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Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) 
hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. 

På grund av detta önskas att användare undviker att använda 
webbläsarens knappar "tillbaka" och "följande". 
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Allmänt 

Funktionerna i tjänsten 

Genom Omakoira-tjänsten kan såväl veterinärer som övrig klinikpersonal spara in 
uppgifter om id-märkning för både enskilda hundar och hela valpkullar, om 
uppfödaren har sparat sin valpkullsanmälan i Omakoira. På det här sättet blir 
uppgifterna om id-märkningen direkt en del av valparnas uppgifter. 
 
Dessutom kan man på veterinärtjänsternas sidor göra remisser för höft-, armbågs- 
och ryggbilder som bifogas till remisserna i digitalt format. 
 
Också remisserna för syringomyeli skickas via Omakoira även om bilderna skickas 
på cd eller dvd. 
 
Knäutlåtanden kan registreras direkt i Omakoira-tjänsten varvid uppgifterna 
förmedlas omedelbart till hundregistret och avelsdatasystemet på nätet. 
 
Det är möjligt att göra anteckningar för utländska hundar via Omakoira-tjänsten 
om deras uppgifter hittas i Kennelklubbens databas med hjälp av registernumret 
t.ex. till följd av utställningsbesök, avelsbruk eller påbörjad 
importhundsregistrering. I övriga fall skickas deras utlåtanden till Kennelklubben 
på gamla pappersblanketter och röntgenbilderna på cd tillsammans med en 
pappersremiss. 
 
Det bör observeras att man inte kan skicka bilder för hundar som finns i databasen 
på cd, utan dessa avläses endast då de skickas via Omakoira-tjänsten. 

Användarrätt till tjänsten  

Användning av Omakoira-tjänstens veterinärsidor förutsätter inte Kennelklubbens 
medlemskap men om medlemskap finns, kombineras funktionerna till 
medlemsnumret så att man inte behöver komma ihåg olika användarkoder. 
 
Alla veterinärer har automatiskt rätt att använda Omakoira-tjänsten. Tjänsten kan 
utnyttjas genom att man först registrerar sig som användare av tjänsten med hjälp 
av sina personliga bankkoder och veterinärnumret. 
 
På Omakoira-tjänstens sammanslutningssidor kan man uppdatera uppgifter som 
anknyter sig till veterinärkliniken. Uppgifter som kan uppdateras är t.ex. klinikens 
kontaktuppgifter samt veterinärer som jobbar på kliniken. 
 
Veterinärklinikens ansvarsperson kan be om admin-koder från 
omakoira@kennelliitto.fi för användning av dessa funktioner. 
 
Med hjälp av admin-koden kan personen överlåta uppdaterarens behörigheter till 
smådjursskötare så att dessa kan med sina egna koder uppdatera 
veterinärklinikens uppgifter och spara ovan nämnda remisser och utlåtanden på 
veterinärernas vägnar. 

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Det rekommenderas också att admin-koden används endast i början när 
uppdaterarbehörigheten ges åt den första personen. 
 

Så här börjar du använda Omakoira-tjänsten  

Veterinär, Kennelklubbens medlem 

Du kan använda veterinärtjänsterna genom att använda ditt medlemsnummer som 
användarnamn.  
 
Ifall du är en medlem men inte en Omakoira-användare, kan du registrera dig som 
en användare via länken Jag vill registrera mig. Noggrannare anvisningar hittar du 
i Omakoira-instruktionen för medlemmar.  
 
Länken hittas på Kennelklubbens webbplats (www.kennelliitto.fi/sv). Klicka på 
Koiranet-webbtjänster och välj punkten Omakoira.   
 
 

 
 

 
 
Du ser Eläinlääkäri-fliken (Veterinär) efter att ha loggat in i Omakoira-tjänsten, 
ifall veterinärkompetens tillagts åt dig i Kennelklubbens system.  
 

  
 
 
Om du inte kan se Veterinär-fliken när du loggar in till tjänsten, meddela detta till 

http://www.kennelliitto.fi/sv
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omakoira@kennelliitto.fi. Ange också ditt veterinärnummer i meddelandet. 

