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Anvisning: Hur du ansöker om godkännande för djurförsök i
den elektroniska portalen
De här anvisningarna berättar hur du kan söka godkännande för djurförsök via
den elektroniska portalen.
Anvisningarna omfattar en bild av varje del i ansökan. Efter den berättar vi hur
den aktuella punkten i ansökan ska fyllas i.
****************
Du kan söka följande godkännanden via portalen:
•
•
•

ändring av projektgodkännandet
behörighet att planera djurförsök
begränsat projektgodkännande

Normalt/omfattande projektgodkännande kan ännu inte sökas via portalen.
Ansökningarna i fråga ska göras med pappersblanketter och skickas till adressen
ella@avi.fi.
Om det uppstår problem kan du kontakta regionförvaltningsverkets sakkunniga
per e-post ella@avi.fi.

Logga in
Du loggar in i portalen på adressen https://avi.service-now.com/elainkoeluvat.
Du kan logga in i portalen med bankkoder.

2 (13)

Tjänsten är bunden till personlig identifiering och det är alltså bara den person
som har loggat in i portalen som kan använda den.
Ansökningsblanketterna i Word-form hittar du på regionförvaltningsverkets
webbplats Försöksdjur: tillstånd och tillsyn - Djur - Tillstånd, anmälningar och
ansökningar - Företag eller organisation - Regionförvaltningsverket (rfv.fi) under
punkten Blanketter. På samma sida hittas anvisningar av nämnden för
projektgodkännanden och annat material om ämnet.
På webbsidan finns ansökningsblanketter i Word-format och ifyllnadsanvisningar
för dem. Blanketterna finns också på finska och engelska. Den engelska
blanketten finns till bara som anvisning - blanketten måste skickas på finska eller
svenska.
OBS!
Om ansökan inte är färdig så är den synlig bara i portalen.
En PDF-version av ansökan skapas först efter att du har klickat på Slutför.
Om du vill göra ansökan tillsammans med en grupp kan ni färdigställa ansökan
med hjälp av Wordblanketten som finns på våra webbsidor. Efter att texten för
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ansökan är klar kan ni kopiera meddelandet från Wordblanketten till blanketten i
portalen.

Ifyllande av ansökan

På startsidan
•
•
•

kan du välja vilken typ av ansökan du ska fylla i.
se i vilket skede din ansökan är (Mina ärenden).
finns en Kunskapsbas där du hittar exempelvis en Excel-mall för en
populärvetenskaplig sammanfattning.

Du kan välja vilket språk du vill använda i portalen: finska, svenska eller
engelska. Syftet med den engelska delen är att vägleda kunder som talar
engelska.
Blanketterna ska fyllas i antingen på finska eller svenska. Blanketten Ansökan om
behörighet att planera djurförsök finns bara i den engelska delen och den ska
fyllas i på engelska.
Ansökan behöver inte slutföras på en gång. Du kan spara din ansökan i portalen
och senare fortsätta att fylla i den. Ikonen Spara och fortsätt senare finns på
varje sida av blanketten.
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Om du gör ändringar i en ansökan som du har skickat och vill spara de olika
ansökningsversionerna bör du spara dem på något annat ställe för dig själv.

Ansökan om godkännande för djurförsök
1. Välj blankett

Ansökan om godkännande för djurförsök kan vara antingen begränsad eller
normal/omfattande. Välj vilken typ av ansökan du vill fylla i.
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2.

Basuppgifter om ansvarspersonerna för projektet.

Fyll i sökandens basuppgifter på blankettens första sida. Du måste fylla i
varje punkt i blanketten.
Längst ner på sidan finns ikonen Nästa som tar dig till följande sida. Du kan
också gå direkt till önskad sida genom att klicka på någon av bollarna med
siffror uppe till höger på sidan.
Du kan spara ansökan emellan och senare fortsätta att fylla i den. Dina
ansökningar, också sådana som är halvfärdiga, syns på startsidan under
Mina ärenden.
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3. Basuppgifter om projektet

Ange projektets namn och vilket startdatum och slutdatum som ansöks för
projektet på blankettens andra sida. Du kan välja datumen från
kalenderikonen i slutet av ifyllnadsfältet eller skriva datumen direkt i
ifyllnadsfältet. Datumen bör skrivas i formatet 01.05.2022.
Blanketten Populärvetenskaplig sammanfattning kan du ladda ner från
länken som finns i det gråa fältet till höger. Länken till anvisningen om hur
du fyller i blanketten hittar du på samma ställe. Fyll i blanketten och spara
den på önskad plats. Klicka på länken Bifoga en populärvetenskaplig
sammanfattning och bifoga blanketten till ansökan.
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4. Uppgifter om delprojekt. Den här delen syns när man ansöker om
normalt/omfattande projektgodkännande.

