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Oversikt over funksjoner i nytt elektronisk HD/AD-system 
Det nye systemet for elektronisk overføring består av fire forskjellige roller som alle har forskjellige 
oppgaver/funksjoner:  

1. Bestiller/eier- rollen: bestiller rekvisisjon for HD og /eller AD på en eller flere hunder inne på 
NKKs «Min Side». Det som eier måtte signere for og krysse av på i de gamle rekvisisjonene er 
nå ivaretatt gjennom bestillingsprosessen. Her betaler også eier/bestiller for avlesingen i 
NKK.  

2. Veterinær-rollen: Veterinærer med røntgenavtale sender inn røntgenbildene elektronisk til 
NKKs saksbehandler. Det som veterinæren måtte krysse av for, fylle inn og signere for på de 
gamle rekvisisjonene er nå ivaretatt gjennom veterinærens personlige pålogging og utfylling i 
NKKs veterinærsystem. NB: veterinærens innlogging er personlig og skal ikke lånes ut til 
andre. 

3. Saksbehandler-rollen: Hos NKK mottas sakene fra veterinæren og blir kontrollert mht. riktig 
merking, at det er innsendt bilder av riktig hund etc. før de sendes videre til avleser for 
diagnose. Hvis merking av bilder ikke er utført i henhold til prosedyren sendes saken/bildene 
i retur til veterinæren.  

4. Avleser-rollen: Setter diagnose og publiserer resultat på Dogweb/sender diagnosebrev til 
eier/bestiller. Hvis bilder ikke er av god nok kvalitet etc. til å kunne sette sikker diagnose, 
sendes saken/bildene i retur til veterinæren.  
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Presentasjon av ny rekvisisjon 
I overgangsperioden før alle klinikker har tatt i bruk elektronisk innsending vil kunden få tilsendt både 
det nye og de velkjente gamle HD/AD-skjema som brukes ved innsending av bilder på CD.  
Den nye rekvisisjonen som ser ut som følger (eier har gitt tillatelse til bruk, rød sladding pga. 
personvern):  
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Når kunden ringer til klinikken for å bestille time til HD/AD-røntgen er det viktig at de får 
følgende informasjon:  

1. De må bestille HD/AD-reksvisisjon fra NKKs «minside» FØR de kommer til dere for 
undersøkelse. (Se egen brukerveiledning for eiere). Dette er viktig for at NKK kan få hjulpet 
kunden med problemer knyttet til Dogweb som gjør at de ikke får til å bestille rekvisisjon FØR 
det oppdages når hunden ligger sedert på bordet og det viser seg at det ikke er mulig å fikse 
dette i en fei.  

2. Det er også VELDIG viktig at det er kunden selv som bestiller HD/AD-rekvisisjon via sin egen 
brukerprofil på NKKs «Min Side». Dette på grunn av at det i bestillingsprosessen er lagt inn 
spørsmål som kunden må svare på, i tillegg til villkår de må godta, og at bestillingsprosessen 
nå erstatter kundens signatur (slik vi kjenner det fra de gamle rekvisisjonene). Det er ikke et 
problem at kunden ikke er eier av hunden (for eksempel fôrverter) da vi forutsetter at de 
godtar vilkår og signerer på vegne av hundens eier.  

3. Siden de fleste ikke har printer hjemme, kan dere avtale at kunden sender rekvisisjonen på e-
post til dere så dere har denne før de kommer til undersøkelsen.  

4. Hvis hunden skal ta ryggrøntgen samtidig med HD/AD-røntgen: Rekvisisjon for alle 
røntgenundersøkelser skal bestilles via Kundens «Min Side»  
Foreløpig er det BARE HD og AD-røntgenbilder som kan sendes elektronisk.  Hvis en hund 
skal ta både HD (og evt. AD)-røntgen og i tillegg ryggrøntgen, må det brukes papirrekvisisjon 
for ryggrøntgen og sende ryggrøntgenbildene inn på CD i posten som tidligere. HD/AD-bilder 
sendes inn via det nye elektroniske systemet.  
Det jobbes med å få til elektronisk innsending på sikt for også ryggrøntgen.  

