
 

 

Reglemente  

 

Datum: 

17 maj 2022 

Diarienummer: 

2022-05158 

Handläggare: 

Kristian Haller 

 

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap  

Bakgrund och syfte 

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap ska vara ett rådgivande organ inom 

Vetenskapsrådet. Enligt Vetenskapsrådets arbetsordning ska det, vid beslut om att 

inrätta ett rådgivande organ, framgå det rådgivande organets uppgift och dess 

sammansättning. 

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap ska: 

• bistå Vetenskapsrådet i arbetet med utlysningen inom medicin och hälsa för 

utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av 

djurförsök enligt 3R. Arbetet omfattar inte bedömning eller prioriteringar av 

ansökningar utan ska bestå i att ge råd om utlysningen inriktning, 

utlysningstexter och uppföljning av värdet med satsningen, 

• bistå Vetenskapsrådet med bevakning, analys och information om 

försöksdjur i ett nationellt och internationellt perspektiv, 

• utarbeta underlag för Vetenskapsrådets yttranden, ställningstaganden och 

riktlinjer i frågor som rör försöksdjur, 

• utarbeta underlag inom försöksdjursområdet för Vetenskapsrådets 

publikationer, 

• utarbeta underlag och genomföra förberedelser för Vetenskapsrådets 

kommunikationsinsatser inom försöksdjursområdet, 

• på Vetenskapsrådets uppdrag representera Vetenskapsrådet i nationella och 

internationella sammanhang. 

• bistå styrgruppen för webbplatsen Djurförsök.info och ansvara för 

kvalitetssäkring av faktainnehållet på webbplatsen. 

Sammansättning 

En (1) Ordförande, föreslås och utses av Ämnesrådet för medicin och hälsa. 

Gruppen består därutöver av elva (11) ledamöter varav de svenska universitet och 

högskolor som bedriver forskning inom medicin föreslår sex (6) ledamöter, de 

svenska universitet och högskolor som bedriver forskning inom naturvetenskap 
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föreslår tre (3) ledamöter, Sveriges Lantbruksuniversitet föreslår en (1) ledamot 

och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) föreslår en (1) ledamot.  

Totalt består gruppen av 12 ledamöter.  

Ledamöter och ordförande utses av Ämnesrådet för medicin och hälsa.  

Bland ledamöterna ska finnas kompetens inom forskning med djurexperimentell 

inriktning samt kompetens inom etik.  

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap utser vice ordförande inom sig. 

Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. Som regel bör ingen utses till 

ordförande eller ledamot för mer än två mandatperioder i följd. 

Arbetet inom Expertgrupp för försöksdjursvetenskap leds av gruppens ordförande. 

Ordförande har utslagsröst. 

Ansvar och befogenheter 

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap ansvarar inför Ämnesrådet för medicin och 

hälsa för sina beslut. Ordföranden ska se till att verksamheten inom Expertgrupp 

för försöksdjursvetenskap bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och att den 

redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.  

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap har möjlighet att initiera underlag avseende 

frågor som rör försöksdjur. Dessa underlag ska göras tillgängliga för 

Vetenskapsrådet.  

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap ska på begäran av Ämnesrådet för medicin 

och hälsa upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska 

frågor och kan på eget initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.  

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap ska identifiera frågeställningar av strategisk 

betydelse och rekommendera insatser som rör försöksdjur. 

Upprättande av skrivelser 

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap ska utforma skrivelser på ett sådant sätt att 

expertgruppens funktion som rådgivande organ inom Vetenskapsrådet tydligt 

framgår. I enlighet med andra publiceringar vid Vetenskapsrådet ska underlag från 

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap kvalitetsgranskas av myndighetens ledning 

inför publicering. 

Återrapportering 

Expertgruppen ska återrapportera förhållanden som har väsentlig betydelse för 

verksamheten vid sammanträde i Ämnesrådet för medicin och hälsa. 

Administrativa bestämmelser 

Protokoll 

Protokoll från sammanträde i Expertgrupp för försöksdjursvetenskap ska justeras 

av ordföranden och av ytterligare en ledamot. Protokoll ska delges ämnesrådet för 
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medicin och hälsa samt Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap för 

kännedom. 

Närvaro- och yttranderätt 

Ordföranden i Vetenskapsrådets styrelse, generaldirektören, rådsdirektören och 

samtliga huvudsekreterare vid Vetenskapsrådets beslutande organ har närvaro- och 

yttranderätt vid sammanträden i Expertgrupp för försöksdjursvetenskap. 

Huvudsekreteraren för Ämnesrådet för medicin och hälsa kan delegera närvaro till 

annan person/personer.  

En föredragande som inte är ledamot i Expertgrupp för försöksdjursvetenskap har 

närvaro- och yttranderätt endast vid behandlingen av det ärende som han eller hon 

föredrar.  

Expertgrupp för försöksdjursvetenskap kan vidare medge närvaro- och yttranderätt 

för ytterligare personer vid sidan av ledamöter och föredragande. 

Giltighetstid 

Beslut om reglemente för Expertgrupp för försöksdjursvetenskap gäller tillsvidare 

och revideras vid behov. 
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