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Yttrande över nya försöksdjursföreskrifter Dnr. 31 13678/10 
 
Reumatikerförbundet är en av Sveriges största handikapporganisationer. Våra medlemmar 
samlas kring ett 80-tal diagnoser. Det finns ungefär 1 miljon människor i Sverige som har en 
reumatisk sjukdom. De reumatiska sjukdomarna är svåra sjukdomar. Trots att det har hänt 
mycket de senaste tio åren när det gäller behandling så krävs det mycket forskning innan vi vet 
orsaken till varför människor drabbas av reumatiska sjukdomar och hur dessa ska botas.  
Forskningen har en särställning inom Reumatikerförbundet och vi arbetar oförtrutet utifrån 
vår vision, att finna lösningen på reumatismens gåta. Vi anser att debatten om vetenskapliga 
forskningens villkor är viktig och att tillåta att djurförsök finns med även i en väldig begränsad 
omfattning är givetvis inte ett enkelt ställningstagande. Men för oss inom 
Reumatikerförbundet har det varit viktig att se alla perspektiv på frågan.  
 

Men samtidigt är vi medvetna om att användningen av djur i vetenskaplig medicinsk 
forskning fortfarande är av avgörande betydelse för att föra forskningen framåt. Därför måste 
det finnas en tydlig strategi när det gäller djurförsök, som samtidigt tar sikte på att öka 
insatserna för att främja en utveckling som bygger på 3R-principen, ersättning, begränsning 
och förbättring med avseende på försöksdjur. 
 
Vi tycker att EU-direktivet från 2010 är ett viktigt steg i rätt riktning och att Sverige nu får 
lagstiftning på plats som förverkligar det. Det är bra att direktivet är bindande och att inga 
alternativa lösningar accepteras.  
 
Reumatikerförbundet har följande kommentarer till förslagen till nya föreskrifter. Vi kommer 
att koncentrera våra kommentarer till det som berör djurförsöksetiska nämnderna. 
 
Djurförsöksetiska nämnderna 
Bestämmelsen att brådskande och enklare ärenden ska kunna hanteras av ordföranden 
förenklar arbetet för nämnderna vilket är bra, likaså att nämndernas ledamöter och 
suppleanter ska ha beslutsunderlag innan sammanträdet. Det är nämnden som ska avgöra om 
ett ärende ska prövas igen i fall av återkallelse, etiskt godkännande förnyelse eller ändring. 
Hela nämnden ska ha möjlighet att diskutera ärendet och alla ledamöter ska vara eniga i annat 
fall ska ärendet upp igen. Även detta anser Reumatikerförbundet är en bra ordning 
 
Beredningsgruppernas sammansättning är viktig och förslaget på att den ska ha lika många 
lekmän som forskare/försöksdjurspersonal är bra.  
 
När det gäller nämndernas sammansättning vill Reumatikerförbundet trycka på är att det ska 
finnas representanter från patientorganisationer med i nämnderna. Dessa får inte blandas ihop 
med representanter från allmänheten vilket är något annat och som givetvis också bör finnas 
med. . 



 
Reumatikerförbundet vill också att det ses över om det kan finnas en möjlighet att 
överpröva/ompröva nämndernas beslut och att en organisation som kan hantera det föreslås. 
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