas vid hanteringenaspekter måste avsom
lagstiftarens ambitioner med bestäm-uppfyllaeffektivt har lyckatsman

utifrånenbart bedömasdjurförsöksanvändningen kan intemelserna om
övervaka denna verksamhet.kontrollera ochväl har lyckatshur man

attityden ochsådana aspekterockså beaktamåsteMan attsom
försöksdjurenutför djurförsök och vårdarhos demmedvetenheten som

djurförsöksanvändare,mellanetableradesdialogändrats. Den som
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djurförsöks-följd dedjurskyddsrepresentanterpolitiker och en avsom
alltjämt viktig.därvid varit ochinrättande harnämndernasetiska är

djurförsöksetiska nämndernaför deförutsättningväsentligEn att
allmän-forskarnas ochuppgift, och åtnjutasinskall kunna fullgöra

erforder-nämnderna haremellertidframtiden,förtroende ihetens är att
förbätt-förändringar ochåstadkomma dekunnalig kompetens. För att

hellerönskvärda kandjurförsöksverksamhetenringar inom är mansom
tillsynsverksamhet.fungerandevälbetydelsenfråninte bortse av en

till demening ökad kompetensutredningensdärför enligtkrävsDet
för-till tillsynenökadenämnderna ochdjurförsöksetiska avresurser

söksdjuren.

Inrättande heltidstjänsterav

erhålla erforderligförfram tillkommitharUtredningen attatt,
tillsynsverksam-och idjurförsöksetiska nämndernai dekompetens

medinnebärheltidstjänster. Dessainrättaheten, bör att personerman
nämnderna, delsdjurförsöksetiskafår verka i dedelsspecialkompetens

nyckel-bliraktuella tjänsternaförsöksdjuren. Detillsynenfår utöva av
skall innehaförsöksdjursområdet. Depositioner inom sompersoner

de verksamheterframträdande roll ispelatänktatjänsterna är att en
avgörandebakgrund häravverka Detde är motär satta att avsom

uppgiften.för Detkompetenshardessabetydelse rättatt personer
istudierkvalifikationer,teoretiskahögaenbartfordras inte t.ex.

väsentligtbiologi.medicin eller Detzoologi,veterinärmedicin, är även
från djur-erfarenhetindirekt hardirekt elleraktuelladeatt personerna

förut-förhållanden ochspecielladessför förståförsöksverksamhet att
fokus.skall i Utöverdet djurenarbetesättningar. deras sättasI är som

hos deegenskapernade personligagrundkompetenserforderlig är per-
kanvikt. Dettaför tjänsternai frågakan komma störstaavsomsoner

betonas.inte nog
ärendenförharnämndernadjurförsöksetiskaDe ansvaret att om

från djur-granskadeallsidigtutredda ochtillräckligtprövning bliretisk
dessabör läggasarbetedel dettaskyddssynpunkt. En stor nyaav

djurförsöksetiskai deföredra ärendenaochberedaskalltjänstemän. De
inkomnagranskatidigt skedeskall iTjänstemännennämnderna. ett

iinnehålletallt granskaframföraspekter ochformellautifrånärenden
materialet åliggerioklarheterbrister ellerfinnsOm detansökningarna.

sökanden.frånkompletterande uppgifterkrävadet tjänstemännen att
uppgiftervilkatankemedskall vidaregranskning görasDenna som

fråga.försöksdjuren itillsynadekvatmöjliggöraerfordras för att aven
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fullgottNär underlag föreligger, skall tjänstemännen utreda deett sär-
skilda frågor nämnderna har beakta vid sin prövning.attsom

dag huvudregelnI nämndernas beredningsgrupper skallär att
sammanträffa med sökandena för diskutera ärendena. När dennaatt
dialog mellan nämnderna och forskare har fungerat, har den varit frukt-
bar och bidragit till medvetenheten de etiska aspekternaatt om
djurförsök har ökat. Tanken nämndledamöterna fort-är att ävenm.m.
sättningsvis skall ha dialog med sökandena. Det lämpligtatt är atten
detta sker i den nuvarande formen, dvs. beredningsgrupperatt samman-
träffar med sökandena. beredningsgrupperDessa bör representera
nämndernas olika kategorier ledamöter. beredningsgrupper-Utöverav

skall de tjänstemännen delta i med sökandena.även mötenna en av nya
FöreslagnaDen ordningen kommer avlasta nämndernas ledamöter.att

Tjänstemännen skall det beredande arbetet föredrautöver även
ärendena vid nämndens sammanträden. Tjänstemännen skall dock inte
själva delta i nämndernas beslut.

tjänstemännen i de djurförsöksetiska nämnderna skall dess-De nya
för tillsynen försöksdjursverksamheten frånöverta överutom ansvaret

kommunerna. har redan tidigare väl fungerandeDet nämnts att en
tillsyn försöksdjuren inte bara kräver särskild kompetens, attutanav en
den utför tillsynen också måste väl insatt i de djurförsöks-som vara
etiska nämndernas arbete. tjänstemännen i de djurförsöksetiskaDe nya
nämnderna kvalifikationermed hänsyn till sina och till deär, att
kommer ha neutral roll i nämnderna, väl lämpade även utövaatt atten
tillsynen försöksdjursverksamheten. Avsikten tjänstemännenöver är att
skall nyckelpersoner inom djurförsöksområdet och väl insatta i devara

frågoroch utvecklingen i har betydelse för djur-rönensenaste som
försöksverksamheten. skisserade ordning skulle vidare bidra tillDenna

och likhet landet i djurskyddstillsynen försöks-överen samsyn en av
djuren, eftersom tjänstemännen förutsätts ha utbyte sina erfaren-ett av
heter.

finns för närvarande sju djurförsöksetiska nämnder.Det Dessa är
Stockholm Stockholm Södra, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund,Norra,
Umeå och Linköping. fem förstnämnda nämnderna har ungefär likaDe

särskiltmånga ärenden årligen. Umeå och Linköping har dockprövaatt
betydligt färre ärenden de övriga fem nämnderna. skulle i ochDetän
för sig fördelaktigt det fanns tjänsteman knuten till ochvara om en var

nämnderna. Med hänsyn till den kompetens efterfrågas hosen av som
dessa förkommer kostnaden dem hög. Antaletattpersoner, vara
tjänstemän därför delvis ekonomisk fråga. Utredningen har funnitär en

fördet krävs minst fyra heltidstjänster de tänkta arbetsupp-att att
gifterna skall utföras tillfredsställande tjänste-kunna Tresätt.ett av

under sådana förhållanden verka vid djurförsöks-skulle tvåmännen
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bedriva tillsyn försöksdjursverksamhetenetiska nämnder och övervar
dessa nämndernas områden. fjärde tjänstemännenhörande under Den

och kan vid behov erbjudakommer verka i endast nämndernaatt en av
skall tilldelasde övriga. tjänsteman kunnaavlastning till Denna även

övergripande arbetsuppgifter.mer
praktiska arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna skalldetFör att

tillfredsställande det angelägetha förutsättningar fungera är även attatt
adekvat sekretariat.tjänstemännen får tillgång till ett

nämnder deskall lokaliserade till någon deTjänstemännen avvara
skulle kunna fördelas på deVerksamhetsområdenaskall verka t.ex.

fyra enligt följande:tjänsterna
södraStockholm norra--Stockholm

Uppsala
Göteborg-Umeå
Malmö/Lund-Linköping

djurförsöksetiska nämndernadeTjänstemännen kommer att enge
tidigareärenden i nämnderna. Detuppföljning de prövas är somav som

för höja kompeten-uppfattning detta viktigtutredningens är attattsagts
emellertid angelägetskäl dethos nämnderna. Av är attsammasen

hanteringeni den praktiskahar inblicksamtliga nämndledamöter aven
tidigare ingenemellertiddjurförsök. föreliggerDet nämntsävensom

genomförs.djurförsökenför ledamöternämndernas närvara närrätt att
Lämpligträttighet införs.föreslår därför sådanUtredningen är attatt en

tjänstemännen detillåts följa medenstaka nämndledamöter när utövar
iskall därvid inte deltaNämndledamötematillsynen djurförsöken.av

angelägetdelta observatörer.tillsynsarbetet, endast Det är attutan som
synpunkter på hur dettillfälle beakta försöksledarensvid varje sådant

praktiskt skall till.

deHuvudman för tjänstemännennya

och närvarande dettillsynsmyndigheten har förden centralaSJV är
djurskydds-tillsynsverksamhet inom helaför allövergripande ansvaret

kommeromfattande kompetensallsidig ochområdet. finnsDär somen
Äventill för de tjänstemännen.betydelsefull få tillgångattatt nyavara

den mångaspeciell, harförsöksdjursverksamhetentillsynen ärom av
hand-Vidaredjurskyddsarbetet.med det allmännafrågorgemensamma

ansvarigdjurförsök ochtillstånd tillfrågor bl.a.lägger SJV om
bakgrunddjurskyddslagen. Mot§ och 20 §föreståndare enligt 19 a

till SJV.de tjänstemännenalternativ knytahärav detär attett nya
kan kommanaturligtvis ocksåmyndighetencentralaandraDen som

specifiktarbetarför tjänstemännen CFN. CFNhuvudmanifråga ärsom
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med försöksdjursfrågor och har bred förankring inom försöksdjurs-en
området. Om CFN fick för tillsynen försöksdjursverk-även ansvaret av
samheten, skulle fler frågorna rörande djurförsök och försöks-ännu av
djur samlas under denna myndighet. skulle kunnaDet CFNge en mer
tydlig profil försöksdjursområdet.inom Den nuvarande fördelningen av
uppgifter rörande försöksdjursverksamheten mellan SJV och CFN är
något otydlig och den skapar förvirring bland de använder djur-som
försök i sin verksamhet. alternativDetta skulle innebära förbättring ien
det avseendet.

Under arbetet med bedöma vilken central myndighet böratt som
huvudman för de tjänstemännen, har utredningen kommitvara nya

fram till slutsatsen den nuvarande uppdelningen djurförsöks-att av
frågor på två centrala myndigheter inte längre kan adekvat. Det äranses
viktigt samla kunskap och beträffandekompetens sådan kom-att en
plicerad verksamhet djurförsöksverksamheten på ochettsom samma
ställe. Samtliga gäller försöksdjursanvändningen bör såle-resurser som
des samlas under och myndighet. centrala myndighetenDenen samma
skall därmed förutsättningar erhålla total bild försöks-attges en av
djursverksamheten i landet. skulle därvidResurser behöva överföras till
den myndighet får det samlade ansvaret.som

det gäller frågan det centralaNär för djurförsöks-ansvaretom var
verksamheten bör samlas, utredningen följande överväganden.gör

SJV mycket myndighet, inte minst i jämförelse med CFN.är storen
Arbetet med djurskyddsfrågor endast del den totala verk-är en av
samheten. har till utredningen från flera olika håll framförts kritikDet

olika djurskyddsfrågor.hur SJV handlägger Bl.a. SJVöver attanges
har förhållandedålig kompetens i till användarna djurförsök ochen av

därföranvändarna saknar jämbördig i verket. Vidare haratt partneren
det SJV handläggningstider långa och verket saknarärangetts att att:s
möjlighet samordna stödja djurskyddsverksamheten.och Omatt an-

för samtliga djurförsöksfrägor skulle läggas det viktSJV ärsvaret av
myndigheten stärker sina satsningar djurskyddet i allmänhet ochpåatt
försöksdjuren i synnerhet.

inrättade anförde det behövdesNär CFN attman man en samman-
hållen central organisation för handläggning djurförsöksfrågor, inteav
minst med tanke på det skulle införas regler för försöksdjurs-att nya
uppfödning och etisk prövning. Arbetsuppgifterna i CFN har visser-
ligen djurskydds-ändrats något tiden, bl.a. i samband med denöver nya
lagen. övergripande frågorna har dock varit desamma. CFN harDe
med utförthänsyn till sina mycket konstruktivt arbete underettresurser
åren, inte minst gäller detta verksamheten i arbetsutskotten. harCFN
bl.a. information skriftserie, forskningsstöd,spridit sin lämnatgenom
meddelat flera omfattandeallmänna råd och hållit symposium. Trots en
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profil.ganska låg Denemellertid hållitutåtverksamhet har CFN sett en
inte påarbetets gång, visarunderfått CFNhar attbild utredningen av

forskare. CFNbland de bredaresig känthar gjortCFN avgrupperna
forskare, främstkategoribegränsadnåtthuvudsakligen haverkar en

frånockså kritiseratsharforskning. CFNstöd till visssittgenom
djur-offensiv roll itillräckligthaftinte hadjurskyddshåll för att en

försöksfrågoma.
detfunnitutredningenharsamlad bedömning är mestattVid en

under dendjurförsöksfrågomasamlaändamålsenligt mestatt resurs-
föreslagnaskall deDärmeddvs. SJV.myndigheten,starka nya

längreinteinnebär CFNhuvudman. Dettaha SJV atttjänsterna som
funktion.fylla någonskulle

Även förför samlasåledesutredningen ansvaretattstannarom
kansagda SJVföljer detförsöksdjursverksamheten SJV, attovanav
förarbetsuppgifterför varierandemed alltmyndighetförutgöra storen

djur-för de olikaverkakunnaadekvatochrationellt sättatt ett
detmöjligtför. Detskall mestverket är attskyddsfrågor, ansvarasom
särskildinrättaskulleeffektivaochändamålsenliga att envara

såväldjurskydd,för frågorverkahar rörenbartmyndighet att somsom
säkerhet denmeddå kandjur.andra Först störreförsöksdjurför som

betydandekrävs förerhållas,deprioritering och atthöga somresurser
sådangenomföras. Enskall kunnadjurskyddsområdetpåsatsningar ny

förinomutredaskanfråga inteemellertidmyndighet är ramensomen
för förnyadeföremålblimöjligen kan över-utredning,denna utan

sammanhang.väganden i annatett

JordbruksverketpåDjurförsöksfrågorna

förorda SJVkunnaskall övertarutredningenför attförutsättningEn att
samlasfrågornadjurförsöksfrågorsamtligaför är atthuvudansvaret

försöksdjursenhet. Dennainom SJVenhetfriståendeunder enen --
arbetsuppgifternuvarande rörverketsdelsförskallenhet somansvara

närvarande hand-förfrågorsamtliga deförsöksdjursfrågor, dels som
knytasbör detorganisation SJV ettävenTill fastläggs CFN. enav

förbeståskall främstråd representanterförsöksdjursråd. Detta av
tjänstemännenforskningen. Deochdjurskyddetallmänintresset, nya

finnasdetråd skalldettaUndertill rådet.adjungeradeskall vara
modellefter denochbehovarbetsutskott efterolikainrättamöjlighet att

finns inom CFN.närvarandeförsom
kommerinnebär,organisationenskisserade attdenordningEn som

tjänstemännendekompetensdentillcentralt er-ta nyasomvara
tillsyns-vidnämnderna ochdjurforsöksetiskai dearbetehåller vid sitt
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verksamheten. kommer innebära möjlighet till naturligDet att en en
kommunikation mellan de djurförsöksetiska nämnderna mellansamt
nämnderna och den myndigheten.centrala skapar förut-Detta även
sättningar för effektivt arbete centralt och kommer underlätta förett att
de djurförsöksetiska nämnderna få enhetlig bedömning. Vidareatt en
innebär det samordning värderingsnormer.en av

Prioriterade arbetsuppgifter

djurförsöksetiska nämnderna skall djurets lidande för-De väga mot
tydlig frånsökets syfte. Som led i detta arbete krävs det strategiett en

centralt håll vad gäller de plågsamma djurförsöken. bör åliggaDet
definiera vilka försök, eller ingrepp plåg-myndigheten äratt tester som

för Särskilt viktigt i dessa fall utifrån djurensdjuren. är attsamma agera
Åtgärderperspektiv. för undvika eller lindra djurens obehag måsteatt

vidare angeläget den centralaidentifieras och prioriteras. Det är att
myndighetens arbete med finna alternativa metoder till djurförsök iatt

fokuseras plågsamma djurförsöken.första hand på de
har meddelat har inte fått fullt genomslagallmänna råd CFNDe som

de djurförsöksetiska nämnderna.vid behandlingen ärenden vid Ettav
monoklonala antikropparexempel härpå användningen medär av an-

vändning den s.k. ascitesmetoden. Enligt allmänna råd skallCFN:sav
undantagsfall. detta hardenna metod användas endast i absoluta Trots

djurförsöksetiska tillåtitdet förekommit de nämnderna har att meto-att
fastän bara har anfört ekonomiska faktorerden används sökanden som

skäl för sin ansökan. finns del andra exempel, bl.a.Det även en an-
tyder det finns behovvändningen på att ett att stramaeter,av som av

djurförsöksetiskaden etiska prövningen i de nämnderna.görssomupp
Visserligen kommer situationen förbättras med den före-avsevärtatt
slagna ordningen, innebär grundlig beredning ärendena.som en mer av

kunna finna det föreslagna så långt detskulle ocksåMan äratt systemet
djurförsöksetiska nämndernas rättstillämpningmöjligt deattgaranterar

för den djur-blir enhetlig. emellertid viktigt rådande principerDet är att
djur-försöksetiska prövningen blir tydliga för användarnaäven av

försök. finns det starka skäl talar för denbakgrund häravMot attsom
skall utfärda bindandecentrala myndigheten, enligt förslaget SJV,

föreskrifter djurförsök skall utföras vid behovhur vissa och ävenom
Föreskrifterna försök djur-förbjuda vissa djurförsök. bör gälla som ur

besvärliga.skyddsaspekter särskiltär
får i samråd med meddela före-Sedan den 1998 SVJ CFNI mars

skrifter villkor eller förbud uppfödning, förvaring, tillhanda-motom
djurförsök.hållande eller användning djur skall användas iav som
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utredningensdjurskyddsförordningen. Det är40 §framgårDetta aav
led ianvändasbestämmelse kan styradenna attuppfattning ettatt som

för-plågsammaför djurenfrån deförsöksdjursanvändningen mestbort
söken.

djurförsöksetiskadenOmfattningen14.3 av

prövningen

sedvanligtfrånavvikerinteDjurförsök14.3.1 som

husdjurhållande av

enligtdjurförsökdefinitionenförredogjordesavsnitt 2.2bl.a.I av
medändamåletdetdefinitionenEnligtbestämmelser. ärsvenska an-

skallanvändningenföravgörandedjurvändningen är ansesomsomav
definitionensvenskadeninnebärdjurförsök. Detta att avettvara

fördjur intedärförsökssituationer utsättsomfattardjurförsök även
på denfrån kravetundantagtvåfinns detnärvarandeFöringrepp.något

med1988:45kungörelse LSFSEnligt § CFN:s3prövningen.etiska
använd-prövningenden etiskarådallmännaföreskrifter och avom

delsundantagengällerändamålvetenskapligafördjurningen av
husdjurhållandesedvanligtvidskerutfodringsförsöksådana avsom

traditionell ring-delsför djuren,lidandemedförenadeinteoch ärsom
fåglar.märkning av

definitionensvenskadenenligtdjuranvändningExempel somav
under-djur ianvändningbl.a.djurförsöktillståndspliktigt ärär avett

och hanteraskötasigfår läraelevernainnebär attvisningssyfte attsom
bestämmelsernasvenska närenligt dedjurförsökdetVidaredjur. är ett

ingasyfte,vetenskapligti något äveniakttasdjurjordbrukets omt.ex.
dennaförsöket. Attanledningdjuren iåtgärder vidtashelst mot avsom

gradi högdjurförsök striderdjuranvändning är att somtyp anseavav
Även djurförsöksetiskai de nämn-rättsmedvetandet.allmännadetmot

djurförsökdjuranvändning ärdenna ettifrågasättsderna typ avavom
bedömning.nämndernasföremål förblirskallsom

förslagochövervägandenUtredningensl4.3.2

harnämnderna prövadjurförsöksetiska attdeförhållandetDet an-att
deellerallmänhetenförvarkensynpunktetiskdjurvändning somurav

fram-sökandenaförframför allt inteochnämndernadjurförsöksetiska
bra. Detprövning inteetiskkräver ärproblemetisktnågotstår somsom
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skadar förtroendet för djurförsöksetiskade nämnderna och belastar
de djurförsöksetiska nämndernas verksamhet i onödan. Utred-även

ningen rimlig ordning djurförsök inte avvikeratt attanser voreen som
från sedvanligt hållande husdjur undantas från kravet etisk pröv-av
ning. Undantaget skall dock gälla under förutsättning djuren inte föratt
vetenskaplig forskning eller undervisning eller jämförligaandra ända-

för ellermål avlivas eller lidande obehag.utsätts

Användning djur i utbildning14.3.3 av

finns stark opinion djur i utbildningssyfte,Det använda sär-mot atten
skilt grundskole- och gymnasienivå.på

Internationella bestämmelser

Europarådets konvention ryggradsdjur används till försökI somom
och vetenskapligt ändamål artikel stadgasETS 123, 25, attannat

syfte färdighetstränadjurförsök utförs i undervisa eller tillattsom
arbetar med eller kansådana yrken där vederbörande komma arbetaatt

med djurförsök, den har till yrke vårda djurhäri inräknat attsom som
försök avsedda för försök, skall begränsas tillanvänds i eller sådanaär

försök nödvändiga för ändamålet med utbildningenabsolut iärsom
fråga. Vidare skall sådana djurförsök tillåtas endast målet inte kanom
uppnås med audivisuella metoder eller andra lämpliga metoder med
jämförbart Djurförsök inom för utbildning ellervärde. vidare-ramen
utbildning utförs för andra ändamål de skall inteän angettssom som
tillåtas enligt konventionen.

specifika bestämmelserdirektiv 86/609/EEG innehåller ingaEG:s
utbildning.användningen djurförsök iom av

Svenska bestämmelser

det regelverket finns inga bestämmelser särskilt behand-svenskal som
frågan användning djurförsök i utbildning. Sådan användninglar om av

skall därmed utifrån de bestämmelser generellt gäller förbedömas som
djurförsök.

användning försöksdjur i undervisningen på grund-Frågan om av
nuvarandeskole- och gymnasienivå berördes i förarbetena till den

Departementschefen anförde där-djurskyddslagen 1987/88:93.prop.
viktigt djurför-vid bl.a. följande Det enligt min menings. 39. är att

sådana fall då det angeläget frånsöken begränsas till bara äratt avse
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undervisningräknasDit kan inteallmän synpunkt försöket utförs.att
försökändamålet ochfördödasdjurnivån. Försökden aktuella som

bör iför djurenlidandehelstmedförakan någoti övrigt somsom
försöken inteundervisningsådanifå förekommafortsättningen inte om

kursplanernaframgåbörDetutbildningsändamål.direkthar omett av
förekomma.användning skall fåsådan

NSMPDFramställning av

för Jordbruks-chefentilldecember 1996daterad den 12skrivelseI en
förbjudaskallregeringenhemställthar NSMPDdepartementet att

gymnasienivå. Rege-grundskole- ochdjurförsökanvändningen av
skrivelsendecember 1997sammanträde den l lbeslutade vid attringen

behandling.förutredningentillskulle överlämnas
till denpropositionenföljande: Ianförs bl.a.skrivelsenämndaI

betraktaskandet inteframhålls1987/88:93djurskyddslagen attnya
djurförsökutförasfåsynpunkt det skaallmänintressant attursom

djurförsök kanvidaregymnasieskolenivå. Detochgrundskole- sägs att
användningsådankursplanernaframgårdetfå förekomma attavom

dock1988:539djurskyddsförordningen sägs attlfå förekomma.skall
föranvändsdjuravstyrkanämnderna skalldjurförsöksetiska attde

från allmänangelägetintedet kanändamålvetenskapliga ansesom
har dekraftträdde idjurskyddslagenSedan§.synpunkt 49

handläggningenhetliginte haft någonnämndernadjurförsöksetiska av
idetnämnd följergymnasieskolor. sägsEnfrånansökningar som

nämndmedanavstyrker ansökningar,ochpropositionen annanen
i kursplanendå angivetfall det inte finnsidet attochtillstyrker, även

åtgärderolikaradUnder harårenförekomma.skadjurförsök en
bestämmel-aktuelladeinformationskall fåskolorvidtagits för att om

information. Isprittharvi självaochCFNSkolverketSåväl somserna.
ochgrund-förkursplanernaiingaglädjandedag finns det momentnog

förekomma.skall fådjurförsökdär detgymnasieskolan attanges
eleversåvälosäkerhet hosfortfaranderåder detDäremot stor som

bestämmelserna.de rådandelärare om
uppfattningenligt NSMPDzs ärdetvidareskrivelsenl attanges

lära sigfårutbildningenobligatoriska attdeninomelevernaviktigt att
detviktigtanledningenden är attdetvärde ochdjursrespektera att av
föravlivasdär djurutbildningeniinslagnågraförekommainte skall

den härelevernaviktigtdetockså är attändamålet. Man attanger
gällerdå dettillhänvisabestämmelserklarautbildningsnivån har att

infört iförbudochnivånämndadjurförsök ettattanvändning av
i dagbestämmelsernatydligadeelevernaskullelagstiftningen somge
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saknas på området. Enligt NSMPD skulle sådant förbud kunnaett
införas i djurskyddslagen, alternativt djurskyddsförordningen, och ha
följande lydelse: Djur får användas för sådant ändamål i 19 §som
djurskyddslagen inom den obligatoriska skolan grund- ochsägs,
gymnasieskolan gymnasieforberedande skola. heller får djurIntesamt
avlivas och användas dissektions- eller åskådningsmaterial inomsom
nämnda skolverksamhet.

Man förbudsbestämmelsesådan skulle det ändåattanger genom en
tillåtet stycka slaktat djur och eller stycka kada-öppnaatt ett att ettvara

eller djur självdött, alternativt avlivats för ändamål.annatver som

CFA/ss åtgärder

har fråganCFN användning försöksdjur i undervisningägnat om av
uppmärksamhet. Bl.a. har informerat Skolverket lagstiftarensman om
restriktiva inställning till djurförsök i utbildningen grundskole- och
gymnasienivå. anledning häravI genomförde Skolverket under våren
1994 och revidering kursplanerna for gymnasieskolansöversynen av

Vid denna hänsyn till de synpunkter CFN framfört.togsprogram. som
Under år 1997 lade CFN:s utbildningsutskott fram förslag tillett

allmänna råd djurförsök inom utbildningen. detta dokument redo-Iom
visades det enligt Skolverket i kursplanerna för utbildningenatt numera

grundskole- och gymnasienivå inte förekommer försök djur som
dödas för försökändamålet eller kan medföra förnågot lidandesom
djuren. det däremot förekommerDet djuranvändningattangavs annan
inom utbildningen med inriktning arbete med försöksdjur ellermot
andra djur, djurvårdarutbildning, och utbildning inom det s.k.t.ex.
naturbruksprogrammet och det i sådana utbildningar ingår praktiskaatt

där eleverna bl.a. får lära sig ochsköta hantera djur. för-Imoment att
slaget till allmänna råd konstaterades dock denna användningävenatt

djur djurförsök enligt 19 § djurskyddslagen 1988:534. Förslagetärav
till allmänna råd för användning djurförsök grundskole- ochav
gymnasienivå följande: En ansökan etisk prövningvar om av
djurförsök inom grundskole- och gymnasieskolans utbildningar bör

djurförsöksetisk nämnd bakgrund deprövas motav en av nu
redovisade förhållandena. de nämnda utbildningarna inom gymnasie-I
skolan ingår praktiska gäller inomDetnämnts ämnenmoment.som

vård och hantering olika djurslag, sjukdomsövervakning samtsom av
utfodring och rengöringsrutiner. djuranvändningEn inom dessa ämnen

Ävenbör kunna tillstyrkas djurförsöksetisk nämnd. inomav en annan
gymnasieutbildning bör dessa djurförsök kunna godtas under
förutsättning behoven djuranvändningen klarläggs ansökan.iatt av
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Övriga försök där djur för ingrepp något slag börutsätts regelav som
avstyrkas. sådanaI fall kan sökanden upplysas den möjlighetom som
finns vid behov använda redan döda djur avlivats för andraatt som
ändamål, i forskning och vid slakt.t.ex.

Förslaget innehöll råd beträffande användningen djurförsökäven av
högskolenivå.på Bl.a. anfördes följande: Enligt Centrala försöksdjurs-

nämnden det angeläget djurförsöken möjligt förläggsär tillatt om en
tidpunkt inom utbildningen det klarlagt eleverna behövernär är att
biologisk eller biomedicinsk kunskap från djurförsök i sin blivande
yrkesroll. För djurförsöksetisk nämnd skall kunnaatt göraen en
tillfredsställande bedömning behovet djurförsök bör ansökanav av en
innehålla uppgifter dels den kunskap djurförsöken delsom som ger, om
de alternativ till djurförsök kan finnas med användningsom av
cellodlingar, konstgjorda djurmodeller, slaktmaterial, litteraturstudier

data- och videoteknik I ansökan bör också sökandenssamt m.m. anges
skäl varför alternativ inte kan användas för åskådliggöra syftet medatt

Ävendet aktuella utbildningsmomentet. inom högskoleutbildningen är
det angeläget sökanden känner till de möjligheter föreliggeratt attsom
använda redan döda djur avlivats för andra ändamål. vissa fallIsom
kan djurbesparande effekter uppnås studentgrupperstörreattgenom
använder djur. djurDessa bör företrädesvis nedsövda.samma vara
Djurbesparande effekter kan vidare uppnås djurkroppar frånattgenom
avlivade djur kommer till förnyad användning.

förslagCFN:s till allmänna råd skickades på remiss i december
1997. Flera remissinstanserna betonade de positiva till CFN:sattav var
initiativ utfärda allmänna förråd handläggningen vissaatt typerav av
ärenden i de djurförsöksetiska nämnderna. Skolverket uppmärksamma-
de CFN på det för faktisktnärvarande finns flera kurser inomatt
naturbruksprogrammet där det förekommer djurförsök i meningenäven
ingrepp på djur. djurförsöksetiskaDen nämnden i Umeå nämner som
exempel sådana ingrepp kastrering grisar och blodprovstag-av
ningar. Remissinstanserna ställde sig i flera fall skeptiska till prak-att
tiska där eleverna bl.a. får lära sig sköta och hantera djurmoment att
skulle djurförsök enligt djurskyddslagen. Den CFN redovisadevara av
definitionen djurförsök ifrågasattes alltså. Vidare innebörden iav var
flera det allmänna rådet hade utformats för allmänt därförochattsvar
endast begränsad vägledning vid den djurförsöksetiska prövningengav

februariDen 13 diskuterades1998 det aktuella förslaget CFN:sav
styrelse. konstateradeMan därvid de flesta remissinstansernaatt var
principiellt positiva till allmänna råd utfärdas de inte stöddeatt attmen
det remitterade förslaget. Med hänsyn till remissutfallet beslutade CFN

avvakta med ställningstagande åtgärder till dess denna utredningatt att
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lämnat betänkande, eftersom förmodade betänkandet skulleattman
komma behandla frågan djurförsök inom utbildning.att om

Utredningensl4.3.4 överväganden och förslag

del den användning djur sker i undervisningenEn påstor av av som
grundskole- och gymnasienivå sådan användning innebärär attsom
eleverna lär sig vårda och hantera olika djurslag. När denna använd-att
ning inte avviker från sedvanligt hållande husdjur enligt djurskydds-av
lagen, förslagkommer denna enligt det redovisas i avsnitt 14.3.2som
inte omfattas djurförsöksetiskalängre den prövningen.att av

undervisningen grundskole- gymnasienivå saknasI på och i de allra
flesta fall sådana skäl skulle användningen djur försvarbar.görasom av

område där det finns god tillgång tillDet alternativa metoderär ett en
till djurförsök. Vidare djuranvändningen sällan angelägen från all-är

synpunkt. Utredningen föreslår därför det inte skall tillåtetmän att vara
använda djur i undervisningen grundskole- och gymnasienivå.påatt

konsekvent förbjuda all användning djur grundskole- ochAtt av
gymnasienivå kan emellertid få negativ effekt utbildningen i depåen

innebär eleverna för arbete med försöksdjurtränasattprogram som
eller andra djur. kan gälla djurvårdarutbildningenDet och utbild-t.ex.
ning inom naturbruksprogrammet. Utredningen därfördet s.k. attanser
det bör finnas möjlighet inom för sådan yrkesinriktaden ramen
utbildning åtgärder innebär djuret avlivas ellertillåtaatt t.ex. attsom

för lidande eller obehag. Sådan användning bör alltså kunnautsätts
tillåtas djurförsöksetisk nämnd vägande skäl härförtungtav en om
föreligger.

