REMISS FÖR OBDUKTION
OBDUKTIONSANSLAGET

Hel djurkropp, ABP kategori 2

Djurägare

Djur

Gårdens PPN:

Djurslag:

Namn:

Ras:

Adress:

Kön:

Postadress:

Ålder:

Telefon:

ID-nummer:
Självdöd
Avlivad

E-post:
Län:

Ev. extra undersökningar debiteras*
Djurägare
Remitterande veterinär

Kund hos Gård & Djurhälsan:
Ja
Nej

Remitterande veterinär*
Namn:
Telefon:
E-post:
Slutsvar kommer delges både remitterande veterinär och djurägare.
Obducerande laboratorium (adresser se nästa sida)
Gård & Djurhälsan, Skåne
Gård & Djurhälsan, Visby

Gård & Djurhälsan, Skara
Gård & Djurhälsan, Karlskoga

Huvudsakliga symtom (ange ett eller flera alternativ)
Avmagring
Beteendeförändring
Diarré
Dålig tillväxt

Ange
datum:

Feber
Foderleda
Fortplantningsproblem
Funnen död

………………………….

SVA, Uppsala

Hosta/andningsproblem
Hälta
Hög dödlighet
Juversjukdom

Sänkt mjölkproduktion
Urineringsproblem
Vinglighet
Övrigt, ange………………

Sjukdomsbeskrivning
Insjuknade datum:
Anamnes, symtom och ev. behandling:

Klinisk diagnos:
Frågeställning:
Datum:
*

Underskrift

För utnyttjande av det statliga obduktionsanslaget skall remissen vara ifylld av veterinär. Anslaget omfattar lantbrukets djur, och
täcker inte eventuella transportkostnader, och inte heller alla typer av uppföljande undersökningar. För djurägare som inte är
anslutna till Gård & Djurhälsan utgår en avgift för obduktionen, (år 2017, 494-1416 kr) beroende på djurets storlek. Observera att
om remissen inkommer till laboratoriet efter djuret kan dubbel djurägaravgift tas ut. Djur som obduceras inom ramen för
obduktionsanslaget ingår i landets sjukdomsövervakning och provtas även för detta syfte. Resultat från övervakningen
(anonymiserat) kan publiceras i rapporter och artiklar. Provresultat kan också användas för forskningsändamål. Mer information,
aktuella avgifter och vad som ingår finns på Gård & Djurhälsans hemsida: www.gårdochdjurhälsan.se
Obduktionsremiss 2019-03-13/Obduktionsverksamheten

Obduktionslaboratorium

I de fall djurägaren använder Svensk Lantbrukstjänst ordinarie kadavertransport (dock ej på Gotland) för att
transportera in ett djur till obduktion, bör veterinären faxa eller e-posta remissen både till laboratoriet i Skåne och
Karlskoga.
Här kan du få ditt djur obducerat:
Laboratorium

Telefon

E-post

SVA Uppsala

018-67 40 00

POV-remiss@sva.se

Gård & Djurhälsan,
Skåne

044-100559
044-100589

obduktion.skane@gardochdjurhalsan.se

Gård & Djurhälsan,
Skara

0511-15003
070-2758635

obduktion.skara@gardochdjurhalsan.se

Leveransadress
SVA, Obduktionssalen,
Travvägen 12 A,
756 51 Uppsala
Konvex
Krutmöllevägen 34-13
244 91 Kävlinge
Gård & Djurhälsan
Gråbrödragatan 5
532 31 Skara

OBS! All inlämning av djur (max 10 kg) till Skara måste föranmälas via telefon.
Gård & Djurhälsan
Karlskoga

0586-72 21 39

obduktion.karlskoga@gardochdjurhalsan.se

Leverans får endast ske via
Svensk Lantbrukstjänst.

Gård & Djurhälsan
Visby

0498-28 39 82,
Ebba Schwan

ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se

Gotlands Slagteri, Lundbygatan 6,
621 41 Visby

Detta ingår i en obduktion och finansieras av anslaget:
•
•
•
•
•
•

Makroskopisk undersökning av hela djuret inklusive inre organ.
Uppföljande undersökningar som är relevanta för sjukdomsövervakningen och för att ställa diagnos.
Riktade undersökningar avseende anmälningspliktiga sjukdomar då det finns skälig misstanke för dem.
Undersökningar på vissa djurslag och åldersgrupper som ingår i vår sjukdomsövervakning och finansieras
av Jordbruksverket. Exempel Brucella, klassisk svinpest, paratuberkulos, PRRS, salmonella, TSE.
Preliminärsvar till remitterande veterinär samma dag eller dagen efter obduktionen skett.
Slutsvar till djurägare och remitterande veterinär.

Detta finansieras inte:
•
•
•
•
•
•

Djurägaravgift.
Transporten in till obduktion.
Undersökningar som inte är relevanta utifrån sjukdomshistoria och obduktionsfynd.
Undersökningar som inte är relevanta för sjukdomsövervakningen, som t.ex. kemisk undersökning.
Virologiska undersökningar, med undantag för kalvar med diarré där undersökning avseende rota- och
coronavirus ingår samt vid misstanke om anmälningspliktig sjukdom.
Djurskyddsärenden.

GDPR

GDPR syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Gård & Djurhälsan kan
du skriftligen begära det. Obduktioner som finansieras av obduktionsanslaget är en del av landets
sjukdomsövervakning, och uppgifter som är relevanta för sjukdomsövervakning registreras därför.

