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Svar til Norsk Boxerklubb ang. ARVC (arrhythmogenic right ventricular cardiopyopathy) og 
hvordan klubben kan håndtere situasjonen i Norge. 
 
Viser til epost av 30.09.2018, og 01.10.2018. Helseavdelingen i NKK har i sin utredning av saken 
lagt til grunn opplysninger fra nevnte e-poster, muntlig informasjon fra leder i Norsk forening for 
veterinær kardiologi, samt vitenskapelige artikler om temaet. 
 
Etter en vurdering av ovennevnte, har Helseavdelingen følgende råd til Norsk Boxerklubb:  
 
Klubben bør kontakte eiere av affiserte hunder, og oppfordre dem til at diagnosen ARVC blir 
offentliggjort, koblet til hundens navn/registreringsnummer. Offentliggjøringen kan f.eks. gjøres via 
en liste i Norsk Boxerklubbs medlemsblad. Norsk Boxerklubb kan ikke publisere en hunds 
navn/registreringsnummer koblet til sykdom uten eiers tillatelse, da journalopplysningene er 
taushetsbelagte, og det kreves eiers tillatelse til å publisere disse. Har man tillatelse til å publisere 
navn/registreringsnummer på en hund, er det ingen grunn til at man ikke skulle ha lov til å publisere 
hundens stamtavle også, da stamtavlene er offentlig informasjon/ligger fritt tilgjengelig på 
DogWeb. Om dette er klokt, får bli opp til Norsk Boxerklubb å avgjøre. Det vil være opp til leseren 
å trekke konklusjoner ut fra stamtavleopplysningene. Klubben kan ikke peke ut hunder som mulig 
opphav til sykdomsgenene ut fra stamtavlene. En eventuell ARVC-diagnose bør også publiseres i 
DogWeb, og på denne måten kobles til hundens identitet. Veterinæren som stilte diagnosen kan 
publisere denne i DogWeb, så sant han/hun har eiers tillatelse til dette. Publiseringen skjer enten via 
registrering av arvelig klinisk sykdom («Klinisk diagnose»), eller via skjemaet for 
hjerteundersøkelse. Begge registreringsmåtene ligger under «Veterinærsystemet». 
 
Helseavdelingen anbefaler at klubben lager et forskningsprosjekt ang. serologisk testing av boxere 
med/uten ARVC, for å verifisere om testen beskrevet at Chatterjee et.al (2017) gir like pålitelige 
resultater for boxere i Norge som på utenlandsk materiale. Et slikt prosjekt vil f.eks. kunne bli en 
fordypningsoppgave for veterinærstudenter. Under arbeidet med et evt. forskningsprosjekt, vil det 
være greit å kontakte nære slektninger til affiserte hunder, slik at man kan få med disse i studien. En 
generell henvendelse fra Norsk Boxerklubb til nære slektninger av affiserte hunder for å informere 
om mulige kliniske symptomer på disse hundene (skissert som forslag fra Norsk Boxerklubb) er 
ikke å anbefale.  
 
Ellers oppfordrer Helseavdelingen Norsk Boxerklubb til å minne sine medlemmer om NKKs 
avlsstrategi pkt. 4.1:  



    Norsk Kennel Klub  
 

    Side 2   

«Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger av en hund med en 
kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en 
familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom.» 
Man kan samtidig minne medlemmene om at det er vanskelig å etterleve dette punktet hvis det ikke 
er åpenhet rundt diagnoser.  
 
Med vennlig hilsen 
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