Remiss CWD-undersökning REN

Ö17-034

Skriv en remiss per ren som provtas.
Packa prov enligt instruktion i utskickat förpackningsmaterial.

SVA:s märkning

Skicka provet till: SVA, Viltsektionen, Travvägen 12 A, 756 51 Uppsala
Kontakta Viltsektionen via telefon 018-67 40 00 eller e-post vilt@sva.se om du har
några frågor.

UppdragID
Här behöver Du
inte skriva något

KONTAKTUPPGIFTER (så att vi kan skicka provsvar till er och nå er om vi behöver)
Namn (på den som skickar in provet)

Är det någon mer som vill få kopia på provsvaret? (T.ex. renägare
om denne inte är insändare.)

Adress
Postnr

Namn
Postadress

Telefon

Telefon
E-postadress

E-postadress

UPPGIFTER OM RENEN

RENÄGARE

SAMEBY

ÅLDER

KÖN

Om du vet renens ålder, skriv
det. Annars skriv ”vuxen”.

Hona eller hane. Om du inte
vet, skriv ”okänd”.

UPPGIFTER OM PROVET
Egen märkning av provet: _______________________________________________________________________________
HUR DOG RENEN? (sätt ETT kryss)

 Avlivad sjuk ren (beskriv hur renen var sjuk på nästa sida) 10104

 Hittad död (beskriv trolig döds-

10104

orsak på nästa sida)

 Trafikskadad/trafikdödad (som ska ätas)

10111

 Slakt (som ska ätas)

10106

 Trafikskadad/trafikdödad (kasserad, ska inte ätas)

10111

 Slakt (kasserad, ska inte ätas)

10108

HJÄRNSTAM OCH LYMFKNUTA BEHÖVS NORMALT FÖR ANALYS, FYLL I VAD DU SKICKAR (sätt kryss)

 Hjärna/hjärnstam och käklymfknuta
 Bara hjärna/hjärnstam (tillåtet i undantagsfall, men enbart om det är omöjligt att få tag i käklymfknuta)
 Hela huvudet
 Hela kroppen (renen ska obduceras, kontakta viltsektionen innan)
INSÄNDARES UNDERSKRIFT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Underskrift krävs för att SVA ska godkänna er beställning inklusive behandling av personuppgifter (ett utdrag på nästa
sida, fullständiga villkor finns på www.sva.se).

SVA36338-3

Vänd →
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

Djur för obduktion: SVA, Travvägen 12 A, 751 89 Uppsala
Övriga Paket:
SVA, Travvägen 20, 751 89 Uppsala
1(2)

OBS! Adresskort kan beställas från SVA via www.sva.se

NÄR OCH VAR DOG ELLER AVLIVADES RENEN?
DATUM då renen avlivades eller hittades död:
VAR hittades eller avlivades renen? Fyll gärna i koordinater om du har. Om du inte kan ange exakt plats så beskriv ungefärligt, t.ex. närmaste
by/samhälle:
Koordinatsystem:
 RT90  Annat: ____________

X-koordinat:

Y-koordinat:

OM DJURET VAR SJUKT INNAN DET DOG ELLER AVLIVADES, VILKA SJUKDOMSTECKEN HAR NI SETT? SKRIV
OCKSÅ OM DET FINNS ANNAN TROLIG DÖDSORSAK ÄN SJUKDOM. (Kryssa för det ni har sett eller beskriv med text.)

 Mager
 Beteendeförändring (t.ex. oskygg, aggressiv, apatisk)
 Dreglat/saliverat onormalt mycket
 Kissat onormalt mycket
 Rörelsestörning (t.ex. vinglig, huvudskakningar, cirkelgång)
 Annat
 Rovdjursdödad

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 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.
Vill du inte att dina prover används enligt ovan, vänligen ange detta på remissen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SVA 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 eller annan rättslig förpliktelse. Uppgifterna kan
komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt
för forsknings- och utvecklingsarbete. SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Eftersom SVA bedriver
forskning kan personuppgifter som behövs för forskning, behöva sparas för en längre tid.
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.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SVA36338-3

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till
Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

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

Djur för obduktion: SVA, Travvägen 12 A, 751 89 Uppsala
Övriga Paket:
SVA, Travvägen 20, 751 89 Uppsala
2(2)

OBS! Adresskort kan beställas från SVA via www.sva.se

