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 Forud for røntgenfotograferingen skal ejeren købe en rekvisition på hundeweb, som skal 
medbringes når han/hun kommer for at få røntgenfotograferet sin hund. Ved køb af en 
rekvisition har ejeren betalt for både bedømmelsen og registreringen af resultatet hos DKK. 

 
 Den fotograferende dyrlæge har ansvar for at sikre hundens identitet ved at aflæse 

hundens ID-nummer (tatovering eller chip) på hunden, og bekræfte det aflæste nummer på 
rekvisitionen. På rekvisitionen skal det desuden angives hvilken form for sedering, der er 
anvendt ved optagelsen.   

 
 Røntgenbillederne optages i henhold til FCI’s og IEWG’s protokoller. Billederne skal være 

mærket med sagsnummer, hundens ID-nr. (tatovering eller chip), sidemarkering samt dato 
for røntgenfotografering. 

 
 Røntgenbillederne sendes til Veterinær Billeddiagnostik, KU/SUND – enten på CD eller via 

elektronisk upload. HD, AD og OCD billeder fra samme hund skal brændes på separate 
CD’er. Forud for elektronisk upload, skal der rekvireres et link og en vejledning ved at 
sende en mail til HD-kons@sund.ku.dk Rekvisitionen skal altid følge billederne. Veterinær 
Billeddiagnostik beder om at følgende adresse og markering anvendes: 

 
Veterinær Billeddiagnostik 
Att: HD/AD/OCD 
Dyrlægevej 32 
1870 Frederiksberg C 

 
 Veterinær Billeddiagnostik afgiver svar til ejer, DKK og fotograferende dyrlæge via DKK’s 

dyrlægeportal inden for ca. 10 hverdage. 
 

 Hvis en hund har fået en bedømmelse (HD/AD/OCD), som giver anledning til spørgsmål, 
kan man bestille en samtale med bedømmerne for at få en faglig begrundelse (denne 
muligheden gælder for såvel ejer som fotograferende dyrlæge). Samtalen bestilles på mail-
adressen HD-kons@sund.ku.dk Mailen skal indeholder: sagsnummer, spørgerens navn, 
telefonnummer, træffetid (så rummelig som mulig) samt en kortfattet beskrivelse af 
spørgsmålet. Man bliver herefter kontaktet direkte af en af bedømmerne.  
 

 DKK og KU/SUND følger den fælles nordiske aftale mellem HD/AD bedømmerne i 
Norden. Det betyder, at der skal gå mindst 6 måneder, inden en hund kan genbedømmes 
på grundlag af fornyede røntgenoptagelser. 
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