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Ankomstdatum och kl. Dnr 

  
 

Fyll i på dator eller texta tydligt. Undersökningen som beställs är identifiering av värmebeständiga 
campylobakteriestammar på artnivå (ISO 10272-1:2017), om inte annat nämns. Proven kan undersökas även på andra sätt 
än de beställaren bett om. Dessa undersökningar debiteras inte av beställaren. Livsmedelsverket förbehåller sig 
undersökningsresultatens publikationsrätt. Resultaten kan publiceras utan identifierande klientuppgifter i rapporter och 
statistiskt material såväl i inhemska som i internationella vetenskapliga publikationer. 
 

Slakteriets namn 
      

FO-nummer 
      

Slakteriets postadress Godkännandenummer 
            
Kontaktpersonens namn E-postadress 
            
 
Laboratoriets namn FO-nummer 
            
Laboratoriets postadress Telefon 
            
Kontaktpersonens namn E-postadress 
            
 
Producentens namn FO-nummer 
            
Produktionslokalens postadress E-postadress 
            
 
Flockägarens namn (om annat än slakteriet eller 
producenten) 

FO-nummer 

            
Flockägarens postadress E-postadress 
            
 

 

UNDERSÖKNINGSGRUND 
Övervakning av campylobacter hos broilrar enligt zoonosförordningen (JSMf 316/2021): (avgiftsfri undersökning) 
       Under sommarsäsongen (1.6–31.10): provtagning från varje slaktparti 
       Under vintersäsongen (1.1–31.5 och 1.11–31.12.): stickprovstagning av slaktpartiet 
       Under vintersäsongen (1.1–31.5 och 1.11–31.12): riktad provtagning av ett slaktparti då campylobacter konstaterats i 

ett slaktparti vid föregående slakttillfälle på djurhållningsplatsen  
      Provtagning av flockar (i samma hall) där campylobacter konstaterats i ett tidigare undersökt slaktparti 
        Ja         Nej        Inga uppgifter 

Gränsvärdet i förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobkriterier överskrids (Campylobacter spp. >1 000 CFU/g): 
        Sändning till stamsamlingen (gratis, inget undersökningsintyg) 
        Identifiering av bakteriestammen (avgiftsbelagd undersökning) 
 
Annat: 
       Annan egenkontroll, provtagning i slakteriet (avgiftsbelagd undersökning) 
       Annan egenkontroll, provtagning inom primärproduktionen (avgiftsbelagd undersökning)  
       Annat:       
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FORSKNINGSINTYGET SKICKAS 
Med skyddad e-post: 

 Till slakteriet  
Per brev: 

 Till slakteriet  
 Till laboratoriet  Till laboratoriet 
 Till producenten 
 Till flockägaren (om annan än slakteriet eller 

producenten) 
 Till nedanstående parter: 

 Till producenten 
 Till flockägaren (om annan än slakteriet eller 

producenten) 
 Till nedanstående parter: 

Namn, FO-nummer, postadress, e-postadress: 
      
 

 

 
Undersökningsintyget skickas i första hand med skyddad e-post, förutsatt att e-postadressen och samtycke till att skicka 
med skyddad e-post givits med en undersökningsremiss. I annat fall skickas undersökningsintyget per brev. Beställaren 
ansvarar för att begära samtycke alla mottagare av skyddad e-post. Mer information om användningen av skyddad e-post 
till Livsmedelsverkets laboratoriums kunder finns i anvisningen LAB 043: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/laboratoriopalvelut/liitteet/lab-043-suojatun-sahkopostin-kaytto.pdf 
 
FAKTURA SKICKAS (avgiftsbelagda undersökningar) 

 
Datum           /          /             
Underskrift och namnförtydligande 
      
 
E-postadress 
      
 

 
BAKTERIESTAMMAR 

Provnummer 
      

Provtagningsdatum 
      

Inledningsdatum för undersökningen 
      

Undersökningsmetod 
      

Hallnummer, flockidentifierare 
      

Slaktpartiets storlek 
      

Djurhållningsplatssignum 
      

Djurart eller djurtyp från vilken 
isolerad 

 Produktionsgenerationens broiler 

 
 Broilerhöna 

 
 Kalkon 

Isoleringspunkt 
 Blindtarm 

 
 Slaktkropp: halsskinn 

 
 Annat, vad?      

Renodling, st. 
      

Primärodling, st. 
      

Agar 
      

Campylobakteriehalt, CFU/g 
      

Provets utspädningskoefficient 
      

 Till slakterier  Till laboratoriet  Till annan part:       
Faktureringsadress:       
Referens:       
 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/laboratoriopalvelut/liitteet/lab-043-suojatun-sahkopostin-kaytto.pdf
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BAKTEERRIESTAMMAR 

Provnummer 
      

Provtagningsdatum 
      

Inledningsdatum för undersökningen 
      

Undersökningsmetod 
      

Hallnummer, flockidentifierare 
      

Slaktpartiets storlek 
      

Djurhållningsplatssignum 
      

Djurart eller djurtyp från vilken 
isolerad 

 Produktionsgenerationens broiler 

 
 Broilerhöna 

 
 Kalkon 

Isoleringspunkt 
 Blindtarm 

 
 Slaktkropp: halsskinn 

 
 Annat, vad?       

Renodling, st. 
      

Primärodling, st. 
      

Agar 
      

Campylobakteriehalt, CFU/g 
      

Provets utspädningskoefficient 
      

 
BAKTEERRIESTAMMAR 

Provnummer 
      

Provtagningsdatum 
      

Inledningsdatum för undersökningen 
      

Undersökningsmetod 
      

Hallnummer, flockidentifierare 
      

Slaktpartiets storlek 
      

Djurhållningsplatssignum 
      

Djurart eller djurtyp från vilken 
isolerad 

 Produktionsgenerationens broiler 

 
 Broilerhöna 

 
 Kalkon 

Isoleringspunkt 
 Blindtarm 

 
 Slaktkropp: halsskinn 

 
 Annat, vad?  

Renodling, st. 
      

Primärodling, st. 
      

Agar 
      

Campylobakteriehalt, CFU/g 
      

Provets utspädningskoefficient 
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