Utredningens förslag innebär lagstiftarens mycket restriktivaatt
hållning till användningen djur undervisningssyfte blir tydlig.iav

Hittills har endast berörts användningen djur grundskole- ochpåav
användningen djur i undervisning skergymnasienivå. Den största av

emellertid högskolenivå och högre utbildning. använd-Dennaannan
Vidning förekommer i mängd olika sammanhang och komplex.ären

bedömningen användning djur i utbildningssyfte skallsådanav om av
försvarbar faktorer Prövningdet många måste in.är vägassomanses

måste från fall till fall och lämpligen fortsättningsvisär ävengöras en
Ävenuppgift för djurförsöksetiska nämnderna. denna utbild-de

finns till djurförsök. angelägetningsnivå det alternativa metoder Det är
dessa till användning så möjligt. arbetekommer Det CFNnär äratt som

har inlett i fråga lämna råd till prövningen försök gällerattom av som
användning djur i undervisning mycket lovvärt. tjänste-Deär nyaav

förslag djurförsöksetiskaenligt utredningens skall verka i demän som
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nämnderna kan spela roll i det fortsatta arbetet medstor upprättaatten
riktlinjer för sådan användning.en





SOU 1998:75 189

15 Finansieringen utredningensav

förslag

Utredningen har föreslagit det skall inrättas minst fyra tjänsteratt nya
dels skall utföra arbetsuppgifter i de djurforsöksetiska nämnderna,som

dels tillsynen försöksdjuren. Tjänsterna skall bestå välutöva över av
meriterade kunna rekryteraFör personal med önskvärdaattpersoner.
kvalifikationer det utredningens uppfattning kostnaderna forär att
dessa tjänster nödvändighet kommer bli förhållandevis höga. Vidattav

beräkning kan den årliga kostnaden för lön, lokal och andraen grov
omkostnader till miljonuppskattas kr tjänst. innebär denDet atten per

för fyra tjänstertotala kostnaden kommer uppgå till fyraattnya
utredningensmiljoner kr år. Det bedömning kostnaden härförär attper

avgifter.i princip bör kunna täckas av
närvarande kommunernadet tillsynenFör försöks-är utövarsom av

djursverksamheten. har möjlighetDessa avgifter för tillsynen.att ta ut
förekommer emellertid skillnaderDet mellan kommunerna vadstora

delgäller avgifter för tillsynen. En fasta årsavgifter, fastandratar ut en
vid besök.besöksavgift eller timavgift förekommerDet iäven stor ut-

olika kombinationersträckning nämnda avgifter. fleraDessutom tarav
alls.någon avgiftkommuner inte ut

Tillsynen ofta komplicerad verksamhet.försöksdjurav enavser
Med det tillsyn omfattandetänkta ochkommer denna attsystemet vara
i hög grad användarna djurförsök värdefullbaserad tillföraatt av ny
kunskap information. skall betala avgift för till-och Användarna som

kommer motsvarande prestation frånsåledes erhållaattsynen en
tillsynsmyndighetens avgiftstaxan börsida. Utgångspunkten är att vara
överskådlig avgiftsskyldige kan förutse den ungefärligaså denatt
kostnaden. Avgiften bör i proportion till verksamhetensäven sättas om-
fattning och komplexitet. därför lämpligt vid fast-Det kan attvara
ställande djur, vad det föravgiften beakta antalet djurslagärav som
används försöksdjursanvändamas inköpsjoumaler,Härvid skulleosv.

omfattar uppfödning, användbart instrument.även ettsom varaegen
Utformning enkelbör så möjligt. vidareDet ärtaxanav vara som
önskvärt från centralt håll sä långt det möjligt försökeräratt attman
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bedriver försöksdjurs-demavgifter påläggsde olikabegränsa somsom
verksamhet.

anställda SJV.enligt förslagetskalltjänstemännenDe vara avnya
skall administrerasavgiften för tillsynenordninglämpligDet attär en

avgiftdet fårföreskrivabemyndigandesådantSJV. Ett att tas utattav
djurskyddslagen.redan enligt 25 §har SJVför tillsynen

huvudupp-försöksdjuren kommerTillsynen attöver vara en av
djurförsöks-i deverksamhettjänstemännen. Derasför degifterna nya

vägande skälbetydande.emellertid också Ettetiska nämnderna tungtär
detoch tillsynenarbetemellan nämndernaskoppling ärtill denna att

ändamålsenlig tillsynochför så adekvatförutsättningarskall skapas en
arbete itjänstemännenssåförhåller sigmöjligt. Det även attsom

till godo.djurförsök Detanvändarnadel kommertillnämnderna stor av
ochtillsynsavgifterna heltutgångspunktrimligt hadärför attär att som

tjänstemän.kostnaderna för dessaskall täckahållet
sinarbetsuppgifter iföreslagit CFN:sharUtredningen även att

omfattandeförhållandevisinnebärSJV. Dettahelhet skall läggas
detdjurförsöksfrågor ochförcentrala ärdetförändringar ansvaretav
Över-innebär.förslagetkostnadervilkaberäknasvårt extraatt som

medföra vissaförutsättaskan dockuppgifter till SJVföringen CFN:sav
förkansli uppgårför CFN:sKostnaderna när-rationaliseringsvinster.

Kansliet består i dagkr.miljonervarande till 1,7 tre personer,avca
tilltjänstbehov ytterligareaviseratharmyndigheten enavmen

arbetsuppgifterCFN:sfrigörasmedel kommerkansliet. De att omsom
enheten för för-tänktahållet komma denhelt ochskallSJV,övertas av

förkan den enhetuppskattningutredningensgodo. Enligtsöksdjur till
finansierasdessutominrättas SJVföreslåsförsöksdjursfrågor som

inombefintliga SJV.omdisponering resurseravgenom
utförliglämnaregeringen åt SJVuppdrog1998 attI enmars

djurskyddstillsyn medförändradkonsekvensernaredovisning enavav
Djur-lagrådsremiss,förts fram ii de förslagutgångspunkt ensom

lagrådsremiss,hundar och katter. Dennatillsynenskyddet och över
på departe-byggdeoktober 1997,Lagrådet iöverlämnades tillsom

redovisabl.a.uppdrag ingår1997:11. I SJVmentspromemorian Ds att:s
redo-Uppdraget skallfinansieras.djurskyddstillsyn skalländradhur en

förslag kanutredningensFinansieringennovember 1998.denvisas l av
sambandöverväganden iytterligareföremål förblibakgrund häravmot

vid SJV.sålunda pågårarbetemed det som
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l1

generella direktivenövriga16 De

konsekvenserJämställdhetspolitiska16. 1

124dir. 1994:

kommittéerförslag läggs framskall alladirektivEnligt dessa avsom
redovis-analys och innehållaföregåseller särskilda utredare enav en

Enligt utredningensjämställdhetspolitiska konsekvenserna.ning deav
jämställdhetspolitiskthar lämnatsförslagdebedömning är neu-som

trala.

Regionalpolitiska dir.konsekvenser16.2

1992:50

redovisautredare skall enligt detta direktivsärskildaochKommittéer
för-konsekvenserna sitt förslag. Utredningensregionalpolitiskade av

tillsyn flyttas till tjänstemänkommunernasslag innebär överatt
Eftersom lokali-Jordbruksverket. skalldessaanställda varapersonerav

dock iinnebär förslagetnämndernaserande till djurförsöksetiskade
försöks-tillsynsverksamhetenpraktiken ingen centralisering avav

intelämnatsförslag hardedärfördjuren. Utredningen bedömer att som
effekter.negativaskall få några regionalpolitiska

detochbrottslighetenför16.3 Konsekvenser
dir.arbetetbrottsförebyggande

1996:49

de brotts-särskilda utredareochEnligt direktivet skall kommittéer ge
före-förslag skalluppmärksamhet och allaförebyggande frågorna ökad
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föreffekternaredovisninginnehållaanalysgås samt avenav en
brottsförebyggande arbetet.detoch förbrottsligheten

kommerföreslåsåtgärderdebedömningutredningens attDet är som
djurförsöksverk-kontrollförförutsättningar attbättreinnebära avatt en

delsbestämmelser,gällandemedenlighetiutförslandetisamheten
och för-djurförsökförhandsgranskningen stramasattkommer uppav

arbete,brottsförebyggandebättreinnebärakanvilket ettbättras, sägas
ochomfattandebetydligtblitillsynsverksamhetenkommer attdels mer

riktning.minskandeibrottslighetenpåverkatordevilketadekvat,
hakommerlämnasförslagdärför de attfinnerUtredningen enatt som

hänseenden.ifrågavarandeieffektpositiv
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Särskilt yttrande

Staffan Perssonexpertenav

Inledning

Utredningens förslag sådana de genomförs, bättreär sammantaget att, om
förutsättningar skapas för åstadkomma de nödvändiga förändringarnaatt
vad gäller utnyttjandet djur i försök successivt begränsaattav -
djurförsöken, med fåprioritet bort de plågsamma djurförsöken. någraIatt
avseenden har jag synpunkter vad gäller utredningens förslag.

Central myndighet

djurskyddshåll finns det förFrån djurförsöksfrågan skall för-attoroen
nedprioriteras, i densvinna, myndigheten den centralastora om

administrationen förläggs till SJV. delarJag därför utredningens förslag
samlas underfrågorna skall fristående enhet, med betoning påattom en

självständighet.denna enhets Jag denna skall ledas styrelse,attanser av en
inte råd.

sikt måste dock detMålet skapas djurskyddsmyn-att separatvara en
dighet djurskyddsverk förStatens administration den statligaav
djurförsökspolitiken och djurskyddsarbetet generellt. delarJag utredning-

detta frågauppfattning behöver utredas ytterligare ochäratt enens som
föreslår enhetenskall fristående på bör då kunnaså ske. SJVDenatt

till djurskyddsmyndighetennaturlig del överflyttasutgöra nären som
denna aktuell.är

Djurskyddsmyndigheten bedriva aktivt och offensivt arbeteskall ett
inom sitt skallansvarsområde. kartlägga såvälBland annat man
djurförsöksverksamheten eventuellt ytterligare framtida behovsom av
djurförsök, identifiera begränsa djurförsöksverksamhetenmöjligheterna att

föreslå konkreta planer för hur djurförsöken skallstrategier ochävensamt
begränsas. Myndigheten fortlöpande utvärdera sittskall och deäven eget
djurförsöksetiska nämndernas arbete.

Myndigheten skall ha betydligt vidare vad dagens har.CFNänramar
Myndigheten skall därför det finns stark kopplingtill mellan vadattse en

sker internationellt och vad sker nationellt. skall ocksåMansom som mer
fritt, frånår år, kunna olika medel bör medelDeavgöra satsas.var som

7 18-1115
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fördelar till forskning kring alternativa metoder skallCFN idag ettges
myndighetenanvändningsområde. bör kunna nyttjabredare Den nya

det målsynpunktmedlen till utvärderingar, kartläggningar äretc om ur mer
läggs forskning kring alternativa metoder.angeläget de påän att

juridisk,tillgång till olika kompetens,Myndigheten bör ha typer t.ex.av
dokumentalistkompetens. Myndigheten skallallmänvetenskaplig och

den skall ha möjlighet anställa ytterligareockså tilldelas så att attresurser
projektinriktad verksamhet.för kpersoner s
utföra uppgift det nödvändigt myndigheten harkunna sinFör är attatt

Därfördjurförsök utförs i Sverige.till information vilkatillgång om som
ansökningar gällande djurförsök.samtligabehövs centralt register överett

utforma strategimyndigheten inte, klarasådant kanUtan t.ex., attett av en
föreslår.djurförsöken, vilket utredningende plågsammavad gällerl

l

l regionala nämndernaDe
l
l djurförsöksetiskaallvarlig kritik hur definns anledning riktaDet mot

försökdjurförsök tillstyrks,fungerat. princip allanämnderna hittills I ävenE
bestämmelser.hänvisning till gällandeskulle medi rimligtvis stoppatssom

ascitesförsök vissa nämnder tillstyrktde plågsammaDet gäller t.ex. som
vilket i strid medmed upprepad tappningalternativ finns, ärt.o.m.trots att

råd.CFNzs allmänna
visar tydligt på problemenfinns nämndsarbeteterfarenhetDen som av

nämnderna delvis bestårberoende påkollegialitet och jävmed att av
bedömaden sida skalldjurförsökare, dvs. ävenärrepresentanter somsom
jäviga iskrå ochinomansökningar från även ärsomsammapersoner

själva forskar djur.djurförsöken, eftersom desakfrågan,förhållande till
deöverklaga beslut idjurförsökarna kanfaktumDet att numera

juridisk prövningdärmed fådjurförsöksetiska nämnderna, och aven
beredasorsaksgrunder för de skallfinns färrebesluten, innebär det attatt

nämnderna.plats i
prövningen, eftersom departiska iinteDjurskyddsrepresentanterna är

befinner sig i denoch helleregenintresse i fråganinte har något
kollegialitet och jäv.det gäller Iforskarna dåproblemställning görsom

anledningen bör dedenallmänt intresse. Avstället de ettrepresenterar
i nämnderna.finnas kvar

det härutredningens förslag också idock bereddJag är accepteraatt
efter prövotid,få chans. Om detdetavseendet, låta systemetatt enennya

problem i nämndernafortfarande kvarstår kollegialaår,förslagsvis tvåom
det helt nödvändigtledamöter, serjagdjurförsökaregrund äratt somav

nämnderna.dessa måste lämnaatt
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avseende har emellertid avvikande PolitikernaI jag synpunkt. iett en
nämnderna bör föreslås riksdagspartierna och de bör sittrepresenteraav
parti.

Handläggande tjänstemän

djurförsöksetiska prövningen behöver handläggande tjänstemän förDen
bättre därförkunna utföra sitt uppdrag, det bra utredningenäratt att

föreslår förstärkasnämnderna skall på detta sätt.att
finns flera skäl talar för denna resursförstärkning, såsomDet attsom

framskaffa ordentligt beslutsunderlag till nämnderna och skapaatt
till samordning och informationsutbyte vad gällermöjligheter den

djurförsöksetiska prövningen.
Eftersom det föreslås tjänstemännen också skall för tillsynenatt ansvara

djurförsöksverksamheten det nödvändigt denna arbetsuppgiftär attav
del i tjänsteutövandet och också fårtillåts detta genomslagtung attvara en

dessavid rekryteringen av personer.
fördelarna med sammanföra tillsynen med uppdragetEn att att varaav

deni nämnden återkoppling till den djurförsöksetiskahandläggare är
prövningen möjliggörs.som

kunna ha dessa båda uppgifterskall på och tjänstOm man en samma
fullt klarar förhålla till sökandekrävs det sig neutralautövarna ut attatt av
prövningenforskare, såväl vid tillsynen och inte denattsom ena

hämmandearbetsuppgiften verkar på utförandet andra.den Det ärav en
för ochförtroendefråga direkt betydelse för de reellasystemet av

tjänsteutövandet.resultaten av
lokaliseradeskall till någon de nämnder de skallTjänsterna vara av

dockbra. uppstårvilket Det problem i de två fall då dessa skallverka är
geografiskt avståndför dettvå nämnder vardera, är ett stortansvara som

tillsyn närheten till objekten.emellan. förutsättning effektivEn för ären
bästa tjänsteman nämnd,Den lösningen det problemet per menvore en

med Linköpingsnämnderna har såpass myckettanke på Umeå ochatt
mindre nämnderna, det inte någon möjligärendeomfattning övrigade ärän
lösning inom det föreslagna systemet.nu

djurförsöksetiskafaktum tjänsterna skall omfatta både denDet att
djurförsöksverksamheten har varit denprövningen tillsynen svåraoch av

finnsfrågan utredningen lämnar.ställning till de förslag Detatt ta somav
lösning. den föreslagnabåde för- och nackdelar med denna Jag ser nu

lösningen på vägen.ett stegsom
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djurskyddsorganisationernaförTalerätt

dvs. sökande forskare, hardär endast sakägaren,ordningennuvarandeDen
beslut,djurförsöksetiska nämndernasdevad gällerklagorätt är

statliga djurförsökspolitikeni linje med denoch ligger inteoacceptabel
formulerades år 1978.densom

nämnderdet bli såkandet föreslagnaOckså med t.ex.systemet attnya
finns, och då finns det inte någonalternativdjurförsökgodkänner trots att

de djurvilket gårsådant beslut-tillmöjlighet överytterst uträttaatt ett
utnyttjas.som

överklagaoch möjlighetbör talerättDjurskyddsorganisationema attges
överklaganderätt införsgenerellnämnderna. intefattas Ombeslut avsom

dispensförfarande.beslut, enligtfå överklaga vissamöjligtbör det attvara
kunnadispensförfarande skulleför sådantFörutsättningar ett vara:

Ändringsdispens. nämndens beslut intebefarasdet kanOm äratt0
korrekt.

beslutsunderlaget förbeslut, ellernämndensGranskningsdispens. Om0
detta, oklart.är

generellt.för prövningenviktigtPrejudikatsdispens. Om beslutet är0
synnerlig viktanledningdispens. Om detExtraordinär är avannanav0

påansökan prövas nytt.att
utreds.djurskyddsorganisationertalerätt förföreslårJag att
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tat/Gi
WW

Kommittédirektiv W

Dir.
Alternativa metoder till djurförsök och 1997:43

forsöksdjursanvändningens omfattning i
framtiden m.m.

Beslut vid regeringssammanträdc dcn 6 1997mars

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas medEn uppgift göraatt en
och bedömning försöksdjursanvändning-inventering en av

utvärdera stödi landet och det lämnas till forskningen som
till djurförsök.alternativ l uppdraget ingår lämnaattom

försöksdjursanväiidniiigenförslag till hur skall kunna be-
uppdraget ingårI Centrala försöks-även övergränsas. att se

djursnämndens verksamhet och lämna förslag till huratt
forforskningsstödet främja alternativa tillmetoder djur-att

Försök bör erfarenheternaorganiseras. Vidare skall deav
Lirlörsöksetiska nämndernas verksamhet utvärderas.

Bakgrund

Under det hävdatsår har ibland den totalaattsenare
lörsöksdjursanvändningen slutetunder 1990-talet skulleav
komma öka till följd framtagningenkraftigt bl.a. ochatt av
användningen genetiskt modifierade djur. Det emel-ärav
lertid oklart den biomedicinska forskningen i landetom
alltjämt betraktar sådan ökning sannolik.en som
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Europeiska kommissionen kommer att ettarrangera
i mitten aprilmöte 1997. Vid detta kommermöteav man

diskutera målet inämiare EU:s femteatt miljöhandlings-
reducera försöksdjursanvändningenatt med 50 %program

till år 2000. Mötet föranlett bl.a. denär osäkerhetav som
finns bland medlemsländerna hur målet kan förverkli-om

Diskussioner försöksdjursanvändningenhur skallgas. om
minskas kommer sannolikt fortsätta både i Sverige och iatt
andra medlemsländer inom EU.

I Europarådets konvention ETS 123 skyddom av
ryggradsdjur används till försök och andra vetenskap-som
liga ändamål länderna skall stödja ochattanges uppmuntra
utvecklingen alternativa metoder till djurförsök. Det-av

gäller enligt rådets direktiv EEG 609/86 densamma nr av
november24 1986 bl.a. skydd djur används förom av som

försök och andra vetenskapliga ändamål.
SverigesFör del gäller Centrala lörsöksdjursnämn-att

den CFN enligt sin instruktion har för. attansvar sam-
ordna och planera frågor försöksdjur. CFN harrörsom
sedan år 1980 lämnat forskningsbidrag till projekt för att
finna alternativa metoder till djurförsök. Forskningsstödet

utvärderatshar CFN år 1987 och år 1993. inslagEtt nyttav
i den forskning lämnatCFN bidrag till under årsom senare

internationelladen anknytningär finns de tvåsom genom
utvärderingsprojekten MEIC Multicenter Evaluation of In
vitro Cytotoxicity och ECITTS the ERGATT/CFN Inte-
grated Toxicity Testing Scheme. EU medfinansiärär i det

projektet.senare
finnsDet anledning utvärdera och för-att övernu se

söksdj ursanvändningen särskild utredare.genom en

Uppdraget

Utredaren skall granska vad krävs för ytterligareattsom



Bilaga 2051SOU 1998:75

3

Sverige och utarbetaibegränsa försöksdjursanvändningen
begränsning. Fråganhandlingsplan för sådan attomen en

enligt måletmed 50 %reducera försöksdjursanvändningen
skall också utredas.miljöhandlingsprogrami femtellUzs

försöksdjurs-utvecklingskall beskriva denUtredaren av
den utveck-ochsedan år 1980användningen ägt rumsom

Utreda-överskådlig framtid.inomling kan förutses ensom
försöksdjursanvändningens inrikt-därvid redovisaskallren

förbetydelsehänsyn till dessdjurslag medolikaning
utveckling läke-och förforskningenbiomedicinskaden av

försöksdjurantalet användade Förändringarmedel samt av
områden. det sammanhangetdessa Iinomkan väntassom

den förväntade användningenbelysasärskiltskall utredaren
djur.genetiskt modifieradeoch andratransgenaav

skall ochvidare verksamhetCFN:sEn görasÖversyn av
Förslag bör läggas fram de för-bedrivits.hur harden om

verksamhet kan behövas.CFNzs Detändringar ärsomav
möjligheter till för finna alter-allaangeläget tas attatt vara

djurförsök. Därförtillnativa metoder är översynen av reg-
bak-statliga bidraget också angelägenlema för det mot

Sverigeförpliktelser har ochde EUgrund gentemotsomav
alternativafrämja metoder till djurförsök.Europarådet att

redovisa förutsättningama för andraskall utredarenHär att
utnyttjas inom grund-metoder djurförsök skall kunnaän

och toxicitets-forskning, säkerhets-målinriktad forskning,
Utredaren skall ocksåtestning läkemedclsutveckling.samt

forskningsstödet har haft för-redovisa de effekter som
söksdjursanvändningen de alternativa metoderredovisaoch
till bruk. forsknings-djurförsök praktiskt Dekommit isom

utvecklingområden betydelse alternativaförär avsom av
forskningsområdenmetoder redovisas liksom deskall nya

framtiden.bedöms bli viktiga isom
djurförsöksetiska nämndemas prövning planeradeDe av

djurförsök för fungerande djur-betydelseär ettstorav
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skydd. En utvärdering nämndernas verksamhet skallav
därför l det sammanhangetgöras. bör analys göras ut-en av
fallet nämndernas hittillsvarande prövning och denav
praxis utvecklats inom nämnderna.som

Övrigt

Utredaren skall beakta vad i direktiv dir.sägssom
1994:23 till kommittéer och särskilda utredare prövaatt
offentliga åtaganden. Utredaren skall Följa regeringensäven
direktiv till kommittéer och särskilda utredare regional-om
politiska konsekvenser dir. 1992:50, jämställdhetspoli-
tiska konsekvenser dir. 1994:124 och brottsbekämp-om
ning dir. 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa uppdraget den 15 aprilsenast
1998.

Jordbruksdepartementet

Trycktav
REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRAL

Stockholm1997
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länderandraförhållandena iutblickEn över

Inledning

iförsöksdjuranvändningensammanställaförsökförstaEtt att av
kommissionen. Samman-Europeiskai juni 1994gjordesEuropa av

denii ländernaanvändesförsöksdjurantaldetavsågställningen som
inteRedovisningenår 1991.undergemenskapeneuropeiska var

någralämnakundeLuxemburgellerBelgienvarkeni detkomplett att
PortugalochFrankrikelämnadeVidareanvändning.sinuppgifter över

för år 1991.ställeti19921990gällde årenuppgifter resp.som
börjansituationen ibildöverskådligdock överlämnadeRapporten en

idenanvändes,djurförsökdefinition på1990-talet. Den varsomav
123.Europarådskonventionen ETSoch i86/609/EEGEG-direktivet

kommissionensEuropeiskaskriftserie 26siniredovisadeCFN nr
uppgifternamedjämförande syfte överioch ävensammanställning tog

definitionnämndaenligtförsöksdjursanvändningFinlandsochSveriges
1991.under
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Storleken försöksdjursanvändningen varierar mycket mellan
länderna. De skillnader finns beträffande användningen berorsom
flera faktorer, bl.a. omfattningen och inriktningen på den nationella
forskningsverksamheten, vilken industri etablerad i lan-ärtyp av som
det förekomsten och karaktären på s.k. kontraktslaboratorier.samt

Nedan följer redogörelse bl.a. huvuddragen i vissa ländersöveren
lagstiftning rörande användningen djurförsök statistiskasamtav upp-
gifter de försöksdjursanvändningårens i dessa länder.över senaste

Schweiz reserapporten-

Som led i utredningens arbete har företagits studieresa tillett en
Schweiz. sammanträffadeDär utredningen med förrepresentanter
Bundesamt fur Veterinärwesen, den centrala federala myndig-ärsom
heten bl.a. för djurförsöksverksamheten i landet. Vidaresom ansvarar
skedde överläggningar med för Kantonales Veterinäramtrepresentanter
Basel-Stadt med omnejd. Kantonales Veterinäramt den myndighetär

för försöksdjursverksamheten på regional nivå. Studie-som ansvarar
besöket bestod dessutom överläggningar med förrepresentanterav
läkemedelsindustrin, universitetet i Basel, Stiftelsen Forskning och3R
djurskyddsorganisationer

Utredningens skäl studera förhållandena vad gällernärmareatt
djurförsöksfrågor i Schweiz flera. Schweiz och Sverige befolk-ärvar
ningsmässigt jämförbara. Båda länderna har betydande läkemedels-en
industri och omfattande forskning på universitet använder djur-en som
försök i sin verksamhet. flerahar sedan decennier förtsDet livligen
debatt i Schweiz angående djurförsök.användningen Bl.a. har detav
hållits flera folkomröstningar härom. Liksom i Sverige har djurskydds-
frågor Schweizi hög prioritet och djurförsöksverksamheten ären
förhållandevis reglerad i båda länderna. Bestämmelserna sinaiär
huvuddrag snarlika det föreligger flera olikheter. Därtillävenmen
kommer Schweiz kan redovisa kraftig minskning försöks-att en av
djursanvändningen sedan början 1980-talet. Utredningen fann därförav

studie förhållandena Schweizi skulle tillnärmareatt en av vara gagn
för utredningens fortsatta arbete.
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Lagstiftningen

djurförsök i Tierschutzgesetz frånSchweiz regleras användningenI av
från år har nyligen inlettsår 1978 och Tierschutzverordnung 1981. Det

betämmelserna anledning den ökade användningeniöversyn aven av
Tierschutzgesetz ramlag består grund-djur. ärtransgena som avav en

kantoner och det åliggerregler för djurskyddet. Schweiz består 26av
federala lagstiftningen.själva administrera den Kan-kantonerna att

grunddenna med bestämmelser. Påkan kompletteraäventonerna egna
bestämmelserna och tillämpningen Tiershutzgesetzvarierarhärav av

djurförsök dock till delAnvändningenmellan olika kantoner. är storav
främst till städerna Baselkoncentrerad till några få kantoner i Schweiz,

och Zürich, Bern.ävenmen
tilli Schweiz beträffande djurförsökLagstiftningen överensstämmer

med innehållet i Europarådskonventionen ETS 123,delarstora som
landet. tillratificerats förhållande konventionenockså har I ärav
definitionen framgårschweiziska djurförsök,emellertid den av som av

omfattar i princip allaTierschutzgesetz generell ochartikel 12 mer
levande djur. ryggradsdjur åtnjuterexperiment Utöver äventyper av

skydd försöksdjur.bläckfiskar bestämmelsernaochtiofotingar av om
försök orsakar djurenTierschutzgesetz stadgasartikel 13I att som

obehag eller svår ångest skall begränsas till vadlidande, ärsmärta, som
bedömningen principnödvändigt. Vid härav skall de 3absolut Rzns

förväntaskan orsaka djuren oproportionerligtförsöktillämpas. Om ett
obehaglidande eller i förhållande till vad stårmycket attsmärta, som

inte utföras.försöket får dettamedvinna
djurförsök förbjudna gäller sedan årspecifika i lag.Vissa är Detta

den s.k.monoklonala antikroppar1994 bl.a. produktion genomav
djurförsök inomförbjudetascitesmetoden. Vidare det göraär att

meddelamyndigheternaförtobaksforskning. möjlighetfinnsDet att
härför dock restriktiva.undantag från förbudsreglerna. Reglerna är

hänför anmäla dettadjurförsök skallutföraavsiktDen ettattsom
djurför-Kantonales Veterinäramt. Omtill behörig kantonal myndighet,
försättaeller obehag, ellerlidandesöket kan orsaka djuret smärta,

allmäntillstånd fårpåverka djuretsbeståendedjuret i ellersvår ångest
kantonalasärskilt tillstånd från denförsöket genomföras endast efter

bestämmel-utföras grundmyndigheten. Djurförsök behöver avsom
konstaterasgodkänns dock detnationella eller internationella, omser,

djurskyddsreglerenlighet medutföras idjurförsöken kommeratt att
regleringen kring till-självaoch riktlinjer. bestämmerKantonerna

ståndsförfarandet.
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åligger kantonemaDet inrätta särskilda, till de kantonalaatt myn-
digheterna oberoende, djurförsökskommittéer också har attsom
bedöma de enskilda tillståndspliktiga djurförsöken. Kommittéerna läm-

de kantonala beslutande rekommendationer frågamyndigheterna inar
frånbeslut till tillstånd. Kommittéerna består forskare universitetom av

och läkemedelsindustri och från djurskyddet. Vanligenrepresentanter
har från djurskyddet akademisk bakgrund och besitterrepresentanterna
viss kunskap djurförsök. de behöriga kantonala myndig-Det ärom

kantonalaheterna beslutar och utfärdar tillstånd. myndigheter-Desom
kan därvid fatta beslut går djurförsökskommitténs rekom-emotna som

mendation, beslutet skall då motiveras. Tillstånd kan förenas medmen
utförandet djurförsöket.villkor och rekommendationer för Hand-av

läggningstiden vid de kantonala myndigheterna månad.är ca en
Handläggningen konfidentiell. Basel erhåller djurförsökskommitténIär

den beslutande myndig-inte sökandena, det endastärutannamnen
tillheten, Kantonales Veterinäramt, känner sökanden är.som vem

kan emellertid inte upprätthållas djurförsöks-ordningDenna om
sökanden till för diskuterakommittén behöver kalla möteett att

Zürich behandlar kommittén endast ansökningar gälleransökan. I som
för djuren kategori nedan ellerförsök innebär svårt lidande sesom

Övriga ärenden behandlas endast två kom-har principiellt intresse. av
ärendena i Zürich beslut imittéledamöter. 25-40I tasprocent av

eller villkor.förening med rekommendationer
Bundesamt für Veterinärwesen, harfederala myndigheten,Den

ansökningsformulär för ansökan tillstånd tillutformat specielltett om
djurförsök. förhållandevis detaljerat detAnsökningsforrnuläret ochär

hurinstruktioner ansökan skall fyllasfinns tillgång till skriftliga om en
redogörelse skälen valda djur-utförlig till denBl.a. krävs det överen
för och bedömning tänkbara alternativaredogörelsemetoden och aven

för-djurensmetoder. Vidare skall försökets svårighetsgrad, såvitt avser
indikerar svårtväntade situation, på skala 0-3, där 3 ettanges en

ansvarig före-lidande för djuren. Ansökan skall kontrasigneras av en
och vissa finns det intern kon-ståndare. På företag institutioner en

djurskydds-trollant, animal welfare officer, internts.k. har ettsom
för djurförsöketSamtliga nämnda har attettansvar. nu personer ansvar

erhållna tillstånd.utförs i enlighet med bestämmelser och Personerna
kvalificerade. ansvarigför försöksdjuren skall Enansvarar varasom

ellerbiologi, veterinär-föreståndare skall ha högskoleutbildning inom
medha erfarenhet från praktiskt arbetehumanmedicin och minst årstre
skalldjurförsök. saknas organiserad utbildning förDet personer somen

för närvarandeutföra djurförsök, för utbildning liggerutan ansvaret
djurförsök i sinde institutioner eller de företag användersom
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verksamhet. emellertid arbete myndigheterna fast-Det pågår hosett att
ställa utbildningsprogram.ett

åligger den utför tillståndspliktigt djurförsök föraDet ett attsom
Kontrollmyndighetemautförliga protokoll häröver. har tillgånggenom

till vilka skall förvaras forskaren under möjlighetprotokollen, år,treav
kontrollera djurförsöket genomförts påi efterhand rätt sätt.attatt

myndigheterna för kontroll och tillsynkantonalaDe ävensvarar av
djurförsök. inspekterar uppfödningsanläggningar ochenskilda De även

tillsyn skall enligt minstdjurförsöksanläggningar. Sådan lag äga rum en
Utformningen tillsynen varierar mellan de olikagång år.per av

fyrakantonerna. Basel gäller följande. regel inspek-Detl görs som
djurförsöksanläggning år. Därtill kommer inspek-tioner varje per

djurförsök, vilka kan både föranmält ochtioner enskilda görasav
de beslutande kantonala myndigheternaoanmält. Utöver äger även

djurförsökskommittéerna inspektera djurförsökledamöterna i rätt att
djurförsöksanläggningar. Myndigheterna och kommittéema kanoch

vanligaste inspektioner-utföra inspektioner Det äräven gemensamt. att
från kantonala myndigheten, Kantonalesutförs veterinären denna av

Inspek-och två ledamöter från djurförsökskommittén.Veterinäramt,
anspråk i genomsnitt arbetsdag i veckan för veterinärentionerna itar en

djurförsök befinns utföras i stridfrån Kantonales Veterinäramt. Om ett
tillsynspersonalen försöket på plats.med ansökan, Iäger stoppaen

från djurförsökskommittén utfördet enbart ledamöterZürich är som
djurförsök. har förts diskussioner inominspektion enskilda Detav

arbetet på såinte borde prioriterakommittén sätt attom merom man
inspektion djurförsök och mindre tid på gåtid läggs på att genomav

försök.ansökningar planeradeom
den federalaBundesamt fur Veterinärwesen tidigareär, nämnts,som

kantonalaövergripande för demyndighet har det ansvaretsom
erhåller de kan-Bundesamt fur Veterinärwesenmyndigheternas arbete.

och kontrollerartillstånd för djurförsöktonala myndigheternas att
fallet har Bundesamtså inte skullebesluten korrekta. Omär anses vara

överklaga denhuvudregel tio dagar på sigfur Veterinärwesen attsom
det fall de kantonalamyndighetens beslut till domstol.kantonala För

sökandenhar avslagit begäran tillståndmyndigheterna äger mot-en om
före-domstol. dock sällanvända sig till Avslagsvarande ärrätt att

myndigheterna ochi stället diskuterar de kantonalakommande, utan
för kanmodifikationer eller villkor försöketsökanden accepterassom

djurskyddet skulle få be-diskuteratsbåda harDet ävenparter. omav
frågan har inte vunnit gehör.densvärsrätt, men

djurförsöksverksamheten ochövergripande fördetUtöver ansvaret
har Bundesamt furkantonala myndigheternas tillstånd,kontrollen deav

ochför tillhandahålla dokumentationVeterinärwesen även attansvar
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statistik djurförsöksanvändningen, stå för viss utbildning,över att att
lämna bidrag till forskning alternativa metoder, delta i internatio-attom
nellt arbete och föra dialog med djurskyddsorganisationeratt en som
har federal status.

de kantonalaDet myndigheterna förser Bundesamt fürär som
Veterinärwesen med de uppgifter behövs för statistisk bearbetning.som
Till sin hjälp i djurskyddsfrågor har Bundesamt fur Veterinärwesen

djurförsökskommitté, federalt rådgivandeäven är etten som organ.
Kommittén, består djurskyddsrepresentanter forskare,och harsom av
också rådgivande funktion förbundsrådet, Bundesrat.gentemoten

olkomröstnF in gar

Sedan 1980-talet har det genomförts fyra folkomröstningar i Schweiz
angående användningen försöksdjur. Initiativen till dessa kommerav
från djurskyddsorganisationer. krävs för närvarandeDet 100 000att

stöder initiativ folkomröstningtill för sådan skallett att ägapersoner en
första folkomröstningenDen förbud djurförsök hölls årrum. om av

1986 och avsåg totalt förbud djurförsök. Deltagandet 37,5ett av var
Förslaget totalförbud röstades dock ned. Enprocent. om ny

folkomröstning år 1992 avsåg initiativ till drastisk och stegvisett en
minskning djurförsöksanvändningen. knapp majoritet,En 56av pro-

Årröstade nej till förslaget. 1993 hölls den tredje folkom-cent,
röstningen, avsåg totalt förbud användningennytt ettsom av av
djurförsök. gång röstade för förslagetDenna 70 skulleprocent att av-
slås. viktig orsak tillEn resultaten bl.a. förtros att ettvara oron
genomförande förslagen skulle ha haft negativ inverkan påav en
sysselsättningen osv.

