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SmÅDYR

Der er mange grunde til at etablere et cen-
tralt diagnoseregister for familiedyr. Det 
mener professor Peter Sandøe, KU SUND. 
Han har netop har sat sig i spidsen for et 
projekt, der blandt andet skal undersøge, 
hvordan dyrlægejournaler kan belyse vel-
færdsproblemer hos hunde og katte. For i 
modsætning til produktionsdyrene – der 
bliver registreret på kryds og tværs – fx 
hver gang en dyrlæge foretager en 
behandling i en stald eller en tekniker fin-
der et problem på slagteriet – så ved man 
meget lidt om familiedyrenes ve og vel.  

- Indtil for nylig har den generelle 
opfattelse været, at der ikke er nogle pro-
blemer. Men vi ved i dag, at det ikke er 
sandt. Der er store problemer af flere slags 
med familiedyrene, herunder ikke mindst 
avlsbetingede sundhedsproblemer. Det, 
der bare er lidt trist, er, at selv om enkelt-
stående undersøgelser og praktiske erfa-
ringer peger på, at der er noget at komme 
efter, så er det svært at dokumentere pro-
blemernes omfang og udvikling over tid. 
Det mest ærgerlige i den forbindelse er, at 

Diagnoseregister 

I dag er der ingen data at dykke ned i, hvis man vil undersøge, hvordan det står til med familie-
dyrenes velfærd og sundhed. Men det skal et nyt diagnoseregister være med til at ændre på

PIA RINDOM

informationerne faktisk findes i dyrlæger-
nes journaler ude på klinikkerne, men at 
de strander dér, siger Peter Sandøe. 

Ved samme bord sidder dyrlæge Niels 
Filtenborg-Barnkob, bestyrelsesmedlem 
af DDDs Sektion vedrørende Hund, Kat 
og Smådyr, og han deler Peter Sandøes 
opfattelse.  

- Vi har en masse erfaring ude i praksis, 
men informationerne bliver hos dyrlæ-
gerne og kommer meget sjældent længere 
ud end den enkelte praksis. Vi har selvføl-
gelig journaliseret, og vi har ofte en for-
modning om, hvordan problemerne hæn-
ger sammen. Men som Peter påpeger, er 
der ikke noget statistik at trække på, og vi 
kommer sommetider til kort – fx i forbin-
delse med Hundeloven, hvor vi ikke har 
kunnet dokumentere sammenhængen 
mellem hundebid og racer. 

- Et centralt register til diagnoser vil 
være det helt rigtige til at få det statisti-
ske materiale frem, men også til at få øje 
på velfærdsproblemer og hvilke retninger, 
vi skal rette opmærksomheden sygdoms-

skal bane vej for bedre velfærd 
og sundhed hos familiedyrene 

mæssigt og behandlingsmæssigt. I sekti-
onsbestyrelsen kan vi faktisk kun se for-
dele, siger Niels Filtenborg-Barnkob. 

del af Vid-projekt
Med et nyt ViD-projekt: Avl for forbedret 
velfærd hos racehunde – er de første 
skridt nu taget til at komme tættere, hvor-
dan dyrlægejournaler kan være en kilde til 
at belyse velfærdsproblemer hos hunde 
og katte. 

Målet med ViD-projektet er at mulig-
gøre forebyggelse af avlsbetingede vel-
færdsproblemer hos racehunde, og som et 
bidrag til at nå det mål vil man undersøge 
mulighederne for at etablere et system, 
hvor smådyrspraktiserende dyrlæger i 
Danmark deler oplysninger fra deres jour-
naler med danske forskningsinstitutioner. 

- Implementering af et sådant system 
hos et tilstrækkeligt stort og repræsenta-
tivt udsnit af danske dyrehospitaler og 
-klinikker vil skabe grundlag for at følge 
udviklingen af avlsbetingede velfærdspro-
blemer hos racehunde og for at iværk-
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sætte initiativer til at forebygge disse, for-
klarer Peter Sandøe. 

Den antagelse blev han bekræftet i via 
sin deltagelse i arbejdet i Fødevaremini-
steriets arbejdsgruppe ved-
rørende avl af Dyr, der kom 
med en afsluttende rapport i 
2013. Her viste en spørge-
skemaundersøgelse blandt 
danske dyrlæger, at der er 
store velfærds- og sund-
hedsproblemer som følge af 
den måde, hvorpå race-
hunde og –katte bliver avlet 
på.

Arbejdet med at få kortlagt mulighe-
derne for at etablere diagnoseregistret 
kommer til at være et samarbejdsprojekt 
mellem KU SUND og Dyrlægeforeningens 
Sektion for Hund, Kat og Smådyr. 

