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Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp av sakkunniga (nedan kallad expertgruppen) med
syftet att utarbeta en gemensam utbildningsram inom EU för att uppfylla kraven i artiklarna
23 och 24 i direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
Alla medlemsstater och de viktigaste intressentorganisationerna har uppmanats att utse
sakkunniga som ska delta i arbetet. Expertgruppen sammanträdde den 22–23 februari och den
19–20 september 2012 samt den 3–4 juli 2013.
Expertgruppens mål har varit att utarbeta en gemensam ram som gör det lättare att uppfylla
de kompetenskrav som omfattar dem som deltar i användning och skötsel av djur för
vetenskapliga ändamål samt som underlättar fri rörlighet för personal.
Detta dokument är resultatet av expertgruppens möten (bl.a. möten om
projektbedömning/utvärdering i efterhand 1 , inspektion och genomförande 2 ), diskussioner
med medlemsstaterna samt rättsliga synpunkter från kommissionen. Det godkändes av de
nationella behöriga myndigheterna för tillämpningen av direktiv 2010/63/EU vid deras möte
den 19–20 februari 2014, med undantag för bilaga V3.

Ansvarsfriskrivning:
Följande är avsett som riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna och andra som berörs
av direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål att
komma fram till en gemensam tolkning av bestämmelserna i direktivet och för att
underlätta dess genomförande. Alla synpunkter bör beaktas inom ramen för direktiv
2010/63/EU. Det innehåller förslag till hur kraven i direktivet kan uppfyllas. Innehållet i
dokumentet medför inga ytterligare skyldigheter utöver dem som anges i direktivet.
Det är endast Europeiska unionens domstol som har rätt att göra rättsligt bindande
tolkningar av EU-lagstiftningen.
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Internet: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/project_evaluation/sv.pdf
Internet: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/inspections/sv.pdf
3
Hela innehållet stöds, men nationella behörighetsproblem hindrar det formella godkännandet av bilaga V, som
rör inspektörsutbildning ledd av de nationella behöriga myndigheterna för direktiv 2010/63/EU.
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Rättslig bakgrund – artikel 23 i direktiv 2010/63/EU4
Personalens kompetens
1. Medlemsstaterna ska se till att alla uppfödare, leverantörer och användare har tillräckligt
med personal på plats.
2. Personalen ska ha adekvat utbildning innan de får utföra någon av följande uppgifter,
nämligen
a) utförande av försök på djur,
b) utformande av försök och projekt,
c) sköta djuren eller
d) avliva djuren.
Personer som utför de uppgifter som avses i led b ska ha fått utbildning i en vetenskaplig
disciplin som är relevant för det arbete som ska utföras och ha kunskaper om de arter som
det gäller.
Personal som utför de uppgifter som avses i leden a, c och d ska övervakas när de utför sina
uppgifter till dess att de har visat att de besitter den kompetens som krävs.
Medlemsstaterna ska se till, genom godkännande eller på annat sätt, att kraven i denna punkt
är uppfyllda.
3. Medlemsstaterna ska på grundval av bilaga V offentliggöra minimikrav för utbildning och
krav för att erhålla, upprätthålla och visa erforderlig kompetens för de uppgifter som avses i
punkt 2.
4. Icke-bindande riktlinjer på unionsnivå för de krav som fastställs i punkt 2 får antas i
enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 56.2.
Utbildningsramens mål och struktur
EU-riktlinjerna utarbetas för att tillgodose ett behov av harmonisering och en
gemensam ram som garanterar kompetens och för att underlätta den fria rörligheten
för personal. Det är viktigt att notera att resultatet grundar sig på en allmän
överenskommelse och inte är bindande. Det är upp till varje medlemsstat att tolka om
och hur dessa allmänna riktlinjer ska genomföras.
Varje överenskommelse på EU-nivå om allmänna principer kommer också att hjälpa
kursutvecklare att verka för gemensamma och godtagbara standarder. Detta i sin tur bör leda
4

Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0063:EN:NOT.
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till ett bredare kursutbud som syftar till att främja målen om tillgång, tillgänglighet och
överkomlighet.
Ramen innefattar aspekter om utbildning, handledning, kompetensbedömning och
fortbildning för personer som utför försök, sköter djur eller avlivar djur och för dem som
ansvarar för utformning av försök och projekt.
Den gemensamma utbildningsramen främjar och garanterar kompetensen hos alla
personer som medverkar i användning, skötsel och uppfödning av djur för vetenskapliga
försök. Dessutom underlättas personalens fria rörlighet.
Utbildningsramen ska uppfylla följande mål och vara





flexibel,
tillgänglig och åtkomlig,
kostnadsmässigt överkomlig, och
av överenskommen kvalitet.

Utbildningsprocessen enligt direktiv 2010/63/EU
Det finns många olika sätt att nå målen om utbildning, övervakning och kompetens. Syftet
var att utarbeta en ram inom EU för att garantera kompetensen hos personal som sköter eller
använder djur i försök samt för att underlätta personalens fria rörlighet i EU. Den föreslagna
ramen bygger på utbildningsmoduler med inriktning på lärandemål.
Det räcker inte enbart med utbildning för att erhålla kompetens.
Metoden med lärandemål och lämplig bedömning säkerställer att den studerande har uppnått
en lämplig kunskapsnivå som uppfyller kunskapskriterierna.
En handledningsperiod kommer i allmänhet att behövas för att befästa kunskaperna och
se till att uppgifter/skyldigheter/försök utförs med tillräckligt god kvalitet. Vid behov ska
handledaren ingripa för att se till att detta uppnås.
Först när en person har bedömts som kompetent får denne arbeta utan handledning. Då ska
den som bedöms som kompetent ha nått en djupare förståelse av uppgiften.
Kompetensen bör vara föremål för granskning.
Tiden det tar att nå olika lärandemål och slutföra utbildningsmoduler kommer att variera
avsevärt beroende på personen och undervisnings- och bedömningsmetoden.
Handledningsperiodens längd och hur lång tid det tar att erhålla kompetens kommer också att
variera beroende på om och hur ofta det finns möjlighet att utföra en viss uppgift, dess
tekniska komplexitet och personens förmåga.
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Man bör därför inte
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Grundutbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och/eller förståelse, och tanken
är att personen i fråga ska ha nått en djupare förståelse av kunskapsbasen samt utvecklat
yrkesfärdigheter innan kompetensen bedöms.
Detta tillvägagångssätt bör återspegla vad som händer i praktiken. Efter att ha slutfört en
basmodul ska den studerande ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om frågorna. Under
handledningsperioden utvecklas dessa kunskaper, så att en mycket djupare förståelse för de
uppgifter som utförs kan förväntas av en person med kompetens. Dessa skillnader kommer att
framgå av de olika krav som ska uppfyllas för avslutad utbildning och uppnådd kompetens.
Utbildningen bör betraktas som en fortlöpande process, från den inledande
modulutbildningen via arbetet under handledningsperioden tills kompetens uppnås. Personer
ska upprätthålla sin kompetens genom en process med fortlöpande yrkesutbildning
(fortbildning).
Tolkning av kraven i artikel 23.2
Enligt artikel 23.2 i direktiv 2010/63/EU ska personalen ”ha adekvat utbildning innan de får
utföra någon av följande uppgifter …”.
Om den uppgift som utförs sannolikt orsakar smärta, lidande, ångest eller bestående men, ska
den person som utför uppgiften ha slutfört de relevanta utbildningsmodulerna innan han/hon
arbetar under handledning.
Om så inte är fallet kan studeranden börja arbeta under handledning innan han/hon har
slutfört de relevanta modulerna med godkänt resultat.
Handledaren ansvarar för att uppgiften utförs korrekt ända tills den studerande har slutfört
utbildningen och visat att han/hon har den kompetens som krävs.
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Processen
Med ovanstående som utgångspunkt föreslås följande process:
UTBILDNINGSPROCESS
ENLIGT DIREKTIV 2010/63/EU

Tillägnande
av kunskap

Uppgifter som
sannolikt inte
orsakar smärta,
lidande,
ångest eller
bestående men
Uppgifter som
sannolikt
orsakar smärta,
lidande,
ångest eller
bestående men

Kunskapsfördjupning och
kritiskt tänkande

Praktik och
erfarenhet

Kompetens

Utbildning

Arbete under
handledning

Godkänd vid
examination

Utvärdering av
fördjupade
kunskaper

Kompetens att
utföra uppgifter

Upprätthållande
av färdigheter

Utbildning

Godkänd vid
examination

Arbete under
handledning

Utvärdering av
fördjupade
kunskaper

Kompetens att
utföra uppgifter

Upprätthållande
av färdigheter

Utökning
av färdigheter

För att nå önskat resultat i form av lämplig utbildningsnivå och fri rörlighet för personal,
krävs att utbildningsmodulerna har tillräckligt utförliga lärandemål och att man enas om hur
bedömningskriterierna
ska
tolkas.
Utbildningen
bör
vara
föremål
för
kvalitetssäkringskontroller.
En europeisk plattform där man kan utbyta information om utbildning föreslås också.

Akademisk utbildning för funktionerna a, b, c och d
När det gäller kompetens och på grundval av utbildningsmoduler som uppfyller de
överenskomna kvalitetskraven och bedöms på ett enhetligt sätt, har en person som med
godkänt resultat slutfört de moduler som krävs en tillräcklig utbildningsnivå och mognad för
dessa funktioner.
För funktionerna a, c och d bör det inte krävas några särskilda utbildningskvalifikationer.
Personer som ansvarar för att utforma försök och projekt enligt funktion b ska normalt sett ha
en akademisk examen eller motsvarande i en lämplig vetenskaplig disciplin. Detta är viktigt
för att se till att dessa personer kan följa principen om ersättning, begränsning och förfining
7

(nedan kallad 3R-principen) effektivt vid utformningen av försök och projekt samt göra
korrekta etiska och vetenskapliga bedömningar.
Vissa personer kan innan direktiv 2010/63/EU trädde i kraft ha haft erkända kvalifikationer
för att utföra de uppgifter som anges i artikel 23 i direktivet. Dessa personers kvalifikationer
bör vara fortsatt erkända.
Det bör noteras att artikel 40.2 b inte innehåller några utbildningskrav för personer som har
det övergripande ansvaret för genomförandet av projektet. Det är dock viktigt både av
vetenskapliga skäl och av djurskyddsskäl samt för att se till att bestämmelserna följs, att
personerna förstår sin roll och har tillräcklig kunskap om skötsel och användning av djur för
att kunna fylla rollen.
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DEL A
Utbildningsmoduler och lärandemål
Utbildningsmoduler och lärandemål (förväntade studieresultat) är en flexibel metod.
Lärandemål handlar mer om resultat än om processer och bidrar till att definiera de
färdigheter och kunskaper som kursdeltagarna ska kunna uppvisa när studieresultaten
bedöms. Lärandemål är de skriftligt formulerade specifika avsikterna med ett
utbildningsprogram eller en utbildningsmodul. De beskriver vad en kursdeltagare bör
veta, förstå eller kunna göra i slutet av en viss modul.
De utgör inte en kursplan eller en förteckning över vilka teman som ska behandlas.
Utbildningsanordnarna får själva välja hur de vill lägga upp kursinnehåll, utbildningsmaterial
och utbildningsmetoder, så att lärandemålen för varje vald modul nås på ett sätt som
uppfyller de nationella/lokala/institutionella och/eller individuella/gruppmässiga behoven.
Man måste vara medveten om att de praktiska lärandemålen kan uppnås separat från de
teoretiska/kunskapsbaserade lärandemålen. Bedömningen av de praktiska färdigheterna ska
säkerställa att en studerande som uppnått den färdighetsnivå som krävs kan arbeta under
handledning utan att det medför en ökad djurskyddsrisk. Yrkesskickligheten utvecklas sedan
under den period när arbetet övervakas. Hur lång handledningsperioden blir beror på bl.a.
uppgiftens komplexitet, hur ofta den utförs och studerandens tidigare erfarenheter.
I fall där det inte finns någon risk för att det orsakar smärta, lidande, ångest eller bestående
men för djuren, kan studerande börja arbeta under handledning innan de nått lärandemålen.
I alla andra fall måste de studerande ha nått lärandemål motsvarande kraven för godkänt
innan de börjar arbeta under handledning. Genom tillämpningen av lärandemål bör de
studerande nå en godtagbar kunskapsnivå i ämnet, så att djuren inte i onödan utsätts för
smärta, lidande, ångest eller tillfogas bestående men vid arbete under handledning.
Kvalitetskriterier för en utbildningsmodul


Tillräckligt detaljerade lärandemål för
-

de teoretiska kunskaper som ska uppnås, och

-

de praktiska färdigheter som ska uppnås.



Tydlig information om bedömning och examination.



Kriterier för godkänt/underkänt.

Termer som används
Utbildningen bör grunda sig på moduler, som delas in i följande olika kategorier:


Obligatoriska moduler för samtliga funktioner som anges i artikel 23.2 (däribland en
modul om nationell lagstiftning).
9



Moduler som endast krävs för en eller flera särskilda funktioner.



Tilläggsmoduler för att främja tillägnande av specialiserade färdigheter och livslångt
lärande (t.ex. kirurgimodul).

Funktion

= en av de fyra arbetsuppgifter som anges i artikel 23.25.

Uppgift

= de uppgifter som anges t.ex. i artiklarna 24 (ansvar för
välbefinnande och skötsel osv.), 25 (särskilt utsedd veterinär) och
38 (projektbedömning).

Basmodul

= en modul som är obligatorisk för alla funktioner och har samma
lärandemål.

Funktionsspecifik modul (kunskapskrav)
= en modul som är obligatorisk endast för en eller flera särskilda
funktioner.
Uppgiftsspecifik modul
= en rekommenderad modul som gör det möjligt för personalen att
ha en eller flera särskilda uppgifter.
Nationell modul

= inbegriper nationell/regional genomförandelagstiftning och varje
annan lagstiftning som är relevant för användningen av djur för
vetenskapliga ändamål (t.ex. avseende transport, Cites, avfall och
genetisk modifiering).

Kurs

= ett program som innehåller en eller flera moduler, som syftar till
att tillgodose de individuella utbildningsbehov som avses i
direktivet.

Specialisering på vissa arter
Vissa av utbildningsmodulerna är inriktade på särskilda arter (grupper av arter).
Den inledande modulen måste vara helt slutförd för en specifik art eller grupp av arter.
För att utöka kompetensen till ytterligare arter måste personen kunna visa att han/hon nått
lärandemålen de nya arterna inom samma modul.
Det är dock inte säkert att hela basmodulen behöver upprepas för tillkommande arter,
eftersom en del av kursinnehållet kan vara gemensamt för arterna och då inte behöver
upprepas.

5

a) utförande av försök på djur, b) utformande av försök och projekt, c) sköta djuren eller d) avliva djuren.

10

Undantag från utbildningsmoduler för funktionerna a, a, c och d
Undantag från utbildningsmoduler kan vara tillåtna, och beror på de uppgifter som
tillhandahålls om tidigare utbildning och sakkunskap. Principerna för beviljande av sådana
undantag ska vara öppna och tillgängliga för alla.
Beslut om godkännande av utbildningsundantag kan antingen fattas av behörig myndighet
eller på lokal anläggningsnivå (av person som ansvarar för utbildning (artikel 24.1 c)),
förutsatt att anläggningen fått tydligt definierade kriterier från den behöriga myndigheten.
Sådana undantag ska registreras och vara tillgängliga för inspektion av den behöriga
myndigheten.
Som god praxis bör all ny personal vid en anläggning få sin utbildning och kompetens
granskad, oavsett utbildningsmeriter, innan den nya personalen får arbeta utan handledning.
Det behövs någon form av ömsesidigt erkännande av godkända kurser åtminstone inom EU
för att underlätta rörligheten för personal.
Principer för undantag
”Fortsatt tillämpning av äldre regler” ska tillåtas för utbildning avseende funktionerna a–d.
Det innebär att en person som redan är utbildad och erfaren inom sitt arbetsområde inte
behöver kompletterande utbildning (utom i de fall då personen vill utöka kompetensen till
nya områden, t.ex. nya arter). Kravet på att upprätthålla kompetensen och genomgå lämplig
fortbildning kvarstår dock.
Personer som inte har arbetat med eller skött djur som används i vetenskapliga försök under
en betydande period (i varje fall om perioden överstiger fem år) ska åläggas att genomgå
lämplig utbildning med godkänt resultat innan de börjar arbeta igen.
Det ska inte göras några undantag från utbildningskravet i medlemsstaternas lagstiftning –
den lagstadgade utbildningsmodulen ska generellt sett slutföras.
I sällsynta fall där det krävs specialistkompetens för ett särskilt försök, och om personen i
fråga inte kommer att ha något formellt ansvar för djurens välbefinnande och skötsel samt
utför arbetet under handledning av erfaren vårdpersonal, kan det dock vara lämpligt med en
introduktion till lagstiftningen, särskilt avseende personens roll och ansvar.
Ansökningar om undantag bör innehålla all relevant utbildning och tidigare erfarenhet, så att
dessa kan utvärderas eller jämföras med medlemsstatens utbildningskrav.
Medlemsstaten bör kartlägga och offentliggöra information om eventuella standardkriterier
för undantag.
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Utbildningsmoduler med respektive lärandemål
Bilaga I innehåller de framtagna utbildningsmodulerna och omfattar alla basmoduler och
funktionsspecifika moduler (kunskapskrav). Dessutom har ett antal uppgiftsspecifika moduler
och andra tilläggsmoduler utarbetats som stöd för utformningen av lämpliga kurser.

Bedömning av studieresultat
Eftersom det finns många olika sätt att bedöma studieresultat, är det opraktiskt att utveckla
fasta kriterier för godkänt/underkänt och bedömningskriterier för varje modul.
Bedömningskriterierna bör därför utarbetas av kursanordnaren och avse varje
lärandemål inom en modul som ingår i den föreslagna kursen.
Även om det finns olika sätt att bedöma enskilda individers studieresultat, t.ex. med
flervalsfrågor, skriftlig eller muntlig examination, onlineprov eller praktiska färdighetsprov,
bör man ta hänsyn till vissa aspekter när man utarbetar bedömningskriterierna:
Bedömningskriterier och kriterier för godkänt och underkänt
Kriterierna bör
•

vara objektiva och transparenta,

•

vara lättförståeliga, klara och otvetydiga,

•

ge tydliga krav för godkänt/underkänt,

•

ge tillförlitliga resultat,

•

visa att studeranden har tillägnat sig tillräckliga kunskaper i ämnet för att kunna börja
arbeta under handledning på ett sådant sätt att djuren inte i onödan utsätts för smärta,
lidande, ångest eller tillfogas bestående men, samt

•

vid behov omfatta kritiska kursmoment som studeranden måste klara.

Det bör finnas lämplig övervakning/skrivvakt vid examinationen. Närvarokraven för kursen
bör fastställas i enlighet med lärandemålen. I vissa delar av kursen kan obligatorisk närvaro
tillämpas.
Bedömningsmetoderna bör vara ekonomiskt bärkraftiga och tillgängliga.
Man behöver även överväga huruvida det ska finnas ett begränsat antal försök att nå
erforderlig nivå.
Belysande exempel på hur studieresultat kan bedömas finns i bilaga II.
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Handledning och kompetensbedömning
Det är viktigt att en kurs fullföljs på ett tillfredsställande sätt och att lärandemålen uppnås,
men detta måste följas av en lämplig handledningsperiod (såvida inte tillfredsställande
kompetens uppnås och bedöms under kursens gång) som pågår tills studeranden uppfyller
kompetenskraven, för att grundutbildningen ska kunna anses som slutförd.
God handledning kan förstärka och förbättra studieresultatet, men likaså kan olämplig
handledning få negativa konsekvenser, t.ex. om föråldrade eller dåliga metoder lärs ut.
Kvalitetskrav på en god handledare
Det är mycket viktigt att välja ut rätt personer som handledare. Den person som har hand om
praktik och handledning bör uppfylla följande kriterier:







Ha lämpliga och aktuella kunskaper och vara skicklig och kompetent i arbetet.
Ha tillräckligt lång yrkeserfarenhet för att inge respekt och ha en auktoritet som
grundar sig på kunskap och erfarenhet.
Kunna förmedla färdigheter och kunskaper till andra (krav på pedagogiska
färdigheter).
Förstå varför det är viktigt med övning och handledning.
Ha god social kompetens.
Ha en stark vilja att genomföra lagstiftningens bokstav och anda.

För komplexa försök kan det krävas mer än en handledare, t.ex. när det behövs kompetens
inom både kirurgi och anestesi.
Handledningen
Varje användare, uppfödare och leverantör ska se till att det finns en stabil ram inom vilken
utbildning och handledning kan äga rum, med tydliga kompetenskrav avseende teoretiska och
praktiska färdigheter.
Det är mycket viktigt att hela detta arbete utförs på ett enhetligt sätt.
Varje studerande bör ha:





En formell utbildningsplan som i stora drag beskriver studerandens personliga mål
och de praktiska och teoretiska färdigheter som han eller hon behöver.
En klar uppfattning om vilken kompetens som krävs inom varje färdighet.
Intyg om utbildning och kompetens.
Regelbunden översyn av utbildning, kompetens och den personliga utvecklingsplanen.

En studerandes utveckling ska dokumenteras tydligt i utbildningsjournaler i takt med
studerandens framsteg. Även handledningsnivån ska dokumenteras i utbildningsjournalerna.
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Handledningens omfattning kan delas in i fem nivåer:
4 – Handledaren är närvarande när ingreppet äger rum och ger direkt handledning och råd.
3 – Handledaren känner till när ingreppen äger rum och finns tillgänglig så att han/hon
snabbt kan ingripa vid behov (dvs. är i närheten av ingreppet).
2 – Handledaren känner till när ingreppen äger rum och finns tillgänglig för rådgivning
vid behov (dvs. är i närheten av anläggningen).
1 – Handledaren känner till när ingreppen äger rum och finns tillgänglig för diskussion
vid behov (t.ex. per telefon).
0 – Ingen handledning behövs.
Den brittiska organisationen för försöksdjursvetenskap har utarbetat riktlinjer för
handledningskraven för personer som utför försök (personliga tillståndshavare). Dessa finns
på följande webbplats:
http://www.lasa.co.uk/LASA_GP_Supervision_&_Competence_2013_final.pdf.
Kompetensbedömning
Det ska helst inte vara samma person som bedömer kompetensen och som utbildar
studeranden, men detta kan vara svårt att åstadkomma när det gäller mycket specialiserade
färdigheter och vid små anläggningar.
Studerande ska veta vilka nivåer/kriterier för godkänt/underkänt som kommer att tillämpas
vid bedömningen.
Kompetensbedömningen ska helst ske i studerandens normala arbetsmiljö. Bedömaren ska
iaktta och utvärdera hur studeranden utför försöken för att bedöma den praktiska
kompetensen.
Det är också viktigt att alla anläggningar har en mekanism som garanterar att man upptäcker
och rapporterar om någon anställd saknar kompetens eller utför sitt arbete bristfälligt, så att
lämpliga korrigerande åtgärder kan vidtas.
Utförliga exempel på hur kompetensen kan bedömas finns i bilaga III.
Granskning/upprätthållande av kompetens
Detta bör betraktas som en ständig process, och viss tillsyn bör ske inom anläggningen för att
se till att en godtagbar nivå upprätthålls.
Om det är ett längre uppehåll mellan försöken eller om de utförs sällan och/eller om personer
inte har utfört försök på en längre tid bör man överväga att ge ytterligare handledning. Likaså
bör kompetensen granskas om det har uppstått problem eller om ett nytt försök införs eller
om ett försök ändras.
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Fortbildning
Att uppfylla kraven i artiklarna 23 och 2 när det gäller fortbildning och
upprätthållande av kompetens
Enligt artikel 23.3 ska personal upprätthålla kompetensen genom en process med fortlöpande
yrkesutbildning (fortbildning). Denna process ska övervakas av den person som ansvarar för
utbildningen och som anges i artikel 24.1 c. Detta krav syftar till att se till att alla som deltar i
användning och skötsel av djur är kompetenta och insatta i ny utveckling på området.
Felasa 6 har föreslagit riktlinjer om fortbildning för de personer som deltar i skötsel och
användning av djur för vetenskapliga ändamål. Systemet baseras på tilldelning av poäng, och
50 % av poängen måste erhållas genom deltagande i godkända verksamheter som har
kontrollerats av en yrkesorganisation. Övriga 50 % kan erhållas från verksamheter som
erkänns av arbetsgivaren. Ytterligare uppgifter finns på följande webbsida:
http://www.felasa.eu/recommendations/guidelines/guidelines-for-continuingeducation-for-persons-involved-in-animal-experime/).
Det är viktigt att utbildningen är ömsesidigt erkänd och att resultaten är överförbara för alla
processer som upprättas. Det är också viktigt att åtminstone en del av fortbildningen är av
direkt betydelse för området försöksdjursvetenskap.

