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Nyt og mere effektivt IT-system 
skal sikre, at sagsbehandlingen 
hos DKK bliver mere sikker og 
effektiv i fremtiden. Men det 
betyder også ændringer for 
medlemmerne, når sundheds-
resultater skal registreres

n Tekst: Vibeke Knudsen

Tegninger: Wiegaarden/Aage Jørgensen

Det er ikke altid, man får læst det hele, så vi 
begynder med det vigtigste: Hvis du efter den 
1. januar 2008 skal have et sundhedsresultat 
registreret hos DKK, så skal du på forhånd 
have købt en rekvisition. Ellers er det en ”om-
mer” med dyrlægebesøg og det hele! Nedenfor 
fortæller vi hvordan og hvorfor

Sundhed og IT

DKK’s gamle og veltjente IT-system (AS400) 
har været et meget driftsikkert system. Det var 
utrolig velegnet til at registrere og opbevare 
data. Vores nye IT-system, som gradvis er ta-
get i brug i løbet af 2007, er bedre egnet, når 
det gælder om at trække informationer ud af 
systemet. Det var faktisk den væsentligste be-
grundelse for at gå i kast med et nyt system.

I DKK’s database ligger der i tusindvis af op-
lysninger (data) om vore hunde. Disse oplysnin-
ger kommer først til at gøre nytte, hvis de bliver 
tilgængelige for brugerne, således som det i dag 
er muligt via www.hundeweb.dk. 

Et nyt IT-system gør naturligvis ikke i sig selv 
hundene mere raske. Men det stiller nogle fan-
tastisk gode redskaber til rådighed – både for 
den seriøse opdrætter og for hvalpekøberne.

Det nye IT-system
Grundlæggende bygger det nye IT-system på, 
at du på forhånd køber en ”plads” i databasen, 
hvor din hunds sundhedsdata bliver lagt ind, når 
du har fået den undersøgt hos dyrlægen.

På denne måde opnår vi to ting, som er 
vigtige for DKK’s og opdrætternes indsats for 
hundenes sundhed. For det første sikrer frem-
gangsmåden bedre mod snyd og fejl. På www.
hundeweb.dk vil det fremgå, at der er købt re-
kvisition til en given undersøgelse af en bestemt 
hund. På den måde bliver vi mere sikre på at 
få resultaterne ind – også de dårlige. At få så 
fuldgyldige oplysninger som muligt vil bidrage 
til at forbedre kvaliteten, f.eks. når der arbej-
des med indeks.

For det andet sikrer fremgangsmåden en 
mere effektiv administration. DKK bruger me-
get tid på irriterende, men nødvendigt opryd-
ningsarbejde. Vi vil langt hellere bruge ressour-
cerne på at bistå klubber og opdrættere positivt 
med rådgivning mht., hvad de kan stille op 
med de helbredsproblemer, man måtte møde 
i racerne. Som eksempel blandt mange kan 
nævnes sager, hvor HD-diagnosekort sendes 
til en forkert adresse, fordi ejeren har glemt at 
melde adresseændring til DKK.

Større sikkerhed

For hundeejerne betyder rekvisitionsmodellen, 
at risikoen for, at noget går galt undervejs, bli-
ver langt mindre. Man kan eksempelvis slippe 
for, at HD-sager går i stå, fordi hunden ikke er 
ejerskiftet. Den, der underskriver sig som dis-
positionsberettiget ejer, skal jo også hos DKK 
stå registreret som sådan, hvis han/hun vil have 
foretaget en HD-bedømmelse.

Vi gør forskel på folk

I lederen i HUNDEN’s oktobernummer kunne 
man læse, at DKK – på forskellig vis – vil priori-
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SuNDheD 
 for fremtiden

Husk at købe rekvisition 
– før du går til dyrlægen – til følgende 
undersøgelser:
HD (hofter), alle racer (inkl. bedøm-
melse) 

AD (albuer), alle racer (inkl. bedøm-
melse) OBS! En rekvisition pr. under-
søgelse, altså ikke en samlet for HD og 
AD, men en til hver

OCD (skulder), alle racer (inkl. be-
dømmelse)

Patella-luxation (knæ), alle racer

Øjenlysning (ECVO), alle racer

Endokardiose (hjerter), cavalier king 
charles spaniel

Rygundersøgelse, gravhund

Afstamning-DNA, schæfer

PRA (øjne)-DNA, entlebucher sen-
nenhund

PRA-DNA, labrador, pudel, welsh 
corgi cardigan

Kobbertoxikose-DNA, bedlington 
terrier

Muskeltræthed-DNA, gl. dansk høn-
sehund

Von Willebrands Disease, type 1-
DNA, kooikerhondje

Von Willebrands Disease, type 2-
DNA, ruhåret hønsehund

Nasal parakeratose (hud), labra-
dor

Trædepude hyperkeratose (hud), 
dogue de bordeaux, irsk terrier, kerry 
blue terrier