Anmäl antalet delprojekt på blankettens tredje sida. När du väljer antalet
delprojekt så skapas en egen del för varje delprojekt på skärmen.
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5. Försöken

Ifyllnadsfältet under Försöken är ett HTML-fält där man kan använda vissa
formateringar i texten. Det är skäl att först skriva in texten i Wordblanketten som du hittar på vår webbplats. Kopiera sedan in texten i delen
Försöken. Klistra in texten genom att använda tangentkombinationen
Ctrl+V.
När du klistrar in texten i textfältet frågar portalen om du vill bevara
formateringarna. Det är bäst att svara ”Ja”. Du kan förstora textfältet
genom att dra i det från det nedre högra hörnet. Också bilder som har
klistrats in i Word överförs ofta bra. Vi rekommenderar ändå att du lägger
omfattande tabeller och bilder som separata bilagor till ansökan.
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6. Sammandrag

Efter att du har fyllt i alla punkter som krävs i portalen öppnas vyn
Sammandrag.
Skicka ansökan genom att klicka på ikonen Slutför. Efter det kan
regionförvaltningsverkets sakkunniga läsa ansökan. Du ser alla dina
ansökningar i PDF-format på startsidan under Mina ärenden.

7. Ansökans nummer och diarienummer

Systemet ger varje ansökan en EHAKxxxxx-nummer.
Regionförvaltningsverket ger ansökan ett diarienummer
(ESAVI/xxxx/202x).
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Efter att du har skickat ansökan får du ett meddelande till e-posten som du
har angett i ansökan.

Ändringsansökan
1. Uppgifter om ändringsansökan
I ändringsanmälningsblanketten fyller man i
• basuppgifter om sökanden
• basuppgifter om det nuvarande godkännandet som är i kraft
• vilken typ av ändring som söks: giltighetstid/djurantals/försök.

Bifoga beslutet om godkännande och tidigare ändringsbeslut samt en
uppdaterad populärvetenskaplig sammanfattning till ändringsansökan.
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Behandlingen av ansökan

Under Mina ärenden kan du se i vilket skede behandlingen av din ansökan
är. I den sista kolumnen ser du ansökningens status.
Utkast
När du ännu inte har skickat ansökan är dess status Utkast. OBS! När ansökan
har utkast-status skapas ännu ingen PDF-version av beslutet. En PDF-version
av ansökan skapas först efter att du har klickat på Slutför.
Nytt
Ansökan får status Nytt, när du skickar ansökan. Det vill säga när du klickar
på ikonen Slutför på blankettens sista sida.
Under behandling
När en sakkunnig börjar behandla din ansökan blir dess status Under
behandling.
Stängd
Färdiga beslut hittar du under Stängda och deras status är då Stängd.

Ändring av ansökan efter att den är skickad
Du kan inte ändra ansökan om ansökans status är Nytt eller Under
behandling.
Om du vill ändra din ansökan efter att du har skickat den så kan du skicka ett
meddelande till vår sakkunniga via portalen. Be hen byta din ansökans status
till Väntar.

12 (13)

Du får ett e-postmeddelande när din ansökans status har bytts till Väntar. När
din ansökan åter är i status Väntar, kommer ikonen Redigera att synas vid
den aktuella ansökan.
Datum för nämndens möte blir synligt i den aktuella kolumnen efter att
mötesdatumet har slagits fast. Det hålls 2–3 möten per månad. I juli hålls
inga möten.

Kontakt med den som behandlar ansökan
Du kan skicka meddelanden till personen som behandlar din ansökan via
portalen.

Du kan kontakta personen som behandlar din ansökan på följande sätt:
•
•
•

Klicka på den ansökan bland Mina ärenden på startsidan som du vill
skicka ett meddelande om.
Då öppnas en motsvarande bild som ovan på din skärm.
Skriv ditt meddelande i fältet Skriv meddelandet här... och klicka på
ikonen Skicka.
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Du ser samtalet mellan dig och personen som behandlar ärendet i lådorna på
vänstra sidan. Du ser bilagorna för ansökan till höger på sidan.

Logga ut ur portalen
Du loggar ut ur portalen uppe till höger där det står ditt namn. Klicka med
musens vänsterknapp vid ditt namn och klicka Logga ut.

