*Projekt:

Box Cancer

Biobanksmedgivaravtal
Informerat samtycke
Vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet pågår forskning kring olika sjukdomar och egenskaper hos hund.
Syftet med denna forskning är att identifiera bakomliggande gener som påverkar dessa sjukdomars och egenskapers
uppkomst och utveckling, något som kan leda till säkrare diagnoser, ett förbättrat avelsarbete och att i framtiden kunna
minska sjukdomsfrekvenser i drabbade raser. Genom att lämna ett blodprov eller annat vävnadsprov från din hund bidrar du
till vår forskning. Deltagandet i studien är frivilligt. Genom att skriva under godkänner du lagring av ägaruppgifter, att provet
och information från journaler får användas i forskningssyfte av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala universitet och
dess samarbetspartners samt att vi vid behov får kontakta dig för ytterligare information angående din hund. Prover med
tillhörande information lagras i vår hundbiobank. För frågor till personuppgiftsansvarig, kontakta SLU på adress:
registrator@slu.se
Tack för din medverkan!
All information om dig och din hund kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)
https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/
Information om hunden (fylls i av ägaren och lämnas till provtagaren)
* Reg. nr:

* Ras:

* Registrerat namn:

Chipnummer el tatuering:

Hundens tilltalsnamn:

* Född:

* Kön
□ Hane
□ Tik
Övrig information (sjukdomar mm):

* Kastrerad
□ Ja
□ Nej

Boxer

Datum:______________

Ägaruppgifter (Eller patientetikett)
* Förnamn:

* Efternamn:

* Gatuadress:

* Postnummer:

E-post:

Telefon
Hem:
Mobil:

_____________________________
Ort & datum

* Postadress:

__________________________________________________
Underskrift

Uppgifter om Provtagningen (fylls i av provtagaren)
Datum för provtagning:

Journalnummer:

Övrig information om hunden

Uppgifter provtagare
Namn:

Telefon:

Veterinärklinik/djursjukhus:

Ort:

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

__________________________________________________
Underskrift

* = fylls alltid i om uppgifter finns

Skicka provet till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) snarast möjligt efter provtagning. Undvik att sända provet en fredag. Förvara i
så fall provet i kyl över helgen och skicka nästkommande vardag.
Insamlingen sker inom ramen för projektet hundhälsa med godkänt etiskt tillstånd (5.2.18-13750/19. Dnr 5.8.18-04682/2020, Tomas
Bergström, SLU). Blanketten senast ändrad 210521.
Vid eventuella frågor kontakta:
Provsamlingskoordinator biobank, Susanne Gustafsson, telefon 018/67 20 12, e-mail: Hundbiobanken@slu.se
Eller leg vet Sara Saellström, telefon 018/672969, e-mail: sara.saellstrom@slu.se
Se hemsida: http://hunddna.slu.se/
Prover, medgivaravtal och eventuell journalkopia skickas till:
Tomas Bergström
Husdjursgenetiska Laboratoriet,
Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 7023
750 07 Uppsala