Dokumentation av utbildning och handledning
Utbildningsdokumentationen bör återspegla utbildningsnivå och kompetensnivå för att
kompetensen ska vara överförbar i hela EU. För närvarande finns det stora skillnader när det
gäller vilka typer av uppgifter som registreras och vem som ansvarar för registreringen, allt
från en central inrättning till enskilda aktörer. Registreringen påverkas av den kultur som
råder vid anläggningen och/eller hur anläggningen tidigare följt bestämmelserna.
Anläggningar med god laboratoriepraxis (GLP) brukar ha bra utbildningsdokumentation, och
där krävs kanske bara små eller inga ändringar. Korrekta register är mycket viktigt inom alla
utbildningsprogram och bör omfatta personalens yrkesutbildning och relevanta kompetens
före den aktuella anställningen.
Registren ska vara detaljerade ned till försöksnivå och ska vara artspecifika. De bör ange
vilken handledningsnivå som krävs, personens grundläggande kompetens samt personens
kompetensnivå för handledning och utbildning av andra.
En gemensam strategi för registrering av utbildning och kompetens underlättar rörligheten för
personal. Ett exempel på en gemensam registermall finns i bilaga IV.
6

Federation of European Laboratory Animal Science Associations (sammanslutning av europeiska
organisationer för försöksdjursvetenskap).
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DEL B
Godkännande/ackreditering av kurser
Det behövs ett system för godkännande/ackreditering av kurser för att säkerställa förtroendet
för kvaliteten på utbildningen och examinationen. Kurser kan omfatta en eller flera moduler.
Termer
Kvalitetssäkring
Upprätthållandet av en önskad kvalitetsnivå på en tjänst eller produkt – bör utföras
av modulanordnare och kommer i förekommande fall att ingå i en
ackrediteringsprocess.
Ackreditering
Process genom vilken ett intyg om kompetens, behörighet eller trovärdighet utfärdas.
Ömsesidigt erkännande
Avtal mellan två organisationer (t.ex. medlemsstaternas behöriga myndigheter) att
erkänna varandras processer eller program. Ömsesidigt erkännande kan ske mellan
institutioner för högre utbildning eller myndigheter och organ med ansvar för kvalitet
eller ackreditering.
Fördelar med ett godkännande-/ackrediteringssystem för kurser
1. Det underlättar fri rörlighet för personal.
2. Det förbättrar djurskyddet.
3. Det förbättrar kvaliteten på forskning med levande djur.
Hur bör en kurs godkännas/ackrediteras?
Ackreditering är en ömsesidig process som är beroende av god kommunikation mellan alla
parter. Ackrediteringsprocessen bör omfatta följande:






Skriftliga inlagor.
Diskussioner mellan kursanordnare och examinatorer.
Besök vid kursen.
Omprövning av ackrediteringen/godkännandet av kursen minst vart femte år, och om
det föreslås någon väsentlig förändring av genomförande, innehåll eller examination.
Säkerställande av att utbildningen verkligen genomförs i enlighet med överenskomna
krav.
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Informationskrav för godkännandet/ackrediteringen av kursen
Vid en godkännande-/ackrediteringsprocess ska kursanordnarna få tydlig information om
vilka uppgifter om kursinnehåll, genomförande och examination som ska tillhandahållas. Det
ska finnas lämpliga experter som kan bedöma de uppgifter som har lämnats in. Bland annat
ska följande uppgifter ingå:






















Sökande och institution.
Information om lärare och deras kvalifikationer/erfarenheter.
Fullständig kursplan för varje modul och respektive lärandemål.
Kursmaterial och hur det kommer att läras ut, bl.a. material som delas ut under kursen,
kurslitteratur och praktiska och teoretiska läromedel.
Hur eventuella praktiska kursmoment lärs ut och examineras.
Information om användning (och motivering för användning) av levande djur.
Beskrivning av de anläggningar där kursen äger rum.
Tidsplan och information om vilken typ av undervisning som sker vid varje
lektionstillfälle.
Kommunikation med studenter.
Vid eventuell distansutbildning, vilka metoder som kommer att användas och hur man
ska säkerställa objektiv examination.
Antal studerande per lärare både i teoretiska och praktiska moment (högst 4
studerande per lärare rekommenderas i praktiska moment).
Läraren ska helst inte vara examinator. I annat fall bör man se till att tydligt skilja
mellan övning och examination.
Hur kursen kommer att utvärderas – examination och feedback.
Bedömning av om kursen fullföljts med godkänt resultat – metoder, kriterier för
godkänt/underkänt, kritiska moment som studeranden måste klara av.
Intyg (två språk, modersmål och engelska (bilaga), rekommenderas för att främja fri
rörlighet – intyget ska ge uppgift om det huvudsakliga kursinnehållet i
informationssyfte).
Modulanordnaren ska föra register över deltagare, godkänt/underkänt resultat och
feedback.
Inlagor ska hellre innehålla för mycket information än för lite, men detta kan hanteras
med hjälp av frågeformulär från godkännande-/ackrediteringsorganet.
Närvarokrav ska ingå i förekommande fall (vilket underlättar bedömningen av
kursdeltagarnas inställning, t.ex. i en etikdiskussion).
Minst två kurser som ska hållas före godkännandet/ackrediteringen. (Observera att det
ska finnas bestämmelser för kursdeltagare när en kurs inte uppfyller kraven.)
Information till ackrediteringsorganet om närvaro och godkänt/underkänt och hur ofta
kursen ges. Denna information offentliggörs inte, utan förvaltas av
ackrediteringsorganen. De behöriga myndigheterna bör på begäran få tillgång till
feedback om kursen.
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Principer för en godkännande-/ackrediteringsprocess
1. Den ska vara oberoende av den aktör/organisation som tillhandahåller kursen.
2. Den ska vara proportionerlig och kostnadsmässigt överkomlig.
3. Kraven ska vara hållbara och enhetliga.
4. Den ska vara förtroendeingivande för studerande, lärare och medlemsstater.
5. Bedömarna ska vara kompetenta.
Ansvarsområden för dem som godkänner/ackrediterar kurser
Godkännande-/ackrediteringsorganen har i första hand följande ansvarsområden:






Erbjuda rådgivning och information till blivande kursanordnare.
Godkänna/ackreditera kurser som uppfyller de överenskomna kvalitetskriterierna.
Se till att modulerna är samstämmiga med avseende på innehåll och mål.
Se till att utbildningens genomförande och examinationen av studieresultatet
överensstämmer med fastställda mål och förfaranden.
Tillämpa och se över mekanismerna för övervakning av att utbildning och
examination ger önskat resultat.

Ram för ömsesidigt erkännande
Det krävs principer för en ömsesidig godkännande-/ackrediteringsram som grund för
ömsesidigt erkännande av utbildning som genomförts på annat håll.
För närvarande används många olika metoder för att ”godkänna” kurser inom EU.
Förfarandena administreras inte alltid av medlemsstaternas myndigheter, och det finns inte
heller något gemensamt system för att få en kurs ”godkänd” av en medlemsstat.
För att fullgöra skyldigheterna enligt artikel 23 är medlemsstaterna skyldiga att se till att
personalen har adekvat utbildning. Därför behöver medlemsstaterna ange om de utbildningar
som tillhandahålls är tillfredsställande, oavsett om de genomförs lokalt, regionalt, nationellt
eller internationellt.
Utbildningsstandarder och lärandemål måste vara tillförlitliga, men det behövs tillit och bättre
kommunikation för att åstadkomma ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna.
Det borde finnas ett forum för utbyte av information och en central förteckning över
kursutbud/kursinnehåll samt mekanismer och resurser för att se till att informationen alltid är
aktuell.
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Alla kurser bör ha någon form av oberoende tillsyn/godkännande, och detta bör även gälla för
lokala interna kurser.
Systemet för att främja ömsesidigt erkännande av och kvalitet på utbildningen på EU-nivå
bör vara kostnadseffektivt med minsta möjliga administrativa börda. Eftersom det inte finns
några särskilda medel för detta ändamål, måste systemet vara så fördelaktigt att
medlemsstater och användare är villiga att finansiera det. Europeiska kommissionen kan inte
samordna denna funktion eftersom den ligger utanför dess direkta behörighetsområde.
Kommissionen kan emellertid underlätta genom att t.ex. organisera expertgrupper med
sakkunniga i specifika frågor som rör genomförandet av direktivets krav och tillhandahålla
utbildningsinformation på sin webbplats.
Förslag till en EU-plattform och informationsportal om utbildning
En EU-plattform för en modulutbildningsram
informationsutbyte och kommunikation mellan




bör

inrättas

för

att

möjliggöra

godkännande-/ackrediteringsorgan,
kursanordnare, och
medlemsstaternas myndigheter.

Denna EU-plattform skulle ha elektronisk verksamhet och sammanträden via
audio-/videokonferenser
2–3
gånger
per
år.
Medlemsstater,
godkännande-/ackrediteringsorgan och kursanordnare bör vara lika representerade vid
plattformen. Syftet med EU-plattformen skulle vara att
1.
2.
3.
4.
5.

fastställa kriterier för godkännande-/ackrediteringsorgan,
godkänna och upprätthålla en lista över godkännande-/ackrediteringsorgan och kurser,
upprätthålla kriterier för moduler och utveckla dessa när det behövs,
utbyta information om standarder för handledning och examination,
utbyta information om standarder och mallar för registrering av utbildning och
examination, samt
6. tillhandahålla kontaktuppgifter för samarbete.
Ovanstående lista är inte fullständig, och det behövs en överenskommelse om
EU-plattformens särskilda ändamål och funktioner.
Ingen medlem bör ha någon intressekonflikt eller utöva direkt kontroll över EU-plattformen.
Dess syfte bör helt enkelt vara att fungera som ett verktyg för utbyte av information och bästa
metoder samt att ge insikt om utbildningen i varje medlemsstat, för att på så vis bygga upp ett
förtroende och främja ömsesidigt erkännande av utbildningar.
Det kommer att behövas drivkrafter för att komma framåt med detta och utarbeta ramar för
informationsportalen.
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Det är inte tänkt att denna EU-plattform ska öka byråkratin eller utöva någon form av
kontroll över processer och mekanismer för godkännande/ackreditering. Den ska inte heller
på ett otillbörligt sätt gynna en viss person eller organisation som deltar. Den ska bara vara
till hjälp och ge information.
Syftena är att






skapa och bygga på ömsesidigt förtroende för och tillit till utbildningsmekanismerna i
varje EU-medlemsstat,
uppnå målet om fri rörlighet för personal,
utbyta utbildningsresurser,
se över moduler när det behövs och komma överens om nya moduler, samt
vara en kontaktpunkt för kursinformation för studerande och kursanordnare.

Detta kommer att vara en utvecklingsprocess.

EU:s RAM FÖR ACKREDITERING AV UTBILDNINGSMODULER
FÖR DIREKTIV 2010/63/EU
MS A

MS B

MS C

MS D

MS E

MS F

MS G

Kommissionen kan
bidra genom att
tillhandahålla:

1. En informationsportal
med

EU:s PLATTFORM FÖR
FÖRSÖKSDJURSVETENSKAPLIG UTBILDNING

länkar till
• ackreditingsorgan,
• kurs-/modulanordnare,
• plats där kurs-/modulanordnare kan lägga ut
en förteckning över
kurser/moduler,

(oberoende av EU)

består av ett begränsat antal utvalda företrädare
för medlemsstaterna, ackrediteringsorganen, kurs-/modulanordnare (t.ex. 5+3+2)
som ska
– fastställa kriterier för ackrediteringsorgan,
– godkänna och upprätthålla en förteckning över ackrediteringsorgan,
– upprätthålla kriterier för moduler, och
– ha ett roterande ordförandeskap och sekretariat.

Ackrediteringsorgan
(nationellt)

Ackrediteringsorgan
(internationellt)

och

Ackrediteringsorgan
Ackrediteringsorgan
(offentligt)
(privat)

information om
• kriterier för moduler,
• handledningsstandarder,
• bedömningsstandarder,
• standarder och mallar för
dokumentation av utbildning
och examination,
• kontaktuppgifter till
EU-plattformen.

2. Tillfälliga mötesplatser
och expertgrupper
för särskilda frågor.
Kurs-/
modulanordnare

Kurs-/
modulanordnare

Kurs-/
modulanordnare

Kurs-/
modulanordnare

Kurs-/
modulanordnare

Kurs-/
modulanordnare

Kurs-/
modulanordnare

Som uppföljning av förslaget har man tagit fram en utbildningsplattform för
försöksdjursvetenskap: www.etplas.eu

20

DEL C
Roller, uppgifter och utbildning för funktionerna i artiklarna 24 och 25
Ytterligare riktlinjer har tagits fram för att hjälpa dem som har funktioner i enlighet med
artiklarna 24 och 25 att bättre förstå sina roller och för att ge förslag till utbildning för
personer med dessa funktioner.
Dessutom föreslås en önskvärd profil för varje funktion som ytterligare belyser vad rollen
kräver. Det står dock klart att prioriteringarna varierar beroende på behoven vid varje
anläggning. Likaså kan personens teoretiska och praktiska utbildning samt
arbetslivserfarenhet motivera undantag från hela eller delar av den rekommenderade
utbildningen. Den person som ansvarar för djurens skötsel och välbefinnande kan t.ex.
undantas från modul 23 om det lämnas in information om lämplig genomgången utbildning
eller lämpliga kvalifikationer gällande t.ex. vattenlevande djur eller lantbruksdjur.
Person(er) som ansvarar för att övervaka djurens välbefinnande och skötsel enligt
artikel 24.1 a
Denna roll fylls ofta av en erfaren djurvårdare eller en erfaren djurtekniker, även om den
särskilt utsedde veterinären ibland kan ta på sig denna roll. Ansvaret kan vila på en eller flera
namngivna personer, som var och en har tydligt angivna ansvarsområden.
Sådana personer bör kunna ge oberoende råd om välbefinnande och skötsel när det gäller alla
djur i anläggningen, så att de djur som föds upp, förvaras eller används i anläggningen utsätts
för så lite lidande som möjligt och mår så bra som möjligt.
Personerna i fråga ska dagligen delta aktivt i att skydda djurens välbefinnande vid
anläggningen och ska ha tillräckliga befogenheter för att kunna upprätta och bibehålla de
höga standarder för djurhållning och skötsel som fastställs i bilaga III till direktivet och för att
kunna främja en omsorgskultur såväl inom djurhållningen som hos forskarna. Det behövs ett
institutionellt stöd och en institutionell struktur, särskilt när rådgivningen från den
skötselansvarige ifrågasätts.
Personerna i fråga ska, vid behov tillsammans med den särskilt utsedde veterinären, verka
proaktivt för att förbättra djurhållning, djurskötsel och djuranvändning samt bidra aktivt till
djurskyddsorganets arbete.
Denna roll kan ha stor betydelse för att höja de vetenskapliga resultatens kvalitet.
Som benämning på denna roll föreslogs en enkel beskrivande förkortning – Icare –
Institutional Care and Animal welfare REsponsible (person med ansvar för djurskötsel och
djurskydd vid en institution).
Sammanfattning av de viktigaste uppgifterna


Inrätta ett övergripande system för kontinuerlig djurskötsel.
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o Se till att djuren kontrolleras dagligen.
o Upprätta en informations- och beslutskedja och upplysa all relevant
personal om denna.
o Se till att det finns sakkunniga som kan upptäcka eventuella avvikelser
från djurens normala hälsotillstånd och beteende.


Lämna upplysningar till djurskyddsorganet, bl.a. råd om hur försöken kan förfinas
och andra aspekter som påverkar djurens liv.



Utveckla goda förbindelser och ett gott samarbete med den särskilt utsedda
veterinären.



Utveckla och bibehålla höga standarder för djurhållning och djurskötsel som är
lämpliga för den art som används.
o Se till att arternas djurskydds- och djurhållningsbehov tillgodoses på
anläggningen.
o Se till att burar eller inhysning är anpassade efter behoven för olika
gruppstorlekar samt att miljöförhållandena är så bra som möjligt, med bl.a.
möjligheter till berikning och att de näringsmässiga kraven är uppfyllda.
o Se till att artens fysiologiska och biologiska behov tillgodoses.



Främja principerna om omsorgskultur hos personal på alla nivåer.

Förslag till profil


”Personlig auktoritet” grundad på meriter, erfarenhet, kunskap och förtroende.
o Förmåga att diskutera ”på samma nivå” som forskare för att se till att de
förstår och åtgärdar djurskyddsproblem.



Kommunikationsförmåga och diplomatisk förmåga.
o Förstå betydelsen av effektiv kommunikation och förmåga att sprida
information i lämplig form och på lämplig nivå.
o Förmåga att samarbeta med den särskilt utsedda veterinären,
djurskyddsorgan och forskare, t.ex. genom att införa och genomföra ett
förbättrat berikningsprogram.
o God förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation.




Gott omdöme – kapabel att förena forskningens och djurskyddets behov.
Fristående från forskningsprojekt i den mån det är möjligt.
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Grundutbildning
Alla personer som är ansvariga för att övervaka djurens välbefinnande och skötsel bör ha fått
lämplig utbildning. Om man kombinerar flera av de framtagna utbildningsmodulerna bör
modul 9 ingå, eftersom denna modul kräver en djupare förståelse för 3R-principen samt god
vetenskaplig praxis.
Utbildning och erfarenhet bör därför omfatta följande:






Alla basmoduler.
Funktionsspecifika moduler för funktion A (3.2, 7 och 8) och modulerna 9 och 23.
Modul 50 – ”introduktion till den lokala miljön (anläggningen)”.
Tillräcklig insikt om vetenskapliga försök för att kunna kommunicera sakkunnigt
med forskare.
Utveckling och underhåll av lämpliga journalföringssystem.

Fortbildning



Upprätthålla kunskap om standarderna för hållande och skötsel av de arter som
ingår i deras ansvarsområde.
Fortsätta att förbättra kompetensen avseende roller och ansvar.
o Förstå vad som specifikt kännetecknar rollen i fråga, hur man hanterar sitt
ansvar och samverkan/kommunikationen med djurvårdare och forskare.



Vara insatt i utvecklingen när det gäller 3R-principen, kommunikation och
förvaltning.

Person(er) som ansvarar för att se till att information finns tillgänglig om de arter som
förvaras på anläggningen enligt artikel 24.1 b
Person(er) som ansvarar för denna roll är skyldiga att se till att relevant information är
tillgänglig för dem som behöver den och att informationen är så aktuell som möjligt.
Detta omfattar all slags information om de arter som hålls och används, och inom många
olika ämnesområden, som t.ex.








fakta om de arter som används i anläggningen,
djurhållning och djurskötsel,
djurskydd och 3R-principen,
EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen, riktlinjer och lokala
regler/lokal information,
extern information och publikationer som ger relevanta riktlinjer för god praxis i
en viss aspekt eller inom ett visst arbetsområde (t.ex. Felasas riktlinjer och
rekommendationer), samt
information om nya initiativ, tekniska och praktiska framsteg och god praxis inom
ett relevant forskningsområde och i förhållande till de berörda arterna.
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I stora anläggningar är det svårt för en enskild person att vara insatt i alla frågor inom alla
vetenskapliga områden. Det behövs ett lämpligt nätverk inom anläggningen för att alla ska få
tillgång till den viktigaste informationen och för att alla relevanta uppgifter ska samlas in och
spridas på lämpligt sätt. En eller flera personer kan ansvara för specifika områden, t.ex.
djurhållning och djurskötsel och särskilda djurmodeller. Alternativt kan en person fungera
som samordnare vid anläggningen.
Det har föreslagits att djurskyddsorganet skulle kunna bidra till denna funktion genom att
hjälpa till att hitta relevant information och samordna spridningen till rätt personer.
Det är viktigt att de berörda personerna har lämplig utbildning i informationssökning och
inhämtning av data samt har tillgång till relevanta informationskällor.
Denna funktion är ibland knuten till den person som ansvarar för att övervaka djurens
välbefinnande, men personen behöver inte vara kunnig inom alla vetenskapliga områden utan
ska snarare vara bra på att samarbeta i nätverk.
Sammanfattning av de viktigaste uppgifterna









Upprätthålla kontakter för informationsutbyte (t.ex. med den nationella behöriga
myndigheten, olika specialiserade intressegrupper, bl.a. specialiserade forskarlag,
yrkesorganisationer,
Felasa
och
nationella
försöksdjursvetenskapliga
organisationer, 3R-principen samt djurskyddsorganisationer).
Söka efter och sprida aktuell information (t.ex. nya initiativ för ersättning,
begränsning och förfining inom ett visst vetenskapligt område).
Ordna och spara lokala kontaktuppgifter efter funktion, typ av roll (artikel 23.2 a–
d), forskningsintressen etc. för att kunna sprida information effektivt, dvs. till de
personer som har nytta av den (och undvika att skicka till alla, eftersom det då
finns risk för att informationen inte beaktas).
Sprida information proaktivt, om det anses lämpligt, till enskilda personer och
personal-/studentgrupper.
Vid behov eller på begäran hjälpa de personer som ansvarar för projekt att skaffa
den nödvändiga information som är relevant för deras projekt.
Kunna ge vägledning om var och hur man kan söka relevant information.

En person med denna roll bör inte arbeta ensam utan samarbeta med andra roller och i
synnerhet vara ett komplement till djurskyddsorganets arbete för att uppnå de mål som
fastställs i artikel 27.1 b. Man bör upprätta ett system som underlättar för all personal med
tillgång till de relevanta uppgifterna, t.ex. ”informationscentrum för 3R-principen”, att utföra
sitt arbete, oavsett om de är djurvårdare eller forskare.
Förslag till profil



God kommunikationsförmåga.
Utbildning i att ta fram/finna och sprida relevant information till berörda
användare/mottagare.
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Förmåga att välja ut och rikta relevant information till de personer som behöver
den (i syfte att undvika ett informationsöverflöd).

Grundutbildning
Utbildningen bör omfatta informationssökning och spridningsstrategier:







Lärandemål 2.13: Redogöra för relevanta källor till information om etik,
djurskydd och tillämpningen av 3R-principen.
Lärandemål 51.1: Känna till olika sökverktyg (t.ex. sökmotorn Go3R, EURL
ECVAM Search Guide (sökvägledning från EU:s referenslaboratorium för
alternativ till djurförsök) och sökmetoder (t.ex. systematisk genomgång och
metaanalys).
Lärandemål 51.2: Förklara vikten av att sprida undersökningsresultat oberoende
av vad de tyder på och redogöra för de viktigaste uppgifterna som ska rapporteras
när man använder levande djur i forskning, t.ex. Arrive-riktlinjerna (Animal
Research: Reporting In Vivo Experiments).
Modul 50 – ”Introduktion till den lokala miljön (anläggningen)”.

Fortbildning



Kommunikation.
Informationskällor.

Person(er) som ansvarar för personalens utbildning, kompetens och fortbildning enligt
artikel 24.1 c
Denna roll kan vara en separat tjänst inom en stor anläggning, men ofta brukar ansvaret ligga
på flera olika personer som ibland även har andra roller samtidigt. Om fler än en person har
denna roll är det viktigt att de följer samma principer och standarder, och tillsynen av denna
roll bör därför ske på anläggningsnivå, i stället för inom ett forskarlag eller en avdelning.
Personen i fråga brukar delta i att samordna utbildningen och se till att övervakning,
kompetensbedömning och fortbildning sker och registreras, i stället för att vara direkt
delaktig i utbildningens genomförande, i examinationen eller i kompetensbedömningen.
Han/hon skulle i de flesta fall inte kunna vara direkt ansvarig för den dagliga utbildningen av
varje person, så en del av det praktiska ansvaret måste delegeras till erfarna yrkesutövare som
själva också bör kunna ge utbildning och/eller handledning i den teknik som krävs.
Den person som ansvarar för utbildning och kompetens bör ha tillräcklig auktoritet för att
kunna påverka andra och för att kunna fatta beslut i utbildningsfrågor.
Sammanfattning av de viktigaste uppgifterna
Den person som ansvarar för utbildning och kompetens bör ansvara för följande uppgifter:
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Fastställa institutionens standardkrav avseende utbildning, övervakning,
kompetens och fortbildning för varje funktion i artikel 23.2 a–d och övervaka att
kraven uppfylls.
Upplysa om krav/förväntningar (t.ex. identifierat utbildningsbehov för all berörd
personal och se till att var och en i personalen är medveten om sitt eget ansvar för
att utbilda/handleda och/eller att utbildas och handledas, tills man uppnått adekvat
kompetens i förhållande till sin sakkunskap och funktion).
Informera lärare.
Identifiera lämplig utbildning (moduler, arter och särskild teknik) av erkänt hög
kvalitet.
Ta reda på och upplysa om möjligheter till/arrangemang för utbildning och
fortbildning.
Hitta lämpliga lärare till specialiserade försök/tekniker.
Utarbeta
lokala
bestämmelser
för
hela
anläggningen
om
utbildningsdokumentation och se till att det finns mekanismer för att fastställa nya
utbildningsbehov.
Inrätta mekanismer för att upptäcka när det finns behov av repetitionsutbildning
(behoven kan uppstå på flera sätt, t.ex. om ett visst försök inte har ägt rum på en
längre period eller om de kirurgiska resultaten försämrats).
Kontrollera och verifiera utbildningsdokumentation när personal flyttas över från
andra anläggningar och ta reda på vilken ny utbildning som eventuellt kan
behövas.
Ta emot och kontrollera utbildningsdokumentation och utbildningsintyg.
Ta ställning till ansökningar om undantag från utbildning och i förekommande fall
i enlighet med de kriterier som fastställts av den behöriga myndigheten.
Se till att alla registrerade uppgifter är fullständiga, korrekta och aktuella.
I samarbete med kolleger lokalt och på annat håll utveckla en konsekvent
lokal/nationell strategi eller EU-strategi för utbildning/handledning/kompetens
och för det innehåll och de detaljer som krävs vid dokumentationen av enskilda
personers utbildning (för att se till att dokumentationen är meningsfull inom och
utanför institutionen) i syfte att underlätta överföringen av personal.
Se till att kompetensen bibehålls.

