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SKK-remiss  
vid  

MISSTANKE OM ÄRFTLIGT BETINGAD NJURSJUKDOM 
Underlag för central registrering av fall av renal dysplasi 

 
1. Hund ifylles av ägaren  

Ras Färg 

Reg. nr Tilltalsnamn 
 

Registrerat namn   
 

Född 

ID-nummer Kön             □   Hane     □   Tik  

 
2. Hundägare ifylles av ägaren  

Ägarens namn  

Gatuadress  Postadress 

e-mail adress  Telefon  

Jag försäkrar att uppgifterna som lämnats för ovan nämnda hund är korrekta. Jag godkänner att resultatet blir offentligt hos Svenska Kennelklubben 
om analysen uppfyller kriterierna uppställda för diagnosen renal dysplasi . Jag är även medveten att registrering av resultatet kan ske före min egen 
vetskap om provresultatet eftersom provsvaret samtidigt skickas både till remitterande veterinär och till Svenska Kennelklubben. 

 
____________________ 
Datum  

 
______________________________________ 
Underskrift 

 
3. Prov ifylles av provtagande veterinär 

Provtagande veterinär  
 

Klinik  

Provtyp:  □ Postmortalt vävnadsprov inkl. bark + märg  □ Njurbiopsi  □ Helkropp 

Jag försäkrar att jag i samband med provtagning har kontrollerat uppgivet ID-nummer (chip och/eller tatuering) för ovan angivna hund. 

 
___________________ 
Datum  

 
______________________________________ 
Underskrift  

 
4. Resultat ifylles av det diagnostiska laboratoriet  
Njurprov/biopsi uppvisar morfologiska tecken på RENAL DYSPLASI:  
□ Ja □ Nej □ Oklart, diagnos kan inte säkerställas 

OBS! Resultatet registreras centralt hos Svenska Kennelklubben endast om rutan ”Ja” är ifylld. 
 
 
Datum 

 
 
Underskrift ansvarig patolog 

 
 
Namnförtydligande 

 
 
Laboratorium 
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Anvisningar för kliniken: 
SKK-remissen ska medfölja den ordinarie laboratorieremissen vid fall där 
ärftligt betingad njursjukdom misstänks. Det gäller hundar med kronisk 
njursvikt som debuterat före 3 års ålder. 
 
Insändandet av njurprover: 
Njurvävnaden fixeras i formalin (neutralbuffrad, 10 %) så snart som möjligt 
efter uttagning. Mängden formalin i förhållande till mängden vävnad bör 
vara minst 5:1. 
 
Postmortalt vävnadsprov: Helst bör båda njurarna skickas in i sin helhet (kan dock 

gärna klyvas på längden före fixering). I annat fall ska två prover insändas från 
varje njure, tagna dels från njurens mitt, dels från ena njurpolen. Proverna ska 
alltid omfatta vävnad från både cortex och medulla. 

 
Njurbiopsier: Om möjligt bör två biopsier insändas. Observera dock att njurbiopsier är 

av begränsat värde för diagnosticering av sjukdomen renal dysplasi eftersom de 
enbart omfattar cortex och endast består av en liten mängd vävnad. Diagnosen 
kan ställas om diagnosiska histologiska förändringar påvisas, men avsaknaden 
av sådana förändringar innebär inte att misstanken på renal dysplasi kan 
avfärdas. 

 
 
Anvisningar för laboratoriet: 
Resultatet av undersökningen avseende förekomst eller ej av morfologiska 
tecken på renal dysplasi ska fyllas i av ansvarig patolog under sektion 4 på 
SKK-remissen. 
 
- SKK-remiss, med ifyllt resultat, ska skickas till: 

Ulla-Britt Karlmann 
Svenska Kennelklubben 
163 85 SPÅNGA 

 
 
- Kopia av SKK-remiss bifogas det fullständiga utlåtandet till remitterande 
veterinär. 