Generaliseret demodicose (hud), 
amerikansk staffordshire terrier, do-
bermann, dogue de bordeaux, fransk 
bulldog, engelsk bulldog, mops, skotsk 
terrier, west highland white terrier
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tere sin indsats og sine ressourcer. Vi vil gerne 
arbejde med at stille viden og information til 
rådighed, og vi vil ikke bruge for meget af vo-
res ”krudt” på opgaver, som dybest set burde 
være unødvendige. Denne tankegang afspejler 
sig i de gebyrer, man skal betale til DKK – ikke 
mindst på sundhedsområdet, som er ganske 
”administrations-tungt”.

Filosofien er enkel: Hvis man bruger rekvi-
sitionsmodellen, er det billigt. Det er betydeligt 
dyrere, hvis DKK skal udskrive en rekvisition 
for dig. Det er også dyrt, hvis DKK skal i gang 
med at sagsbehandle enkeltstående attester 
mv. Og hvis der så oveni er fejl eller mangler i 

man har været tæt på store IT-systemer, så vil 
man gerne se det virke, før man tror på det.

Hvis det – mod forventning – bliver nødven-
digt med en udsættelse af ibrugtagningen, vil 
der blive orienteret herom på DKK’s hjemme-
side under ”nyheder” senest den 2. januar.  n

 DKK har store problemer med at kombinere en 
betaling med en bestemt ydelse, hvis der på beta-
lingen f.eks. bare er angivet: ”HD schæfer”.

Sådan gør du
Trin 1: Bestil tid til undersøgelse hos 
dyrlægen. Du skal bruge oplysning om 
dato og dyrlæge, når du køber rekvi-
sitionen. Derfor må du begynde med 
tidsbestillingen.
Trin 2: Køb en rekvisition på DKK’s 
hjemmeside ved at gå ind på www.
hundeweb.dk. Vælg punktet ”køb af 
rekvisition” i oversigten til venstre på 
forsiden. Rekvisitionen købes til en be-
stemt undersøgelse, en bestemt dato 
hos en bestemt dyrlæge. Ved køb af 
rekvisitionen bliver du guidet igennem 
på skærmen – ligesom når man bestil-
ler billetter på ”Billetnet”.
Trin 3: Medbring rekvisitionen til un-
dersøgelsen hos dyrlægen. Til nogle 
undersøgelser (p.t. HD, AD og OCD) 
står der et kodenummer på rekvisitio-
nen, som røntgenbillederne skal mær-
kes med (indfotograferet på billedet). 
Dyrlægen kan derfor slet ikke optage 
billederne for dig, hvis du ikke har hu-
sket din rekvisition.

Hvis du ikke er vant til at benytte internet-
tet, så bed en ven, en kollega, en venlig 
sjæl i din klub/kreds eller en bibliotekar 
på det lokale folkebibliotek om hjælp den 
første gang, så du kommer i gang. Biblio-
tekerne er gode til at introducere nye bru-
gere til internettet, navnlig hvis du vælger 
at komme på et tidspunkt, hvor der ikke 
er så travlt.

Hvis alt andet glipper, så må du købe 
rekvisitionen ved at sende et brev og betale 
med en check eller via giro/bankoverførsel 
til DKK’s bankkonto i Danske Bank reg.nr. 
4865, kontonummer 1001787. Men det 
her er en dyr løsning, fordi du – oven i pri-
sen på sundhedsrekvisitionen – skal betale 
et administrationsgebyr på 250 kr. (DKK-
medlem) og 350 kr. (ikke-medlemmer).

Ved betaling via giro/bank skal du hu-
ske at anføre, hvad betalingen vedrører 
– som minimum hundens registrerings-
nummer og undersøgelse. 

I brevet skal du skrive: hvad hunden skal 
undersøges for, hundens registreringsnum-
mer, dyrlægens navn og adresse samt da-
toen for undersøgelsen. Desuden skal du 
have sikret dig, at hunden står registreret 
med korrekt ejer og ejeradresse, for ellers 
sender vi jo rekvisitionen et forkert sted 
hen. Hvis oplysningerne er mangelfulde 
eller fejlagtige, så kommer der yderligere 
et gebyr på hhv. 100 kr. (DKK-medlem) 
eller 200 kr. (ikke-medlem) oveni, fordi 
vi er nødt til at have fat i sagen en eks-
tra gang.

oplysninger, underskrifter, dokumentation mv., 
ja så kommer der endnu et gebyr oveni.

