Kalvpaketsremiss för besättningsdiagnostik

Överordnat uppdrag

Ö13-035

Endast för besättningar anslutna till Gård & Djurhälsan NÖT

UppdragID

KUNDUPPGIFTER

Insändande veterinär* (erhåller svar) (OBS! Underskrift krävs på nästa sida)

Telefonnr

Arbetsplats

E-postadress

Adress

Djurägare (ej provsvar)

Postnr

Provtagningsdatum

Postadress

PPN-nr
Svarskopia till

not.provsvar@gardochdjurhalsan.se
UPPGIFTER OM PROVMATERIAL

1. Kalvdiarré besättningsdiagnostik
Träckprov cirka 2 msk/djur från 3–4 kalvar med diarré.
OBS: välj rätt undersökning för rätt ålder!
Ålder (veckor)

ID provtagna djur

Labb-ID (Ifylles ej)

2. Luftvägsinfektion besättningsdiagnostik
Nässvabb (e-svabb**) från 3–4 kalvar med luftvägssymtom.
Rengör näsborren och tag prov djupt in i näshålan.
ID provtagna djur

1

1

2

2

3

3

4

4

Kryssa i önskad undersökning
 ≤ 4 v gamla kalvar, Diarrépaket kalv, 4 agens:
(E. coli F5, C. parvum, coronavirus och rotavirus)

 >2 v, endast vid klinisk misstanke: Salmonella spp.
Provtagning efter särskild överenskommelse
Provtagningen är godkänd av Gård & Djurhälsan
Veterinär:
Datum:

 Luftvägspaket nöt – 4 bakterier och 3 virus
(P. multocida, M. hemolytica, H. somni, M. bovis, RS-virus,
PIV-3 och coronavirus)
ELLER– vid misstanke om specifikt agens – välj nedan
 Respiratoriskt syncytialt (RS) virus (akuta symtom)
 Mycoplasma bovis

 E. coli F5 misstanke: Bakt. odling inkl.
resistensbestämning vid positivt PCR-svar (används vid
terapisvikt)
3. Passiv immunitet/totalprotein
Blodprov (serum) från 3–4 kalvar (2–7 dagar gamla).
OBS: Friska kalvar!
Ålder (dagar)

Labb-ID (Ifylles ej)

Kryssa i önskad undersökning

 >3 v gamla kalvar: Eimeria spp.

ID provtagna djur

Ålder (veckor)

Labb-ID (Ifylles ej)

Provtagning efter särskild överenskommelse
Provtagningen är godkänd av Gård & Djurhälsan
Veterinär:
Datum:
 Luftvägspaket: Bakt. odling inkl. resistensbestämning
vid positivt PCR-svar (används vid terapisvikt)
 Lungmask: Blodprov (serum) från 3–4 kalvar med
hosta, fyll i ID-nummer nedan
ID provtagna djur

1

1

2

2

3

3

4

4

Ålder (veckor)

Labb-ID (Ifylles ej)

5. Selen (Provtagning efter särskild överenskommelse)
Blodprov (EDTA- eller heparinrör) tas från 5 dräktiga kor respektive 5 dräktiga kvigor i sista trimestern. Provtagning är
godkänd av följande veterinär från Gård & Djurhälsan:
Datum: ________
ID provtagna djur (kor)

Labb-ID (Ifylles ej)

ID provtagna djur (kvigor)
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** En steril bomullspinne kan användas som stöd för e-svabben, som annars lätt går av.
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Labb-ID (Ifylles ej)

Fortsätt på nästa sida.

