OBS! För att testa sin rottweiler för JLPP,
behövs 2 remisser:
1. Remiss till Laboklin
Till dig som tänker skicka gentest för JLPP:
Det enklaste är att ni kontaktar undertecknad på behrman@laboklin.se och meddelar vilken klinik ni
tänker besöka. Jag kan då kontakta kliniken ifråga, mejla remiss samt informera veterinären vart
provet ska skickas samt hur remissen fylls i. Det är veterinären som ska posta provet.
Obs! Det har förekommit att prover skickats till LABOKLIN.uk med remisser från den brittiska
hemsidan. Det har medfört en del krångel. Så använd den remiss som jag skickat till veterinären.
Vänliga hälsningar
Birgitta Behrman, leg vet Veterinärkonsult
LABOKLIN GmbH

2. SKKs DNA-remiss för efterregistrering hos SKK av JLPP-tester:
Om vi får igenom med registrering hos SKK av JLPP-resultat och ska kunna efterregistrera dessa
resultat så måste även SKKs remiss användas;
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/blanketter/remiss-dnatest-a14.pdf
Krav för att registrera DNA-test hos SKK
SKKs DNA-remiss ska inte skickas med i laboratoriet, utan behålls tills resultatet av testet kommit
tillbaka och skickas in tillsammans med resultat till SKK.

OBS! För de som redan hunnit testa sin hund utan att använda och skicka in SKKs DNAremiss så kan ett underlag (journalkopia) från testtillfället hos veterinären bifogas. Där
ska information finnas med om vad som är gjort och hundens identitet ska vara styrkt.

Från SKKs hemsida (2017-03-20):
Hur hittar jag DNA-remissen?
Remissen för ett DNA-test hittar man ofta på laboratoriets webbplats. För de tester som SKK registrerar behöver
man dessutom skriva ut och ta med en DNA-remiss från SKKs webbplats. På den intygar veterinären hundens
identitet, vilket är viktigt för att vara säker på att det är rätt hund som provtas, och hundägaren godkänner att
resultatet införs i SKKs databas. Ofta kan man också hitta information och remiss genom rasklubbarnas
webbplatser.
Ska även SKKs DNA-remiss skickas med till laboratoriet, eller behåller man den själv?

SKKs DNA-remiss sparar man själv hemma tills provsvaret kommer från labbet. Då skickar man in den till SKK
tillsammans med provsvaret för registrering. En del veterinärkliniker sparar SKKs remiss hos sig och ombesörjer
inskickandet till SKK när de fått provsvar från labbet.
Hur kan jag komma i kontakt med SKK om jag har frågor om DNA-testresultat?
Om du har frågor om registrering av resultat från DNA-tester går det bra att kontakta oss per epost vet@skk.se eller telefon 08-795 33 66 (måndag-fredag kl 13-15).
Källa: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/Vanliga-fragor/Hur-gor-man/

Hur gör jag om jag vill använda ett DNA-test som inte registreras av SKK?
Om du vill genomföra ett DNA-test som idag inte registreras av SKK, använd SKKs allmänna DNA-remiss. Denna
remiss används för att trygga hundens identifiering vid blodprovstagning. Remissen är absolut nödvändig för en
eventuell framtida registrering av din hunds testresultat i SKKs databas.
Om det DNA-test du vill utföra skulle komma att registreras av SKK i framtiden kan du registrera in din hunds
resultat i efterhand med hjälp av denna remiss. Saknar du däremot SKKs remiss kommer inte hundens
testresultat att godkännas för registrering hos SKK. Ange på remissen vilken sjukdom testet gäller, vilket
laboratorium som utför testet, provtagande veterinär, hundägare samt fullständiga uppgifter om hunden.
Din veterinär tar blod- eller svabbprov på hunden. Provet skickas av provtagande veterinär till aktuellt
laboratorium. Remiss tillsammans med kopia på provsvaret skickas av hundägaren till SKK. Inskickade remisser
sparas hos SKK utan åtgärd tills dess att beslut om registrering hos SKK eventuellt tas.
Hundägaren uppmanas att skicka en kopia på testresultat till sin rasklubb för kännedom. Det är viktigt att
komma ihåg att du alltid är skyldig att ta hänsyn till testresultatet, även om resultatet inte blev det förväntade.
Läs gärna informationen nedan samt ”Viktiga punkter för dig som ska DNA-testa din hund” under rubriken
”Allmän information” innan du DNA-testar din hund. Rådgör även gärna med din rasklubb.
Källa: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/ovriga-tester/