Der gøres også forskel på DKK-medlemmer 
og ikke-medlemmer. Generelt er gebyrerne hø-
jere for ikke-medlemmer, som jo ikke gennem 
deres medlemskontingent er med til at betale 
for f.eks. den grundlæggende IT-udvikling.

I luften januar 2008

Norsk Kennel Klubs IT-firma har lovet sund-
hedsdelen af DKK’s udgave af IT-systemet fær-
dig til 1. januar. I skrivende stund (første halvdel 
af november) ser det også sådan ud. Men når 
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SUNDHEDSGEBYRER 2008
Ikke-medlem DKK-medlem Indsendt via klub

HD, AD, OCD

Bedømmelse og registrering af hD, AD eller OCD 190 140

Samtidig bedømmelse og registrering 
af hD og AD og evt. OCD på samme hund

320 240

hastebehandling af hD, AD eller OCD 400 + 190 = 590 300 + 140 = 440

hastebehandling af hD og AD og evt. OCD på samme hund 550 + 320 = 870 400 + 240 = 640

Registrering af udenlandske hD-, AD- og OCD-resultater 150 75

Oversættelse af udenlandske hD- og AD-resultater 
(engelske og amerikanske score-skemaer)

150 75

hD-indeks på op til 5 hunde 150 75

NKu-ankesag 600 600

Øjne

Registrering af øjenlysningsresultater 
på eCVO-attester forhåndskøbt på rekvisition

100 50

Diverse købt på rekvisition

DNA-resultater for danskejede hunde 150 75 -

DNA-afstamning, schæferhund 150 75 30

Patella-luxation, alle racer 150 75 -

endokardiose, cavalier king charles spaniel - - 30

Rygundersøgelse, gravhund - - 30

Nasal parakeratose, labrador 150 75 -

BAeR-test, dogo argentino 150 75 -

Trædepudehyperkeratose, flere racer 150 75 -

Generaliseret demodicose, flere racer 150 75 -

Bemærk i forhold til alle sager om registrering af sundhedsforhold

Sagsbehandling, hvor der ikke registreres på grundlag af en DKK-rekvisition 
(f.eks. ved registrering af udenlandske eCVO-attester, oversættelse af 
resultater fra ikke-eCVO-attester (Sverige, uSA), udenlandske DNA-
resultater o. lign.) – men hvor alle oplysninger er medsendt korrekt

250 150 50

Administrationsgebyr hvis rekvisitionen ikke hentes via nettet, men købes 
manuelt (brev/mail, giro/bankoverførsel)

350 250 -

ekstra gebyr ved mangelfulde eller fejlagtige oplysninger 200 100 100

 Ved betaling via giro skal du huske at anføre, 
hvad betalingen vedrører og hvem den er fra 
– som minimum hundens registreringsnummer 
og undersøgelse. 

HD-konsultationen 
– ny procedure

Der har hidtil været fast konsultations-
tid. Fremover ændres konsultationen, 
så man pr. mail (via DKK’s hjemmeside 
eller hd-konsultation@dansk-kennel-
klub.dk) bestiller at blive ringet op. Man 
skal oplyse sagsnummer, navn, telefon-
nummer, træffetid (så rummelig som 
muligt), samt (kortfattet) hvad man vil 
spørge om.

Aktuelt Registrering
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1/2 ann.

Nyt om 
HD, AD og OCD

Som det fremgår af DKK-siderne, er 
der vedtaget nogle ændringer af HD-
systemet:
1.  Muligheden for at anke en HD-,

AD- eller OCD-bedømmelse til 
DKK’s HD-udvalg afskaffes. Der 
kan fortsat ankes til Nordisk Appel-
instans. Baggrunden for ændringen 
er blandt andet ønsket om en styr-
kelse af det nordiske samarbejde om 
kvalitetskontrol.

2.  Ved HD-, AD- og OCD-genfotogra-
fering skal der være minimum 6 må-
neder mellem seneste og ny fotogra-
fering. Dette for at vurdere om der er 
tale om en ændring i hundens HD-, 
AD- eller OCD-status. 

3.  Ved HD-fotografering skal hunden, 
for at sikre tilstrækkelig afslapning 
af musklerne, være sederet eller nar-
kotiseret. Kravet er indført af FCI for 
at sikre så retvisende billeder som 
muligt. 
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 I fremtiden er det muligt selv at finde tusindvis af oplysninger om DKK-registrerede hunde på hunde
web.dk


