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Förslag att ge CS ett uppdrag om att tillsätta en HD-utredning
Till årets KF har det lämnats in fem motioner som rör SKKs hälsoprogram för ett stort
antal raser när det gäller höftleder. Därutöver har det varit och förs tidvis omfattande
diskussioner beträffande SKKs avläsarservice, inte minst på sociala media.
Under de år som gått sedan millennieskiftet har flera förändringar skett som har
påverkat utfallet av vilken status enskilda hundar fått vid bedömningen av hundens
höftledsstatus.
I början av 2000-talet övergick SKK till att tillämpa FCIs bedömningsskala
A-E för höftleder.
Vidare skedde samtidigt en väsentligt ökad användning av andra
sederingspreparat än tidigare. Dessa preparat ger kraftigare
muskelavslappning än tidigare mest använda preparat. Förändringen
innebär att fler hundar med HD kan upptäckas eftersom ledslapphet kan påvisas
i högre utsträckning än tidigare. Sederingspreparat är en av de faktorer som

ingår i indexberäkningarna för de raser som har kunnat få ett index för
hundens nedärvningsförmåga avseende höftledsdysplasi.
Sedan drygt fem år tillbaka har ett väsentligt skifte skett av hur
veterinärklinikerna fotograferar av hundens höftleder. Från att tidigare
enbart varit analoga bilder sker idag till mer än 90 % av fotograferingen
med hjälp av digital utrustning där det är enklare att skicka flera bilder.
Även denna förändring har sannolikt lett till att enskilda hundars
ledstatus mer säkert har gått att fastställa.
Utöver ovanstående har det också påvisats möjliga effekter av att hundars
genomsnittliga vikt i flera raser har ökat vilket är en känd riskfaktor för sämre
höftledsstatus. En ökad användning av utländska hundar med okänd och oftast sämre
höftledstatus kan också ha bidragit till sämre höftledsstatus.
CS finner att antalet och innehållet i aktuella motioner och pågående diskussioner
samt de förändringar som beskrivits ovan starkt motiverar en övergripande utredning
av SKK:s HD program.
För att få en helhetsbild och ett säkrare underlag för eventuella åtgärder föreslås att
CS får ett uppdrag att tillsätta en HD – utredning med uppgift att
1. Utvärdera det nuvarande hälsoprogrammets effekter på HD utfallet över olika
tidsperioder
2. Analysera vilka faktorer som positivt eller negativt kan ha påverkat utfallet över
olika tidsperioder

3. Säkerställa att de frågeställningar som Svenska Brukshundklubben och Svenska
Spaniel-och Retrieverklubben påpekat i sina motioner besvaras angående:
a. Öppen redovisning av slapp led
b. Dubbelsidiga resultat avseende ED och HD ska visas på SKK Hunddata
c. Redovisning av kvalitetssäkring av avläsare
d. Byte av avläsare vid omröntgen
e. Årlig redovisning av omröntgen och överklagan till nordiska panelen
4. Föreslå eventuella åtgärder avseende arbetsordningar och former för
redovisning av resultat med anledning av ovanstående
CS menar att fram till dess att HD-utredningen presenterar sina slutsatser och
eventuella förslag till åtgärder ska inga förändringar som inte redan är beslutade
införas i hälsoprogram för HD.
Ambitionen bör vara att utredningen presenterar sina resultat under hösten 2018.
CS avser att presentera medlemmarna i den utredningsgrupp som ska genomföra
uppdraget vid Kennelfullmäktige. Gruppen ska vara sammansatt av medlemmar med
veterinärmedicinsk, statistisk och praktisk kompetens inom området.
Liknande diskussioner kring utvecklingen av HD-statusen förs också i våra grannländer.
Sedan många år tillbaka gör de nordiska avläsarna en kontinuerlig kvalitetssäkring så
att avläsningarna sker på ett likartat sätt. CS avser föreslå att utredningen också
involverar studier av vad som sker i framför allt de nordiska länderna.
Med hänvisning till ovan finner CS det vara mest ändamålsenligt att innan eventuella
större ändringar sker i nuvarande regler, praxis och administrativa rutiner att en
grundlig analys sker av ovanstående effekter som sannolikt i olika grad har påverkat
enskilda hundars resultat och rasers utveckling rörande HD-status.
CS föreslår KF att CS får detta uppdrag och att samtliga motioner i punkt 27:1-5
därmed anses besvarade och ska ingå i uppdraget.