Sammenhængende viden
På hvilke områder oplever I, at det især er 
vigtigt at få et mere dokumenteret over-
blik over sygdomsforekomsten hos hunde 
og racekatte? 

- Der er masser af problemer, ud over 

avlsproblemerne, der kan trækkes frem i 
lyset. Hvad er fx årsagen til, at 25 % af de 
hunde, der bliver aflivet hos dyrlægen, 
bliver aflivet af andre grunde, end at de er 

syge? Hele komplekset med adfærdspro-
blemer vil man også kunne blive klogere 
på. Ny viden her kan måske være med til 
at afhjælpe den del af problemet, som 
skyldes, at folk vælger de forkerte hunde-
racer, siger Peter Sandøe.

Niels Filtenborg peger på tidlig kastre-
ring og sterilisation af tæver som et andet 
eksempel, hvor der er brug for mere sam-
menhængende viden. 

- Vi kan se, at der er en masse informa-
tion fra de enkelte dyrlæger om, at det 

ikke ser ud til at være hensigtsmæssigt. 
Men problemet er, at der ikke rigtig er 
nogen af os, der ved, hvor hensigtsmæs-
sigt/uhensigtsmæssigt det er set i det 
store perspektiv. Alt sammen er kun base-
ret på egne erfaringer. 

- Ja, helt konkret ved man, at når man 
steriliserer tæver, vil de alt andet lige leve 
længere på grund af, at de undgår for-
skellige former for cancer. Men de bliver 
også federe, og det vil trække i den mod-
satte retning. Problemet er bare, vi har 
ikke tal på den samlede effekt af at sterili-
sere. Når man får sat statistik på, kan det 
måske vise sig at være helt forkert, når 
nogle mener, sterilisation forlænger 

tævernes levealder, sup-
plerer Peter Sandøe.  

- Vi ville også få mere 
kvalificeret rådgivning i 
klinikken, da der er så 
mange risikofaktorer ved 
at sterilisere udover selve 
indgrebet. Der er adskil-
lige sygdomme, der kom-
mer oveni bunken af tidlig 
sterilisation, som mange 

dyrlæger slet ikke får diskuteret med kli-
enterne, siger Niels Filtenborg-Barnkob.

Engelsk forbillede
I Storbritannien har forskere og dyrlæger 
allerede mulighed for at trække sund-
hedsoplysninger af alverdens slags gen-
nem det såkaldte VetCompass system. 
Det er bygget op om et frivilligt samar-
bejde mellem en række britiske dyreho-
spitaler – og siden etableringen i 2009 er 
det lykkedes at få en halv million dyr og 

Peter Sandøe (tv) og Niels Filtenborg-Barnkob ser begge mange områder, hvor journaloplysninger 
kan trækkes frem i lyset og sige noget, hvordan det står til med familiedyrenes velfærd og sundhed.
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Det er helt afgørende, at 
data trækkes ud anonymt. 
Vi skal skabe et grundlag 

for, at det bliver interessant 
at være med.

              Peter Sandøe

”
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knap tre millioner diagnoser ind i syste-
met.

Planen er, at det danske diagnoseregi-
ster skal opbygges efter samme læst – 
altså som et frivilligt samarbejde, hvor 
dyreklinikkerne og dyrehospitalerne selv 
afgør, om de vil være med. Spørgsmålet er 
så, om man vil kunne bruge data, hvis ikke 
der kommer tilstrækkelig stor tilslutning? 

- Stikprøven skal være stor nok. Måske er 
det tilstrækkeligt, at vi får 20 eller 30 % af 
populationen. Det afgørende er, at vi har 
de rigtige dyreklinikker med. I forbindelse 
med klinikker med mange henvisningspa-
tienter vil det endvidere være godt at 
kunne skelne mellem faste patienter og 
henvisningspatienter, siger Peter Sandøe.

