
Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2018-2 
Avholdt i NKKs lokaler på Holmlia torsdag 08.11.2018 kl 10.00 

 
Tilstede: Marte Ottesen 
  Frode Lingaas 
  Karin Undall Stormoen – forlot møtet etter vedtak i sak 15 
  Friedrich Birkmar – forlot møtet under sak 15 
  Tord Erik Lien – forlot møtet etter vedtak i sak 15 
  Christian Geelmuyden 
 
Fra NKKs administrasjon  
  Maria Kjeldaas Johannessen 
  Kim Bellamy 
  Astrid Indrebø – forlot møtet etter vedtak i sak 15 
  Tone Grøn  
 
Forfall: Marianne Holmli 
 
Til behandling forelå følgende saker:  
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling 

 Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent 

 
Sak 2   Presentasjon av SUs medlemmer – konstituering 

 
Vedtak 
Marte Ottesen, Frode Lingaas, Karin Undall Stormoen, Friedrich Birkmar og Christin 
Geelmuyden tar ny oppnevning Tord Erik Lien tar ikke ny oppnevning. SU enes via 
mail om en uttalelse vedrørende hvilken kompetanse vi mener bør vektlegges ved 
valg av ny representant. Videre behøver SU en ny representant fra HS. 
 

 
Sak 3 Referat av forrige møte 
 
 Vedtak: 

Referatet ble godkjent 
 
Sak 4  Oppfølging av saker fra forrige SU-møte 
 

Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering. Angående oppfølging av sak 9 møte 2018-1: 



På bakgrunn av at det ikke har skjedd noe i NKKs brachycephalråd vil SUs leder og 
nestleder kalle inn rådet til et møte for å konstituere gruppen slik at gruppen kan 
utarbeide mandat. 

 
  
Sak 5   Håndtering av brudd på de etiske grunnreglene for avl og oppdrett   

punkt 5, andre avsnitt: paring mellom to bærere av recessiv sykdom                                                                                      
 

Vedtak:  

Paring av to bærere av en autosomal recessiv sykdom er et brudd på NKKs Etiske grunnregler 
for avl og oppdrett, pkt 5, og håndteres etter gjeldende rutiner ved brudd på grunnreglene. 
Før kullet kan registreres, må alle valpene DNA-testes for den aktuelle sykdommen, etter 
NKKs til enhver tid gjeldene regler angående DNA-tester og publisering i DogWeb. 

 
 

Sak 6  ”Rutinemessig røntgenfotografering” - omfatter det også refotografering?  
 

Vedtak: 
Sunnhetsutvalget anser at røntgenfotografering av hunder som allerede har en 
offisiell status i DogWeb (rerøntgen), ikke omfattes av begrepet «rutinemessig 
røntgenfotografering». Dette bør presiseres i definisjonen av rutinemessig 
røntgenfotografering i avtalen med veterinærene.  
 

Protokolltilførsel: To av de som stemte for vedtaket ønsker egne regler for rerøntgen. Et 
medlem stemte mot vedtaket. 

Sak 7 Uttalelse om henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Norge v/Åshild Roaldset  
 

Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering. 

  
SU takker Dyrebeskyttelsen Norge for henvendelsen. SU ber administrasjonen 
utarbeide et forslag til svar på bakgrunn av det fremlagte notatet og innspill på 
møtet. Forslaget sendes til HS før svaret sendes til Dyrebeskyttelsen Norge. 

 
 
Sak 8 Søknad om kjent patellastatus, Jack Russel Terrier 
 

 Vedtak: 
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av 
valper av rasen Jack Russel Terrier. Undersøkelsen må være gjort ved minimum 
12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir 
registrert på dogweb. 

 
Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens patellaattest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i 



dogweb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har 
identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke 
legges inn i dogweb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering 
av valper. Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En 
begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes.  
Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før 
restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. 
 
Registreringsrestriksjonen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01-
2019. 

 
 
Sak 9 Søknad om kjent patellastatus, dvergpincher 

       
 Vedtak: 
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av 
valper av rasen dvergpincher. Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 
måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir 
registrert på dogweb. 

 
Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens patellaattest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i 
dogweb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har 
identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke 
legges inn i dogweb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering 
av valper. Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En 
begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes.  
Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før 
restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. 
 
Registreringsrestriksjonen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.04-
2019. 
 

 
Sak 10 Søknad om kjent prcd-PRA-status hos pudler 
 

Vedtak: 
Det innføres krav for toy-, dverg- og mellompuddel om kjent DNA-status for PRA 
(prcd-PRA) for foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst én av 
foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet. Det gis 
dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, 
importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før 
restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen 
for slik dispensasjon må være at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på 
tispe som er fri for dette PRA-genet. 
 



Registreringsrestriksjonen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01-
2019. 

