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Ifølge avlsreglene til Norsk lapphundklubb skal svensk lapphund gentestes for øyensykdommen
Prcd-PRA før de eventuelt brukes i avl. Det er ønskelig at så mange hunder som mulig gentestes for
dette slik at vi får en oversikt over rasens øyenstatus. Godkjente laboratorier: Optigen, Laboklin


Optigen kommer til å slutte med gentesting for prcd PRA på de fleste raser, deriblant svensk
lapphund innen kort tid, så det vil være Laboklin som er godkjent laboratorium til vi får
annen informasjon.

Jeg har hatt en samtale med kontakten for Laboklin i Norge for å få informasjon om hvordan man
skal gå fram for å få tatt gentest for prcd-PRA på sl. Det er flere alternativer, men hun anbefaler
hundeeier / oppdretter å ta kontakt med sin veterinær og bestille prøvetaking. Dersom veterinæren
er usikker på hvordan prøvene skal taes og hvordan skjemaet skal fylles ut, så tar veterinæren
kontakt med Laboklin. Laboklin senderprøveskjemaet til den aktuelle klinikken. Det enkleste er å
betale alt til din veterinær, både prøvetaking, sjekking av svaret hos Laboklin og prisen for sertifikat.
Det eneste du betaler utenom dette er for å få lagt inn resultatet i Dogweb.
Når du møter opp hos veterinæren må du ha med – kennelklubbnr, hundens id nr, stamtavle, og du
må vite hvilken gentest hunden skal ha, (prcd-PRA). Hun anbefaler blodprøve på voksne hunder
dersom de ikke har store problemer når de er hos veterinær. På valpekull eller hunder med angst for
sprøyter kan man bruke svaber der det taes prøver fra hundens munn. Da er det viktig å unngå at
hunden spiser, drikker minimum en time før prøvetaking. Og både hunder og valper må holdes helt
atskilt fra andre hunder / valper minimum en time før prøvetaking. Dersom man sender prøver til
Laboklin, MÅ man krysse av for sertifikat (koster noe ekstra), det holder ikke med kun e-post-tekst fra
laboratoriet. Dette sertifikatet må scannes og sendes inn til NKK for å få registrert resultatet i
Dogweb.
Generell rutine for prøver der resultatet skal registreres i DogWeb. Dersom du skal ta prøve av
hunden din for sentral registrering må du gå inn på ‘Min side’ på www.nkk.no og bestille NKKs
skjema for DNA-analyse. Skjemaet fylles ut av veterinær og eier ved prøvetaking, og beholdes av eier.
Skjemaet sendes inn til NKK sammen med prøvesvar/sertifikat når dette kommer fra laboratoriet.
NB! Uansett hvilket av de godkjente laboratoriene som brukes, MÅ hundens registreringsnummer,
registrerte navn og chipnummer stå på sertifikatet/prøvesvar fra laboratoriet. Kravet om påført
chipnummer er helt ufravikelig. Prøveresultater der chipnummer ikke står på sertifikatet, kan ikke
legges inn i DogWeb.

Laboklin: www.laboklin.de
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