I början juni ägde ytterligare folkomröstning1998av en rum.
Schweizarna röstade då initiativ kallades Initiativ föröver ett som
skydd för liv och miljö genmanipulation. Förslaget innebarmot ett

förbudtotalt dels produktion, användning och distributionmot trans-av
djur, dels avsiktligt utsläppande genetiskt modifierade organis-gena av
dels modifieradegenetiskt delaroch djur, däravväxterpatentmer,

och produkteroch härrör därifrån. kampan-Det sägs attprocesser som
jen inför folkomröstningen den hittills dyraste kampanjen. Införvar
omröstningen erhöll alla röstberättigade invånare myndigheternaen av
upprättad broschyr, i vilken initiativet och olika ståndpunkterparternas
redovisades. Myndigheterna drev dock självainte någon kampanj inför
folkomröstningen, Bundesamt für Veterinärwesen redovisadeäven om

negativ inställning till initiativet. Resultatet folkomröstningenen av
blev röstade förslaget65 och 35 röstade för.att procent mot procent
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metodertill alternativaStöd

dokumentationenansvarig förVeterinärwesenfurBundesamt är av
publiceringendjurförsök liksommetoder tillalternativadjurförsök och
de kantonalaskall förseinformation. Myndighetenstatistiskårligav
intresseradeforskare och andradjurförsöksnämndema,myndigheterna,

stödja metoder ialternativa metoder ochmed information ompersoner
princip.med deenlighet 3 R:n

År delarmed bidrag i likaStiftelsen Forskninggrundades 3R1987
ochläkemedelsindustrins organisation,från INTERPHARMA, ärsom

stöd tillgrundarna villBådafür Veterinärwesen.Bundesamt genom
utveckling iindustri främjauniversitet ochbl.a.forskning inom en

därför projektStiftelsen stöderprincip.med deenlighet 3 Rzns som
Särskilt intressetill djurförsök.förbättringaralternativ ochinnebär ges

för försöksdjuren.obehagochprojekt minskar smärtasom
bestårnio ledamöter. DessastyrelsebestårStiftelsen avomav en

djurskyddet personer,2industrin personer,för 2representanter
parlamentariker inomochpersonerfür Veterinärwesen, 2Bundesamt

djurförsöksfrågor personer.3
miljonbelopp knapptförfogar årligenStiftelsen över ett en

stöd till ungefärlämnathar stiftelsenSedan år 1987schweiziska franc.
Projekt bestämsprincip.till de 3kan relateras Rznsprojekt60 som

har bl.a.Följande områdenprioriteringar.fastlagdautifrån vissa
farmakologidyna-ochforskningsområde år; 3Rettpremierats per -

inflammationfarmakologidynamik vidoch3Rmik i neurosystemet, -
infektionssjukdomar, 3Rviddiagnostikochanalgesia, 3 Roch --

polyklonala antikroppar.ochproduktionimmunologioch mono-av--
sedanascitesmetodenden s.k.antikroppar ärProduktion genomav

medge undantagkan dockMyndigheternaSchweiz.förbjuden iår 1994
till förbudet.initiativtagareForskning 3RStiftelsenvissa fall.i var

vitro-meto-emellertid innaninfördesascitesmetodenFörbudet mot
forskarvärlden endastdet inomgrundutvärderad. Påden attavvar

medel utvärderamedintressefanns begränsat meto-attett nyaegnaav
utrustning.tekniskmed nödvändigbidrabeslutetstiftelsender, atttog

elektronisk kon-medi landetforskningsanläggningarförsåg 27Man
antikroppar.monoklonalaför produktionbioreaktorertrollerade av
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Djurskyddet

finnsDet aktiva djurskyddsorganisationer100 i Schweiz. Ett skäl tillca
det antalet kan landet består 26 kantoner ochstora att attvara av
föreningarna har svårt nå utanför den kantonala Enatt gränsen. stor
rikstäckande organisation, samlar dock 60 regionala och kantonalaöver
djurskyddsorganisationer. Det Schweizer Tierschutz, STS, medär
200 medlemmar.000

Efter rad intensiva diskussioner mellan arbetsgrupp för djur-en en
skyddsfrågor vid högskolan och universitetet i Zürich och represen-

från schweiziska djurskyddsorganisationer Schweizertanter
Tierschutz STS, Fonds fur Versuchstierfreie Forschnung, FFVFF, och

ÄrzteVereinigung Tierversuche, Zürcher Tierschutz enadesgegen
nyligen kring s.k. negativlista. Innebörden överenskom-parterna en av

melsen åtgärder och behandlingar fanns i listanatt upptagnavar som
inte längre skulle få utföras vetenskapliga vinster kundeäven storaom
förväntas. lista i enlighetDetta med paragraf i Ethischenär en en
Grundsätze und Richtlinien für wissenschaftliche Tierversuche som
sammanställts de schweiziska medicinska och naturvetenskapligaav
forskningsråden djurförsök inte får utföras försöketsäger attsom om
leder till svårt lidande för djuret. Negativlistan innebär vidare att man
har inte heller djuranvända tidigare har genomgåttenats attom som
sådan behandling strider negativlistans andemening. Förhopp-motsom
ningen åtminstone forskarsamhället och de djurförsöksbeviljandeär att
myndigheterna i Zürich skall använda sig negativlistan. Listan ärav
uppdelad i olika ämnesområden, nämligen följande områden: förva-
rings- och nutritionsrestriktioner, genetik, operativa ingrepp, strålbe-
handling, toxikologi, mikrobiologi, immunologi, och inflamma-smärt-
tionsforskning, hjärt- och cirkulationsforskning, endokrinologi och
ämnesomsättningssjukdomar, CNS-forskning, beteendebiologi och
tumörforskning.

Statistik

Antalet använda djur tillståndspliktigai djurförsök uppgick år till1996
509 minskning755. Detta med jämfört17,9 med åretprocentvar en
innan och minskning med jämfört74,4 med år 1983.procenten
Minskningen hänförlig till insatserde gjorts förärtror attman som
alternativa metoder skall komma till användning och till strävatatt man

optimal försöksplanering. år beroddeFör 1996 minskningenmot en



Bilaga2SOU 1988:75 215

testningsverksamhetdel sinföretag flyttadeäven utom-att ett en av
användes försök tillstånds-lands. försöksdjur iAv de som varsom

råttor,pliktiga under smågnagare såsomår 1996 92,6 möss,procentvar
hamster och marsvin

försöksdjuren i grundforsk-Under år 1996 användes 25 procent av
utveckling och kvalitetskontrollning och 58 i upptäckt,procent av

användesanvända försöksdjurläkemedel. det totala antalet 77Av
inom universitet och högskola.industrin ochinom 20 procentprocent

specifiktförsöksdjur i försökUnder användes ingaår 1996 attsom var
hänföra till kosmetika.

under 67,6Beträffande djurförsöken år 1996 procentangavs av
för medel-belastning,ha för ingen eller liten 23,7djuren procentutsatts

för svår belastning.belastning ochsvår 8,6 procent

tillståndpliktiga försökförsöksdjur itotala användningenDen av
Europarådets koven-definitionen i EG-direktivet ochmotsvarande

tion:

År Antal

992 79411983
2651 7521984
8511 5761985
3301 4371986
92830211987

180 78911988
091 75111989

6760411990 1
2109271991

1992 075872
1993 775 329
1994 724 158
1995 621 182
1996 509 755

tillståndspliktigaförsök inteiårliga djurDen användningen ärsomav
pendlatharorgandonatoreranvändshuvuddelen dessa djur somav

tendens för dennalångsiktigNågonmellan djur.90 000-180 000
schweiziska myndig-urskiljas dekategori försök har inte kunnat av

heterna.
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Danmark

Användning försöksdjur i Danmark regleras Lov dyre-av genom om
forsøg från 1987.

lagen stadgasI användning ryggradsdjur i försök, kanatt av som
upphov till lidande, ångest eller varaktigt förantas smärta,ge men

djuret djurförsök, endast får med tillstånd från Dyrefor-äga rum
søgstilsynet. Sådant tillstånd till djurförsök får endast meddelas till
försök med något följande ändamål:av
l till förebyggande sjukdom, ohälsa eller abnormitet ochav annan
verkningarna härav hos människor, djur och inkl. framställningväxter,

läkemedel, substanser och produkter testning deras kvalitet,samtav av
effektivitet och säkerhet,
2 diagnostisering och behandling sjukdom, ohälsa ellerav annan
abnormitet och verkningarna härav hos människor, djur och växter,
3 värdering, påvisande, justering eller förändring fysiologiskaav
tillstånd hos människa, djur eller växter,
4 skyddande miljön,av
5 forskning,

undervisning6 och träning på universitet och högre läroanstalter eller
vid undervisning på motsvarande nivå och vid undervisningannan av

kommer arbeta med djurförsök, ellerattpersoner som
7 rättsmedicinska undersökningar.

Dyreforsøgstilsynet kan avslå ansökan tillstånd till djurförsöken om
försöket inte kan till väsentligt Dyreforsøgstilsynetom anses vara gagn.

kan vidare led vid handläggningen ansökan tillståndettsom av en om
till djurförsök, tillåta försökpåtänkt demonstreras för Dyrefor-att ett
søgstilsynet, under förutsättning det djurskyddsmässigt för-att anses
svarligt.

Tillstånd till djurförsök lämnas till specifika angivna för-närmare
sök. antal djur fårDet användas försöki skall framgå i tillståndet.som
Tillstånd kan dock lämnas sådan begränsning särskilda skälutan när
talar härför. Dyreforsøgstilsynet förena tillståndet medäger rätt att
villkor bl.a. försökets utformning, användningen djur och för-om av
varingen.

Djur får inte användas försöki möjligheten använda cell,attom
vävnads- eller organkulturer eller andra metoder kan likaantas vara
lämpliga.

djur får inteEtt känna intensivt lidande, ångestsmärta,stor annat
eller varaktigt Om tillstånd stark intensivt lidan-smärta, annatmen. av
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de eller intensiv ångest kan bestå bedövning ellernär smärt-antas
lindring skallupphör djuret avlivas.

Om försökets syfte demonstration i undervisning skallär utgöraatt
det vid försök kan förknippade med alltidsmärta,antassom vara
användas helt bedövade och dessa skall alltid avlivasdjur innan
bedövningen upphör.

Huvudman för Dyreforsøgstilsynet Rådet for Dyreforsøg. Vidareär
för försöksdjurstillsynen.rådet Rådet består ordförande,ansvarar av en

skall domför, ledamöter, vilkaoch tio andra utnämnssom vara av
Justitieministeriet. SundhedsvidenskabeligeStatens Forskningråd, Sta-

Jordbrugs- Veterinaervidenskabelige Forskningsråd, Sundheds-tens og
styrelsen, den danska industrin, de sjukdomsbekämpande före-stora
ningarna och Dyreetiske Råd föreslår ledamot Vidare före-Det en var.
slås fyra ledamöter djurskyddsföreningar. Justitieministerien skallav
vid sammansättningen rådet såvitt möjligt tillse bland rådetsdetattav
ledamöter finns med kunskap i de forskningsdisciplinerpersoner som
har särskild betydelse för de uppgifter lagts Dyreforsøgstilsy-som

förRådets ledamöter väljs period fyra år.net. en om
villkorRådet kan uppställa för försöks utförande, djurens använd-

kanning, förvaring Rådet vidare bestämma försöket inte fårattm.m.
utföras för rådet. Rådet ochnärvaro representanterutan av personer

bemyndigat härtillrådet har till tillträde till försökslokaleräger rättsom
lokaler där försöksdjur förvaras.och andra

skallDyreforsøgstilsynet årlig sin verksamhetöverrapportavge en
Justitieministeriet.till

djurförsöktillstånd till utgår avgiftFör 2 500 DKR.en om

metoderalternativaStöd till

finns till forskningsstöd för alternativaDet statligainga medel avsatta
Justitieministeriet förmetoder till djurförsök under ansvararsom

djurförsökslagstiftningen. Ekonomiska medel för utveckling alterna-av
tiva från de statliga forskningsråden.metoder kan dock erhållast.ex.
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Statistik

försöksdjur Danmarktotala användningen iDen av :
försök omfattar användning kontrolldjur och avlivningOvriga t.ex. av

djur för tagande organ.av av

ÖvrigaÅr försökDjur i försök enligt Totalt
EG-defmition

1811970 343 -
446354 182 92 575 7571980

793448 222 47 571 4951985
365 55 317 420 4621988 145

672 74 654 392 3261989 317
83 486 4152101990 331724
122 314 426 6841991 304 370

419 107 588 4410071992 333
105 878 453 3821993 347 504

69372 581 3901994 318112
81 318 428 341347 0231995

350 1801996 -

Finland

i april Enligt dennagällande finska djurskyddslagen 1996.Den antogs
ryggradsdjur bedrivasförsöksdjursverksamhet med användningfår av

bedrivande försöksdjurs-endast efter tillstånd länsstyrelsen. Med avav
olikaför djurförsök utförandeverksamhet djurhållning samt avavses

försöksdjur ellerundersökningar och utredningar medexperiment, test,
vetenskapligt djurförsökutnyttjande försöksdjur. Medmed enavsesav

påkallad eller i undervisnings-användning djuråtgärd, vid vilken ärav
hälso- ellertill människors eller djurssyfte nödvändig med hänsyn
utförsvetenskaplig forskning, vilken medsjukvård eller åtgärd ien

vetenskapliga metoder.
kraft januari stadgasförordning trädde i den 1 1986Genom somen

djur vidförsöksdjursverksamheten, användningentillsyn över avom
försöken villkor förövervakning ochvetenskapliga djurförsök, av

behörighethållande försöksdjur,utförande anskaffning ochdem, avav
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för dem utför försöksdjur tillsynsmyn-försök och sköter samtsom om
digheternas eller försöksdjursverksamhet.avbryta försök För-rätt att
ordningen, tidigare förhållanden,innebar kraftig skärpning motsom en

innehålleti princip med i Europarådskonventionenstämmer överens
närvarande föremål för och detETS 123. Förordningen för översynär

förväntas den förordning under årskall 1998.ersättasatt av en ny
Enligt gällande följande. förbjudet utföraregler stadgas Det är att

djurförsök utsträckning djur kani syfte i vilken utståutröna smärtaatt
djurförsök med undersök-eller plåga. Vidare skall ersättasett annan

då detta möjligt det inver-nings- eller undervisningsmetod, är utan att
kar försökets syfte eller det resultat vill uppnå medmenligt på man
försöket.

vetenskapligt djurförsök åsamkar eller kan åsamka djurOm ett
skall vid planeringen och utförandet försöketeller plåga,smärta av

följande iakttas:även
fylogene-försöket skall utföras med djurart på så lågären som-

möjligt.tisk nivå som
får användas fler djur vad förut-vid försöket inte än ärsom en-

försökets syfte skall uppnås.sättning för att
försöksmetoderna skall väljas metod åsamkarbland den som--

och plåga och med vilken kan nås det tillför-djuren minst smärta mest
litliga resultatet.

då försöketsskall avlivas syfte uppnåtts djurets livs-djuret om-
hälsotillstånd intefunktioner och normala.är

djurförsökvetenskapliga kan åsamka försöksdjurSådana smär-som
två klasser.indelas ieller plågata

hänförs försök:första klassenTill den
till följdförsöksdjuret kan insjukna allvarligtvilka åtgärdenl vid av

avsevärd eller plåga under eller efter försöket,eller kännakan smärta
eller

elleråsamkas allvarlig sjukdom2 vid vilka försöksdjuret kaneljest
avsevärd plåga.ellersmärta

djurförsök:Till den andra klassen hänförs
medicinskaunder det djuret meddär djuret förl åtgärdutsätts atten

ochdet inte kännermedel har tillståndförsatts i sådant smärta,att
därvid kan känna lindrigdjuret efter ochhålls vid liv åtgärden smärta

eller lindrigt illamående; eller
ellerförsöksdjuret ringavidtas2 vid vilka den åtgärd ärsom

eller plåga.åsamkar endast kortvarig smärta
skalleller serie sådanadjurförsökvarje vetenskapligtFör upp-av

uppgift bl.a. försöketsinnehållaförsöksplan skallrättas omen som
bedömning inten-vidtas, varvidsyfte försöksåtgärderoch de en avsom
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siteten varaktigheten den eller plåga försöksdjuretoch smärtaav som
följd skallåsamkas till åtgärdernaav anges.

bedriver försöksdjursverksamhet skall vid försöksdjurs-Den som
bekostnad, inrätta försöksdjurskommission,anläggningen, på egen en

har bedöma de planerade djurförsöken. Kommissionen kanatt varasom
skallför flera försöksdjursanläggningar. Kommissionengemensam

utförandetbestå dels leder och övervakarsom avav en person,
ordförande förförsöksdjursananläggningens djurförsök och ärsom

dels för skötseln anlägg-kommissionen, en person som ansvarar av
medlemmar, skallningens försöksdjur, dels minst två andra som vara

förtrogna försöksdjursverksamhet.med
uppgiftKommissionen har till att:

hänför-till länsstyrelsen planerade djurförsök1 utlåtandeavge om
liga till klass

utförasdjurförsök hänförliga till klass skall vidgodkänna 22 som
försöksdjursanläggning,vederbörande

hänför tillbehandla andra ärenden, sig3 vid behov även som
genomförande djurförsök,av

för verksamhet.arbetsordning sin4 vid behov upprätta en
till klass får utföras endastVetenskapligt djurexperiment hör lsom

försöksdjurs-har erhållit vederbörandelänsstyrelsen, sedan denom
Vetenskapligt djurexperi-tillstånd därtill.kommissions utlåtande, ger

utföras, den försöksdjurskom-till klass får alltsåhör 2ment omsom
godkännerförsöksdjursanläggningenhar tillsatts vidmission attsom

enigutförs. försöksdjurskommissionen inteexperimentet Då är om
hänskjutas till länsstyrel-djurförsöket, skall sakenklassificeringen av

för avgörande.sen
dendjurförsök diskutabelt, kan hän-länsstyrelsenDå ettanser vara

skogsbruksministeriets veterinäravdelningtill Jord- ochskjuta ärendet
för avgörande.
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Statistik

försöksdjur:totala användningenDen av

År Antal djur TotaltAntal djur enligt
klassklass enligt 0loch 2

29 178 171 9861990 808142
23 249 172 0281991 148 779

740 174 8731992 147 133 27
626467 034 034159 1161993

180 0571994 -
139 9801995 -

6591996 110 -

klass under årdjur användes i försök enligt 0antaletDet stora som
huvudsakligen fiskarutgjordes 440 480.1993 av

metodertill alternativaStöd

årligen bi-skogsbruksministeriets veterinäravdelning lämnarJord- och
alternativaforskningsprojekt använder eller utvecklardrag till som me-

totala finska mark.den 100 000år 1997toder. För summanvar

Norge

finns i lovanvändning djurförsökgrundläggande reglernaDe omom av
tillstånd förEnligt 21 särskilt§ nämnda lag krävsfrån 1974.dyrevern

till försöktillstånd kanSådantden skall djurförsök.utföra somgessom
hoseller bota sjukdomförebyggaföretas i syfte diagnostisera,att

forsk-ändamåletocksåmänniska eller djur. Tillstånd kan ärnärges
gift o.d.medicin,ning, tillverkning eller utprovning attpreparat, an-av

får utföras endastDjurförsökvändas människa, djur ellerpå växter. om
absolutvadlidandedjuret riskerar för ärinte änutsättasatt sommer

nödvändigt för försökets resultat.
kraft,djurförsök iförordningträddeUnder år 1996 omnyen

ratificeradeundertecknade ochforskrift forsøk med dyr. Norgeom
tidigareoch denredan år 1986,123Europarådskonventionen ETS

i konven-innehålletpunkter intefleraförordningen ansågs motsvara
tionen.

ryggradsdjur,levandeförsöksdjurdefinierasförordningenl som
kräldjur, amfibier ochfåglar, fiskar,foster,former ochinkl. embyoala
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djur för vinna kunskaptiofotingar. djurförsök användningEtt är attav
etologiskt, fysikaliskt eller kemiskt slag.biologiskt, psykologiskt,av
produktion såsom antigenerOckså användning djur i av reagenser,av

kontrollverksamhet och etableringantikroppar, rutindiagnostik,och av
användningenförsök. det gällerräknas Närtransgena stammar, avsom

bestämmelser.förordningensundervisning omfattas detta intedjur i av
stadgardyrevem.regleras dock i 20 § lov DennaSådan användning om

undervisning detanvända levande djur idet förbjudet närutomäratt att
den enskilda institu-yrkesutövningen.nödvändigt led i Det ärär ett

faktiska behovetoch beslutar detbedömertionen attavomsom
vidåligger Lantbruksdepartementetundervisning.använda djur i Det

institutions beslut härom.dyrehelsetilsynStatens överprövaatt en
lidadjuret inte riskerar igenomföras såUndervisningen skall attatt

onödan.
djurförsöksverksamhetkontroll övrigtillsyn ochFör ansvararav

djurförsöksverksamhet krävsbedrivaForsøksdyrutvalget. För attatt
Forsøksdyrutvalget. Vidaretillstånd fråndjurförsöksanläggningen har

verksamhetenövergripande förhar detdenskall ansvaretsomperson
ansvarigedennemyndigheten. Utöveroch registrerasgodkännas av

föreståndareansvarigförsöksdjursavdelning havarjeskall enperson
ellerskall universitets-myndigheten. Denne,godkänts som varaavsom

dokumenterad kompetens, skallhögskoleutbildad eller ha ävenannan
ansvarigåliggerförsöksdjurskunskap. Detkurs iha genomgått en

vetenskapligafackliga ochinformerad denhålla sigföreståndare att om
alternativa metoderförsöksdjur,bl.a. hållandeutvecklingen inom av

smärtbehandling.och
förordningen,omfattasdjurförsökskall utföraDe ett avsomsom

Forsøksdyrsutvalget.härför frånsärskilt tillståndskall inhämta
förspeciella villkorgenerella ellerkan uppställaMyndigheten

tillstånd tillmöjlighet lämnavidarefinnstillståndet. Det atten
godkändverksamhet medellertill institutiondjurförsök enen

godkänd ansvarig ledare. Ettledningförsöksdjursavdelning under av en
ochkomma i frågadjurslag kanvilkasådant tillstånd skall ange som

försök harbegränsas tillDjurförsök skallfyra igäller år taget. som
samhällsmässig ochberättigadskaffa kunskapsyftetill taratt som

tillfredsställandevetenskapligskallVidarevetenskaplig hänsyn. annan
använda. åligger deninte Detanvändning djurmetod attutan somav

alternativautreda vilkagenomföra djurförsökansöker attettattom
ställsi ansökan.för dessa Detoch redogörametoder finns attsom

djuren förförsöksärskilda krav på smärta,utsätternyttan ett somav
eller förebyggaskan lindrasdenna interisk föreller smärtasmärta, om

betydlig ellerbliförväntassmärtstillande medel. Ommed smärtan att
orsøksdyrutvalget.godkännandesärskilt Flångvarig, krävs av
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En ansvarig föreståndare institution skyldig tillseför är att atten
försöksdjursverksamheten institutionen drivs i enlighet med lag ochpå
föreskrifter Forsøksdyrutvalget.eller villkor från Forsøksdyrutvalget

delegerakan godkänna vissa enklare djurförsök inom vissarätten att
givna skall utföras institutionen till den ansvarige före-ramar som
ståndaren. föreståndarenI sådana fall skall ansvarige vecka efteren
godkännande skicka föransökan kännedom till myndigheten. I
tveksamma föreståndarenfall kan den ansvarige skicka ansökan till
Forsøksdyrsutvalget för beslut tillsammans med förredogörelseen
svårigheterna med försöket. Försök får inte påbörjas innan det godkänts

myndigheten eller den ansvarig föreståndare. ansvarigeDenav
föreståndaren har härvid roll myndighetens förlängdaen som arm som
lokal förvaltningsmyndighet och har rapporteringsplikt till myndig-
heten.

Forsøksdyrsutvalget kan lämna generella förtillståndäven mer en
institution eller liknande använda djurförsök i samband med rutin-att
diagnostik, produktion biologiska produkter och i kontrollverk-av

föreståndaressamhet. ansvarig eventuella försök skall alltidEn egna
Forsøksdyrsutvalget igodkännas förhand. sak gäller förSammaav

innebär betydlig eller långvarig förförsök djuret.smärtasom
skall försökförordningen planläggas, genomföras kvali-Enligt och

det inte används fler djur absolut nödvändigt.tetssäkras så att än
för onödigtDjuren får inte lidande. metoden oprövadOmutsättas är

många djureller det osäkert hur kommer behöva användas,är attsom
pilotförsök företas. Vid osäkerhetskall skall Forsøksdyrutvalget avgöra

förförsöketdjuren i onödigt lidande.utsättsom
får djur inte återanvändashuvudregel i försök. vanligasteSom De

destinationsupptödda.försöksdjuren skall vara
ochForsøksdyrutvalget, bestäms myndigheten, harpersoner som av

djurvid och de hålls därvarje tid inspektera lokalerrätt attatt samtsom
vid genomförande djurförsök.närvara av

Statistik

Under djur. dessa utgjorde såår användes 840 196 Av1996 totalt 1
Övriga djurslag således tillsammansmånga fiskar.780 3001 varsom

Året med för fisk59 användningen undantag184. innan, 1995, var
jämförbart medfisk i försök också59 430. Antalet användessom var

fiskföregående användningen dockår. år 1995 lågFöre av en
fisk de harbetydligt lägre nivå. antalet årenDet görasenaste attstora

vaccinationsförsök i syfte lösa sjukdoms-med det pågår attatt stora
uppfödningsnäringen.problem förebygga smitta inom Utöveroch att
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fisk det och33 165 råttor 19 33 l de vanligast för-mössvar som var
söksdjuren.

Den andelen försöksdjursanvändningen forsknings-största av svarar
relaterad verksamhet för, nämligen 87 procent.

det gäller den långsiktiga trenden har ForsøksdyrutvalgetNär kon-
den långsiktiga nedåtgående trenden verkar hålla i sig för destaterat att

flesta djurslagen. Tillfälliga variationer förekommer dock från år tillett
nedgång varit bero restriktivDen ochsägsett annat. som en mer

kritisk inställning till användning försöksdjur utveckling ochsamtav en
förbättring de alternativa metoderna till djurförsök. forsknings-Attav
verksamheten har reducerat sin aktivitet olika skäl kan inte hellerav
uteslutas orsak till minskningen försöksdjursanvändningen.vara en av

År Antal djur exkl. fiskca

1982 115 000
1984 113 000
1986 102 000
1988 70 000
1990 00055
1992 71 000
1994 69 000
1996 59 000

Utveckling alternativa metoderav

Djurförsöksenheten vid det norska veterinärförbundet utför del olikaen
uppdrag såsom nationellt för alternativa metoder. Vidare finnsett organ
det initiativ professorn Smith tillgång till databas,A.av en

innehåller uppgifter audiovisuell hjälp och andraNORINA, som om
alternativa metoder.

Storbritannien

ScientificAnvändningen försöksdjur regleras Animalsav genom
från administreras Office.Procedures år 1986. Lagen HomeAct av
ryggradsdjur används för vetenskapliga ändamål.gällerLagen som

Office befogenhet skyddade djuren medhar givits utöka deHome att
beträffanderyggradslösa djur. har gjorts vissDetta även sorten av

bläckfisk vulgaris. djurförsök försök kanOctopus Ett är antasett som
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orsaka skyddat djur plåga, ångest eller lidande. Dessaett smärta, annat
omfattar död, fysisksjukdom, skada, eller psykisktermer stress,

betydande olägenhet eller störning normal hälsa, oavsettannan av om
den akut eller långvarig. Definitionen djurförsök omfattar bl.a.är av
avel djurpå med genetiska defekter, produktion antiserum och andraav
blodprodukter, försök syfte upprätthållamed och sprida ochtumöreratt
parasiter och försök där det förekommer administration bedövnings-av
och smärtstillande medel, sömnmedel eller drog för nedsättningannan

uppfattningförmågan. Ringmärkning eller märkning ettav annan av
djur har till enda syfte identifiera djuret inteatt ettsom anses som
djurförsök åtgärden tillfälligorsakar endast eller ångest ochsmärtaom
inget långvarigt obehag. Om djur dödas för vetenskapligt ändamålett

detta inte djurförsök godkänd metod för avlivningettanses som om en
används.

