Remiss
DNA-test
(Ska endast användas när sjukdomsspecifik remiss saknas.)
DNA-test avseende / DNA-test for

DNA-test utfört vid lab / DNA-test performed by Lab stated below

Hund ifylles av ägaren / Dog to be completed by the owner
Ras / Breed

Färg / Colour

Registrerat namn / Registered name
SKK regnr / Reg. No

ID-nummer / Chip and/or Tattoo

Född / Date of Birth
Faderns namn / Name of Sire

Kön / Sex
Tik / Female
Hane / Male
Faderns regnr / Reg. No of Sire

Moderns namn / Name of Dam

Moderns regnr / Reg. No of Dam

Ägare ifylles av ägaren / Dog owner to be completed by the owner
Ägarens namn / Name of owner
Adress / Address

Postnr / Post code

Ort / City (Country)

Telefon / Phone

Jag försäkrar att uppgifterna gäller hunden på vilken blodprov tas och är införstådd med att resultatet är offentligt tillgängligt och kan komma att registreras. I declare that the blood sample submitted for testing is from the dog stated above. I understand that the results are publicly available and may be registered
with Svenska Kennelklubben.
Ta bort allt

Ifylles för hand
Datum / Date

Spara kopia

Skriv ut

Underskrift / Signature

Blodprov ifylles av veterinären vid provtagningen / Blood sample to be completed by the vet. the date of sampling
Datum för provtagning / Date of sampling

Provet märkt / Sample identification

Veterinärens namn / Vet. name

Telefon / Phone

Jag försäkrar att jag idag i samband med provtagningen har kontrollerat uppgivet ID-nummer (chip och/eller tatuering) för ovan angivna hund samt
att blodprovet genom min försorg kommer att översändas direkt till aktuellt laboratorium. I declare that I today have confirmed the identification of
the dog (chip and/or tattoo) stated above and that the blood sample will be sent by me directly to the lab.

Underskrift / Signature

Datum / Date

Provsvar / Test result
Provsvar
Test result

Datum / Date

Normal / Clear

Datum / Date

Anlagsbärare / Carrier

Genetiskt affekterad / Affected

Underskrift / Signature

SKK A14 juli 10

Kopia av test-resultatet SKA bifogas! / Copy of the test result MUST be enclosed!
Information och anvisningar
• SKKs remiss (www.skk.se, ”Verksamhet/Trycksaker”) ifylls och
undertecknas av både hundägare och veterinär vid blodprovstagningen. OBS! ID-nr och registreringsnummer måste noga
kontrolleras och anges.
• Laboratoriets formulär och anvisningar ska följas.  

• Blodprovet skall ovillkorligen skickas till laboratoriet av provtagande veterinär för att provsvaret skall vara giltigt.
• SKKs remiss tillsammans med kopia av provsvaret skickas till SKK.

