Ny vurdering og anke av HD-status
(Februar 2020)

Norsk Kennel Klub har dessverre ikke mulighet til å forklare eier bakgrunnen for hver enkelt HDdiagnose. Under følger imidlertid en generell informasjon om kvalitetssikring av diagnoser, og
mulighetene man har hvis man er uenig i hundens diagnose.
Hva kan man gjøre hvis man er usikker på om hunden har korrekt HD-diagnose?
En mulighet er å ta nye røntgenbilder, minst 6 mnd. etter forrige*. Dersom det er praktisk mulig, vil en
ny avleser se på alle innsendte røntgenbilder av hunden (både tidligere og nye) for best å kunne sette
riktig diagnose. En annen mulighet er å anke resultatet av røntgenundersøkelsen til det nordiske
røntgenpanelet. Ved en anke blir alle hundens innsendte HD-bilder sendt til de øvrige nordiske
landene. HD-avleser fra hvert av de nordiske landene leser bildene ”blindt”. De vet altså ikke hvilken
diagnose de andre avleserne harsatt, eller hundens opprinnelige diagnose. Etter at avleser i hvert land
har svart, blir diagnosene sammenfattet til en endelig diagnose. De fleste får samme diagnose etter
anke, men i de tilfellene der diagnosen blir endret får eier tilbakebetalt ankegebyret. Ankegebyret ble
1.1.2019 satt til kr 1000,-. Ankeresultatet er hundens endelige HD-status, kan ikke omgjøres og
hunden får ikke avlest HD-bilderflere ganger. Dersom du ønsker å anke kan du sende inn skjemaet om
anke av HD-resultat på e-post tilhelse@nkk.no. Etter en runde i det nordiske røntgenpanelet har man
fått individuell vurdering av hoftebildene fra 4 ulike røntgeneksperter. Man kan altså føle seg svært
sikker på at endelig diagnose erkorrekt.
NKKs kvalitetssikring av HD-diagnoser
NKKs røntgenavlesere gjennomgår en grundig opplæring før de får lov til å sette offisielle diagnoser.
Avleserne er veterinærer som før opplæringen har lang erfaring med avlesing av røntgenbilder.
Opplæringen hos NKK innebærer bl.a lesing og riktig kategorisering av minst 5000 HD-bilder. Bildene
blir lest sammen med en godkjent avleser fra Norge og/eller Sverige. Deretter må den nye avleseren
bestå en eksamen. Hvis avleseren er i den minste tvil om en diagnose, vil den alltid be den andre
avleseren om å vurdere bildet. Dersom bildet har dårlig kvalitet, eller hunden er posisjonert feil på
bildet, vil det bli returnert til veterinæren som tok bildet, uten å leses av. Hensikten er å utelukke at et
dårlig bilde kan føre til at hunden feildiagnostiseres. I tillegg er det viktig av hensyn til en mulig anke,
ettersom det nordiske røntgenpanelet ikke vil lese av bilder med mindre kvalitet og posisjonering er
optimal. NKKs avlesere deltar i det Nordiske Røntgenpanelet, som består av HD-avlesere fra alle de
nordiske landene. Panelet møtes to ganger årlig. I tillegg til å gjennomgå alle ankesaker, tar også panelet
for seg 1-2 raser årlig som de plukker ut bilder fra og avleser hver for seg. Deretter diskuterer de hvilken
diagnose de har satt og hvorfor, dette for å sikre at alle de nordiske avleserne er samstemte og setter
diagnose etter like kriterier. NKKs avlesere foretar også interne kontroller for å kvalitetssikre
avlesningen. For et par år siden ble 30.000 HD-diagnoser for hver av avleserne sammenlignet.
Resultatet viste at de norske avleserne er veldig samstemte i sin avlesning.
* 6-måneders regelen gjelder også innad i Norden. Hvis hundene omregistreres til/fra annet nordisk
land, skal begge lands HD-bilder leses samlet ved ny vurdering.
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