Det är insidan som räknas
– obduktion kan ge viktiga svar
Oduktionsverksamheten är subventionerad för alla lantbruksdjur!

Obduktion kan vara ett nödvändigt hjälpmedel för diagnos om man har sjukdomsproblem i en besättning. Det är också en viktig del av sjukdomsövervakningen i
landet. Därför har Jordbruksverket ett speciellt anslag för lantbrukets djur som
subventionerar en stor del av den faktiska obduktionskostnaden, och djurägaren
betalar i normalfallet endast en mindre avgift.

Kostnad

Återkoppling

För djurägare som inte är kunder hos
Gård & Djurhälsan utgår en avgift,
494–1 460 kr (2017) beroende på djurets storlek. Djurägaren står alltid för
transportkostnaden.

Din besättningsveterinär kan ofta få
ett preliminärt svar dagen efter att
djuret har obducerats. Ibland måste
dock uppföljande undersökningar
göras, vilket gör att det kan dröja några
veckor innan definitivt svar kan ges.

För kunder hos Gård & Djurhälsan är
obduktioner helt kostnadsfria. Som
djurägare får du dock ansvara för och
bekosta transporten till obduktionslaboratoriet.

Så här gör du
Remiss
Djuret måste alltid åtföljas av en remiss skriven av en veterinär (fjäderfä
som hålls som hobby är undantagna
från detta krav). Kontakta din besättningsveterinär eller veterinär vid Gård
& Djurhälsan. Remissen är viktig för
att klargöra den aktuella frågeställningen och den måste också beskriva
sjukdomshistorien, ev. klinisk diagnos och behandling. Information om
besättningen, typ av produktionsform,
tidigare sjuklighet m.m. är också viktiga uppgifter som gör det lättare för
obducenten.
Transport
För att kunna få en korrekt diagnos
är det mycket viktigt att materialet är
så färskt som möjligt när det kommer

fram till obduktionslaboratoriet. Därför är det alltid bäst om du som djurägare har möjlighet att själv transportera
in det döda djuret. Om detta inte är
praktiskt möjligt, kontakta Svensk
Lantbrukstjänst AB, tel 010-490 99 00
alt www.svensklantbrukstjanst.se
I vissa regioner finns också andra möjligheter, se Gård & Djurhälsans hemsida för mer information.
För att minska smittrisken är det viktigt
att chauffören inte behöver gå in i stallet
för att hämta djuret. Därför ska det döda
djuret ligga utomhus i särskild behållare
eller på en hårdgjord yta och väl täckt.
Placeringen ska vara så att kadaverbilen
inte behöver köra igenom stallområdet
för att hämta djuret.
(Observera att transporter till obduktionslaboratoriet i Karlskoga endast kan utföras av Svensk
Lantbrukstjänst AB, andra transporter är inte
tillåtna till den anläggningen.)

Här kan du få ditt djur obducerat:
SVA
Uppsala

018-67 40 00

pov-remiss@sva.se

SVA, Obduktionssalen
Travvägen 12 A
756 51 Uppsala

Gård & Djurhälsan
Kristianstad

044-10 05 59
Behzad Modabber

obduktion.skane@gardochdjurhalsan.se

Gård & Djurhälsan
Estrids väg 1,
291 65 Kristianstad

info@animalycen.se

Animalycen
Box 27
532 21 Skara

044-10 05 89
Patrik Alm
Animalycen
Skara

0709-21 99 00
Kerstin Ortman
0709-21 99 01
Hanna Arosenius

OBS! Laboratoriet i Skara har i normalfallet inte möjlighet att ta emot stordjur,
som t.ex. vuxna nötkreatur. Ring och
fråga vid behov!

Gård & Djurhälsan
Karlskoga

0586-72 21 39

obd.karlskoga@gardochdjurhalsan.se

Leverans får endast ske via
Svensk Lantbrukstjänst.

Gård & Djurhälsan
Visby

0498-28 39 82
Ebba Schwan

ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se

Gotlands Slagteri
Lundbygatan 6
621 41 Visby

– när du behöver det!
Gård & Djurhälsan
■ Obduktionsansvarig veterinär
Ulrika Rockström
Tel: 018-68 28 88
ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se

■ Veterinär
Behzad Modabber
Tel: 044-10 05 59
behzad.m@gardochdjurhalsan.se
Ebba Schwan
Tel: 0498-28 39 82
ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se
För mer information se vår hemsida
www.gårdochdjurhälsan.se/obduktion
Här finns bland annat en remissblankett för
obduktion som din veterinär kan använda samt
uppgifter om aktuella djurägaravgifter och länk
till Svensk Lantbrukstjänsts taxor.
Tel vxl: 0771-21 65 00

www.gårdochdjurhälsan.se
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