
Information  -  Udvalgets anden opgave 
Udvalget har desuden til opgave at samle og videregive information 
om relevante sygdomme, der er set i racen, enten herhjemme eller 
i udlandet.  
Desuden har vi pligt til hvert halve år at udarbejde en offentlig stati-
stik, så alle er informeret om udvalgets arbejde og racens helbreds-
status. 
 
Hvem kan blive medlem  
Alle, der er medlem af Dansk Terrier Klub, kan bliv medlem mod 
betaling af et gebyr til udvalget konto. Medlemmerne har så ret til at 
bruge udvalgets logo, samt at indhente oplysninger for et mindre 
administrationsgebyr. 
 
Om Udvalget  
Udvalget er baseret på frivillig arbejdskraft. Medlemmerne arbejder 
under ansvar og har tavshedspligt om den information som tilfalder 
udvalget. Udvalget videregiver kun information skriftligt og efter 
skriftlig anmodning fra medlemmer. Der føres journal med dette. 

Kontakt Sundhedsudvalget: 
 
Formand:  Anne-Mette Borg-Østerlin. 
Næstformand/Register:  Ada Koch  
Kasserer: Ellen Julsgaard 
Sekretær:  Helle Bjerregaard 
Jette Friborg  
 
Dyrlægekonsulent:  
Helle Busk, tlf. 2835 8460
 
Sundheds- og dyrlægeattester sendes til:
Dyrlæge Helle Busk, helle@dyrlaege.dk
eller brug on-line indberetningen. 
  

 
 

 

S u nd forn u ft !  



Kære cairnejer 
I år 2002 blev et sundhedsudvalg oprettet med det formål at arbej-
de og medvirke til at højne og bevare sundhedstilstanden for DKK 
registrerede Cairn Terrier i Danmark. 
  

Cairn Terrieren er en stærk, mental 
og fysisk sund race, der har en for-
ventet levetid på 13- 16 år, med me-
get få akutte alvorlige dyrlægebesøg. 
  
Vor race´s sundhed skal bevares og 
derfor har sundhedsudvalget brug for 
oplysninger til central indsamling og 
registrering af arvelige sygdomme.  
Gennem denne registrering vil vi kun-
ne følge sygdommes udbredelse sta-
tistisk og spores for eventuel arvelig-

hed, således at der hurtig kan sættes tiltag i gang for at imødegå 
sådanne trusler for racens fremtid. 
  
En opdrætter der har tilmeldt sig sundhedsudvalgets ordning for-
pligter sig til at oplyse sundhedsudvalget om alle alvorlige/arvelige 
sygdomme i deres hundehold/opdræt. Tilmeldte opdrættere udle-
verer endvidere denne pjece til samtlige af deres hvalpekunder. 
Cairn Terrier ejere der indmelder sig i Dansk Terrier Klub under ra-
cen, modtager sundhedsudvalgets pjece/folder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvorlige sygdomme og arvelige sygdomme/fejl skal ved indberet-
ning til sundhedsudvalget være verificeret ved en dyrlægeattest. 

Sundhedsattesten 
Sammen med stamtavlen på din 
hvalp får du udleveret en sund-
hedsattest. Denne skal din dyr-
læge udfylde når du ved 1 års 
alderen, kommer på besøg for 
vaccination. 
Det er vigtigt for racens avlsar-
bejde, at vi modtager så mange 
sundhedsattester som muligt, 
også hvis din hund er rask, for 
så tæller den med på den positive liste. Attesten er også et vigtigt 
redskab for din opdrætter i dennes arbejde med hele tiden at le-
vere sunde, raske og racetypiske hvalpe til sine hvalpekøbere. 
 
Min Cairn er syg !! 
Det første du skal gøre er selvfølgelig at søge dyrlæge. Når det 
så er klarlagt at det er en alvorlig eller arvelig sygdom, skal du 
henvende dig til hundens opdrætter og sundhedsudvalget. Vi kan 
evt. også bistå med information om den konstaterede sygdom og 
følgerne af den. 
Men først og fremmest kan vi registrere den, så det er muligt at 
undgå samme avlskombination i fremtiden 
 
Din dyrlæge udformer en dyrlæge erklæring som sendes til Sund-
hedsudvalgets dyrlægekonsulent. Denne vil så vurdere om det 
rettelig drejer sig om en alvorlig/arvelig sygdom på racen. Når det-
te er klart registreres tilfældet i vores database. 
 
Hvad registrere vi og hvad bruger vi informationerne til! 
Vi registrerer din hunds navn, køn, id-nummer, fødselsdato, 
forældredyr samt selvfølgelig hvilken sygdom det drejer sig om og 
om den er helbredt. Der registreres ikke person oplysninger i vo-
res register. 
Informationerne bruges af opdrætterne i avlsarbejdet, så man in-
den hunden anvendes i egen avl kan få informationer om hvad 
denne tidligere har givet i avlen. Alle kan mod gebyr købe infor-
mation fra registeret. 


