
 
 

Lathund för att DNA‐testa din pudel för prcd‐PRA 
samt för PRA varianten rcd‐4 

 
Denna lathund beskriver hur du går tillväga för att DNA‐testa din hund för 

prcd‐PRA och rcd‐4 varianten av PRA. 
 

Observera att endast prcd‐PRA  
ingår i de mindre varianternas (toy/dvärg/mellan) hälsoprogram.  

 
Svenska Pudelklubben vill be dig som står inför att DNA‐testa din hund för prcd‐PRA att samtidigt 
testa din hund för rcd‐4 varianten av PRA. Rcd‐4 har visat sig finnas på Pudel och för att kunna 
utvärdera och ta reda på om detta är en variant av PRA som är utbredd inom rasen behöver vi få ett 
större underlag av testade individer. 
 
Du följer denna lathund och väljer att testa både för prcd‐PRA samt rcd‐4 hos det laboratorium du 
valt. Då analyserar de salivet (vid svabb) eller blodprovet för båda varianterna samtidigt. 
 
OBS! Skriv med rcd‐4 på SKKs remiss, även om det idag inte stambokförs så sparar SKK den 
informationen för framtiden.  
 
När du skickar in testresultaten till SKK får du gärna lägga en kopia till avel.cs@pudelklubben.se så 
hamnar det hos Pudelklubbens avelsråd där rcd‐4 resultat just nu listas. 
 
Här kan du läsa mer om rcd‐4 hos pudel (klicka här) 
 
Andra DNA‐tester, för exempelvis färg eller andra genetiska sjukdomar, kan ha andra 
tillvägagångssätt och de har inte central registrering hos SKK. 
Läs mer om vad du ska tänka på när du DNA‐testar din hund hittar du hos SKK, klicka här. 
 
 
Tips! 

 Ha alltid din hunds uppgifter nära tillhands 
(stamtavla så du ser registreringsnummer och chipnummer) 

 Se över din möjlighet att betala utomlands med ditt kort eller förbered paypal eller dylikt. 
 Se till att du har möjlighet att skriva ut orderbekräftelse samt remiss 

 
 

https://pudelklubben.se/blog/2020/10/29/om-rcd-4-pra-som-visar-sig-sent-i-hundens-liv/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/allman-information-/
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När?  
Du behöver DNA‐testa din hund om du ska använda hunden i avel och den inte är fri via sina 
föräldrar (du kan behöva testa din hund om även om den har fria föräldrar om antalet generationer 
av hereditärt fria hundar är tre, läs mer här ).  
Vad som gäller för din hund hittar du på Hunddata, eller Avelsdata, under fliken veterinär.  
Det går att DNA‐testa från det att en hund är 5‐6 veckor gammal och testet är givetvis giltigt livet ut.  
 

Var?  
1. Först och främst behöver du hitta ett laboratorium som SKK godkänner för registrering av 

DNA‐test för prcd‐PRA, dessa finns listade hos SKK  
 

För att se aktuell lista hos SKK , klicka här 
 
De olika företagen har olika tillvägagångsätt för hur du beställer samt olika priser så gå 
igenom länkarna och välj det som passar dig bäst.  
 

2. Alla labb kräver att du fyller i uppgifter på din hund samt dina uppgifter.  
Du måste också välja att det är just prcd‐PRA du vill testa för samt om du vill genomföra 
testet med svabbar (tas via saliv i munnen) eller blod. SKK godkänner båda varianterna.  
 
Väljer du att testet ska tas via svabbar – dubbelkolla att du får hemskickat ett ”kit” från 
laboratoriet du gör din beställning hos eller om du måste ombesörja det själv – ring då din 
veterinär och fråga om de har svabbar för DNA‐test.  
 
När du fyllt i färdigt och betalt får du en bekräftelse/en remiss på din order där hundens 
uppgifter står samt vad den ska testas för.  
OBS! Denna är viktig att du skriver ut, då den ska med till veterinären.  
 
 

3. Boka tid hos din veterinär 
 

 
 
 
 
 
 

https://skk.se/sv/nyheter/2021/3/hereditart-friforklarad-begransas-till-3-generationer/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/
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Hur?  
Dags att åka till veterinären! 
Förbered dig genom att se till att följande är i ordning och redo att ta med till veterinären:  

‐ SKKs remiss  
Du hittar remissen här (längst ner på sidan) 
 
ifylld med hundens och dina uppgifter, veterinären ska intyga med sin underskrift att 
denne har dragit blod/svabbat just den hunden även du ska skriva på.  
 
OBS!! Detta papper ska du ta med dig hem från veterinären för att skicka in till SKK 
när testsvaret kommit.  
 

‐ Hundens stamtavla  
Veterinären måste kontrollera att uppgifterna på bekräftelsen/remissen på från 
labbet stämmer överens med hunden som testas.  
 

‐ Utskriften från labbet med orderbekräftelsen/remissen   
 

‐ Ev. svabbar du fått hemskickat från labbet 
 

‐ Ofta har labben instruktioner till veterinären hur testet ska tas – skriv ut dessa!  
Där står också HUR testet ska förpackas för att skickas.  
 

‐ Ev. Förpackningsmaterial och vadderat frankerat kuvert med adress ifylld till labb  
(dubbelkolla med din veterinär om du ska ombesörja detta)  

Väl hos veterinären 
‐ Veterinär ska kolla ID‐märkningen  
‐ Veterinären utför sedan svabbningen eller blodprovet utifrån labbets instruktioner.  
‐ Veterinären undertecknar både labbets bekräftelse/remiss samt SKKs remiss  
‐ Du som ägare undertecknar både labbets bekräftelse/remiss samt SKKs remiss 
‐ Provet och labbets papper förpackas enligt instruktioner och det är veterinären som 

ska posta detta.  
‐ SKKs remiss tar du med dig hem igen 

 
 
 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/
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Sen då?  
När du varit hos veterinären och denne har skickat iväg provet är det bara att vänta.  
Ofta kommer svaret på mail från laboratoriet.  
 
När svaret kommit så skriver du ut det och postar det samt SKKs remissen du tog med dig hem från 
veterinären till SKK för att det ska stambokföras och bli synligt på hunddata. Det går också bra att 
scanna in SKKs remissen och maila det och testresultatet till SKK. 
 
Har du också testat för rcd‐4 får du mer än gärna skicka testsvaret till avel.cs@pudelklubben.se så 
förs det in i Pudelklubbens databas över testade hundar.  
 
 
Länkar  
 
Allmän information om DNA‐tester 
 
Generell Policy hos SKK gällande DNA‐tester 
 
DNA‐test för prcd‐PRA ‐ information 
 
SKKs DNA‐remiss 
 
Begränsning av hereditärt fria hundar till 3 generationer 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/blanketter/remiss-dnatest-a14.pdf
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/
https://skk.se/sv/nyheter/2021/3/hereditart-friforklarad-begransas-till-3-generationer/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/Generell-policy/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/allman-information-/



