FIB 1995:3
Utkom från trycket 1995-04-28

Generalläkarens föreskrifter om användning av levande sövda försöksdjur vid
krigssjukvårdsutbildning inom Försvarsmakten;
beslutade den 18 april 1995.
Generalläkaren föreskriver med stöd av 32 § förordningen (1994:642)
med instruktion för Försvarsmakten följande.
Försöksdjur
1§
Levande sövda försöksdjur får utnyttjas för att utbilda
sjukvårdspersonal i akut omhändertagande av den som har skadats av
vapenverkan i krig. Utbildningen skall avse endast sådan personal,
som i sin krigsbefattning har som uppgift att akut omhänderta och
behandla stridsskadade patienter. Den skall därvid omfatta endast
sådana medicinska behandlingsmetoder, som kräver övning på levande
sövda djur.
Därutöver får utbildning ske av läkare, som avses få behörighet att
vara medicinskt ansvariga vid sådan utbildning, samt veterinärer,
som avses få behörighet att vara ansvariga för djurskydd och allmän
anestesi vid sjukvårdsutbildning där djur används.
2§
Levande sövda försöksdjur får användas endast när avsett
utbildningsmål inte kan uppnås med någon alternativ utbildningsmetod.
3§
Utbildningen med försöksdjur skall avslutas i och med att målet
med övningen är uppnått.
4§
Efter avslutad primärkirurgisk operation får försöksdjuret
överföras till intensivårdsavdelning för övning av intensivvård
under högst en timme.
5§
Försöksdjur får inte användas vid sjuktransportövning.
6§
Försöksdjur får tillfogas vapenskador endast när utbildningen
avser primär kirurgi, samt vid övning i akut omhändertagande vid
förbandsplats när krigsplacerad läkare utbildas.

Berörd sjukvårdspersonal
7§
Utbildning enligt dessa föreskrifter av kompanisjukskötare vid
armé- och marinförband och av sjuksköterska som är sjukvårdsgruppchef
vid underhållsplats vid flygvapenförband får ske endast i
samband med utbildning av personal enligt 8 och 9 §§.
8§
Vid utbildning av personal vid förbandsplatser skall sådana
moment som inläggning av venkateter genom friläggning av perifer
ven, coniotomi och inläggning av thoraxdränage övas, under
förutsättning att övad personal är avsedd att utföra dessa ingrepp i
krig. Övningsmomenten skall endast omfatta kvalificerad första
hjälp och inte primärkirurgiska ingrepp.
9§
Personalen i de operationslag som ingår i militära sjukhus
(fältsjukhus, krigssjukhus och marina stridssjukhus) samt viss
sjukvårdspersonal i jägarförband skall utbildas i primärkirurgiska
ingrepp förutom de ingrepp som utförs på förbandsplatsnivå.
Övrig sjukvårdspersonal
10 §
Mottagnings-, anestesi- och intensivvårdspersonal samt övrig
sjukvårdspersonal skall beredas möjlighet att delta i utbildning
med försöksdjur om förhållandena medger det.
Ansvarig personal
11 §
För varje utbildningstillfälle skall det finnas en medicinskt
ansvarig läkare och en veterinär som ansvarar för djurskyddet samt
utförandet av allmän anestesi. Dessa skall ha genomgått en särskild
utbildning som har beslutats av genealläkaren.
Ansökan
12 §
Utbildningsanordnande förband och skolor skall hos generalläkaren
ansöka om tillstånd att använda levande sövda försöksdjur
vid krigssjukvårdsutbildning. Tillstånd skall sökas på blankett
enligt bilaga 1.
Av ansökan skall framgå att eleverna vid utbildningen tillhör de
personalkategorier som anges i 1 och 7-10 §§. l ansökan skall
vidare lämnas förslag på medicinskt ansvarig läkare och på veterinär

som skall ansvara för djurskyddet. Läkaren och veterinären
skall ha vidtalats och förklarat sig villiga att åta sig uppgiften.
Ansökan skall skickas till generalläkaren senast två månader före
utbildningens genomförande.
Journal
13 §
Vid varje utbildningstillfälle skall veterinären föra journal
enligt bilaga 2.
14 §
Journalen skall skickas till generalläkaren snarast efter
avslutad utbildning.
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

Björn Zetterström

Stefan Ryding-Berg

Bilaga 1
Verksamhetsställe

Datum

Beteckning

................………

………………

……………….

Handläggare
………………………….
Generalläkaren
Försvarsöverveterinären
107 85 Stockholm
Ansökan om tillstånd att använda levande sövda försöksdjur vid
krigssjukvårdsutbildning
......................……………………………..ansöker om tillstånd att under tiden
..............använda.....st. levande sövda försöksdjur (gris) för sjukvårdsutbildning
vid........................................……………………………………………………..
Plats för utbildningen.........................................…………………………………
Utbildningsmoment..............................................………………………………..
...............................................................………………………………………….
...............................................................………………………………………….

Datum för utbildning enligt CFN kungörelse (SJVFS 1992:11) om utbildningskrav
vid användande av försöksdjur..................…………………………………………
Medicinskt ansvarig läkare (namn och adress)..................…………………………
...............................................................…………………………………………....
Ansvarig för djurskyddsövervakning (namn och adress)...........……………………
...............................................................…………………………………………….
.................................…………………………………………………………………
Underskrift med namnförtydligande

Bilaga 2
Försöksdjursjournal
Generalläkarens tillstånd 19......……

Dnr........................…………..

Utbildat förband..................……….

Vid........................…………..

Utbildningstid....................………..

Antal försöksdjur (svin).…..st

Inkom datum 19....................………

Identitet..................………….

Inköpta från.....................................................………………………….
Försöksdjurens status före utbildningen..........................……………….
Anmärk...........................................................…………………………..
Anestesi: Premedicinering.........……

Initialnarkos..............………..

Underhållsnarkos..................……….

Avlivningsmetod............……

Destruktion..................................……………
Ansvarig läkare..............................…………..
Ansvarig veterinär...........................………….
Skadetyper........................................................
.................................................................…….
Åtgärd/behandling/vård...................................………………………….
.................................................................……………………………….
.................................................................……………………………….
Övr anm..........................................................…………………………..
Datum.........…………………Ansvarig veterinär...........................…….
Namnförtydligande
Insändes till:
Generalläkaren
HKV/OP/SJV A
107 85 Stockholm

