PROSEDYRE FOR AUSKULTASJON AV CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

Norsk Cavalier King Charles Klubb, Norsk Kennel Klubb (NKK),
Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK)

1. Retningslinjer for avl fastsettes av CKCS klubben og publiseres i klubbens RAS dokument.
2. Kun veterinærer godkjent av NKK skal kunne utstede attest. Dette inkluderer medlemmer av
Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) samt smådyrspesialistene. Spesielt
interesserte veterinærer skal kunne søke NKK om å settes på listen over godkjente
veterinærer.
3. Auskultatoriske funn skal registreres av godkjent veterinær via innlogging i NKK sitt
veterinærsystem, som gir tilgang til DogWeb. Innloggingsdata er personlige og skal IKKE
benyttes av andre.
4. Hunden skal være minimum 3 år ved utstedelse av attest.
5. Attestens gyldighet utløper etter 12 måneder. Etter fylte 6 år er det ikke krav om årlig
auskultasjon, men NFVK oppfordrer til fortsatt årlig auskultasjon slik at man kan få
informasjon om spesielt hjertefriske eldre individer.
6. Før auskultasjon skal veterinær ha innhentet eiers bekreftelse/ signatur på at diagnosen skal
publiseres på DogWeb. Veterinæren skal kontrollere hundens identitet ved avlesning av ID
chip.
7. Dersom man hører bilyd skal dette krysses av i attest. Type bilyd og punkta maksima noteres
i journal og bilyd graderes fra svak til kraftig grad (SVAK= grad I-II, MODERAT= grad III,
KRAFTIG grad IV-VI).
8. Dersom eier ønsker å klage på funn, kan resultatet overprøves av annen godkjent veterinær,
men minimum 2 uker etter forrige undersøkelse. Begge resultater vil bli stående i DogWeb,
men siste resultat er gjeldene. Veterinæren som overprøver resultat skal bli informert om at
bilyd har vært oppdaget.
9. Dersom bilyd påvises av begge veterinærer, og eier ønsker å klage på utfallet, skal
raseklubben samt styret i NFVK underrettes, og ultralydundersøkelse utføres av veterinær
godkjent for ultralydundersøkelser i regi av NFVK.

10. Undersøkelsen sier bare hvorvidt man hører en bilyd eller ikke. Auskultasjon alene gir ingen
diagnose.
11. Ved påvist bilyd kan auskultasjonsveterinæren tilby videre utredning med ultralyd hos
veterinær med erfaring innen ekkokardiografi. Denne undersøkelsen regnes da ikke som en
”avls-undersøkelse”, men en utredning på lik linje med utredning hos andre raser der bilyd
oppdages f.eks. i forbindelse med vaksinasjon. Kun etter en full utredning vil man kunne stille
en diagnose. Dersom man ikke påviser patologi, og bilyd regnes som fysiologisk, skal
raseklubben og styret i NFVK underrettes slik at man kan avgjøre om hunden kan friskmeldes
eller om videre utredning er nødvendig.
12. De eierne som ønsker attest på avlsundersøkelse med både auskultasjon og ultralyd må
henvende seg til veterinær som er medlem av NFVK sin avlsgruppe. Listen over medlemmer
av avlsgruppen finner man på NFVK sin offisielle Facebook side. Timebestilling skal da skje i
forkant av auskultasjon. Avlsundersøkelse med ultralyd i regi av NKK/ NFVK vil ikke kunne
tilbys i de tilfellene der det allerede er påvist bilyd eller det er oppdaget andre unormale
auskultatoriske funn.
13. Alle bilyder inkludert systolisk klikk og svake/ basale bilyder skal noteres, men dersom man
mistenker at bilyden er fysiologisk skal veterinæren på det sterkeste anbefale ny auskultasjon
ved en senere anledning, eventuelt ultralydundersøkelse hos veterinær som er godkjent av
NFVK. Dette for å unngå at friske hunder tas ut av avl.
14. Dersom man hører karakteristisk mitral bilyd og mistenker MMVD er det opp til eier hvorvidt
man skal gå videre med ultralyd eller ikke. Generelt anses det som viktigere å anbefale
utredning i de tilfellene man påviser moderat til kraftig bilyd og/ eller ved avdekking av andre
unormale funn som arytmi eller høy hjertefrekvens.
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