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HD/AD/OCD REGISTRERING/BEDØMMELSE
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• I januar 2012 overtog Veterinær Billeddiagnostik registrering/bedømmelsen af 

HD/AD/OCD fra hunde i DKK.

• Selve proceduren er ikke ændret, selvom det nu er Veterinær Billeddiagnostik der 

varetager opgaven. 

• Består af CD/upload af røntgenbilleder i DICOM + en rekvisition fra DKK

• Vi rådgiver dyrlæger og ejere der evt. har spørgsmål eller brug for hjælp.



HD-KONSULTATIONEN3

Conny Sørensen Due Ida Marie Petersen Anne-Cathrine Vandborg

Vores Arbejdsopgaver:

• Upload af billeder til bedømmeren

• Registrering af ankomst

• Besvarelse af spørgsmål på mail fra både ejere og dyrlæger

• Kontakt til dyrlæger via HD-telefonen

• Nordisk Ankenævn



HD/AD/OCD REKVISITION

• Siden 2008 har det været et krav, at hvis et sundhedsresultat ønskes registreret hos DKK, skal der 

altid i forvejen være købt en rekvisition.

Søg evt. om dispensation i DKK, hvis billedet er taget før rekvisitionen er købt.

Hvis billedet er taget efter datoen på rekvisitionen, kan det nemt rettes på selve rekvisitionen

• Dyrlægen kan således kun udføre røntgenfotograferingen for HD/AD/OCD med henblik på 

indsendelse til DKK-bedømmelse, hvis klienten i forvejen er i besiddelse af en rekvisition fra DKK.

Rekvisition købes på www.hundeweb.dk 

Rekvisition kan sendes online som pdf fil i samme upload som billeder

Alle hunde kan få taget AD og OCD når de er fyldt 1 år ved røntgenoptagelses dato.

Visse gigantracer skal være fyldt 18 måneder ved HD 
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AD OCDHD



REKVISITIONEN6

• Tjek at ejeren har medbragt rekvisitionen til 

undersøgelsen.

• Tjek altid at det er den rigtige hund ejeren har 

medbragt til undersøgelsen (aflæs chip eller 

øretatovering)

• Ved mistet ID-nummer, skal ny isættes.

Kontakt DKK og informer om dette

Husk at markere og rette på 

rekvisition



REKVISITIONEN7

• Oplysninger om dyrlæge/veterinarian

Dyrlægens navn og adresse

Optage dato

Aut. Nummer

• Det er også her der rettes hvis det er ændringer:

F.eks. En anden dyrlæge der tager billeder

Anden optage dato end oplyste



REKVISITIONEN8

Maria Kærholdt Vallentin

18/5-2017

8001

• Er der ændringer skal det gøres ved at udfylde linjerne ”Ved brug 

af anden dyrlæge”

Dyrlægen skal være godkendt i DKK for at kunne indsende 

billeder til DKK. 

• Tjek at ejeren har indskrevet den rigtige optagedato på 

rekvisitionen.

Dette skal rettes hvis undersøgelsen udføres en anden dag.

Skriv ny dato på linjen ”Ved anden dato end anførte”

Vigtigt at ny optagedato også bliver påført billedet, der 

indsendes. 

Dyrlægevej 32, 1870 Frb C.
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Dexdomitor - Torbugegic

Dosis          Dosis

34 kg

• Afkryds hvilket format du har indsendt billederne i 

(CD/Alm/Upload).

• Angiv sedation – kun ved HD-optagelser

Husk præparat + dosis

Hundens Vægt

• Afkryds om du/I har givet ejeren en vurdering af billederne.

OBS
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HUSK ALTID!

Dato

Dyrlægens underskrift + stempel

Ejerens underskrift
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HUSK ALTID!

Dyrlægens underskrift + stempel

Ejerens underskrift



REKVISITIONEN- OPSUMMERING12

• Tjek at ejeren har medbragt rekvisitionen til undersøgelsen.

• Tjek altid at det er den rigtige hund ejeren har medbragt til undersøgelsen (aflæs chip eller 

øretatovering).

• Ved mistet chip, skal ny isættes. Kontakt DKK og informer om dette.

• Tjek at ejeren har rekvireret den ”Rigtige dyrlæge”.

• Husk at man skal være GODKENDT i DKK for at kunne indsende billeder til DKK. 

• Tjek at ejeren har indskrevet den rigtige optagedato på rekvisitionen.

• Afkryds hvilket format du har indsendt billederne i (CD/Alm/Upload).

• Angiv sedation – kun ved HD-optagelser

• Husk præparat + dosis.

• Hundens Vægt.

• Afkryds om du/I har givet ejeren en vurdering af billederne.

• Dyrlægens underskrift + stempel.

• Ejers underskrift.



CD/UPLOAD 13
• Sammen med rekvisitionen sendes billederne enten via:

• Upload

Sagerne sendes i et upload delt op efter sags nr.

