
Info fra avlsrådet vedrørende innmeldte sykdomstilfeller.  

Som mange er kjent med skrev eieren av en finskstøver hannhund for en tid tilbake om påvist antatt 

arvelig hjertefeil på hunden sin. Helt eksemplarisk kontaktet han avlsrådet og oversendte all 

informasjon om tilfellet til oss. Vi videresendte dette til NKK for uttalelse og mottok forslag til tiltak 

opp mot avl. I kursiv under vises anbefalte tiltak fra NKK sin veterinær.  

I avlsøyemed for rasen betyr dette dermed at man må være svært restriktiv: 
• helst vente lengst mulig med å benytte hunden i avl slik at man øker sannsynligheten for at 

en eventuell DCM blir synlig på ultralyd før hunden pares 
• ikke benytte affiserte hunder i avl 

  
For den aktuelle hundens del betyr dette at han bør tas ut av all fremtidig avl, da han er affisert av en 
alvorlig hjertelidelse med antatt arvelig disposisjon. 
For hans 22 avkom, må hvert enkelt individ vurderes om det kan benyttes i avl eller ikke. 
Generelt gjelder dersom et av avkommene vurderes benyttet i avl: 
  

• ultralyd av hjerte så tett som mulig opp mot paring, og senest 6-12 måneder før 
• ultralyd av hjerte av partner 
• klinisk frisk 

 
 

Med utgangspunkt i at man ikke vet om hjertelidelsen til hunden kommer fra mors- eller farslinjene, 
bør avlsanbefalingene for hundens 9 helsøsken være de samme som for hans avkom, det vi si at de 
absolutt bør undersøkes med hjerteultralyd før de eventuelt benyttes i avl. 
For hundens 35 halvsøsken gjelder NKKs avlsstrategi punkt 4.1, det vil si også her bør det vurderes 
hjerteultralyd av halvsøsken samt kombinere disse med partner fra linjer uten hjertesykdom. 
 
 Når det er snakk om ultralyd, vil jeg presisere at dette bør være inkludert bruk av Doppler under 
undersøkelsen. Det kan også vurderes EKG, som kan oppdage arytmier som kan oppstå ved DCM. Det 
er langt fra alle veterinærer som utfører slike hjerteundersøkelser. NKK registrerer i samarbeid med 
Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningundersøkelser fra hjerteundersøkelser i 
DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NKK og NFVK som kan registrere slike 
resultater i DogWeb. Les mer her: https://www.nkk.no/hjertelidelser/category1332.html 
 

Som dere kan lese så vil ikke tiltakene begrense videre avl for avkommene, søsken eller halvsøsken 

etter hunden, gitt at tiltakene følges.  

Avlsrådet har stort fokus på sykdomstilfeller knyttet til rasen. Vi ønsker i fremtiden større grad av 

åpenhet rundt ulike sykdoms utfordringer. Avlsrådet sikrer innmeldte opplysninger i egen 

mappestruktur til bruk for fremtidige avlsråd.  

Avlsrådet besitter i utgangspunktet ikke noen helsefaglig kompetanse på hund. Vi er derfor avhengig 

av å innhente råd og veiledning fra eksterne og da er NKK det riktige valget. Eksemplet over viser 

hvordan vår tilnærming til innmeldte sykdomstilfeller vil være.   

I hvert enkelt tilfelle må det være opp til hundeeier om hen vil stå frem med navn i offentlighet. Dog 

må det være slik at andre hundeeiere som påvirkes av et innmeldt sykdomstilfelle gjøres kjent med 

hundens og eiers navn.  

https://www.nkk.no/hjertelidelser/category1332.html


Det er ingen tvil om at rasen sett i ett helseperspektiv er tjent med stor grad av åpenhet i tiden som 

kommer.  

 

Avlsrådet finskstøver 


