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  Stockholm i maj 2016 

 

 

 

Anvisningar för att söka forskningsanslag inför 2017  

Sista ansökningsdag: Samtliga ansökningshandlingar ska vara Forska Utan Djurförsök 
tillhanda senast kl 16.00 den 1 september 2015.  

För sent inkomna ansökningar beaktas inte för anslag. För att vara säker på att din 
ansökan kommer fram i tid bör du därför posta den minst 2 dagar före sista 
ansökningsdagen. 

Forska Utan Djurförsök ger stöd till forskning som kan bidra till att göra djurförsök 
överflödiga (främst genom utveckling av metoder som ersätter djurförsök) eller som på 
annat sätt gynnar djurs intressen.  

Forska Utan Djurförsök har som mål att med nya och bättre metoder ersätta djurförsök och samtidigt 

bidra till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och 

andra produkter. Vår uppgift är att främja utvecklingen av nya metoder och ny kunskap inom 

toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök används. 

Forska Utan Djurförsök stödjer därför forskning och andra projekt som kan bidra till att dessa mål 

uppnås. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta 

djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Sökande måste 

därför tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas. 

Forska Utan Djurförsök stödjer nästan enbart forskningsprojekt som utförs i Sverige eller som har 

svenska deltagare. Forskningsprojekten kan syfta till att ersätta djurförsök som förekommer antingen 

nationellt eller internationellt. Information om utlysning finns endast på svenska. Ansökningsblanketten 

är på svenska men kan fyllas i på svenska eller engelska. 

 

Ansökan om forskningsanslag sker i två steg 

En föransökan ska vara Forska Utan Djurförsök tillhanda senast det datum som anges ovan. I 

föransökan beskrivs ditt projekt översiktligt. Viktigt är att i föransökan visa hur projektet bidrar till att 

minska användningen av djur i försök.  

Av inkomna föransökningar väljer Forska Utan Djurförsök ut de som bedöms som mest relevanta och 

intressanta. Dessa projekt går vidare till steg 2 och vi kommer då att be om en kompletterande 
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ansökan. Du får besked om ditt projekt gått vidare till steg 2 senast den 20 oktober och vi vill ha din 

kompletterande ansökan senast den 20 november. I denna kompletterande ansökan vill vi bl.a. ha din 

forskningsplan och budget för projektet. 

OBS: Om du fått anslag från Forska Utan Djurförsök under 2016 ska du inte söka fortsättningsanslag 

till projektet vid denna utlysning. Du får information i augusti/september om möjligheten att söka 

fortsättningsanslag. Sista ansökningsdatum för fortsättningsanslag är i början av oktober.   

 

Praktiska anvisningar för ansökan av forskningsanslag 

1. Ansökan ska ske på särskild blankett som finns på Forska Utan Djurförsöks hemsida: 

www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/sok-anslag  

2. Ansökan ska vara Forska Utan Djurförsök tillhanda i undertecknat original + 5 kopior, senast 

kl 16.00 den sista ansökningsdagen. Den ska även skickas per e-post till 

info@forskautandjurforsok.se, senast kl 16.00 den sista ansökningsdagen.  

3. Blanketterna som skickas per e-post ska namnges på följande sätt: 

Ansökningsblanketten: Efternamn, förnamn, 16, förans. och kortversion av projektets titel. 

CV: Efternamn, förnamn, 16, bilaga cv.  

4. Vid vår granskning av föransökan är vi främst intresserade av att se om projektet är relevant för 

Forska Utan Djurförsök att stödja. För att komma ifråga för anslag måste projektet 

överensstämma med Forska Utan Djurförsöks syfte. Fyll därför i fråga 6 i ansökningsblanketten 

noggrant. Ange tydligt vilka djurförsök som ditt projekt avser att ersätta. Gärna med hänvisning 

till ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna, lagstiftning, test-guidelines eller andra 

källor. 

5. Uppgifterna i ansökningsblanketten skall fyllas i på svenska eller engelska (nytt för i år!), 

och får ej vara handskrivna. Endast en kortfattad beskrivning av projektet skall lämnas på 

föransökningsblanketten.  

