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Fokus på avl af hunde… 
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Deltagere i projektet 

Peter Sandøe (projektleder) 

Iben Meyer (ansat som post.doc. på projektet) 

Björn Forkman, KU 

Merete Fredholm, KU 

Merete Holst Nissen, KU 

Thomas Bøker Lund, KU  

 

 

DDD, Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr 

DKK (Vibeke Knudsen og Helle Friis Proschowsky) 
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Samarbejdspartnere 
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International følgegruppe 

James Serpell, University of Penn. School of Veterinary 
Medicine, USA 

Brenda Bonnett, selvstændig konsulent inden for veterinær 
epidemiologi, Canada 

Dan O’Neill, Royal Veterinary College, UK  
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To delprojekter 

1. Undersøge mulighederne for at etablere et 
sygdomsregistreringssystem, der er koblet 
direkte til de smådyrspraktiserende dyrlægers 
journaliseringssystemer – og dermed skabe 
grundlag for at følge forekomsten af sygdomme 
hos racehunde og sætte ind med tiltag 

2. Undersøge holdninger og forventninger hos 
hvalpekøbere – og dermed skabe grundlag for at 
mindske efterspørgslen efter hunde fremavlet 
med ekstreme træk 
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Gjort i forhold til delprojekt 1 

 Formidling af projektet til danske dyrlæger og til den 
interesserede offentlighed 

 Møder/interviews med centrale eksperter og aktører: 

• To internationale eksperter fra følgegruppe 

• Udbydere af it-løsninger til dyrlæger 

• Person bag tidligere (mislykket) forsøg 

• Person bag lignende tiltag på hesteområdet 

• Gruppen bag parallelt norsk/svensk initiativ 
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Det svensk/norske diagnoseregister - Pyramidion 
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Gjort i forhold til delprojekt 1 

 Formidling af projektet til danske dyrlæger og til den 
interesserede offentlighed 

 Møder/interviews med centrale eksperter og aktører: 

• To internationale eksperter fra følgegruppe 

• Udbydere af it-løsninger til dyrlæger 

• Person bag tidligere (mislykket) forsøg 

• Gruppen bag parallelt norsk/svensk initiativ 

• Bestyrelsen for DDDs Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr 

 Første udkast til engelsksproget rapport 
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Mangler at blive gjort i forhold til delprojekt 1  

• Færdiggørelse af rapport, der kan anvendes af mulige 
initiativtagere til et dansk sygdomsregister for familiedyr 

• Identificering af tekniske muligheder og personlige 
incitamenter for de praktiserende dyrlæger 

• Præsentation af vigtige faktorer, der bør overvejes 

• Forslag til mulige veje frem 

 

• Et symposium for samarbejdspartnere og interessenter med 
mulighed for at diskutere mulighederne for udviklingen og 
implementeringen af et dansk sygdomsregister for familiedyr 

• Yderligere synliggørelse  
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Hvordan skal et fælles sygdomsregister 
administreres? 
 • Ejerskab af diagnosekode system  

• Men tilgængelighed til systemet for alle interesserede 

• Ejerskab af registret/data 

• Selve databasen bør administreres af en bestyrelse med 
repræsentanter fra forskellige interessenter 

• Finansiering? 

• Hvem skal have adgang til data? 

• Forskere 

• Private firmaer? 

• Gennem ansøgning? 
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To delprojekter 

1. Undersøge mulighederne for at etablere et 
sygdomsregistreringssystem, der er koblet 
direkte til de smådyrspraktiserende dyrlægers 
journaliseringssystemer – og dermed skabe 
grundlag for at følge forekomsten af sygdomme 
hos racehunde og sætte ind med tiltag 

2. Undersøge holdninger og forventninger hos 
hvalpekøbere – og dermed skabe grundlag for 
at mindske efterspørgslen efter hunde 
fremavlet med ekstreme træk 
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Gjort i forhold til delprojekt 2 

 Design af undersøgelse i samarbejde med James Serpell 

• Brevbaseret spørgeskemaundersøgelse 

• Skemaet sendes til et udsnit af ejere af fire racer: fransk 
bulldog, chihuahua, cavalier king charles spaniels, cairn 
terrier 

• Adresser fås fra Dansk Hunderegister 

 Tilladelse fra Dansk Hunderegister til at få udleveret adresser 

 Veterinært specialeprojekt, hvor spørgeskema er besvaret af 
ca. 200 hundeejere på svensk veterinærklinik.  

• Resultat: ejere af brachycephale hunde er tættere 
knyttet til deres hunde 
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“Owners of Brachycephalic Breeds were 
more emotionally close to, had more 
interactions with, and shared a more 
positively comprehended relationship 
with their dogs, compared to other breed 
types.” 
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Mangler at blive gjort i forhold til delprojekt 2  

• Tilladelse fra Datatilsynet 

• Udsendelse af spørgeskema 

• Analyse af data fra spørgeskema 

• Udarbejdelse af artikel baseret på spørgeskemaundersøgelse 

• Publicering af resultater fra svensk undersøgelse 
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Spørgsmål? 


