Registrering av skjelettdiagnoser hos hunder som viser kliniske symptomer
Gjelder følgende sykdommer: hofteleddsdysplasi (HD), albueleddsdysplasi (AD), patellaluksasjon,
spondylose hos boxer, kneleddsartrose hos boxer, forkalkede intervertebralskiver hos dachshund
Ved populasjonsscreeninger for ulike skjelettsykdommer, kan ordinære røntgenbilder (for patellaluksasjon:
skjema for undersøkelse) kun sendes inn etter oppnådd minimumsalder. Minimumsalderen er innført for å
sikre en mest mulig sikker diagnose, ved at vekst og utvikling i hovedsak er ferdig. Imidlertid kan kliniske
problemer som følge av alvorlige grader av sykdom opptre i yngre alder. I slike alvorlige tilfeller kan diagnosen
være sikker, til tross for at hunden er ung. NKK ønsker å få inn informasjon om flest mulig av disse alvorlige
tilfellene, slik at de blir registrert i vår database DogWeb. Dette skjemaet kan sendes inn for alle hunder med
kliniske symptomer på de nevnte lidelsene, uansett alder. Hundens id-chip må alltid kontrolleres ved
undersøkelse, og riktig chipnummer må påføres dette skjemaet.
Radiologiske diagnoser
Røntgenbilder av hunder som undersøkes og røntgenfotograferes på grunn av halthet/smerter og klinisk
mistanke om HD, AD, spondylose (kun boxer), kneleddsartrose (kun boxer) eller forkalkede
intervertebralskiver hos dachs, kan sendes NKK uansett hundens alder. Normal prosedyre for
røntgenfotografering bør så langt mulig følges, men avvik kan godtas etter vurdering i hvert enkelt tilfelle. For
HD, AD, spondylose (boxer) og kneleddsartrose (boxer) må røntgenbilder sendes inn og avleses hos NKK.
Dersom hunden får diagnosen middels eller sterk grad av NKKs avleser, registreres diagnosen kostnadsfritt i
NKKs database DogWeb. Dersom diagnosen stilles på grunnlag av operasjon eller obduksjon, skal diagnosen
spesifiseres så nøyaktig som mulig og journal/obduksjonsrapport sendes NKK for videresending til NKKs
avleser. Også i disse tilfellene må chip kontrolleres og riktig chipnummer noteres. For forkalkede
intervertebralskiver hos dachs kan diagnosen alvorlige ryggproblemer/prolaps også sendes inn på grunnlag
av kliniske funn dersom røntgen ikke er tatt.
Patellaluksasjon - rapport om hunder som opereres eller avlives
NKK ønsker å få inn rapport om hunder med alvorlig grad av patellaluksasjon. Dette skjemaet skal kun brukes
når hunden opereres eller avlives som følge av patellaluksasjon, og medfører at hunden får status
patellaluksasjon grad 3 (sterk grad), fordi NKK anser at hunder som trenger operasjon eller må avlives må
anses å ha alvorlig grad av luksasjon. Hunder som opereres eller avlives kan rapporteres inn av alle
veterinærer. Andre hunder må undersøkes av veterinær med avtale om diagnostisering av patellastatus for
sentral registrering.
Skjema samt journal med beskrivelse av undersøkelses-/operasjonsfunn
Sendes til NKKs helseavdeling, Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
Tusen takk for hjelp ditt bidrag til helsearbeidet!

Registrering av skjelettdiagnoser hos hunder som viser kliniske symptomer
Gjelder følgende skjelettsykdommer: hofteleddsdysplasi (HD), albueleddsdysplasi (AD)
patellalukasjon, spondylose hos boxer, kneleddsartrose hos boxer, forkalkede
intervertebralskiver hos dachshund
Dato

Klinikk/veterinær

Eiers navn

Adresse

Hundens registrerte navn
Hundens registreringsnummer (NKK)

Chipnummer (alt. tatovering)

Født

Rase

Kjønn

Fylles ut av eier*:
Ved min underskrift tillater jeg at røntgenbilder/
journal/andre opplysninger sendes NKK og at
hundens diagnose publiseres i NKKs database
DogWeb dersom den blir middels eller sterk grad.
Hunder operert/avlivet for patella-luksasjon får grad
3 (sterk). Jeg bekrefter at hunden som er undersøkt
er den som er oppgitt i dette skjemaet.
*Dersom andre enn eier (f.eks fôrvert) skriver under,
bekrefter vedkommende med sin signatur at eier har
samtykket til undersøkelsen og innsending av
diagnose og dokumentasjon til NKK for registrering
og publisering.

Sted, dato
Eiers* underskrift

Fylles ut av veterinær (kryss av i blå felt):
Innsending gjelder følgende diagnose:
Hofteleddsdysplasi (HD)

Spondylose hos boxer

Albueleddsdysplasi (AD)

Kneleddsartrose hos boxer

Patellaluksasjon

Forkalkede intervertebralskiver hos dachshund

Kryss av hvis hunden ble:
Operert

Avlivet

Diagnosegrunnlag som medfølger skjema (vedlegg):
Røntgenbilder

Obduksjonsrapport

CT-bilder

Annet (beskriv):

Journal inkludert prøvesvar mm
Jeg har undersøkt hunden denne hunden, som hadde kliniske
symptomer som vist/beskrevet i vedlagte
røntgenbilder/journal/obduksjonsrapport/annet. Dokumentasjonen
sendes inn for avlesning (gjelder røntgenbilder) og registrering av
diagnosen i NKKs database DogWeb. Ved min underskrift bekrefter
jeg at jeg har kontrollert hundens id-chip og at nummeret påført
dette skjemaet er korrekt.

Sted, dato
Veterinærens underskrift og stempel

