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Inbjudan till utbildning om ny e-tjänst för ansökan om etisk
prövning av djurförsök
Jordbruksverket kommer under 2015 att införa en ny e-tjänst för ansökan om etisk prövning av
djurförsök. Lanseringen av e-tjänsten inleds redan i år med en ett pilotinförande för
Göteborgsnämndens upptagningsområde.
Syfte
Syftet med utbildningen är att gå igenom hur du använder e-tjänsten för att ansöka om etisk
prövning av djurförsök. Utbildningen kommer att ge dig förutsättningar för hur du som
pilotdeltagare ska testa e-tjänsten och ge feedback till Jordbruksverket inför lanseringen.
Före kursen
Pilotdeltagare behöver innan utbildningstillfället gå en e-utbildning som tar ca 30 minuter för att gå
igenom grunderna i systemet. Länk till e-utbildningen skickas till alla anmälda i början av
september. Tänk ut eventuella frågor som du vill ha svar på redan i förväg och ta med dig dessa till
utbildningstillfället. Som föreståndare eller tillståndshavare bör du informera din personal som
skriver ansökningar om etisk prövning av djurförsök att de bör delta i utbildningen. Försöksledare,
veterinärer, experter och övrig personal som ska delta i piloten bör dessa kontakta sina respektive
föreståndare som bör anmäla sig till utbildningen.
När och var
Tillfälle för föreståndare och tillståndshavare
15 september 2014 kl. 10-12, Läs mer och anmäl dig här »
Adress: Medicinaregatan 11, 413 90 Göteborg
Lokal: 4111 (Göteborgs universitet), en trappa ned från ingången
Tillfällen för försöksledare, veterinärer, experter och övrig personal involverad i ansökan
18 september 2014 kl. 10-12, Läs mer och anmäl dig här »
19 september 2014 kl. 10-12, Läs mer och anmäl dig här »
Adress: Medicinaregatan 16 A, 413 90 Göteborg
Lokal: Sal 147 Anhoff (Göteborgs universitet)
Kaffe och fika erbjuds i pausen under utbildningstillfället. Finns det önskemål om deltagande via
webbpresentation och konferenstelefon så kontakta oss. Max 34 stycken deltagare får plats per
tillfälle. Blir det fullt vid något datum så överväger vi extra tillfällen. Sista anmälningsdatum 8
september.
Kontakt
Frågor om utbildningen etiskansokan@jordbruksverket.se eller Karen Erlbacher på telefon
036-15 61 14. Jordbruksverkets kundtjänst kommer under pilotperioden och framåt att svara på
frågor om e-tjänsten och hjälpa dig att komma igång.

SIDAN 1/1
www.jordbruksverket.se
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

