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Djurägarens namn: 

………………………………………….. 

Journalnr: ……………………………….. 

Djurnamn: ….…………………………… 

Djurslag: ………………………………… 

Ras: ……………………………………….. 

Kön: □ hane  □ hankastr  □ hona  □ honkastr 

Född (år, mån, dag): ………………………  

Provtagningsdatum:………….. kl: ………. 

Förvaring: □ rum  □ kyl  □ frys 

Postad datum:…………………. 

Beställarkod:  ……………………………… 

Ny kund 󠄠 ☐ Fyll även i vårt webformulär på hemsidan. 

Klinik/veterinär och adress: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Tel: ………………Epost:.…………………. 

Veterinär: …………………………………… 

Anamnes, klinisk bild, ev diagnos: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hemostasundersökning   
Vänligen ange provmaterial på remiss och rör. 
 

Provmaterial:   □ Citratblod      □ Citratplasma      □ EDTA-blod      □ EDTA-plasma 

 

□ PT (protrombintid)  

Citrat- eller EDTA-plasma (citratplasma att föredra)*   

 

□ APTT (aktiverad partiell tromboplastintid)   

Citratplasma*                                                                                           

 

□ Trombocyter (TPK)  

EDTA-blod eller citratblod. Provet får ej centrifugeras.  

 

□ Fibrinogen  

EDTA-plasma  

 

*Prov för PT/APTT tas med försiktig stasning från en ven som inte nyligen använts för provtagning 

eller injektion/infusion. Fyll röret med blod upp till markeringen. Centrifugera röret och skicka plasma 

överhällt i plaströr utan tillsats. 
 

 

Urin- och träckprov   
Urinprov skickas i rent tätslutande plaströr utan tillsats.   

 

Provmaterial:  □ spontankastad urin       □ urin tappad med urinkateter       □ urin taget med cystocentes

   

□ Urinprov: densitet, stix (färg, pH, protein, hemoglobin, glukos, aceton) och Volym: 

     sediment (leukocyter, erytrocyter, cylindrar, kristaller, epitelceller, bakterier) 5-10 ml 

□ U-protein/U-kreatinin-kvot    1 ml 

□ U-kortisol/U-kreatinin-kvot (morgonurin tagen hemma)   1 ml 

□ Urin annan analys: ……………………. 

□ Blod i träck     ca 5 ml 

http://www.universitetsdjursjukhuset.slu.se/
mailto:klinkemlab@uds.slu.se
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) behandlar personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att 

vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Uppgifterna kan komma att vidarebehandlas 

för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt 

för forsknings- och utvecklingsarbete. SLU sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt 

lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv, dvs 10 år. SLU:s regler för 

lagring av material som kan komma att användas i forskning är att de ska lagras i ytterligare 10 

år, dvs i sammanlagt 20 år.  

 

Du har rätt att begära  

- information om de personuppgifter som finns om dig  

- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter  

- begränsning av behandling eller invända mot behandling.  

 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas. SLU är en 

myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.  

 

SLU är ansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna 

behandling är: Maria Engedahl, Maria.Engedahl@uds.slu.se, 018-67 13 32. 

Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, som nås på anna.jarmar@slu.se eller 018-67 22 

75. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. 
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