 
 
 

 
Når kunden kommer til klinikken og dere skal ta røntgenbilder:  

1. Kontroller hundens ID-chip mot rekvisisjonen for å bekrefte at dette stemmer – (hvis ID-chip 
nummer som leses av på hunden IKKE stemmer med det som står på rekvisisjonsskjema må 
dette ryddes opp i FØR hunden sederes og det tas røntgenbilder).  

2. Sjekk om det er saksnummer i ruten for HD, AD eller begge for å kunne forberede hvilke 
bilder som skal tas. 

3. Det er viktig at veterinæren har prøvd å logge seg inn på forhånd slik at de vet at innlogging 
og tilganger til NKKs veterinærsystem fungerer FØR de står med kunden og skal sende inn 
bildene.  

4. Ved problemer med innlogging/systemet ta kontakt på vetportal@nkk.no  
 

 
FAQ: 
Trenger PCen på røntgenmaskina å være tilkoblet internett?  

 Nei, dere kan lagre bildene fra denne på en minnepinne og bruke en annen pc koblet til 
internett for å logge på veterinærsystemet og laste opp bildene fra minnepinnen. Prinsippet 
er det samme som når man for eksempel legger til en fil ved en epost. NB: bildene skal være i 
DICOM-format. 
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Pålogging til NKKs veterinærsystem 
Dette kan gjøres på flere måter.  

1. Enten via en av linkene på våre nettsider: Gå inn på NKKs nettside for veterinærer: 
www.nkk.no/dyrlege 
Link til veterinærsystemet finner du i margen på høyre side eller nederst på alle siden på 
NKKs nettsted:  

 

 
 

2. Eller via NKKs Minside:  
Gå inn på www.nkk.no og trykk på linken «Min Side»: 

 
Logg inn med brukernavn (e-postadresse registrert hos oss) og passord.  
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Du sendes da til en ny side og må trykke deg videre på linken med teksten «Veterinærportalen har 
blitt flyttet il nytt system» 

 
 
Ved problemer med pålogging:  

1. Hvis du har glemt passord, trykk på linken «Glemt passord» og fyll inn e-postadressen så du 
kan få tilsendt lenke til å sette nytt passord. 

  

 
2. Hvis du fortsatt ikke får logget på: Send en mail til vetportal@nkk.no som inneholder ditt 

navn, adresse, hvilke klinikk du jobber på og hvilken e-postadresse du prøvde å logge deg inn 
med, så vil vi hjelpe deg. 

 
NB: IKKE trykk på linken «Registrer ny bruker» hvis du har problemer med innlogging. Hvis du 
oppretter ny bruker vil du ikke få de tilganger i veterinærsystemet som du behøver.  
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Bytte E-postadresse/brukernavn:  
NB: E-postadressen du legger inn er den NKK vil bruke for kommunikasjon med deg, (f.eks. ved 
beskjed om røntgenbilder som sendes i retur etc.) 
 

1. Klikk på “Min Profil” 

 
2. Klikk på «Bytt e-post» 
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3. Fyll ut ny Epostadresse i det tomme feltet og klikk «Registrer ny e-postadresse» 

 
4. Logg ut 
5. Ved innlogging neste gang benyttes den ‘nye e-postadressen’ som brukernavn. 
6. Send mail ved problemer med dette eller pålogging til NKKs veterinærsystem til 

vetportal@nkk.no   
7. VIKTIG INFO!! Hvis du endrer arbeidssted (skifter til annen klinikk eller slutter å jobbe i 

klinikk) må du sende oss en epost til vetportal@nkk.no, så vi kan få oppdatert/fjernet din 
tilknytning til den aktuelle klinikken. Dette er foreløpig ikke noe du kan endre selv.  
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Elektronisk innsending av HD/AD-bilder til NKK via NKKs 
veterinærportal 
Når du har fått logget deg inn:  

1. VIKTIG!!! Hvis du er tilknyttet flere klinikker må du velge riktig klinikk fra nedtrekksmenyen 
øverst – dette vil kun være et valg for de veterinærer som jobber på flere klinikker. Hvis du 
bare er knyttet til en klinikk i NKKs database vil klinikken automatisk være valgt for deg og du 
vil ikke ha noen nedtrekksmeny i dette bildet.  
 

