
avi04010005l sv    1 / 3

Bilaga till anmälan om privat veterinärvård: redogörelse för 

verksamhetsstället och verksamheten 

1. Uppgifter om verksamhetsstället 

Namn på verksamheten 

Adress till det fasta verksamhetsstället 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

www-sidan 

Adressen får visas i veterinärkatalogen 

2. Redogörelse för personalen 

Veterinärer (utbildning och antal) 

Övrig vårdpersonal (utbildning/uppgifter och antal) 

Övrig personal (utbildning/uppgifter och antal) 
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3. Redogörelse för de tjänster som erbjuds 

Djurarter som vårdas/behandlas 

Nöt Svin Får 

Get Häst Fjäderfä 

Något annat produktionsdjur, vilket? 

Katt Hund Kräldjur 

Fåglar Kaniner och gnagare 

Annat djur, vad? 

Tjänster som erbjuds 

Primär veterinärmedicinsk behandling på poliklinik Sjukhusvård 

Sjukbesök på gård där produktionsdjur hålls Hembesök hos husdjur 

Tjänster som kräver speciell veterinärmedicinsk kompetens (t.ex. ögonundersökning, 
knäundersökning, benkirurgi), vilka?: 

Jour utanför tjänstetid vardagar; arbetstid 

Jour utanför tjänstetid veckoslut; arbetstid 

Andra tjänster (t.ex. fysioterapi), vad? 

4. Redogörelse för de rum som används 

Denna punkt kan ersättas genom att man till anmälan bifogar en kopia av planritningen, 

där verksamheten i varje rum är utmärkt 

Väntrum antal Behandlingsrum antal 

Förberedelserum antal Operationssal antal 

Uppvakningsrum antal Laboratorium antal 

Röntgenrum antal Sjukhusavdelning antal 

Annat rum för 

bilddiagnostik 
antal Läkemedelsförråd antal 

Instrumenthanteringsrum antal 
Kylrum för förvaring 

av läkemedel 
antal 

Personalrum antal 
Låsbart 

läkemedelsskåp 
antal 

Rum som reserverats för förvaring av döda eller avlivade djur, vad? 
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Övriga specialrum 

De tillgängliga rummens totalyta m2 

5. Huvudsaklig utrustning 

Förteckning över tillgänglig utrustning som inte hör till de primära veterinärmedicinska 

tjänsterna, såsom avbildningsapparatur (t. ex. röntgen- och ultraljudsapparatur), 

laboratorieutrustning, endoskopiutrustning, instrument för benkirurgi, 
inhalationsnarkosapparatur etc. 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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