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Till Mastitlab 

SvarmPat Mjölkprover gris 

Överordnat uppdrag 

 

Ö15-039 UppdragID 

 

 KUNDUPPGIFTER     Var vänlig skriv tydligt. (Grå fält ifylls av SVA) 

Ansvarig veterinär (ska ha svar) 

 
Djurägare (ska ha svar) PPN 

Adress 

 
Adress 

 
Postnr Postadress Postadress 

 

Postadress 

 
Telefonnr 

 

E-post 

 

E-post Fakturamottagare och svar 

Kundnr 12898    helle.unnerstad@sva.se 

Konto  sekt(-) 4317, Proj(-) 631717 
Provtagare 

 
 UPPGIFTER OM PROVTAGEN SUGGA MED KULL 

Djurslag/ras 

Svin (.s) 
Märkning Öron ID 

 
Ålder 

 
Kullnummer 

 
Provtagningsdatum 

 

Antal dagar från grisning 

1 dag  2 dagar Senare, ange dag fr grisning ________ 

Totalt födda Levande födda Nu levande 

 

Önskad undersökning: Bakteriologisk undersökning  Material: Individmjölk MaterialID  

 Suggan Smågrisarna 

Rektaltemperatur________________________°C Hungriga grisar ligger vid juvret   Ja   Nej 

Tecken på förstoppning   Ja   Nej Avmagrade grisar   Ja   Nej 

Lös avföring    Ja   Nej Ståpäls   Ja   Nej 

Flytningar   Ja   Nej Spädgrisdiarré   Ja   Nej 

 Provtagna juverdelar 

 Svullen   Ja   Nej 

Röd   Ja   Nej 

Öm    Ja   Nej 

Sårig   Ja   Nej 

 Svullen   Ja   Nej 

Röd   Ja   Nej 

Öm    Ja   Nej 

Sårig   Ja   Nej 

 Svullen   Ja   Nej 

Röd   Ja   Nej 

Öm    Ja   Nej 

Sårig   Ja   Nej 

INSÄNDARES UNDERSKRIFT 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Underskrift krävs för att SVA ska godkänna er beställning samt att ni godkänner SVA:s köp- och leveransvillkor  

 (ett utdrag på baksidan, fullständiga villkor finns på www.sva.se). 
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SVA:s köp- och leveransvillkor i utdrag 

PERSONUPPGIFTSLAGEN 

Personuppgiftslagen (PuL) som har sin grund i ett EU-direktiv, syftar till att skydda privatpersoner mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Behandling av personuppgifter hos SVA avser 
administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som 
behandlas av SVA kan du skriftligen begära det.  

DINA PROVER HJÄLPER OSS ATT BLI BÄTTRE 

SVA har till uppgift att förebygga, diagnostisera och bekämpa infektionssjukdomar hos djur. De prover du skickar till 
oss är därför viktiga inte bara för dig utan också för SVA:s verksamhet i stort. De möjliggör bland annat att vi i 
samverkan med andra myndigheter, kontinuerligt kan följa hälsoläget hos djur i hela Sverige. Ibland är det också av 
allmänt intresse att vi utför ytterligare undersökningar på insänt material samt sammanställer provresultat för 
forskningsändamål. Eventuell nödvändig informationsdelning till andra myndigheter och redovisning av resultat sker 
utan koppling till de enskilda proven såvida inte svensk lag föreskriver annat. 
 
Om du önskar att just dina prov inte får nyttjas på detta sätt för forskning och för att följa hälsoläget, ber vi dig 
vänligen att meddela detta, antingen direkt på remissen eller på annat sätt. 
 
 

INSTRUKTION TILL PROVTAGARE: 
 

• Undvik provtagning på fredagar eller innan helgdagar. 
• Rengör spenspetsen med sprit som sedan får dunsta. 
• Märk proverna med juverdel, numrerat framifrån höger eller vänster sida,  

ex. 3H, tredje juverdelen höger sida 
• Förvara proverna kylda. 
• Skicka proverna i vadderat SVA-kuvert tillsammans med kylklamp. 
• Posta proverna samma dag som de tas. 

 