Deltagande i utbildning/handledning/examination
Detta kan variera beroende på hur personens roll inom anläggningen. Om rollen
enbart omfattar förvaltning eller administration är det mindre troligt att personen
deltar i utbildning/handledning/examination. Om de uppgifter som är förknippade
med rollen har delegerats (dvs. om den personal som deltar har andra aktiva
arbetsuppgifter som projektutformare/-chef, ingår i djurvårdspersonalen eller är
särskilt utsedd veterinär), är det däremot troligt att personen är direkt delaktig i
utbildning/handledning/examination. Detta beror i varje enskilt fall på personens
bakgrund, sakkunskap och kompetens och dagliga arbete. Oavsett om den person som
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ansvarar för utbildning och kompetens är eller inte är direkt involverad i att ge
utbildning bör han/hon utöva tillsyn över utbildning, handledning, kompetens och
fortbildning inom verksamheten. Detta omfattar bl.a. att se till att utbildning äger rum,
att standarderna är godtagbara och att en enhetlig strategi antas och tillämpas av och
för all personal.
Förslag till profil
Personliga färdigheter




God kommunikationsförmåga.
Goda förvaltnings- och organisationsfärdigheter (uppgiftshantering).
God bedömningsförmåga.

Teoretiska färdigheter (alla ska betraktas som nödvändiga)








Omfattande kunskap om regelverk och lagstiftning.
Kunskap om etik och 3R-principen.
Grundläggande förståelse av forskningsprocessen.
Detaljerad kunskap om institutionspolicyer och forskningsprogram.
Ingående kunskaper om och förståelse av relevanta utbildningsbehov (såväl
nationella som internationella/inom EU).
Kunskap om de utbildningar som finns.
Förståelse för hantering av konfidentiella uppgifter, inbegripet rättsliga
skyldigheter.

Grundutbildning
Utbildningen varierar avsevärt beroende på om personen deltar aktivt eller inte i
genomförandet av utbildning, handledning eller kompetensbedömning.
De som arbetar med samordning, bekräftelse och dokumentation av studieresultat måste
känna till vad som krävs enligt lagstiftningen.
Minimikrav:




Modul 1 – ”Nationell lagstiftning”.
Modul 2 – ”Etik, djurskydd och 3R-principen” (nivå 1).
Modul 50 – ”Introduktion till den lokala miljön (anläggningen)”.

Fortbildning




Aktuell kompetens när det gäller utbildning om och nya metoder för försöksdjur.
Kunskap om EU:s plattform för utbildning och kompetens.
Grundläggande förståelse av pedagogiska principer.
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Person(er) som gör en projektbedömning enligt artikel 38
De som deltar i projektbedömningen bör dels få möjlighet till utbildning om processen,
särskilt om hur projektets mål, tillämpningen av 3R-principen och klassificeringen av
svårhetsgrad ska bedömas och hur skade-/nyttoanalysen ska utföras.
Även om man redan har infört olika strukturer för att uppfylla kraven i artikel 38 är det
önskvärt att alla delaktiga får utbildning, eftersom det skulle bidra till en öppen och enhetlig
bedömningsprocess. Utbildningen bör omfatta sammanhang, principer och kriterier för en
projektbedömning, så att bedömarna kan utarbeta opartiska och motiverade yttranden. I en
projektbedömning ska man också noggrant överväga hur effektivt 3R-principen tillämpas i
projektet.
Det är viktigt att de som utför projektbedömningen har god kännedom om vilka skador som
kan väntas på djuren och vilken nytta forskningen väntas ge, eftersom skade-/nyttoanalysen
är en central del av godkännandeprocessen. En viktig del av processen är alltså att personen
kan göra en väl underbyggd och konsekvent bedömning av svårhetsgrad. Utbildningen bör ge
information om vilka olika system som finns som stöd i processen och hur dessa kan
användas i praktiken.
Frågor om kraven på att projekt utvärderas i efterhand och hur ändringar av
projektansökningar behandlas bör också ingå i denna utbildning.
Grundutbildning




Modul 1 – ”Nationell lagstiftning”.
Modulerna 2 och 9 – ”Etik, djurskydd och 3R-principen” (nivåerna 1 och 2).
Modul 25 – ”Projektbedömare”.

Särskilt utsedd veterinär enligt artikel 25
Enligt direktivet ska alla uppfödare, leverantörer och användaranläggningar ha en särskilt
utsedd veterinär med särskild kunskap inom försöksdjursmedicin. Denna person ska ha en
rådgivande funktion när det gäller djurens välbefinnande och behandling. Den särskilt
utsedda veterinären har ett större ansvarsområde än rådgivning i sjukdoms- eller hälsofrågor,
och medverkar till att ständigt förbättra de vetenskapliga metoderna, särskilt när det gäller
förfinad modellutformning, klinisk övervakning och en omsorgskultur.
Om ”en för arbetet kvalificerad expert” (när detta är lämpligare än en veterinär) ska få ”en
rådgivande funktion vad avser djurens välbefinnande och behandling” ska denna person
redan ha den tekniska och zoologiska sakkunskap som krävs och är relevant för de berörda
arterna. Sådana personer bör ha en helhetssyn på att säkerställa god hälsa, djurhållning,
behandling och välbefinnande för de djur som är i deras vård. Dessutom ska de genomgå den
utbildning som behövs för att kunna fungera effektivt i denna roll. Detta torde åtminstone
omfatta utbildning om lagstiftning, etik och 3R-principen.
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Sammanfattning av de viktigaste uppgifterna
Att inrätta ett program för djursjukvård och samarbeta med djurskyddsorganet i syfte att
åstadkomma följande:
















Tillhandahålla rådgivning och veterinärtjänster i fråga om val av arter och
stammar (inbegripet genetiskt modifierade djur) samt transport, import och export
av djur.
Ge råd om förvärv, hållande, inhysning och skötsel av djur.
Övervaka hälsoläget, förebygga, upptäcka, behandla och kontrollera sjukdomar
(bl.a. zoonoser) samt utarbeta en katastrofplan vid utbrott.
Bidra till djurskyddsorganets arbete i frågor som rör djurs hälsa och välbefinnande
och tillämpning av 3R-principen.
Ge synpunkter och råd till forskare, den person/de personer som ansvarar för
projektet och djurskyddsorganet om modeller för djuranvändning, försöksplan (i
förekommande fall), tillämpning av 3R-principen och svårhetsbedömning av
försök.
Upptäcka och hantera incidenter som påverkar djurs hälsa eller välbefinnande,
oavsett om incidenterna hänger samman med ett försök eller inte.
Ge råd och rekommendationer om icke-kirurgiska och kirurgiska ingrepp.
Ge råd och vägledning om anestesi, analgesi, postoperativ vård och lindring av
smärta, lidande och ångest i samband med försök.
Bedöma djurens välbefinnande och bekräfta den fastställda svårhetsgraden.
Utarbeta och uppdatera lämpliga kliniska observationsformulär.
Föra korrekta veterinärjournaler.
Tillhandahålla råd och riktlinjer om tillämpning av humana slutpunkter och
eutanasimetoder.
Utföra veterinärbesiktning och ge råd och fatta beslut om följande:
o Hålla ett djur vid liv efter försöket (artikel 17).
o Djur som fångats i naturen och konstaterats vara vid dålig hälsa (artikel 9).
o Återanvändning av djur (artikel 16) och de aspekter som ska beaktas i
samband med detta.
o Utplacering av djur (artikel 19) och de aspekter som ska beaktas i samband
med detta.

En veterinär kan även lämna viktiga expertsynpunkter om projektbedömningen.
Deltagande i utbildning/handledning/examination
En veterinär kan även lämna viktiga expertsynpunkter vid bedömningen av om det
finns adekvata utbildningsprogram avseende:




Införande av en omsorgskultur i det övergripande utbildningsprogrammet.
Hantering och skötsel av försöksdjur.
Hantering och skötsel under försök.
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Kliniska observationer och korrekt registrering av dessa.
Icke-kirurgiska och kirurgiska ingrepp när det gäller den berörda arten.
Eutanasimetoder.

Grundutbildning
Veterinärer har en solid bakgrund i fråga om djurhälsa, sjukdom, välbefinnande och hygien.
Det är dock vedertaget att området försöksdjursmedicin och försöksdjursvetenskap är ett
veterinärmedicinskt specialområde och att veterinärer därför behöver kompletterande
utbildning för att kunna fylla rollen och ta ansvaret som särskilt utsedd veterinär.
En allmän förståelse för djurvård, djurhälsa och förvaltning (modul 4), identifiering av
smärta, lidande och ångest (modul 5) och anestesi, analgesi och kirurgi (modulerna 20–22)
ingår i den normala veterinärutbildningen. Artspecifik specialisering (t.ex. på icke-mänskliga
primater, fåglar, fiskar, bläckfiskar) kan man tillägna sig vid behov efter en bristanalys och
genom fortbildning. Detta är inget förkunskapskrav för att få genomgå grundutbildning till
särskilt utsedd veterinär.
Baskompetensen bör dock omfatta tillräcklig kunskap om den europeiska och nationella
lagstiftning som en särskilt utsedd veterinär kommer att behöva följa i sitt arbete.
Veterinärer bör ha adekvat specifik kompetens för de berörda arterna eller artgrupperna (och
därmed
sammanhängande
metoder)
t.ex.
inom
försöksdjursmedicin
och
försöksdjursvetenskap, inbegripet relevant kompetens som inte ingår i den grundläggande
veterinärutbildningen.
Exakt vilken kompletterande utbildning som behövs beror på anläggningens verksamhet (t.ex.
vilka arter som berörs och vilken typ av verksamhet det gäller, t.ex. uppfödare/leverantör
eller användare).
Genom att tillämpa modulsystemet för denna nödvändiga kompletterande utbildning får man
den mest ändamålsenliga utbildningen, eftersom den är individuellt anpassad. På så vis ser
man till att kompetensen skräddarsys efter anläggningens och veterinärens behov.
En person bör helst ha tillägnat sig denna baskompetens innan han/hon tillträder som särskilt
utsedd veterinär, eller snarast möjligt därefter.
En särskilt utsedd veterinär bör ha genomgått följande moduler:






Modul 1 – ”Nationell lagstiftning” med de ytterligare lärandemål som anges i
modul 24 (24.1–24.5).
Modul 9 – ”Etik, djurskydd och 3R-principen” (nivå 2) med de ytterligare
lärandemål som anges i modul 24 (24.6–24.12).
Modul 10 – ”Utformning av försök och projekt”.
Modul 50 – ”Introduktion till den lokala miljön”.
Modul 24 – ”Särskilt utsedd veterinär”.
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Fortbildning
Särskilt utsedda veterinärer bör själva ansvara för att genomgå fortbildning som är relevant
för arbetet, så att de bibehåller och utvecklar sin kompetens. De bör också rätta sig efter den
nationella veterinärmedicinska tillsynsmyndighetens minimikrav på fortbildning i det land
där de arbetar.
Fortbildning kan ske på många olika sätt, t.ex. genom konferenser, litteratur, formella kurser,
besök på plats, praktik, kongresser eller interaktion med kolleger. Beroende på vad en person
väljer kan fortbildning i vissa fall ingå i en karriärutveckling som ger ytterligare
kvalifikationer, t.ex. ett intyg inom försöksdjursmedicin (t.ex. CertLAS i Storbritannien), en
nationell examen i försöksdjursmedicin (t.ex. Fachtierarzt für Versuchstiere i Tyskland) eller
en examen från ECLAM (European College of Laboratory Animal Medicine).
Den särskilt utsedda veterinären ansvarar för att dokumentera sin fortbildning.

Användning av levande djur för utbildningsändamål
Det kan vara lämpligt att skilja mellan och definiera olika typer av utbildning, eftersom de
kan ge upphov till olika frågor när det gäller djuranvändningen: Utbildning kan dels tolkas
som spridning av allmänna principer (t.ex. i anestesi) för att den studerande ska tillägna sig
kunskap, dels som undervisning i praktiska färdigheter7.
För användning av levande djur i utbildningssyfte som kan orsaka djuren smärta, lidande,
ångest eller bestående men (enligt definitionen i artikel 3.1) krävs ett projektgodkännande.
I vilken utsträckning det är tillåtet att använda djur varierar avsevärt mellan medlemsstaterna,
och det finns vitt skilda åsikter om detta, t.ex. från rutinmässig användning för tillägnande av
färdigheter till mycket restriktiv användning under mycket speciella förhållanden.
Under alla omständigheter bör det dock finnas en avvägd och strukturerad strategi för
användningen av djur i utbildning. Varje ansökan om att få använda levande djur ska föregås
av en grundlig utvärdering av alternativa metoder. I ansökan ska man dessutom redogöra
specifikt för målen och nyttan med försöket.
Om det är motiverat att använda djur och projektet har godkänts tillämpas ofta andra
begränsningar för att minimera antalet eller lidandet, t.ex. att begränsa till ringa svårhetsgrad
eller återanvända djur under terminal anestesi.
De olika åsikterna om användning av djur i utbildning har lett till situationer där forskare från
en medlemsstat med begränsad användning av djur i utbildning har vänt sig till andra
medlemsstater just för att delta i kurser där djur används i syfte att utveckla praktiska
7

I artikel 5 f i direktiv 2010/63/EU nämns ”utbildning för att förvärva, vidmakthålla eller förbättra
yrkesfärdigheter”.
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färdigheter. Ett exempel som nämns är övning i embryoöverföring inom ramen för ett
genmodifieringsprogram.
Inom EU bör det helst råda enighet om under vilka omständigheter man behöver använda
levande djur inom utbildning och liknande bedömningar av ansökningar om den typen av
djuranvändning.
Viktigt i detta sammanhang är att antagandet av direktivet innebär att det anses godtagbart att
tillåta användning av djur för högre utbildning och utbildning för att förvärva, vidmakthålla
eller förbättra yrkesfärdigheter i EU. Den pågående diskussionen handlar därför inte om
huruvida det är motiverat att använda djur utan under vilka omständigheter det är motiverat
att använda djur.
Motivering för att använda levande djur i utbildning
Åsikterna skiljer sig åt när det gäller användning av levande djur i utbildningssyfte. I
åtskilliga medlemsstater har användningen av djur för detta ändamål minskat i många år. Om
det går att genomföra utbildning utan att använda levande djur vid vissa institut (t.ex. många
medicinska fakulteter) kan man fråga sig varför det inte skulle kunna ske på annat håll.
Utvecklingen av och tillgången till nya alternativa undervisningsmetoder/-strategier fortsätter
att öka snabbt på detta område.
Den sökande måste beskriva utförligt i vilket sammanhang djur behövs, förklara vilka
alternativ som har övervägts och varför dessa har förkastats samt ange vilka särskilda
utbildningsmål som ska nås och hur den sökande ska avgöra om målen nås.
Den sökande ska också förklara varför man inte skulle kunna visa principerna med hjälp av
iakttagelser och uppgifter från pågående vetenskapliga försök inom verksamheten.
Exempel på pedagogisk nytta som beaktas vid bedömningen av projektförslag för
utbildningsändamål:


Ett behov av att förstå och lära sig varierande reaktioner hos levande försöksobjekt.



Kontextuellt lärande i en specifik vetenskaplig miljö.



Möjligheter för studenter att uppleva försök i verkligheten och grunda sin uppfattning
i frågan på detta.

Motivering för att använda levande djur i praktisk utbildning som ger yrkesfärdigheter
Användning av levande djur för att öva upp yrkesfärdigheter diskuterades separat.
Det kan vara enklare att motivera användning av djur i utbildning som ger yrkesfärdigheter
än i annan, mer teoretisk utbildning.
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Användning av levande djur för att skaffa sig denna yrkesfärdighet bör endast vara tillåten för
de personer som är i ett skede i yrkeslivet där det anses nödvändigt att använda djur,
nämligen för dem som kommer att


arbeta med djur,



använda djur i vetenskapliga projekt, och



behöva använda djur för att utveckla kirurgisk kompetens för kliniska ändamål.

Projektansökningar och utvärderingar i samband med användning av djur inom
utbildningar
Inför varje ansökan om att få använda djur i utbildning krävs att man genom noggranna
överväganden har konstaterat att det är avgörande att använda djur för att nå
utbildningsmålen och att ingen annan alternativ metod skulle vara tillräcklig.
Om användning av djur föreslås ska man i ansökan förklara hur djuren passar in i det
övergripande utbildningsprogrammet. I samförståndsdokumentet om projektbedömning och
utvärdering i efterhand8 finns ett antal färdiga frågor som kan användas som utgångspunkt för
en projektansökningsmall i syfte att erhålla den information som behövs.
I allmänhet tillämpas en stegvis metod med användning av andra alternativ än djurförsök,
försök på döda djur och slutligen försök på levande djur.
1. Ingen användning av djur





Teori.
Demonstration av försök/metoder (eller fysiologiska reaktioner) genom att
använda t.ex. bilder, filmer och interaktiva audiovisuella verktyg.
Observation av en kompetent person som utför försöket i verkligheten inom
ramen för en pågående studie.
Övning av tekniska och praktiska färdigheter med hjälp av simulatorer.

2. Användning av döda djur
3. Användning av levande djur
a. Djur under terminal anestesi


Man bör använda samma djur för mer än ett ingrepp, eftersom
skadorna på djuret är desamma.

b. Användning av djur som är vid medvetande

8

Internet: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/project_evaluation/sv.pdf
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Om ingreppet inte påverkar experimentresultatet, eller har en
betydande inverkan på svårhetsgraden, kan övning ske på djur som
ingår i en pågående studie.
Utbildningen bör alltid inledas med undervisning om vilka
hanteringsmetoder som lämpar sig för arten/arterna i fråga.

När det gäller utveckling av praktiska färdigheter ska studerande inte få börja använda
levande djur förrän de har uppvisat adekvata färdigheter i simulator och genom arbete på
döda djur.
Den stegvisa metoden bör systematiskt utvärderas vid bedömningen av ett projekt för
utbildningsändamål. Hänsyn bör också tas till


typ av studerande – vilka färdigheter som behövs och uppgift om att dessa kommer att
användas, och



varifrån man tar de djur som ska användas, t.ex. överskottsdjur eller djur som använts i
tidigare studier men som ännu inte har avlivats.

Faktum är dock att en person inte blir fullt kompetent förrän han/hon har tillräcklig konkret
erfarenhet av att genomföra försöket. Därför behövs ett lämpligt system för övervakning och
kompetensbedömning, så att djuren inte i onödan utsätts för smärta, lidande, ångest eller
tillfogas bestående men när personen skaffar sig denna erfarenhet.
Godtagbara skador inom ramen för utbildning
Försökens svårhetsgrad bör begränsas till ”terminal” eller ”ringa”.
Det finns dock möjlighet att godta sällsynta, väl motiverade undantag från denna
allmänna princip.
Exempel på sådana undantag är


kirurgisk utbildning för att operera in ett implantat, där det kan vara viktigt att
utvärdera resultatet under tillfrisknandet, och



framtagning av läromedel som ersätter användning av levande djur i framtiden.

Bedömningen av undantag ska alltid grunda sig på det enskilda fallet och ta hänsyn till
det föreslagna arbetets skadeverkningar, nytta och utbildningsvärde.
Eftersom man inom utbildning ofta använder djur vid flera tillfällen bör man ägna
särskild uppmärksamhet åt de kumulativa effekterna av metoder som anses ligga under
gränsen för en viss svårhetsgrad, men som när de kombineras eller används vid mer än ett
tillfälle kan leda till en högre svårhetsgrad när de upprepas.

34

Vikten av kompetent handledning och tillgång till sådan kan inte nog betonas, och dessa
aspekter bör särskilt beaktas och utvärderas i förslag till projekt där levande djur används
för utbildningsändamål.
Övergång från utbildning till att arbeta under handledning
Ett av de viktigaste argumenten för att använda levande djur i utbildning är att se till att
enskilda personer som utför försök har god kompetens och inte försämrar de vetenskapliga
resultaten på grund av bristfälligt handlag.
Detta gäller inte alla undersökningar, t.ex. blodprovstagning för in vitro-studier, där risken för
försämrat välbefinnande kvarstår, även om de vetenskapliga resultaten inte påverkas negativt.
Eftersom det tar olika lång tid för olika personer att bli kompetenta, kan man inte fastställa
några exakta och fasta regler för att avgöra t.ex. hur många djur en person behöver öva på
innan han/hon kan genomföra vetenskapliga försök under handledning. Detta understryker
ytterligare hur viktigt det är att programmen för utbildning, handledning och
kompetensbedömning är väl integrerade. När en person utför ett vetenskapligt försök för
första gången bör det alltid ske under handledning. Före försöket ska handledaren göra en
kvalificerad bedömning av personens förmåga och risken för att bristfälligt handlag ska
påverka forskningen och djurets välbefinnande.
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Bilaga I
Moduler och tillhörande lärandemål
Del 1: Modulstruktur
Detta dokument ska ge vägledning om rekommenderade minimikrav på utbildning enligt
EU:s direktiv 2010/63/EU (artikel 23 och bilaga V) till medlemsstaterna och till alla som
deltar i sådan skötsel och användning av djur som omfattas av direktiv 2010/63/EU. Syftet är
att göra det möjligt att utarbeta en utbildningsram inom EU. Denna ram kommer att omfatta
bl.a. praktisk kompetens, utbildning och fortbildning för att säkerställa personalens
kompetens och underlätta fri rörlighet för personal inom och mellan medlemsstaterna.
Tanken med modulstrukturen och de tillhörande lärandemålen är att utbildningen ska
anpassas efter behoven. Det är viktigt att notera att detta dokument handlar mer om resultat
än processer och inte är avsett som normativt. Lärarna kan vara flexibla i sitt val av
kursinnehåll, utbildningsmaterial och pedagogiska metoder för att nå lärandemålen på ett sätt
som uppfyller deras nationella/lokala/institutionella och/eller individuella/gruppmässiga
behov. Lärarna får själva bedöma om de behöver komplettera innehållet för att
individanpassa utbildningen.
1) Modulstruktur
Här presenteras alla moduler som anses som minimikrav på utbildning för att en person ska
få utföra en funktion (A–D) 9 och några tilläggsmoduler som krävs för att få utföra vissa
särskilda arbetsuppgifter, t.ex. en operation. Det bör framhållas att utbildningen i vissa fall,
som beskrivs mer ingående nedan, även omfattar praktiska övningar som ska ske under
handledning. Alla moduler kan genomföras separat, men tanken är att kursanordnarna ska
kunna kombinera olika moduler till kurser som är utformade för en viss funktion eller
anpassade efter särskilda utbildningsbehov.
Modulerna (se tabellen nedan) kan delas in i tre kategorier:
1. Basmoduler utgör den grundläggande teoretiska utbildningen för all personal som utför
någon av funktionerna A–D enligt artikel 23. Det är obligatoriskt att genomgå alla
basmodulerna för att utföra funktionerna A, B, C och D (för funktion D har man utformat en
särskild skräddarsydd kurs som alternativ (se nedan)). Häri ingår modul 1 som handlar om
nationell lagstiftning.
2. Utöver basmodulerna krävs funktionsspecifika moduler (kunskapskrav) för att uppfylla
minimikravet på utbildning för en särskild funktion.

