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Filspecifikation textfil för djursjukdatarapportering 
 

 Nr i sträng Fältnamn Format Värde Längd Startposition Förklaring 

Ref.uppg 1 BlankettID Num 4 3 4 1 0003 anger att det är en fil som kommit in elektroniskt 

 2 #Reference Txt 11  11 5 Fylls ut med blanktecken tills vidare! 

 3 #Date Txt (ÅÅÅÅMMDD) 8  8 16 Ska finnas med 

 4 #Time   6 24 Ska finnas med 

 5 #BatchNo   6 30 Fylls ut med blanktecken tills vidare! 

 6 #BatchIdx   4 36 Fylls ut med blanktecken tills vidare! 

 7 #BatchDate   8 40 Fylls ut med blanktecken tills vidare! 

 8 #BatchTime   6 48 Fylls ut med blanktecken tills vidare! 

Grunduppg        

 9 Distrikt   4 54 Distrikt enl. distriktstabell 

 10 Djuräg   22 58 Djurägarens namn 

 11 Riktnr   4 80 Bildar ägarens 

 12 Telnr   8 84 telefonnummer 

 13 Vetid   4 92 Veterinärnummer 

 14 År   4 96 Bildar 

 15 Månad   2 100 förrättnings- 

 16 Dag   2 102 datum 

 17 Blnr   7 104 Dessa tre fält fylls ut med 

 18 Hblnr   7 111 blanktecken, värden sätts av pre- 

 19 Antalbl   2 118 vet@ 

 20 Ppn   6 120 Produktionsplatsnummer 

 20A Ev. Journalnr   20 126 Anges om aktuellt, t.ex. Vetvision. Fyll ut med blanktecken om jnr < 20 tecken 

 20B Ev. vettyp   1 146 D för distriktsveterinär. Om vettyp saknas sätts den till P (privat vet) 

 20C Vetid 5 tecken   5 147 5-siffrigt veterinärnummer läggs här 

Rad 1        

 21 Djurid   4 1 Identitet på djuret, fyra siffror 

 22 Djurslag   2 5 Djurslag, se styrtabell 

 23 Kön   1 7 Kön, se styrtabell 

 24 Djurtyp   1 8 Djurtyp, se styrtabell 

 25 Ant_djur   4 9  

 26 Diagnos   7 13 Diagnoskod, se styrtabell 

 27 Åtgärd   4 20 Åtgärdskod, se styrtabell/baslista 

 28 Läkemedel   5 24 Läkemedelskod, se styrtabell/baslista 

 29 Total_Mängd   6 29 Om läkemedelskod (28) / nplpackid (34) är ifyllt ska total mängd anges 

* 30 Djur_forening   2 35 SE nummer eller föreningsnummer i CDB-djurid, OBS! Värdena är del i CDB-djurid 

* 31 Djur_ppn   6 37 Ursprungs-ppn för djur i CDB-djurid 

* 32 Djur_ktrlnr   1 43 Kontrollnummer i CDB-djurid 

 33 Ålder   1 44 Åldersgruppering för djurslag 

 34 Ev. nplpackid   15 45 Handelsvaras nplpackid. Kan anges i stället för läkemedelskod (28) 

 35 Ev. Grupptyp   1 60 Grupptyp (Produktionsform) 

 36 Ant_djur_fem   5 61 Om ifyllt fält -> Ant_djur, om tomt används värdet i Ant_djur 

Rad 2        

 21 Djurid   4 1  

  etc…      

Ytterligare information 

Textfilen ska skapas i Windows ANSI-format. Första raden i textfilen består av Ref.uppg och Grunduppg. Raden avslutas med ett semikolon. 
Sedan följer ett antal rader med uppgifter om djur, diagnoser m.m. Varje sådan rad i förrättningen består av en sträng på 65 tecken som avslutas med ett semikolon (pos 66 i raden). 
OBS! saknas värde i sträng 36 så sätts semikolon efter sträng 35, dvs. pos 61. Varje förrättning skapar således en rad med grunduppgifter samt ett valfritt antal rader. 
Vid frågor kontakta Gunilla Henriksson, Jordbruksverket, sfdjur@jordbruksverket.se, tfn 036-156273 

 
*Fälten djur_forening, djur_ppn och djur_ktrlnr ska bara vara ifyllda om djurslag är nöt, dvs. djurslag = 11 

Alla fält, som t.ex. ppn, djurid, djur_ppn, ant_djur måste vara högerställda och i förekommande fall fyllas ut med blanktecken från startpositionen. 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument
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		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast
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		Regelnamn		Status		Beskrivning
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		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar
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		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll
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