Mottatt:

Versjon 15.10.2018

Fylles ut ved Veterinærinstituttet:
Saksnr:

Rekvisisjonsskjema for diagnostikk, landdyr
Rekvirent:

Betaler:

Eier:

Klinikk/privatpraktiserende/MT-kontor (inkl.nr)

Produsentnr. (10 siffer)

Produsentnr. (10 siffer)

Adresse

Navn

Navn
Adresse

Postnr.

Poststed

Adresse

Vet.nr.

Rekv. veterinær

Postnr.

Poststed

Postnr.

Poststed

E-post

E-post (hvis betaler skal ha kopi av svarbrev) E-post (hvis eier skal ha kopi av svarbrev)

Telefonnr.

Rekvirentens referanse (første 12 tegn vises på faktura)

Rekvirentens signatur

Betalers signatur

Årsak til innsendelse (må fylles ut)
 Mistanke om A-/B-sykdom
Er Mattilsynet varslet:  Ja  Nei
 Oppfølging av dyr/besetninger
med verifisert A-/B-sykdom
 Oppfølging av kontaktbesetninger
for A-/B-sykdom

 Mistanke/oppfølging av andre
sykdommer enn A og B
 Dyrevernsak
 Rettsmedisinsk oppgave/politisak
 Sertifisering, kontroll i avlsbesetninger

 Annen helsekontr. (beite, utstillinger ol.)
 Kontroll ved innenlandshandel
 Import: Innførsel/karantene/isolat
 Eksport-kontroll til/fra land:

Ønskes undersøkt for/hvilken sykdom mistenkes
NB! Noen undersøkelser krever spesialmedier og at laboratoriet kontaktes på forhånd. Se www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk



 Obduksjon/
histologi
 Bakteriologi

 Vært i kontakt med Veterinærinstituttet før innsendelse.

 Mykologi
 Serologi
 Virologi

 Parasittologi
 Kjemi
 Annet

Ansattnavn:

Opplysninger om prøven(e) (må fylles ut)
Prøveuttak (dato):
Antall:

Ref. til tidl. innsendelse:
Forsikringssak:

 Selvdød

 Avlivet

Prøve merket (navn/ID)

 Ja  Nei

Blodprøver: Vil det bli tatt parprøver  Ja  Nei

Dato:
Art

Rase

Fødselsdato
el. alder

Kjønn

Prøvemateriale

Driftsform
Besetningsstørrelse
Antall syke
Anamnese/sykehistorie (Symptomer, varighet, forløp, vaksinering, behandling, evt. fôropplysninger)

Samleprøve

Antall døde

Ved behov for mer
plass, skriv på eget ark.
Veterinærinstituttet forbeholder seg retten til å benytte innsendt materiale også til andre undersøkelser og forskningsprosjekter.

Brukerveiledning
NB! Ved mistanke om alvorlig smittsom sjukdom (A-sjukdommer), f. eks. miltbrann,
skal laboratoriet alltid varsles på forhånd.
Noen undersøkelser krever spesialmedier og laboratoriet må kontaktes før innsending av prøver.
Fullstendig og korrekt utfylt rekvisisjonsskjema skal alltid følge prøven.


Innsendelse av prøver til obduksjon og organundersøkelse
o Ta kontakt med Veterinærinstituttet før innsendelse.
o Hele kadaveret bør sendes hvis praktisk mulig.
o Send ferskest mulig materiale som oppbevares kjølig, da frysing er uheldig for
undersøkelsen.
o Etter feltobduksjon, avhengig av symptomer og funn, sendes:
 Relevante organer.
 Eventuelle formalinfikserte preparater, 3-4 mm tynne skiver i 10 % formalin.
(Bruk rikelig med formalin i tett, uknuselig beholder).
o Prøven pakkes i rikelig væskesugende materiale (papir) omgitt av vanntett pose eller sekk,
som legges i passende ytre emballasje.
o Rekvisisjonen legges i egen tett plastpose separat fra prøvematerialet.
o Hestepass ønskes vedlagt hest til obduksjon.
o Obduksjon i forbindelse med dyrevernsaker gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.
o Obduksjon i forbindelse med rettsmedisinske undersøkelser gjøres på oppdrag fra politiet.
o Innsendelse av vilt vil ikke bli fakturert.
o Send som “ekspress over natt” og bruk gateadresse. Pakker til Oslo merkes “Patologi”.

For fullstendig informasjon om innsendelse av prøver se www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk
For priser se www.vetinst.no/priser
Øvrige prøver sendes til postboksadresse – merk hva prøven skal undersøkes for på konvolutten.

Oslo
Postboks 750 Sentrum
0106 OSLO

Sandnes
Postboks 295
4302 SANDNES

Trondheim
Postboks 5695 Torgarden
7485 TRONDHEIM

Tromsø
Stakkevollvn. 23 b
9010 TROMSØ

Ullevålsveien 68
0454 Oslo

Kyrkjevn. 334
4325 SANDNES

Tungasletta 2
7047 TRONDHEIM

Stakkevollvn. 23 b
9010 TROMSØ

tlf: 23 21 60 00

tlf: 90 70 24 13

tlf: 45 87 18 83

tlf: 77 61 92 30

provemottak@vetinst.no

vis@vetinst.no

vit@vetinst.no

vitr@vetinst.no

www.vetinst.no