9

Funktioner i artikel 23.1: A = utföra försök på djur, B = utforma försök och projekt, C = sköta djuren och D =
avliva djuren.
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Utbildning för funktion D (avlivning av djur) kan man få antingen genom att slutföra de
basmoduler och funktionsspecifika moduler som krävs, eller genom att slutföra en alternativ
skräddarsydd modul som kombinerar de relevanta nödvändiga lärandemålen från respektive
basmodul och funktionsspecifik modul (modul 6.3 i tabellen nedan).
3. Tilläggsmoduler och uppgiftsspecifika moduler. I enlighet med principen om att anpassa
utbildningen efter behoven finns uppgiftsspecifika tilläggsmoduler som används ”efter
behov” i syfte att ge viss nödvändig tilläggsutbildning till de personer som behöver detta
innan de utför en kategori av uppgifter eller försök. De uppgiftsspecifika moduler som
beskrivs ger den utbildning som krävs för breda uppgiftskategorier (t.ex. avancerad anestesi
för kirurgiska ingrepp, se modul 21 nedan) men omfattar också andra uppgifter som anges i
direktivet, t.ex. i artiklarna 24, 25 och 38.
Artspecifik utbildning: Efter godkänd basmodul för en art eller artgrupp kan man utöka sin
kompetens till flera arter genom att visa att man nått lärandemålen för den nya arten inom
samma modul. Man måste dock inte alltid upprepa hela basmodulen om den nya arten för att
nå de lärandemål som krävs för denna art. Modulanordnarna får behörighet att själva avgöra
vilka av lärandemålen som krävs för den nya arten, eftersom dessa måste bedömas från fall
till fall.
Basmoduler – funktionerna A, B, C och D
1
2
3.1
4
5
6.1

Nationell lagstiftning
Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 1)
Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (teori)
Djurskötsel, djurhälsa och förvaltning – artspecifik (teori)
Identifiering av smärta, lidande och ångest – artspecifik
Humana avlivningsmetoder (teori)

Funktionsspecifika moduler – (kunskapskrav för) funktion A
3.2
7
8

Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (praktisk)
Minimalt invasiva ingrepp utan bedövning – artspecifik (teori)
Minimalt invasiva ingrepp utan bedövning – artspecifik (färdighet)

Funktionsspecifika moduler – (kunskapskrav för) funktion B
7
9
10
11

Minimalt invasiva ingrepp utan bedövning – artspecifik (teori)
Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 2)
Utformning av försök och projekt (nivå 1)
Utformning av försök och projekt (nivå 2)

Funktionsspecifika moduler – (kunskapskrav för) funktion C
3.2

Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (praktisk)
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Funktionsspecifika moduler – (kunskapskrav för) funktion D
3.2 Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (praktisk)
6.2 Humana avlivningsmetoder (färdighet)
Alternativt
6.3 Fristående modul endast för funktion D
Uppgiftsspecifika tilläggsmoduler
20
21
22
23
24
25

Anestesi för mindre ingrepp
Avancerad anestesi för kirurgiska eller långvariga ingrepp
Kirurgins principer
Avancerade djurhållnings-, skötsel- och berikningsmetoder
Särskilt utsedd veterinär
Projektutvärderare

Övriga tilläggsmoduler
50
51

Introduktion till den lokala miljön (anläggningen) för personer med särskilda roller
enligt direktivet
Att skaffa och tillhandahålla information

Del 2: Lärandemål
Lärandemål, uttryckt i aktiva verb (se bilaga), bidrar till att definiera de kunskaper och
färdigheter som kursdeltagarna ska kunna visa vid examinationen.
För det första var uppfattningen att en rimligt detaljerad förteckning är till nytta för
kursanordnare, men det betonas att förteckningarna är inte avsedda att vara normativa.
För det andra avser de aktiva verb som används i detta dokument för det mesta de enklare
nivåerna ”kunskap” och ”förståelse”, men de ska ändå bidra till att beskriva en rad relevanta
ämnen. Det är emellertid ett starkt argument att den moderna undervisningen om möjligt bör
gå längre än så och främja kritiskt tänkande (t.ex. utvärdering, se hierarkin av aktiva verb i
bilagan). Därigenom uppmuntras kursanordnarna att när så är möjligt främja ”fördjupat
lärande” redan under grundutbildningen, i stället för att studenterna bara memorerar fakta
eller efterbildar förevisade åtgärder (några exempel finns i bilagan).
Det är tillåtet att nå de praktiska lärandemålen separat från de teoretiska/kunskapsbaserade
lärandemålen. I fall där det inte riskerar att orsaka smärta, lidande, ångest eller bestående men
för djuren, kan en studerande börja arbeta under handledning innan det har skett någon
examination av om han/hon har nått lärandemålen. Eftersom vetenskapliga försök riskerar att
orsaka smärta, lidande, ångest eller bestående men, får en studerande endast utföra
djurskötsel- och djurhållningsuppgifter (funktion C) under handledning innan han/hon har
uppnått lärandemålen.
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I alla andra fall måste en person ha uppnått lärandemålen i en modul i enlighet med de
överenskomna godkännandekriterier som fastställts av kursanordnaren, innan personen börjar
arbeta under handledning. Detta bör leda till en godtagbar kunskapsnivå i ämnet, som
säkerställer att arbete under handledning inte i onödan orsakar smärta, lidande, ångest eller
bestående men för djuren.
Det är viktigt att notera att en studerande som uppnått dessa lärandemål inte nödvändigtvis
har tillägnat sig praktisk kompetens. Kompetens och förmågor 10 erhålls genom praktisk
tillämpning av den tillägnade kunskapen och den erfarenhet som arbetet ger. Förmågor
bedöms separat från studieresultaten.
Del 3: Moduler
Modulerna är numrerade på följande sätt, så att man kan införa nya moduler allt eftersom de
utformas:
1–19

– Basmoduler och funktionsspecifika moduler för funktionerna enligt
artikel 23

20–49

– Uppgiftsspecifika moduler och tilläggsmoduler för vissa färdigheter

50 och uppåt

– Övriga tilläggsmoduler

10

Kompetens: Den kombination av kunskaper, färdigheter och beteende som används för att förbättra
utförandet (ett omfattande begrepp som rör färdigheter, kunskap och erfarenhet).
Förmåga: En enskild persons kapacitet att utföra en uppgift korrekt (mycket smalare begrepp med inriktning på
viss verksamhet eller uppgift).
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FÖRTECKNING ÖVER MODULERNA

1
2
3.1
3.2
4
5
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10
11

Nationell lagstiftning
Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 1)
Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (teori)
Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (praktisk)
Djurskötsel, djurhälsa och förvaltning – artspecifik (teori)
Identifiering av smärta, lidande och ångest – artspecifik
Humana avlivningsmetoder (teori)
Humana avlivningsmetoder (färdighet)
Humana avlivningsmetoder – alternativ fristående modul för funktion D
Minimalt invasiva ingrepp utan bedövning – artspecifik (teori)
Minimalt invasiva ingrepp utan bedövning – artspecifik (färdighet)
Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 2)
Utformning av försök och projekt (nivå 1)
Utformning av försök och projekt (nivå 2)

B
B
B
F
B
B
B
F
F
F
F
F
F
F

20
21
22
23
24
25

Anestesi för mindre ingrepp
Avancerad anestesi för kirurgiska eller långvariga ingrepp
Kirurgins principer
Avancerade djurhållnings-, skötsel- och berikningsmetoder
Särskilt utsedd veterinär
Projektutvärderare

U
U
U
U
U
U

50

Introduktion till den lokala miljön (anläggningen) för personer med särskilda roller
enligt direktivet
Att skaffa och tillhandahålla information

Ö

51
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Modul 1: Nationell lagstiftning [nationell – basmodul]
Denna modul ger relevanta kunskaper dels om de nationella och internationella lagar och
regelverk som omfattar utformning och förvaltning av projekt med djur, dels om det juridiska
ansvaret hos de personer som deltar, t.ex. hos dem som utför djurförsök, utformar försök och
projekt, sköter djur eller avlivar djur. Modulen kan även omfatta annan relevant lagstiftning.
Lärandemål
Kursdeltagaren ska kunna följande:
1.1. Ange och beskriva de lagar och riktlinjer på nationell nivå och EU-nivå som
reglerar vetenskaplig användning av djur och i synnerhet det arbete som utförs av dem
som gör vetenskapliga försök på djur.
1.2. Ange och beskriva relaterad lagstiftning om djurs välbefinnande.
1.3 Beskriva godkännandet som behövs för att få använda, föda upp eller leverera
försöksdjur och särskilt vilka tillstånd som krävs för projekt och i förekommande fall
enskilda personer.
1.4. Räkna upp vilka informationskällor och vilket stöd som finns (när det gäller
nationell lagstiftning).
1.5. Beskriva rollen hos den personal som tas upp i artiklarna 24, 25 och 26 samt deras
lagstadgade skyldigheter och övrigt ansvar enligt den nationella lagstiftningen.
1.6. Beskriva det ansvar som åligger de lokala djurskyddsorganen och den nationella
kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål samt vilken roll
dessa organ har.
1.7. Ange vem som ansvarar för efterlevnaden vid en anläggning och hur detta ansvar
kan utövas (t.ex. genom det lokala djurskyddsorganet).
1.8. Ange vad som avgör om ett försök regleras genom nationell lagstiftning
(minimitröskel för smärta, lidande, ångest eller bestående men).
1.9. Ange vem som har huvudansvaret för djur som används i försök.
1.10. Räkna upp vilka arter, inbegripet respektive utvecklingsskeden, som omfattas av
direktivet/den nationella lagstiftningen.
1.11. Ange under vilka omständigheter de djur som omfattas av direktivet ska avlivas
på ett skonsamt sätt eller tas ur studien för att få veterinärmedicinsk behandling.
1.12. Beskriva lagstiftningen som gäller avlivning av djur som föds upp eller används
för vetenskapliga försök.
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Modul 2: Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 1) [basmodul]
Modulen ger vägledning och information för att personer som arbetar med djur ska kunna
identifiera, förstå och ge lämpliga svar på de frågor om etik och välbefinnande som
uppkommer i samband med att djur används i vetenskapliga försök i allmänhet och, i
förekommande fall, inom personernas egna arbetsprogram. Den ger information för att
enskilda personer ska kunna förstå och tillämpa den grundläggande 3R-principen.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
2.1. Beskriva de olika uppfattningar som finns i samhället när det gäller vetenskaplig
användning av djur och inse behovet av att respektera dessa olika uppfattningar.
2.2. Beskriva människans ansvar vid arbete med försöksdjur och inse att det är viktigt
att ha en respektfull och human inställning till användningen av djur i forskning.
2.3. Identifiera etik- och djurskyddsfrågor som uppkommer i deras eget arbete och
reflektera över följderna av deras egna åtgärder.
2.4. Inse att efterlevnad av etiska principer kan bidra långsiktigt till allmänhetens
förtroende och acceptans för vetenskaplig forskning.
2.5. Beskriva hur lagen utgår från en etikram som kräver att man 1) avväger skador och
nytta i samband med projekt (skade-/nyttoanalys), 2) tillämpar 3R-principen, i syfte att
göra minsta möjliga skada och mesta möjliga nytta, samt 3) främjar ett gott djurskydd.
2.6. Beskriva och diskutera betydelsen av 3R som vägledande princip för användningen
av djur i vetenskapliga försök.
2.7. Redogöra för de fem friheterna och förklara hur dessa tillämpas på olika djurarter
som används i försök.
2.8. Beskriva begreppet skador på djur, inbegripet vilken typ av lidande som kan eller
inte kan undvikas samt direkt, eventuellt och kumulativt lidande.
2.9. Beskriva systemet för klassificering av svårhetsgrad och ge exempel på varje
kategori. Beskriva kumulativ svårhetsgrad och vilka följder den kan få för
klassificeringen av svårhetsgrad.
2.10. Redogöra för bestämmelserna om återanvändning av djur.
2.11. Redogöra för betydelsen av ett gott djurskydd, bl.a. hur det påverkar
vetenskapliga resultat och varför det är viktigt av samhälleliga och moraliska skäl.
2.12. Beskriva behovet av en omsorgskultur och hur enskilda personer kan bidra till
detta.
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2.13. Redogöra för relevanta källor till information om etik, djurskydd och
tillämpningen av 3R-principen.
2.14. Känna till olika sökverktyg (t.ex. EURL ECVAM Search Guide, Go3Rs) och
sökmetoder (t.ex. systematisk genomgång och metaanalys).
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Modul 3.1: Grundläggande och lämplig biologi – artspecifik (teori) [basmodul]
Denna modul ger en introduktion till de grundläggande principerna för djurs beteende,
skötsel, biologi och djurhållning. Den omfattar anatomi och fysiologiska egenskaper, bl.a.
reproduktion, beteende samt metoder för djurhållning och berikning. Syftet är att ge det
minimum av grundkunskaper som en person behöver för att kunna börja arbeta under
handledning.
Efter denna modul bör varje person genom praktisk övning under handledning kunna tillägna
sig den sakkunskap och de färdigheter som krävs för att han/hon ska kunna utföra sin
särskilda funktion. Vilken praktisk utbildning som behövs varierar naturligtvis beroende på
funktionen.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
3.1.1. Beskriva grunderna i anatomi, fysiologi, reproduktion och beteende hos de
berörda arterna.
3.1.2. Identifiera och beskriva händelser som kan orsaka lidande, bl.a. ursprung,
transport, djurhållning, hantering och försök (på en grundläggande nivå).
3.1.3. Beskriva hur ett gott djurskydd kan främja god vetenskap, t.ex. förklara hur
brister i att tillgodose biologiska och beteendemässiga behov kan påverka
försöksresultaten.
3.1.4. Ange hur djurhållning och skötsel kan påverka försöksresultat och antal djur som
behövs, t.ex. om platsen i rummet påverkar resultatet och randomisering behövs.
3.1.5. Beskriva de relevanta djurarternas näringsbehov och förklara hur dessa kan
tillgodoses.
3.1.6. Beskriva vikten av att skapa en berikad miljö (som är lämplig både för arten och
forskningen), bl.a. med social boendemiljö och möjlighet att röra sig, vila och sova.
3.1.7. Om det är relevant för arten, känna till att det finns olika stammar och att dessa
kan ha olika egenskaper som kan påverka både välbefinnande och vetenskap.
3.1.8. Om det är relevant för arten, känna till att ändringar av genomet kan påverka
fenotypen på ett oväntat och subtilt sätt, och att det är viktigt att övervaka sådana djur
mycket noggrant.
3.1.9. Föra detaljerade register över djur som hålls på anläggningen, inbegripet
uppgifter om djurens välbefinnande, samt kunna läsa och förstå dessa register korrekt.
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Modul 3.2: Grundläggande och lämplig biologi
[funktionsspecifik modul för funktionerna A, C och D]

–

artspecifik

(praktisk)

3.2.1. Kunna närma sig, hantera eller ta upp och hålla fast ett djur och återföra det till
buren/inägnaden på ett lugnt, tryggt och empatiskt sätt, så att det inte stressar eller skadar
djuret.
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Modul 4: Djurvård, djurhälsa och förvaltning – artspecifik (teori)
[basmodul]
Modulen ger information om olika aspekter av djurs hälsa, skötsel och förvaltning, bl.a.
miljökontroller, djurhållningsmetoder, foder, hälsotillstånd och sjukdom. Den ger också
grundläggande kunskaper om personlig hälsa och zoonoser.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
4.1. Beskriva lämpliga rutiner och djurhållningsmetoder för förvaring, skötsel och
välbefinnande när det gäller ett antal av de djur som används för forskning.
Beskrivningen ska där så är lämpligt omfatta små och stora djurarter som används till
djurförsök.
4.2. Beskriva lämpliga miljö- och inhysningsförhållanden för försöksdjur och hur
förhållandena kontrolleras samt fastställa vilka konsekvenser olämpliga
miljöförhållanden får för djuren.
4.3. Känna till att djuren kan påverkas av ändringar eller avbrott i dygnsrytmen eller
ljusperioden.
4.4. Beskriva den biologiska konsekvensen av acklimatisering, tillvänjning och
utbildning.
4.5. Beskriva hur djuranläggningen är anlagd för att upprätthålla ett gott hälsotillstånd
hos djuren och möjliggöra vetenskapliga försök.
4.6. Beskriva hur man ger vatten och lämplig kost till försöksdjur, inbegripet inköp,
lagring och presentation av lämpligt foder och vatten.
4.7. Räkna upp och förstå metoderna för lämplig, säker och human hantering,
könsbestämning och begränsning av rörelsefriheten när det gäller en eller flera angivna
arter vid vanliga vetenskapliga försök.
4.8. Ange olika metoder för märkning av enskilda djur samt fördelar och nackdelar med
varje metod.
4.9. Räkna upp potentiella sjukdomsrisker i djuranläggningen, inbegripet särskilda
predisponerande faktorer som kan vara relevanta. Ange vilka metoder som finns för att
upprätthålla ett gott hälsotillstånd (inbegripet användning av barriärer och olika
skyddsnivåer samt användning av indikatordjur om så är relevant för arten).
4.10. Beskriva lämpliga uppfödningsprogram.
4.11. Beskriva hur genetiskt modifierade djur kan användas för vetenskaplig forskning
och vikten av att övervaka sådana djur mycket noggrant.
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4.12. Räkna upp korrekta förfaranden för att säkerställa hälsa, välbefinnande och
skötsel av djur under transport.
4.13. Räkna upp potentiella mänskliga hälsorisker vid kontakt med försöksdjur
(inbegripet allergier, skador, infektioner och zoonoser) samt hur dessa kan förebyggas.
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Modul 5: Identifiering av smärta, lidande och ångest – artspecifika [basmodul]
Denna modul ger kunskaper som gör det möjligt för en person att avgöra vad som är normala
förhållanden och normalt beteende hos försöksdjur och skilja mellan ett normalt djur och ett
som visar tecken på smärta, lidande eller ångest som skulle kunna bero på sådana faktorer
som miljö, djurhållning eller utförda experiment. Den ger även information om
svårhetsgrader, kumulativ svårhetsgrad och tillämpning av humana slutpunkter.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
5.1. Känna igen individers normala eller önskvärda beteende och utseende i förhållande
till art, miljö och fysiologiskt tillstånd.
5.2. Känna igen onormalt beteende och tecken på obehag, smärta, lidande eller ångest
samt tecken på positivt välbefinnande och principer för hantering av smärta, lidande och
ångest.
5.3. Diskutera de faktorer som ska beaktas och de metoder som finns för att bedöma och
registrera djurs välbefinnande, t.ex. poängsättningsark.
5.4. Förklara vad en human slutpunkt är. Ange vilka kriterier som ska tillämpas för att
fastställa humana slutpunkter. Ange vilka åtgärder som ska vidtas när en human slutpunkt
nås och överväga vilka möjligheter det finns att förfina metoderna så att man kan avsluta
vid en tidigare slutpunkt.
5.5. Beskriva den klassificering av svårhetsgrader som tas upp i direktivet och ge exempel
inom varje kategori. Förklara kumulativ svårhetsgrad och hur den kan påverka
klassificeringen av svårhetsgrad.
5.6. Beskriva under vilka omständigheter det kan vara nödvändigt att ge bedövning eller
smärtlindring för att minimera smärta, lidande, ångest eller bestående men.
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Modul 6: Humana avlivningsmetoder
6.1: Humana avlivningsmetoder (teori) [basmodul]
Modulen ger information om principerna för human avlivning och behovet av att det alltid
måste finnas någon tillgänglig som vid behov snabbt kan avliva ett djur på ett skonsamt sätt.
Modulen omfattar information och beskrivningar av de olika metoder som finns, uppgifter
om vilka metoder som lämpar sig för vilka arter och information för att hjälpa kursdeltagarna
att jämföra de metoder som är tillåtna och välja den lämpligaste metoden.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
6.1.1. Beskriva principerna för human avlivning (t.ex. vad som är ”en skonsam död”).
6.1.2. Beskriva de olika metoder som får användas för att avliva de berörda djuren och
hur olika metoder kan påverka vetenskapliga resultat samt hur man väljer den lämpligaste
metoden.
6.1.3. Förklara varför det alltid ska finnas någon tillgänglig som har kompetens att avliva
djuren (oavsett om det är vårdpersonalen eller den person som utför försöken).

6.2: Humana avlivningsmetoder (färdighet)
[funktionsspecifik modul för funktion D och uppgiftsspecifik tilläggsmodul för
funktionerna A och C efter behov]
Modulen ger praktisk övning av det innehåll och de principer som ingår i modul 6.1 och
omfattar praktisk övning i lämpliga metoder för respektive arter och lämpliga metoder för
dödförklaring.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
6.2.1. Utföra eutanasi på ett kunnigt och humant sätt med lämpliga metoder för berörda
arter som används som försöksdjur.
6.2.2. Visa hur man bekräftat att djuret har dött och hur kadaver ska hanteras eller på
annat sätt bortskaffas.
6.3: Humana avlivningsmetoder – alternativ fristående modul för dem som endast utför
funktion D
Denna modul har utformats för dem som endast utför funktion D. Modulen är obligatorisk för
denna funktion och kan erbjudas som alternativ till ett antal andra moduler för personer som
endast kommer att arbeta med human avlivning av djur. I modulen kombineras lärandemål
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från de moduler som handlar om lagstiftning, etik och 3R-principen med praktisk
djurhållning, säkra arbetsmetoder samt de teoretiska och praktiska delarna av modulerna om
human avlivning.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
i)

Lagstiftning, 3R-principen och etik (dvs. delar av modulerna 1 och 2)
6.3.1. Beskriva regelverket för vetenskaplig användning av djur och i synnerhet för
kontroller som avser human avlivning och bekräftelse av att djuret har dött – inbegripet
namngivna personers och djurskyddsorganets roll.
6.3.2. Känna till och respektera de olika åsikter som finns i samhället om vetenskaplig
användning och human avlivning av djur.
6.3.3. Förstå de etiska principer som ligger bakom användningen av djur och sin egen
roll i att bidra till ”omsorgskulturen”.
6.3.4. Redogöra för olika sätt att tillämpa 3R-principen vid human avlivning av djur.

ii)

Artspecifik hantering (dvs. delar av modul 3)
6.3.5. Demonstrera lämpliga metoder för säker och kompetent hantering av berörda
arter. Närma sig, hantera eller ta upp och hålla fast ett djur och återföra det till dess
bur/inägnad på ett lugnt, tryggt och empatiskt sätt som inte stressar eller skadar djuret.
Förklara varför det är viktigt med korrekta och säkra djurtransporter.
6.3.6. Beskriva normalt och onormalt beteende och beteendebehov hos berörda arter
samt känna igen och diskutera strategier för att minimera och åtgärda smärta, lidande
och ångest.
6.3.7. Beskriva översiktligt de berörda arternas grundläggande biologiska behov och
djurhållningsbehov.

iii)

Säkra arbetsrutiner
6.3.8. Diskutera vikten av korrekt lagring och hantering av kemiska medel för human
avlivning och god hygien på arbetsplatsen.
6.3.9. Beskriva korrekta förfaranden för att hantera oavsiktlig exponering eller spill.
6.3.10. Beskriva de grundläggande hygienreglerna, även i förhållande till arbetsplatsen.
6.3.11. Redogöra för vikten av korrekt hantering av olika kategorier av avfall (kliniskt
avfall, farligt avfall och vanligt avfall) samt beskriva lämpliga strategier för detta.
6.3.12. Förklara hur tekniska lösningar i kombination med personlig skyddsutrustning
kan minimera exponeringen för försöksdjursallergener och förebygga sensibilisering.
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6.3.13. Ange de kliniska symtom som brukar tyda på allergi mot försöksdjur.
6.3.14. Beskriva vad som menas med zoonoser och förklara varför kontakt med olika
arter (särskilt icke-mänskliga primater) utgör en potentiell risk för människors hälsa.

iv)

Artspecifik human avlivning (modulerna 6.1 och 6.2)
6.3.15. Beskriva principerna för human avlivning (t.ex. vad som är en skonsam död).
6.3.16. Beskriva vilka olika avlivningsmetoder som får användas för de berörda djuren,
hur olika metoder kan påverka vetenskapliga resultat, i förekommande fall, och hur
man skall välja den lämpligaste metoden.
6.3.17. Förklara varför det alltid ska finnas någon tillgänglig som har kompetens att
avliva djuren (oavsett om det är vårdpersonalen eller den person som utför försöken).
6.3.18. Utföra eutanasi på ett kunnigt och humant sätt med lämpliga metoder för
berörda arter som används som försöksdjur.
6.3.19. Visa hur man bekräftat att djuret har dött och hur kadaver ska hanteras eller på
annat sätt bortskaffas.
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Modul 7: Minimalt invasiva ingrepp utan bedövning – artspecifika (teori)
[funktionsspecifik modul för funktionerna A och B]
Modulen ger en introduktion till teorin om mindre ingrepp. Den ger information om lämpliga
metoder för djurhantering och begränsning av djurens rörelsefrihet samt om lämpliga
injicerings-, doserings- och provtagningsmetoder för arten i fråga. Den bör ge deltagarna
tillräcklig information för att de ska förstå vilka krav de måste uppfylla för att få börja med
praktisk övning av dessa färdigheter under handledning.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
7.1. Beskriva vilka metoder och principer som lämpligen ska tillämpas vid djurhantering
(bl.a. metoder för att begränsa djurs rörelsefrihet manuellt eller i dess miljö).
7.2. Beskriva vilka biologiska effekter försök och begränsning av rörelsefriheten får på
djurets fysiologi.
7.3. Redogöra för möjligheter att förfina försök och begränsning av rörelsefrihet, t.ex.
genom träning (med positiv förstärkning), tillvänjning och socialisering av djur.
7.4. Beskriva metoder/rutiner för t.ex. injicering, provtagning och dosering
(administrationsvägar/volymer/frekvens), ändring av födan, sondmatning, vävnadsbiopsi,
beteendemässiga tester, användning av metabolismburar.
7.5. Beskriva hur man utför mindre ingrepp och ange lämpliga provtagningsvolymer och
provtagningsfrekvenser för de berörda arterna.
7.6. Redogöra för behovet av såväl noggrannhet och enhetlighet vid vetenskapliga försök
som korrekt registrering och hantering av prover.
7.7. Beskriva lämpliga metoder för bedömning av djurs välbefinnande i förhållande till
försökens svårhetsgrad och veta vilka åtgärder det är lämpligt att vidta.
7.8. Känna till att förfining är en fortlöpande process och veta var det finns relevant och
aktuell information.
7.9. Beskriva hur de berörda arterna påverkas biologiskt av transport, acklimatisering,
djurhållningsförhållanden och försök samt beskriva hur dessa effekter kan minimeras.

