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Registrering av arvelig klinisk sykdom i DogWeb 
 

Norsk Kennel Klub (NKK) har åpnet muligheten til å publisere diagnoser på arvelig klinisk sykdom i NKKs 
database DogWeb. Registreringen er individbasert. Hensikten med systemet er å lage et avlsverktøy slik at 
oppdrettere og eiere har muligheten til å være åpne om sykdom på individer i sine linjer, og få registrert 
dette på en måte som gjør informasjonen lett tilgjengelig. Registreringen er dermed nyttig i arbeidet mot 
uheldig avl på hund, og gir raseklubbene en pekepinn på hva de bør jobbe med framover. I tillegg vil det 
kanskje også hjelpe potensielle valpekjøpere til valg av sunne foreldredyr. Det er viktig å få registrert så 
mange tilfeller av arvelig sykdom som mulig for at systemet skal fungere best mulig. 
For å kvalitetssikre diagnosene, må registreringen gjøres av veterinær. Det er naturlig at eier etterspør 
registreringen, og at veterinær fakturerer for tiden det tar. Veterinærer kan imidlertid selv foreslå for eier 
at diagnosen registreres. 

 
Krav til registrering 
For å registrere diagnoser, må sykdommen være antatt arvelig. Sykdommen må ha betydelig effekt på 
hundens livskvalitet, eller kreve livslang medisinering eller operasjon. Eksempler på slike diagnoser er 
epilepsi, atopi, nyresvikt, syringomyeli, entropion, albueleddsdysplasi (AD)*, etc.  
Diagnosen må være sikker. Man trenger imidlertid ikke være spesialist eller inneha andre spesielle 
godkjenninger for å legge inn diagnoser i registeret. Alle veterinærer kan gjøre dette, så lenge de er  
trygge på at de har satt riktig diagnose. 

 
Hvordan registrere diagnoser 
Registrering av diagnoser for arvelig klinisk sykdom gjøres via «Veterinærsystemet».  
Man kommer enklest dit via en lenke på NKKs nettsider for veterinærer, www.nkk.no/dyrlege  

 
 

 

http://www.nkk.no/dyrlege
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Logg inn i NKKs veterinærportal med din NKK-Veterinærbruker**. Når du er innlogget i 
Veterinærportalen, vil du du under menyen «Helse» finne knappen «Klinisk diagnose» (se bildet under). 

 
 

 

Det er viktig å være klar over at man behøver et samtykkeskjema fra eier (evt. fôrvert på vegne av eier) før 
man registrerer diagnosen, slik at ikke taushetsplikten brytes. Samtykkeskjemaet får man opp ferdig utfylt 
underveis i registreringen etter at man har lagt inn riktig hund (avlesing av ID chip kreves), og krysset av på 
et par innledende spørsmål. Skjemaet skrives ut, signeres av eier/fôrvert, og arkiveres på hensiktsmessig 
måte hos veterinæren. Det skal altså ikke sendes NKK. Det er også mulig for eier å skrive ut et 
samtykkeskjema fra NKKs nettsider, fylle ut dette manuelt, og ta det med til veterinæren. 

 
* For skjelettlidelser oppfordres det til heller å bruke skjemaet «Skjelettlidelser med kliniske symptomer». 
Skjemaet ligger som vedlegg i dette brevet, men kan også lastes ned via NKKs nettsider nkk.no/dyrlege > 
Registrere data (lenke fra førstesiden, se første bilde). Ved registrering via skjema for skjelettdiagnoser, får 
hunden en gratis offisiell AD- eller HD-avlesning (hvis diagnosen er middels eller verre), og kommer 
automatisk med i statistikken for rasen. Dette gjelder også for hunder under offisiell røntgenalder, så sant 
hunden har kliniske symptomer. 

 

** * Hvis du ikke har veterinærbruker til NKKs veterinærportal, må du sende inn skjema  
«Registrering av bruker NKKs Veterinærportal» for å få opprettet bruker.  
Skjemaet finner du på NKKS nettside for veterinærer: www.nkk.no/dyrlege   
Ferdig utfylt skjema sendes til vetportal@nkk.no  
 
 
 

Vedlegg: Skjema for skjelettlidelser 
Skjema for bruker av NKKs Veterinærportal 
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