
DNA - fra bestilling til registrering

Sandra Holme
Saksbehandler NKK

NKKs Avlsrådskurs, Quality Airport Hotel 
Gardemoen

23.April 2022



For DNA registrering i DogWeb kreves:

1. Lab-rapport med DNA resultat                2.   NKKs DNA skjema



Lab-rapport med DNA resultat:

Det er viktig at Lab-rapporten har en sluttdato og at det ikke står som «pending»



Et godt eksempel på hvordan det 
ikke skal se ut:
Her mangler:
• Chipnummer
• Registreringsnummer
• Hundens stamtavlenavn
• Eiers personalia

Dette er fordi eier og klinikken som 
har sendt inn DNA prøven til 
laboratoriet ikke har fylt ut 
informasjonen som trengs.



NKKs DNA skjema 
Dette skjemaet bestilles via min side på www.nkk.no
Opprett bruker hos NKK. Gå inn på www.nkk.no «Min side» klikk på «Registrer ny bruker». 
(kun om du allerede ikke har en «min side») 

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



• Velg hund og skjematype, følg anvisningene. (Det er et skjema 
pr. DNA test som man ønsker å få registrert inn i DogWeb)

På skjematype 
kan du velge 
hvilke DNA test 
du vil bestille 
NKKs DNA 
skjema for 

Her er det kun 
mulig å bestille 
de ulike testene 
som er godkjent 
for registrering 
på rasen.



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



• Etter betaling finner man også rekvisisjonsskjemaet under fanen E-
post på mine sider.



• Både veterinæren som tar prøven og eieren av hunden, skal signere 
skjemaet før det sendes til NKK sammen med laboratoriesvaret.



På hjemmesiden finner man mye god informasjon vedrørende DNA testing og 
fremgangsmåte:









Veiledning trinn for trinn:

• Hvilke tester bør du ta?
• Før du drar til dyrlegen
• Hos dyrlegen
• Når prøvesvaret kommer





Retningslinjer for 
registrering av DNA 
tester i DogWeb:





Listen oppdateres jevnlig med nye 
tester/endringer av laboratorier, 
så denne må følges digitalt på 
nettsiden til NKK (ikke skrives ut).

Skal klubber dele listen over 
godkjente laboratorier på sin 
hjemmeside, må lenken fra NKK 
deles, og ikke selve dokumentet.



I noen tilfeller står DNA testen 
uthevet i gult, dette betyr at rasen 
har krav om at foreldredyr må 
være DNA testet, for at 
avkommene skal kunne 
registreres.

Dersom man ikke finner en 
rase/test på listen, betyr dette at 
rasen/testen ikke vil kunne 
registreres i DogWeb. Til høyre 
vises kun deler av den komplette 
listen 



DNA-resultater for utenlandske hunder:
• Kun DNA resultater som er registrert av de nordiske kennel klubbene kan overføres til 

NKK.
• DNA resultater fra prøver tatt i andre land enn de nordiske, kan kun legges inn som 

kjent status i DogWeb. Det vil ikke kunne genereres fri pga. avstamning etter disse.

Fri pga. avstamning:
• Etter 01.08.21 kan hunder kun registreres fri pga. avstamning ved at begge foreldre 

ligger registrert som fri i Dogweb før kullet er ferdig registrert. Det er ikke mulig å få 
registrert inn dette i etterkant av kullregistreringen. 

SU Vedtak



Hvor finner jeg DNA resultatene i DogWeb?



 Husk å sende inn både lab rapport og NKKs DNA skjema signert av 
prøvetakende veterinær og hundens eier til DNA@nkk.no

 På bakgrunn av ekstrem økning av antall DNA registreringer 
(2021:8046 stk.), ber vi om at det sendes inn en E-post pr. hund. 

 Dette letter registreringsarbeidet og oversikten betraktelig. 



Takk for oppmerksomheten!


