
Samarbeidsprosjekt for refusjon 

av kostnad ved øyelysning av 

eldre bichon havanais 

I et samarbeid mellom Norsk Bichon Havanais Klubb og forskergruppen for medisinsk genetikk ved 

NMBU Veterinærhøgskolen, vil det i 2021 igangsettes et prøveprosjekt for å få øyelyst flere eldre 

hunder.  

Prosjektet går ut på at det opprettes en «pott» med øremerkede midler, der raseklubben og NMBU 

Veterinærhøgskolen bidrar likt. Potten skal brukes til å refundere kostnaden ved øyelysning av 

bichon havanais over 7 år, under forutsetning av at det samtidig gis en DNA-prøve av hunden.  

Å få øyelyst flere eldre hunder er svært viktig for å holde en god oversikt over helsesituasjonen i 

rasen, ettersom vi vet at en av rasens mest alvorlige helseutfordringer, katarakt (grå stær), først 

kan sees når hunden er godt voksen.  

I tillegg til å gi viktig informasjon om helsesituasjonen i rasen, vil det å øyelyse flere eldre hunder og 

samtidig ta DNA-prøver av disse, også generere nyttige prøver til genetisk forskning på 

sykdommen.  

Tanken er altså at eier av hunden tar den med til øyelysning og evt. blodprøvetaking, og deretter får 

refundert kostnaden via klubben mot kvittering. En forutsetning for å få kostnaden refundert, er at 

man samtidig gir en DNA-prøve av hunden som kan brukes til forskning.  

Kriterier for å kvalifisere for ordningen er følgende: 

• Hunden må minimum ha fylt 7 år ved øyelysningstidspunkt.

• Det er kun første øyelysning etter fylte 7 år man kan få refundert (er hunden for eksempel

allerede øyelyst som 8-åring, får man altså ikke dekket ny øyelysning når hunden er 9).

• Det må ha gått minimum ett år siden hunden ble øyelyst sist.

• Det er ingen øvre aldersgrense.

• Hunden må være registrert i NKK.

• Øyelysningsattesten må være publisert på Dogweb før øyelysningskostnaden blir refundert.

• For å få refundert øyelysningskostnaden må man gi en DNA-prøve av hunden til bruk i

forskning. Denne kan enten tas i form av en blodprøve (EDTA-blod) samtidig som hunden

øyelyses og sendes direkte fra veterinær til NMBU, eller den kan tas i form av en

munnsvaber som eier får tilsendt fra NMBU, tar av hunden selv, og deretter returnerer til

NMBU per post. Uansett om man benytter blodprøve eller munnsvaber, må DNA-prøven

være mottatt av NMBU før øyelysningskostnaden blir refundert.

• Øvre tak for hva man kan få refundert er kr. 1500 ved kun øyelysning eller kr. 2000 ved

øyelysning + blodprøve.

• Utgifter til reise, undersøkelse av hunden eller annet, dekkes ikke.

• Kvittering må vedlegges.



Dersom din hund tilfredsstiller kriteriene over, og du ønsker å få hunden øyelyst og kostnaden 

refundert, gjør du som følger:  

1. Fyll ut skjema for forhåndsgodkjenning og send dette til kimbella@nmbu.no

2. Du får kopi av skjemaet returnert med status «innvilget» eller «avslått» (alle som

tilfredsstiller overnevnte kriterier får refusjon innvilget, men en forhåndsgodkjenning er

likevel hensiktsmessig for å unngå misforståelser).

3. Dersom refusjon innvilges, kan du ta hunden med til veterinær for øyelysning og evt.
blodprøvetaking. Dersom du har krysset av for svaber, får du tilsendt en svaber i posten.

Dersom du har krysset av for blodprøve, får du tilsendt info om blodprøvetaking på e-post.

4. Når øyelysningsstatus er registrert på Dogweb og NMBU Veterinærhøgskolen har mottatt

enten blodprøve eller svaber fra hunden, sender Veterinærhøgskolen deg en bekreftelse

med kopi til Norsk Bichon Havanais Klubb. Du må da sende kopi av kvittering og

kontonummer til NBHK for å få refundert beløpet.

Vi håper og tror dette vil bli et populært medlemstilbud, som også får store positive helseeffekter. 

Kontaktperson NMBU: Kim Bellamy, kimbella@nmbu.no 

Kontaktperson for refusjon NBHK: Elisabeth Bolsgård, leder@nbhk.info 
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