Office harHome Code of Practice för förvaring ochupprättat en
skötsel djur föranvänds vetenskapliga ändamål.av som

Djurförsöket måste del projekt bemyndigatsettvara en av som
tillstånd. tillstånd förUtöver själva försöket, krävs denäven attgenom

denanvända lokalen och utför försöket har specielltperson som
förtillstånd härför. krävs erhållaDet personligt tillstånd haratt att man

utbildning.genomgått viss officiell Ett sådant personligt tillstånd utgör
för Office innehavarengaranti Home lämplig och kompe-att ären en

djurförsökutföra vissa specificerade djur.tent attperson
Tillstånd skall alltså sökas för få utföra planerat djurförsök.att ett

skall framgå syftet ochansökan det vetenskapligaAv behovet för-av
försöket,söket, beskrivning uppskattning antalet djur medaven en av

djurslag, beskrivningangivande kvalifikationernastatusen,enav av
försöksledarenoch erfarenheten hos och bedömning tänkbaraen av

för djuren. tillståndsvåra påfrestningar Ett lämnas inte inte de tro-om
liga skadliga den förmodadeeffekterna försöket uppvägs nyttanavav

försöket. ibland svår uppskatta iNyttan försök kan attettav varaav
förväg och vid målet inte uppnå någon omedelbargrundforskning är att

inteerhålla kunskap. någon avsikt låtaökad Detutöver ärnytta att att
kontrollera viss riktning tillskrivaeller föra forskningen i attgenom

forskningsområdevisst sökande skall därförvärde Enänstörre annat.
beskriva specifika projektet i stället för beskrivapotentialen det attav
försökets betydelse för försök, hur lindrigtIngetiämnet stort. oavsett
det får tillstånd försvaras vetenskapligt. Forskningdet inte kan iär, om
livshotande sjukdomar nödvändiggöra gradkan svåra på-störreen av
frestningar försvarbart i forsk-djuren vad kanän som vara annan
ning.

8 l8-1ll5
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eller där djurethjärnfunktioner har avlägsnatsdjuretsFörsök där är
återfå medvetandetdödasbedövning ochuniversalunder utan att

djurförsök.klassas inte som
hatill djurförsökför tillståndVillkoren överträtts om enanses

lidadjur har fått iinformeradhar blivitinspektör inte ettatt avse-om
detblivit tillstyrkt. Omvadföljd försökethögre mån tillvärd än somav

följd försökethuvudsaklighar skettlidandet inteökade utanavsom en
överträdelse till-infektion det inteoönskadt.ex. en avsomansesav en

avbryta lidandet skeåtgärder förmåstesådana situationerståndet. I att
omedelbart.

Officebeslutasoch licenser HometillståndAnsökningar somavom
vissa fallflera inspektörer. Iellerskall ha konsulteratdessförinnan en

opartisk och/ellertillhänskjutenansökan blikan enassessorenen
försökbedömer alladjurförsökskommittédjurförsökskommitté. En som
för fall därmed undantagtobaksprodukterellerkosmetika, tobakrör
betydandeförsökkommer vakna upp,och intebedövatdjuret attär av

upprätthållandetillägnande ochpå primaterpåfrestningarsvåra samt av
behandlar oftast inteDjurförsökskommitténmikrokirurgi.förfärdighet

ifrågasättandesåvida inte allmäntansökningarindividuellaandra ett av
för handen.försökspeciellanvändningen ärtyp avenav

överväganden bl.a.cost/benefit-bedömningUtöver görs även omen
bedövningsmetod.ochdjurslagantalet djur,utformning,försökets

övertygadfår meddelas endastdjurförsöktillstånd till ärEtt manom
syftetuppnåmöjligheternatillräckligtharsökanden övervägt attattom

djurförsök.metod inte kräveranvändningmedmed försöket somav
primat intekatt elleranvända hund,tillståndVidare skall att omges

djurslag.genomföras medkanförsöket i stället annat
och tränings-undervisnings-förlämnastill djurförsök kanTillstånd

inteför får vanligtvisfårdjurenpåfrestningsyfte. Den utsättassom
allvarligthan harVisaSökanden måste övervägtmåttlig. attänvara mer

funnit dettaochdatorsimulering,videomaterial ochalternativ, attt.ex.
tillämpligt.inte är

undervisningssyfte ellerdjurförsök itillinteTillstånd lämnas
gymnasieskola.ellergrundskolaträningssyfte i

medicinskaharinspektörerskallof StateSecretary utnämna som
hjälperInspektörema Homekvalifikationer.veterinärmedicinskaoch

utföraförtillståndansökningarnaOffice bedöma attatt personerom
djurförsök. Vidspecifikatillstånd tillansökningardjurförsök och om

inspektörema förforskningsprojekt,enskilda attprövning ansvararav
tillmöjlighetenfråganbedömningfullständiggjortsdet har omaven

genomförprincip. Inspektöremamed de 3 Rznsi enlighetalternativ
djurförsöksanlägg-oanmälda,huvudsakligenvidare inspektioner,

lämnarInspektöremaförhållandena där.inspekteraför bl.a.ningar att
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djurförsök.också råd Office policyfrågor angående Inspek-till iHome
finns rådgivning och hjälp till tillstånds-tillgängliga förtörerna även

djurförsök.innehavare arbetar medoch personalannan som
försöksdjur lider orimligtOm inspektör skulle finna att etten

omedelbartdjuret skall avlivas medmycket han påbjudaäger rätt attatt
metod anpassad till djuret.en

superintending inspektörer ochfinns inspektörer, 1Det 13 3
genomförde inspektörerna till-chefsinspektör. Under år 2 6841996

synsbesök.
Animal Proceduresnämnda finns detUtöver även enorgan

ordförande och tolv ledamöterCommittee. bestårDenna ut-av en som
ledamöterna skall två tredjedelarofSecretary State. Avnämns varaav

eller veterinärkirurgisk kompetens, eller hamed medicinskpersoner
relevant för kom-erfarenhet från biologiskt områdekunskap eller

ledamöterna jurist. Minst hälftenmitténs arbete. Vidare skall en av vara
själva bedrivit djurförsök deskall inte haledamöterna senaste sexav

för tillförsäkras.intresset djurskydd iakttasåren. Vidare skall att
rådgivande tillCommittee har till uppgiftAnimal Procedures att vara

ScientificOffice i frågor hör till Animalsådana Proce-Home som
överväganden, kommittén beak-sina ärende, skalldures IAct. oavsett

från forskningen möjlig-legitima intressen och industrinsåvälta som
från lidande undvikas onödigaskydda djur kan ochheterna att som

kan utföra sitt arbetsgrupper och kandjurförsök. Kommittén arbete i
utanförstående bedöms kunna assistera kom-adjungera personer som

Kommittén möjlighet stödjai dess arbete. harmittéen även att
kommitténs funktion.relevant tillforskning

Statistik

djur i djurförsök.Under miljoner Detår användes1996 2,65 var en
Med undantag åren 1991,ökning 1995.med 800 jämfört med7 år av

har antalet djurförsökökningar,och små1994 1996 där det har varit
stadigt minskat sedan år 1976.

för-försökenUnder år 1996 användes i 55 mössprocent somav
Över djurförsökråttor. 300 000söksdjur försökenoch i 25 procent av

vilketgenetiskt modifierade djur,under år 1996 gälldell procent var
huvudsakutgjordes ifler djur86 000 år 1995. Dessa möss.än av
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metoderStöd till alternativa

bildades stiftelsen Fund for theStorbritannien år 1968 FRAMEI
Medical Experiments. syfteReplacement of Animals Dess är att

främja användningenmänniskor och djurbåde att avgagna genom
behovetminska och helst eliminerametoder ägnadeär att avsom

försöksdjur.
under Animals Proceduresfinns det kommitté,FRAMEUtöver en

forskning ibegränsade statliga medel stöderCommittee, vilken med
djurförsök.alternativa metoder till

Tyskland

från år 1986.djurförsök TierschutzgesetzTyskland reglerasI genom
förordning från år 1988 Medfinns det bestämmelser iVidare en

behandling kan orsaka djuretoperation ellerdjurförsök somavses en
eller obehag.lidandesmärta,

absolut nödvändigt inomanvändas detDjurförsök får ärom
eller behandla sjuk-förebygga, diagnostiseragrundforskning, för att

för upptäckaonormalt tillstånd,ohälsa, skador, ellerdom, attannat
eller djur,eller funktion hos människaförändra fysiologiskeller status

eller produkter iför substanserför upptäcka miljörisker, att testaatt
effektinte har någon skadlig påförsäkra sig dessasyfte attatt om

skadedjur.eller effektivamänniskors eller djurs hälsa är mot
det lidanderyggradsdjur endast denFörsök får smärta,göras om

djuret etiskt för-förväntas uppstå fördet obehag kaneller ärsom
Försök orsakar lång-syftet med försöket.relation tillsvarbart i som

får genomföraslidande för djuretupprepad svår ellervarig eller smärta
viktigt för avgörandeexceptionelltresultatet kan förväntas varaom

vetenskapligainkl. lösningarmänniska eller djur,behov hos pro-
blem.

ochammunitioninnebär utvecklingDjurförsök av vapen,som
djurförsök iförbjudna. Vidare i principutrustningtillhörande ärär

kosmetika förbjud-tvättmedel ellertobaksprodukter,syfte utvecklaatt
från förbudetmeddela undantagmyndighet kan dockBehörig omna.

särskilda hälsorisker och detför undvikadjurförsök nödvändigtär att
kunskapen på.erhålla den nödvändigafinnsinte något sätt attannat

tillståndansökavill utföra djurförsök måsteEn omsomperson
djurförsök krävsemellertid inte förtillstånd behövshärför. Sådant som

institutioner ellerbestämmelser enligtpåbud i lag eller EU:still följd av
för djurförsökkrävs tillståndmyndigheter. hellerinhemska Inte som
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företas för diagnos och tjänar tillvaccinationer, blodprov eller attsom
tillståndupptäcka sjukdom, ohälsa, fysiska skador eller onormaltannat

hos människa eller djur. gäller för testning ellerDetsamma av serum
vaccin.

djurförsök för vilket det inteskall genomföra krävsDen ettsom
tillstånd sin avsikt härom till behörigmåste emellertid meddela
myndighet försöket skall det enligtminst två veckor innan Omutgöras.
myndigheterna föreligger tveksamhet lagens bestämmelser kommerom

förbjudas.bli iakttagna kan det planerade försöketatt
får föremålRyggradsjur inte har fått bedövning inte blisom

för orsakar svåra skadoroperation som-
mindre svår den skadligaoperation inte änsmärtan ärannan om-

effekten bedövningen.av
för bestämma letal dos eller letalDjur används i försök attsom

skall avlivas smärtfritt så det kankoncentration substans snartav en
dö till följd testsubstansen.djuren kommerkonstateras att att av

destinationsuppfödda djur får försök. Myndighe-användas iEndast
bevilja undantag från denna regel.dock rättäger attterna

tillståndsgivande myndigheten skall assisteras kommittéDen av en
tillstånd skall till djurförsök.vid bedömningen Dennaav om ges

består ledamöter, skall främst sigkommitté, överyttrasexsom av
följande:

djurförsöket i ansökningen absolut nödvändigt för dehuruvida är-
skälangivit för djurförsök efter den kunskapsyften lagen som somsom

tillgängligfinns
måldjurförsökets kaninte uppnås med andra metoder utanom-

djurförsök
det lidandeden ellerhuruvida det obehag kansmärta, antassom-

försvarbartetiskti försöketdjuretorsakas
ellerförmodas orsaka långvarigtför det fall djurförsöket kan-

resultatet kanförväntadelidande, detsvårt huruvidaupprepat anses
människans och djurs behov ochavgörande betydelse förvara av

kommer lösa problemvetenskapligaatt
djur med mindre utvecklathuruvida det kan användas-

föreslås i ansökanännervsystem som
föreslåsbiometriska intehuruvida det vid bedömning systemav-

nödvändigtanvändas djur vad strängtän ärmer som
lidande eller obehagdet endast orsakas mycketså smärta,att som-

försöket.medabsolut nödvändigt för ändamåletär
veterinärmedi-kommittén skall haiEn majoritet ledamöternaav

naturvetenskaplig utbildning medcinsk, medicinsk eller samtannan
skickade bedöma djur-erfarenhethänsyn till sin yrkesmässiga attvara

ledamöter tillskall föreslå ytterligareförsök. Djurskyddsorganisationer
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tredjedel det totalaskallkommittén. ledamöter,Dessa utgöra en avsom
kanskall besitta sådan erfarenhet deledamöter i kommittén,antalet att

djurskyddsfrågor.bedöma
omedelbart underrätta dessabeslutande myndigheten skallDen

djurförsök och därvidansökningar tillstånd tillkommittéer geomom
uppfattningskälig tid uttrycka sinmöjlighet inomkommittéerna att om

ansökningarna.
uppgift hålla sigdjurskyddsinspektörer har tillfinnsDet attsom

vid behov föreslå änd-genomförande ochinformerade försökensom
olika djurskyddsaspekterför därmedringar i försöken attatt garantera

speciell kunskap iskall besittaDjurskyddsinspektöremaiakttas.
djurförsök.biomedicin och

föransvarigai de tyska delstaternaMyndigheterna är att
följdlagstiftning. kandess Detdjurskyddslagen ochimplementera

delstater.regleringen mellan olikaskillnader idärför förekomma vissa

metoderStöd till alternativa

administrationen,federalaled i deninrättades år 1989,Det ett ensom
utvecklasammanställa ochuppgifthar tillmyndighet attsom

ZentralstelleMyndigheten heterdjurförsök.metoder tillalternativa zur
ErgänzungsmethodenundErfassung und Ersatz-Bewertung zumvon

områden medmångasamarbetarTierversuch ZEBET. ZEBET
ECVAM.

lämnar år-forskningsdepartementetochUtbildnings-, Vetenskaps-
alternativautvecklaprojekt med syfteekonomiskt stöd tillligen att

mark. Från år 1980miljoner tyskabudgeten 9,5metoder. årligaDen är
för dettamiljoner tyska marktotalthar 109,2till år 1995 använts

princip.med demetoder i enlighet 3R:nsalternativändamål. Med avses
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Statistik

totala användningen försöksdjur:Den av

År Antal

1989 2 641 522
1990 2 451 024
1991 2 402 710
1992 2 082 588
1993 l 924 221
1994 758 5001
1995 642 5321

utgjordes hälftenUnder år den totala försöksdjursanvänd-1995 av
stod för användningen.ningen Råttor 26,7 Denmöss. procentav av

försöksdjurminskade användningen pågått sedan 1989 årav som avser
och kaniner.till delen råttorstörsta möss,

Nederländerna

Experiments trädde iDjurförsök regleras Animals Actgenom on som
kraft februari 1997. l och med den lagen ansågs EG:sden 5 nya

implementeratstill fullo ha86/609/EEG i landets lagstiftning.direktiv
infördesden lagen bl.a. följande.Genom nya

Djurförsök använder LDSO/LCSO-metoder förbjudna. Detärsom--
djurförsökfinns för vissaemellertid generellt undantag typerett av

alternativ.grund utvärderadedet saknasännuattav
kosmetika förbjudna.Djurförsök befintligför eller ärny-

djurförsök tänktvarjeobligatorisktDet är attär att somnumera-
utföras behörig etisk kommitté.först rekommenderatmåste bli av en

ordförande. KommitténKommittén består sju ledamöter, ärvarav enav
djurförsöksom-skall med kunskap fråni lika delar bestå experterav

djurskydd och animal welfare irådet, i alternativa metoder, i samt
ledamöterna skall inte bedrivaetiska bedömningar. Minst två av

djurförsök. minst ytterligare två ledamöterVidare får ordföranden samt
bedriver djurförsök ochinte anställda arbetsgivarenågon somvara av

har för bedömning inför kommittén.ansökningarsom
stadium i gransk-djurskyddsinspektör engagerad i tidigtEn är ett-

rådgivare för denningen djurförsök och permanentav agerar som en
etiska kommittén.
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och ryggradslösa djur kanomfattar ryggradsdjur deLagen som
djurförsökförordning. Med experiment förståskomma bestämmas iatt

obehag.lidande, ångest eller bestående Omkan orsaka smärta, ettsom
till följd forskningföregående behandlingdjur avlivas någonutan av

dockeller organsamling, betraktaseller testning, för blod- ävent.ex.
härför tillsynsmyndigheten skallexperiment. Skäletdetta är attettsom

laboratoriedjur.övervaka avlivningha möjlighet att av
för omfattandehuvud komma i fråga verksamhetFör överatt taget

från Minister of Public Health,erhålla tillstånddjurförsök måste man
till fysisk eller juridiskWelfare and Tillstånd lämnasSport. person.en

försök utförs i enlighet medansvarig förTillståndshavaren är att
kvali-skall övervakasFörsöksdjurens situationgällande regler. av en

avgift ikompetent Enficerad veterinär eller tas utperson.annan
till djurförsök.tillstånd lämnassamband med sådantatt

syftet med detta enligtfår utförasDjurförsök inte expertersom
användande alternativ metoduppnås medmening lika kangärna av en

användning färre djurmetod innebärdjurförsök, ellertill avsomen
lidande orsakas djuret.syfte inte deteller försökets uppväger som

rekommenderatsutföras försöket inte hardjurförsök får inteEtt om
etiska kommittén harkommittén, eller denden etiskaantingen omav

centraländrats tillstyrkanbeslutet haravslagit tillstyrkan, av engenom
bedömningskommittéerna beslutaetiskadjurförsökskommitté. De äger

fullsuttenbehöver bedömasdjurförsök intevissa kategorieratt avav
femskall bestå minstdjurförsökskommitténcentralakommitté. Den av

Varje ledamotskall ordförande.och högst nio ledamöter, varavarav en
djur-försöksdjur ellerområdena djurförsök,inomskall expertvara

skydd.
mycket svårkan orsaka djuretutföras detDjurförsök får inte om

hos människagrundläggande behovförsöket tjänarsåvida inteplåga ett
monoklonalavivo-produktionjanuari 1996eller djur. Sedan är av

endastUndantag kanNederländerna.förbjuden i närantikroppar göras
Förbudeträttfärdigande härför.vetenskapligtverkligtdet finns ett

djurskyddsrepre-forskare ochkonsultation medlivligföregicks av en
harCultural Affairs and ScienceEducation,ofMinistrysentanter.

för vitro-uppbyggnadförekonomiskt stödlämnat ett centerav
erhållittillsynsmyndighetenHittills haruniversiteten.produktion

Tillsyns-har godtagits.Sju dessaundantag.åtta ansökningar avom
kommittéefter ha hörtsitt beslutmyndigheten fattar experteratt aven

sökanden.samt
djurförsök.användas idjur skalldestinationsuppföddaEndast

Publicdjurförsökslagen ligger påefterlevnadenTillsynen avav
Experimentation Department.AnimalellerHealth Inspectorate närmare
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veterinärinspek-FyraAvdelningen består kansliett sex personer.av
granskningsuppgifter.ochmed tillsyns-arbetar på deltidtörer

Statistik

försöksdjur:användningentotalaDen av

År Antal

572 5341978 1
0941 4221982

329 4971983 1
242 2851984 1
175 0881985 1
208 5391986 1

1281 1311987
062 67611988
010 91911989

avlivatsdjur12 %951 200 utan1990 utgör som
föregående ingrepp

15,7% " -0588761991 -
13,9 % " -4007971992 -
l4,4 % -702 "7801993 -
12,7 % " -8887701994 -
15,3 % -726 "7461995 -
12% -"-741 1741996

kosmetikaha för testningdjurnågra inteunderEfter använtatt av
ändamål.djur för detta1996 313åranvändes underoch toalettartiklar
februariden 5med lagändringenochförbjudna iSådana försök är

1997.

Stöd till metoderalternativa

Plat-År PlatformAnimal Experimentsgrundades Altematives1987 to
flera indu-från regeringen,formen. bestårDenna representanterav

PlatformenSyftet meddjurskyddsorganisationer. är attstrier och tre
metoderalternativaanvändningenstimulerafinansiera forskning, att av
Platfor-projekt tillföreslåkanForskareforskare.råd tilloch lämnaatt

vetenskaplig gransk-förslagen förvidarebefordrakani sin turmen som
PlatformenhosBudgetenOrganization.ScientificNetherlandsning hos
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fonderstöd från departement, industri, privatabaserad finansielltär
djurskyddsorganisationer.och

lämnade regeringen årligt ekonomiskt stödtill år 1995Från år 1991
ECU. Frånfrämjande alternativa metoder med l 140 000till caav

djurskyddsorganisationer, läm-läkemedelsindustrin ochhåll, dvs.annat
och fyra år framåtFrån och med år 1997nades 300 000 ECU.ca

stöd med 000 ECU årligen.regeringen lämna l 300kommer att ca
oförändrat.från andra finansiärer kommerStödet att vara

totalt beloppPlatformen projekt medstödde 43Under år 1996 ett
inleddes underdessa projekt år 1996.ECU. Sexton095 000l avom

År för tillNederländernas alternativgrundades1994 center
utför vissaunder Platformen ochdjurförsök verkarNCA. Denna
Platformenverksamhet finansierasPlatformen. NCA:suppgifter av

ochinventera alternativa metoderUtrecht. NCA skalloch universitetet i
område undersöka vilka experi-forskning dettapågående inom samt

lidande.antal djur och/eller orsakaranvänder stortett stortment som
bidrar tilloch stimulera aktiviteterskall koordineraVidare NCA som

alternativa metoder.och användningenutvecklingen av
för pågåendedatabas kan redogörainrättahåller påNCA att en som

till djurförsök.till alternativa metoderrelateradeforskningsprojekt
alternativ underi vilka olikamedge insynkommerDetta äratt somen

utbyte idéer.underlättautveckling och av

USA

ii federala lagar, delsdjurförsök finns i USA delsBestämmelser om
varierar mellaninnehållsmässigtlagstiftning,delstatemas somegen

delstatema.
federalWelfareAnimal Act. Lagenhar sedan år 1966 ärUSA en

Ursprungligenför försöksdjur.regler skyddinnehåller bl.a.och om
tillhusdjurillegal användningförhindrafokuserade lagen på att av

icke-och behandlinghuman vårdforskningsändamål och av
forskning.och hamster imarsvinhund, katt, kanin,mänsklig primat,

detUSDAof AgricultureUnited Department ärStates
WelfareAnimalför tillämpningenmyndighetsorgan avansvararsom

År utförligaskulle utfärdainfördes krav USDA1985Act. att mer
forskning,används idjurskulle tillförsäkrabestämmelser att somsom

behandling.ochhuman vårdundervisning erhållertestning och
och levande.varmblodiga djur, dödatillämpligaBestämmelserna är

inte skalloch fåglarråttor,emellertid bestämtharUSDA mössatt
dessa djurslag inomdockförutspåsomfattas lagen. Det ävenatt enav

Animal Welfare Act.omfattasframtid kommernära att av
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finansierar försökgenomför ellerstatlig institutionNär somen
Principles for theskall Governmentinvolverar ryggradsdjur U.S.

Animals Used Testing, Researchof VertebrateUtilization and Care
Training iakttas.and

Animal Welfare Actsamband med ändringen år 1985I antogsav
bl.a.lagstiftning innebarResearch ExtensionHealth Act. Denna att

andinförde PHS Policy CarePublic Health Service HumanePHS on
bestämmelser human vård ochof Laboratory Animals. DessaUse om

erhåller ekono-de institutioneranvändning försöksdjur måste somav
omfattasryggradsdjur PHS:sfrån uppfylla. Allamiskt stöd PHS av

Animalför det faktumdärför någotregler. kompenserarDetta att
ochvanliga försöksdjur råttatillämpligWelfare inteAct är som

mus.
Animalsand of LaboratoryCare UseSåväl PHS Policy Humaneon

and ofPrinciples for the Utilization CareU.S. Governmentsom
Training reglerTesting Research andAnimals UsedVertebrate är

Guide for the and of Laboratoryhänvisar till Care Usei sin tursom
Council,National Researchriktlinjer,Animals. Dessa utsom ges av

försöksdjursverksamheten iviktig roll försåledes mycketspelar en
USA.

omfattasanvänder djurslagFörsöksdjursanläggningar som avsom
Registrerings-Welfare måste registreras hos USDA.Animal Act

ansvarig för anlägg-under denskall skrivashandlingen ärav som
skall förnyas tredje år.Registreringenningen. vart

lyder underhar djurförsöksverksamhetinstitutionVarje somsom
Institutionalskyldighethar inrättabestämmelsernämnda att enovan

Kommittén skall beståCommittee IACUC.andAnimal Care Use av
erfarenhetskall veterinär medledamöter,minst fem en avvarav vara

medicin, medpraktiserande forskareochförsöksdjursvetenskap en
ochforskare,inteerfarenhet djurförsök, är en personsomav en person

sittledamotskap iinte hör till institutionen sätt änannat genomsom
år.sammanträda minst gångkommittén. skallKommittén en per

djurförsöks-inspekterahalvårvarjeKommittén skall vidare minst
granska institutionensdäranläggningen och verksamheten samt pro-

granskningen skalldjur. Vidanvändningför vård ochhuman avgram
ochAnimalsand of LaboratoryUsebevaka Guide for the Careattman

endast tvåKommittén kan beståbestämmelser iakttas.USDA:s av
begära hjälpmöjlighetfinnsledamöter vid inspektion. Det utom-att av

Varje kommitté-finner behov härav.stående expertis kommitténom
därtill.alltidinspektion harvid vissledamot önskar delta rättsom

försöksdjursverksam-utvärderingKommittén skall sinrapportera om
planinnehållaskallheten till institutionens ledning. Rapporten även en

uppmärksam-eventuella bristerochoch tidsschema för hur närett som
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skall åtgärdas. Om institutionen inte kan uppfylla kraven i viktigamats
avseenden skall detta till berörda myndigheter. Kommitténrapporteras
har funktionrådgivande institutionen. Kommitténäven gentemoten
skall också granska, godkänna och vid behov kräva modifikationer eller
villkor för aktiviteter hänför sig till vården och användningensom av
djur. verksamheten inte bedrivs förutsättsOm har kommitténsom
befogenhet förbjuda verksamheten. Kommittén har dock ingetatt
mandat för bestämma vetenskapliga metoder eller bestämmaatt normer
för utformning forskningdesign och viss eller visst experiment. Detav
åligger dock kommittén bl.a. till de metoder används inteatt attse som
orsakar djuren något lidande, eller detta inte kan undvikas,när att
djuren orsakas så lite lidande möjligt. Vidare skall kommittén för-som

forskaren har möjligheterna tillsäkra sig alternativaövervägtattom
till djurförsök, det fråga försök orsakar djurenmetoder ärom om som

lindrigt lidande. krävs härvid forskaren skriftligenendast Detän attmer
fast-redogör för de metoder och de källor han sig föranvänt attsom av

ställa det saknas alternativa metoder. Ansvarig föreståndare föratt
skriftligen försäkra den föreslagnaverksamheten skall vidare att meto-

försök.den inte innebär onödig upprepning tidigare IACUC:saven
skriftlig. finns möjlighet för kommitténhandläggning ärenden Detärav

hjälp vid behandlingen enskilda ärenden.ävenatt ta experter avav
deltar dock inte i själva besluten. ledamot får inte delta iExperterna En

beslut det föreligger jäv. dock i dessa situationerDenne rättäger attom
bidra med information ärendet.om

Även utföra inspektionunder USDA PHS har rättsamt att avorgan
verksamheten be-djurförsöksanläggningar, för försäkra sigatt attom

myndigheterna för.drivs i enlighet med bestämmelserna som ansvar
bestämmelserna i alltså avhängig bl.a.Tillämpningen USA ärav

utförs ochanvänds, vilka studiervilket djurslag som vem somsom
enskild forskare kan genomföra djurförsökfinansierar försöket. En

granskningskommitté, undernågondetta behöver prövasutan att av
finansierad federalförutsättning forskningen inte någonäratt av

Animal Welfaremyndighet och använder djur inte omfattassom av
dvs. råttor ellerAct, möss.

Statistik

användningen råttorAnimal Welfare omfattar inteAct nämntssom av
följd rapporteringoch i djurförsök. har denDettamöss attsom som

ifrånsker försöksdjursanvändningen till behörig myndighet långtav
visar faktiska användningen djur. skall beaktasden Detta när manav

den årliga försöksdjursanvändningen:del siffrorna nedan övertar av
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År Antal

6491994 1 624
1 395 4631995

1996 1 345 739

olika djur-fördeladursanvändningenförsöksdjUnder år 1996 var
följande.slag enligt

82 454Hund
26 035Katt
52 327Primater

299 011Marsvin
246 415Hamster
338 574Kanin

04634Gris
72 331Får

96747Lantbruksdjur
Övriga 146 739

för djurenobehaginnebar elleri försökAntalet djur smärta annatsom
år 1995inte ökade från niosmärtlindringnågonoch där procentgavs,

BiomedicalAssociation forEnligt National1996.årtolvtill procent
AnimalInstitutionalforskare ochberoökningenResearch kan att

och käns-uppmärksamma påCommiteesand Use ärCare numera mer
Under år orsakades 35situation. 1996djurens procentliga för av

djurenobehag,eller medan 53 använ-Försöksdjuren procentsmärta av
innebära lidande för dem.inte ansågs någotförsökdes i som
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Marsvin i djurförsök

Enlgt "isvensk definition EnligtEU-definitioni
Linjär Enigt svensk definition Linjär Enligt EU-definitionj :-

o N co in com o: o o- oc o oz o oT 1 " 1 1År

Kaniner i djurförsök

Enligtsvensk definition EnligtEU-definitioni j
Linjär Enligt svensk definition Linjär Enligt ElJ-definition.

k
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djurförsökiHundar

EJ-definitionEnligtdefinitionEniigtsvensk i
EU-definitionEnligtLinjärdefinitionsvenskLinjär Enligt x--
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700 ,
g 600 .

500

400

300
1996199519941993199219911990

År

djurförsökiKatter

EU-definitionEnligtdefinitionsvenskEnligt i
ElJ-definitionEnligtLinjärsvensk definitionEnligtLinjär --.

99611995199499319921

År
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Svin i djurförsök

Enligtsvensk definition EnligtElJ-definition-
Linjär Enligt svensk definition Linjär Enligt EU-definition. :-

Aooo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

År

Nötkreatur i djurförsök

Enligtsvensk 1definition EnligtEU-definitionj5
Linjär Enligt svensk definition Linjär Enligt EU-definition- -

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

År
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Fåglar i djurförsök

Enligtsvensk definition EnligtEU-definitioni
Linjär Enligt svensk definition Linjär Enligt EU-definition--

250000
200000
150000E ,

å 100000
50000 -

0

o 0: m v to cov-ca o: o ou ou ou o9 2
År

Fiskar i djurförsök

Enligtsvensk definition EnligtEU-definitionj
definitionLinjär Enligt svensk jLinjär Enligt ElJ-definition
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45000
i-5000
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nämndernasdjurförsöksetiskadeGransknin av
1995-1997.årenunderverksamhe

Staffansammanställt Persson.Materialet är av

Innehåll:

djurförsöksetiskadeverksamheten i nämn-Sammanställning över0
1995-4997.derna åren

år 1996ansökningarAvstyrkta
1996ansökningar årBordlagda

1996åransökningarModiñerade
1996reservationer årSkäl för

1996yttranden årSärskilda
gångeroch hur många1995-1997reserverade sig årenVilka

Fallstudier:
Artritförsök
Bullerförsök

avbryts inteLidandet
Produktkontrollförsök
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Sammanställning verksamheten i djurförsöksetiskaöver de
årnämnderna 1995

1995 Malmö Göte- Linkö- Stock- Stock- UmeåUpp- Sza.Lund borg ping holm holm sala
Södra Norra

Sammanträden 12 12 9 11 13 13 11 81
plenar 12 811 10 1211 11 75-

capsulam l 1 2 4per- - - - -
telefonsammantr. 1 1 2- - - - - -

2. Avskrivna ll 2 3 3 84 3 34
Bordlagda 11 10 7 811 21 9 77
Beslutadeansök. 301 316 95 284 332 333 116 1777
avstyrkta 6 12 1 2 1 22- - -
tillstyrkta 296 304 94 282 331 333 116 1755-
Modiñerade 29 51 17 39 13 19 12 180
% modifierade 10,7 16,7 18,0 13,8 3,9 5,7 10,3 10,2-
Särsk.förutsatt. 4 10 4 3 231 1 46
Reservationer 37 78 14 15 69 80 12 305
% reservationer 12,5 25,6 14,8 5,3 20,8 24,0 10,3 17.3-
Yttranden 12 43 1 11 18 85- -
§ IO-ärenden - - - - - - -
Tillsynsmynd.10. 4 6 6 10 10 2 8 46

11. Försöksledare 3 6 4 5 2 36 4 60

Tabell redovisar statistik utifrån genomgång frånsamtliga protokoll desom av
djurförsöksetiska nämnderna år 1995.

