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ANSVARSFÖRBINDELSE VID REMISS TILL SLU IDISSLARKLINIKEN 

Kontaktuppgifter till djurägare (texta tydligt): 

Namn eller företag: __________________________________________ SE-NR: _________________________ 

Postadress: __________________________________ Postnummer: __________ Postort: __________________ 

Telefonnummer: __________________________ Alternativt telefonnummer:____________________________ 

E-postadress: __________________________________ Remitterad av: ________________________________ 

Djuruppgifter (texta tydligt): 

SE-NR: ______________ Djur-ID: _________ Ras: _______________________ Kön: _____ Ålder: _________ 

SE-NR: ______________ Djur-ID: _________ Ras: _______________________ Kön: _____ Ålder: _________ 

SE-NR: ______________ Djur-ID: _________ Ras: _______________________ Kön: _____ Ålder: _________ 

SE-NR: ______________ Djur-ID: _________ Ras: _______________________ Kön: _____ Ålder: _________ 

Som ägare eller ansvarig för de djur som lämnats till SLU Idisslarkliniken tar jag ansvar för att: 

- Läsa nedanstående och vidare information som finns på SLU Idisslarklinikens hemsida avseende villkor 

för behandling, personuppgiftshantering, användning av prov- och journalmaterial och prisuppgifter. 

Jag är medveten om att: 

- SLU Idisslarkliniken är ett djursjukhus som drivs i syfte av utbildning och forskning, varför studenterna 

är integrerade i hela verksamheten.  

- Journaltexter innehållande person- och kontaktuppgifter samt provmaterial som är kvar efter behandling 

lagras i databas eller biobank för användning inom forskning och utbildning. 

- Efter medgivande kan besättningsdata från anslutna besättningsorganisationer hämtas digitalt och lagras 

i SLUs databas. All data lagras avidentifierad och kan komma att användas inom forskning och 

utbildning. Djurägaren ansvarar själv för att upphäva medgivandet. 

- SLU Idisslarkliniken inte kan ta ekonomiskt ansvar om mitt djur mot förmodan drabbas av smittsam 

sjukdom i samband med vistelse vid kliniken eller om det uppstår komplikationer efter klinikbesöket. 

- Ansvarig klinikveterinär tar kontakt löpande och efter behov. Delar av kommunikationen sköts av 

studenter under handledning av veterinär. Utanför kontorstid sker kontakt endast i undantagsfall. 

- Veterinärerna vid SLU Idisslarkliniken i undantagsfall kan ta beslut om avlivning av djurskyddsskäl 

utan att ha kontaktat djurägaren. 

- Samtliga djur som avlivas på kliniken obduceras som del av veterinärutbildningen. Kadavret kan även 

komma att användas till kirurgisk träning. 

- Det av smittskyddsskäl råder besöksförbud på hela kliniken. 

 

 

Jag intygar härmed att jag tagit del av och godkänt ovanstående villkor: 

Datum: ____/____20____. 

Personnr (12 siffor): ______________-_____  

För- och efternamn: ___________________________ Signatur: ___________________________  
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Besättningsinformation: 

Ansluten till husdjursförening: __________________________ 

Ansluten till Gård & Djurhälsan?    JA NEJ            

Ansluten till KRAV?     JA NEJ            

Nötkreatur: Ansluten till kontrollprogrammet Smittsäkrad besättning?   JA NEJ            

Nivå/ status: ________________________________________ 

Nötkreatur (köttras): Ansluten till kontrollprogram för paratuberkulos?  JA NEJ            

Nivå/ status: ________________________________________ 

Får/Get: Ansluten till kontrollprogram för Maedi-visna/CAE?   JA NEJ            

Nivå/ status: ________________________________________ 

Får: Ansluten till kontrollprogrammet Klövkontrollen?  JA NEJ            

Får: Ansluten till Fårhälsovården?   JA NEJ            

Utfodringsrutiner: 

Vuxna:  Hö: _____ kg/dag Hösilage: _________kg/dag Ensilage: ______ kg/ dag 

Kraftfoder: _________ kg fördelat på ________ givor dagligen 

Koncentrat: _________ kg fördelat på ________ givor dagligen 

Fullfodermix: _______ kg fördelat på ________ givor dagligen. Innehåll: ___________ 

Övriga utfodringsrutiner (mineraler osv): _____________________________________ 

Kalvar:  Helmjölk: ____L/dygn fördelat på ____ givor.  

Mjölkersättning: _____ L/ dygn fördelat på ____ givor. Fabrikat: _________________ 

Kraftfoder: ______ kg/dygn fördelat på _____ givor. Fabrikat: ___________________ 

Övriga utfodringsrutiner (mineraler osv): _____________________________________ 

Mjölkningsrutiner: 

Ålder: __________  Kalvningsnummer: __________  Juverhälsoklass: _______  

Senaste kalvningsdatum: ____/____ och/eller beräknad kalvning: ____/____.  

Mjölkar totalt cirka ________ L fördelat på ____ mjölkningstillfällen/ dag i robot        karusell        mjölkgrop         

eller annat: _____________________________________.  

Sinlagd eller beräknad sinläggning: ____/____. 

Senaste seminering: ____/____ eller betäckning: ____/____ eller brunst: ____/____. 
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Information från SLU Idisslarkliniken 

Så sköter vi ditt djur under vårdtiden på SLU Idisslarkliniken: 

Vid ankomst undersöks ditt djur av en klinikveterinär som ordinerar en lämplig behandling. Patienternas status 

och behandling följs upp kontinuerligt och eventuella utökade undersökningar utförs av klinikveterinär eller 

veterinärstudenter i årskurs 4-5, med handledning av klinikveterinär.  

Alla patienter på kliniken sköts och övervakas dagtid av djurvårdare och vid behov av veterinärstudenter under 

kvällstid. På kvällar och helger finns alltid veterinär på beredskap som kontaktas omgående om patienternas 

tillstånd förändras. Du som djurägare får inga extra kostnader för akuta händelser på kvällar eller helger. 

Har du ytterligare frågor kring skötsel och tillsyn så kontakta oss gärna på telefon eller e-post. 

 

CdB-rapportering under klinikvistelse på SLU Idisslarkliniken (PPN: SE 016764): 

SLU Idisslarkliniken har ett särskilt undantag från CdB-rapportering från Jordbruksverket, vilket innebär att: 

 Nötkreatur som behandlats på kliniken rapporteras som ”Tillfälligt ute” vid intransport och ”Åter från 

tillfälligt ute” vid hemkomst av djurägaren. Rapportering ska ske inom 7 dagar från händelsen. 

 Nötkreatur som avlivas och obduceras rapporteras som destruerade av djurägaren. Vi kontaktar 

djurägaren vid avlivning och lämnar uppgifter om vilket datum som ska anges som destruktionsdatum. 

Rapportering av händelsen ska ske inom 7 dagar. 

 

 Får och getter som behandlas på kliniken ska rapporteras till Förflyttningsregistret för får och get av 

djurägaren. Rapporteringen ska ske inom 7 dagar efter händelsen och både förflyttning från och 

återkomst till besättningen måste rapporteras. 

 Får och getter skall även åtföljas av ett transportdokument till kliniken. 

 Får och getter som avlivas och obduceras rapporteras som döda i stalljournalen av djurägaren. 

Mer information finns på www.sjv.se, under fliken Djur. 

 

Prislista och vidare information finns att hitta på vår hemsida. 

 

Välkommna till SLU Idisslarkliniken! 

http://www.sjv.se/
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