Fylles ut ved Veterinærinstituttet:
Mottatt:

Saksnr:

Innsendingsskjema for diagnostikk, landdyr
Rekvirent:

Betaler:

Eier:

Adresse

Navn

Navn
Adresse

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

Produsentnummer (10 siffer)

Postnr.

Poststed

Adresse

Vet.nr.

Rekv. veterinær

Postnr.

Produsentnummer (10 siffer)

Poststed

Postnr.

E-post (for faktura og svarbrev)

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

Telefon

Rekvirentens referanse (første 12 tegn vises på faktura)
Faktura aksepteres

Poststed

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

(dersom betaler er en annen enn rekvirent)

☐

Årsak til innsendelse (må fylles ut)
 Mistanke om Liste 1-/2-sykdom
Er Mattilsynet varslet:  Ja  Nei
 Oppfølging av dyr/besetninger med
verifisert Liste 1-/2-sykdom
 Oppfølging av kontaktbesetninger
for Liste 1-/2-sykdom

 Mistanke/oppfølging av andre
sykdommer enn Liste 1/2
 Dyrevernsak
 Rettsmedisinsk oppgave/politisak
 Sertifisering, kontroll i avlsbesetn.

 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
□ Molekylærbiologi
□ Bakteriologi

 Mykologi

 Parasittologi

 Serologi

 Kjemi
 Annet

 Virologi

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

Ref. til tidl. innsendelse:
Blodprøver: Vil det bli tatt parprøver  Ja  Nei

Antall:
 Selvdød Dato:
Prøve merket (navn/ID)

 Avlivet
Art

Rase

Dato:

Fødselsdato
el. alder

☐ Frosset før innsending
Kjønn

Prøvemateriale

Samleprøve

1
2
3
4
5
6

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

Antall døde

Veterinærinstituttet forbeholder seg retten til å benytte innsendt materiale også til andre undersøkelser og forskningsprosjekter.

Brukerveiledning
NB! Ved mistanke om alvorlig smittsom sykdom (Liste 1-sykdom) skal Veterinærinstituttet alltid varsles
på forhånd.

•

Alle oppfordres til å benytte EPI se https://www.vetinst.no/provetaking-ogdiagnostikk/epi

•

Fullstendig og korrekt utfylt innsendingsskjema skal alltid følge innsendingen .

•

Innsendingsskjema legges i egen tett plastpose separat fra prøvematerialet.

•

Innsendingen merkes med fagområde (f.eks. patologi, molekylærbiologi, serologi, mikrobiologi)
og/eller hva undersøkelsen gjelder.

•

Ved elektronisk innsending (EPI) merkes pakken med EPI nummer på utsiden.
Ved flere EPI innsendinger i samme pakke merkes pakken med alle EPI nummer, samt at det må
komme tydelig frem fra innholdet i pakken hvilke EPI saker de ulike prøvene tilhører.

Innsending av blodprøver
•

Blodprøveglass merkes med løpenr. som korresponderer med individnummer som er merket på innsendingsskjema.

Innsending av prøver til obduksjon og organundersøkelse
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ta kontakt med Veterinærinstituttet før innsending (for produksjonsdyr og hest: ring dyreartstelefonen 400 03 533).
Send ferskest mulig materiale (kadaver - evt. organer) som oppbevares kjølig (frysing er uheldig for prøvekvaliteten).
Helt kadaver sendes hvis ønskelig/mulig.
Etter feltobduksjon, avhengig av symptomer og funn, sendes:
o Relevante organer.
o Eventuelle formalinfikserte preparater, 3-4 mm tynne skiver i 10 % formalin.
(Bruk rikelig med formalin i tett, uknuselig beholder).
Prøven pakkes i rikelig væskesugende materiale (papir) omgitt av vanntett pose eller sekk, som legges i passende ytre
emballasje.
Innsendingsskjema legges i egen tett plastpose separat fra prøvematerialet eller sendes elektronisk.
Hestepass ønskes vedlagt hest til obduksjon.
Obduksjon på oppdrag fra Mattilsynet i forbindelse med mistanke om liste 1- eller 2 sykdom eller brudd på
dyrevelferdsloven vil ikke bli fakturert.
Obduksjon i forbindelse med rettsmedisinske undersøkelser vil bli fakturert etter gjeldende timepris.
Innsendelse av vilt vil ikke bli fakturert.

For fullstendig informasjon om innsendelse av prøver se www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk
For priser se www.vetinst.no/priser

Telefon sentralbord 23 21 60 00
Ås
Postboks 64
1431 ÅS

Sandnes
Postboks 295
4302 SANDNES

Tromsø
Postboks 2284
9269 TROMSØ

Arboretveien 57
1433 Ås

Svebastadveien 112
4325 SANDNES

Holtveien 66
9016 TROMSØ

provemottak@vetinst.no

vis@vetinst.no

vitr@vetinst.no

www.vetinst.no