Antal sammanträden nämndernahaft. Det protokollentill dessa underlagär utgörsom som
för genomgången.
Avskrivna ansökningar.. Bordlagdaansökningar.. Antalet ansökningar eller tillstyrkts.somav-. Modiñeradeansökningar.. Särskildaförutsättningarför tillstyrkan.. Reservationer lämnats tillstyrkan ansökaneller beslut. antaletAvsermot annatsom av. beslut reservationerlämnats eller flera ledamöter.mot,som av en
Yttranden lämnatsmedanledning tillstyrkan ansökaneller beslut,annatsom av av av en
eller flera ledamöter.
Enligt 10§ CFN:skungörelseLSFS 1988:45 medFöreskrifterochallmännaråd denom
etiskaprövningen användning djur gällerbl.a. Erfordras sakkunskapsärskild vidatt:av av
beredningenkan hörasskriftligen eller muntligen.ävenannanperson

10.Antalet sammanträden eller flera från tillsynsmyndighetemadeltagitsomen personer
l Antalet försöksledare varit kalladetill ochdeltagit i plenarsammanträde.som
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Sammanställning verksamheten i de djurforsöksetiskaöver
årnämnderna 1996

1996 Malmö Göte- Lin- Stock- Stock- Upp- Umeå S:a
Lund borg köping holm holm sala

Södra Norra
Sammanträden 10 16 8 ll 13 17 10 85
plenar 10 12 8 10 11 12 9 72-

capsulam 4 1 2 1 91per- - -
telefonsammantr. 4 4- - - - - - -
Avskrivna 8 3 4 5 8 3 31-
Bordlagda 8 23 1 13 163 6 70

4. Beslutadeansök. 272 286 63 233 269 361 78 1561
avstyrkta 2 7 3 1 13- - - -
tillstyrkta 272 284 63 226 269 358 77 1548-
Modifierade 27 72 13 31 13 31 14 201

modifierade% 9,9 25,3 20,6 13,7 4,8 8,6 18,1 12,9-
Särsk.förutsatt. 17 8 7 11 22 65- -
Reservationer 45 73 13 18 38 91 21 299
% reservationer 16,5 25,7 20,6 7,9 13,7 25,4 27,2 19,3-
Yttranden 5 22 13 10 6 56- -
§ 10-ärenden - - - - - - - -

10.Tillsynsmynd. 1 7 5 6 11 7 4 41
l Försöksledare 6 7 5 4 2 19 2 45

Tabell redovisar utifrån genomgångstatistik frånsamtliga protokoll desom av
djurlörsöksetiska årnämnderna 1996.

Antal sammanträden haft.nämnderna Det protokollentill dessa underlagär utgörsom som
för genomgången.
Avskrivna ansökningar.. Bordlagdaansökningar.. Antalet ansökningar eller tillstyrkts.somav-. Modifieradeansökningar.. Särskildaförutsättningarför tillstyrkan.. Reservationer lämnats tillstyrkan ansökaneller beslut. antaletAvsermot annatsom av. beslut reservationerlämnats eller flera ledamöter.mot,som av en
Yttranden lämnatsmedanledning tillstyrkan eller beslut,ansökan annatsom av av av en. eller flera ledamöter.
Enligt 10§ CFN:skungörelseLSFS 1988:45 Föreskrifter allmännarådmed och denom. etiskaprövningen användning gällerbl.a. Erfordras särskildsakkunskapvidatt:av av ur
beredningenkan hörasskriftligen eller muntligen.ävenannanperson

10.Antalet sammanträden eller flera från tillsynsmyndighetemadeltagitsomen personer
försöksledare1 Antalet varit kalladetill deltagitoch i plenarsammanträde.som
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Sammanställning över verksamheten i de djurförsöksetiska
årnämnderna 1997

l 997 Malmö Göte- Lin- Stock- Stock- Upp- Umeå S:a
Lund borg köping holm holm sala

Södra Norra
Sammanträden 10 13 9 11 14 12 10 79

-plenar 10 11 9 11 11 10 9 71
capsulam 2 3per 1 6- - - - -telefonsmtr 2 2- - - - - - -Avskrivna 4 l 3 4 5 4 21-

Bordlagda 3 12 6 17 19 9 7 73
Beslutade 307 274 81 178 313 306ans 115 1562
avstyrkta l 8 l 4 1 15- - -tillstyrkta 306 254 80 174 313 305 115 1547-
Modifierade 11 50 14 30 7 20 13 145
% modifierade 3,5 19,6 17,5 17,2 2,2 6,5 11,3 9,3-
Särskförutsättn 8 10 4 11 31 64- -Reservationer 48 62 l 7 9 12 82 14 244
% reservationer 15,6 24,4 21,2 5,1 3,8 26,8 12,1 15,7-
Yttranden 20 4 2 19 2 47- -
§ 10-ärenden - - - - - - -10.Tillsynsmynd 8 2 2 9 5 9 35-

l l Försöksledare 4 9 8 9 5 13 l 49.
Protokoll 6 saknasfrån Uppsalasdjurförsöksetiskanämnd.Det ingåro därför inte inr
statistiken.

Tabell redovisar statistik utifrån genomgång samtligasom protokoll, med undantagav
protokoll, frånett de djurförsöksetiska årav nämnderna 1997.

Antal sammanträden nämndernahaft. Det protokollentill dessaär underlagsom utgörsom
för genomgången.
Avskrivna ansökningar.. Bordlagdaansökningar.. Antalet ansökningar eller tillstyrkts.somav-. Modifieradeansökningar.. Särskildaförutsättningarför tillstyrkan.. Reservationer lämnats tillstyrkan ansökanellermot beslut.som Avser antaletannatav. beslut reservationerlämnats eller flera ledamöter.som mot, av en
Yttranden lämnatsmedanledning tillstyrkan ansökaneller beslut,som av annatav av eneller flera ledamöter.
Enligt 10§ CFN:skungörelseLSFS 1988:45 medföreskrifterochallmännaråd denometiskaprövningen användning djur gällerbl.a. Erfordras särskildsakkunskapav att: vidav
beredningenkan även hörasskriftligen eller muntligen."annanperson

10.Antalet sammanträden eller flera från tillsynsmyndighetemadeltagitsomen personer
l Antalet försöksledare varit kalladetill ochdeltagit i plenarsammanträde.som
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år 1996ansökningarAvstyrkta

nämnddjurförsöksetiskaMalmö/Lund

djurförsöksetiska nämndGöteborgs
skall in.ansökanNy ges:-

nämnddjurförsöksetiskaLinköpings

nämnddjurförsöksetiskaStockholm södra
alltför ofullständig.Då den är:- sammanträdet vidtillförsöksledaren kallats äventyr attAntecknasansökningar:2 att- försöksledaren harvidareantecknasavstyrkas. Detkommer attansökningarhans attannars

försöks-förändringåterkallas ochkommeransökningenden attmeddelat att en avatt ena
ansök-avstyrkaNämnden beslutaransökningen.andrai den attkommer skeledaren att

ningarna.
beträffande försöksledarensutredning krävsytterligareanledningMed attav:- ansökningen.skrivit underföreståndarenansvarigedenkompetens samt att

för katter.någotharförsöksdjursanläggningenAvstyrks då utrymme:-- genomföras ikommerförsökethuruvidaoklartdet attMed anledning ärattav:-
Huddinge.

ansökan.medinkommaskall föreläggasförsöksledarenNämnden beslutar attatt en ny:-

nämnddjurförsöksetiskaNorraStockholms

nämnddjurförsöksetiskaUppsalas
genomförsförsökanvändas innanskallendotoxinkontrollföravstyrks. LAL-test av:-

på djur.
försöketsyftet medegentligadet att taberedningsgruppenuppgift tillEnligt äravslås.:- etiskt försvarbart.nämndensyfte harläkemedel fetma. Detta ansettfram mot varaett

särskiltanvända denSökanden börotillräcklig.försöketBeskrivningenavslås. ärav:- situation uppmärksammas.DjurensspecielltDär böravsedda blanketten.

nämndUmeås djurförsöksetiska
djurskydds-enligt 19 §Jordbruksverkettillstånd frånsökanden saknarUpplystes att:- undervisning,forskning ellervetenskapligfördjuranvändning1988:534 förlagen av

jämför-eller andrakemiska produkterellerläkemedelframställningsjukdomsdiagnos, av
godkänd före-Jordbruksverketlag20 §enligtVidare saknasändamål.liga avsammaen

verksamheten.förståndare som ansvarar
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åransökningar 1996Bordlagda

djurförsöksetiska nämndMalmö/Lund
beredning till beredningsgruppen.ansökan förbeslöt återlämnaNämnden ny:-

beredningsgruppen.för fortsatt beredning iskulle återlämnasBeslöts ansökanatt-:
för beredning.ansökan till beredningsruppenåterremitteraNämnden beslöt ny:--
maj 1996, kan kom-vid nämndens sammanträdeden 29bordladesAnsökan, trotssom:--

försöksledaren tillNämnden beslöt kallasammanträde.inte behandlas vid dagensplettering
nämnden.sammanträde inästkommande

återkallas bordlades ansökan.kommerupplysts ansökanSedandet attatt:-- Återremiterades beredning.förtill beredningsgruppen ny:--
decemberinkommit först den 16förtydligandet ansökanbordladesAnsökan enär av:-

sammanträde.förrän vid dagensförtydligandethunnit deloch ledamöterna ta av
Återlämnades för komplettering.beredningsgruppentill:-

nämndGöteborgs djurförsöksetiska
beredningför förnyad:-
för förnyad beredning.ärenden:3-

för förnyad beredning.:-
beredning.för ytterligare2 ärenden:-

behandlingen nämnden intedeltar itvå ledamöterna inteeftersom är9 ärenden: av-
beslutsför.

beredning.för ytterligare:--
för vidare beredning.ärenden:3--

djurförsöksetiska nämndLinköpings
sammanträde.försöksledaren till dettaoch kallasammanträdetill attnästa:-

nämnddjurförsöksetiskasödraStockholm
sammanträde.tillDå de bör beredasärenden:3 nästa- vilket försöksledarensammanträde, tilltillkompletterasDå de bör2 ärenden: nästa-

kallas.kommer att
försöksledaren.frånredogörelseDå inte kanärenden: de närmare2 prövas utan- försöksledaren inte kanOmsammanträde.kallas tillFörsöksledaren kommer nästaatt

avstyrkas.ansökningarnasammanträde kommertillinställa sig attnästa
ställning till den.nämndenberedas innanDå den bör tar:- förförsöksdjursanläggningensbeträffandetveksamheterhänsyn tillMed resurser:-

sammanträde.tillFörsöksledarna ska kallaskatter.försök med nästa
strålningen går till.hurutförlig beskrivningerfordrasnämnden detDå att omenanser:-- dock samtidigtbeviljarNämndennågon beredningsgrupp.berettsDå den inte av:-

1996.första septemberansökan dentidigareförlängning t.o.m.av en
för inte uppfyllts.förutsättningarna dettatillstyrkas dåinteAnsökningen kan ännu:- försöket ochbeträffandeupplysningarbehöva ytterligaresigDå nämnden anser:-

försöksledaren.

djurförsöksetiska nämndStockholms norra
tidigareutvidgningAnsökningenansågs komplett.Då inte ettden avavser envara-

varför den bör komplette-knapphändig,ansågs alltförAnsökningentillstyrkt försök. vara
ansökan.tillstyrktsmed kopia tidigareavras en

behandlar ansökningarnämnden endastspråket ochavfattas det engelskaDå den-
språket.avfattade på det svenska
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föregående bordlades vid sammanträdeSom bordlades vid sammanträde dettaäven-
efter beredningsgruppen upplyst försöksledaren tillskrivits på engelska ochattatt om

avfattad det svenska språket försöksledaren inteombetts inkomma med ansökan samt att
beredningsgruppen ånyo skall tillskriva försöksledarenhörts Nämnden beslutade attav.

telefon och honom inom visst datumförsöka nå denneäven attsamt uppmanaper
ansökan vid nämnden skriver ansökan.inkomma med översatt äventyr attav av

djurlörsöksetiskaUppsalas nämnd
nå. Försöksledarenbordläggs då försöksledaren flera försök gått atttrots uppmanas:-

med beredningsgruppen.kontaktatt ta
information.då nämnden önskar ytterligarebordläggs:-

tillstånd finns för djurförsök på aktuellbordläggs till dess försöksledaren visat att:-
uppfödningsanläggning.

örsöksledaren kontaktas beredningsgruppen.bordläggs. F av:-
bordläggs.:-

Försöksledaren kontaktas beredningsgruppen.bordläggs. av:-
örsöksledaren kontaktas beredningsgruppen.bordläggs. F av:-

beredningsgruppen.bordläggs. Försöksledaren kontaktas av:-
skall skrivas på den blanketten.bordläggs. Ansökan nya:-

beredning. örsöksledaren kontaktas beredningsgruppen.bordläggs för ytterligare F av:-
avseende gårdensFörsöksledaren skall inkomma med kompletteringarbordläggs.:-

utbildning.försöksdjursanläggning och personalensdenom ärstatus en
Ansökanåterkallas. Sökanden, kallats, närvarande.Torde komma äratt som:-

bordlägges.
för kompletteringkontakt med sökandenbordläggs. Beredningsgruppen ansö-tar av:-

kan.
med sökanden för inhämtande komp-Beredningsgruppen kontaktbordläggs. tar av:-

letterande uppgifter.
fortsätter beredning och ärendet åter 961220.Beredningsgruppenbordläggs. upptas:-

den Europeiska farmakopen.insända relevantSökanden textattuppmanas ur

Umeås djurförsöksetiska nämnd
sammanträde.vid beredningsgruppensdå sökanden inte kunde närvara:-

beredningssammanträdeinformera sig ochtillfälle tillför bereda sökanden nästaattatt:-
på djuren.bestrålningen kan tänkas hanämnden vilken inverkanom

sammanträde.kunde vid beredningsgruppensdå sökanden inte närvara:-
sammanträde.kunde vid beredningsgruppensdå sökanden inte närvara:-

sammanträde.vid beredningsgruppensdå sökanden inte kunde2 ärenden: närvara--
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år 1996Modifierade ansökningar
råd, förutsättningrekommendationer, iakttagande,

Malmö/Lund djurförsöksetiska nämnd

Hållande djurav
Lösdriftshållning kaniner skall prövas.av

i djurstallarna.Strö skall finnas på golvet:
djurstallarna.skall finnas golvet iStrö:

hållas i dubbelburar.med vikt 3 kg skallKaniner överen:
dubbelburar.3 kg skall förvaras iKaniner med vikt överen:

förvaras i dubbelburar.vikt 3 kg skallKaniner med över: en
dubbelbur.Hankaniner skall förvaras i2 ärenden:-

liknande i djurstallet.Grisarna skall ha ellerströ
liknande i diurstallet.skall ha ellerGrisarna strö
liknande i djurstallet.Grisarna skall ha ellerströ:

frigång.Djuren skall ha
bör inte förvaras i varje bur.djurMer än tre

mått med hänsyn tillförvaras i burar med vedertagnaMed iakttagande djurenattav:
urantalet.

förvarasskall möjligt inteDjuren ensamma.om
miljö.stimulansvänligdjuren möjligtMed iakttagande att ges enomav

Försökens utförande
utformade experimentalavdel-riktlinjer finnsskall utföras enligt deFörsöken som

Sjukhus.vid Malmö Allmännaningen
finns utformade på experimental-enligt de riktlinjerFörsöken skall utföras som:

Sjukhus.vid Malmö Allmännaavdelningen
avklippning delsmärtlindring skall vidPostoperativ av av svans.ges

avlivas.beteendeskall djuretVid avvikande
allmän påverkanavlivas vid uttaladoch djuret omedelbartförsöket skall avbrytasAtt

från moderdjuret.först efter avvänjningoch djurenatt tas
lidande skall avlivas.drabbas oförutsättDjur som av

1-1990.allmänna rådMed iakttagande CFN:s nummerav
råd 3-sker enligt CFN:s allmännaimmuniceringsprocessMed iakttagande att nrav:

1990.

avlivningsmetoderAnestesi- och

Övrigt
pilotförsök 50 djur.Tillstyrkan avser

tillsyn de första dygnen.Extra
tillsyn skallNoggrann äga rum.

nattetid.sista dygnet ävenTätare tillsyn
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Göteborgs djurforsöksetiska nämnd

Hållande djurav
Djuren bör möjligt inte förvaras enskilt.: om-
Djuren bör inte förvaras individuellt.:-
Djuren förvarasbör i burar de angivna.större än:-
Om enskild förvaring krävs efter operation bör denna förvaring pågå under högst: en--

vecka.
Djuren bör inte förvaras enskilt längre vecka.än: en-

Försökens utförande
inandningsnarkos, isofluran,Annan bör Djuren skall föreprövas. sövast: ex svans--

klippning och lokal smärtlindring efter.ges
Djuren bör före svansklippning och lokal smärtlindring.sövas: ges-
Smärtlindring skall postoperativt och syntetiskt adjuvans bör utvärderas.ett: ges-
Acklimatiseringstiden bör vecka och smärtlindring skall postoperativt.: vara en ges-
Djuren bör blåstömmas 4 ggr/dygn och ligeras under anestesi.:-
Tillstyrkan endast pilotstudie högstoch månader vamnder djuren skallavser en: sex--

smärtlindring försöketoch utvärdering ske påverkas detta.ges om av
Syntetisk adjuvans bör utvärderas.:-

Tappning bör med högst 10 % den totala blodvolymen och högst tredjegöras: av var-
vecka. Syntetisk adjuvans bör prövas.

Syntetisk adjuvans bör utvärderas.:-
Syntetisk adjuvans bör utvärderas. blodAvtappning får ske med högst 10 %: av av-

tredjeden totala blodvolymen vecka.var
Syntetiskt adjuvans bör användas.:-

postoperativtSmärtlindring bör bör tillsynen ökas de två första dygnensamtges:-
postoperativt.

2 Syntetiskt adjuvans bör användas.ärenden :-
postoperativt.Smärtlindring bör ges:-

dekapitering.bör sederasföre SyntetisktDjuren adjuvans bör användas.:-
inhalationsnarkosbör med föreDjuren svansklippning och lokal smärtlind-sövas: ges-

ring efter.
vidLämplig smärtlindring bör prövas provtagning i svansen.:-

2 Lokalanestetika operationssâret.ärenden: bör iges-
Lokalanestesi bör efter operation.: ges-
Längden minimeras.från börprovet: svansen-
Före anestesi alternativt inhalationsnarkos.intramuskulär injektion ingenbör ges, ges:-

Anestesi- och avlivningsmetoder
Djuren bör avlivas med cervical dislocation:-
Dekapitering bör ske enskilt:-
Annat narkosmedel användasbörän eter:-
Thorax uppklippes efter avlivning:-
Dekapitering bör ske enskilt:-
Dekapitering bör ske enskilt:-
Annan inandningsnarkos, isofluran, bör prövas.t: ex-
Thorax skall uppklippas efter avlivning.:-
Dekapitering bör ske enskilt.:-
Annan narkosform börän prövas.eter:-
Dekapitering skall ske enskilt.:-
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avlivningsmetod rekommenderas.Annan:-
Bör i koldioxidkammare eller med överdos barbiturat.avlivas av:-
Djuren avlivas enskilt med uppklippning Thorax.samt av:-

Efter Mebumalinjektion skall bröstkorg och hjärta uppklippas.2 ärenden :-
Avlivning bör ske enskilt.2 ärenden:-

Avlivning bör ske enskilt. Vid avlivningen bör mebumal intravenösges genom:-
injektion.

2 ärenden: inhalationsnarkos, isofluran, börAnnan prövas.t ex-
inhalationsnarkos, isofluran, bör Djuren bör avlivas3 ärenden Annan prövas.t ex:-

påverkar försöket negativt.med C02 det inteom
dekapitering.2 ärenden Djuren bör möjligt sederasinnan: om-

dekapitering.Djuren möjligt sederasinnanbör om:-
anestesimetod bör användas.Annan än eter:-

enskilt.Djuren möjligt sederasinnan dekapitering, bör skebör: om som-
såvidabör vid samtliga tillfällen inledas med narkos det inte uppenbartAvlivning är:-

synvinkel olämpligt.det vetenskaplig äratt ur
Djuren möjligt inte medbör sövas eter.om:-
Djuren sederasföre dekapitering.börz-

Ketalar/Rompun.Som narkosmedel bör användas:--
Eter undvikas.bör:-

innan avlivning.Djuren bör sövas:-
föregås2 ärenden: Dekapitering bör sövning.av--

efter avlivning.3 ärenden: Thorax uppklippes-
narkosmetod bör användas.Annan:-

efter avlivning.Thorax uppklippes:-
koldioxid Efter avlivning uppklippes thorax.Som avlivningsmetod bör användas.:-

börAnnan narkosmetod övervägas.:-

Ovrigt
personal med kompetens bedömaskall daglig tillsyn, helger,Djuren även attges av:-

mår dåligt.djurens tillstånd och avliva djurrätt att som
beskriven iför infant tekniken då denTillstyrkan gäller med undantag ärmouse:-

denna ansökan.
så fallet bör helaanvändas grisar avvanda,Om möjligt bör är ärsom om:-

förvaras tillsammans införtill Sahlgrenska sjukhuset ellergrisfamiljen transporteras
försöket.

ingrepp.djuravdelningen minst vecka före planeratDjuren anlända tillbör en:-
omfattande högst 50 djur utföras 960726-960915.Tillstyrkan gäller pilotstudie atten:-

före försöket.acklimatiseras under minst veckaDjuren bör en:-
skall stå under tillsyn tills de avlivas.Djuren noggrann:-

regelbundna viloperioder.Hundarna bör: ges-
försök fullständig ansökan inges tillstyrktes 1997.För fortsatt skall t 0 m mars: ny-

djurförsöksetiska nämndLinköpings

Hållande djurav

Försökens utförande
omedelbart försöket.Djur visar uppenbara tecken på lidande skall tas ur: som-

lidande skall omedelbart försöket.Djur visar tecken tas ur: som-
försöket.Djur visar tecken på lidande skall omedelbart tas ursom:-
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försöket.Djur visar tecken skall omedelbartlidande tas ursom:-
försöket.skall omedelbartDjur visar tecken lidande tas ursom:-

föreslårförsöket. SökandenDjur visar tecken lidande skall omedelbart tas ursom:-
anestesi 0,1 mg/kgpostoperativi beslutet intar skalldjuren attattatt genomgesman

temgesic fore uppvaknandet.ges
råd 3-1990.uppfylla allmänna NrFörsöket bör anvisningarna i CFN:s:-

djurenPilotförsök påtillstyrks. tvâförsöken djur förbehandlingAkut utan avav:-
veterinären vid USobducerasskallvardera iv och ip. Djuren avgruppen

tilletiskmåste förnyad ansökan prövningdjurförsöksenhet. Efter pilotförsöket om ges
kontinuerligt efterpilotförsöken skall övervakasbedömning. Djuren inämnden för

injiceringen.
så nairkosdjupetmuskelförlamande medel eller skallskall antingen inteDjuren ges:-

smärtreñexer.eller kontrollEEG-registreringregelbundet kontrolleras genom avgenom

avlivningsmetoderAnestesi- och
narkos iöverdosbör avlivasDjuren öronven.engenom av:-

Ovrigt
djur. djur deltagare bränns.tillstyrka för högst 300 Max 10Nämnden beslutar att per:-

iinforrnerasfrån försöket. Djurägaren skallskall undantasteckenDjur visar stresssom
förekommer.djurförsökattom

deltagare Djur600 djur och 10 djur bråänns.tillstyrks för högstAnsökningen max per:-
från försöket. Djurägaren skall informerasskall undantaspåvisar tecken attstress omsom

djurförsök förekommer.
skalluppfödaren till dagen för försöken och djuremhosskall kvarDjuren gesvara:-

medi sambandlugnande medel transport.

djurförsöksetiska nämndStockholms södra

Hållande djurav
försöket.under tiden föreoch halmha höGrisarna skall:-

under tiden försöket.halm föreochskall ha höGrisarna:-
kaniner.dräktigaerbjudasBäddmaterial bör:-

utförandeFörsökens
Postoperativ smärtlindring alltidskall ges.:-

avlivas.skallvisar tecken på allmän påverkanDjur som:-
avlivas.skallpåverkanDjur visar tecken på allmänsom:-
smärtlindringskall adekvatVid tecken postoperativ smärta ges.:-

avlivas.på allmän djurenVid tecken påverkan skall:-
råd for immumiseringallmännaCFNzsskallstället för angiven immuniseringI av:-

kanin följas.
awlivas, dvsinkluderar frambenenförlamning,2 ärenden Djur uppvisar som: som- tidlängrevätskebalans hjälp underklaraeller däröver. Djur bedömesgrad lll utansom

samband medImmunisering iurin avlivas.blodigavlivas. Djur uppvisardygnän ett som
vid denadjuvans endastmed komplettskerförbehandling eller induktion sjukdomav

första injektionen.
och vattenimtagdagligen. Foderkontrolleras mätas.bör övervakas ochDjuren noga-z

ochgolvnivå burenskall foder ifå artrit i halskotpelarenEftersom djuren kan ges
sträcka/böija nacken.ochnå foderförlängas så djuren kanvattennipplarna attvatten utanatt

medskall jämföratsför dessa djurviktskurvandagligen ochDjuren skall vägas en
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föracklimatiseringsperiodenunderredan attVägningen börkontrollgrupp. starta ge
medvikt avvikertestdjurensnågot ånlutning. Omviktskurvansinformation meraavom

påverkat.kraftigtallmäntillståndpå djuretsdet tecken ärkontrolldjurensfrånl0 % attär ett
lidande otillbörligtdjuretsbedömningen ärellerparenteralt görsdå attVätska bör omges

dagligenbäddmaterial ochtilltillgångskall ha godDjurenske.avlivning djuretbör av
avlivas.skall det djuretså skerdecubitus. Omliggsårfårså dekontrolleras att

skall förasdecubitusförekomstochkroppsviktfoderintag,ochJournal avöver vatten-
personal ochdjuravdelningensmedsamarbeteske iskall försöketVidare näradagligen.

djurhos någotlidandetbedömagällerdeti beaktandederas kompetens när att ansesomtas
avlivas.därmed böroch detotillbörligt omvara

på påverkatuppvisar teckendjurnågotochövervakasskallDjuren noggrant om:-
omedelbart.skall det avlivasallmäntillstånd

avlivas.sekunderöverstigande 90kramptidmedDjur:- kanin.immuniseringråd förallmännaCFNsskall följaFörsöket av:- bevakas.anestesidjupskallerhållerDå djuren nogacurare:- avlivas.skallpåverkantill krañigteckenuppvisarDjur som:- förkoksaltlösning iställettill 0,5 % vatten.tillgångskall frihaDjuren:- djureninvolverad Omskalldjuravdelningentillsyndagligskall haDjuren varasom:- skall de avlivas.allmäntillstånd,nedsattpåvisar tecken
omedelbart avlivas.skallpåverkantecken på allmänvisarDjur som:- omede-avlivasskall djurenbehandlingelektrokonvulsivmedsambandfraktur iVid:-

lbart.
tillföras.medelsmärtlindrandeskalloperationefterpåVid tecken smärta:- zmkelleden.endast itrampdynanske iskalllnsprutningen utan:- avlivas ellerskall djurenlidandeirritation ellerpåteckenvisarOm djurenärenden2 :-

försöken avslutas.
avlivas.omedelbartskall djuretpåverkanpå allmänVid tecken:- avlivas.omedelbartdjuretlidande skallotillbörligtVid tecken:- omedelbart.avlivasskall delidande,otillbörligpåvisar teckendjurenOm:-- 100halv ml/med högstfår sketillfällenvid flertalBlodprovstagning gramen:-

kroppsvikt.

avlivningsmetoderochAnestesi-
koldioxid-rekommenderarNämndenundvikas.halskotpelaren börDislokation av:- dislokationOmgiljotinering. ärmedkombinationibedövningalternativtavlivning

100råttorna intenödvändig bör väga över gram.
avlivningsmedel.användas,bördekapiteringavlivningsmetod tAnnan än ex:- avlivningsmedel.användas,bördekapiteringavlivningsmetod tAnnan än ex:- dislokation.cervikalavlivningsmetod,lämpligmed föravlivasRåtta bör arten:- anestesipreparatlämpligare änanvända eter.försöksledarenskallmöjligtOm:-

Övrigt
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Stockholms djurförsöksetiska nämndnorra

Hållande djurav

Försökens utförande
Nämnden förutsätter djuren avlivas de visar sådanatumörfrekvenser de lider.att att: om--
Med hänsyn till CFN i dessallmänna råd Djurförsök6 med experimentell elleratt: nr-

ledsjukdom hos smågnagare uttalat injektion i trampdynornaspontan aldrig bör ske,att
dessutom med iakttagande följande råd: Injektion skall ske subkutant ellerav
intramuskulärt.

Djur får biverkningar operationen och inte förenliga med försöket, börår: som av som-
avlivas.snarast

Marsvin utvecklar efternekroser immunisering eller allergentest bör avlivas.: som-
Immunisering sensibilisering med Freunds kompletta adjuvans bör endast gångges en
enligt CFN:s rekommendation 3-1990. Ytterligare injektioner med Freunds kompletta
adjuvans förstärker inte immuniseringen under den tidsperiod försöket medförvarar, men
fler biverkningar.

ärenden2 Att möjligt bör de intraperitonala injektionerna medersättas: om-
administration via inopererad de operativa ingreppen genomförs undersamt attpump
adekvat smärtlindring

Att råttorna före hållningen i plaströr skall tillvänjas sådanhantering.:-

Anestesi- och avlivningsmetoder
Koldioxid såvitt kanin, olämplig avlivningsmetod.är, Avlivning bör istället: avser en-

ske användande barbiturater.genom av
möjligt avlivning de nyföddaAtt skall ske dckapitering.mössen: om av genom-

Ketalamin skall kombinationAtt i med sedativ, xylasin.ett tges: ex-

Ovrigt
Ansökningen tillstyrktes enbart såvitt arbete molekylär/biokemisk nivå och: avser-

således beteendenivå.inte
fyraTillstyrktes för sammanlagt djur under förutsättning efter försökensatt:-

tillgenomförande avrapportering sker nämnden.
Att det förutsätts ovariektomeradede kastreraderespektive djuren fardigprepare-äratt:-

rade innan de anländer till företaget.

