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Projekt lungmask utekatter i Skåne, 
Halland, Blekinge 2020 

Överordnat uppdrag 

 

Ö17-036 UppdragID 

  

KUNDUPPGIFTER  

Beställare (fakturamottagare) * 

SVA 
Kundnr 

12897 
Djurägare/Insändare 

 

Sektion/Projektkonto 

43162/58106 
Postnr  

 
Postadress 

 

Kontaktperson 

Eva Osterman Lind 
Svar till (e-post) 

Adress 

Parasitologisk diagnostik 
Telefonnummer 

Postnr 

751 89 
Postadress 

Uppsala 
 

E-postadress 

parasit.lab@sva.se 
Undersökning 

LungT-P Lungmask 

 

UPPGIFTER OM PROVMATERIAL (Max två katter per hushåll får provtas) 

OBS! Katten måste vara minst tre månader och inte ha avmaskats på minst tre månader! 

Katt 1, Namn 

  
Katt 2, Namn 

  

Ålder  

 
Kön Provtagningsdatum Ålder  

 
Kön Provtagningsdatum 

Övrig information 

 
Övrig information 

 

1 Är katten frisk?     Ja     Nej 1 Är katten frisk?     Ja     Nej 

2 Har katten haft luftvägsproblem?     Ja     Nej        2 Har katten haft luftvägsproblem?     Ja     Nej        

3 

Medicineras din katt mot någon åkomma?     Nej  

 Ja, I så fall med vilket läkemedel?                                              

                                                                                                

3 

Medicineras din katt mot någon åkomma?     Nej  

 Ja, I så fall med vilket läkemedel?                                  

                                                                                             

Se nästa sida för kriterier och provtagningsinstruktion! 

 
SVA behandlar ovanstående personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, se nästa sida. 

 

INSÄNDARES UNDERSKRIFT 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Provtagning 

KRITERIER FÖR ATT VARA MED I STUDIEN: 

• Katten måste vara minst tre månader gammal 

• Katten ska ha tillgång till utevistelse 

• En eller två katter får provtas per hushåll 

• Katten som provtas får inte vara avmaskad på minst tre månader 

DU BEHÖVER: 

1. Denna blankett (remiss) som även inkluderar ägarmedgivande och några frågor. 
2. Genomskinliga plastpåsar (går bra med fryspåsar), märkpenna/etiketter. 

3. Vadderat kuvert (finns t ex på matvarubutiker). 

SÅ HÄR GÖR DU: 

• Om möjligt tas prov från flera tillfällen. Träckprov tas direkt från marken eller kattlådan med 
”bajspåsetekniken” (dvs. en plastpåse träs över handen, som genom påsen greppar träcken, och 
sedan vrängs plastpåsen tillbaka över handen och knyts ihop). Den totala mängden skall 
motsvara minst en halv deciliter. Försök minimera mängden kattsand i provet. Prov kan 
förvaras i kylskåpstemperatur tills det skickas. 

• Plastpåsen märks med kattens namn. 

• Påsen/påsarna stoppas därefter i en ny påse, som knyts åt.  

• Fyll i denna blankett noggrant inklusive djurägarunderskrift. Grå fält fylls i av SVA. 

• Lägg påsen med prov i ett vadderat kuvertet tillsammans med blanketten. 

• Skriv nedanstående adress på kuvertet (se bild):  

FRISVAR  
Statens Veterinärmedicinska Anstalt    
Kundnr: 20206609 
758 00 Uppsala 

• Försändelsen postas med fördel måndag – onsdag, för att 
undvika att den blir liggande på posten över helgen. 

 
 
 

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

FRISVAR 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
Kundnummer: 20206609 
758 00 UPPSALA 

http://www.sva.se/
http://www.sva.se/