Veterinär, inte Kennelklubbens medlem 

Före den första användningen bör du registrera dig som användare av tjänsten 
med hjälp av ditt veterinärnummer genom länken Veterinärernas registrering på 
inloggningssidan. 
 
Länken hittas på Kennelklubbens webbplats (www.kennelliitto.fi/sv). Klicka på 
Koiranet-webbtjänster och välj Omakoira.   
 

 

 
 
Programmet frågar efter ditt veterinärnummer samt din e-postadress, till vilket 
identifikationsmeddelandet skickas till. Till sist görs ännu en bankidentifikation 
med dina bankkoder. Identifikationen kan också göras med mobil id.  
 
 

 
 

Om du inte får ett bekräftelsemeddelande i din e-post efter registreringen, 
meddela detta till omakoira@kennelliitto.fi.  
 
Ange också ditt veterinärnummer i meddelandet. 

Övrig personal, Kennelklubbens medlem: 

När veterinärklinikens admin-användare ger dig uppdaterarens rättigheter, berätta 
ditt medlemsnummer åt denna, så kan du använda veterinärtjänsterna med hjälp 
av ditt medlemsnummer som användarnamn.  
 
Innan den första användningen bör du registrera dig som användare av tjänsten 
genom Jag har inte ännu ett lösenord, jag vill registrera mig -länken på 
inloggningssidan.  

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
https://omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/authentication2.aspx
http://www.kennelliitto.fi/sv
mailto:omakoira@kennelliitto.fi
https://omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/authentication.aspx


 INSTRUKTION - Omakoira 

 30.9.2016 6(25) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

FINSKA KENNELKLUBBEN – THE FINNISH KENNEL CLUB 

 
Efter att du gjort de ovan nämnda åtgärderna ser du flikarna Eläinlääkäriasema 
(Veterinärklinik) samt Yhteisötiedot (Sammanslutningsuppgifter). 
 

 
 
 
Om du inte kan se Veterinär-fliken när du loggar in till tjänsten, meddela detta till 
omakoira@kennelliitto.fi. Ange i meddelandet också den klinik du jobbar för. 

Övrig personal, inte Kennelklubbens medlem: 

När du har fått uppdaterarens rättigheter med hjälp av veterinärklinikens admin-
koder får du automatiskt ett meddelande om detta samt ditt användarnamn till 
din e-post. Innan den första användningen bör du registrera dig som användare av 
tjänsten med hjälp av användarnamnet som du fått genom länken på 
inloggningssidan. 

 
Om du inte får ett bekräftelsemeddelande i din e-post efter registreringen, 
meddela detta till omakoira@kennelliitto.fi. Ange i meddelandet också den klinik 
du jobbar för. 

Banidentifikation och mobil id  

Bankkoderna används endast när man registrerar sig till tjänsten för första gången 
och att använda dem är avgiftsfritt. 
 

  

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Sammanslutningsuppgifter-sidans funktioner för uppdaterare  

Uppdatering av veterinärklinikens uppgifter 

Om du har uppdaterarrättighet för en eller i vissa fall flera veterinärkliniker ser du 
fliken Sammanslutningsuppgifter i Omakoira-tjänsten. Benämningen 
Sammanslutningsuppgifter beror på att tjänsten kan användas av även andra 
sammanslutningar än veterinärklinik. 
 
Om personen har rättighet att uppdatera uppgifterna för flera veterinärkliniker 
väljer man rätt klinik i rullgardinsmenyn. 
 

  

Grunduppgifter  

I Grunduppgifter-vyn kan du uppdatera veterinärklinikens adress- och 
kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas när du klickar på                             . 
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Anställda på veterinärkliniken (Kompetenser) 

På Kompetenser-sidan ses endast de personer som har angetts som anställda på 
veterinärkliniken i fråga.  
 
Veterinärernas namn- och adressuppgifter kommer från Kennelklubbens databas.  
 
Utöver veterinärerna visar listan de personer som har befullmäktigats som 
uppdaterare för kliniken i fråga. 
  