52

Modul 8: Minimalt invasiva förfaranden utan bedövning – artspecifik (färdighet)
[funktionsspecifik modul för funktion A]
Denna modul omfattar den praktiska utbildning som är relevant för modul 7. Praktisk
utbildning för mindre ingrepp kan läras ut genom ett antal metoder med olika verktyg som
finns och är utformade för ändamålet (detta innebär troligen användning av syntetiska
djurmodeller eller kadaver). Modulen bör vara utformad så att kursdeltagarna får en sådan
kompetensnivå att de kan börja arbeta under handledning utan att det vållar smärta, lidande,
ångest eller bestående men för djuret.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
8.1. Välja ut och förklara de bästa metoderna för vanliga ingrepp (t.ex. blodprovstagning
och tillförsel av substanser) inbegripet administrationsväg/volym/frekvens enligt vad som
är lämpligt.
8.2. Visa att de kan hantera och hålla fast ett djur i det läge som är bäst för ingreppet i
fråga.
8.3. Utföra mindre ingrepp under övervakning på ett sätt som inte orsakar onödig grad av
smärta, lidande, ångest eller bestående men.
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Modul 9: Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 2)
[funktionsspecifik modul för funktion B]

Modulen ger vägledning och information för att personer som utformar försök och projekt
(funktion B i artikel 23) ska kunna redogöra i detalj för olika aspekter av etik och
3R-principen samt följa dessa principer när det gäller de frågor om etik och djurskydd som
uppstått i samband med användning av djur i vetenskapliga försök inom deras eget
arbetsprogram.
Syftet med denna modul är att se till att de som utformar försök har en djupare och bredare
kunskap om de övergripande frågorna. Den viktigaste skillnaden mellan modulerna på nivå 1
och nivå 2 om etik, djurskydd och 3R-principen är inte nödvändigtvis vilka ämnen som tas
upp (vilket inte upprepas här) utan att några av ämnena behandlas mer ingående och med
högre förväntningar på själva studieresultatet. Exempelvis finns det vissa element som
kursdeltagaren ska känna till och kunna beskriva på nivå 1 men förstå mer ingående och
kunna diskutera på nivå 2. Kursdeltagarna får genom denna modul också lära sig att hålla sig
informerade i syfte att ständigt följa 3R-principen i sitt arbete allt eftersom nya metoder och
strategier utvecklas.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
9.1. Förstå att det finns många olika aspekter på etik, välbefinnande och vetenskap i
samband med användningen av djur i vetenskapliga försök, och att synsätten i alla dessa
frågor förändras med tiden och påverkas av kultur och kontext.
9.2. Förstå att det därför behövs en fortlöpande kritisk granskning av motiveringen för att
använda djur samt att 3R-principen behöver tillämpas i alla projektskeden.
9.3. Inse att det finns etiska gränser för vad som anses tillåtligt enligt direktivet och att
det även inom denna rättsliga ram troligen finns nationella och institutionella skillnader i
detta avseende.
9.4. Förklara att lagstiftningen kräver att motiveringen av arbetsprogram bedöms genom
att väga potentiella skador på djuren mot den sannolika nyttan, att man måste göra så
liten skada som möjligt på djuren och så stor nytta som möjligt.
9.5. Förstå och skaffa den information som behövs för att göra en tillförlitlig
skade-/nyttoanalys och förklara varför de anser att den potentiella nyttan överväger de
sannolika skadeverkningarna.
9.6. Förstå behovet av att förmedla lämplig information till en bredare målgrupp och
kunna utarbeta en lämplig icke-teknisk projektsammanfattning för detta ändamål.
9.7. Redogöra för vikten av att sprida information som främjar kunskaper om etiska
frågor, gott djurskydd, god vetenskap och tillämpning av 3R-principen.
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Modul 10: Utformning av försök och projekt (nivå 1)
[funktionsspecifik modul för funktion B och tilläggsmodul för funktion A (efter behov)]
Denna modul är obligatorisk för personer som ska utforma projekt (funktion B), men den är
också till nytta för forskare som på något sätt deltar i utformningen av de försök som de utför
(funktion A). Modulen ger information om olika typer av försöksplaner, möjliga orsaker till
och eliminering av systematiska fel, statistisk analys och information om var man kan hitta
expertis som stöd vid försök, utformning, planering och resultattolkning.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
10.1. Förklara begreppen precision och diskriminering (som diskuteras av Russel och
Burch m.fl.).
10.2. Förklara begreppet variabilitet, dess orsaker och metoder för att minska
variabiliteten (användningsområden och begränsningar av isogena stammar, utavlade
djurbesättningar, genetiskt modifierade stammar, ursprung, stress och värdet av
anpassning, kliniska eller subkliniska infektioner samt grundläggande biologi).
10.3. Beskriva möjliga orsaker till systematiska fel och hur man kan minska dem (t.ex.
formell randomisering, blindförsök och möjliga åtgärder när randomisering och
blindförsök inte är möjliga.)
10.4. Ange försöksenheten
(pseudoreplikation).

och

identifiera

problem

med

icke-oberoende

10.5. Beskriva de variabler som påverkar signifikans, bl.a. innebörden av statistisk styrka
och ”p-värden”.
10.6. Identifiera
resursekvation).

formella

sätt

att

fastställa

urvalsstorlek

(styrkeanalys

eller

10.7. Räkna upp de olika typerna av formella försöksplaner (t.ex. fullständigt
randomiserad, randomiserat blockförsök, upprepad mätning [på samma försöksobjekt],
försöksplan med romersk kvadrat och faktorförsök).
10.8. Beskriva hur man får tillgång till experthjälp vid utformningen av ett experiment
och vid tolkning av försöksresultat.
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Modul 11: Utformning av försök och projekt (nivå 2)
[funktionsspecifik modul för funktion B]
Modulen ger relevanta kunskaper om de nationella och internationella lagar och regelverk
som gäller för projektutformning och projektförvaltning samt om det juridiska ansvaret i
samband med detta.
Kursdeltagarna ska kunna identifiera, förstå och åtgärda de etik- och djurskyddsfrågor som
uppkommer i samband med användningen av djur i vetenskapliga försök i allmänhet, och
särskilt inom deras egna arbetsprogram. Dessa har behandlats i modul 2.
Kursdeltagarna ska kunna utveckla, leda och kontrollera ett arbetsprogram i syfte att fullgöra
de angivna syftena och samtidigt se till att följa bestämmelserna i alla regelverk som gäller
för projektet. Detta omfattar även att tillämpa 3R-principen under hela arbetsprogrammet.
Lärandemål avseende begränsning behandlas i modul 2.
Lärandemål
Kursdeltagarna bör kunna följande:
i)

Juridiska frågor
11.1. Beskriva utförligt huvuddelarna av den nationella lagstiftningen om vetenskaplig
användning av djur och i synnerhet redogöra för det juridiska ansvaret hos dem som
utformar försök och projekt (personal med funktion B) och det juridiska ansvaret hos
övriga personer med lagstadgade skyldigheter enligt den nationella lagstiftningen (t.ex.
personer som ansvarar för regelefterlevnad, veterinärer, djurvårdare och
utbildningsansvariga).
11.2. Ange de huvudsakliga syftena med övrig tillämplig EU-lagstiftning och
internationell lagstiftning och därmed sammanhängande riktlinjer som påverkar djurs
välbefinnande och användning av djur. Detta omfattar även direktiv 2010/63/EU och
lagstiftning och riktlinjer avseende veterinärvård, djurhälsa, djurskydd, genetisk
modifiering av djur, djurtransporter, karantän, hälsa och säkerhet, växt- och djurliv samt
bevarande.

ii)

God vetenskaplig praxis
11.3. Beskriva de goda vetenskapliga principer som krävs för att nå tillförlitliga resultat,
inbegripet behovet av tydliga och otvetydiga hypoteser, god försöksplanering,
försöksmetodik samt resultatanalys. Ge exempel på konsekvenserna av att inte följa en
sund vetenskaplig strategi.
11.4. Förstå behovet av att rådgöra med sakkunniga och använda lämpliga statistiska
metoder, redovisa orsakerna till biologiska variationer samt se till att experimenten är
samstämmiga.
11.5. Diskutera betydelsen av att med både vetenskapliga och etiska skäl kunna motivera
beslutet att använda levande djur, inbegripet val av modeller, deras ursprung, beräknat
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antal och levnadsstadier. Beskriva de vetenskapliga, etiska faktorer
djurskyddsfaktorer som påverkar valet av lämplig modell med eller utan djur.

och

11.6. Beskriva situationer då det kan vara nödvändigt att göra pilotförsök.
11.7. Förklara behovet av att vara insatt i den aktuella utvecklingen inom
försöksdjursvetenskap och försöksdjursteknik för att säkerställa god vetenskaplig praxis
och djurens välbefinnande.
11.8. Förklara vikten av noggrann vetenskaplig teknik och redogöra för kraven enligt
vedertagna kvalitetsstandarder som t.ex. god laboratoriesed (GLP).
11.9. Förklara vikten av att sprida undersökningsresultaten oavsett vad de tyder på och
beskriva de viktigaste uppgifterna som ska rapporteras när man använder levande djur i
forskning, t.ex. Arrive-riktlinjerna.
iii)

Genomförande av 3R-principen
11.10. Visa ingående kunskaper om principerna om ersättning, begränsning och förfining
samt hur man genom dessa principer säkerställer god vetenskap och ett gott djurskydd.
11.11. Förklara vikten av litteratur- och internetsökningar, diskussioner med kolleger och
med relevanta yrkesorganisationer när det gäller att hitta möjligheter att tillämpa varje del
av 3R-principen.
11.12. Ange relevanta informationskällor rörande etik, djurskydd och tillämpning av
3R-principen.
11.13. Förklara hur man använder olika sökverktyg (t.ex. EURL ECVAM Search Guide
och Go3Rs) och sökmetoder (t.ex. systematisk genomgång och metaanalys).
11.14. Ge exempel på alternativa metoder och forskningsstrategier som ersätter, undviker
eller kompletterar användningen av djur i olika typer av forskningsprogram.
11.15. Identifiera, bedöma och minimera samtliga påfrestningar på djurs välbefinnande
under hela djurets livstid (däribland skador i samband med anskaffning, transport,
hållande och skötsel, hantering, försök och human avlivning). Förklara och ge exempel på
bedömningsblad för att uppskatta välbefiinnande
11.16. Ange och tillämpa lämpliga humana slutpunkter och fastställa lämpliga kriterier
för att avgöra när den humana slutpunkten är nådd.
11.17. Beskriva tänkbara konflikter mellan förfining och begränsning (t.ex. vid
återanvändning) och vilka faktorer som ska beaktas för att lösa denna konflikt.
11.18. Ange vilka krav och kontroller som tillämpas vid utplacering av djur samt
eventuella relevanta riktlinjer för utplacering.
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iv)

Skyldigheter
11.19. Förklara behovet av att känna till lokala bestämmelser om projekt, t.ex.
förfaranden för beställning av djur, inhysningsstandarder, bortskaffning av djur, säkra
arbetsmetoder och säkerhet samt vilka åtgärder som ska vidtas om det uppstår
oförutsedda problem med något av detta.
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Modul 20: Anestesi för mindre ingrepp
[uppgiftsspecifik tilläggsmodul för funktionerna A och B efter behov]
Modulen ger vägledning och information till personer som i sitt arbete med djur måste
använda sedering eller kortvarig anestesi under en kort period vid ett försök av låg smärtnivå.
Denna modul har följande syften:
- Att introducera kursdeltagarna i hur man administrerar bedövningsmedel till
försöksdjur.
- Att diskutera följande aspekter av anestesi: preanestetiska överväganden, effekter av
anestetika, administration av anestetika, regional/lokal/allmän bedövning, akuta
tillstånd i samband med anestesi och återhämtning från anestesi.
- Att ge information om effekterna av de läkemedel som används vid anestesi.
- Att ta upp möjliga biverkningar av anestesi och effekter på återhämtningen.
- Att diskutera akuta tillstånd i samband med anestesi och hur de behandlas.
- Att fastställa när anestesi kan äventyra forskningen.
Lärandemålen syftar till att ge de grundläggande kunskaper som krävs för lämplig och säker
sedering eller kortvarig anestesi, med enkel induktion och grundläggande underhåll för att
utföra mindre ingrepp i enlighet med nedanstående definition.
- Enkel induktion (t.ex. induktion i kammare eller enkel intraperitoneal administration,
inget krav på endotrakeal intubering).
- Grundläggande övervakning av anestesidjup genom att känna på och observera djuret.
Att underhålla anestesin väntas okomplicerat vid stabilt anestesidjup och stabil
underhållstakt.
- Kort varaktighet (upp till cirka 15 minuter för gnagare – underhåll av anestesi för
avbildning – om anestesin väntas pågå längre än så, måste studeranden ha genomgått
ytterligare moduler, se modul 10 nedan).
- Användning endast för mindre ingrepp – endast icke-invasiva/ytliga ingrepp (hudnivå,
inga ingrepp i kroppskaviteter såvida inte terminal anestesi används), tillgång till
ytliga vener och blodprovstagning, identifiering med hjälp av subkutant mikrochip
eller svanstippsprov (begränsad biopsi av svanstipp), anestesi för begränsning av
rörelsefrihet.
- Ingen smärta eller kortvarig/ringa smärtnivå.
- Inga högriskdjur eller känsliga djur.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
20.1. Definiera sedering samt lokal och allmän anestesi.
20.2. Ange anestesins tre komponenter och förstå att olika anestetika framkallar dessa
komponenter i olika grad.
20.3. Definiera balanserad anestesi och veta att det bästa sättet att uppnå detta är att
kombinera läkemedel för att åstadkomma alla anestesins tre komponenter i en godtagbar
grad.
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20.4. Redogöra för varför och när sedering eller anestesi kan användas för begränsning av
rörelsefriheten.
20.5. Räkna upp vilka faktorer som ska beaktas vid preanestetisk bedömning av djur – hur
man utför en grundläggande hälsokontroll, överväger fysiologiska eller patologiska
tillstånd hos den modell de arbetar med och hur dessa kan påverka valet av anestetika.
20.6. Diskutera relativa fördelar eller nackdelar med och principer för urval av olika
anestetika och hur de används, inbegripet beräkning av doser, i relevanta arter, injicerbara
och flyktiga ämnen (eller lösningar när det gäller vattenlevande arter) och metod för
lokalbedövning.
20.7. Redogör för vikten av att minimera stress före anestesi för att minska sannolikheten
för komplikationer på grund av anestesi.
20.8. Känna till när det är lämpligt med premedicinering i samband med olika
anestesimetoder.
20.9. Beskriva och visa korrekt uppbyggnad, funktion och underhåll av anestesiutrustning
som är lämplig för djurarten i fråga.
20.10. Utvärdera och bedöma de olika nivåerna och dimensionerna av anestesi (medveten
excitation, ofrivillig excitation, kirurgisk anestesi (lätt, medium och djup), överdosering).
20.11. Räkna upp de faktorer som tyder på att ett djur är tillräckligt bedövat (stabilt och
tillräckligt djupt) för de ingrepp som ska ske och vilka åtgärder som ska vidtas vid
biverkningar. Detta inbegriper grundläggande anestesiövervakningsmetoder, såsom att
känna på och observera djuret och bl.a. bedöma om djuret har reflexer som är normala för
arten.
20.12. Beskriva metoder för att optimera postanestetisk återhämtning (t.ex. med
värmefiltar, smärtlindring, motmedel, tillgång till föda och vatten, miljöförhållanden) för
att se till att djuret återhämtar sig smidigt och snabbt från anestesin.
20.13. Visa god insikt om säkra/goda arbetsmetoder när det gäller användning, förvaring
och avfallshantering av anestetika och smärtlindringsmedel.
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Modul 21: Avancerad anestesi för kirurgiska eller långvariga ingrepp
[uppgiftsspecifik tilläggsmodul]
Denna modul är kopplad, dock inte uteslutande, till kirurgimodulen (22). ”Kirurgiska
ingrepp” omfattar alla ingrepp som inte definieras som ”mindre ingrepp” i inledningen till
modul 20. Ingrepp som varar längre än 15 minuter definieras som långvariga, och sådana
ingrepp kan kräva ytterligare eller fortsatt dosering (inbegripet anestesi för avbildning).
I denna modul diskuteras också smärtlindring vid smärtsamma ingrepp som operation, genom
användning av bedövningsmedel och smärtstillande läkemedel. Anestesi används även för att
åstadkomma muskelavslappning, motverka reflexer och få ett djur att förlora medvetandet för
andra ändamål än att förhindra smärtförnimmelse. Exempelvis krävs anestesi för MRT,
datortomografi och andra minimalt invasiva avbildningsmetoder.
I försök används många olika djurarter och stammar och likaså varierande anestetika. Därför
ska en lämplig anestesimetod utvecklas i samråd med en veterinär.
Om syftet inte enbart är att begränsa djurets rörelsefrihet, innebär behovet av anestesi för att
utföra ett ingrepp att ingreppet skulle vara smärtsamt för ett vaket djur. Viss smärta kan
dessutom kvarstå efter det att djuret återhämtar sig från anestesin, så smärtstillande medel bör
användas. Vissa läkemedel som beskrivs förekommer både i anestesi- och i kirurgimodulerna.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
21.1. Redogöra för varför och när anestesi kan användas, inbegripet ytterligare faktorer
som är relevanta för långvarig anestesi.
21.2. Redogöra för behovet av preanestetisk bedömning av djur och räkna upp de faktorer
som ska beaktas, bl.a. acklimatisering.
21.3. Diskutera användningen av preanestetiska medel och smärtstillande medel i ett
balanserat anestesisystem.
21.4. Känna till att man brukar använda flera läkemedel vid såväl premedicinering som
induktion och underhåll av anestesi hos relevanta arter i försöken samt ange var man kan
få råd om de olika läkemedel som finns och deras användning.
21.5. Beskriva hur ett djurs parallella sjukdom kan göra att det krävs ett särskilt
anestesisystem, särskild övervakning eller särskild vård.
21.6. Ange vilka typer av bedövningsmedel som används för induktion och underhåll av
narkos, deras för- och nackdelar och när de kan användas.
21.7. Beskriva hur bedövningsmedlen samverkar för att i olika hög grad framkalla de tre
anestesikomponenterna och hur man på bästa sätt åstadkommer en balanserad anestesi
genom att kombinera bedövningsmedlen.
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21.8. Visa tillräcklig insikt om bedövningsmedel med låg smärtstillande verkan, vilket
eventuellt gör det nödvändigt med ytterligare smärtlindring.
21.9. Räkna upp de faktorer som ska beaktas vid övervakning av anestesi, både avseende
anestesidjup och fysiologisk stabilitet. Ange hur man avgör om ett djur är tillräckligt
djupt nedsövt för att smärtsamma ingrepp ska kunna utföras och vilka åtgärder som ska
vidtas vid biverkningar.
21.10. Ange vilka metoder som kan användas som stöd för övervakning av anestesi (t.ex.
EKG, blodtryck, mätning av urinmängd, syremättnad i blodet, CO2) och hur dessa kan
övervakas.
21.11. Övervaka anestesidjup och vitala tecken hos djuren, med hjälp av såväl kliniska
symtom som elektronisk utrustning vid behov.
21.12. Beskriva och visa korrekt uppbyggnad, funktion och underhåll av anestesi- och
övervakningsutrustning som är lämplig för djurarten i fråga.
21.13. Visa kompetens när det gäller att registrera och tolka registrerade uppgifter om
pre- och postanestetisk induktion samt under själva anestesin, och likaså när det gäller att
hantera tillsyn och vård av djuret på ett korrekt sätt.
21.14. Redogöra för de problem som kan uppstå under anestesi, veta hur dessa kan
undvikas och kunna hantera de problem som eventuellt uppstår.
21.15. Visa kunskaper om mekanisk ventilation.
21.16. Beskriva metoder för att optimera postanestetisk återhämtning för att se till att
djuret återhämtar sig smidigt och snabbt från anestesin, som i basmodulen men med de
ytterligare metoder som krävs, bl.a. smärtlindring och vätskeersättning, för djur som
genomgått kirurgiska ingrepp med långvarig anestesi.
21.17. Överväga hur återhämtningen påverkas av anestesi och kirurgiska ingrepp.
21.18. Förstå hur valet av bedövningsmedel avgör återhämtningstakten och beskriva hur
återhämtningstakten styrs av kvaliteten på anestesin och hur länge den varar.
21.19. Beskriva de problem som kan uppstå (under perioden efter en operation), och hur
dessa kan undvikas eller hanteras om de skulle uppstå.
21.20. Diskutera hur ett program för smärtlindring kan integreras i ett övergripande
system för perioperativ vård.
21.21. Redogöra för en del av problemen med att identifiera djurs smärta och
smärtbehandla djur.
21.22. Visa tillräckligt ingående kunskaper om smärtstillande medel för att kunna tillföra
dem på ett säkert sätt, inbegripet administrationssätt och eventuella biverkningar.
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21.23. Ha insikt om säkra/goda arbetsmetoder när det gäller användning, förvaring och
avfallshantering av anestetika och smärtlindringsmedel.
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Modul 22: Kirurgins principer
[uppgiftsspecifik tilläggsmodul för funktionerna A och B efter behov]
Denna modul omfattar principer för preoperativ bedömning och vård av djur, förberedelser
för kirurgi, inbegripet förberedelse av utrustning och aseptisk metod, samt principerna för en
framgångsrik operation.
Modulen ger information om möjliga komplikationer, postoperativ vård och övervakning
samt uppgifter om läkningsprocessen.
Den omfattar också mer praktiska moment, t.ex. demonstration av de instrument som brukar
användas, och ger tillfälle för kursdeltagarna att öva på vissa av de praktiska kirurgiska
momenten, såsom metoder för suturering, på lämpliga djurfria modeller.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
22.1. Förklara varför det är relevant och nödvändigt med preoperativ bedömning och vid
behov konditionering.
22.2. Ange källor till referensmaterial för god kirurgisk praxis.
22.3. Beskriva vävnadsläkningsprocessen och relatera till vikten av aseptik och god
hygienpraxis, hur ett snitt läggs, principerna för vävnadshantering och val av lämplig
kirurgisk metod.
22.4. Diskutera möjliga orsaker till fördröjd eller dålig sårläkning eller andra
postoperativa komplikationer samt beskriva hur dessa kan undvikas eller behandlas om de
uppstår.
22.5. Beskriva i allmänna ordalag hur personal, djur, instrument och utrustning bör
förberedas inför aseptisk kirurgi.
22.6. Räkna upp principerna för en framgångsrik operation (t.ex. Halsteadprinciperna)
och beskriva hur man gör för att följa dessa principer.
22.7. Beskriva egenskaperna hos olika vanliga instrument, suturmaterial och nålar.
22.8. Redogöra för vikten av skicklighet när det gäller att öppna operationsområdet,
hantera vävnader och sluta snitt.
22.9. Ange egenskaperna hos olika suturtyper och hur de kan användas i olika situationer.
22.10. Visa hur man lägger suturer korrekt.
22.11. Beskriva vanliga postoperativa komplikationer och deras orsaker.
22.12. Redogöra för principerna för postoperativ vård och övervakning.
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22.13. Beskriva planeringen av kirurgiska ingrepp och diskutera vilken kompetens den
deltagande personalen behöver.
22.14. Visa kompetens i kirurgiska tekniker, inbegripet ablationer och snitt samt hur de
sluts på ett sätt som är lämpligt för vävnaderna i fråga.
22.15. Beskriva särskilda aspekter av djurvård före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp
eller annat potentiellt smärtsamt ingrepp.
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Modul 23: Avancerade djurhållnings-, skötsel- och berikningsmetoder
[uppgiftsspecifik tilläggsmodul för funktion C]
Denna modul ger fördjupade kunskaper om djurskötselmetoder ämnade för funktion C och
för den person som utsetts för att ansvara för djurens välbefinnande och skötsel vid en
anläggning.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
i)