Men han vurderer, at tilslutningen ikke 
bliver no  get problem. Flere store danske 
dyreklinikker og –hospitaler er positivt ind-
stillede over for ideen, og oveni betyder 
dokumentationskravene i ISO Dyrlægen, at 
mange dyrlæger allerede er kommet langt 
med at strømline deres journaler.

det skal være nemt
- Det mest afgørende for, om registret 
kommer op at stå, er nok, at dyrlægerne 
ikke bliver pålagt at lave ekstraarbejde. 
Og så er vi helt tilbage ved spadestikket. 
For 10-15 år siden forsøgte man at etab-
lere en lignende ensartet journaliserings-
database. Problemet var bare dengang, at 
det medførte en masse ekstraarbejde med 
journalisering en gang om måneden. Pro-
jektet døde derfor efter et halvt år, for-
tæller Niels Filtenborg-Barnkob og fort-
sætter:

- Men i dag ligger landet sådan, at både 
i Norge og Sverige har dyrlægeforenin-
gerne søsat et stort projekt med databa-
seregistrering til et diagnoseregister, som 
langt de fleste dyrlæger deltager i, fordi 
de stort set alle benytter det samme com-
puterbaserede journaliseringssystem. Det 
giver den fordel, at den enkelte klinikdia-
gnose kan hentes som en standardiseret 
diagnose – og dermed skal man ikke bruge 
lang tid på at journalisere. 

- Udfordringen er, at der pt. kun er en 

softwareudbyder, der tilbyder denne løs-
ning. Det vil derfor være nødvendigt, at 
alle udbydere på det danske marked kan 
tilbyde et tilsvarende produkt uden al for 
mange omkostninger for dyrlægen.  Men 
jeg tænker, at det vil være stor interesse 
blandt de danske dyrlæger for at kunne 
koble sig til et diagnoseregister – og som 
en sidegevinst får vi mulighed for at etab-
lere en skandinavisk database. 

Anonymt udadtil
Næste hurdle er, hvor villige dyrlægerne 
vil være til at dele journaloplysninger. 

- Jeg tænker, at der må være en gule-
rod. At man kan benytte tal og statistikker 
i egen praksis. Det er jo en måde til at se 
fremadrettet på: »Hvad er problemet i mit 
område - hvad er tendensen?«. – Og: 
»Hvad er det, vi står og bokser med - kan 
vi give en bedre rådgivning?«. På det 
punkt er der mange forhold, vi kan for-
bedre i vores egen praksis. Og når vi kan 
få etableret et system, hvor det sker auto-
matisk – og allervigtigst formår at køre 
data ud anonymt, men på en måde, så 
praksis kan se egne tal – så tror jeg ikke, 
at der vil være mange, der har betænkelig-
heder ved at dele data, siger Niels Filten-
borg-Barnkob.

- Ja, det er helt afgørende, at data 
trækkes ud anonymt. Vi skal skabe et 
grundlag for, at det bliver interessant at 
være med. Endnu en mulighed er, at man 
kan »benchmarke« egne tal op mod et 
gennemsnitstal, siger Peter Sandøe og til-
føjer:

- Det er vigtigt at understrege, at det 
ikke bliver en åben database. Den skal 
bruges af forskere og dyrlæger – og der 
skal eksperter ind over, der skal se på, 
hvordan man sikrer anonymiseringen. Hvis 
det viser sig, at der foregår nogle ting i 
praksis, der er betænkelige, vil det selv-
følgelig komme frem, men det vil komme 
frem i anonym form – og så må man for-
holde sig til det. 

Niels Filtenborg-Barnkob supplerer:
- Vi skeler meget til Norge og Sverige, 

hvor de er meget langt i processen og har 

styr på, hvordan de behandler data, lagrer 
informationerne mv., så vi skal ikke ud at 
opfinde den dybe tallerken igen.

Løft til forskning og 
klienter
Peter Sandøe vægter, at forskningen vil 
have stor interesse i et diagnoseregister, 
da det kan bane vej til at løfte hele områ-
det. 

- Meget af den dyrevelfærdsforskning, 
der pt. foregår på smådyr, foregår ved 
hjælp af spørgeskemaer. Før det første er 
det hundedyrt, og for det andet er det 
ikke særligt objektivt, fordi man jo spøger 
folk om, hvad de kan huske, hvad deres 
dyr har fejlet. Hvorimod hvis man kan få 
en direkte forbindelse til data, så vil det 
være et kæmpeløft. 

Niels Filtenborg-Barnkob tilføjer:
- Den eksplosive stigning i kommunika-

tion og informationssøgning via internet-
tet betyder ligeledes, at klienterne har 
forventninger om, at dyrlægen er med »up 
front«- og det stiller jo krav til os dyrlæ-
ger.  

Den fælles database skal etableres med 
minimale omkostninger for den enkelte 
dyrlæge. Etableringsomkostningerne vil 
blive holdt i Dyrlægeforeningens regi. 
Tidshorisonten siger foreløbig 2015, hvor 
ViD-rapporten skal være klar. Det vil sige, 
der ligger et beslutningsgrundlag inden 
for et år. 

SmÅDYR