2. Velg «HD/AD røntgen» 
 

 
 
Kommer inn til følgende skjermbilde:  

 
1. Retur – liste over saker du har fått sendt i retur fra NKK 
2. Under registrering – Liste over saker du har påbegynt registrering, men enda ikke innsendt til 

NKK 
3. Innsendte saker- liste over de saker som du har sendt til NKK 
4. Ferdig avleste saker- liste over dine innsendte saker for de hundene som er ferdig avlest og 

har fått diagnose. 
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NB: Det er viktig at man er innlogget som seg selv og at man aktivt logger av systemet når man er 
ferdig.  
For utlogging klikk på personikonet:  

 
 

Starte registrering av ny hund/undersøkelse 

 
Trykk på “ny undersøkelse” 

 
Tast inn hundens reg.nr, chip-nr. eller rekvisisjons-nummer (holder med enten HD el AD hvis hunden 
skal gjøre begge) og trykk «Start registrering» 

 
Info om hunden 
Hunden og info hentes da opp:  

 
1. Kontroller at det er riktig hund du har fått opp (mot rekvisisjonen eier har med) 
2. Sjekk hvilke undersøkelser som er bestilt (Bare HD eller AD, eller begge) 
3. Sjekk at rekvisisjonene har status «ikke brukt» 
4. Hvis alt ok, trykk på «Opprett sak» - saken er da låst i systemet til veterinæren som er 

pålogget.  
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Trykk på «Opprett sak» og du sendes videre til dette skjermbildet:  

 
 
 

1. Sjekk at det er valgt riktig klinikk (gjelder bare for veterinærer som er tilknyttet flere 
klinikker) 

2. Velg dato for undersøkelsen fra kalenderen. NB: Undersøkelsesdato må være lik den som er 
innfotografert på røntgenbildene for at de skal kunne leses av.  

3. I dette feltet kan veterinæren skrive andre opplysninger/beskjeder angående hunden og 
undersøkelsen til NKKs saksbehandler/avleser.  

4. Kontroller at hundens ID-chip stemmer og at det er samme hund som oppgitt i bestillingen 
(Er hensiktsmessig å gjøre med en gang hunden ankommer klinikk og kontrollere mot eiers 
rekvisisjon).  

a. Kryss her når det er sjekket at ID-chip nr. stemmer overens med bestillingen 

 
b. Kryss her hvis ID-chip ikke lenger fungerer/finnes i hunden og hunden må ID-merkes 

på nytt- for at bilder skal kunne leses av må også skjema for «inaktiv chip» lastes ned 
fra linken som kommer opp. Fylles ut og sendes til NKK (mer info på skjema om 
dette) 
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c. Hvis det viser seg at ID-chip ikke stemmer overens med resten av informasjonen i 
bestillingen kan det ha to mulig årsaker:  

i. Kunden har tatt med seg feil hund. Løsning: finn rett hund. 
ii. Det har blitt feilkobling mellom hundens ID-chipnummer og reg.nr ved 

innregistrering i Dyreid/Dogweb da hunden opprinnelig ble ID-merket. 
Løsning: Det kan IKKE tas røntgenbilder før dette er rettet opp og kunden må 
selv ta kontakt med NKKs registreringavdeling for å få rettet opp i dette FØR 
det kan tas røntgenbilder.   