Visa ingående kunskaper om hur djurs välbefinnande kan upprätthållas i
djurenheten
23.1. Beskriva hur miljöförhållanden kan behöva anpassas till art, ålder och
utvecklingsstadium eller särskilda vårdförhållanden (t.ex. perioperativ vård, djur med
nedsatt immunförsvar eller genetiskt modifierade stammar).
23.2. Diskutera hur en okontrollerad miljö kan tänkas inverka på djurens välbefinnande
och försöksresultaten.
23.3. Diskutera hur miljöberikning uppnås.
23.4. Förklara hur ersättning, begränsning och förfining bidrar till en fortlöpande
förbättring av välbefinnande, djurhållning och berikningsmetoder.

ii) Känna till vilka miljöförhållanden som är lämpliga för försöksdjur och hur de

övervakas
23.5. Beskriva lämpliga miljöförhållanden och lämplig berikning för de relevanta
djurarterna samt hur dessa förhållanden övervakas.
23.6. Använda miljömätningsutrustning, läsa grafik, diagram eller tabeller som genererats
av miljöövervakningsutrustning och utvärdera eventuella problem.
iii) Förklara hur djuranläggningen kan organiseras så att ett lämpligt hälsotillstånd

upprätthålls för djurens och de vetenskapliga försökens skull
23.7. Beskriva lämpliga rutiner och inhysningsförhållanden för laboratoriedjur som hålls
för olika vetenskapliga ändamål.
23.8. Förklara hur rutiner och inhysningsförhållanden kan förändras under vissa
förhållanden.
23.9. Utvärdera användningen av barriärer vid kontroll av djurens hälsotillstånd.
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iv) Redogöra för möjliga sjukdomsrisker i djuranläggningen

23.10. Beskriva hälsokontrollprogram som är lämpligt för de djur som hålls på
anläggningen.
23.11. Diskutera potentiella sjukdomskällor i djuranläggningen.
23.12. Känna igen exempel på parasiter som kan drabba försöksdjur.
23.13. Beskriva livscykeln för vissa sjukdomsorganismer som är vanliga hos försöksdjur.
v) Utvärdera metoder för att minimera riskerna i samband med potentiella

sjukdomsorganismer
23.14. Redogöra för metoder för att minimera risken för sjukdomsorganismer.
23.15. Tillämpa lämpliga metoder för kontroll av sjukdomar under angivna förhållanden.
vi) Utarbeta

lämpliga
förhållanden

uppfödningsprogram

för

försöksdjur

under

angivna

23.16. Sammanfatta de grundläggande uppfödningsuppgifterna om vanliga försöksdjur.
23.17. I detalj beskriva lämpliga uppfödningsprogram för vissa arter under angivna
förhållanden.
23.18. Välja lämpliga framtida avelsdjur.
vii) Utvärdera metoder för att avgöra när ägglossning sker, kontrollera att parning har

ägt rum och bekräfta dräktighet hos en rad djurarter som används i försök
23.19. Räkna upp metoder för att fastställa när ägglossning sker, parning har ägt rum och
bekräfta dräktighet hos försöksdjur samt utvärdera hur ändamålsenliga metoderna är.
viii) Analysera avelsresultat

23.20. Analysera kort/uppgifter om uppfödning för att beskriva avelsresultatet i en
avelsgrupp.
23.21. Beskriva de eventuella problem som upptäckts och föreslå lämpliga åtgärder för att
avhjälpa dem.
ix) Förklara hur genetiskt modifierade djur används och problem i samband med detta

(vid behov för berörda arter)
23.22. Förklara hur genetiskt modifierade djur används i forskningssyfte.
23.23. Beskriva de problem som kan uppstå i samband med användning av genetiskt
modifierade djur.
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23.24. Beskriva metoderna för att framställa genetiskt modifierade djur.
x) Känna till förfaranden för säkra och lagenliga djurtransporter

23.25. Redogöra för den viktigaste lagstiftningen som reglerar djurtransporter.
23.26. Redogöra för förfaranden, utrustning, juridiskt ansvar och ansvariga personer när
det gäller djurtransporter.
23.27. Förklara hur hälsotillstånd och standarder för djurskydd upprätthålls under hela
transporten.
xi) På ett korrekt sätt tillämpa den lagstiftning som reglerar användningen av

försöksdjur
23.28. Sammanfatta de viktigaste aspekterna av den lagstiftning som syftar till att skydda
försöksdjur.
23.29. Diskutera hur lagstiftningen kontrollerar användningen av djur för vetenskapliga
ändamål.
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Modul 24: Särskilt utsedd veterinär
[uppgiftsspecifik tilläggsmodul]
Modulen ger grundläggande vägledning och information för veterinärer som ska tillträda som
särskilt utsedd veterinär. En särskilt utsedd veterinär förväntas, som alla veterinärer, utveckla
och förstärka sina färdigheter genom fortbildning. För särskilt utsedda veterinärer finns i flera
medlemsstater särskilda kurser som är relevanta för deras arbetsområde. Andra
utbildningsmöjligheter skulle kunna utvecklas efter behov för att veterinärer ska kunna skaffa
sig expertis som särskild utsedd veterinär, beroende på anläggningens program (t.ex.
deltagande i utbildning/handledning/examination, mediekommunikation om ansvarsfull
användning av djur inom forskning, artspecifik djurhållning och veterinärvård).
Denna modul är inriktad på principerna för veterinäransvar för hälsa och välbefinnande hos
djur som hålls, föds upp eller används för vetenskapliga ändamål, så att den särskilt utsedda
veterinären förstår sin roll i forskningsmiljön i enlighet med de yrkesmässiga skyldigheterna,
utöver den roll som anges i direktivet.
Vissa utbildningsmoment kan eventuellt undantas på grundval av en behovsanalys i
förhållande till personens tidigare utbildning och erfarenhet.
Denna modul har följande syften:
- Omfatta följande grundläggande (snarare än artspecifika) principer för
komponenterna i ett veterinärvårdsprogram, särskilt med avseende på skötsel och
användning av djur för forskning:
• Förflyttning av djur och konsekvenserna av detta.
• Djurskötsel, djurhälsa och förvaltning.
• Bedömning av välbefinnande.
• Identifiering och lindring av smärta, lidande och ångest.
• Betydelsen av valet av djurmodeller.
• Utformning av försök och projekt.
• Tillämpning av 3R-principen.
• Användning av läkemedel.
• Kirurgiska och icke-kirurgiska ingrepp.
• Anestesi och smärtlindring.
• Eutanasi.
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (zoonos, allergier etc.).
- Ta upp betydelsen av rutinmässiga veterinärbesök och de faktorer som gör det möjligt
att fastställa hur ofta besöken bör ske.
- Diskutera balansen mellan behandling av djur och behovet av att garantera
tillförlitliga vetenskapliga resultat.
- Bedöma hur man identifierar etiska problem i samband med biomedicinsk forskning.
- Överväga veterinärens rådgivande roll när det gäller val av djurmodeller och
modellförfining.
- Diskutera veterinärens rådgivande roll när det gäller tillämpning av humana
slutpunkter.
- Diskutera principerna för förvaltning av veterinärmedicinska meddelanden och beslut.
- Utvärdera möjligheterna att samla in ytterligare veterinärmedicinsk information inom
försöksdjursmedicin och försöksdjursvetenskap.
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Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
i)

Lagstiftning
24.1. Sammanfatta de lagstadgade skyldigheterna för och yrkesmässiga kraven på en
särskilt utsedd veterinär.
24.2. Jämföra roller, ansvar och samverkan hos dem som omfattas av direktivet i sitt
arbete vid en anläggning och förklara djurskyddsorganets juridiska sammansättning och
roll.

24.3. Redogöra för veterinärens roll när det gäller förskrivning, beställning, förvaring,
utlämning och avfallshantering av läkemedel för djur som hålls vid godkända
anläggningar och används i olika försök.
24.4. Beskriva den särskilt utsedda veterinärens roll när det gäller import och export samt
transport av försöksdjur.
24.5. Redogöra för lagstadgade kontroller av framställande och användning av genetiskt
modifierade djur.
ii)

Etik, djurskydd och 3R-principen
24.6. Ange vad 3R-principen står för och ge exempel på hur de olika delarna av principen
kan tillämpas när det gäller uppfödnings-, leverantörs- och användaranläggningar, och
diskutera särskilt smärtlindring och eventuella bestående men.
24.7. Motivera vikten av god djurhälsa och gott djurskydd (med avseende på
vetenskapliga resultat och samhälleliga eller moraliska skäl) och konstatera sambandet
mellan djurens hälsa och välbefinnande och den vetenskapliga hållbarheten.
24.8. Ange källor till information om etik, djurskydd och veterinärmedicinska uppgifter
som gör det möjligt att tillämpa 3R-principen.
24.9. Förklara varför det behövs en omsorgskultur och hur varje person kan bidra till detta.
24.10. Förklara hur en särskilt utsedd veterinär kan bidra till att sprida information som
främjar insikt om etikfrågor, gott djurskydd, god vetenskap och tillämpning av 3Rprincipen.
24.11. Ange de kriterier som används för att göra en skade-/nyttoanalys och kunna
tillämpa dem.
24.12. Redogöra för den särskilt utsedda veterinärens rådgivande roll i fråga om val av
djurmodeller och modellförfining.
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iii)

Djurskötsel, djurhälsa och förvaltning
24.13. Beskriva syftena med ett rutinmässigt besök vid anläggningen och hur man ska
hantera de problem som kan uppstå.
24.14. Beskriva de förberedelser som krävs för rutinmässiga veterinärbesök.
24.15. Formulera den information som ska ingå i hälsojournaler och rapporter till
djurvårdare och andra.
24.16. Sammanfatta de grundläggande principerna för övervakning, förebyggande och
hantering av sjukdomar hos försöksdjur samt principerna för hälsoövervakningssystem,
inbegripet information om relevanta mikroorganismer som infekterar försöksdjur, t.ex.
deras klassificering, potentiella inverkan på forskning och djurhälsa, zoonotiska potential,
förebyggande, diagnos, behandling och utrotning och likaså kliniska symtom, etiologi och
patologi när det gäller sjukdomar som är vanliga hos försöksdjur.
24.17. Redogöra för kraven på hälsoundersökning, t.ex. Felasas riktlinjer.
24.18. Redogöra för lämpliga förvaltnings- och kontrollstrategier för biosäkerhet och
sjukdomsutbrott hos försöksdjur.
24.19. Ge en översikt över djurhållningsprinciperna avseende försöksdjur, med de
viktigaste principerna för utformning och konstruktion av burar/djurutrymmen samt
fördelar och nackdelar med olika typer av bursystem.
24.20. Förklara principerna för hur man väljer lämpliga miljöförhållanden och lämpliga
typer av miljöberikning för försöksdjur.
24.21. Beskriva de olika metoderna för att tillåta avlivning av berörda djur, hur olika
metoder kan inverka på vetenskapliga resultat och hur man väljer den lämpligaste
metoden.
24.22. Redogöra för de allmänna principerna för hygien/desinfektion/sterilisering som
gäller för en försöksanläggning, inbegripet de parametrar som påverkar vattenkvaliteten,
hur vattenkvaliteten kontrolleras och hur man ska tolka resultaten.
24.23. Visa god insikt om de största riskerna som kan finnas på en
försöksdjursanläggning och vilken roll den särskilt utsedda veterinären har för att
minimera riskerna.
24.24. Beskriva de berörda arternas viktigaste biologiska egenskaper och särdrag samt
känna till de faktorer som kan påverka deras skötsel eller användning som försöksdjur.
24.25. Diskutera framtagning och användning av genetiskt modifierade djur i forskningen,
inbegripet vanliga typer av genetiskt modifierade djur och sätt att använda dem i
forskningen, samt olika sätt att framställa och utvärdera genetiskt modifierade djur och
likaså hur dessa betecknas i enlighet med internationella riktlinjer för nomenklatur.
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iv)

Anestesi, smärtlindring och kirurgi
24.26. Visa tillräckliga kunskaper om användning av anestesi, smärtlindring och kirurgi
när det gäller djur som används för vetenskapliga ändamål.
24.27. Redogöra för de faktorer som påverkar valet av anestesimetoder i olika situationer.
24.28. Beskriva de specifika problem som kan orsakas av experimentell kirurgi och
redogöra för den särskilt utsedda veterinärens roll i förhållande till experimentell kirurgi.

v)

Principerna för veterinärmedicinsk kommunikation
24.29. Ange strategier för effektiv kommunikation och förklara hur dessa främjar
djurskydd och god vetenskap.
24.30. Utvärdera möjligheterna att samla in ytterligare veterinärmedicinsk information
inom försöksdjursmedicin och försöksdjursvetenskap.
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Modul 25: Projektbedömare
[uppgiftsspecifik tilläggsmodul]
Denna modul ger vägledning och information för att de personer som deltar i
projektbedömning ska förstå sammanhanget, principerna och kriterierna för
projektbedömning samt utveckla ett konsekvent tillvägagångssätt vid bedömningen av
projekt och utarbeta välgrundade, opartiska och motiverade yttranden.
Denna modul bör fullföljas av alla som utför projektbedömning, oberoende av deras
individuella bakgrund och kunskaper (t.ex. forskning, teknik, veterinärmedicin, etik, 3Rprincipen, djurskydd eller lekmän). Den är inriktad på gemensamma utbildningsbehov för
alla dem som deltar i projektbedömning. Det gäller särskilt utbildning i hur man ska bedöma
projektets mål, tillämpning av 3R-principen och svårhetsgraden samt utföra
skade-/nyttoanalysen. I modulen behandlas även krav på utvärdering i efterhand av projekt
och hantering av ändringar.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
i)

Förstå EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen, i synnerhet vilka
förpliktelser och principer som gäller en projektbedömare, samt dennes roll och
ansvar, rättigheter och skyldigheter, särskilt när det gäller intressekonflikter
25.1. Beskriva de rättsliga krav som ligger till grund för projektbedömningen och
diskutera skillnaden mellan projektbedömning och projektgodkännande.
25.2. Redogöra för vilka sakkunskaper som krävs och för frågor om opartiskhet, sekretess
och intressekonflikt(er).
25.3. Inse vikten av öppenhet i projektbedömningsprocessen.
25.4. Räkna upp de olika syftena med försök (som anges i artikel 5) och belysa med hjälp
av några exempel.

ii)

Etik- och djurskyddsfrågor
25.5. Analysera etik- och djurskyddsfrågorna i samband med användningen av djur i
vetenskapliga försök, och vara väl medveten om vikten av att tillämpa 3R-principen i all
vetenskaplig forskning.

iii)

Skade-/nyttoanalys
25.6. Diskutera hur man kan bidra till skade-/nyttoanalysen av ett projekt, bl.a. genom att
förstå processen och hur betydelsefullt resultatet av en skade-/nyttoanalys är.
25.7. Definiera ersättning, begränsning och förfining (3R) och ge ett realistiskt och
relevant exempel på vart och ett av dessa tre begrepp inom vetenskapliga områden där
djur används, inbegripet lagstadgade tester.
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25.8. Räkna upp de kriterier som ska beaktas när man fastställer den potentiella skadan
för djuren.
25.9. Ange potentiella orsaker till smärta, lidande, ångest eller bestående men.
25.10. Beskriva metoder för att förhindra eller lindra lidandet.
25.11. Förklara klassificeringen av svårhetsgrad och kunna klassificera förfaranden på ett
enhetligt sätt (med hjälp av fallstudier) med hänsyn till särskilda faktorer för djur som är
fysiologiskt nedsatta, såsom genetiskt modifierade djur, i förekommande fall.
25.12. Beskriva begreppen direkt och eventuellt lidande.
25.13. Beskriva de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av kumulativt lidande.
25.14. Tolka den föreslagna/förväntade nyttan av projektet. Förklara och diskutera vilken
grundläggande information som krävs i projektansökan för att göra det möjligt att bedöma
om det föreslagna arbetet är relevant i förhållande till det aktuella kunskapsläget och/eller
det ämne (eller de lagstadgade krav) som avses.
25.15. Bedöma sannolikheten för att projektet kommer att lyckas. Räkna upp de kriterier
som ska beaktas när man bedömer sannolikheten för att ett projekt ska bli framgångsrikt.
iv)

Informationskällor
25.16. Beskriva informationskällor till huruvida det finns tillgång till andra relevanta
(djurfria) metoder, t.ex. ersättningsmetoder eller data från kliniska studier.
25.17. Redogöra för fördelarna med en ”checklista för projektbedömning”.

v)

Metoder för skade-/nyttoanalys
25.18. Känna till vilka olika system som finns till stöd för projektbedömning och hur
dessa kan användas i praktiken.
25.19. Jämföra och diskutera olika strategier och verktyg för att avväga och göra en
komparativ analys av skadan och nyttan med ett projekt.

vi)

Resultat av projektbedömningen
25.20. Redogöra för den rättsliga grunden till varför projektbedömning måste resultera i
ett välgrundat, giltigt beslut om ett projekt i tid samt för behovet av att motivera
eventuella ytterligare rekommendationer.
25.21. Beskriva principer och strategier för att säkerställa samstämmighet i avgörandet
och resultatet av bedömningen samt garantera konfidentialitet, kompetens och opartiskhet
vid varje projektbedömning.
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25.22. Redogöra för de argument som ligger till grund för ett beslut och som bör vara
dokumenterade i beslutet.
vii)

Utvärdering i efterhand
25.23. Beskriva de rättsliga kraven på utvärdering av projekt i efterhand (principer och
krav för att identifiera projekt som omfattas av utvärdering i efterhand) och andra faktorer
som påverkar urvalet av projekt för utvärdering i efterhand.
25.24. Beskriva förfarandet för utvärdering i efterhand.
25.25. Diskutera vilka resultat utvärderingar i efterhand kan tänkas ge och hur de kan
påverka framtida metoder.
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Lokal modul 50: Introduktion till den lokala miljön (anläggningen) för personer med
särskilda roller enligt direktivet (t.ex. enligt artiklarna 24, 25 och 38)
[övrig tilläggsmodul]
Denna modul ger de kunskaper som behövs om den lokala strukturen, de centrala rollerna
och de uppgifter som hör till dessa samt hur de bidrar till djurens välbefinnande, god
vetenskap, tillämpning av 3R-principen och införandet av en omsorgskultur.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
50.1. Diskutera hur tillämpningsområdet för och andan i direktiv 2010/63/EU, annan
lagstiftning och andra riktlinjer hänför sig till skötsel och användning av djur för
vetenskapliga ändamål i din verksamhet.
50.2. Beskriva det lokala organisationsschemat och din roll i detta.
50.3. Särskilja roller, ansvar och samverkan mellan dem som omfattas av direktivet i sitt
arbete vid anläggningen, dvs. dem som anges i artiklarna 20, 24, 25 och 40.
50.4. Redogöra för djurskyddsorganets uppgifter och beskriva din roll i att bidra till dessa
uppgifter.
50.5. Analysera hur du i din roll kan bidra till att främja och sprida tillämpningen av 3Rprincipen vid din anläggning.
50.6. Diskutera vikten av proaktiva kommunikationsstrategier och -system, som ett
verktyg för att främja 3R-principen och omsorgskulturen.

76

Modul 51: Att skaffa och tillhandahålla information
[övrig tilläggsmodul]
Denna modul ger en introduktion till hur man skaffar, hanterar och sprider information samt
vilken betydelse det har i samband med tillämpningen av 3R-principen.
Lärandemål
Kursdeltagarna ska kunna följande:
Lärandemål 2.13. Redogöra för relevanta källor till information om etik, djurskydd och
tillämpningen av 3R-principen.
51.1. Känna till och förklara [anpassa aktiva verb efter nivå] hur man använder olika
sökverktyg (t.ex. EURL ECVAM Search Guide och Go3Rs) och sökmetoder (t.ex.
systematisk genomgång och metaanalys).
51.2. Förklara betydelsen av att sprida undersökningsresultat oberoende av resultat och
redogöra för de viktigaste uppgifterna som ska rapporteras när man använder levande djur
i forskning, t.ex. Arrive-riktlinjerna.
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Del 4: Lärandemål, aktiva verb och kritiskt tänkande

Aktiva verb/uppmaningar i frågor

Kompetens

Stigande nivå av ”kritiskt tänkande”

Kunskap

Förståelse

Tillämpning

Analys

Räkna upp,
ange,
redogöra
för,
beskriva,
identifiera,
visa,
beteckna,
samla in,
undersöka,
ställa upp i
tabell,
återge,
nämna,
vem, när,
var etc.

Sammanfatta,
beskriva, tolka,
jämföra,
förutse, koppla
samman, skilja
mellan,
uppskatta,
differentiera,
diskutera och
bygga ut.

Tillämpa,
visa, beräkna,
komplettera,
belysa, lösa,
undersöka,
modifiera,
relatera,
ändra,
klassificera,
experimenter
a och
upptäcka.

Analysera,
separera,
ordna,
förklara, se
samband,
klassificera,
arrangera,
dela upp,
jämföra,
välja ut,
förklara och
dra
slutsatser.
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Samman
ställning
Kombine
ra,
integrera,
modifier
a,
omorgan
i-sera,
ersätta,
planera,
skapa,
utforma,
uppfinna,
(vad
händer
om?),
sammanställa,
formuler
a,
förbered
a,
generalisera och
omformu
-lera.

Utvärderi
ng
Bedöma
besluta,
rangordna,
gradera,
testa, mäta,
rekommendera,
övertyga,
välja ut,
avgöra,
förklara,
diskriminer
a, stödja,
dra
slutsatser,
jämföra
och
sammanfatta.

Färdigheter som uppvisas

Observera
Förstå
och minnas information.
information.
Begripa
Känna till
innebörden.
tidpunkter,
Överföra
händelser
och platser. kunskapen till
nya
Ha kunskap sammanhang.
om viktiga
Tolka fakta,
idéer.
jämföra och
Behärska
kontrastera.
ämnet i
Ordna,
fråga.
gruppera och
skönja orsaker.

Använda
information.

Urskilja
mönster.

Använda
metoder,
koncept och
teorier i nya
situationer.

Arrangera
delar.

Lägga
märke till
dolda
Lösa problem betydelser.
med hjälp av
Identifiera
nödvändiga
komponente
färdigheter
r.
eller
kunskaper.

Förutse
konsekvenser.

Använda
gamla
idéer för
att skapa
nya.

Jämföra
och skilja
mellan
idéer.

Bedöma
Generali- värdet av
sera
teorier och
utifrån
presentagivna
tioner.
fakta.
Göra val
Samman utifrån
-ställa
välgrundad
kunskape e
r från
argument.
flera
Bedöma
områden.
värdet av
Förutse
belägg.
och dra
Lägga
slutsatser
märke till
.
subjektivite
t.

Källa: www.coun.uvic.ca/learning/exams/blooms-taxonomy.html.
Bloom, B.S. (red.) (1956), Taxonomy of educational objectives: the classification of
educational goals, Handbook I: The Cognitive Domain, New York, Toronto: Longmans,
Green.
Anderson, L.W., och Krathwohl, D.R. (red.) (2001), Taxonomy for Learning, Teaching and
Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, New York: AddisonWesley. London: Longman.
En användbar tillämpning av den reviderade taxonomin för att skriva instruktiva mål finns på:
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table.
När man fastställer önskade studieresultat kan det vara bra att tänka i termer av ”aktiva verb”
som uttryckligen anger vad den studerande måste göra för att visa vad han/hon lärt sig.
Benjamin Bloom (1956) skapade en taxonomi av aktiva verb för att beskriva och klassificera
observerbara kunskaper, färdigheter, inställningar, beteenden och förmågor.
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Tabellen ovan innehåller en hierarki av verb inom det kognitiva området (och de olika
färdigheter som uppvisas). Det beskriver tänkandenivån med ökande komplexitet. Denna
rangordning bygger på antagandet att det finns nivåer av observerbara (och därmed
bedömningsbara) handlingar som visar vilka kognitiva processer som äger rum i hjärnan.
Som nämns i början av detta dokument, avser lärandemålen här för det mesta de enklare
nivåerna ”kunskap” och ”förståelse”. Men i enlighet med modern undervisning uppmanas
kursanordnarna att gå längre än dessa nivåer när så är möjligt, och främja fördjupning och
kritiskt tänkande i stället för att kursdeltagarna enbart memorerar fakta eller efterbildar
förevisade åtgärder. Nedan följer några exempel som sätter detta i samband med modulerna,
från etikmodulen till den mer praktiskt inriktade kirurgimodulen.

