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Djurägarens namn: 

…………………………………………... 

Journalnr: ……………………………….. 

Djurnamn: ….…………………………… 

Djurslag: ………………………………… 

Ras: ……………………………………… 

Kön: □ hane  □ hankastrat  □ hona  □ honkastr 

Född (år, mån, dag): …………………  

Provtagningsdatum:………….. kl: ………… 

Beställarkod:  ……………………………… 

Vid ny kund, använd formulär för ny kund på hemsidan 

Klinik/veterinär och adress: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Tel: ………………………… Fax:.…………  

Veterinär: ……………………………………  

 

 

 

Anamnes, klinisk bild och frågeställning: ………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Provmaterial och beskrivning av provtagen förändring: ………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

□ CYTOLOGISK BEDÖMNING (exkl. benmärg) 

 
 

BENMÄRG  
□  Cytologisk bedömning benmärg (inklusive hematologi) 

□  Histopatologisk bedömning benmärg 

□  Benmärgspaket (cytologisk och histopatologisk bedömning inkl hematologi)  
 

 

ANALYS AV TRANSCELLULÄRA VÄTSKOR (synovia, peritoneal- och thoraxvätska, CSF)  

Provmaterial: …………………………………………………………………………………….. 

Önskad analys: 

□  Protein 

□  Celler: LPK + differentialräkning (differentialräkning endast vid förhöjt LPK) 

□  Cerebrospinalvätska: Erytrocyt- och leukocytantal, differentialräkning och protein 

□  Övrigt: …………………………………………………………….. 

 

Provtagningsrekommendationer för transcellulära vätskor 
Trögflytande och blodtillblandade vätskor tas i EDTA-rör, men komplettera gärna med plaströr 

utan tillsats. Tunnflytande cellfattiga vätskor, t ex cerebrospinalvätska, tas med fördel i plaströr 

utan tillsats, men komplettera gärna med ett EDTA-rör. 
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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: Henrik Ericsson, Henrik.Ericsson@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. 
                 


