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Resistensundersökningnar –MRSA och ESBL/AmpC 

Ankomstdatum + kl. Dnr 

Fyll i med maskin eller texta tydligt. 
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Undersökningen är beställd av FO-nummer 

Adress Telefon 

 Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post. 
E-postadress

Provet eller bakteriestammen sänds av (om annan än beställaren) FO-nummer 

Adress Telefon 

 Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post. 
E-postadress

Ägare av djuren Lägenhetssignum 

Adress Telefon 

 Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post. 
E-postadress

ÖNSKAD UNDERSÖKNING 
 Stamsamlingsprovet, enligt förordning 1010/2013 (avgiftsfri). Sänds i fall av misstanke 

 MRSA  Bakterien som producerar betalaktamas med utvidgat spektrum  (ESBL/AmpC/karbapenemas) 

 Uppdragsforskning (avgiftsbelagd undersökning) 
 Identifiering  MRSA screening  MRSA-PCR (mecA) 
 Resistensbestämning  ESBL/AmpC screening  Typning av MRSA (spa) 

 Annan: 

i såväl 

Enligt förordning 325/2021 ska ett sådant anmälningspliktigt laboratorium som avses i 63 § i lagen om djursjukdomar sända sådana 
stammar till det nationella referenslaboratoriet (Livsmedelsverket) som har isolerats i laboratoriet som producerar betalaktamaser 
med brett spektrum och MRSA-stammar eller prov där ovan nämnda mikrober har påvisats. Livsmedelsverket sänder ingen 
analysrapport till den som sänt in provet om inte annat överenskommits. Vid beställda 
undersökningar anges de önskade undersökningarna på remissen. Avgifterna för undersökningarna debiteras enligt 
Livsmedelsverkets gällande prislista. 

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 i rapporter och statistiskt 

material inhemska som internationella vetenskapliga publikationer. 

. 
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ANALYSINTYGET SÄNDS TILL 

 Den som beställt undersökningen 
 Provets eller mikrobstammens 

avsändare 
 Det ursprungliga provets ägare 

 Annan:        
Adress:       

 
 
FAKTURAN SÄNDS TILL 

 Den som beställt 
undersökningen 

 Provets eller mikrobstammens avsändare  Det ursprungliga provets ägare 

 Annan:       Adress:       
 Undersökningen är avgiftsfri (stamsamling, undersökningsbruk): ingen analysintyget, resultatet ges per e-post eller per 

telefon till avsändaren om så överenskommits       

 
 
INFORMATION OM PROVEN: 

 
Identifikation Bakterieart 

Resistens-
egenskap  Djurart 

Djurens namn/ 
identifikation 

Provtagningss
tälle 

Provtagnings-
dag 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 
 
TESTER SOM ANVÄNTS FÖR IDENTIFIERING AV BAKTERIER OCH BESTÄMNING AV RESISTENSEGENSKAPER: 
 
      
 
YTTERLIGARE INFORMATION (t.ex. ANTIMIKROBIELLA LÄKEMEDEL SOM ANVÄNTS): 
 
      

 
 

Ort och tid Underskrift och namnförtydligande E-postadress 
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