 
 

Att lägga till person (veterinär, veterinär med röntgenkompetens, uppdaterare 
för sammanslutningen) för kliniken 

Ifall veterinären som jobbar på kliniken inte syns på listan kan uppdateraren 
kombinera veterinären med kliniken i fråga genom att trycka på                . 
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Sökning av person med veterinärnumret  
 
Då frågar programmet efter veterinärens veterinärnummer och efternamn. 
 

 
 

När uppgifterna har getts och processen går vidare till följande uppgift (Förnamn), 
hämtar programmet veterinärens uppgifter från registret: 

  
  
 
Sökning av person med medlemsnumret 
 
Om du vet personens medlemsnummer i Kennelklubben, kan personens uppgifter 
sökas även med hjälp av medlemsnumret och efternamnet. Medlemsnumret hittas 
t.ex. på bakpärmen av tidskriften Koiramme – Våra hundar eller i 
medlemsavgiftsfakturan.  
 

 
 
 



 INSTRUKTION - Omakoira 

 30.9.2016 10(25) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

FINSKA KENNELKLUBBEN – THE FINNISH KENNEL CLUB 

Sökning av person med namn och adress  
 
Om man inte känner till personens medlemsnummer eller då det inte är fråga om 
en veterinär kan personens uppgifter sökas med namn- och adressuppgifterna. Då 
är det oftast fråga om att befullmäktiga en uppdaterare för veterinärkliniken.  

 
Genom att mata in ett värde i fältet Efternamn öppnas kontaktuppgifternas 
uppdatering.  
 

 
 

Det går att söka efter en person genom att mata in namn- och adressuppgifterna. 
Sökningen från Kennelklubbens system börjar efter att postanstalten har matats in 
(genom att man går vidare till följande fält).  

 
Ifall personens givna namn- och adressuppgifter stämmer överens med en person i 
Kennelklubbens medlemsregister visas personens telefon- och e-
postadressuppgifter. I övriga fall uppstår en ny persons grunduppgifter i systemet. 
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Uppdatering av personuppgifter 
 
Du kan uppdatera personens telefonnummer och e-postadress. Om telefonnumret 
och e-postadressen redan finns i personens personliga grunduppgifter i 
Kennelklubbens system (övre fälten) kan du inte uppdatera dessa.  
 
Om du är säker på att personen arbetar endast på den klinik vars uppdaterare du 
är kan du mata in e-postadressen och telefonnumret i de nedre fälten.  
 
Obs! Uppgifterna sparas också i personens personliga grunduppgifter och kan 
således synas även på andra ställen.  
 
Personens uppgift på veterinärkliniken  
 
I rullgardinsmenyn finns de kompetenser som är giltiga och som antecknats för 
personen i Kennelklubbens system.  
 
 

 
 
Man väljer lämplig kompetens från rullgardinsmenyn och trycker på                     . 
Veterinären har nu kopplats till kliniken i fråga. Ett automatiskt e-
postmeddelande skickas till personen som tillagts.  
 
OBS! 
Veterinären bör ha kompetensen Veterinär och därtill kan hen ha övriga 
specialkompetenser. Därför bör kompetensen Veterinär alltid ges först. 
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Uppdatering av veterinärens uppgifter  
 
Kontaktuppgifterna som visas på skärmen är veterinärens personliga 
kontaktuppgifter. De kan alltså inte ändras. 
 
Om du misstänker fel i personens hemadressuppgifter kan du kryssa för punkten 
Kolla adressuppgifterna i Itellas service. Då skickar systemet personens 
uppgifter till Itellas adresstjänst för kontrollering.  
 
Ifall adressförändringarna är uppdaterade och personen kan identifieras i Itella, 
skickar Itella de aktuella adressuppgifterna till systemet. Detta sker dock inte 
genast. Det kan ta flera dagar för återkopplingen att komma, beroende på hur 
ofta uppgifterna uppdateras. 
 
 

 
 
 

Tryck till slut på                        . 

 

Person hittas inte 
 
Om en person med givet veterinärnummer eller medlemsnummer och efternamn 
inte hittas i systemet, ger programmet ett meddelande om detta. 

 
 
Kolla uppgifterna du gett. Om uppgifterna är korrekta, skicka meddelande till 
omakoira@kennelliitto.fi, där man kontrollerar om veterinärens uppgifter finns i 
databasen. 
 

