
  

 
 

 
 

 

 

Information från SKKs avdelning för avel och hälsa hösten 2019 

 

Röntgen/ledhälsa 

 

Stopp för plegicil  

Från och med den 1 januari 2020 avläser SKK inte hund som är sederad med 

acepromacin (plegicil.) 

Ändringen är ett beslut av SKKs högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige och 

bottnar i den utredning om HD-avläsning som genomförts under 2018-2019. 

 

Stopp för analoga röntgenbilder  

Från den 1 januari 2021 avläser SKK Inte längre analoga röntgenbilder. Ändringen är 

ett beslut av SKKs högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige och bottnar i den 

utredning om HD-avläsning som genomförts under 2018-2019. 

 

Avläsning av knäleder hos boxer har upphört 

Från och med den 1 juli 2019 läser SKK inte längre knäleder hos boxer.   

 

Ingen ED-avläsning för kondrodystrofa raser  

Enligt ett beslut av SKKs avelskommitté kan kondrodystrofa raser inte få ED-avläsning 

genomförd. De raser som berörs av beslutet är: tax, welsh corgi cardigan, welsh corgi 

pembroke, skye terrier, pekingese, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso, 

västgötaspets och bassetraser förutom basset hound. 

 

Beställning av röntgenremisser 

För er som fortfarande sänder in analoga röntgenärenden vill vi påminna om att 

beställa röntgenremisser för 2020. Både remisser och röntgenbroschyrer går att 

beställa via vet@skk.se eller på 08-795 33 66. Kom ihåg att kasta de gamla remisserna 

för 2019 i samband med årsskiftet så att hundägaren betalar in rätt summa för 

avläsning. 
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Nya hälsoprogram 

 

Hälsoprogram för bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops 

Ett hälsoprogram på nivå 1 (central registrering) i form av ett hälsointyg med fokus på 
andning och temperaturreglering har införts under 2019. Hälsoprogrammet är 
utformat för kortskalliga/trubbnosiga raser och införs till att börja med för dessa fyra 
raser. Nivå 1 innebär central registrering av undersökningsresultatet utan krav på 
undersökning. 

 

Nytt hälsoprogram för dobermann samt förändringar av befintliga hälsoprogram för 

rasen 

Ett hälsoprogram avseende hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati, DCM införs 2020 
-01-01 för dobermann. Hälsoprogrammet är på nivå 1 (central registrering).  

I samband med införandet av det nya hälsoprogrammet ändras rasens hälsoprogram 

för ögon till nivå 1. Rasens hälsoprogram för HD ändras till index nivå 3.  

 

Hälsoprogram för welsh corgi cardigan: DNA-test för rcd3-PRA 

Ett nytt hälsoprogram avseende rcd3-PRA införs för welsh corgi cardigan har införts 

under 2019. Hälsoprogrammet, som innebär DNA-test för rcd3-PRA, införs på nivå 1 

(central registrering).  

 

Hälsoprogram för perro de agua espanol: DNA-test för prcd-PRA 

Ett nytt hälsoprogram avseende prcd-PRA för perro de agua espanol införs. 

Hälsoprogrammet, som innebär DNA-test för prcd-PRA, införs på nivå 1 (central 

registrering). 

 

Fler indexraser från januari 2020 

Från januari 2020 införs HD-index för två nya raser, dobermann och breton, efter 

ansökan från ras- och specialklubb.  

 

Mer information om de olika hälsoprogrammen samt remisser mm finns på SKKs 
webbplats för djursjukhus och kliniker: www.skk.se/skk-klinikwebb 
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 God Jul och Gott Nytt år!  

Frågor? 

Kontakta oss gärna via e-post 

vet@skk.se eller telefon 08-795 33 66 

om ni har några frågor! 

Mer information 

Besök oss gärna på SKK Klinikwebb 

via www.skk.se/skk-klinikwebb 

Där finner du all information om 

remisser, regelverk och allt annat du 

behöver veta om SKKs hälsoprogram 

och arbete för sunda hundar! 

Julstängt! 

SKKs kansli har stängt från den 21 december 2019 och öppnar åter 2 januari 2020. Under 

denna period sker ingen avläsning av röntgenärenden och inga hälsoresultat registreras. 

Vi svarar inte heller på frågor via telefon eller e-post. Första avläsningsdag efter helgerna 

är den 7 januari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter 2020 
 

Röntgenavläsning 

HD/ED (1 led) 325 

HD, ED (2 leder) 475  

 

Övrigt 

Ögonblanketter 50 

Patellastatusblanketter 50 

Hjärtstatusblanketter 50 

 

Blankettbeställning 

E-post blanketter@skk.se 

Telefon  08-795 33 77 
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