Avlesning av
røntgenbilder

AD
Saksnr NKK:

Dette skjemaet består av 2 sider og det forutsettes at både fotograferende veterinær og
hundens eier er gjort kjent med begge sider.
Nedenforstående fylles ut, og spørsmål besvares av fotograferende veterinær som må ha gyldig
avtale med NKK.
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Bildene er tatt på klinikk:

Dato:

Av veterinær:
Eiers navn:

Hundens
eier(e), med
fullt navn og
adresse.

Tlf:

E-post adresse:
Adresse:
Postnr/sted:

Hundens
registrerte
navn

Hundens navn:
Reg.nr:

Født:
Reg.nr og
fødselsdato
fra stamtavlen

Kjønn:
Rase:

 < Hunden er ID-merket med CHIP  < Hunden er ID-merket med tatovering
 < Hunden blir ID-merket i forbindelse med røntgenfotograferingen.
ID-merking:

Kontroller Chip- eller tatoveringsnummer
ELLER lim på etikett hvis hunden IDmerkes samtidig med fotografering

Hundens ID-merke

 Ja  Nei
 Ja  Nei

Er det foretatt kontroll av ID-merkingen?

Foreligger hundens originale reg.bevis ved fotograferingen/ID-merkingen?
Det originale reg.beviset skal ikke sendes inn til NKK! (se 2a hvis utenlandsk hund)

 Ja  Nei

Blir hunden HD- og AD-fotografert samtidig?
Andre opplysninger til NKK fra veterinæren skrives på side 2.

Undertegnede veterinær bekrefter også at hunden var sedert ved røntgenfotograferingen.
Anslått vekt:

Sed.middel:

Dose:

Sted:
Dato:
Veterinærens underskrift:
Nedenforstående fylles ut, og spørsmål besvares av hundens eier:
Har hunden offisiell HD-diagnose fra før?
Har hunden offisiell AD-diagnose fra før?
Spørsmål til hundens eier

Betaling

 Ja
 Ja
 Ja

 Nei
 Nei
 Nei





Har hunden vært operert i en eller begge albuer?
(gjelder kun ved AD-røntgen)
Hvis ja, oppgi veterinær/dyreklinikk:
Albuebilder kan ikke avleses før attest/journal fra veterinær foreligger.
Er hunden registrert i NKKs register?
Ja
Nei (Se punkt 2a og 2b side 2)
Hvis skjemaet har en strek-kode og et saksnummer fra NKK i rammen øverst til høyre viser dette at
gebyret til NKK er forhåndsbetalt med kredittkort. Hvis du ikke har bestilt og betalt skjemaet på internett
vil du få tilsendt en faktura. Les mer om dette på side 2.

Med min underskrift aksepterer jeg vilkårene for HD- og AD-avlesning og betaling slik som disse fremkommer i
punktene 1, 2a eller 2b, 3 og 4 på side 2.
Sted:
Eiers underskrift:

Dato:

Avlesning av
røntgenbilder

AD
Saksnr NKK:
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Andre
opplysninger
til NKK
fra veterinæren
1. Informasjon til
hundens eier

Røntgenbildene av hunden din blir sendt Norsk Kennel Klub (NKK) til diagnostisering. Etter mottak
av bildene blir de avlest og resultatet registrert i NKKs dataregister. Eier av hunden vil få tilsendt
resultatet i brev eller på e-post. Resultatet vil for fremtiden følge hundens øvrige data i NKKs
dataregister og bli publisert på NKKs internettside www.nkk.no. Det blir gjort tilgjengelig for de
respektive raseklubber, der slike finnes, for bruk i klubbens avlsarbeid samt til fotograferende
veterinær. Saksbehandlingstid er inntil 10 dager for HD og inntil 3 uker for AD fra bilder er mottatt
hos NKK og betaling er registret. Etter avlesning blir bildene oppbevart hos NKK i 5 år, hvoretter de
blir makulert.
Det er et krav at alle hunder må være ID-merket og denne skal være registrert i dyreidentitet, senest
samtidig med fotograferingen, for at bildene skal bli avlest og registrert.
Veterinæren er i følge avtale med NKK forpliktet til å sende inn røntgenbilder av alle hunder som blir
rutinemessig røntgenfotografert etter at de har oppnådd offisiell røntgenalder. Bildene skal sendes
direkte fra klinikken til NKK.
OBS! Norsk Kennel Klub tilbyr ikke lengre avlesning av albuebilder på følgende raser:
Bassetrasene (unntatt basset hound), dachshundrasene, drever, corgierasene, skye terrier, pekingeser,
tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso og västgötaspets. Bilder av disse raser vil bli returnert til klinikk,
og NKK er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader.

2a. Spørsmål til
eier av registrert
hund

Alle hunder med reg.bevis fra et NKK anerkjent, utenlandsk register, vil bli omregistrert til NKKs
register i forbindelse med røntgenavlesningen. Dette gjelder hunder med permanent opphold i Norge
og som tidligere ikke har hatt kontakt med NKK (utstillinger, prøver osv.). Bildene vil ikke bli avlest
før omregistreringsavgiften er betalt. Ved omregistrering av utenlandsk hund må originalt reg. bevis og
kopi av kjøpekontrakt/bevis sendes inn. Se www.nkk.no for mer informasjon.

2b. Spørsmål til
eier av uregistrert
hund

Jeg bekrefter herved at nevnte hund IKKE er registrert eller til registrering i noe godkjent
hunderegister. Ved eventuell senere registrering i NKK er jeg inneforstått med at det kreves ny
fotografering og avlesning før resultatet kan registreres. Gjelder ikke for Norges Hunder Landsforbund
(NHL)-registrert hund, der resultatet vil bli overført ved en evt. senere omregistrering til NKK.

3. Priser og
betaling

NKK tar forbehold om prisendringer. Korrekt pris finnes i siste utgave av Hundesport og på våre
internettsider www.nkk.no. Korrekt pris er beregnet av systemet hvis du har bestilt og betalt dette
skjemaet på våre internettsider. Hvis du ikke har bestilt og betalt skjemaet på internett vil du få tilsendt
en faktura i løpet av 1 uke etter at bildene er mottatt. Når denne fakturaen er registrert som betalt hos
oss vil vi sende deg diagnosen samt gjøre denne tilgjengelig på DogWeb i henhold til gjeldende
saksbehandlingstid.
Det er ikke mulig å forhåndsrekvirere skjemaer for avlesning etter at bildene er tatt.
NKK anbefaler alle å forhåndsrekvirere skjemaer for røntgenavlesning da dette er raskest, enklest og
billigst. Se www.nkk.no for mer informasjon.

4. Betingelser

Med min underskrift bekrefter jeg at de nevnte betingelser for røntgenavlesning hos Norsk Kennel
Klub aksepteres, samt at den hunden som er fremstilt for fotografering er den samme hunden som har
det registrerings- og ID-nummeret som er oppført på dette skjemaet. Hvis hunden er uregistrert
bekrefter jeg kun at hunden har det ID-nummeret som er oppført på dette skjemaet.

Norsk Kennel Klub
Postboks 52 Holmlia
1201 Oslo

Telefon: 21 600 900
E-post: helse@nkk.no