 
 
 

5. Kryss av for JA eller NEI på sedering.  
OBS: Det er ifølge prosedyrebeskrivelsen obligatorisk å sedere hunden for HD-undersøkelse, 
men ikke for AD-undersøkelse.  
Ved å velge JA, kommer det opp felter for å fylle inn hundens vekt og velge sedasjonsmiddel 
fra nedtrekksmenyer. Det er mulig å legge inn opptil 3 forskjellige sedasjonsmiddel. Rød 
ramme rundt betyr at det er obligatorisk å fylle inn i feltene.  

 
6. Knappen «Til saksdetaljer» tar deg tilbake til detaljer i saken, og man ser at saken har blitt 

knyttet til klinikken veterinæren er koblet til og at det har fått status «Registrering».  
Hvis man trykker på «Tilbake» kommer man ut til listene og ser at saken har havnet på listen 
«Under registrering». For å fortsette å registrere på saken trykker man seg inn på den og 
videre på «Lagre» for å gå videre.  
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7. Knappen «Slett» benyttes hvis veterinæren har hentet opp feil rekvisisjon og rukket å trykke 
på «Opprett sak» slik at saken er låst på denne veterinæren, evt hvis det viser seg at det er 
en annen veterinær på samme klinikk som skal gjøre røntgen av hunden og rekvisisjonen må 
frigjøres så den andre veterinæren kan hente den inn når de trykker «Ny undersøkelse»  

 
 

8. Etter å ha lagt inn obligatorisk info trykker på «neste» for å komme til der man laster opp 
røntgenbildene.  
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Laste opp røntgenbilder  
Det er viktig at veterinæren og klinikken har et system for å lagre røntgenbildene i en mappe på den 
PC/server man bruker slik at opplasting av feil bilder/hund minimeres. Det skal ALLTID lastes opp 
bilder i DICOM-format! Ved innsending av andre bilde-formater vil saken bli sendt i retur til veterinær 
 

1. Reg.nr til hunden det gjelder står øverst på linjen. 
2. NB: Last opp maks 6 bilder pr. undersøkelse 
3. Tilbake-knapp hvis du vil tilbake til forrige skjermbilde 
4. Trykk på blå knapp for å legge til HD bilder (hvis denne ikke er synlig er det ikke bestilt 

HD på hunden) 
5. Trykk på blå knapp for å legge til AD-bilder (hvis denne ikke er synlig er det ikke bestilt AD 

på hunden) NB, husk å laste opp bilder av begge albuene! 
 

 
4+5: Let frem mappa hvor bildene på aktuell hund er lagret (i filutforskeren som åpnes når du trykker 
på de blå knappene) Legg ved valgt bilde ved å dobbelklikke på fila (eller klikke en gang på fila og 
trykke på «Åpne»-knappen nederst. Gjenta prosessen for hvert bilde du skal laste opp:   

 

 
NB: Det er ikke alle filer som er DICOM som vil ha .dcm-ending. Noen vil bare ha "FIL" under type. 
Sjekk da at filen er av en viss størrelse. DICOM-filer er store filer fra 5000-30000 kB. Hvis fila du 
prøver å laste opp er bare 50 -500kb er dette sannsynligvis en annen filtype  
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Opplastede bilder får et bildeikon i ruten for undersøkelsen: Ved å holde musepeker over bildet vil 
man få fram et søppelbøtteikon som man kan trykke på for å slette bildet fra saken hvis man laster 
opp feil.  

 
 
Når man er ferdig å laste opp bildene man ønsker å sende inn (helt ikke flere enn 6 bilder pr 
undersøkelse) trykker man på «Neste»-knappen 
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Innsending 
Hvis man har glemt å fylle inn/krysse for informasjon som er obligatorisk vil man få opp røde linjer 
med tekst om hva som mangler. Knappen for innsending vil heller ikke være aktivert:  

 
Man må da klikke på «Tilbake»-knappen i dette og forrige skjermbildet (der man laster opp 
rtg.bildene) for å fylle ut manglende info.  
 
