
DJUR FÖR FORSKNINGSÄNDAMÅL
ETT EGET ÄMNE



Forskningsdjur? 
Varför? 
För vem?



DEN VIKTIGA DJURPERSONALEN (DJURTEKNIKER)
I djurskyddslagen finns riktlinjerna för den utbildning som krävs av all personal innan
de börjar arbeta med forskningsdjur. 

All utbildning är djurslagsspecifik och man får då endast arbeta med de djur man har 
utbildning för

Funktion C är personal som endast sköter djur 

Funktion D är personal som får avliva djur

Funktion A är personal som får utföra procedurer med djur, tex provta, 
administrera etc.

De djurtekniker som arbetar i djurhusen utbildas först i Funktion C och D, sedan i
Funktion A

Årlig vidareutbildning för all personal är också ett lagkrav



VAD LÄSER MAN?
Djurskyddslagens krav för Funktion A:

▪ Lagstiftning

▪ Biologi, avel och genetik

▪ Etik, djurvälfärd och 3R

▪ Djurhållning

▪ Smittskydd, djurhälsa och hygien

▪ Artspecifika tecken på ångest, smärta och lidande. Bedövning och smärtlindring 

▪ Humana avlivningsmetoder, slutpunkter och avbrytningspunkter

▪ Artspecifika metoder för hantering av djur och studier



UNDERVISNINGSMATERIAL?

NCLASET – Ett konsortium som bildats av Sveriges universitet och den privata sektorn 
inom forskningen 

Ett webbaserat material finns framtaget för den teoretiska delen av funktionerna. 

Materialet, som är en grund för både lärare och elever, finns på lärplattformen Canvas 
och är uppdelat i moduler. Varje modul avslutas med ett självrättande prov (self
assessment test).

NCLASET har också en fördjupnings-kurs som stöd för de lärare som är intresserade av 
att ta tag i ämnet. 



ATT ARBETA SOM TEKNIKER
▪ Det är ett arbete där djurintresse och noggrannhet är viktiga delar. Journalföring 

och hälsoinventeringar i väl kontrollerade djurbesättningar ingår i det dagliga 
arbetet. 

▪ Kanske lite nya miljöer? På de flesta djurhus idag finns det bl.a. luftduschar och 
robotar som sköter om tömning av burar och disk.

▪ Att få jobba med djur för forskningsändamål är också att vara en del i ett större 
sammanhang som gynnar både människor, djur och natur. Det är ett fantastiskt 
spännande, intressant och tyvärr ett ganska okänt arbete.


