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9 maj 2014

Inbjudan till informationsmöte om ny e-tjänst
för ansökan om etisk prövning av djurförsök
Deltar du i ansökansprocessen för etisk prövning av djurförsök i egenskap av försöksledare,
föreståndare, veterinär, expert eller annan berörd personal?
Är du verksam inom Västra Götalands eller Värmlands län?
Vill du veta hur en ny e-tjänst för ansökan om etisk prövning ger dig nya möjligheter?
Om svaret på någon av ovanstående frågor är ja bör du komma till det informationsmöte som
anordnas av Jordbruksverket i Göteborg.
När: den 17 juni 2014 kl. 10 - 12
Var: Medicinaregatan 3, 413 90 Göteborg
Lokal: Arvid Carlsson (Göteborgs universitet)
Kaffe serveras i anslutning till lokalen från kl. 09.30.
Innehåll
Jordbruksverket kommer under året att införa en ny e-tjänst för etisk prövning av djurförsök.
Lanseringen av e-tjänsten börjar med en pilot i Göteborgsnämndens upptagningsområde. Tjänsten
kommer sedan att lanseras från november och framåt successivt till övriga nämndregioner. Piloten
kommer att pågå under tiden september till oktober 2014 och du som söker till nämnden under
denna period kommer att beröras.
Vi förklarar bakgrund till förändringarna, vilken ny funktionalitet som erbjuds samt hur
pilotdeltagandet kommer att genomföras. Frågor samlas upp och besvaras under mötets gång.
Har du någon specifik fråga innan mötet kan du skriva in den vid anmälan.
Utbildning i den nya e-tjänsten för pilotdeltagare kommer att hållas tidigt i september.
Anmälan
Skicka din anmälan till mötet via denna länk:
Anmäl dig genom att klicka här och fyll i din information »
Du kommer därefter att få en bekräftelse på att du bokats på mötet. Sista
anmälningsdag är 10 juni 2014.
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Frågor
Har du frågor om mötet – skicka ett mejl till etiskansokan@jordbruksverket.se
eller ring Joel Almqvist, 036-15 61 63.
Program











Välkommen
Information om förändringar i föreskrifterna om försöksdjur som följer av direktiv
2010/63/EU
Presentation av bakgrunden och syftet med en e-tjänst för etisk prövning av djurförsök.
Ny funktionalitet och förändrat ansökningsförfarande
Pilotinförande och lansering av e-tjänsten
Ansökan om E-legitimation
Anmälan till utbildning i höst
Support för e-tjänsten
Frågestund
Avslut

Varmt välkommen!
Viveka Hillegaart (Enhetschef Jordbruksverket)
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