Hvis all obligatorisk info er fylt ut og det er lastet opp minimum et røntgenbilde på saken vil man få 
opp følgende bilde (se under), og det er da klart for å klikke på «Send til NKK for saksbehandling og 
avlesing» 
 
Hvis du er sikker på at du har lastet opp de røntgenbilder du skal er saken nå klar til innsending og du 
trykker på den blå knappen «Send til NKK for saksbehandling og avlesing». Vær obs på at når saken 
er sendt vil du ikke kunne gjøre endringer.  
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Hvis eier ved feil har bestilt rekvisisjon for både HD og AD, men bare 
skulle ha den ene undersøkelsen 
Programmet krever i utgangspunktet at det skal lastes opp bilder av begge undersøkelser som er 
bestilt for at veterinæren skal få sendt inn saken til NKK. Hvis eier ved en feil har bestilt rekvisisjon for 
begge undersøkelser, men de bare ønsker den ene utført:  

Trykk deg tilbake til du kommer til bildet der info om hund og undersøkelse ligger.  
Sett musepeker i ruta for den undersøkelsen du ikke skal sende inn og slett saksnummeret som står 
der.  

 
Klikk deg deretter fram til bildet som heter «undersøkelse» og legg inn følgende i feltet for andre 
opplysninger: «Kunden har ved en feil bestilt rekvisisjon for både HD og AD, men ville ikke ha tatt HD 
(eller AD) -bilder. HD (aller AD)-rekvisisjonen er derfor slettet.» 

Sjekk at all annen innlagt info stemmer og trykk «Neste» 

 
Last opp bilder for den undersøkelsen du ikke har slettet (hvis det ikke er gjort allerede) og send 
deretter inn saken til NKK for saksbehandling og avlesing.  
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Lister og funksjoner 
Etter å ha trykket på knappen «Send til NKK for saksbehandling og avlesing» blir man sendt tilbake til 
skjermbildet som heter «Pågående saker»:  

 
Ved å klikke på blå pil på enden av lista vil den ekspandere og du vil se oversikten over alle sakene 
tilhørende den lista. Her ser du at saken du sendte til NKK har lagt seg i lista over innsendte saker. 
Her vil saken ligge til den enten blir sendt i retur eller er ferdig avlest. Når den er ferdig avlest legger 
den seg over i lista «Ferdig avleste saker». Hvis det er bestilt både HD og AD-undersøkelse vil saken 
flyttes over i ferdig-lista når den første av undersøkelsen er ferdig avlest.  
 
Hvis man lurer på hvor i løypa saken ligger, kan man klikke seg inn på den og se hva status er.  

 Denne saken venter på at saksbehandler skal sende videre til avleser:  

 
 Når saksbehandler har sendt saken videre til avleser vil saken være delt (på grunn av at det 

er forskjellige avlesere for HD og AD) og får status Avlesing.  

 
 HD -bilder er sendt i retur til veterinæren, mens AD venter på avlesing:  
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 HD-bildene er ferdig avlest og resultat publisert på Dogweb og sendt til eier, mens AD venter 

på saksbehandling (det kan se slik ut hvis AD har blitt send i retur, og nå har blitt sendt inn fra 
veterinæren på nytt): 

 
 Hvis den ene undersøkelsen på hunden er ferdig avlest og fått diagnose vil den ferdige 

undersøkelsen få status «Godkjent»- Vær obs på at AD og HD ikke nødvendigvis leses av 
samme dag på samme hund, og svaret på den ene undersøkelsen vil derfor være klar før den 
andre. Gi gjerne denne info til kunden slik at både klinikken og NKK slipper henvendelser pga. 
dette.  

 HD-bilder sendt i retur til veterinæren, mens AD-bilder er ferdig avlest.  

 
 AD-bilder ferdig avlest og HD-bilder sendt i retur det veterinæren har opprettet ny 

undersøkelse for å sende inn bilder på nytt. 