Uppsalas djurförsöksetiska nämnd

Hållande djurav
Ströet skall bytas fast absorberandeunderlag.mot ett:-

Försökens utförande
Nämnden förutsätter det sker uppföljning djuren uppvisaratt: symtomnoggrannen om-

på lidande och övervakning vid skerbehov nattetid.ävenatt
Subkutan vätsketillförsel skall Djuren skallske. övervakas flera gånger dygn, jämt: per-

fördelat dygnet.över
Tumörstorleken skall mindre kubikcentimeter på råtta och mindre5 10än än: vara mm-

i diameter möss.
med tillägget immuniseringen sker enligt CFN:s rutiner.att:-

9 l8-lll5
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injektionen. Därefterfår endast vid den förstakompletta adjuvans269/96: Freunds ges
användas.inkompletta adjuvansskall Freunds

råd.enlighet med CFN:s allmännaimmuniseringen sker iatt:-
eller intraperitonialt.skall ske subcutantRekommendation injicering mössatt:-

skall viaBlodprov svansartären.möss tas
endpoint döden.fram metod medSökanden änatt ta annanuppmanas:-

skall avlivas användas i dettai andra försök ochdjurOm möjligt bör använtssom:-
försök.

avlivningsmetoderAnestesi- och
pentobarbitalnatrium i.v.injektion av:-

avlivningsmetod.användasDekapitering bör som:-
avlivningsmetod.Dekapitering bör användassom:-

alternativ tillinhalationsanestesimedel börIsofluran eller liknande prövas eter.som:-
avtagit, efter cirka 30ketalareffektenavbrytas innanSederingseffekten bör inte:-

minuter.
intekonensusmöte i Bergenanalgetika. Enligtkompletteras medFörsöket skall ger:-

muskelrelaxantiaspecielltanalgesi för lll ingrepp,anestesi tillräckligföreslagen typ som
används.

pentobarbitalnatrium i.p.lnaktin ellerAnestesi::-
Inaktin, i andra handförsta hand medtillåter bör djuren iförsöksmodellenOm sövas:-

smärtstillande medel.ges
Ketalar.ochanvändas Isofluran eller Rompunanestesi skallSom:-

halofan eller enfluran.isofluran ellerbyts ut motatt eter:m
vid behov.Temgesic skall endastanvändasochskall IsofluranSom narkos ges:-

användas.IsofluranSom narkos skall:-
vid behov.Temgesic skall ges:-

ske med CO.Avlivning skall:-
nötkreaturbesättning fordrasutföras iförsök skallochvid behovRompun nyomges:-

ansökan.

Ovrigt
mätningens slut.vidför borttagande sändarenskall fångas inDjuren av:-

skall informerasdjurvårdaresökanden ochskall diskuteras medOmvårdnad om:-
särskild vård.

ställande hund.fångstmetoden medvadTillstyrks, utom avser:-
försöket.informerasDjurägarna skall om:-

försöket.vecka förestallasDjuren bör upp en:-
djurensövervakningenhur denmed sökandenSamråd skall ske närmaste avom:--

genomföras.beteendeskall
uppfödningsanlägg-redan vidskall skepremedicineringrekommenderarNämnden att:-

kilo kroppsvikt.mebumal efterAdministration bör skeningen inför transporten. av

Umeås nämnddjurforsöksetiska

Hållande djurav
III.användasmindre burar Mförsöket får inteVid än:-

utförandeFörsökens
maxiamalt dygn.får användasunderMetabolismburar tre:-

skall avlivas.på sjukdomvisar teckenskall ske och djurViktkontroll som:--
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Anestesi behöver inte användas.:-
skall avlivas.Djur administrerade drogeruppvisar uppenbart lidande: som av-

Djur viktnedgång avlivas.med visar tydligtumör: som-
Kaninerna skall injiceras subcutant.:-
Vid försöket skall djuren bevakashela dygnet.:-

tid fyra månader. Vidare rekommenderasInget djur får i försöket längre än att: vara-
muskelfunktionstest används.

Anestesi- och avlivningsmetoder
musfálla avlivningsmetod skall det ske under observation.Om används: som-

adekvatMarsvinen skall avlivas för djurslaget sätt.ett:-
Temgesic användas.Om försöket inte påverkas därav bör:-

Avlivning försöksdjuren skall ske med mebumal.: av-

Övrigt
undersöka det finns alternativa produk-Nämnden rekommenderar sökanden att om:-

användas.tionsvägar där djur inte behöver
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årSkäl för reservationer 1996

redovisningen sammandrag de reservationerutgör lämnatsett av som

Malmö/Lund djurfdrsöksetiska nämnd

F örsöksdjurspersonal

Lidandet
för följd framkallas.Lidandet djuren till förlamningssjukdomatt: av-

Hållande djurav
2 ärenden Kaniner, utnyttjas i immuniseringsförsök flera år, hållsi isom: ensamma-

burar.

rådTillstyrkan enlighet CFN:si med allmänna
i enlighet med CFN:s allmänna råd iinjiceraatt tassarna.:-

Oklar ansökan
syñet.Vad gäller:-

Politiker

Hållande djurav
2 ärenden Kaniner, utnyttjas i immuniseringsförsök i flera år, hålls i: som ensamma-

burar.
Kaniner burhâlls i två âr.: ensamma-

Djurskyddsrepresentant

Lidandet
Avel missbildade djur.: av-
Ascitesförsök, med upprepade tappningar.:-
Lidandet för djuren till följd Förlamningssjukdom framkallas.attav:-

Hållande djurav
2 ärenden Kaniner, utnyttjas i immuniseringsförsök i flera år, hålls iensamma: som-

burar.
Kaniner burhålls i två år.ensamma:-

Tillstyrkan i enlighet 49 § djurskyddsförordningenmed
Alternativ finns. Ascitesförsök, med upprepade tappningar.:-

rådTillstyrkan i enlighet med CFNzs allmänna
utförs inte enligt råd. Ascitesförsök,Försöken CFNzs allmänna med upprepade:-

tappningar.
i enlighet med CFN:s allmänna råd iinjiceraatt tassarna.:-

Oklar ansökan
Vad gäller syftet.:-
Oklar ansökan.:-
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Formalia
Var vissa ledamöter jäviga:--

Djurskyddsrepresentant

Syftet
Ifrågasätter försökens vetenskaplighet. Handlar studier magtarmkanalens: om av a-

slemhinna, vilken påverkas djuren till följd de hålls i metabolismbur.att stressas attav av
Då det inte möjligt försöksresultaten.utvärderaär att

ifrågasätter vetenskapligheten, då försökssituationen så olik den humana.är:-

Lidandet
Protes i bakben kaniner. Förutsättning för tillstyrkan de kanett att: opereras var-

sitta och stödja normalt benet. Kaninema, hålls4-4,5 kg, i burar cirkaväger ärsom som
70-70 Med sådan hållning kan inte nämndsbeslutet uppfyllas. Föreslog kaninernaattcm.
ska hållas i på golv.grupper

Råttor fixeras i Bollmanbur. Stressas.:-
Råttor ska inflammationleva med i käken i 20 dagar. Ingen smärtlindring: ges.-
Djur ska leva till månader12 med obehandlad diabetes.: upp-

skaDjur leva lång tid med obehandladdiabetes.:-
Artritsjukdom framkallas, svansamputation, tåklippning, hudtransplantation.:-

injiceras iMöss trampsulan.:-
Kaniner injiceras till gånger18 i varje öga.: upp-
Svansamputation osövda Genmanipulerade djur kan få abnormalamöss.: som-

brosk- och skelettvävnader.
2 ärenden Djur bakterier, vilka dem svårt sjuka, del dör.gör Inget görs: ges varav en-

för avbryta lidandet.att
svårt missbildadeAvel djur.: av-

Ascitesförsök, med upprepadetappningar.:-
Kaniner ska leva med obehandlad ögoninflammation i till veckor.tre: upp-

2 ärenden Nervskadeförsök.:-
Ascitesförsök.:-

Hållande djurav
Råttor hålls i metabolismburi 14dagar, stressas.:-
Råttor hålls isolerade i veckor.tre:-

Tillstyrkan djurskyddsfdrordningeni enlighet 49 §med
angelägna från allmän Forskning fasaner.synpunkt.: om-

Alternativ finns. upprepadeAscitesförsök, med tappningar.:-
Alternativ finns. Ascitesförsök.:-

Tillstyrkan rådenligheti med CFN:s allmänna
Försöken utförs inte enligt rådCFN:s allmänna: nr-

2 ärenden Försöken utförs CFN:s allmänna råd.inte enligt:-
Försöken utförs inte enligt allmänna råd.CFN Ascitesförsök, med upprepade: :s-

tappningar.
i enlighet med CFN:s allmänna råd Ascitesförsök.: nr-
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Oklar ansökan
djurförsöksetisk prövning.utföramöjligtInte att en:- födsförsökAvserför djuren. mutant musstamkonsekvensernaVad gäller somen:-

sjukdom.med
antalet djur.Vad gäller:-

för djuren.konsekvensernaVad gäller:- djuren.förkonsekvensernautförande ochförsökensVad gäller:-- används idjurmissbildadesvårtoch hurför djurenkonsekvensernaVad gäller som:-
försök.

genmanipule-djurenkonsekvenserna ärhälsomässigagäller de attVadärenden2 av:-
rade.

muntligen,lämnadesinformationVissför djuren.konsekvensernagäller menVad-
ansökan.med ifinns inte

försökensgälleroch vadalternativ finnsutförsdjurförsökvarförgäller attVad trots:-
Ascitesförsök.utförande.

Formalia
pilotstudie ska färreOm det skadjur.pilotstudie 50tillstyrkteNämnden vara enomen:- fortsattaansökaneventuellnämnden vidtilldenna skautnyttjas ochdjur omrapporteras

kravdjur,utnyttjandet 400 rapport.tillstyrkteNämnden utanförsök. av
jävigavissa ledamöterVar:-

Övrigt
uppfyllaförenbarti sju dagarmetabolismburhålls i attRåttorDokumentationskraven.:-

dokumentationskrav.Japanska

Politiker

Syftet
magtarmkanalensstudierHandlarvetenskaplighet.försökensifrågasätter aavom:- metabolismbur.ide hållsföljdtilldjurenpåverkas attvilken stressasslemhinna, att avav

försöksresultaten.utvärderamöjligtinteDå det attär
djuren.lidandet förtillförhållandestarkt itillräckligtinteSyftet är:--

Lidandet
i 14 dagar.metabolismburRåttor hålls i:- de kantillstyrkanFörutsättning för attkaniner.bakben påin i varProtes ettopereras:- cirkahålls i burar4-4,5 kg, ärKaninema,normalt på benet. vägeroch stödja somsitta som

kaninernaFöresloguppfyllas.nämndsbeslutet atthållning kan inteMed sådan70-70 cm.
golv.ska hållas i grupper

Stressas.Bollmanbur.iRåttor fixeras:-
Nervskadeförsökärenden2 :-

Hållande djurav
i två år.burhållsKaniner ensamma:-

Övrigt
utnyttjas.djurärenden Transgena2 :-

utnyttjas.djurTransgena:-
utnyttjas.djurTransgena2 ärenden :-
utnyttjas.djurTransgenaärenden2 :-
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Djurskyddsrepresentant

Lidandet
Alternativlidande.orsakar djurenvilketadjuvans,Freunds komplettaAnvändning av:-

och lidande.skadordessainte orsakarform adjuvansfinns i somav
tillsdjur doserasvilket innebäricke-letala dosen attFastställa högsta ett preparat,av:-

uppnås.dödsdos
Försöksjukdom.kontrolldjur ska döSamtligadödlig infektion.injiceras medDjur av:-

något skede.avbryts inte i
injiceras iframkallas.förlamningssjukdom Mösstill följdför djurenLidandet attav:-

trampdynor.

Hållande djurav
i två är.burhållsKaniner ensamma:-

djurskyddsförordningen49 §medi enlighetTillstyrkan
synpunkt. SkonsammareallmänfrånangelägnaFörsöken inteLCSO-försök. är:-

alternativ finns.testmetoder finns,

rådallmännaCFN:senlighet mediTillstyrkan
rådallmännamed CFN:senligheti nr:- trampdynor.injiceras iråd Mössallmännamed CFN:senligheti nr:-

EuroparådskonventionenmedenlighetiTillstyrkan
iDjurförsökEuroparådskonventionen.artikel 25,medi enlighetärenden3 :-

undervisningen.

ansökanOklar
utförande och val djurart.försökensgällerVad av:- ansökandet imåste letal, eftersom attdoseringenvarförgällerVad angesvara:-

låg toxicitet.mycketifråga harpreparatet

djurförsöksetiska nämndGöteborgs

Försökszüurspersonal

Lidandet
metabolismbur i 14 dagar.Råttor hålls i-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
alkoholproblemet.medtillkommaInte rättarätt sätt att:-

utbildningssytte.Djurförsök i:- fiskar.Forskningskull.kunskapensKunskap för omegen:- drogforskning.Alkohol- ochrelevans.på försökensTvivlar:-- undersökningdödas förochHönorskull. gässför kunskapensKunskap avegen:-
funktionella anatomi.fågelhj ärtats

utbildningen.Djurförsök i2 ärenden :- nyfikenhet.mänskligtillfredsställaärenden För2 att:- Alkoholforskning.Ifrågasätter relevansen.2 ärenden :-
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Lidandet
Svansamputation råttor3 ärenden 1,5 och sövning.möss, utanom cm:-
Hjärnskador orsakasvia minskad blodtillförsel och syretillgång.2 ärenden :-

dagar.Ulcerös kolit-liknande diarré 14 Avel sjuka djur.symtom,: av-
alkohol berusning, KirurgiskaHjärnskador orsakas. Droger, abstinens. ingrepp.: --

Tester.
Skyttelbox-test, droger. Stress.:--
Stressförsök för framkalla effekter i tarm-och magsäck.att:-

i fyra djur i den förlamade kroppsdelen.Förlamningar veckor. Osövda opereras-
skiljs åt.Kor och kalvar:-

alkohol dricka. Svält.2 ärenden Enbart att:-

Hållande djurav
hållsRåttor i 45 dagar.: ensamma-

Råttor hålls i åtta veckor.ensamma-
uppbundna.Kor och kvigor:-

Burhållning kaniner.2 ärenden: av-
Burhållning kaniner.av:-

femRåttor hålls i metabolismbur i dygn.:-
råttor, i liten och torftig miljö.2 ärenden: Ensamtörvaring 12 veckor,-

Hållandet kalvar.: av-

49 § djurskyddsforordningenTillstyrkan i enlighet med
Syftet studera näringsfysiologi,angeläget allmän synpunkt.2 ärenden: är attur-

fiskar.hormonell reglering och reproduktion hos
finns. Djurförsök i utbildningen.2 ärenden: Alternativ-

Framställa antikroppar ñskhormon.angeläget allmän synpunkt. motur:--

EuroparådskonventionenTillstyrkan ienlighet med
iartikel Europarådskonventionen. Djurförsökärenden: i enlighet med 25,2-

undervisningen.

Oklar ansökan
:Vad gäller konsekvenserna for djuren.-

ansökan.muntligen, finns med iViss information syftet lämnadesom:--
för djuren.Vad gäller konsekvenserna:-
för djuren.Vad gäller konsekvenserna:-

gäller förvaringen djuren.Vad av:-
for djuren.ärenden: Vad gäller konsekvenserna2--

gäller syftet med försöken.2 ärenden: Vad-
Oklar ansökan.:-

Formalia
och förändring försök via skrivelse, istället förförlängning, utökningBegäran avom:-

ansökan.
avstyrkts. avstyrkta försöken har utförts.ansökan tidigare DeDetta är samma som:-
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Politiker

Syftet
Tvivlar på försökens och drogforskning.relevans. Alkohol:-

2 ärenden: Djurtörsök i utbildningen.-
2 ärenden: relevant. allmännyttig forskning. Alkoholforskning.Inte Inte-

vetenskapligt. Ryggmärgsvätska från friska eller sjuka människor i hjärnansprutas:-
på råttor.

Ifrågasätter relevansen Alkohol-och allmännyttan. och narkotikaforskning.:-
Djurförsök i undervisningen.:-

Lidandet
3 råttorärenden Svansarnputation l,5 på och sövning.möss, utan: om cm-

Hjärnskador orsakas. Droger, alkohol berusning, abstinens. Kirurgiska ingrepp.:- -
Tester.

Skyttelbox-test, droger.:-
förStressförsök framkalla effekter i tarm-och magsäck.att:-

örlarnningar i fyra veckor. Osövda djurF i den förlamade kroppsdelen.opereras-
ärenden Enbart alkohol dricka.2 att:-

narkotika. Sjukdomssymtom liknandeDroger, Parkinson eller schizofreni orsakas.:-
droger hjärnskador. PlågsammaMed orsakas tester.:-

alkohol, beroendeframkallandeDroger, droger kokain eller morfin. Tester.: som-
Lidandet. Studerar manipulerade råttors sexualliv.:-
Hålla djur fixerade i Bollmanbur.:-

LSD, amfetamin lång tid.Droger ges: som-
LSD, MK-80l påverkarDroger djuren negativt, skasom som: ges.-

ixering råttor i Bollmanbur.F av:-
Dykarsjuka framkallas hos genmanipuleradedjur.:-
Experimentell infektiös artrit.:-

Spontandöd slutpunkt förSLE-sjukdom. försöken. Avel sjuka djur.är av:-
framkallas.liknande stroke Tester.Hjärnskada:-

Hållande djurav
åtta veckor.hålls iRåttor ensamma:-

Ensamhållning råttor i2 ärenden 12 veckor.: av-
Hållning råttor dygn.i metabolismbur i sju: av-
Hållning dagar.råttor metabolismbur ii sju: av-
Hållande i dygn.råttor i metabolismbur sju: av- metabolismburRåttor hålls i i l4 dagar.:-

Tillstyrkan djurskyddsförordningeni enlighet 49med §
2 ärenden finns. Djurforsök i utbildningen.Alternativ:-
2 Alkoholforskning.ärenden Inte allmännyttig forskning.:-

Ifrågasätter Alkohol- och narkotikaforskning.relevansen och allmännyttan.:-
Samhällsnyttan råttors sexualliv.Studerar manipulerade:-

EuroparådskonventionenTillstyrkan i enlighet med
2 ärenden i enlighet artikel 25, Europarådskonventionen. Djurförsök imed:-

undervisningen.
Djurförsök i undervisningen.i enlighet med Europarádskonventionen.:-
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Oklar ansökan
Vad gäller vilka droger och konsekvenserna för djuren.som ges:-
Vad gäller konsekvenserna för genmanipulerade djur.:-

gäller konsekvenserna för djuren droger LSD eller amfetamin långVad attav ges som:-
tid. Ytterligare droger ska de okända för nämnden och också konsekvensernaärges, men

dessa.av
ska inte i ansökan och inte heller konsekvenserna för djurenAlla droger ges anges: som-

dessa.av
konsekvenserna för djuren.Oklar ansökan, vad gäller:-

Övrigt
råttor metabolismbur i sju dygn, vilket dokumentationskrav i vissaHållning i är: av-

länder.

Politiker

Syftet
ifrågasätter relevansen dessaalkoholförsök.2 ärenden av--

Lidandet
Alkoholtillförseln.:-
Förlamningar i fyra veckor.:-

framkallas genmanipulerade djur.Dykarsjuka hos:-
infektiös artrit.Experimentell:-

metabolismbur dagar.Råttor hålls i i 14:-

Hållande djurav
månader.Råttor hålls i 2: ensamma-

Ensamhållande råttor i veckor.2 ärenden ll: av-
Ensamhällning råttor i 12 veckorav:-

Oklar ansökan
hållsgäller hur lång tid djuren2 ärenden Vad ensamma.som:-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
fördjuren för. Framställa antikropparSyftet det lidande utsätts attuppväger:-

näringsfysiologi.olika proteiner och peptider i fiskarsutveckla analysmetoder för

Lidandet
den förlamade kroppsdelen.i fyra veckor. Osövda djur iFörlamningar opereras:-

Hållande djurav
kaniner.Burhållning: av-

femRåttor hålls i metabolismbur i dygn.:-

djurskyddsfárordningenenlighet med 49 §Tillstyrkan i
angeläget allmän synpunkt.ur:-
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Oklar ansökan
för djuren.Vad gäller konsekvenserna:-

ansökan.Oklar:-

Formalia
har utförts.avstyrkta försökenavstyrkts. DetidigareansökanDetta är samma som:-

godkända.ochbesiktigadeLokalerna inte:-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
alkoholproblemet.medkomma tillInte rättarätt sätt att:-

utbildningssyfte.Djurförsök i:-
fiskar.skull. Forskningför kunskapensKunskap omegen:-

Alkoholforskning.relevans.försökensTvivlar på:- för undersökningdödasochskull. Hönorför kunskapens gässKunskap avegen:-
anatomi.funktionellafågelhjärtats

syfteFörsökensnyfikenhet.människans ärtillfredsställa attforIntresseforskning att:-- vertebrater.lägrefrån högre ochmikrotubulifunktionella studierjämförande ochutföra av
utbildningen.iDjurförsök:-

drogförsök.med dessaetisktInte:-
undervisningen.Djurförsök i:- afrikansk klogroda.GrundforskningNyfikenhetsforskning. om:- Öka köttdjur.hostillväxten:--

Lidandet
sövning.och1,5 på råttorSvansamputation möss, utanärenden3 om crn:- syretillgâng.blodtillförsel ochminskadorsakasviaHjärnskadorärenden2 :- sjuka djur.diarré Avell4 dagar.kolit-liknandeUlcerös symtom, av:- Kirurgiska ingrepp.abstinens.alkohol berusning,orsakas. Droger,Hjärnskador: --

Tester.
Stress.droger.Skyttelbox-test,:- effekter i magsäck.framkalla tarm-ochförStressförsök att:- schizofreni orsakas.ellerliknande ParkinsonSjukdomssymtomnarkotika.Droger,:-

hjämskador. Plågsammaorsakas tester.Med droger:- morfin. Tester.kokain ellerdrogerberoendeframkallandeDroger, alkohol, som:-
djur.Avel sjukaav:-

olikabeteendetpåverkar sätt.Droger: som-
Bollmanbur.fixerade iHålla djur:-

tid.migamfetaminLSD,Droger gessom:- negativt, skadjurenpåverkarMK-80lLSD,Droger ges.somsom:-
råttor i Bollmanbur.Fixering av:-

genmanipulerade djur.frmnkallas hosDykarsjuka:-
Experimentell infektiös artrit.:-

bukhinneinflammation.liknandeSymtom:-
slaktmetod.Val: av- djur.sjukaAvelför försöken.slutpunktSpontandödSLE-sjukdom. är av:-

Tester.framkallas.liknande strokeHjärnskada:- uppstall-inte vidinseminationsteknik mjölkasiutnyttjas i utbildningskaKor: som-
ningen.
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Hållande djurav
Råttor hålls i 45 dagar.: ensamma-
Råttor hålls i åtta veckor.: ensamma-
Råttor hålls i metabolismburi 14 dagar.:-
Ensamhållning råttor i fyra veckor.: av-
Hållning råttor i metabolismbur i sju dygn.: av-
Hållning råttor i metabolismbur i sju dagar.: av-
Hållande råttor i metabolismbur i sju dygn.: av-
Ensamhållning råttor i 12 veckor: av-
Hállandet nötkreatur.: av-
Hållande djuren.: av-
Råttor hålls i metabolismbur i 14 dagar.:-

Tillstyrkan i enlighet med 49 § djurskyddslörordningen
Nyfikenhetsforskning. allmännyttiga. Grundforskning rödspottor.: om-

allmännyttigt. Ovetenskapligt. Ryggmärgsvätska från friska eller sjuka människor:-
isprutas
allmännyttiga Grundforskning fiskar.: om-

Alternativ finns. Djurförsök i undervisningen.:-
Relevansen ifrågasätter Studerar manipulerade råttors sexualliv.nyttan.:-

Tillstyrkan i Europarådskonventionenenlighet med
i enlighet med Europarâdskonventionen. Djurtörsök i undervisningen.:--

Oklar ansökan
2 ärenden Vad gäller konsekvenserna för djuren.:-

Viss information syftet lämnadesmuntligen, finns med i ansökan.: om som-
Vad gäller konsekvenserna för djuren.:-
Vad gäller syftet och genomförandet försöken.: av-
Vad gäller vilka droger och konsekvenserna för djuren.: som ges-
Vad gäller konsekvenserna för djuren.:-
Vad gäller lidandet för djuren.:-
Vad gäller konsekvenserna för genmanipulerade djur.:-
Vad gäller konsekvenserna för djuren droger LSD eller amfetamin långattz av ges som-

tid. Ytterligare droger ska de okända för nämnden och också konsekvensernaärges, men
dessa.av

Alla droger ska inte i ansökan och inte heller konsekvenserna för djuren: som ges anges-
dessa.av

Vad gäller konsekvenserna för djuren.:-
3 ärenden Vad gäller konsekvenserna för djuren.:-

Formalia
Begäran förlängning, utökning och förändring försök via skrivelse, istället för: om av--

ansökan.
Ansökningen inte beretts, delades till ledamöterna vid sammanträdet.ut: som-

Övrigt
Hållning råttor i metabolismbur i sju dygn, enligt dokumentationskrav i vissa: av-

länder.
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Linköpings djurförsöksetiska nämnd

Politiker

Syftet
Syftet utföra beteendestudier dovhjortskalvar skiljts från mödrama. Detär att: av som-

fel föda dovhjortar i skiljas frånhägn. Kalvarna mödrarna.är att stressas attupp av

Färsäkstüurspersonal

Syftet
Djurförsök i utbildningen.:-

Tillstyrkan i enlighet 49 § djurskyddsförordningenmed
Alternativ finns. Djurförsök i utbildningen.:-

EuroparådskonventionenTillstyrkan ienlighet med
i enlighet med artikel 25. Djurförsök i utbildningen.:-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
utbildningen.Djurförsök i:-

djurförsökSyftet med visa något kliniska erfarenheter redan pekar på.är att: som-
kliniskaForskningen borde istället inriktas studier.

grundutbildning.Djurförsök i:-
Djurförsök grundutbildning.i:-

djurförsökärenden Försöken i grundutbildning.3 avser:-

Lidandet
Injicering i fotsula.:-

§49 djurskyddsförordningenenlighet medTillstyrkan i
Djurförsök i utbildningen.Alternativ finns.:-

Alternativ finns. grundutbildning.Djurförsök i:--

rådTillstyrkan i enlighet med CFNzs allmänna
i råd skaInjicering fotsula, rekommenderar intevilket CFN:s allmänna göras.:-

Tillstyrkan i enlighet Europarådskonventionenmed
enligheti med artikel. utbildningen.Djurförsök i:-

Oklar ansökan
gällerVad hur immuniseringen utförs.:-

Formalia
Eftersom ärendet sammanträde.inlämnats vid dagens:-
Eftersom sammanträde.ärendet inlämnats vid dagens:-
Eftersom ärendet inlämnats vid sammanträde.dagens:-
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Övrigt
Felburhållande silkesapa.vidberikningsstudierbeteende- och attSyftet enavavser:- naturliga miljö. Enstudier imedBättremed försöktill börjarinstitution apansapor.

hålls.däri de djurparkerberikningsstudierbeteende-ochutföramöjlighet är apanattannan

Djurskyddsrepresentant

Syftet
utbildningen.Djurförsök i:-

grundutbildning.djurförsök iFörsöken3 ärenden avser:-

djurskyddsförordningenmed 49 §i enlighetTillstyrkan
utbildningen.iDjurförsökAlternativ finns.:-

Europarådskonventionenenlighet mediTillstyrkan
utbildningen.Diurförsök imed artikel 25.i enlighet:-

namngivenIcke reservant

Syftet
Syftettillstyrkan.reserverade signamngiven ledamotickeprotokollet motEn i avser:- tillinstitutionFelsilkesapa.burhållandevidberikningsstudier attochbeteende- enav

möjlighetmiljö. Ennaturligastudier imedpå Bättreförsökbörjar med annanapansapor.
hålls.djurparker däri deberikningsstudierochbeteende-utföra apanär att

nämnddjurförsöksetiskasödraStockholms

Djurskyddsrepresentant

djurskyddsförordningen49 §enlighet mediTillstyrkan
ochpartnervalhonligtundersökaSyftetsynpunkt.från allmänangeläget är att:-

vilda fåglar.hoshankonkurrens

ansökanOklar
för djuren.och konsekvensernautförandeförsökensgällerärenden Vad2 :-

Djurskyddsrepresentant

Lidandet
smärtlindring.skadjurenRekommenderarframkallas.Artritsiukdom att ges:- urinblâsan själva.inteoch kanförlamade i bakbenen tömaDjuren blirärenden2 :- orsakartarmsjukdom, smärta.intlammatoriskfårGenmanipulerade djur somen:--

stimuleringar.elektrokonvulsivaförråttorOsövda utsätts:-
magsäcken.manipulationerMagsäcksoperation och av:-

Hållande djurav
medföddautförakunnabomaterial förhabehöver attkaniner,Dräktiga som:- hållas ikaninernabördärför. DessutomDjurendet.har interörelsemönster, stressas

lösdrift.
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Oklar ansökan
Artritsjukdom framkallas.:- genmanipulerade djuren.deförkonsekvensernaärenden Vad gäller3- ansökningsblankett.skrivenden inteOklar ansökan ärattp ag:- djuren.för dekonsekvensernagäller hälsomässigaVad de transgena:-

djuren,förgäller konsekvenserna ärVad transgena.som:-

Ovrigt
halssynlighar någondå marsvin inteolämpligt,osövda marsvinHalshuggning ärav:- avlivningsmetod.före ellerBedövningoch är stora. annan

hundar.träningsmetoderOlämpliga av:-
burhålla dem.ochfånga fåglaracceptabelt att:- försöksdjur.antaletökningmedfördjurAnvändningenärenden3 transgena avenav- försöksdjur.ökning antaletmedfördjurAnvändningen transgena avenav:- försöksdjur.ökning antaletmedfördjurAnvändningen transgena avenav:- försöksdjur.antaletmedför ökningdjurAnvändningen transgena avenav:-

reservationer.ärenden blanka2 :-

nämnddjurförsöksetiskaStockholms norra

Politiker

Syftet
Alkoholexperiment.:-
Alkoholexperiment.:- missbruk.människansföljddjurförsök tillacceptabeltmedNikotinexperiment. Inte av:-

Hållande djurav
på SMI.Hållning aporav:-

SMI.Hållning aporav:-

ansökanOklar

Övrigt
i SolnaMiljökontoretsifrånbortseställningstagande attReservation nämndensmot:- SBL/SMI.vidmedavstyrka experimentrekommendationstads att apor

Djurskyddsrepresentant

Syftet
fortfarande idetkändaeffekterskadliga ärärtoulensKemikalietestning. Trots att:- användning.toulensregleringbehövs,forskninginte utananvänding. Det är avsommer
till levnads-sjukdomenkopplingarnaredovisasreservationenframkallas. IStroke av:- levnadsvanor.våralida fördjur skaacceptabeltInte attsättet.
och nikotin.kokainamfetamin,förbldjur.drogförsök på Djuren utsättsmedOetiskt a:- löser intedjurförsökkända. FlerredanskadeverkningarKemikalietestning. Flertalet är:-

i miljön.föroreningarproblemen med
egenskaper.kontaktsensibiliserandekemikaliersTesta:- lugnande,läkemedel,olikakokain ochamfetamin,alkohol,DjurDrogförsök. ages:-

antidepressiva.
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Allergiframkallande egenskaper.Kemikalietestning.:-
Drogforskning.:-

Lidandet
till artritsjuka djur.smärtlindringIngen ges:-

Djuren för plågsamAkut immobilationsstress. utsetts stress.:-
plattform vattenbassäng.Råttor hitta iska läras att en en:-

djuren,modell för MS, framkallasencefalomyelit,Experimentell autoimmun en:-
blir förlamade i och bakben.svanssom

kontaktsensibiliserande egenskaper.kemikaliersTesta:-
stressmodeller används.Drogforsök, olika:-

blodtappningsvolym, kaniner.Stor:--
blodtappningsvolym, kaniner.Stor:-

köldstress ochstressförsök: Immobiliseringsstress,för olikaDjuren eterstress,utsätts:-
simstress.

for burgolvet.avoidance-test,för passiveDjuren strömutsättsutsätts genom:-
infrltrativa och frånkraftig från denvilket orsakarAscitesförsök, tumörväxtensmärta:-

ascitesvätskan utsöndras.allteftersomspänningssmärtabukhinneinflammationen samt
fotsuloma.injiceras dessutom iDjuren

kaniner.blodtappningsvolym,Stor:-
blodtappningsvolym, kaniner.Stor:-

bort.Tarm opereras:-
viktigt föreller har överskottGenmanipulerade saknar ärettmöss av enzym somsom:-

två med tyngd vidform simma timmarför arbete iskaglukostransporten attutsättas av
band timme.löpandeeller springa ensvansen

med i 20 dagar.framkallas, djuren ska levafotledLedintlammation i bakbenens som:-
Smärtlindring inte.ges

energiförsörjningen normaltkan skötagenmanipulerat så de inteharDjur attman: som-
arbetsprov.förska utsättas

blodtappningsvolym, kaniner.Stor:-
kaniner.blodtappningsvolym,Stor:- inñltreraranvänds, ascitestumörervävnadsirriterande PristaneAscitesförsök. Det:-

bukansvällning.bukhinneinflammation,vävnaderna,
blodtappningsvolym, kaniner.Stor:-
blodtappningsvolym, kaniner.Stor:-

kaniner.blodtappningsvolym,Stor:-

Hållande djurav
Burhållning på SMI.apor: av-

kaniner.Burhållning av:-
Burhållning kaniner.av:-
Burhållning kaniner.av:-

kaniner.Burhållning av:-
hålls metabolismbur.Råttor i:-

kaniner.Burhållning av:-
kaniner.Burhållning av:-
kaniner.Burhållning av:-
kaniner.Burhållning av:-
kaniner.Burhållning av:-
kaniner.Burhållning av:-
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djurskyddslörordningenTillstyrkan enligheti med 49 §
Alternativ finns.2 ärenden Djurförsök i grundutbildning.:-

EuroparådskonventionenTillstyrkan i enlighet med
Djurförsök i grundutbildning.2 ärenden i enlighet artikel 25.med:-

Oklar ansökan
sjukdom och antalet djurdjur ska leva medArtritförsök. Oklar vad gäller den tid som:-

ska utnyttjas.som
ansökan hur lång tid.information saknas iRåttor hålls i metabolismbur. om:-

för djuren och hur mycketvad gäller förväntade effekterOklart tarmenav som:-
bort.opereras

hålls bur. det.Framgår ansökan kaniner i Reservanteninte antarav om:-
det.kaniner hålls i bur. ReservantenFramgår inte ansökan antar: av om-

metoderinformation alternativaAscitesförsök. Saknas prövats.om:-
det.hålls i bur. ReservantenFramgår inte ansökan kaniner antarav om:--
det.kaniner hålls i bur. ReservantenFramgår inte ansökan antaromav:-

Ovrigt
tidigarefotsulorna, vilket nämndeninjiceras dessutom iAscitesförsök. Djuren:-

Försöksledarenråd inte skahänvisning till CFN:s allmännarekommenderat med göras.--
Nämndenfortsätta med det.i fotsulorna och har tänktdet injicerathar trots

fotsulorna.gången injektion inte ska irekommenderade också den här görasatt
ansökan frånimmuniseringsförsöken utförts också tidigare,haraktuellaDe utanmen:-

beredningsgruppen klargöraVid sammanträdet kunde inteansöker.företaget omnusom
utförts vianågon så fall försökengenomgått etisk prövning, iutförda försöktidigare att

ansökan.någon annans

djurförsöksetiska nämndUppsalas

Djurskyddsrepresentant

Syftet
för och behand-vill fram läkemedelförDjur värmestress att tautsätts man nya:-

och socialapå arbetsmiljöiställetlingsmetoder. Om forskningsinsatserna satsas
djurförsöken.härförhållanden, behövs förmodligen inte dc

förframavladedjuren, naknapåacceptabelt framkalla är attInte mösstumöreratt som:-
tumörbärare.vara

tillkan ledaförsöksmodellen för colorektalifrågasätter den akutella cancer: om-
prevention denna cancerform.mot

påneuroleptika, bordeutvecklaIstället för via djurförsök satsasatt resursernya:-
psykoterapeutiskt och använderhuvudsak arbetaribehandlingsformer,alternativa där man

neuroleptika endast under kortare perioder.
utifrån det minskaspridningskälloma ochiställetKadmiumförsök djur. Kartlägg:-

spridningen, stället för djurförsök.
i diabetesforskning.på så skeranvändadjurärenden acceptabelt2 Inte sättatt som:-

Djurförsöken bidrarförbättras.måste livsvillkorenmalariakomma tillrätta medFör att:-
inte eliminera orsakerna till sjukdomen.till att

Forskning PCB.2 ärenden : om-
till råtta.utvecklats förAnpassning mikrokärntest mus, nusomav:-

l0 18-l 15
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Utveckling läkemedel urinkontinens. finnsDet andra metoder kommamot att: av-
tillrätta med detta besvär.

