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Rektor

Beslut om Karolinska Institutets etiska riktlinjer för internationella
samarbeten - angående djurbaserad forskning i tredjeland

Beslut

Ärendet
Med anledning av utrymme för feltolkningar i nuvarande tillägg dnr 1-505/2020 till
rektorsbeslut 5-49/2014 avser härmed Djurskyddsorganet (DO) vid Karolinska Institutet
att ersätta detta med ett förtydligande tillägg.
Skäl för beslutet:
För att kunna utföra sitt delegerade uppdrag att bedöma djurvälfärden i djurbaserad
forskning i tredjeland bedömer Karolinska Institutets Djurskyddsorgan Campus Solna
(DO) att en tydlig definition av ”tredjeland” samt förtydligande att DO:s delegerade
uppdrag rör bedömning av djurvälfärd. Utöver detta tydliggörs att det finns två
djurskyddsorgan vid Karolinska Institutet och forskaren ska ansöka till relevant
djurskyddsorgan.

Tillägg till rektorsbeslut 5-49/2014 (ersätter tillägg 1-505/2020)
Alla djurförsök som Karolinska Institutets forskare deltar i måste vara godkända av
en försöksdjursetisk kommitté eller motsvarande i aktuellt land. En forskare vid
Karolinska Institutet som genomför eller deltar i forskning som baseras på djurförsök
i länder utanför Sverige, EU länder samt Norge, Island, Schweiz och Storbritannien,
måste göra en bedömning om villkoren för den aktuella djurhanteringen uppnår de
principer som genomsyrar svensk lagstiftning, dvs godkänt försöksdjursetiskt
tillstånd, djurvälfärd och 3R (Replace, Refine, Reduce).
Om forskaren identifierar skillnader som har negativt påverkan på djurvälfärden eller
misstänker att det planerade projektet inte följer svensk lagstiftning rörande djurförsök,
ska forskaren ansöka om en bedömning av projektet av relevant lokalt djurskyddsorgan
vid Karolinska Institutet (Djurskyddsorganet vid Karolinska Institutet eller Region
Stockholms djurskyddsorgan, KI Campus Söder) före eventuellt samarbete inleds.
Djurskyddsorganets utgångspunkt vid en sådan bedömning av djurens välfärd under
experimentella åtgärder, transport, hållning och stallning ska vara att djuren inte utsätts
för mer lidande än vad som gäller vid genomförande av motsvarande försök i
Sverige.
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Om det lokala djurskyddsorganet bedömer att det finns risk att försöket inte uppnår
svensk lagstiftning lämnas djurskyddsorganets bedömning över till rektor för beslut.
Denne kan besluta att forskningen inte får bedrivas i KI:s namn och att författare inte
får vara affilierade till KI om studierna trots allt publiceras. Djurskyddsorganets
bedömning protokollförs och forskaren ska ha erhållit bedömningen av projektet
innan samarbetet inleds och djurförsöken utförs.

Bilagor:
Karolinska Institutets etiska riktlinjer för internationella samarbeten - angående
djurbaserad forskning i tredje land (1-505/2020)
Etiska riktlinjer för internationella samarbeten (5-49/2014)

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor Ole Petter Ottersen i närvaro av
universitetsdirektör Katarina Bjelke efter föredragning av verksamhetschef Liselotte
Jansson, Komparativ medicin. Närvarande var också Medicinska föreningens ordförande
Lovisa Hagenfeldt. I ärendets slutliga handläggning har ordförande för Karolinska
Institutets Djurskyddsorgan Dagmar Galter också deltagit.
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