 
 
Så snart enten HD eller AD er ferdig avlest hos NKK, vil hundens sak flyttes fra «Innsendte saker»-lista 
og legge seg i lista «Ferdig avleste saker»  
Når man klikker seg inn på en hund vil man også se hvilken status de har. Denne har ferdig av lest for 
HD, men venter på avlesing for AD.  Hvis man da klikker seg inn på «Godkjent»-status for HD-saken 
får man fram diagnoseresultat:  
 
For å få frem hundens resultat mm kan man klikke på status for saken  
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Denne har ferdig av lest for både HD og AD og ved å trykke på saken i listen kommer man da rett inn 
til diagnoseresultat:  

 
 
Listen «Under registrering» 
På denne listen ligger alle de hundene som du har begynt registrering på, men ikke sendt inn til NKK 
enda. Vær obs på å sjekke det ikke blir liggende saker her som du tror du har sendt inn. Hvis 
problemer med å sende inn saker kontakt vetportal@nkk.no   
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Innsending av nye bilder når retur fra NKK + «Retur»-listen  
 Hvis en sak blir sendt i retur fra NKK vil veterinæren og klinikken få melding om dette på e-

post.  
 Etter 7 dager vil det også sendes en e-post til kunden med følgende beskjed:  

o «Røntgenbilder er sendt i retur fra NKK til veterinæren for 7 dager siden. Ta kontakt 
med veterinæren på klinikken for årsak til retur, i tilfelle hunden må komme inn til ny 
undersøkelse. Se bort fra dette brevet hvis du allerede har blitt kontaktet av 
veterinæren».  

 Saken vil komme opp på «Retur»- lista på veterinæres bruker:  

 
 
Veterinæren må da bestemme hvilken handling som må gjøres videre med denne saken ut fra retur-
årsak som er oppgitt. I noen tilfeller vil dette innebære at det må tas nye røntgenbilder av hunden, i 
andre tilfeller er det kanskje bare tastet inn feil undersøkelsesdato i det elektroniske skjemaet- 
Kunden skal ikke bestille ny rekvisisjon i retursaker.  
For å sende inn saken på nytt til NKK trykker man på saken og kommer da inn i dette skjermbildet:  

 
1. Felt hvor årsak til retur står 
2. «Til saksdetaljer» tar deg til bildet med saksdetaljer og derfra kommer man tilbake til listene 



Versjon 02.11.2021 WB Klinikker/veterinærer 
 

22 
 

 
3. «Fjern fra listen, undersøkelse avbrutt» brukes når en annen veterinær på samme eller 

annen klinikk skal overta saken og sende inn nye bilder i saken (For eksempel hvis kunden 
bor langt unna og ønsker å benytte en veterinær nærmere seg). Du kommer da til 
kontrollbilde og trykker på samme knapp en gang til. Saken blir da borte fra dine lister og en 
annen veterinær vil kunne hente den opp på sin bruker når de velger «Ny undersøkelse». 
 

 
4. «Opprett ny undersøkelse»-knappen vil være mest vanlig å benytte- når det er du selv som 

skal sende inn nye bilder på hunden. Kommer da inn i samme skjermbilde som ved vanlig 
innsending og man utfører samme type utfylling og opplasting av bilder, og sender inn saken 
til NKK.  
(Det vil ligge link til saksdetaljer fra det som først ble sendt inn (10.03.2021 i eksemplet over), 
og ved å trykke på linken vil man få opp den informasjon som ble lagt inn ved forrige 
undersøkelse, hvis man har behov for å se på dette. Man må da trykke på «Gå til neste 
undersøkelse» for å komme til skjermbildet for utfylling av info om dagens undersøkelse.   