Etikmodul
Kursdeltagarna ska kunna följande:
(kunskap)


Redogöra för etiska frågor och djurskyddsfrågor i det egna planerade arbetet.

(kritiskt tänkande)


Rangordna etiska frågor samt djurskyddsfrågor i det egna planerade arbetet.

Examinationsförslag: Exempel: När kursdeltagarna har räknat upp de viktigaste kända
djurskyddsfrågorna, uppmanas de att rangordna hur viktig varje fråga är i det egna planerade
arbetet. För att utveckla saken ytterligare skulle kursdeltagarna kunna uppskatta hur dessa
frågor kan påverka dels resultaten av det planerade arbetet, dels samhället i stort.
Kirurgimodulen, som exempel på något mycket mer praktiskt:
Kursdeltagarna ska kunna följande:
(kunskap)


Beskriva egenskaperna hos olika vanliga instrument, suturmaterial och nålar.

(kritiskt tänkande)


Välja lämpliga instrument, suturmaterial och nålar för några vanliga ingrepp.

Examinationsförslag: Bilder på papper (vad skulle de använda/i vilka sammanhang?) eller
tänkta scenarion/ordproblem (ange art och kirurgiskt ingrepp – vilka instrument skulle de
välja och varför?).
(kunskap)


Ange vad som kännetecknar olika suturtyper och i vilka situationer de kan
användas.
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(kritiskt tänkande)


Bedöma särdragen för olika suturtyper och utvärdera hur de kan användas i
olika situationer.

(Detta handlar om att göra en bedömning och motivera den, snarare än att bara göra en
uppräkning.)
Examinationsförslag: Identifiera olika suturtyper och ange för- och nackdelar med varje typ.
Ange scenario och ett val av sutur och be kursdeltagarna att utvärdera beslutet.

(kunskap)


Redogöra för vanliga postoperativa komplikationer och orsakerna till dessa.

(kritiskt tänkande)


Tolka vanliga postoperativa komplikationer och dra slutsatser om orsakerna till
dessa.

Examinationsförslag: Ge kursdeltagarna en förteckning över sjukdomar och låt dem ange
vilka som orsakats av vanliga postoperativa komplikationer. Kursdeltagarna ska också dra en
slutsats om orsaken.
(kunskap)


Visa hur man placerar en sutur korrekt.

(kritiskt tänkande)
 Bedöma hur en sutur ska placeras korrekt.
(Syftet med detta är alltså att inte bara att ”göra likadant” utan att nå en
djupare förståelse för vilka faktorer som är viktiga eller inte vid suturering.)
Examinationsförslag: Låt kursdeltagarna arbeta i par under övningstillfället, och låt var och
en ge synpunkter på vad som var bra och mindre bra i den andres sutureringsmetod (kollegial
feedback). Låt kursdeltagarna jämföra sina suturer med handledarens – mäta eller betygsätta
sin sutur i förhållande till detta exempel.

81

Bilaga II
Belysande exempel på bedömningskriterier för studieresultat
1.

Inledning

Detta dokument/avsnitt innehåller riktlinjer för att utarbeta bedömningskriterier, godkända
bedömningsstandarder, principer för examination och olika sätt för den som
ackrediterar/tillhandahåller/examinerar kurser att avgöra om en kursdeltagare har tillägnat sig
och uppnått den kunskap och/eller de färdigheter som krävs för att med godkänt resultat ha
nått de lärandemål som fastställs i kursmodulerna.
Riktlinjerna ska inte vara normativa. Bedömningen av studieresultaten kan redan vara
reglerad på annat sätt i de olika medlemsstaterna, t.ex. om modulerna ingår i redan befintliga
utbildningar vid universitet, yrkeshögskolor eller liknande. Riktlinjerna ska dock hjälpa nya
modulanordnare och examinatorer, särskilt i situationer där det inte finns några
utbildnings- och examinationsprogram sedan tidigare. Utbrett antagande av dessa vägledande
principer bör också bidra till att utveckla det ömsesidiga erkännandet av utbildning mellan
medlemsstaterna.
Kriterierna och metoderna för att bedöma prestation (t.ex. skriftligt prov, diskussion eller
observation) beror på vilken typ av lärandemål som avses. Det är viktigt att först definiera
standarder för godkänt/underkänt för ett visst lärandemål.
Om vissa lärandemål upprepas i moduler på olika nivåer (t.ex. på nivåerna 1 och 2 av ”etik,
djurskydd och 3R-principen”) förväntas en högre kunskaps-/färdighetsnivå på den högre
nivån. Detta framgår av ordvalet i bedömningskriterierna (se bilagan ”Lärandemål, aktiva
verb och kritiskt tänkande”). Studerande på grundnivå bör till exempel kunna ”räkna upp”
eller ”beskriva” de fakta som de har fått lära sig. På nivå 2 bör de kunna ”diskutera”
och ”utvärdera” frågorna (vilket visar prov på djupare förståelse/kritiskt tänkande).
Bedömningskriterierna bör vara så objektiva som möjligt och tillämpas konsekvent av
kursanordnare och ackrediteringsorgan och helst också i olika medlemsstater.
1.1

Exempel på bedömningskriterier

Bedömningskriterier måste utarbetas för alla föreslagna lärandemål, och i nedanstående
tabeller ges några exempel som utgångspunkt. Kriterierna bör korrekt avspegla vilken
resultatnivå som krävs. De bör vara så objektiva som möjligt, entydiga, ge tillförlitliga
resultat och vara enkla att använda.
Kriterier för teoretiska lärandemål behöver utarbetas. För många av utbildningsmodulerna
innebär det en bedömning av huruvida kursdeltagaren minns och tydligt kan återge den
information som har lärts ut, t.ex. när det gäller aspekter av lagstiftningen (se tabell 1,
punktsats 1). Vissa teoretiska lärandemål kommer dock att kräva en djupare insikt i frågorna
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och en förmåga att relatera kunskapen till kursdeltagarens egen roll och egna ansvar, så
bedömningskriterierna måste ta hänsyn till detta (se tabell 1, punktsats 2).
Att utarbeta bedömningskriterier och bedömningsmetoder för studieresultat i ämnen som
kräver djupare förståelse och reflexion kan kräva mer eftertanke, särskilt om modulerna, i
likhet med etikmodulerna 2 och 12 omfattar liknande ämnen men på två nivåer, ”grundnivå”
och ”högre nivå”. Bedömningskriterierna måste avspegla de olika nivåerna. I tabell 2 finns ett
exempel.
Det är viktigt att påpeka att det ofta torde gå att utarbeta bedömningskriterier för en grupp av
lärandemål, särskilt om ett antal lärandemål kan kombineras till en sammanhängande sekvens.
Detta tillvägagångssätt är att föredra framför separata bedömningskriterier för varje
lärandemål och kan tillämpas på såväl teoretiska som praktiska lärandemål (se exempel i
tabell 3).
När det gäller praktiska färdigheter är det enklast att utarbeta objektiva bedömningskriterier
genom att dela upp ett särskilt ingrepp eller en särskild teknik i sina olika moment, som rör
t.ex. både teoretiska och praktiska delar (t.ex. hantering, begränsning av rörelsefrihet, aseptik,
pre- och postoperativ vård, eutanasi, experimentresultat och datakvalitet), som sedan kan
bedömas var för sig.
1.2

Kriterier för godkänt/underkänt

Inga definitiva kriterier föreslås för godkänt/underkänt i de enskilda modulerna, eftersom
dessa kommer att bero på hur kurserna genomförs, det specifika innehållet och i vissa fall
redan befintliga krav/gränser (t.ex. vid universitet eller nationellt). I samtliga fall måste dock
läraren ha fastställt vilken resultatnivå som krävs, och kursdeltagaren måste förstå detta.
I de flesta utbildningsprogrammen bedöms studieresultatet som tillräckligt om den studerande
har uppnått godkännandenivån 50 % eller på annat sätt visat en godtagbar kunskapsnivå. På
områden som kräver faktakunskaper på hög nivå (t.ex. lagstiftning) och där brister skulle
kunna leda till djurskyddsproblem (t.ex. att inte observera biverkningar eller att inte
upprätthålla tillräckligt anestesidjup under operation) rekommenderas högre krav för godkänt
(t.ex. 70–75 %).
1.3

Ansvar för att examinera kursdeltagare

Det är viktigt att ge tydlig information om vem som ansvarar för att intyga att den studerande
har nått en godtagbar nivå i sin utbildning och att examinatorn har tillräckliga kunskaper och
tillräcklig auktoritet för att godkänna eller underkänna studerande. När det gäller praktiska
färdigheter, är det väsentligt att någon har det yttersta ansvaret för att iaktta en person som
utför ett ingrepp eller en djurhållningsuppgift och kontrollera att det sker på ett kompetent
sätt.
Alla berörda parter måste förstå att examinatorerna bara kommer att intyga att personer
utbildade och kompetenta när de är övertygade om att nivåerna som krävs har uppnåtts.
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Exempel på bedömningskriterier för teoretiska lärandemål finns i följande tabeller:

Tabell 1:

Bedömningskriterier för ett teoretiskt lärandemål
Modul 1: Lagstiftning

Tabell 2:

Bedömningskriterier för ett lärandemål i etik
Modulerna 2 och 9: Etik, djurskydd och 3R-principen

Tabellerna 3–4:

Bedömningskriterier för teoretiska lärandemål i anestesi
Modul 20: Anestesi för mindre ingrepp
Modul 21: Anestesi för kirurgiska eller långvariga ingrepp
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EXEMPEL PÅ KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV STUDIERESULTAT
Tabell 1: Bedömningskriterier för ett teoretiskt lärandemål
Bedömningen avser följande: Grundläggande förståelse av direktiv 2010/63/EU och den
därav följande nationella lagstiftningen om forskning med djur.

Modul 1: Nationell lagstiftning
Lärandemål:
Bedömningskriterier
Förklara de nationella
Kursdeltagaren ska minnas den information som
kommittéernas och de
han/hon har fått lära sig och kunna följande:
lokala djurskyddsorganens  Räkna upp det lokala djurskyddsorganets viktigaste
roller och ansvarsområden
roller och ansvarsområden (så detaljerat som det
anges i artikel 27 i direktivet).
 Visa förståelse för dessa roller och ansvarsområden
genom att korrekt redogöra för sin uppfattning om
hur djurskyddsorganet påverkar hans/hennes egna
roller, ansvar och dagliga arbete.
 Räkna upp den berörda nationella kommitténs
viktigaste roller och ansvarsområden (t.ex. så
utförligt som det anges i artikel 49 i direktivet).
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Tabell 2: Bedömningskriterier för ett lärandemål i etik
Bedömningen avser följande: Grundläggande kunskaper om de frågor som ligger bakom
forskning med djur. Kursdeltagaren ska förstå begrepp som rör djurförsök och djurskydd.

Modul 2: Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 1)
Lärandemål

Bedömningskriterier

Förklara att lagen grundar
sig på en ram som kräver
att man gör en avvägning
av projektens skador och
nytta, tillämpar 3Rprincipen för att minimera
skadorna och maximera
nyttan samt främja djurs
välbefinnande.

Kursdeltagaren ska minnas den information som han/hon
fått lära sig och kunna följande:
 Redogöra för de rättsliga kraven på en
skade-/nyttoanalys (enligt artikel 38) och vad detta
innebär i praktiken. Exempelvis räkna upp de
potentiella skador på djur (fysiska och psykiska) som
bör beaktas, räkna upp i vilka syften det kan vara
tillåtet att använda djur, visa att han/hon förstår
principerna för avvägning av skador och nytta.
 Ange hur detta hänger samman med det lagstadgade
förfarandet för projektgodkännande.
 Förklara vad 3R-principen står för och ge exempel på
hur den kan minska skadorna, öka nyttan och
förbättra djurens välbefinnande.

Modul 9: Etik, djurskydd och 3R-principen (nivå 2)
Bedömningen avser följande: Reflexion kring frågor som ligger bakom djurförsök.
Kursdeltagaren ska kunna förklara och diskutera begrepp som rör djurförsök och
djurskydd.
Lärandemål

Bedömningskriterier

Förklara att lagstiftningen
kräver att man bedömer
motiveringen av
arbetsprogram genom att
väga potentiella
skadeverkningar på djuren
mot den sannolika nyttan
samt att man måste göra
så liten skada som möjligt
på djuren och så stor nytta
som möjligt.

Kursdeltagaren ska kunna besvara frågorna för nivå 1
men bör också kunna följande:
 Diskutera
begreppet
”motivering”
för
djuranvändning, och känna till att det finns olika
uppfattningar om vad som utgör en berättigad skada
och nytta och hur stor vikt som ska läggas vid olika
typer av skador och nytta.
 Beskriva skadorna och nyttan av det egna planerade
arbetet och förklara hur man ska bedöma och avväga
dessa.
 Ge exempel på hur 3R-principen skulle kunna
integreras i det egna arbetsområdet.
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Tabell 3: Bedömningskriterier för teoretiska kunskaper i anestesi
Bedömningen avser följande: Kunskaper om de anestetiska egenskaperna hos vanliga
bedövningsmedel, bedövningsmedlens inverkan på djuret och de vetenskapliga resultaten, val
av administrationssätt och övervägande av eventuella andra metoder än anestesi.
Modul 20: Anestesi för mindre ingrepp
Grundkunskaper
Lärandemål
Bedömningskriterier
Diskutera varför och när Kursdeltagaren ska kunna följande:
sedering kan användas för  Redogöra för skillnaden mellan fysisk och
att begränsa en mus
kemisk begränsning av rörelsefrihet.
rörelsefrihet.
 Redogöra för två scenarion när det kan krävas
sedering för att begränsa rörelsefriheten för en
mus.
 När det gäller ett av dessa scenarion nämna två
fördelar och två nackdelar med att använda
sedering för att begränsa rörelsefriheten.
Lärandemål
Diskutera relativa
fördelar och nackdelar
med olika
bedövningsmedel och
med att använda dessa
under en 15 minuter
lång anestesi för en
mus.

Bedömningskriterier
Kursdeltagaren ska kunna visa att han/hon kan
följande:
 Ange ett injicerbart och ett inandningsbart
bedövningsmedel som lämpar sig för möss.
 Beskriva och kommentera metoden att injicera
ett bedövningsmedel med avseende på
administreringsväg, dos och volym (inbegripet
eventuellt behov av utspädning).
 Beskriva och kommentera metoden att
administrera ett flyktigt bedövningsmedel med
avseende på administrationssätt, bärgas och
inandad andel.
 Jämföra egenskaperna hos ett injicerbart och ett
inhalerbart medel med avseende på anestesins
inträde och varaktighet samt återhämtningen
från anestesin.
 Redogöra för hur olika anestetika eventuellt kan
påverka en studie.
 Kommentera hälso- och säkerhetsaspekterna av
att använda några vanliga bedövningsmedel.
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Tabell 4: Bedömningskriterier för teoretiska kunskaper i anestesi – fortsättning
Modul 21: Anestesi för kirurgiska eller långvariga ingrepp
Grundkunskaper
Lärandemål
Bedömningskriterier
Veta hur man övervakar Kursdeltagaren ska kunna följande:
en mus under anestesi för
 Redogöra för de kliniska indikationerna på att
ett kirurgiskt ingrepp från
musen lämpar sig för anestesi, med hänsyn till
induktion
till
sådana faktorer som ålder, eventuella tidigare
återhämtning.
ingrepp, redan existerande sjukdom.
 Redogöra för de kliniska indikationerna på
anestesi hos en mus, t.ex. andningsfrekvens
och andningskvalitet och framkallade reflexer.
 Ange vilket anestesidjup som krävs för ett
kirurgiskt ingrepp och vilka faktorer som
indikerar detta.
 Räkna upp de tecken som används för att
övervaka anestesidjup och som har störst
betydelse.
 Föreslå någon utrustning som kan vara till
nytta vid övervakning av anestesi.
 Registrera vitala tecken, t.ex. hjärtfrekvens,
andningsfrekvens och kroppstemperatur, på ett
observationsblad för anestesi.
 Känna till de kliniska indikationerna på ett
akut anestetiskt tillstånd och vilka åtgärder
som ska vidtas.
 Diskutera vilka som är de mest relevanta
kliniska tecknen och fysiologiska parametrarna
som bör mätas under anestesi och hur detta kan
ske.
 Förklara vilka ändringar i fråga om kliniska
tecken under anestesi som kan indikera
förändrat anestesidjup.
 Diskutera orsakerna till att anestesidjupet kan
förändras under ett ingrepp, om detta leder till
ett problem eller inte, och vilka åtgärder som
ska vidtas för att avhjälpa förändringarna.
 Förklara följderna av ändrade vitala tecken,
såsom musens blodtryck, syremättnad eller
kroppstemperatur.
 Diskutera fördelar och nackdelar med att
använda
övervakningsutrustning,
t.ex.
pulsoximeter och EKG, jämfört med manuell
undersökning av musen.
 Förklara de kliniska tecken som indikerar en
god återhämtning från anestesin och vilka
åtgärder som ska vidtas om återhämtningen
inte sker som väntat.
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Utvärdera den anestesimetod som används
med hänsyn till undersökningen och
3R-principen.
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Bilaga III
Belysande exempel på kompetensbedömning
Kompetensbedömningen bör
1. innefatta en tydlig beskrivning och förklaring av den nivå som förväntas,
2. avspegla hela försöket (planering, genomförande och kontroll av resultatet), och
3. ha en realistisk tidsram för genomförandet av försöket (för bl.a. försöksplanering,
förberedelse av arbetsplatsen och dokumentation).
Bedömningskriterier avseende en praktisk färdighet: att ta blodprov på en kanin som
är vid medvetande
Bedömningen avser följande: Kunskap om indikatorer på god/dålig hälsa eller eventuella
tecken på smärta och lidande hos djuret, kunskaper om hur försöksdjur påverkas av att deras
rörelsefrihet begränsas, olika sätt för blodprovtagning och vid behov lämpligt val av metod,
provvolymer och provtagningsfrekvens (samt hur tiden på dygnet påverkar provtagningen).

Lärandemål
Kursdeltagaren
ska kunna ta ett
blodprov på en
kanin som är vid
medvetande utan
att orsaka djuret
onödigt lidande.

Modulerna 7 och 8: Minimalt invasiva ingrepp
Bedömningskriterier
Kursdeltagaren ska kunna visa för examinatorn att han/hon
 kan identifiera normalt beteende och utseende hos en frisk kanin och
tecken på ohälsa, smärta eller lidande hos arten,
 har fastställt att det finns korrekta godkännanden för att utföra det
föreslagna ingreppet,
 kan ta upp, hantera och begränsa en kanins rörelsefrihet på ett sätt som
stöder djuret och inte orsakar ångest,
 har kännedom om vilka blodmängder, provtagningssätt och metoder
som är lämpliga för kaniner, så att den minst invasiva och lämpligaste
väljs ut,
 kan välja ut och förbereda utrustningen (t.ex. korrekt nålstorlek, sax och
kompresser),
 kan förbereda provtagningsområdet med minsta möjliga ångest för
djuret och lyckas samla in blod utan att orsaka biverkningar (smärta,
hematom eller blödning),
 vet hur man ger lämplig eftervård, inbegripet metoder för hemostas, och
hanterar förväntade och oförutsedda händelser (t.ex. kan besluta om
lämpliga övervakningsintervall),
 vet (och kan känna igen) de biverkningar som ska observeras, hur och
när man ska hantera dessa och är medveten om behovet av att kontakta
veterinär eller annan utsedd person för stöd,
 vet hur man ska hantera blodprov så att de får adekvat märkning och
blandas noggrant, samt
 vet hur man registrerar uppgifter på lämpligt sätt (t.ex. burmärkning och
andra försöksuppgifter).
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Bedömningskriterier med avseende på en praktisk färdighet – anestesi
Bedömningen avser följande: Val och förståelse av anestetiska egenskaper, kunskaper om
hur anestesimedlet påverkar försöksdjur och vetenskapliga resultat, val av metod som
föreslås i försöket.

Lärandemål
Kursdeltagaren
ska med
framgång
kunna inducera
och
upprätthålla
kortvarig (10
min) anestesi
hos en mus och
återställa
musen från
anestesin.

Modul 20: Anestesi för mindre ingrepp
Bedömningskriterier
Kursdeltagaren ska kunna följande:
 Fastställa att det finns korrekta lagstadgade godkänanden för
att utföra ingreppet.
 Känna till anestesins effekter på musen och tänkbara effekter
på den vetenskapliga studien.
 Visa att han/hon kan hantera musen med empati och sköta
den på lämpligt sätt, så att den inte utsätts för lidande.
 Bedöma musens hälsa och välbefinnande, så att man vet om
den lämpar sig för anestesi. Visa hur man mäter och
registrerar kroppsvikten.
 Ange ett lämpligt anestesimedel för arten och ingreppets
varaktighet.
 Visa hur man ställer in anestesiutrustning och anestesimedel
korrekt och använder dem på ett säkert sätt.
 Känna till rätt dosering/koncentration och kunna beräkna
dos/volymer vid användning av injicerbara anestesimedel.
 Visa korrekt induktionsteknik (t.ex. induktion i kammare
eller injektion).
 Förklara/nämna metoder för att beräkna anestesidjup och
demonstrera en metod som kan användas, t.ex. för att visa att
musen är tillräckligt nedsövd för det ingrepp som ska utföras.
Veta hur man övervakar grundläggande fysiologiska
funktioner och demonstrera mätning av andningsfrekvens.
 Diskutera tänkbara biverkningar av anestesi, t.ex. hypotermi,
och beskriva de åtgärder som vidtagits för att undvika dessa.
 Ange vilka akuta tillstånd som kan uppstå och hur man ska
hantera dessa.
 Demonstrera hur musen återställs från anestesin och
diskutera kliniska tecken på god eller dålig återhämtning.
 Redogöra för eftervården av musen, bl.a. eventuella behov av
särskild omvårdnad.
 Uppdatera registrerade uppgifter korrekt, t.ex. burmärkning,
enhetsjournal, medicinska uppgifter och andra
försöksuppgifter.
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Modul 21: Anestesi för kirurgiska eller långvariga ingrepp
Lärandemål
Bedömningskriterier
Kursdeltagaren
ska med
framgång kunna
inducera och
upprätthålla
anestesi för ett
invasivt
kirurgiskt
ingrepp på en
mus och
återställa musen
från anestesin.