6. Skicka inte fullständigt forskningsprogram eller andra bilagor än CV. Dessa kommer inte 

att beaktas vid bedömningen av föransökan. Det är dock viktigt att kort beskriva det 

modellsystem som skall användas, om det innefattar humana celler eller djurceller, cellinjer eller 

primära cellkulturer.  

7. Om serum från djur används ska detta anges, motiveras och användningen minimeras. Om 

monoklonala antikroppar som propagerats in vivo används måste detta anges i fråga 7 och 

motivering ske.   

På www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/sok-anslag finns länkar till information om 

djurskyddsproblem vid produktion av fetalt kalvserum och vid propagering av monoklonala 

antikroppar in vivo.  

http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/sok-anslag
http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/sok-anslag
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Post- och besöksadress samt e-postadress: 

Forska Utan Djurförsök 

Hammarby Fabriksväg 25 

120 30 Stockholm 

E-post: info@forskautandjurforsok.se 

Obs: Ansökan ska vara Forska Utan Djurförsök tillhanda per e-post samt i undertecknat original + 5 

kopior, senast kl 16.00 den sista ansökningsdagen.  

Ansökan och bilagor som skickas per e-post ska namnges på följande sätt: 

Ansökningsblanketten: Efternamn, förnamn, 16, förans. och kortversion av projektets titel. 

CV: Efternamn, förnamn, 16, bilaga cv.  

 

Tidsplan  

1/9: Sista ansökningsdag för nya projekt. Samtliga handlingar ska vara Forska Utan Djurförsök 

tillhanda per e-post och vanlig post senast kl 16. 

20/10: Besked till forskare om avslag eller om att ansökan gått vidare till steg 2. Om ditt projekt inte 

går vidare till steg 2 får du istället besked om avslag. 

20/11: Deadline för att lämna kompletterande ansökan, för dig vars ansökan gått vidare till steg 2 

Senast 28/2 2017: Besked om projektet som gått vidare till steg 2 får anslag eller ej.  

Utbetalning av anslag till beviljade projekt sker tidigast i april. 

 

Bra att veta 

Forska Utan Djurförsök stödjer inte projekt som avser att ersätta försök på varmblodiga djur med 

försök på fylogenetiskt lägre stående djur t.ex. kräldjur, skaldjur eller insekter. 

 

Vid användning av cellkulturer ger Forska Utan Djurförsök i första hand stöd till forskning där humana 

celler eller etablerade cellinjer används. Forska Utan Djurförsök stödjer inte projekt som använder 

celler, vävnader, organ eller embryon från djur som avlivats enbart för detta syfte.  

 

Om serum från djur används ska detta anges, motiveras och användningen minimeras. Om antikroppar 

som propagerats in vivo används måste detta anges och en motivering lämnas. Detta eftersom 

produktionen av fetalt kalvserum och in vivo-propagering av monoklonala antikroppar innebär 

mailto:info@forskautandjurforsok.se
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djurskyddsproblem. Mer information hittar du här:  

www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-resurser/      

 

Forska Utan Djurförsök kan ge stöd till projekt som främjar effektivare utnyttjande av befintliga 

alternativa metoder, t.ex. validering av djurfria metoder samt projekt för att minska djuranvändningen 

inom utbildning eller sprida kunskap om alternativa metoder. 

 

Forska Utan Djurförsök kan även stödja forskning som innefattar djurförsök som syftar till att främja 

djurens välfärd, men endast om djuren inte kommer till skada vid försöken. Det kan t.ex. röra sig om 

etologiska studier. Andra projekt som Forska Utan Djurförsök kan stödja är kartläggning och 

förändring av den rådande synen på djur. Det är viktigt att projektbeskrivningen tydligt visar hur 

projektet kan bidra till att förbättra djurens hälsa och välfärd. 

 

Forska Utan Djurförsök ger inte anslag till forskningsprojekt där de använda metoderna och/eller de 

erhållna resultaten är konfidentiella. 

 

För mer information 

Kontakta Karin Gabrielson Morton, Sakkunnig och  

Ordförande i Forska Utan Djurförsöks vetenskapliga kommitté 

E-post: karin@forskautandjurforsok.se  

Direktnr: 08-124 560 99  

  

 

http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-resurser/
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