Prov för analys (<2 kg): SVA, Travvägen 20, 751 89 Uppsala
Paket (>2 kg):
SVA, Travvägen 20, 756 51 Uppsala
Djur för obduktion:
SVA, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala
OBS! Adresskort kan beställas från SVA via www.sva.se

Besättningsuppgifter
Typ av besättning:  Mjölkkor  Dikor
 Specialiserad ungnötsproduktion (inköpta kalvar)
Antal kor: <50 50–200 >200
Antal inköpta kalvar för köttproduktion per år:
<100 100–300 >300

Anamnes: Hur ser sjukdomsbilden ut för sjuka
kalvar?
1. Morbiditet (cirka
%)
2. Mortalitet (cirka
%)
3. Påverkat AT:
 Ja  Nej
4. Vattentunn diarré:
 Ja  Nej
5. Blodblandad diarré:  Ja  Nej
6. Svår dyspné:
 Ja  Nej
7. Terapisvikt vid luftvägsinfektioner:
 Ja, behandlad med: ___________________  Nej

UNDERSKRIFT INSÄNDANDE VETERINÄR
Denna remiss får endast användas för djurägare anslutna till Gård & Djurhälsan NÖT (fakturamottagare). Jag godkänner att
kostnader till följd av annan användning av denna remiss kommer att faktureras insändaren.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

* Underskrift krävs för att SVA ska godkänna er beställning samt att ni godkänner SVA:s köp- och leveransvillkor
inklusive behandling av personuppgifter (ett utdrag på nästa sida, fullständiga villkor finns på www.sva.se).
Kontaktpersoner

SVA
Lantbrukets djur, labb/Kalv
751 89 Uppsala

Gård&Djurhälsan: se www.gardochdjurhalsan.se
SVA: Idisslarveterinär telefon 018–67 40 00

SVA25482-18

Skicka prov i vadderat kuvert till

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
Brev: SVA, 751 89 Uppsala telefon. 018 67 40 00
e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se
org nr. 20 21 00-1868
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Prov för analys (<2 kg): SVA, Travvägen 20, 751 89 Uppsala
Paket (>2 kg):
SVA, Travvägen 20, 756 51 Uppsala
Djur för obduktion:
SVA, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala
OBS! Adresskort kan beställas från SVA via www.sva.se

SVA:s köp- och leveransvillkor
Fullständiga villkor finns på vår webbplats: https://www.sva.se/vi-erbjuder/kop-och-leveransvillkor/.
Insändare betraktas alltid som svarsmottagare och fakturamottagare om inget annat anges på remissen.
Betalningsvillkor
Priser
Expeditionsavgift

30 dagar netto. SVA förbehåller sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning.
För priser se ”Vi erbjuder” på vår webbplats https://www.sva.se/vi-erbjuder/analyser/c-28/c-76.
För varje pappersfaktura tillkommer en avgift på 25 kr exkl. moms (31,25 kr inkl. moms), gäller ej vid
månadsfakturering eller digital faktura, se https://www.sva.se/om-oss/upphandling-ochfakturor/kundfaktura/.

Dina prover stärker hälsoläget i Sverige
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 kontinuerligt kan
följa hälsoläget hos djur i hela Sverige. Ibland är det också av allmänt intresse att vi utför ytterligare undersökningar på det
material som du sänt in och 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. Vill du inte att dina prover används enligt ovan, vänligen ange detta på remissen.
Offentlighet och Sekretess
SVA är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen och reglerna om allmänna handlingar. Genom att
skicka in en remiss till oss kan du samtidigt begära att sekretess ska gälla för uppgifter om uppdraget och att uppgifter (till
exempel provsvar) enbart får lämnas till dig själv och eventuellt till andra svarsmottagare som angivits på remissen. Mer om
detta finner du på vår webbplats https://www.sva.se/vi-erbjuder/kop-och-leveransvillkor/
Behandling av personuppgifter
SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. De personuppgifter som samlas in är
nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan
komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt
för forsknings- och utvecklingsarbete.
Du har rätt att begära
- information om de personuppgifter som finns om dig (registerutdrag)
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling

SVA25482-18

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till
Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på hur dina uppgifter behandlas.
Mer om detta finner du på vår webbplats https://www.sva.se/vi-erbjuder/kop-och-leveransvillkor/.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
Brev: SVA, 751 89 Uppsala telefon. 018 67 40 00
e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se
org nr. 20 21 00-1868

3(3)

Prov för analys (<2 kg): SVA, Travvägen 20, 751 89 Uppsala
Paket (>2 kg):
SVA, Travvägen 20, 756 51 Uppsala
Djur för obduktion:
SVA, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala
OBS! Adresskort kan beställas från SVA via www.sva.se