Kursdeltagaren ska kunna följande:
 Fastställa att det finns korrekta lagstadgade godkännanden för
att utföra ingreppet.
 Redogöra för hur begreppet ”förfining” tillämpas på anestesi
för ett kirurgiskt ingrepp.
 Förklara vilka effekter ett bedövningsmedel kan få på musen
och hur detta kan påverka studien.
 Visa att han/hon kan hantera musen försiktigt, så att den inte
utsätts för onödig stress.
 Bedöma musens hälsa och välbefinnande. Diskutera hur
tidigare ingrepp eller befintlig sjukdom kan påverka
lämpligheten för anestesi. Visa hur man mäter och registrerar
kroppsvikten.
 Känna till rätt dosering/koncentration och kunna beräkna
dos/volymer vid användning av injicerbara anestesimedel.
 Ange och känna till ett lämpligt bedövningsmedel för arten
och ingreppets varaktighet (kan eventuellt ha rådgjort med
veterinär i förväg).
 Diskutera smärtlindring för ingreppet, bl.a. val av
smärtlindrande medel och administrationssätt som orsakar
minsta möjliga stress för djuret, följt av en bedömning av
effektiviteten.
 Visa hur man ställer in anestesiutrustning och anestesimedel
korrekt och använder dem på ett säkert sätt.
 Visa korrekt induktionsteknik (t.ex. induktion i kammare och
injektion).
 Diskutera metoder för bedömning av anestesidjup för kirurgi
och demonstrera en metod som kan användas för att visa att
musen är okänslig för smärtprovokation.
 Visa att han/hon förstår hur man övervakar grundläggande
fysiologiska funktioner och vitala tecken med hjälp av
kliniska tecken eller övervakningsapparater som t.ex.
pulsoximeter.
 Diskutera tänkbara biverkningar av anestesi, t.ex. hypotermi,
och de åtgärder som vidtagits för att undvika dessa.
 Diskutera vilka akuta tillstånd som kan uppstå och hur man
ska hantera dessa.
 Demonstrera hur musen återställs från anestesin och diskutera
kliniska tecken på god eller dålig återhämtning.
 Diskutera eftervården av musen, bl.a. eventuella behov av
särskild omvårdnad såsom vätskeersättning.
 Beskriva de kliniska tecknen på smärta och ange ett lämpligt
system för postoperativ övervakning.
 Uppdatera registrerade uppgifter korrekt, t.ex. burmärkning,
enhetsjournal, medicinska uppgifter och andra
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försöksuppgifter.
 Diskutera hur de registrerade uppgifterna kan tolkas när man
ska avgöra om anestesin lyckades och vilken kvalitet det var
på återhämtningen.
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Exempel på ett prov i praktiska färdigheter med betygsättning av varje enskilt
moment
För varje uppgift tillämpas en uppsättning kriterier för bedömning och
poängsättning av kursdeltagarens arbete
Maxpoängen kan bara uppnås om kursdeltagaren arbetar självständigt och kan beskriva
och förklara sin uppgift utan att examinatorn ställer frågor. Ju fler frågor examinatorn
behöver ställa, desto lägre blir kursdeltagarens sammanlagda resultat.
Uppgift 1
Eutanasi och avlägsnande av vävnader
Din uppgift är att avliva en mus som är vid medvetande genom cervikal dislokation och
att dissekera mjälten och vänstra njuren för ytterligare analys. Välj lämplig metod i
enlighet med djurskyddskraven.
Uppgift:

*

11
12

Procent11

Uppnådd
procent

Förbereda arbetsplatsen
Hantera djuret på ett säkert
och humant sätt – ta ut
djuret ur buren/inhägnaden
och flytta det till
undersökningsrummet*
Begränsa djurets
rörelsefrihet på ett säkert
och humant sätt*
Avliva djuret och bekräfta
att det har dött på ett säkert
och humant sätt*
Dissekera organ

5
15

Godkänd
nivå12
JA – NEJ
□ □
□ □

15

□ □

30

□ □

10

□ □

Dokumentera
Rengöra arbetsplatsen och
de verktyg som använts
Desinficera
Bortskaffa kadaver
Totalt
Anmärkningar

10
5

□ □
□ □

5
5
100 %

□ □
□ □

Uppgiften måste utföras med godkänt resultat.

Procenttalen är bara förslag! De kan variera beroende på uppgiften och vad som ska bedömas!
Kursdeltagaren behöver minst 6/7 rätt. Eutanasi måste utföras på ett kompetent sätt.
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Uppgift 2
Intraperitoneal injektion
En hamster ska få en dos på 100 mg/kg kroppsvikt av substansen X intraperitonealt.
Koncentrationen av substans X är 20 mg/ml. Beräkna korrekt dos och injicera rätt dos
och mängd intraperitonealt.
Förväntad nivå:

Procent13

Uppnådd
procent

Förberedelse av arbetsplatsen (15 %):
Använda antiseptisk handsprit
och antiseptiskt
rengöringsmedel
Välja rätt storlek på
kanyl/nål/injektionsspruta
Utförande av ingreppet (60 %)
Hantera djuret på ett säkert och
humant sätt – ta ut djuret ur
buren/inhägnaden och flytta
det till undersökningsrummet
och tillbaka*
Bedöma hälsotillståndet
Väga djuret och notera
kroppsvikten
Beräkning av dos och rätt volym (15 %)
Fylla sprutan (luftbubblor eller
volym?)
Desinficera injektionsstället
Sätta nålen, injicera lösningen
och avlägsna nålen på rätt sätt*
När ingreppet är utfört (10 %)
Rengöra arbetsplatsen
Dokumentera ingreppet
Arbetsrutinerna är på det hela
taget säkra för både djuret och
den som utför ingreppet
Totalt
Anmärkningar
*

13

JA
NEJ
JA
NEJ

100 %

Uppgiften måste utföras med godkänt resultat.

Procenttalen är endast förslag. De kan variera beroende på uppgiften och vad som bedöms.
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Bilaga IV
Mall för utbildningsdokumentation
SYFTE
Syftet är att tillhandahålla en mall för dokumentation av utbildning, grundläggande färdigheter och kompetens som kan användas i
hela Europa. På så vis kan man försäkra sig om personers färdigheter och kompetens, underlätta ömsesidigt erkännande i hela Europa
för att möjliggöra fri rörlighet för personal och skydda djurens välbefinnande. Person(er) med ansvar för att se till att personalen
utbildas och handleds tills den är kompetent (artikel 24.1 c) har även en viktig roll när det gäller att se till att det finns lämplig
dokumentation. Mallarna nedan är inte avsedda som normativa eller fullständiga. Det åligger den behöriga myndigheten att fastställa
mekanismerna för registrering av utbildning och kompetens.
Motivering och förklaringar till EU-mallarna för utbildningsdokumentation
1. Mallen innehåller följande tre avsnitt för utbildningsdokumentation: ett avsnitt för grundläggande modulutbildning, ett avsnitt
för dokumentation av färdighetsutveckling och ett externutbildnings- och fortbildningsavsnitt som ska omfatta kurser,
konferenser etc. Dessutom finns ett exempel på ett avsnitt för allmän utbildning inom andra områden som inte omfattas av
direktivet, såsom hälsa och säkerhet.
2. Utbildningsdokumentation åtföljs ofta av en meritförteckning och en beskrivning av arbetet och ansvarsområdena.
3. Det finns tre utbildnings-/kompetensnivåer: Kursdeltagare som är ”under handledning”, ”utbildad och kompetent”
och ”instruktör åt andra”.
4. En kursdeltagares utveckling bör vara väl dokumenterad i utbildningsjournaler i takt med framstegen. Även handledningsnivån
ska anges i utbildningsdokumentationen.
5. Intygande lärare ska vara någon av de godkända instruktörerna. En förteckning över godkända instruktörer kan vara till nytta
för kursdeltagare.
6. Det är värdefullt att granska utbildningen regelbundet för att överväga hur den kan utvecklas och vilka behov som finns i
framtiden. När roller ändras ska man granska berörda personers utbildning för att se till att de har utbildning och kompetens
för de nya ansvarsområdena.
7. Kursdeltagaren ska genom att underteckna med namn och initialer bekräfta sin identitet i utbildningsdokumentationen och
andra dokument.
8. Exakt vilken modul, metod, art som berörs bör registreras tydligt på en särskild rad i utbildningsjournalen.

96

Anmärkning i förhållande till befintlig kompetent personal och kompetenta instruktörer: I stället för att fylla i hela
avsnittet i utbildningsdokumentationen för varje angiven modul, kan den person som ansvarar för utbildningen genom att
godkänna en gång på den aktuella sidan intyga att den berörda personen anses kompetent och/eller har tidigare dokumentation
som intygar detta.
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Namn: ________________ Startdatum: ______________ Underskrift: _______________ Initialer: _____/______/______
1. Register över modulutbildning
Modul

Bas/
funktionsspecifik/
tilläggs

Blankettnr:
Utgivningsdatum:

Utbildningsanordnare
Art(er)

Utbildningsdatum (start)

Utbildningsdatum (slut)

Intygas av
(namn/titel/underskrift)

2. Ingrepp/färdigheter
Ingrepp

Art(er)
Datum

Studerande under handledning
Hand-ledStuderLärare
nings-nivå
ande
(initialer)
(initialer)

Uppnådd kompetens
Datum Studer Lärare
-ande (initiale
(initial
r)
er)

Uppnådd instruktörsstatus
Datum Studer- Lärare
ande
(initiale
(initiale
r)
r)

4 – Handledaren är närvarande när ingreppet äger rum och ger direkt handledning och råd.
3 – Handledaren känner till när ingreppet äger rum och finns tillgänglig så att han/hon snabbt kan ingripa vid behov (dvs. är i närheten
av ingreppet).
2 – Handledaren känner till när ingreppen äger rum och finns tillgänglig för rådgivning vid behov (dvs. är i närheten av anläggningen).
1 – Handledaren känner till när ingreppen äger rum och finns tillgänglig för diskussion vid behov (t.ex. per telefon).
0 – Ingen handledning behövs.

Blankettnr:
Utgivningsdatum:

3. Fortbildning och extern utbildning

Utbildning
Kursbeskrivning, kursdatum och uppnått resultat/intyg

4.Allmänna utbildningsmoduler (t.ex. hälsa och säkerhet)
Blankettnr:
Utgivningsdatum:

Intern granskning
Datum
Studerande
Lärare
(initialer)
(initialer)

Utbildningskrav (interna)

Blankettnr:
Utgivningsdatum:

Studerande under
handledning
Datum Studer- Lärare
ande
(initiale
(initiale
r)
r)

Uppnådd kompetens
Datum

Studerande
(initialer
)

Lärare
(initiale
r)

Uppnådd instruktörsstatus
Datu
m

Studerande
(initialer
)

Lärare
(initialer
)

Bilaga V
Rekommendationer för person(er) som utför inspektioner enligt artikel 34
Denna bilaga innehåller expertgruppens förslag till lämplig profil för en inspektör och lämplig
utbildning för denna roll. De nationella behöriga myndigheterna för detta direktiv stöder helt och
hållet dessa förslags syften och innehåll. De nationella behöriga myndigheterna för detta direktiv
har dock ingen formell behörighet att stödja just denna bilaga, eftersom behörigheten för
utbildning främst ligger hos medlemsstaterna och den formella behörigheten för inspektion och
genomförande varierar mellan de enskilda medlemsstaterna. Det är emellertid viktigt att
informationen blir tillgänglig eftersom innehållet kan underlätta och vägleda arbetet med att
fastställa en lämplig profil och utbildning för inspektörer.
Person(er) som utför inspektioner enligt artikel 34
Enligt artikel 34 ska de behöriga myndigheterna göra regelbundna inspektioner av alla uppfödare,
leverantörer och användaranläggningar för att kontrollera att de uppfyller kraven i direktivet.
Inspektörer kan ha olika bakgrund, både inom och mellan medlemsstaterna. Följaktligen har de
också olika utbildningsbehov, beroende på tidigare utbildning och erfarenhet inom vetenskaplig
forskning.
Man behöver inte nödvändigtvis ha slutfört all utbildning innan man börjar arbeta som inspektör
om lämplig handledning och stöd ges.
Rekommenderad profil
För att kontrollera att kraven i direktivet är uppfyllda måste inspektörer ha ingående kunskaper
om och en god förståelse av den relevanta lagstiftningen och relevant nationell policy. De ska
vara insatta i personalens olika roller och ansvarsområden samt förstå på vilken grund en
anläggning godkänns och hur detaljerade uppgifter det krävs i ett sådant godkännande.
Inspektörerna ska ha god insikt om djurskydd, avel och rutiner för inhysning och skötsel.
Vid inspektion av användaranläggningar ska inspektören ha god kännedom dels om projektets
utformning och försöksplan, dels om innehållet i projektgodkännandet för den anläggning som
kontrolleras, så att inspektören kan kontrollera att 3R-principen tillämpas så långt det är möjligt
inom de projekt som inspekteras.
Rollen kan fyllas av personer med god kännedom om skötsel och användning av djur i
vetenskapliga försök och i synnerhet tillämpning av 3R-principen. De kan vara veterinärer.
Biologer eller annan personal med lämplig utbildning och sakkunskap inom medicin, biomedicin
eller biologi kan också fylla denna roll. Inspektörer ska ha en bred, detaljerad erfarenhet inom
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vetenskap, vetenskapliga metoder och försöksplanering samt ha sakkunskaper inom djurhälsa
och djurskydd och/eller ett stort intresse av att eftersträva bästa möjliga djurhälsa och djurskydd.
Inspektörerna bör vara proaktiva och främja bättre rutiner för skötsel och användning av djur
samt utveckling och bibehållande av en god omsorgskultur. Inspektörerna kan eventuellt främja
samarbete mellan de viktigaste aktörerna som arbetar inom anläggningarna. Om inspektörer
arbetar i team är det lättare för dem att sprida kunskap och utbyta erfarenheter, vilket främjar
samstämmighet.
Inspektörerna ska ha en personlig auktoritet som grundar sig på deras bakgrund, erfarenhet och
kunskap. God social kompetens, inbegripet god muntlig och skriftlig språkfärdighet, är en fördel.
Inspektörerna bör få utbildning i hur man upptäcker intressekonflikter och undviker dessa. Detta
ger möjlighet till oberoende inspektioner och ökar allmänhetens förtroende för tillsyn.
Grundutbildning
Inspektörsutbildningen bör anpassas efter varje person med hänsyn till vad rollen kräver och hur
direktivet har genomförts i medlemsstaten i fråga samt med hänsyn till tidigare utbildning och
erfarenhet. Om rollen fylls av en meriterad veterinär med betydande erfarenhet av forskning med
djur, är det sannolikt att han/hon redan har nått lärandemålen i vissa moduler. Under sådana
omständigheter kan han/hon efter en behovsanalys i förhållande till lärandemålen, undantas från
vissa moduler eller från delar av inspektörsmodulen.
Alla inspektörer bör genomföra en behovsanalys i förhållande till följande moduler och granska
respektive lärandemål för att se till att de har alla relevanta färdigheter och kunskaper:







Modulerna 1–3.1
Modulerna 4–6.1
Modulerna 7, 9–11
Modulerna 20 och 23
Modul 51
De tilläggsmoduler, t.ex. 21 och 22, som rör ansvarsområdet för deras inspektioner

Den grundläggande utbildningen som ger förståelse för inspektörsrollen och kraven i
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/inspections/sv.pdf) ingår i:


Modul för inspektörer.

Till skillnad från andra roller finns det ett antal lärandemål som inte ingår i vare sig inspektörens
uppgifter eller ansvar. I stället ska de ge tillräckliga kunskaper för att inspektören ska kunna
intyga regelefterlevnad. Detta bör avspeglas i examinationen och utbildningsdokumentationen.
Fortbildning
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Inspektörerna bör genom ett formellt fortbildningsprogram tillägna sig aktuella kunskaper om
bästa praxis inom forskning, djurskötsel, djurhållning och 3R-principen.
Modul för inspektörer
I denna modul behandlas alla nödvändiga moment i inspektionsarbetet som krävs enligt artikel
34. Modulen är avsedd för dem som har mycket goda kunskaper om skötsel och användning av
djur i vetenskapliga försök och om lagstiftningen om sådan användning. Den kräver detaljerade
kunskaper om de lagstadgade kraven på inspektion och genomförande och omfattar riktlinjer och
principer för hur man utformar och genomför inspektioner samt rapporterar från dessa.
Lärandemål
Kursdeltagaren bör kunna följande:
i)

Förstå de lagstadgade kraven på skötsel och användning av djur i vetenskapliga
försök
Insp. 1. Vara väl insatt i de etiska aspekterna av att använda djur i pågående och/eller
avslutade vetenskapliga försök (som fallstudier).
Insp. 2. Visa hur begreppen i 3R-principen beaktas i den nationella lagstiftningen för
genomförande av direktiv 2010/63/EU. Visa en ingående förståelse av principerna om
ersättning, begränsning och förfining (3R) och den praktiska tillämpningen av dessa i
djurskötsel och uppfödning och i pågående och/eller avslutade forskningsprojekt. I synnerhet
ska kursdeltagaren kunna
i. visa att han/hon förstår möjligheterna till förfining genom goda kunskaper
om de arter som används, god bedömning av djurens välbefinnande och
effektiv kontroll av negativa effekter med hjälp av tydliga och
vetenskapligt korrekta slutpunkter relaterade till välbefinnandet och/eller
humana slutpunkter, samt
ii. beskriva hur utbildning, goda rutiner för djurhållning och djurhantering
samt tillämpning av lämpliga slutpunkter kan bidra till ersättning,
begränsning och förfining och förbättra kvaliteten på det vetenskapliga
arbetet.
Insp. 3. Skilja mellan experimentella djurförsök och veterinärmedicinsk metod, djurhållning
och icke-experimentella ingrepp.
Insp. 4. Redogöra för en korrekt indelning av projekt efter syftena med de vetenskapliga
försöken (artikel 5).
Insp. 5. Beskriva skälen till undantag från kraven på att använda för ändamålet uppfödda djur
i fråga om de arter som anges i bilaga 1.
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Insp. 6. Jämföra roller, ansvar och samverkan mellan dem som omfattas av direktivet i sitt
arbete vid en anläggning.
Insp. 7. Förklara djurskyddsorganets lagstadgade sammansättning och roll.
Insp. 8. Beskriva villkoren/kraven för att släppa djur fria och utplacera djur.
ii)

Förstå principer och praxis för inspektion
Insp. 9. Visa hur de grundliga kontroller som anges i lagstiftningen gäller för inspektion.
Insp. 10. Beskriva de lagstadgade kraven på inspektion och andra tillhörande funktioner
(insamling, hantering och spridning av information, diskussion av 3R-principen, kontinuitet,
rådgivning till användare och behörig myndighet).
Insp. 11. Redogöra för inspektörens arbetsuppgifter och ansvar, inklusive objektivitet och
redlighet (hederlighet, integritet, korrekt agerande etc.) och samverkan mellan inspektörer
och andra ansvariga personer eller organ, t.ex. djurskyddsorganet.
Insp.
12.
Beskriva
vad
en
effektiv
inspektion
bör
omfatta
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/inspections/sv.pdf),
t.ex.
inspektionsstrategi, behov av samarbete/rapport och rollen att fastställa om bestämmelserna
följs eller inte.
Insp. 13. Beskriva principerna för riskanalys, rättsliga krav på inspektionsintervall, oanmälda
och föranmälda inspektioner, krav på prestation och riskbedömning.
Insp. 14. Redogöra för de viktigaste källorna till råd och ytterligare kunskap för inspektören
när det gäller lagstiftning, policy, arbetsmetoder och fallbeskrivningar.
Insp. 15. Ange vilka krav som ställs på kommunikation (inbegripet skriftliga rapporter) till
den behöriga myndigheten och berörda parter, samt kraven på lagring av uppgifter.
Insp. 16. Beskriva hur man får tillgång till projektförslag, projektbedömningar och
projektgodkännanden samt hur man kan planera en inspektion utifrån denna information.
Insp. 17. Förklara hur kraven på märkning eller identifiering av djur kan uppfyllas och hur
man avgör om dessa inte är uppfyllda.
Insp. 18. Beskriva de metoder för human avlivning av djur som omfattas av denna
lagstiftning och förklara hur tillstånd ges.
Insp. 19. Beskriva ramen för svårhetsbedömning, inbegripet kumulativ svårhetsgrad, och
samtliga deltagares ansvar för att eftersträva lindrat lidande och minskad svårhetsgrad från
projektidé till slutförande av projektet.
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Insp. 20. Förklara innebörden av prospektiv klassificering av svårhetsgrad och faktisk
svårhetsgrad samt syftet med sådana bedömningar.
Insp. 21. Korrekt klassificera svårhetsgraden på ett urval av djur som föds upp (genetiskt
modifierade) och/eller som används för vetenskapliga ändamål i enlighet med bilaga VIII och
EU:s ramdokument för klassificering av svårhetsgrad
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/sv.pdf ).
Insp. 22. Beskriva lämpliga praktiska metoder för att bedöma djurs välbefinnande och hur
man vid inspektioner av pågående vetenskapligt arbete kan använda dessa metoder för att
minska lidandet samtidigt som de vetenskapliga syftena uppnås.
Insp. 23. Skilja mellan återanvändning och fortsatt användning och redogöra för de
situationer där det kan vara juridiskt berättigat med återanvändning.
Insp. 24. Förklara grunden för insamling av de årliga statistiska uppgifterna om användning
av djur i försök (artikel 54 och kommissionens genomförandebeslut avseende detta).
Insp. 25. Beskriva de påföljdsbestämmelser (t.ex. vid brott och överträdelser eller
råd/meddelande om efterlevnad) som rör tillfälligt upphävande/återkallande av godkännande
och förklara hur de rapporteras till behörig(a) myndighet(er) i fråga och hur de behandlas.
iii)

Förstå skillnaderna mellan olika typer av utsedda anläggningar och djurenheter
samt mellan sätten att sköta djuranläggningar
Insp. 26. Förklara de lagstadgade krav som gäller för godkännande av en anläggning.
Insp. 27. Ange vilket/vilka slags djurförsök som sannolikt förekommer vid varje typ av
anläggning.
Insp. 28. Redogöra för de olika typerna av djurhållningsområden och vad som huvudsakligen
kännetecknar dem.
Insp. 29. Beskriva de strategier som används för att upprätthålla olika nivåer av biosäkerhet
och vilka försiktighetsåtgärder som en inspektör ska vidta för att förhindra spridning av
patogener och allergener.
Insp. 30. Beskriva strategierna för att minimera antalet överskottsdjur och överavel av djur,
bl.a. genetiskt modifierade djur.
Insp. 31. Beskriva strategier för att underlätta utbyte av organ och vävnader från djur.
Insp. 32. Ange vilka hänsyn som ska tas när det gäller transport av djur mellan anläggningar
(inbegripet nationella och internationella transporter).
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Insp. 33. Beskriva särskilda aspekter och metoder som ska beaktas vid inspektion av vissa
typer av anläggningar och projekt (t.ex. lagstadgade toxikologiska projekt eller arbete i
naturen).
Insp. 34. Diskutera skötsel- och djurhållningskraven i bilaga III för varje relevant djurart som
används i försök. Förklara hur det kan påverka djurens välbefinnande och de vetenskapliga
resultaten om man inte tillgodoser behovet av skötsel och välbefinnande.
Insp. 35. Förstå de särskilda hänsyn som krävs för skötsel och användning av vissa djur (t.ex.
icke-mänskliga primater, djur som fångats i naturen, herrelösa och förvildade tamdjur och
utrotningshotade arter).
i. Diskutera varför särskild hänsyn ska tas till dessa grupper och vilka skäl
som krävs för undantag.
ii. Ange vilka delar av lagstiftningen som reglerar användning av vissa arter
och undantag från bestämmelserna.
iii. Beskriva under vilka omständigheter det är tillåtet att använda dessa arter
och när undantag kan beviljas.
iv)

Läkemedel
Insp. 36. Redogöra för god praxis för användning av läkemedel vid anläggningar.

v)

Förstå principerna för utbildning och bedömning
Insp. 37. Redogöra för de rekommendationer om utbildning av personal som beskrivs i
Arbetsdokument om utarbetandet av en gemensam utbildningsram för att uppfylla kraven i
direktivet (tillsammans med eventuella ytterligare nationella eller lokala krav).
Insp. 38. Förklara minimikraven för dokumentation av personalens utbildning, kompetens
och fortbildning och beskriva hur dokumentationen kan granskas vid inspektionen.
Insp. 39. Beskriva under vilka omständigheter det kan vara tillåtet att efter egen bedömning
bevilja undantag från särskilda utbildningsmoduler eller moment.

vi)

Förstå de principer och metoder som tillämpas för bedömning och godkännande av
arbetsprogram
Insp. 40. Beskriva principerna för skade-/nyttoanalysen.
Insp. 41. Beskriva krav på tillämpning av 3R-principen i ett projekt.
i. Ange källor till information om metoder som antingen helt eller delvis
ersätter, begränsar eller förfinar användningen av djur.
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ii. Förstå att man kan minska djuranvändningen genom en tydlig
försöksstrategi, god utformning, tillförlitlig analys och omfattande
rapportering från studier med djur.
Insp. 42. Förklara hur det går till att godkänna ett projekt.
Insp. 43. Korrekt avgöra vid pågående och/eller slutfört arbete vilka vetenskapliga projekt
som inte uppfyller villkoren för projektgodkännandet, när det gäller användning av ett så
förfinat program som möjligt och så tidiga humana slutpunkter som möjligt utan att de
vetenskapliga syftena äventyras.
vii)

Förstå inspektörens roll som kommunikatör och förespråkare av god praxis och
3R-principen
Insp. 44. Diskutera begreppet omsorgskultur.
Insp. 45. Räkna upp frågor som bidrar till en god omsorgskultur (en proaktiv strategi för
3R-principen, tydliga mekanismer som syftar till kommunikation mellan all personal och
som används effektivt samt effektivt samarbete mellan de viktigaste aktörerna).
Insp. 46. Beskriva metoder som kan främja bättre vetenskaplig kvalitet och rapportering (t.ex.
användning av Arrive-riktlinjerna).
Insp. 47. Förklara fördelarna med ett enhetligt och proaktivt system för inspektion.
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