Utveckling läkemedel urinkontinens. finns andraDet metoder kommamot att: av-
tillrätta med besvär.detta

Diabetesforskning.:-
2 ärenden acceptabelt använda påInte djur så sker i diabetesforskning.sättatt: som--

Fångst vilda fåglar, ska hållas i laboratoriemiljö, för studera Ockelbovirus.attav: som-
Kaniner ska användas i djurförsök. Syftet med forskningen undersökaär växtersatt:-

frosthärdighet. acceptabelt använda försöksdjur inom växtforskningen.att
Syftet3 ärenden fram smärtlindrande substanser. Borde kunna hittaär att testa: en-

metod utföra försöken humant.att
Testa bekämpningsmedel på djur.:-
Syftet hitta äggulan gulare. ska med grönalgmjölHönsär ämne göratt ett matas: som-

och räkmjöl. Använd forskningspengama till utveckla bättre förvaringssystem istället.att
Experimentell hjärnskada orsakasoch utförs.tester:-

fraktas tillRenar ska SLU, där de ska stallas Ljusmanipulationer för att: upp. se om-
kan öka ätandet.man
Genmanipulerade utvecklar hjärntumörer.möss: som-

Lidandet
Test substans i tidigare försök visat neurotoxicitet med dödlig utgång. I dessaav som:-

försök ska eventuellt påverkade djur avlivas. Djuren för lidande.utsättsgravt
förDjuren utsätts värmestress.:-

Påverkat allmäntillstånd i lever och bukhåla.tumörerg a: p-
Artritsjukdom framkallas.:-

blir förlamade i bakkroppen. Urin- och tarmfunktionerP operation djur kommer att: g a-
rubbas.

utföras på åldersskäl eller sjukdom bör avlivas. Om djurFörsök ska ärapor av: som-
sjuka för ska djurskyddsskäl avlivas, inte användas i fortsatta försök.eller gamla de av

Hjärnintarkt framkallas.:-
Genmanipulerade djur saknar vissa tillväxtfaktorgener, vilket påverkar funktionersom:-
födo- och vätskeintag.som
Hjärntumör på djur.:-

Genmanipulerade djur framkallar nervskada på, orsakar motoriskasom man som:-
störningar.

framkallas.Följderna syrebristatt: av-
Djur riskerar få tarmvred. Tillsynen inte sådan lidandet kan avbrytas.att:-

fram smärtlindrande för3 ärenden Syñet substanser. Djuren olikautsättsär att testa:-
tester.

på vadben orsakas.Medel orsakar känselbortfall:Brott sken- och som ges.-
fram. Lika mycket lidande i LD50-Maximalt tolerabel dos MTD-dos ska testas som:-

test.
Septisk chock framkallas.:-

slutpunkt for försöken.Vaccintest med dödens: som-
Hjärnskada orsakas.:-

utvecklar hjämtumörer.Genmanipulerade möss: som-

Hållande djurav
ska dagsgamla kycklingar i gruppbur,Havrets näringsvärde sättstestas utansom:-

eller äldre höns.hönsmammannärvaro av
hålls i burar.Höns ensamma:-



SOU Bilaga41998:75 275

Hundar hålls i metabolismbur i vecka.: en-

Tillstyrkan djurskyddsförordningeni enlighet 49 §med
alltför tidsödande.ansökan det metoder dessal finns alternativa äratt attanges men:-

fettsyror. tillräckligtStudera fleromättade Intemetaboliter bildas av: som av-
allmänintresse.

gruppbur,dagsgamla kycklingar iHavrets näringsvärde ska sätts utantestas som:-
hönsmamman eller äldre höns.närvaro av

finns. Djurförsök utbildningen.Alternativ i:-

EuroparådskonventionenTillstyrkan i enlighet med
Djurförsök i utbildningen.2 ärenden i enlighet med artikel 25.:-

Oklar ansökan
Vad gäller hur djuren påverkas tumörerna.av:-

gäller konsekvensernaför diuren.Vad:-
för genmanipuleradegäller konsekvenserna djur.Vad:-

Vad gäller syftet med försöken.:-
försökens utförande.Vad gäller:-
lidandet vid framkallande septisk chock.Vad gäller av:-

genomförandet försöken för djuren.ärenden Vad gäller och konsekvenserna2 av:--
försöken för djuren.genomförandet och konsekvensernaVad gäller av:-
försöken för djuren.genomförandet och konsekvensernaVad gäller av:-

för djuren.konsekvensernaVad gäller:-

Formalia
Örebro, redan utförts nämnden behandlade ansökan.Utbildningsförsök i närsom:--

muntligthon fått löfte universitetsveterinären i Uppsalaförsöksledaren skaEnligt attav
utföras utifrån hansredan godkända ansökan, inte handlar försök iförsöken kunde som om

Orebro.

Övrigt
Reservationsskäl angivna.ärendenl l :-

och tillbakafram mellan Sverige.USA ochDjur ska transporteras:-
hund.noskvalster Att enbart för skahundarna avlivasForskning att man: om-

undersöka de har noskvalster.om
utförs så enligtför försöken. FörsökenVaccintest med dödens slutpunkt: som-

Europeiska farmakopén.

Politiker

Syftet
läkemedel ochvill framDjur för för tautsätts värmestress att man nya:-

arbetsmiljö och socialaistället påbehandlingsmetoder. forskningsinsatsernaOm satsas
förhållanden, diurforsöken.behövs förmodligen härinte de

tillförsöksmodellen för colorektal kan ledaifrågasätter den aktuella cancer: om-
prevention cancerform.dennamot

borde påutveckla neuroleptika,för djurförsökIstället via satsasatt resursernya:-
psykoterapeutiskt och använderhuvudsak arbetaralternativa behandlingsformer, där iman

neuroleptika under kortare perioder.endast
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Kadmiumförsök på djur. iställetKartlägg spridningskällorna och utifrån det minska:-
spridningen, stället för djurförsök.

acceptabelt använda2 ärenden Inte djur på så sker i diabetesforskning.sättatt: som-
2 ärenden Forskning PCB.: om-

Utveckling läkemedel urinkontinens. Det finns andra metoder kommamot att: av-
tillrätta med detta besvär.

Utveckling läkemedel urinkontinens. finns andraDet metoder kommamot att: av-
tillrätta med detta besvär.

Diabetesforskning.:-
läkemedelUtprovande: av apor.-

lnfångande och märkning vilda lodjur. Forskningen inte lodjuren.av gynnar:-
utifrånDioxinförsök på djur. Kartlägg istället spridningskällorna och det minska:-

spridningen, stället för djurförsök.
amfetamin kroniskt för efterliknaDjur droger LSD, PCP och attges som:-

schizofreniliknande tillstånd.
djur används för fram läkemedel2 ärenden Genmanipulerade att ta motsom:-

ateroskleros.

Lidandet
tidigare försök visat neurotoxicitet med dödlig utgång. dessaTest substans i I: av som-

förförsök ska eventuellt påverkade djur avlivas. Djuren lidande.utsättsgravt
Djuren förutsätts värmestress.:-
Påverkat allmäntillstånd i lever och bukhåla.tumörera: p g-

framkallas.Artritsjukdom:-
förlamade i bakkroppen. Urin- och tarmfunktioner kommerP operation blir djur att: g a-

rubbas.
Hjärninfarkt framkallas.:-
Hjärntumör på djur.:-

framkallar nervskada på, orsakar motoriskaGenmanipulerade djur somsom man:-
störningar.

påUtprovning läkemedel humant biverkningar,2 ärenden tumörer,mot gettsom: av-
genmanipulerade djur.

lodjur ställande hund och helikopter.Infångande och märkning vilda med: av-
amfetamin kroniskt för efterliknaDjur droger LSD, PCP och attges som:-

schizofreniliknande tillstånd.

Hållande djurav
hålls i små burar.Tuppar:-

burhålls på BMC.Apor som:-
tillfällen.metabolismbur till sju dagar, vid upprepadeRåttor hålls i upp:-

djurskyddsförordningeni enlighet med 49 §Tillstyrkan
finns alternativa metoder dessa alltför tidsödande.ansökan detl ärattatt menanges:-

allmänt intresse.: av-
Forskning för ökad äggproduktion.:-

Oklar ansökan
för genmanipulerade djur.Vad gäller konsekvenserna:-
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Formalia
Örebro,Utbildningsförsök utförts behandlade ansökan.i redan nämndennär: som-

Enligt försöksledaren löfte universitetsveterinären i Uppsalaska fått muntligthon attav
försöken utföras godkända ansökan, inte handlar försök ikunde utifrån hans redan som om
Orebro.

Övrigt
ärenden3 Reservationsskäl angivna.-

Politiker

Tillstyrkan enlighet 49 § djurskyddstörordningeni med
alltför tidsödande.ansökan det finns alternativa metoder dessaI ärattattanges men:-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
djurförsök utveckla neuroleptika, borde påIstället for via satsasatt nya resurser:-

behandlingsformer, där i huvudsak arbetar psykoterapeutiskt och använderalternativa man
under kortare perioder.neuroleptika endast

användaacceptabelt avla och djur.Inte att spontanmutanta:-
i djurförsök. Syftet med forskningen undersökaKaniner ska användas är växtersatt:-

användaförsöksdjuracceptabelt inom växtforskningen.frosthärdighet. att
där de ska stallasfraktas till SLU, Ljusmanipulationer förRenar ska attupp. se om:-

ätandet.kan ökaman
Genmanipulerade fiskar.:-

Lidandet
framkallas.Artritsjukdom:-

förlamade i bakkroppen. tarmfunktionerblir djur Urin- och kommeroperationP attg a:-
rubbas.

framkallarGenmanipulerade djur nervskada på, orsakar motoriskasom man som:-
störningar.

läkemedelUtprovande apor.av:-
efterlikna schizofreni-kroniskt förDjur amfetamindroger LSD, PCP och attges: som-

liknande tillstånd.
muskelfunktioner ansikte,bortfall iDjuren kommer känselbortfall ochfå tatt exav:-

och extremiteter.tunga
fram. Lika mycket lidande i LD50-Maximalt tolerabel dos MTD-dos ska testas som:-

test.
Hjärnskada orsakas.:-

djurskyddsförordningenTillstyrkan 49 §i enlighet med
alltför tidsödande.dessaansökan finns metoderI det alternativa ärattatt men: anges-

Oklar ansökan
kroniskt..PCF och amfetaminLSD,Konsekvenserna djur drogeratt som: av ges-

delats i flera ansökningar.delförsök. BordeAnsökan innehåller flera upp:-
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Övrigt
2 ärenden Reservationsskäl angivna.:--

Djur ska fram och tillbaka mellan USA och Sverige.transporteras:-

Politiker

Övrigt
4 ärenden Reservationsskäl angivna.:-

Umeås djurförsöksetiska nämnd

Politiker

Syftet
Framgår inte hur försöksresultaten ska kunna överföras till människor och vari den:-

medicinska relevansen består.
2 ärenden Radiosändare ska i buken infångade järvar och lodjur,: opereras som-

släpps direkt därefter. möjligt medInte postoperativ kontroll. ifrågasätter mednyttan
försöken förhållandei till lidandet.

ifrågasätter utförs. Sarinklorid har i militär utbildning 30 år.att testet använts:-
Syftet lösa problem kopplade till uppfödning fisk i bassänger,är kassaratt: av m.m.-

Uppfödningsformen orsakar djurplågeri.

Lidandet
Djuren med mebumal, vilket innebär de inte får smärtlindring.sövs att:-
Till följd operation, framkallasnjurskada: av m.m.-
Akuttoxicitetstest sarinklorid. deI högsta doserna kvävs djuren ihjäl.: av--
Test kemiska stridsmedel.: av--
Undersökning sjukdomsframkallande bakterie på genmanipulerade möss.: av-

Hållande djurav
Råttor hålls i veckor.tre: ensamma-

EuroparådskonventionenTillstyrkan i enlighet med
i enlighet med artikel djurförsök25, i grundutbildning.:-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
2 ärenden Radiosändare ska i buken på infångade järvar och lodjur,: opereras som-

släpps direkt därefter. möjligtInte med postoperativ kontroll. ifrågasätter mednyttan
försöken förhållandei till lidandet.

ifrågasätter utförs. Sarinklorid har i militär utbildning 30 år.att testet använts:w

Lidandet
Akuttoxicitetstest sarinklorid. I de högsta doserna kvävs djuren ihjäl. Djuren utsätts: av-

För utdraget lidande.ett
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örsäksdjurspersønalF

lidandetSyftet och
ihjäl. Djurenkvävs djurendoserna utsättssarinklorid. de högstaAkuttoxicitetstest Iav:-- i militärSarinklorid harutförs. använtsifrågasätterlidande.för utdraget testetattett

30 år.utbildning

Politiker

Syftet
ochuppkomsteffektoch fytoöstrogenerskostfibrersundersökaSyftet är att:- studierna humant.utföramöjligtDetbehandling är attcancer.av

Djurforsökenpå.problemetangripadjurförsök sättet attIfrågasätter är rättaom:- bantningsmedel.utvecklaforför fetma,arvsanlagstudera etthandlar attattom
grundutbildning.Djurförsök i:-- påverkakanstressreaktionerleder tillvilketveckor,i 26hållsRåttor somensamma:-

med försökenfördet dåVadförsöksresultaten. nyttaär

Lidandet
dödstest.Försöketstridsmedletkemiska ärmotmedel ettTest mot nervgas.: av- dödstest.Försöketmotmedel är ettTest mot soman.nervgasenav:- explosionermellaneventuellt sambandhandlarFörsöken utrönaärenden att2 om:- lidande.psykiskt och fysisktmedförFörsökenCNS. upprepatcelldöd ioch

osövda djur.påtvå månader,gång/vecka iklipps lBlodprov atttas svansen av,genom:-
avlivas.deinnanmedRåttoma sövs eter

utförsförmåga. FörsökensjukdomsframkallandeenterobakteriersUndersöka som:-
LD50-försök.

dödstest.Soman.Försöketmotmedel är ettTesta mot nervgasen:-

Hållande djurav
metabolismbur.hålls iRåttor:- i dygn..metabolismburihålls lreRåttor:- 14dagar.metabolismbur ihålls iRåttor:- veckor.ensamma 26hållsRåttor:-

djurskyddsförordningenenlighet 49 §Tillstyrkan i med
ochbehandlingsbaraCystorbildas. ärreda varförFörsökens syfte cystorär taatt:-

därför djurförsöken inte angelägna.är
finns.AlternativDjurförsök grundutbildning.i:-

Europarådskonventionenenlighet medTillstyrkan i
grundutbildning.iDjurförsökenlighet med artikel 25.i:--

Oklar ansökan
informationVissfördedå utsättsför djuren,Vad gäller konsekvenserna nervgas.:- ansökan.med ifinns inteberedningen,via frågor vidlämnades men
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F ärsöksdjurspersonal

hållandeSyftet och djurav
Råttor hålls i 26 veckor, vilket leder till stressreaktioner påverkakanensamma: som-

försöksresultaten. Vad det då för med försökenär nytta

Lidandet
Akuttoxicitetstest sarinklorid. de högsta dosernaI kvävs djuren ihjäl. Djuren utsätts: av-

för utdraget lidande. ifrågasätter utförs. Sarinklorid har i militärett att testet använts
utbildning år.30

kemiskaTest stridsmedel.: av-

Djurskyddsrepresentant

Syftet
Syftet kostfibrersundersöka och fytoöstrogeners effekt på ochuppkomstär att:-

behandling utföra studiernaDet möjligt humant.är attav cancer.
Ifrågasätter djurförsök angripa problemet på. Djurförsökenär rätta sättet attom:-

handlar studera arvsanlag för fetma, för utveckla bantningsmedel.att ettattom
Djurförsök i grundutbildning.:-
Råttor hålls i 26 veckor, vilket leder till stressreaktioner kan påverkaensamma: som-

försöksresultaten. Vad det då för med försökenär nytta
Framgår inte hur försöksresultaten ska kunna överföras till människor och vari den:-

medicinska relevansen består.
2 ärenden Radiosändare ska buken på infångadei järvar och lodjur,opereras: som-

släpps direkt därefter. möjligt med postoperativ kontroll. IfrågasätterInte mednyttan
försöken i förhållande till lidandet.

Lidandet
motmedelTest kemiska stridsmedlet Försöket dödstest.ärmot ett: av nervgas.-
motmedel Försöket dödstest.Test ärmot ettav: nervgasen soman.-

2 ärenden Försöken handlar eventuellt samband mellan explosionerutrönaatt: om-
och celldöd i CNS. Försöken medför psykiskt och fysiskt lidande.upprepat

Blodprov klipps gång/vecka i två månader.l osövda djur.tas att: genom svansen av,-
Råttorna med innan de avlivas.sövs eter

sjukdomsframkallande förmåga.Undersöka enterobakteriers Försöken utförs: som-
LDSO-försök.

motmedel Försöket dödstest.Testa Soman. ärmot ett: nervgasen-
Djuren med mebumal, vilket innebär de inte får smärtlindring.sövs att:-

Hållande djurav
Råttor hålls i metabolismbur.:-
Råttor hålls i metabolismbur i dygn.tre:-
Råttor hålls i metabolismbur i 14 dagar.:-
Råttor hålls i 26 veckor, vilket leder till stressreaktioner kan påverka: ensamma som-

försöksresultaten. Vad det då för med försökenär nytta

Tillstyrkan i enlighet 49 § djurskyddsförordningenmed
Försökens syfte reda pâ varför bildas. Cystor behandlingsbara ochär äratt ta cystor:--

därför djurförsöken inte angelägna.är
Djurförsök grundutbildning. Alternativ finns.i:-
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EuroparådskonventionenTillstyrkan ienlighet med
grundutbildning.i enlighet artikel imed 25. Djurförsök:-
grundutbildning.i enlighet artikel imed 25. Djurförsök:-

Oklar ansökan
för Viss informationdå deVad gäller konsekvenserna för djuren, utsätts nervgas.:-

inte med i ansökan.lämnades via frågor vid beredningen, finnsmen
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årSärskilda yttranden 1996

innehålletsammandrag i särskilda yttrandenav

Malmö/Lund djurförsöksetiska nämnd

Djurskyddsrepresentant

2 ärenden Djurfabrikshållning svin.av-
TBC-tester. Alternativ finns, då sådana utförs flera laboratorier djurtester utan att:-

utnyttjas.
Oklart och rörigt skriven ansökan.:-

Djurskyddsrepresentant

Transplantation vävnader mellan olika och risken för ökad djuranvändning dåarter: av-
djur kan komma användas organbanker.att som
Oklar ansökan vad gäller konsekvenserna för djuren.

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd

Försäkszüurspersønal

Lidandet
DåligEter. teknik för sondmatning.:-

Djurhållning
Hållning råttor i dagar.45: av ensamma--

Djurskyddsrepresentant

Syftet
Sökande efter kunskap för kunskapens skull. Studera Större strandpipares: egen-

pamingssystem och sexuell selektion.

Djurhållning
Hållandet grisar och avlivning dem.: av av-

3 ärenden Hållande kaniner i bur.: av ensamma-
Hällande kaniner i bur.: av ensamma-

Oklar ansökan
Vissa uppgifter lämnades muntligen, inte finns med i ansökan.: som-

Politiker

Syftet
Forskning beroendeframkallande medel skall ske med restriktivitet.: om-
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Lidandet
DåligEter. teknik för sondmatning.:-

Djurhållning
Hållning råttor i dagar.45av ensamma:-
Ensamhållning råttor i veckor.treav:-
Ensamförvaring råttor i veckor.sex: av-

Oklar ansökan
lång tid.råttorna hållsFramgår inte ansökan att ensamma: av--

djuren.konsekvensernaförOklar ansökan vad gäller:-

Djurskyddsrepresentant

Lidandet
Tarmsjukdom framkallas.ärenden2 :-

Djurhållning
och avlivning dem.Hållandet grisar avav:-

burar.Hållning kaniner iav:-
hålla kalvar.Sättet att:-
hålla höns.Sättet att:-

på.hålla kycklingarSättet att:-
hålls i burar.Kaniner3 ärenden :-

Oklar ansökan
muntligen, inte finns med i ansökan.lämnadesuppgifterVissa som:-

två liknande försökVarför utnyttjas iärenden2 arter samma:-
utförs och djuren.immunisering konsekvenserna förgäller hurVad:-

Oklart de påverkas detta.förses med sändare.Fåglar ska om av:-
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Fallstudie: Artritförsök

nämnd, 1994Malmö/Lund djurförsöksetiska
Syfte

Artrit framkallas, orsakarinflammationsdämpande läkemedel.Utveckla somnya
behandling efter vecka aktivingen effektledsvullnad i tå- och hasleder. Om ses en avav
resultat, avlivas 4 veckor efterbehandling braartrit avlivas djuren. Djur, där senastger

åtgärdervidtar några särskildai ansökanimmunisering. finns ingetDet attsom anger man
råttor används.artritsjuka djuren. 3000för underlätta för deatt

Beslut
pilotstudie 50 djur förtillstyrkan endastBeredningsgruppen föreslog utrönaattav en

till nämnden.möjlig och ska lämnassmärtlindringvilken är att rapporttyp somav
förslag.tillstyrkte enligt beredningsgruppensNämnden

1995djurförsöksetiska nämnd,Malmö/Lund
Syfte
Öka behandlingsprinciper.artrit och utvecklaorsaker till reumatoidkunskapen nyaom

fram bakföttereller flera perifera ochfår ledinflammation i enArtrit framkallas. Djuren
också bli kroniskefter debut, kansjukdomen efter 2-3 veckorleder. Vanligen läker men

pågå i tilluppgift kan dettaEnligt muntligmed upprepade sjukdomsutbrott. sexupp
dettaoch hos vissa djur kanråttor svårare artritEnligt ansökan fårmånader. än mössen

fötterna.stå den/de drabbadede inte kanunder några dagar leda till att
interagerar medeftersom detta sannoliktansökan, inteSmärtlindring kan, enligt ges

åtgärdervidtar några särskildafinns inget i ansökansjukdomen. Det attanger mansom
sedvanligt sätt.ska skötasför artritsjuka djuren, deför underlätta de utanatt

båda.bakfötter, i eller iunder huden iDjuren immuniseras en
förinformation konsekvensernaansökan saknasanvänds, iGenmodifierade djur ommen

används.råttordet. 16000 och 8000djuren de mössärattav
Beslut

pilotstudieenbart i formskulle tillstyrkasyrkade ansökanTillstyrkt. Ledamöter att av en
tilldenna skullesmärtlindring, ochundersöka möjlighetenför avrapporterasattattatt ge

nämnden.
sig tillstyrkan.reserveradeFyra ledamöter mot

1995djurlörsöksetiska nämnd,Malmö/Lund
Syfte

smärtlindringdjur. fickpilotstudie gjorts 18 6avrapporteringAnsökan somav enavser
friskaartriten och 6fick ingen smärtlindringartriten, 6Temgesic via gelé motmot var

smärtlindrande behandlingen.denpåverkades inteArtritutvecklingenkontrolldjur. av
smärtlindring,effekternågra positivainteEnligt kunde attrapporten av geman se

rörlighet.någon förbättrad Derashellerpåverkades inte och intekroppsviken syntes
dedå artrit induceras såsmärtlindringskäl djurendet inte finnsslutsats är attatt somge

dvs med kollagen II.gör, typ
Beslut

ledamotpå råttor, tillstyrktes. Enomfattande försök 3000ansökan,ursprungligaDen
reserveradesig.

1995djurförsöksetiska nämnd,Malmö/Lund
Syfte

artrit avlivasmaximalt två veckor medEfterför reumatiker.Utveckling ledproteserav
artritengånger/dygnTemgesic 2-3med injektionSmärtlindring närdjuren. avges
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ellerhjälp drickavätsketillförselmedutvecklas. djuren får problem attOm ges
råttorkoksaltinjektioner. 200 används.

diskuterades ipilotstudie. den ansökanNärgällandebifogadesTill ansökan rapporten
undersöka möjlighetenutföras förskulle attföreslogs pilotstudienämnden att geatt en

pilotstudie.utföradå kravtillstyrktesdjur smärtlindring. Ansökan attartritsjuka utan enom
utfördespilotsstudiekritiken därföruppenbarligenlyssnadeFörsöksledaren att en

ficksmärtlindring,fick ingensamtliga. TreArtrit framkallades treändå, på tio råttor.
gångermed Temgesicsubcutantinjiceradesövriga fyra tredricksvattnet och deTemgesic i

ochsvårt försörja sigde hadepåverkatsåRåttornas allmäntillstånd attdag. attpassvarper
demeller hjälpakoksaltinjektionermeddjuren attattansåg sig stöttatvungna attman vara

smärtlindringtvå där ingenpåtagligt i deFörsörjningsproblemet vardricka. gavs,grupper
kommenterasdricksvattnet. Ii attdär Temgesic rapportenrespektive gavs

djuren har.till dentroligen relaterattörsörjningsproblemet smärtaär
förbättrargånger dagTemgesicinjektioner"subcutanaslutsatsDeras treär att perav

artriten orsakar. Dessutomkupera denpåtagligtallmäntillståndet smärtaatt somgenom
intresseradefall inte deförsöket, i varje ärTemgesic självainte parametrarpåverkar som

smärtlindringalla råttorartritförsök skai fortsattabeslöt deUtifrån pilotstudienav. att ges
förväntadeden innan denska börjainjektioner och deTemgesic via subcutanamed att ge

påverkatåtföljandefår meddjuren förstmotverkaförartriten bryter ontattattut,
allmäntillstånd.
Beslut
Tillstyrkt.

1995djurförsöksetiska nämndMalmö/Lund
Syfte

råtta tillunder tvåArtritsjuka djur studerasreumatoid artrit.behandlingenFörbättra av
Djurartriten 0-l6.graderaföljs visuellt"Artritenveckor.musfyra att somgenom

vidtar någrafinns ansökaninget iavlivas. Detvisuell attuppnår il2 mansom angerscore
artritsjuka djuren.för för dedjuren underlättahållningenåtgärder isärskilda attav

Utifrån denåtgärder.möjligheter lindrandediskuterades vidtaberedningenVid att
införnämnden,törsöksledaren skrivelse tilllämnadediskussionen en

på totaltpilotstudieansökan tillenligt vilken modifieratsnämndssammanträdet, att avse en
början 1500från försök råttor ochomfattade på 1500 möss.Ansökan200 möss.

"ett alternativtundersöka användapilotstudien de kan sätt attmed är attAvsikten om
utvecklinganritutveöklingeñ. då tydligDê avser avsluta försöketeffekt att avscora

nämnden.tillResultatet skaartrit extremitet. avrapporterasskett på en
Beslut
Tillstyrkt.

1995nämnd,Malmö/Lund djurförsöksetiska
Syfte

förstrategiSökanden harreumatoid artrit. attlindra/botaUtveckla läkemedel för att ennya
iföljandebeskrivsförsöken. Den sätthäri deartritsjuka djurenminska lidandet för de

medel underimmundämpandemedbehandlingråttstam ellerval tansökan: Genom exav
aggressiv. På såblir såså den inteartritutvecklingen sättinduktionssfasen kan attstyraman

påmed bibehållet kravmöjligtmild artritsåfåförsök kunnai dessasträvar att somen
ytterligare iförklaradStrateginartriten.motverkar ärurskilja substanserkunnaatt som

ansökan.
inte huri månader,i försökkommadjur kanframgår ansökan attDet menatt varaav

artrit.lång tid med
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Försöken ska utföras i enlighet med CFNzs allmänna råd Vidare gäller Tillsynattnr
djuren intensiñeras under den akuta fasen artrit och de djur visar teckenav av som mer
lindrigt lidande försöket.än tas ur

4000 råttor används.
Beslut
Tillstyrkt.

Malmö/Lund djurfirsöksetiska nämnd, 1997
Syfte
Utveckling läkemedel för behandling reumatoid artrit. Två metoder används förav attav
framkalla artrit.

Enligt den utvecklas sjukdom långsamt. framgårDet inte ansökan hur lång tidena av
djuren ska leva med sjukdom. Artriten graderas visuellt 0-16, vilket måttär ett
sjukdomsutvecklingen 0-4 i varje Djur har fått 12 av 16 möjliga avlivas.tass. som score-
Enligt ansökan innebär 12 djuren, då de dödas, utvecklat kraftig artrit i tvåatt tassarscore
och mildare i två.