  

mailto:omakoira@kennelliitto.fi
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Att ta bort veterinär från kliniken  

Om en veterinär som inte (längre) jobbar på kliniken finns på listan kan personen 
avlägsnas från listan genom att föra muspekaren på personen i fråga och trycka på                          

. 
 
Obs! Om personen slutar helt och hållet att jobba på veterinärkliniken ska alla 
kompetenser i anslutning till hen tas bort från veterinärklinikens uppgifter.  
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Veterinärfliken och hur den syns 

Uppdateraren som registrator 

En person som har auktoriserats som uppdaterare kan göra anteckningar på 
veterinärens vägnar. När personen har fått uppdaterarens rättigheter ser personen 
utöver sammanslutningsuppgifter-fliken också fliken Veterinär / Veterinärklinik.  
 
En veterinär kan alltså mata in uppgifter på en annan veterinärs vägnar, om denna 
har uppdaterarens rättigheter. 
 

 
 
 
Man väljer från listan till vänster på veterinärklinikens sida den veterinär på vars 
vägnar man fungerar i Omakoira-tjänsten. 
 

 
 
  



 INSTRUKTION - Omakoira 

 30.9.2016 15(25) 

 

 

Suomen Kennelliitto ry.       Vaihde (09) 887 300 
Kamreerintie 8         Fax (09) 8873 0331 
02770 Espoo         www.kennelliitto.fi 

FINSKA KENNELKLUBBEN – THE FINNISH KENNEL CLUB 

Veterinären som registrator 

Du ser Eläinlääkäri-fliken (veterinär) ifall man antecknat veterinärkompetens åt 
dig på veterinärkliniken i fråga (men inte uppdaterarrättigheter). 
Sammanslutningsuppgifter-fliken syns inte.  
 
 

 
 
Funktionerna på veterinär-fliken är nästan de samma som hos 
samfundsuppdateraren, men du kan inte göra anteckningar på en annan veterinärs 
vägnar. För detta krävs kompetens för samfundsuppdaterare.  
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Veterinärens Omakoira-tjänster 

Id-märkningar 

På Omakoira-tjänstens Veterinär(klinik)-flik kan man anteckna id-
märkningsuppgifter direkt i hundregistret.  
Med Valpkullens id-märkning-funktion (Pentueen tunnistusmerkintä) kan du 
behändigt gå vidare med tikens registernummer till att spara id-
märkningsuppgifterna för hela valpkullen. 
 

 
 
 
Om det är frågan om en enskild hunds id-märkning får du fram rätt hund med 
registernumret eller FIX-hundens identifieringsnummer (Koiran 
tunnistusmerkintä). 
 

 

Röntgenremiss 

Du kan skicka röntgenbilder i dicom-format för officiell avläsning via Omakoira-
tjänsten (Röntgenlähete).  
 

 
 
I Omakoira-tjänsten syns remisser som är på hälft och remisser som är under 
behandling i Kennelklubben under sina egna rubriker. När ett officiellt utlåtande 
har getts om bilderna avlägsnas remissen från den här listan.  
 
Resultatet syns inte nödvändigtvis i det här skedet i avelsdatabasen på nätet - det 
publiceras först när utlåtandeavgiften har betalats. 
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En ny remiss kan påbörjas med att söka hundens uppgifter vid punkten Uusi 
lähete genom att mata in hundens register- eller ID-nummer. Du kan 
fortsätta bearbetningen av en halvfärdig remiss genom att klicka på länken 
vid remissen i fråga under Omat keskeneräiset lähetteet (Halvfärdiga 
remiss).  
 
 

 
 

Uppgifterna i remissen matas in genom att klicka på Aloita uusi lähete (Påbörja 
ny remiss). Efter det väljs typ av remiss (lonkkanivel – höftled, kyynärnivel – 
armbågsled, selkä – rygg). 
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Då du klickar på                  -knappen öppnas en ruta i vilken remissens 
grunduppgifter kan matas in.  

 
 
 
Klicka till sist Tallenna (spara). 
 