Dvs. at HD-rekvisition og HD billeder sendes i ét vindue, AD-rekvisitioner og AD billeder 
i et andet osv.

• CD

Sager skal være brændt på hver sin CD

• Billederne skal ALTID sendes i DICOM-format

Rekvisition enten som jpeg eller PDF

• Alle sager skal være mærket med 4 informationer

Hundens ID-nr. (Chip eller øretatovering)

Sagsnr. 

HD (1-10XX.XXX) AD (2-20XX.XXX) OCD (4-40XX.XXX)

Optagelsesdato

Højre/venstre markør

Markør på begge albuer og skuldre!

• Billederne skal ikke anonymiseres før afsendelse, det skaber fejl i upload

• Ikke alle rekvisitioner skal til veterinær billeddiagnostik, nogle skal direkte til DKK:
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UPLOAD – HD-OPTAGELSEN 15

Husk altid!

Dato

Sagsnr.

ID-nummer

Sidemarkør



UPLOAD- HD OPTAGELSEN16

• Mangler information

ID-nr

Sagsnr.

Optagelsesdato

Markør

• Skriv en tro og love erklæring

• Ring til os
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eller

Sendes til: 

Veterinær Billeddiagnostik –

Universitetshospitalet for 

familiedyr

ATT: HD/AD/OCD

Dyrlægevej 32

1870 Frederiksberg C

Uploades via Bluewhale:

https://bluewhale.ku.dk/va?key=

QZY2SjcyARv9ppgJPiCMiJsy876

hApxg

Hvis I ikke allerede på klinikken 

har fået fremsendt et link 

kontakt da

Hd-kons@sund.ku.dk

For at få det fremsendt

https://bluewhale.ku.dk/va?key=QZY2SjcyARv9ppgJPiCMiJsy876hApxg
mailto:Hd-kons@sund.ku.dk
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• 1: Indtast jeres mail adresse.

• 2: Vedlæg filer   

Vedhæft selve billedet der 

skal bedømmes 

Vedhæft tilhørende DKK-

rekvisition.

• 3: Tryk på SEND

• HD/AD/OCD  skal sendes i hver 

sin mail.

• Dette skal være i DICOM 

format
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Vi har 10 hverdage til behandling af sagen, fra vi har modtaget den. 

Men ikke hvis der er fejl på sagen!
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FEJLBREV- PRAKTISKE FEJL23

• Ved fejl ved Billede/rekvisition, 

som kan rettes vha. genupload 

kontakter vi jer

Det er altså ikke billedet den 

er gal med, men det 

praktiske

• Vi kontakter jer, I retter fejl og 

sender retur

Enten via tro&love erklæring 

eller genupload

• Kræver ikke nyt billede!



FEJL- OMFOTOGRAFERING24

• Bedømmeren har afvist billedet

• Fx fejl ved positionering eller 

fejl ved den radiografiske 

billedkvalitet

• Både I og ejer får et 

omfotobrev

Ejer modtager automatisk en 

ny rekvisition fra DKK

• Billedet tages om og indsendes 

igen

Husk at påføre optagedato 



GENFOTO ELLER NORDISK ANKENÆVN25

Hvis ejeren ikke er tilfreds med resultatet, er der følgende muligheder:

• Ejer eller dyrlæge kan sende en mail til HD-konsultationen og bede om en samtale 

Henvendelsen sendes videre til en bedømmer, som tager kontakt 

• Genfotografering efter 6 mdr.

Køb af ny rekvisition

• Nordisk Ankenævn

Pris 700 kr

Optagelsen sendes til de nordiske lande (Sverige, Norge og Finland)

Diagnosen kan ikke ankes eller ændres herefter 

Hvis hunden bedømmes HD-fri (diagnosen A eller B) eller AD-fri (0) tilbagebetales de 

700 kr. 



TIL NYE DKK DYRLÆGER26

• Indsend aftalen underskrevet til DKK

Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød strand

• Hvis man skifter arbejdsplads, så kontakt venligst DKK og informer om dette.

• Studerende skal gemme dette stykke papir og indsende ved endt uddannelse.

Aut. Nummer.

• Gem altid en kopi, da det er beviset for at du har deltaget i kurset.

Eget ansvar 



HJÆLP/KONTAKT 
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Adresse:

Veterinær Billeddiagnostik 

Universitetshospitalet for familiedyr

IKV

ATT: HD/AD/OCD

Dyrlægevej 32

1870 Frederiksberg C

Email: hd-kons@sund.ku.dk – Må gerne gives til klienter. Skriv hvis du/I har spørgsmål til diagnosen og vores 

bedømmere vil kontakte jer hurtigst muligt. Dette gælder både ejere og dyrlæger. 

Tlf: 29 63 37 38 – MÅ KUN BENYTTES AF DYRLÆGER OG IKKE GIVES TIL KLIENTER.



SPØRGSMÅL?
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