
Skal hunden din DNA-testes? Informasjon trinn for trinn. 

Hva er en DNA-test og hvilke tester bør man ta? 
• DNA-test er en prøve av hundens arvestoff for å påvise hundens eventuelle anlegg for en spesifikk sykdom.

Prøven tas av dyrlege og er vanligvis en svaberprøve (fra munnen) eller blodprøve

• Det fins et stort antall DNA-tester tilgjengelig. Raseklubbene søker om registrering av de testene de ønsker å
legge vekt på i avlsarbeidet. For å starte registrering av 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 helseavdeling på e-post: dna@nkk.no. Kun analyser basert på direkte tester
(ikke markørtester) vil bli registrert sentralt i NKK.

• Det er ikke nødvendig å teste hunden for «alt mulig», bare fordi det finnes en test. Snakk med
raseklubben din om viktige tester for din rase.

• Tester som registreres i DogWeb hos ulike raser, samt godkjente laboratorier, finner du  i
dokumentet DNA – laboratorier, tester, raser

Før du drar til dyrlegen: 
• Opprett bruker hos NKK. Gå inn på www.nkk.no > «Min side» klikk på «Registrer ny bruker».  Følg anvisningene 

videre.

• Inne på «Min side» klikker du på «Helse» i høyremargen og deretter «Bestille andre helseundersøkelser».

• Velg hund og skjematype, følg anvisningene.

• Prosessen ender med at du betaler for NKKs DNA-skjema. Dette får du pr mail, skriver ut og tar med til dyrlegen 
som skal ta prøven.

Hos dyrlegen: 
• Ta med NKKs DNA-skjema til dyrlegen.

• Ta med prøve-kit som du har forhåndsbestilt, hvis prøven skal sendes Animal Health Trust.

• Godkjente laboratorier for hver test og rase finnes i dokumentet DNA – laboratorier, tester, raser.
Laboratoriets rekvisisjons-skjema finnes på laboratoriets hjemmeside.

• Hvert laboratorium har egne rutiner for akseptert prøvemateriale, emballasje og forsendelse. Det er viktig å
lese laboratoriets instrukser nøye.

• Veterinæren skal kontrollere hundens ID-chip, ta prøven og sende den til laboratoriet.

• Eier får med seg utfylt og undertegnet DNA-skjema for senere innsending til NKK sammen med
prøvesvaret/sertifikat.

• Det er ikke behov for å krysse av for «Certificat» når man sender prøver til Laboklin.

Når prøvesvaret kommer fra laboratoriet: 
• For at testresultatet skal registreres i DogWeb, må eier sende prøvesvaret/sertifikat og DNA-skjema fullstendig

utfylt og underskrevet (se pkt.3) som scannede pdf-filer til dna@nkk.no (alternativt sendes kopi av
prøvesvar/sertifikat + DNA-skjema pr post til Norsk Kennel Klub, Pb 52, Holmlia, 1201 Oslo).

• NKK publiserer resultatet på DogWeb når alle papirer er i orden
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