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Eyðublað (útg. jan. 2022) 
Klínisk skoðun við riðugrun 
 
 
 

 

Upplýsingar um bæ og eiganda 

Heiti bæjar:  

Sveitarfélag:  

Eigandi:  

Símanúmer: 

Upplýsingar um kind 

Númer:  

Fæðingarár:  
 

Kyn: 
 Ær 
 Hrútur 

Einkenni 

Dagsetning skoðunar: 

Hegðun: 
 Viðkvæm fyrir áreiti 
 Lafandi eyru 
 Taugaveiklun eða órói 
 Dregst afturúr  
 Ótti 
 Árásarhneigð 
 Deyfð eða tómlegt starandi augnaráð 
 Óeðlilega mikil sleikiárátta eða nart 

Merki um ertingu á húð: 
 Nuddar sér mikið utan í hluti  
 Klórar sér mikið á síðunum með fótum eða 

hornum  
 Nartar eða gnístir tönnum við klór í bak eða 

síður  
 Óeðlilega mikið los á ull eða sár á húð

Líkamsstaða og hreyfingar: 
 Skjálfti eða tin 
 Hágeng 
 Ósamhæfðar hreyfingar 
 Hnýtur 
 Óeðlileg líkamsstaða 
 Máttlítil í afturparti 
 Gengur í hring þegar sett er hetta yfir augun  
 Gengur í beinni línu þegar sett er hetta yfir 

augun 
 Bregst ekki við ógn gegn auga (blikkpróf) 
 Bregst við ógn gegn auga (blikkpróf) 

Annað: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holdastig:  Undirskrift skoðunarmanns 

____________________________________________ 
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