Enligt den andra metoden utvecklas sjukdomen snabbare. lnte heller för den här metoden
hur lång tid djuren ska leva med sjukdom. Djur har fått artrit motsvarandeanges som som
12 avlivas.score

Djur i kontrollgrupper och djur behandlas med effektiva substanserkommersom att
avlivas så fort har nått incidens 90-100 procent. Djuren ska vårdas igruppen en
enlighet med CFNzs allmänna råd nr

9000 och 1500 råttor används.möss
Beslut
Tillstyrkt. En ledamot reserveradesig.

Malmö/Lund djurlörsöksetiska 1998nämnd,
Syfte
Avser fortsättning ansökan från 1995 och beskrivningen försöken ärav av en av
densamma, med skillnad det i ansökan försökslängden kan tillatt atten nu anges vara upp-

månader.sex
Det saknas information hur omfattande artritsjukdom djuren får. Det finns ingen övreom

för hur omfattande sjukdom djuren ska levagräns med.
Även i den här ansökan skrivs det inte möjligt smärtlindring "eftersomär detatt att ge

sannolikt interagerar med sjukdomen. Inte heller i härden ansökan finns det någon
information understödjer den skrivningen. pilotstudierDe refereras i dennasom som
fallstudie, Malmö respektive Lund i Göteborg underlaget så litet det osäkertäratt attvar
bedöma utifrån den påståendet smärtlindring interagerar.motsäger att

Inte heller i den här ansökan finns det någon information vidtar någraattom man
särskilda åtgärder för underlätta för de artritsjuka djuren, inte heller följa CFN:satt att
allmänna råd gällande utförande artritförsök. Det står djuren kommer skötas påatt attav
sedvanligt sätt.

16000 och 8000 råttor används.möss
Beslut

Ansökan tillstyrktes, med rådet inte ska användas.Två ledamöter reserveradesig.att eter
Inte heller nämnden beaktade CFN:s allmänna råd. Ansökan tillstyrktes kravutan attom

dessaska följas.
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1996Göteborgs djurförsöksetiska nämnd,
Syfte

mekanismema bakomför studeraartrit på råttorFramkalla experimentell infektiös att
tillinjiceras. Djuren följs 8bakteriersjukdomen. Sjukdom framkallas att uppgenom

förgäller konsekvensernaAnsökan oklar vadavlivas.veckor. Dåliga medtagna djur är
djuren.

råttor används.300
Beslut

ochska smärtlindringvarunder djurenpilotstudieTillstyrktes enbart vad gesavser en
försöket påverkas detta.utvärdering ske avom

1996djurförsöksetiskaGöteborgs nämn,
Syfte

bifogas ansökan.pilotstudien dennafortsättning ansökan RapportAnsökan är ovan. omav
Även för djuren,gäller konsekvensernabeskrivningen vadoklar iden här ansökan är

Enligt dennaredovisas detta.beredningsgruppen,ansökan, fråni bilaga till mer ommen en
djuren dettaflertaletsepsis olika Hostill i ärleder bakterieinjektionen avorgan.

djurdödlig sjukdom. Dessa1-2 dygnutvecklas inomövergående, hos 5-10 procent enmen
spontandö. Efter dennakommeravlivas så sker, lobserveras och attprocentmenom

följs iextremitetsleder. De djureninfektion eller fleraiinfektion etablerasallmänna en en
veckor.till 8upp

skrivelse,eller i beredningsgruppenssig i ansökaninformation,finns ingenDet omvare
informationnågonfinns heller inteartritsjukdomen Detomfattande atthur är. om man

råttorför dem. 300för underlättahållningen djurenåtgärder isärskildavidtar attav
används.

fick ingenframkallades infektiös artrit. Tredjur. På samtligautfördes på tioPilotstudien
Temgesic i dricksvattnet.paracetamol dricksvattnet och fickifyra ficksmärtlindring, tre

från de olikaavlivadesdet framgår inte något djurfyra djurendogEnligt rapporten omav
grupperna.

slöamedförde påverkadeTemgesic djuren än utanslutsats:Deras att mervar
vadnoterades mellanparacetamol. Inga säkra skillnadermedellersmärtlindring grupperna

beträffande artrit kansåpass skillnadernadjur litetAntaletgäller mortalitet. är att vara
smärtlindring med paracetamol.eller smärtlindringingenföreslogtillfälliga. De

Beslut
reserveradesig.smärtlindringskrav. Tre ledamöterTillstyrktes utan

1996nämnd,Stockholms södra djurtörsöksetiska
Syfte

ansökanenligt från 1994. lfortsättning försökGrundforskning ledgångsartrit. Avser avom
vad gälleromfattande den bliroch hurbryterinformation sjukdomensaknas utnärom

efter 12ska djuren studerasansökanEnligtpåverkade leder ellerantalet sätt.annat
eftertidenangivnadenframgår interespektive 30 detdagar, avserommen

finns i ansökanDetsjukdomsframkallande injektionemasjukdomsutbrott eller denär ges.
råttor används.djuren. 100hållandetåtgärder iinformation särskildaingen avom

Beslut
ochBl ska foderförsöken.utförandegällandeTillstyrktes med rekommendationer aav

skallhalskotpelarenfå artrit idjuren kanjournalföras. Eftersomvattenintag mätas samt
ochnå foderså djuren kanförlängasvattennipplarnagolvnivå buren och attfoder på iges

avvikeroch dennadagligennacken. Djuren skasträcka/böja vägas meromvatten utan att
börallmäntillstånd, varför vätskapåverkatkraftigtl0 det tecken gesän är ettprocent

ska finnas.Bäddmaterialdjuren avlivas.parenteralt alternativt att
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Nämnden dessarekommendationer redan då föregående ansökan tillstyrktes, degav men
har inte arbetats i den ansökan.nya

En ledamot reserveradesig.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd, 1995norra
Syfte
Forskning reumatisk sjukdom och behandlingsmetoderpröva denna.att Treutom motnya
artritmodeller används. Sjukdomsförloppet följs olika långa tider". Det saknasinformation

hur omfattande sjukdom djuren drabbas Det finns ingen information hur långom av. om
tid djuren ska leva med artritsjukdom. Inga särskilda åtgärder vidtas i hållningen djurenav
för underlätta för de artritsjuka djuren.att Smärtlindring eller andra lindrande åtgärder
används inte. 1800 råttor används.
Beslut
Tillstyrkt. En ledamot reserveradesig.

Stockholms djurforsöksetiska 1995nämnd,norra
Syfte
Forskning reumatisk sjukdom. Injicering sjukdomsframkallande substanser skerom av
normalt i svansroten. Det framgår inte hur det metod används.när I tassarnagörs annan
Det saknas information hur lång tid djuren lever med artrit, hur omfattande sjukdomenom
blir och hur de hålls. Det finns inte någon för sjukdomstid och/ellerövre omfattning.gräns

Enligt ansökan fleraanvänds speciella varianter DBA/l. 300 varje.musstammenav av
Vilka varianter används skrivs följande DBA/ CD-4-/-CD-8-/TNF -alfasätt: rp55-som
/-m fl. Det totala antalet djur inte.anges

Djuren genetiskt modifierade det finns ingenär information i ansökan demen om
hälsomässiga konsekvenserna djuren det.ärattav
Beslut
Tillstyrkt. En ledamot reserveradesig.

Stockholms djurñrsöksetiska nämnd, 1995norra
Syfte
Utföra MR tomograñska och spektroskopiskamagnetresonans studier djurav som man
framkallat artritsjukdom på. Artrit utvecklas i tå- och hasleder. Djuren följs med upprepade
MR undersökningar under 40 dagar. I ansökan saknas information hur omfattandeom
sjukdom djur får vad gäller ledpåverkan. Det finns inte någon Enligt ansökanövre gräns.
ska sjukdomen inte orsaka någon systemisk effekt.

Försöken utförs i enlighet med CFN allmänna råd.:s
900 råttor används.

Beslut
Tillstyrkt. En ledamot reserveradesig.

Uppsala djurförsöksetiska 1996nämnd,
Syfte
Forskning reumatoid artrit och eftersöka bot eller behandlingar sjukdomen.motom nya
Ledsjukdom framkallas i perifera leder tår, anklar. I ansökan saknas information hurom
omfattande ledpåverkan blir och hur lång tid djuren lever med sjukdom. Det finns intesom
någon angiven.övre gräns

Enligt ansökan gäller För försöka framkalla ledinflammationen påatt: att ett mer
fysiologiskt kommer jag undersökasätt sjukdomen kan framkallas med broskproteinatt om
och broskreagerande antikroppar, istället för Freunds adjuvans. Detta skulle innebära en
skonsammare immunisering för mössen.
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Sjuka djur kommer få med lättillgängligt foder ochspeciell vård mjukareatt vatten samt
i buren".strö

1000 används.möss
Beslut
Tillstyrktes med iakttagande följande råd. Ströet skall bytas fast absorberandemot ettav
underlag. Tre ledamöter reserveradesig.

Bedömning

Inledning
den här fallstudien refereras de artritansökningarI del behandlats i deen av som

djurförsöksetiska åren. hälftennämnderna de Drygt de aktuella ansökningarnasenaste av
Malmö/Lund djurförsöksetiskahar behandlats i nämnd, vilket följd det utförsär atten av

flera sådana försök inom den regionen och nämnden behandlat fler sådanaattav
ansökningar andra nämnder.än

Artritförsöken hel diskussionerhar orsakat del lidandet för djuren och det haren p g a
flera tillstyrkan sådanalämnats reservationer ansökningar.mot av

samtliga refererade ansökningar gällerFör artritsjukdom framkallas på djuren. Olikaatt
det. Sjukdomsomfattningenmetoder används för varierar i olika försök vadatt göra avser

ledpåverkan och allmänpåverkan vad gäller vilken tid djuren lever med sjukdom.samt som

bedömningStora skillnader i nämndernas
anmärkningsvärt bristfälligaEn del ansökningar vad gäller väsentlig information,är tsom

förbeskrivning konsekvenserna de artritsjuka djuren. nämndernasIavex
utredningsskyldighet ingår reda på försöket på för djurenkanatt ta göras etta om

inte beskriverOm ansökan konsekvenserna för djuren, nämndenskonsammare kansätt. en
utfört sitt utredningsuppdrag.rimligen inte ha Då underlaget briseter i dettaanses

möjligtinte utföraväsentliga avseende det den djurförsöksetiska prövningen påär att ett
riktigt sätt.

sin risk för djurförsökinnebär i utförs kanske inte skulle utförtsDetta tur atten som om
och försökfungerat skulle kunnat utföras med mindre lidandeprövningen avsett attsom

fall då försök utförs.för i dedjuren
mycket. någraNämndernas beslut varierar l fall har ansökan villkorats vad gäller

falli fleraansökningar tillstyrkts någrautförandet, medan krav alls. I flera fall verkarutan
försöksledarenshelt och hållet goda åtgärderdet vilja lindrandeavgörvara som om

vidtages eller vilja, ställa krav vidtaeller haft krañ,Nämnderna har inte att attom
lindrande konsekvens ansökningarna dååtgärder, vilket Engår djuren. är attöverut annan

mellan olika nämnder inom ochinte bedöms såvälpå gällerDettasätt. som ensamma
nämnd.samma

Samordning behövs
artitsjukadenna olika möjliga metoder lindra för deI fallstudie framkommer flera att

metod fördjuren. förbehandling, val djurstam, valDet handlar smärtlindring, attav avom
framkalla djur för sjukdomenssjukdom, olika åtgärder i hållning sätta gränssamt att enav
omfattning ledpåverkan och tid djuren ska leva meddärmed lidandet- gälleroch vad som-
sjukdom.

från hela nämnden,från och i några fallDe upprepade kraven enskilda ledamöter om
betydelseökat artritsjuka, har sannolikt varithänsynstagande de djur görsgentemot avsom

fram.för faktiskt har arbetatsolika lindrande metoderatt
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Dessa olika positiva åtgärder för lindra för de artritsjuka djuren behöver spridas tillatt
andra nämnder och till andra forskare, så de i bruk och också kan utvecklasatt tas
ytterligare.

CFN:s rådallmänna
Två CFN:s allmänna råd intresse vid bedömning artritförsök,är dels 2av av av nr om
immunisering försöksdjur utkom i juni 1990 och dels 6 utförande artritförsökav nr om av

smågnagare iutkom april 1996.
Enligt de allmänna råden 2 gäller injektion i trampdynor, och frarnben skaatt tassarnr

undvikas och så ändå sker ska det enbart utföras i extremitet. Djur injiceras iom en som
trampdyneområdet bör hållas i bur med slät botten och mjukt strömaterial. fallstudienI
finns påexempel ansökningar enligt vilka inte beaktar dessahögst rimliga krav påman ens
hänsynstagandeoch beslutande nämnd inte heller har gjort det.att

allmänna rådenDe 6 betydelse vad gäller artritförsök, eftersomär än större det inr av
dessa angivet flera råd utförande sådan, vilka syftarär till lindra för djuren.attom av
Fallstudien visar de allmänna råden 6 har kommit till användning, på så detatt isätt attnr
ansökningar eller i nämndens beslut de ska följas. finnsMotsatsen emellertidattanges
också, vilket måste anmärkningsvärt, i synnerhet djurförsöksetisk nämndattansessom en
väljer inte beakta dessaråd.att

Dessutom det nödvändigt skrivningarna i de allmänna rådenär arbetas iatt
ansökningamas så nämnden information i vilka avseenden rådentexter att ges om som
följs. Det inte tillräckligt enbart råden ska följas. Såär i de allmännaatt att tange ex anges
råden smärtlindring försöksvis bör användas. Innebär skrivning, i ansökan elleratt en en
nämndsbeslut, de allmänna råden ska följas, därmed smärtlindring alltid prövasatt attom
Sannolikt inte.
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BullerförsökFallstudie:

1995nämnd,djuirförsöksetiskaStockholms norra
Syfte

hörselsakdor. DjurenbullerinduceradeskyddarStudera "Bullerträning exponerasmotom
potentielltdärefter för detveckor,inte i 1-4buller nivånför oskadligtförst ett anges

timmar.minut till 72dB, från100-105ljudnivå påharskadliga bullret, uppenensom
"nonnaltdjurenansökan uppvisarEnligtbuller.förvakna då deDjuren är exponeras

används.och 50 råttormarsvin, 100exponeringen. 150 mössbeteendeunder
Beslut
Tillstyrkt.

1995nämnd,djurförsöksetiskaGöteborgs
Syfte

veckoribullertränas förstmarsvin. Djurenhos att trebullerkänslighetStudera genom
under128 dBnarkos ide underbullerexponeras öra,Därefter ettbuller 80 dB,hållas i om

standardiserad modell,väl beprövadinternationelltenligtutföresFörsöketminuter.45 en
marsvin används.över. 300världenjämförbara resultatsyfte fåanvänds i attsom

Beslut
reserveradesig.ledamotTillstyrkt. En

försöksledarefrånansökanavstyrkte nämndensammanträdeföregåendeVid sammaen
bullerdet105 dBför i 72 timmar.marsvin 105 dBosövda motsvararbullerexponeraattom

Försöksledarenhörselskydd.motorsåg,fråndå vistasför utanmeterutsätts enenmanman
försökengenomförandetvilkenbeskrivna ansökan, enligtden häransökte avnytt,

buller.de för högtsövdadjurensåändrats näräratt exponeras

1998djurförsöksetiska nämnd,Stockholms norra
Syfte

harsärskild marsvinsstamhörselnedsättning.Avel skerbetingadärftligtStudera somenav
mycketfödselndel vidhar skador. EnDjuren också andrahörselnedsättning. ärärftligen

då.och avlivasäldre får njurskadorgenast. En del marsvinavlivasochsvaga
timmar;SPL under tidervarierande till 110 dBvid nivåer upp"bullerexponerasDjuren
Djurenbullerskadan.eftersträvadeberoendetillfällen på denupprepadeellerenstaka

metodertillstånd accepterademed dei vaket i enlighetföreträdesvis somexponeras
ingauppvisar djurenansökaninternationellt. Enligtsåväl Sverigeanvänds i som

normalt.sigoch beterlidande,tecken eller äteruppenbara utanstress
vilketsamtidigt,djur50användas "Enl försöken ska, enligt ansökan, stam om max

försöksledarenSannolikt avsågansökningsperioden.totalt förtolkade till 50 djurnämnden
fler djur.
Beslut

sig.fillstyrkt ledamot reserveradeEn
somdetidensövda underdjuren skaVid sammanträdet begärde attreservanten vara
minskaförGöteborgsansökan,enligt attför buller,högt sätt somsammaexponeras

skick.i befintligtansökanNämnden tillstyrktedjurens lidande.

Bedömning
nämnd hardjurförsöksetiskaStockholmsnämnd ochdjurförsöksetiskaGöteborgs norra

underför högt bullerdjurförsök därbedömningenolika vidpå sätt exponerasagerat av
djurdeprövningarnadjurförsöksetiska är attde olikaKonsekvensenlång tid. somav

i vaketmedan djurenså sker,sövdabuller i Göteborg närför högt är exponerasexponeras
Stockholm.tillstånd i
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Med tanke på bullernivån finns det anledning fundera på djuren verkligenatt ärom
opåverkade för högt buller till 72 timmar, enligt den ansökan, ochattav exponeras upp ena
för okänt antal timmar, vilket nämnden tillstyrkte vad gäller den andra ansökan.ett
Göteborgsnämnden bedömde djuren för lidande. beslutDeras innebärutsättsatt att
försöken där utförs på för djuren skonsammaresätt.ett

Försöken enligt den andra Stockholmsansökan utförs enligt metoder accepterade iärsom
såväl framhållerSverige internationellt. Försöksledare ofta just det ett argumentsom som
för utföra försök visst ocksåoch det kan hinder för utföra försökatt sätt ett attvara

annorlunda ändra utförandet försök så djurs lidande minskar. Isätt,ett t att attex av
Göteborg utförs försöken i modifierad form, vilket skonar djuren, och ändå de attanser
försöken kan jämföras med andra försöksresultat.
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Fallstudie: Lidandet inteavbryts

Göteborgs djurförsöksetiska 1997nämnd,
Syfte

bort på djuren.Ta fram läkemedel för leversvikt. 90 levennassanakut procent av opereras
Enligt ansökan förväntas djuren i kontrollgrupperna och de djur fârmajoriteten somav
behandling efter leverresektionen.visar sig ineffektiv döattsom vara

överlevnaden följs dygn efter operationen. antalutreds djuren 3-4 Ett stortattgenom
vid lidande. l200 råttor används.djur spontandör. Försöken avbryts inte

Beslut
koldioxid och uppklippning thorax.Tillstyrkt med rådet avlivning bör skeatt avgenom

Två ledamöter reserveradesig.

djurförsöksetiska nämnd, 1996Stockholms södra
Syfte

akuttoxiskaTvå ansökningar, gäller för utförande flertal försök för undersökaett attavsom
läkemedel. finns ingen information i ansökningarna vad deteffekter hos blivande Det om

läkemedelsområde.förär
svårligen följa någon dessaakuta toxicitetsstudier, viaTillsynsmyndigheten kan upp av

eftersom det handlar flera i ansökan och dåicke föranmälda inspektioner, tester sammaom
information vad och detdet saknas närtestas testas.somom

under kontinuerlig övervakning för registreringEnligt ansökan hålls djuren symtomav
efter doseringen och därefter upprepade gånger dagen.under timmarna närmast resten av

inträffar de allra flesta och eventuella dödsfall i akutforsökErfarenhetsmässigt symtomen
dagen.under första

kraftig lokalirritation tillståndvid injektionsstället eller andraihållande kramper, som
överlevandelidande föranleda djur observerasmedföra kommer avlivning.kan attantas

dagar.dagligen under 14
20-40 djur. Totalt respektive 1.200 råttor.försök används används 600Till varje möss

Beslut
Tillstyrkt.

1995nämnd,Umeås djurförsöksetiska
Syfte

finns någonintetoxicitetstesta DetStudera bioregulatorers effekt och nervgaser.
information i ansökan vad det för testas.är somnervgaserom

reservationen harför djuren. EnligtAnsökan konsekvensernaoklar vad gällerär
plågsamma och deldödstesterförsöksledaren bekräftat frågadet är attäratt ensomom

ikonsekvenserna saknas heltbeskrivningdjur kvävs till döds.långsamt Denna av
försök avbryts vid lidande.ansökanansökan. Det finns informationingen i attom

används.500 råttor, kaniner600 marsvin och 40
marsvin, 300 råttor idjuren 600Enligt reservationen används 900 nervgastestema.av

Denna information finns inte i ansökan.
Beslut
Tillstyrkt. En ledamot reserveradesig.

Umeås nämnd, 1997djurforsöksetiska
Syfte

och två mellanprodukterCL 20dermal akut toxicitet hosTesta peroral och sprängämnet
vid tillverkningen detta.av
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Enligt ansökan konsekvenserna för djuren inte kända,är möjligen effekterna bliratt
desamma för som inaktivitet,sprängämne, utvecklingett annat inomsom tremorger av
2 timmar följd milda konvulsioner och i vissa fall död inom några timmar. Enligtav
ansökan avlivas djur uppvisar mycket allvarliga toxiska och bedömssymptomsom som
avlida före observationstidens utgång. Djuren observeras i 14 dagar. finns ingenDet
information i ansökan tillsynen den ordinarie, så kan avbrytaatt är utöver vidattom man
lidande.

60 råttor och 12 kaniner används.
Beslut
Tillstyrkt. Två ledamöter reserveradesig.

Bedömning
I ansökningarna från Stockholm de troliga konsekvenserna för djuren, försökattanges
avbryts vid vissa angivna tecken till lidande och hur ordnat med tillsynen för kunnaattman
avbryta försök vid lidande.

I ansökan CL 20 redovisas de troliga konsekvenserna för djurenatt testa ochom att
försök avbryts då dessaorsakar mycket allvarliga symtom. Det finns ingen information i
ansökan tillsynen den ordinarie, så kan avbryta vidatt är utöver mycketattom man
allvarliga symtom.

I Göteborgsansökan redovisas djur dör till följd försöken. Dessa avbryts inte iatt av
något skede.

l ansökan saknas information konsekvenserna för djuren.att Dettestaom nervgaser om
kan enbart läsa i reservation tillstyrkan ansökan. Försöken avbryts intemotman om en av
vid lidande.

CFN:sI allmänna råd 2-1992 i sista stycket agerande borde kunnaettnr anges som
tillämpas för försök redovisade ansökningar exempel på, för minskaär attsom ovan
lidandet för djuren. Det enbart i Stockholmsansökningarna detär redovisatär attsom
försöken utförs enligt de allmänna råden, de ansökningarna har brister i andraäven om
avseenden.

De allmänna råden handlar utförande letala toxicitetstester, den principom av men som
redovisas vad gäller utökan tillsyn och avbrytande försök, for minska djursattom av
lidande, borde kunna tillämpas generellt, syftet med försöken.oavsett
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Fallstudie: Produktkontrollförsök

Malmö/Lund djurförsöksetiska nämnd, 1995
Syfte
Undersöka frihet från toxiska föroreningar mätning mortaliteten hosprovets genom av

efter tillförsel för subtoxisk ogiñig dos. Enligt ansökan bestårmöss ämnetav en
provlösningen våra fore beredning vårasubstanser, testatsav som av
handelspreparat.

för substanser ochinformation saknas vad det är testastyp av som omom
förkonsekvenserna djuren.

Europeiska US Pharmacopén.Dokumentationskrav: och
600 används.möss

Beslut
reserveradesig.Tillstyrkt. En ledamot

Stockholms djurförsöksetiska nämnd, 1995norra
Syfte

humant tillväxthormon. Vi använder alternativ biokemiskAktivitetsbestâmning av
delen vårfor produkt till marknad. USA har dockmetod, ännustörre accepteratav

övergång till biokemisk Bearbetning berördametod, HPLC.vår ansökan om av
fortgår. räknarländer Vi godkännande under 1996.i dessa medmyndigheter ett

Ökningendagligentvå gånger under fyra med substans.Djuren injiceras dagar av
därefter.utvärderaskroppsvikt

Pharmacopén.EuropeiskaDokumentationskrav:
råttor används.3800

Beslut
Tillstyrkt.

1995Stockholms djurförsöksetiska näimnd,norra
Syfte

parenteraltrenhetstest läkemedel förAbnorm BiologiskToxicity Test, Safety Test. av
ursprung.bruk, framställda biologisktråvaror medav

ansökakommerEnligt Företagetansökan finns någon alternativdet inte test. att om
borttag analysen för vissa produkter.av

de sjuallmäntillstånd avläses, underinjiceras derasDjuren med vareftersubstans,
dagar pågår.testet

US Pharmacopén.Dokumentationskrav: Phamracopén,Europeiska
150 marsvin och 2200 används.möss

Beslut
Tillstyrkt.
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1995nämnd,djurförsöksetiskaStockholms norra
Syfte

parenteralt bruk.läkemedel förrenhetstestBiologiskPyrogentest. av
Övergång måstepågår,till LAL-testLimulustest.LAL-test menAlternativ ärtest

sig.produkt förgodkännande varjemyndigheternasfå
registreras.varefter kroppstemperatursubstans,medinjicerasDjuren

Pharmacopén.USPharmacopén,EuropeiskaDokumentationskrav:
används.kaniner200

Beslut
Tillstyrkt.

1997nämnd,djurförsöksetiskaStockholms norra
Syfte

bruk.parenteraltförläkemedelBiologisk renhetstestPyrogentest. av
Övergång förpågår,till LAL-testLimulustest. menLAL-testAlternativ ärtest

altemativ.användaLAL-testtillåtetintedetprodukterdessa att somär
registreras.kroppstemperaturvareftermed substans,injicerasDjuren

Pharrnacopén.USDokumentationskrav:
används.kaniner100

Beslut
Tillstyrkt.

1997nämnd,djurförsöksetiskaStockholms norra
Syfte

parenteraltläkemedel förrenhetstestBiologiskSafety Test.Toxicity Test, avAbnorm
ursprung.biologisktmedråvarorframställdabruk, av

medpågår arbeteInternationelltalternativnågondet inte test.finnsansökanEnligt
Ännu berördagodkäntinteutföras.skadenna avkravetbort testmål attatt ta

myndigheter.
sjuunder deallmäntillstånd avläses,varefter derassubstans,medinjicerasDjuren

pågår.dagar testet
Pharmacopén.USDokumentationskrav:
används.200marsvin och50 möss

Beslut
Tillstyrkt.

1997nämnd,djurforsöksetiskaStockholms norra
Syfte

LCM-virus.levandeinnehållerpolievaccinet intekontrolleraAtt att
tillhänvisasställetigenomförande,försöketsbeskrivning ensaknasansökanI av

vaccinsatsanvändasska 20 testEnligt denna mössmetodbeskrivning. avperbifogad
skaundersökningenförtestperioden,under attspontandöfårdessafyraoch högst av

godkännas.
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idendjurenför ärkonsekvensernalämnasinformationendaDen omsom
finnsDetspontandö.tillåtsmaximaltdjurhur mångametodbeskrivningen somom
någravidtarheller inteochmed djuren atthändervadinformation maningen somom

lindrande åtgärder.
Sverige".läkemedelsregistrering ienligtMetoden krävsDokumentationskrav:

fannakopén.officiella enligtMetoden denär
antaletinformationsaknasansökanförsök. Ianvänds20 omansökan mössEnligt per

antalet djur.totalaochtester
Beslut
Tillstyrkt.

1997nämnd,djurförsöksetiskaStockholms norra
Syfte

beskrivningsaknasansökantetanustoxin. Iskyddvaccinetkontrollera motAtt att ger
metodbeskrivning.bifogadtillhänvisasiställetgenomförande,försökets enav

Immuniseringenansökaniför djuren är:konsekvensernastårendaDet omsom
skaansökanEnligt mössmössen.delhoskrampTetanustoxinväl.tolereras avenger

förekommer.avlivas krampsymtomtetanustoxinmedinjicerats omsom
Utförandehänder.vadbild avMetodbeskrivningen somannan avenger

injicerats:testsubstansdetefterföljandepå attbeskrivs sättneutralisationstest a
eventuellaochdörde djurAntecknadagar.under 8djuren somObservera

slutavläsningen.vidleverdjurhossjukdomssymptom som
50 %serumspädningdenNoteraföljandepå sätt:beskrivs som gerAvläsning a

nåsskalldosDödligKontrollera toxinet.försöket. avunderöverlevnad
idetstår ingetdetfråga LDSO-test,verkar omchallengetoxinet. Det ett menvara om

ange hurskaavläsningvidindividuella står detgäller attVadansökan. mansera
toxinverkan.skyddats dödligdjuren motsjudemånga somav

Sverige".läkemedelsregistrering ikrävs enligtMetodenDokumentationskrav:
uppgiftsaknasansökanförsök. I76och mössmarsvin14ansökan användsEnligt per

djur.totala antaletantalet ochtesterom
Beslut
Tillstyrkt.

1997nämnd,djurförsöksetiskaStockholms norra
Syfte

beskrivningsaknasansökanodlingen. Ii avbildastetanustoxinkontrolleraArt att
metodbeskrivning.bifogadtilliställethänvisargenomförande,försökets enman

kortinomoch dörfår krampDjurenenbartstår detsituation attdjurensVad gäller
stelkrampssymptommeddjurstårförvaring attochvårdunder punktentid, men

efter hurantecknaskaavläsningförgäller attmetodbeskrivningenavlivas. Enligt man
skallDosengällergodkänt attför varaoch kravdördjurmånga dagar provsom

försökstiden.inomdödande
Sverige.iläkemedelsregistreringenligtMetoden krävsDokumentationskrav:
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antaletuppgiftsaknas testeransökanförsök. lanvänds 2ansökanEnligt möss omper
djur.antaletoch totala

Beslut
Tillstyrkt.

1997nämnd,djurförsöksetiskaUppsala
Syfte

föroskadligochpotency-testverksamvaccinbatchnyproducerad ärvarjeBevisa att
eftermånadertill 27hållbaravaccinemaoch äroskadlighetskontrolldjur att upp
ochrödsjukagrisarföravsedda motVaccinerna ärtillverkningsdatum. testassom

parvovirusinfektioner.
ellersmärtupplevelserkomplikationer,ingaoskadlighetskontroll förväntasVad gäller

i10samtliga mössförväntaschallengetestgällerVadbeteendeförändringar.
challenge-dosfått lägre änharkontrollgruppiliksom 2-3dölkontrollgrupp statt

dödaingachallenge-dos förväntasfått lägstIllkontrollgruppIkontrollgrupp som
dö.fåtalkommervaccinlåg dos attÄven med ettvaccineradebland möss avmöss.

sjuka djurochdjursjuka"Döda och noteras10 dagar.dagligen iobserverasMössen
syfteiutökad tillsynnågonharinformationingen attdet finnsavlivas, manommen

djur.sjukaavbrytakunna testatt
Commission.Pharrnacopoeia"EuropeanEnligtDokumentationskrav:

används.grisaroch 180marsvin39012000 möss,
Beslut

medmetodframbeträffande tamössen, annanSökanden att,Tillstyrks. uppmanas
detintestår ärdetCFN,anmälas tillskulleAnsökandöden. omendpoint menän

Två ledamöterprövningen.djurförsöksetiskadenkungörelseCFN:senligt l6 § om
reserveradesig.

Bedömning
Debristfälliga.anmärkningsvärtansökningarnarefererade ärdeFlera av
detdokumentationskrav,eventuellabeaktaskanämnderna mendjurförsöksetiska
förskahelst. Devad ävengodkännaskull skaför dennämndernainte sominnebär att

Nämndernasfulltprövningdjurförsöksetisk ut.utföraförsökende här en
besvarakunnatsvårligen tdärmed harochuppfylldinteutredningsskyldighet är man

för djuren.lidandemindremedutförtskundeförsökenfrågan omex
gällandeförändringarståndfå tillmedproblemetbelyser attexempelFallstudiens

redovisasdetvilkaför attansökningarpåexempelfinnsHärdokumentationskrav.
alls,utförasbehöverförsöken intesökandendärexempel attochfinnsalternativ anser

såväl ringameddjurförsökfrågaDetdokumentationskrav. somärutförs omp g amen
fleradjurförsöksfråganmedarbetarbetydelsenvisarlidande. Detta attsvårt manav

minskaoch fördjurförsökantalet attminskaför kunnametoder,olikamedplan och att
används.djurför delidandetdet som

.r.iEl. j1 ;a
. mr 71.- u-UQ ..yu.
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