 
 
Sak 11 Informasjonssak om ektopisk ureter hos kleiner münsterlander  
 
 Vedtak: 

Sunnhetsutvalget stiller seg bak de rådene som er gitt av Helseavdelingen 
angående ektopisk ureter hos kleiner münsterländer: Hunder med kliniske 
symptomer på ektopisk ureter og hvor diagnosen er bekreftet av veterinær, skal 
ikke brukes i avl. Nære slektninger av en hund med denne defekten bør brukes 
med forsiktighet, og kun pares med hunder fra linjer hvor defekten ikke 
foreligger. 
 

 
Sak 12 Klage fra Spansk vannhundklubb   
 
 Vedtak: 

Sunnhetsutvalget (SU) tar informasjonen til orientering. SU presiserer at det er 
svært viktig at Helseavdelingen er strenge i sin vurdering av hvilke laboratorier 
som kan godkjennes. Hvis ukorrekte DNA-resultater blir registrert i DogWeb, vil 
det kunne ha svært uheldige konsekvenser for helsetilstanden til de ulike rasene 
i framtiden. Raseklubbene bør merke seg at når Helseavdelingen åpner for å 
vurdere andre laboratorier, vil ikke det nødvendigvis bety at laboratoriene blir 
godkjent. Helseavdelingen bør imidlertid etterstrebe å gi informasjon som ikke 
kan misoppfattes.  

 
 
Sak 13 Sluttrapport fra NKKs HD-prosjekt   
 
 Vedtak: 

Informasjonen ble tatt til orientering 
 
 
Sak 14 Oppheving av registreringsrestriksjoner på Lhasa Apso  
            Vedtak: 

Sunnhetsutvalget viser til hovedstyrevedtak 31/15 (fattet 25.02.2015): «…En 
registreringsrestriksjon kan oppheves tidligst 3 år etter at den er innført, og kan kun 
skje etter godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra 
klubbens styre.» Ettersom det er under ett år siden krav om kjent øyelysningsstatus 
ble innført for lhasa apso, har ikke Sunnhetsutvalget myndighet til å oppheve kravet 
nå. Søknad om opphevelse av krav om kjent øyelysningsstatus hos foreldredyr for 
registrering av valper i NKK, avslås. 
 

    
 
  



Sak 15 NKK og samarbeid med biobanker 

Vedtak:  

SU er sterkt kritisk til at en slik intensjonsavtale er inngått uten at SU har behandlet 
og fått uttale seg om de helsefaglige aspektene ved saken. 
En generell innsamling av prøver fra hund vil ha liten nytteverdi og påføre unødige 
ekstra kostnader til hundeeier uten at det vil ha en praktisk nytteverdi for de fleste. 
Bruk av såkalte DNA-profiler kan også føre til feil prioriteringer i avlsarbeidet og 
villede eiere og oppdrettere (jf. NKUs policy angående DNA-tester). 
For oppdrettere, hundeeiere og raseklubber vil det trolig være betydelig mer 
kostnadseffektivt å foreta en målrettet innsamling av prøver og analyser i de tilfellene 
det har dukket opp spesifikke sykdommer som klubben ønsker å arbeide med. NKKs 
helseavdeling har gjennom en årrekke hatt et utmerket samarbeid med raseklubber 
og oppdrettere angående relevante rasespesifikke, helserelaterte og kvalitetssikrede 
DNA-tester, hvor resultatene offentliggjøres i DogWeb. 

 
Sunnhetsutvalget mener det er svært viktig at NKK fortsetter det langvarige 
samarbeidet med Biobanken på NMBU Veterinærhøgskolen når det gjelder 
innsamling og lagring av DNA, da Veterinærhøgskolen har et viktig samarbeid med 
andre vitenskapelig baserte biobanker. SU forutsetter at en eventuell avtale med 
BioBank på Hamar forelegges SU til uttalelse før en eventuell avtale inngås.  

  
 
Sak 16 Kurs og seminarer  
 
 Vedtak: 

Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

 
Sak 17  Dato for neste møte  

Dato for neste møte: avtales på mail.  
  
  
Sak 18 Eventuelt  

 18-1. SU ber administrasjonen om å innhente tall til neste møte angående hvor stor 
andel HD-rekvisisjoner som er elektroniske, samt hvor stor andel av røntgenbildene 
som er analoge. 

 18-2. Muntlig orientering om arbeids-/bemanningssituasjonen på 
NKK/Helseavdelingen. 

 
Møtet ble hevet 15.30.  

 
 
 



Sak 19 Utsettelse av ikrafttreden av krav til kjent mental status hos foreldredyr av rasen 
rottweiler (Ad Sak 7 SU-møte 2016-2) 
 
Saken ble behandlet pr. e-post i etterkant av møte 2018-2.  
 

Vedtak: 
Det vedtatte krav om kjent mental status hos foreldredyr av rasen rottweiler, for 
paringer foretatt fra og med 01.01-2019, utsettes til SU har vedtatt hvilke tester som 
er godkjente, og oppdretterne har fått rimelig tid på seg til å utføre en godkjent test.  


