
Helseprosjektet NGK/NESK 

Møtereferat 

14-15.01.2023 – Avsluttet 15.01 kl 12:00 

Til stede: Sofie Ottesen, Frode Lingaas, Svein Kvåle, Geir Søgård  

Neste møte: 25.01.2023 

1. Gjennomgang av saksliste 

2. Kontraktsforslag NMBU/NESK/NGK 

• Avtalene er i ferd med å landes. Kontraktssum for tre (3) års prosjekt vil beløpe seg til 

3,1 millioner som i all hovedsak vil dekke lønn, sosiale og administrative kostnader for 

forsker (Postdoc). 

• Frode gikk gjennom et kontraktutkast, som er nært ved å være slik det antas å bli. Denne 

blir ytterligere behandlet og oversendes for gjennomgang og synspunkter.  

Oversendes etter dette til styrene i de respektive klubber for gjennomgang, og deretter 

til NMBUs administrasjon for behandling.  

• Mål om kontraktsignering innen utgangen av februar.  

3. Økonomisk og finansiell situasjon. 

• Prosjektet har behov for betydelige driftsmidler til å dekke ulike kostbare analyser.  

• 3,1 millioner (innsamlet og bidrag fra klubbene) dekker lønnskostnader ihht pkt. 1.  

• Vi har fått betydelige midler fra SKK/Agria fond, til delvis dekning av driftsmidler 

(analyser, helseundersøkelse etc). 

4. Testmateriell, Blodprøver 

• Det vil være knyttet kostnader til diagnostikk, prøvetaking og innsendelse i tillegg til 

ulike DNA analyser. 

• Det jobbes med hvordan kostnader med feltdiagnostikk skal fordeles, og hvorvidt dette 

skal delfinansieres av prosjektet, eller dekkes av hundeeier i sin helhet.  

- Som utgangspunkt dekker hundeeier kostnader til diagnostikk av syk hund.  

- Det oppfordres til at hundeeier på oppfordring også tar blodprøver av syk hund, 

når de allikevel er på veterinærbesøk. 

- Det oppfordres også til at hundeier tar blodprøver av friske eldre hunder når de 

allikevel er på veterinærbesøk. Dette trengs som sammenlikningsprøver. 

• To aktuelle DNA metoder i vanlig bruk. 

- DNA sekvensering koster i dag ca. 7.000,- pr prøve.(Tidligere kostnad var 

ca. 30.000,-) 

- Markøranalyse koster 1.200,- pr prøve. Inkludert i DNA sekvensering, 

men kan kjøres separat. 

• Grunnet usikkerhet i ukjent arvegang og at disse sykdommene har en kompleks 

nedarving (sannsynligvis flere gener), er det usikkert hvor mange prøver som trengs. Det 
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antas å være behov for minst 200 prøver av friske og 200 av syke med sikker diagnose, 

for hver av sykdommene (Dette er anslagsvis). 

• Gjennom et langvarig samarbeid for gentesting mellom raseklubbene og 

veterinærhøgskolen, er det samlet inn et stort antall prøver som kan benyttes dersom en 

i ettertid kan verifisere om de har hatt noen av disse sykdommene eller ei.  

5. Utarbeidelse av skjemaer til blodprøvetakning 

• SLO (Kloløsning) 

- Dette anses som en relativt enkel diagnose, hvor løsning av klør er det 

kliniske funnet. Det må allikevel være behov for å klargjøre hvorvidt 

dette er tap av flere klør, og at det faktisk er et sykdomstilfelle og ikke et 

uhell. 

• Hypotyreose (lavt stoffskifte) 

- Her diagnostiseres det enkelt ved uttak av blod for analyse. 

• Atopi (allergi) 

- Dette er en komplisert oppgave. Det vil være svært viktig å finne riktige 

kriterier for Atopi, og for å utelukke alternative andre kilder til kløe. 

Dette for å unngå at «falske»/subkliniske atopi-prøver inngår i 

testmateriellet som syke. 

• Skjema for bruk til formålet vil legges ut på raseklubbenes hjemmesider, 

veterinærhøgskolens hjemmeside, samt på Helseprosjektets Facebook side. Disse skal 

tas med til veterinær.  

- Det jobbes med å lage en egen fane på klubbenes hjemmesider for 

helseprosjektet, slik at dette blir lett tilgjengelig. 

6. Finansiell plan. 

• Totalt beløp akonto er p.t. 2.910.800,- 

• Vi har fått betydelig tilskudd fra SKK/Agria fond. Inngår som midler til administrativt 

arbeid 

• Så snart NKKs forskningsfond åpner for søking av midler, vil søknad sendes med 

forventning om tildeling av midler. 

• Det skal jobbes med kontakt mot hundefôr-leverandører. 

• Det skal opprettes individuell kontakt opp mot andre nordiske raseklubber, med tanke 

på finansiell deltakelse. 

• SPLEIS er opprettet. 

 

7. Organisering av helseprosjektet 

• Alle personer som inngår i helseprosjektet skal ha signert en konfidensialitetsavtale. 

Dette vil si at alle data, funn og informasjon som deles innad i gruppen, eller informasjon 

som innhentes til prosjektets formål, er pålagt konfidensialitet. 
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8. Helseundersøkelse 

• Gjennomgått en mulig helseundersøkelse som kan iverksettes fra NMBU. 

9. Samarbeidende veterinær! 

• Sofie foretar litteratursøk på Atopi, med hensikt på å skaffe tilveie riktige kriterier for å 

kunne stille en sikker diagnose. 

• Sofie tar kontakt med spesialister innenfor dermatologi, for å verifisere hvilke 

diagnosekriterier spesialistene benytter. 

• Det er behov for å innhente fagkunnskap fra spesialister innenfor de forskjellige 

sykdomsgruppene. 

 

10. Aktuelle saker til GF 

• Arbeidsgruppa v/Geir oversender status fra prosjektet til klubbenes årsberetning. 

11. Mandat til Helseprosjektet 

• Forslag til mandat er utarbeidet, og sendt på høring. 

12. Møteplan 

• Det avtales neste møte før møtet avsluttes. 

Neste møte avholdes på Teams onsdag 25.01 kl 19:00 