 
Fyll ut obligatorisk informasjon for den nye undersøkelsen og trykk «Neste»:  
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Last opp nye røntgenbilder: 

  
Og send til NKK når ferdig utfylt og lastet opp bilder:  

 
OBS:  

 Hvis det er innsendt både AD og HD- bilder på en hund og begge sendes i retur fra avleser i 
NKK vil de komme opp som to forskjellige undersøkelse og veterinæren må passe på å fylle 
inn og sende inn riktige bilder på riktig undersøkelse: 

 

 
 Det kan i disse tilfellene være greit å avvente litt med å sette opp ny time for hunden til man 

ser at den andre undersøkelsen blir ferdig avlest hos NKK, så man ikke må kalle inn hunden 
to ganger for nye bilder. 
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Frigjøre undersøkelse til ny veterinær - aktuelt hvis du ved en feil har hentet opp 
hunden i din bruker og ikke skal sende inn bilder på hunden.  
 

1. Velg saken det gjelder fra «Under registrering»-lista: 

  
 
 

2. Trykk på knappen i høyre hjørne «Fjern fra listen, undersøkelse avbrutt» 

 
 
 

3. Får da opp et kontrollvindu hvor du må bekrefte valget ditt en gang til ved å trykke på «Fjern 
fra listen, undersøkelse avbrutt»  
(Trykk på «Tilbake»-knappen hvis du likevel ikke skal frigjøre undersøkelsen fra din liste.) 

 
Saken er da frigjort fra deg som veterinær og annen veterinær kan få hentet opp saken i sin bruker i 
systemet og laste opp og sende inn bilder på hunden. 
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Overta undersøkelse fra en annen veterinær - aktuelt ved for eksempel returer 
der eier ikke kan eller ønsker å ta nye bilder på opprinnelig klinikk  
 

1. Logg deg på veterinærsystemet som vanlig og velg HD/AD røntgen og trykk på «Ny 
undersøkelse».  

 
 

2. Søk opp hunden på reg.nr, ID-chip eller rekvisisjonsnummer og trykk «Start registrering» 

 
 

 
3. Info på hunden kommer opp og du trykker på «Retur» bak den undersøkelsen som skal 

utføres.  

 
 

4. Trykk deretter på «Opprett ny undersøkelse» og du vil få opp saken med informasjon slik det 
ser ut ved vanlig innsending. Fyll ut og last opp bilder og send deretter til NKK som vanlig. 
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Oversikt over andre ting som kan være aktuelle for noen 
veterinærer/klinkker 
 

Hvis eier har bestilt både HD og AD ved en feil og bare skulle ta HD-bilder? 
Det kan en sjelden gang forekomme at eier/bestiller har bestilt rekvisisjon for både HD og AD ved en 
glipp og bare skal gjøre den ene undersøkelsen. Det er lagt inn sperre for å få sendt inn bilder på bare 
den ene undersøkelsen og du vil ikke uten videre få sendt inn saken hvis den mangler bilder.  

Ta kontakt med NKK på vetportal@nkk.no så hjelper vi deg med dette.  

 

Henting/lagring av røntgenbilder fra Sanimalis til mappe på din datamaskin. 
1. Lukk og send bildene fra røntgen/fremkallingsmaskin til Sanimalis. Gå inn i journalen til 

pasienten, og trykk på undersøkelse.  

  
 

2. Trykk på fanen «REPORTING». Trykk deretter på «export objects». 
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3. Du får opp vindu hvor du velger de bildene du ønsker å lagre. Anbefaler å bare lagre de 

bildene som skal sendes inn til NKK.  

 

 

4. Når du har haket av på alle bildene du ønsker å lagre, velger du formatet «zipped dicom» fra 

nedtrekksmenyen. 

 

 

5. NB: Sjekk at både “Create DICOMDIR» og «Native DICOM (Explicit Little Endian)” er haket 
av, ellers blir det feil format og NKK vil ikke kunne få fram bildene for avlesing.  
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6. Trykk på “Start Export”.  
NB. Vent med neste steg til alle bildene er ferdig eksportert. 

 

 

7. Når bildene er eksportert ferdig vil det stå «objects exported». Trykk deretter på linken i 

Download-feltet og lagre bildene i en mappe hvor du klarer å finne de igjen.  

 

 

8. Logg inn på NKKs veterinærsystem og last inn bildene på vanlig måte fra mappa du har lagret 
dem i.  

 

 