Innan du skickar bilder till Kennelklubben, printa ut från Omakoira-tjänsten med 
hjälp av ikonen i röntgenremissen samtycket som hundens ägare bör underteckna 
innan bilderna skickas. Spara det undertecknade pappret minst besvärstiden, dvs. 
90 dagar. 
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Du kan fortsätta på remissen efter att hundägaren undertecknat samtycket och 
efter att du antecknat detta i systemet genom att klicka på Suostumus 
allekirjoitettu, jatka (Samtycket har undertecknats, fortsätt).  
 
Efter det kan du ladda röntgenbilderna som bilaga till remissen från Lisää rtg-
kuva-knappen (tillsätt rötngenbild). Systemet tilldelar varje remiss en individuell 
arkivnummer.  
 
 

 
 
Om det är oklart hur du tar bilderna i dicom-format från röntgenapparaten till 
remissen, kontakta representanten för din egen apparat som gärna ger råd i 
situationen. 
Till höftremissen bör bifogas endast höftbilder och till armbågsremissen på 
motsvarande sätt armbågsbilder. Ryggremisserna tillsammans med sina egna bilder 
görs helt separat. 
 
Remissen och bilderna visas skilt för veterinären som ger utlåtandet och arbetet 
försvåras om fel bilder har bifogats till remissen. Allra tydligast kommer 
uppgifterna fram om ryggar, höfter och armbågar har undersökts som skilda 
undersökningar på röntgenapparaten. Ett undersökningsnummer får inte ha bilder 
för flera än en hund eftersom vidarebehandlingen av bilderna i utlåtandeskedet 
blir omöjligt. 
 
Om hunden som undersöks har genomgått en operation som påverkar lederna, 
bifoga hundens journal. 
 
Kom till slut ihåg att markera remissen som färdig för behandling och spara den. 
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Programmet förutsätter att ID-numret har kontrollerats och att punkten 
Tarkastettu (Kontrollerad) har kryssats för.  
 

 
 

 
Röntgenremissen kan tas bort helt och hållet genom att klicka på        -knappen. 
 

 
 

Knäutlåtande 

 
Då du börjar anteckna knäutlåtandet ska du först ange hundens registernummer 
eller ID-nummer och klicka sedan på Aloita uusi lähete (Påbörja en ny remiss). 
 

 
 
 

 
 
Programmet förutsätter att ID-numret har kontrollerats och att punkten 
Tarkastettu (Kontrollerad) har kryssats för. 
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Resultat för vänster och höger knä väljs i rullgardinsmenyn.  
 

 
 
Klicka på Tallenna för att spara uppgifterna.  

 

Syringomyeliremiss 

 
I menyn kan väljas Syringomyelialähete (syringomyeliremiss) om du har 
kompetens för utförandet av syringomyeliundersökningar.  
 
Börja med att ange hundens registernummer eller ID-nummer och klicka sedan på 
Hae (Sök).  
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Klicka sedan på Uusi lähete för att påbörja en ny remiss.  

 

 
 
 
 
Mata in de behövliga uppgifterna och klicka på Tallenna (Spara).  
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Behandling av en remiss som beställs i förväg  

Kunden kan beställa remissen på förhand via Omakoira-tjänsten. Då syns remissen 
i punkten Esimaksettu tai keskeneräinen lähete (Förhandsbetald eller halvfärdig 
remiss). 
 

 
 
 
Remissen kan öppnas genom att klicka på Avaa lähete (Öppna remissen).  
 
Hundägarens uppgifter syns på remissen om hen gett tillstånd till att dessa 
förmedlas till veterinärkliniken. Om tillstånd inte getts måste uppgifterna fyllas i.  
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Kontrollera hundens ID-nummer och ge utlåtande. Hundens testikelstatus kan vid 
behov uppdateras i det här skedet.   
 
Alla uppgifter kommer ännu en gång fram för godkännande. Godkänn uppgifterna 
genom att klicka på Hyväksy.  
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Uppgifterna sparas och blir synliga bl.a. i avelsdatabasen genast efter 
godkännandet.  
 
Utlåtandet kan skrivas ut åt kunden via knappen Lataa lausunto (Ladda ner 
utlåtande).  

 


