Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i Norsk Kennel Klub
Oppdatert 20. juni 2017

1. Hunden må være registrert i NKK og ID-merket.
Dersom hunden ikke er ID-merket må dette gjøres før prøvetakingen foretas. ID-nummer skal
alltid sjekkes av veterinæren og dette skal attesteres på rekvisisjonsskjemaet.
2. Laboratorier
Hvilke laboratorier NKK godkjenner for de ulike testene på hver rase finnes på en egen liste.
Det finner du under Tjenester HelseDNA-tester.
Prøvesvar fra andre laboratorier enn de som er godkjent av NKK, vil ikke bli registrert i NKK. Se
skjema: DNA-resultater som kan registreres i Dogweb april 2017
3. Rekvisisjonsskjema
Et eget skjema for sentral registrering bestilles via «Min side» på www.nkk.no, under
HelseAndre helseundersøkelser. Dette skal fylles ut ved prøvetaking.
Skjemaet må fylles fullstendig ut og signeres av veterinær og eier. Dette skjemaet skal ikke
følge prøven til laboratoriet, men sendes NKK sammen med prøvesvar/sertifikat når dette
kommer fra laboratoriet (se pkt 7). Laboratoriets eget skjema sendes sammen med prøven til
laboratoriet. Eier bør beholde en kopi av papirene som sendes inn.
4. Prøveuttak gjøres hos veterinær
Prøveuttak gjøres i form av en blodprøve på EDTA-rør. Prøvevolum er ca 5 ml. Noen prøver
utføres i stedet på celleprøve på svaber fra munnhulen. NB! Sjekk nøye hvilket
prøvemateriale laboratoriet godtar. Animal Health Trust (AHT) godtar nå KUN prøver på
spesialsvaber bestilt fra www.aht.co.uk (IKKE blod eller andre svabre).
Selv om celleuttak teknisk sett er enkelt å utføre, skal prøven tas hos veterinær og alle regler
i dette dokumentet følges, akkurat som ved uttak av blodprøve. NKK godtar ikke at svaber tas
av eier.
Prøven må merkes grundig; minimum med hundens registreringsnummer, ID-nummer (chip)
og rase, helst bør også navn påføres. Følg laboratoriets retningslinjer for merking.
5. Prøve og rekvisisjon sendes av veterinæren/klinikken (ikke av eier!) snarest mulig, direkte til
laboratoriet. Prøven må pakkes og merkes forsvarlig.
6. Kostnader
Kostnader i forbindelse med prøvetaking, forsendelse og analyser dekkes av den enkelte
hundeeier/oppdretter og er NKK uvedkommende. NKKs avgift for registrering av resultatet i
NKKs database betales ved bestilling av rekvisisjonsskjemaet fra nettsidene.
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7. Prøvesvar
Svar på analysen sendes eier på et eget sertifikat direkte fra laboratoriet (rutinene kan
variere mellom de ulike laboratoriene). Testresultatet sendes i noen tilfeller også til NKK
direkte fra laboratoriet for sentral registrering. Direkte sending til NKK fra laboratoriet
fungerer ikke alltid, så eier må i tillegg sende inn testresultatet til NKK selv, sammen med
skjemaet fra «Min side» (jfr pkt 3).
NB: Sendes prøven til Laboklin MÅ man krysse av for sertifikat (koster noe ekstra), det
holder ikke med kun e-post tekst fra laboratoriet.
8. Innleggelse av resultat
Resultatet av testen registreres sentralt i NKK når sertifikat og rekvisisjonsskjema er mottatt
med tilstrekkelig informasjon og korrekt utfylt, og blir offentlig tilgjengelig via DogWeb. Du kan
sende kopi til dna@nkk.no
9. Vil raseklubben søke om registrering av DNA-test?
For å starte sentral registrering av en DNA-test for en rase må raseklubbens styre sende en
søknad om dette til NKK. Søknad må inneholde noe om alvorlighetsgrad og (antatt) forekomst
av sykdommen, og sendes NKKs veterinærkonsulent på e-post: kristin.prestrud@nkk.no. Kun
analyser basert på direkte tester (ikke markørtester!) vil bli registrert sentralt i NKK.
10. Fravikelser
I spesielle tilfeller kan det søkes om å få godkjent prøvesvar hvor prosedyren ikke har vært i
henhold til disse retningslinjene. Kravet om registrering i NKK, ID-merking av hunden og
kontroll av denne kan imidlertid ikke fravikes.
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