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Motion till Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2017
Öppen redovisning av slapp led
I FCI:s internationella röntgencertifikat noteras inte slapp led. Endast om hundägaren själv är lite driftig
och ringer upp Svenska Kennelklubbens (SKK) avläsare meddelas detta. Tidigare har man kunnat
röntga om hundar med slappa leder. Nu meddelas hundägaren att det inte är någon idé. Resultatet vid
omröntgen kommer att vara detsamma. OBS! Detta meddelas bara de hundägare som kontaktar
avläsarna.
Den hundägare som inte ringer avläsarna på SKK vet inte att hunden är ledslapp (pga. att den
informatLonen_saknas_p^
röntgen och avläsning alldeles i onödan.

Förslag
Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) yrkar därför på
att Kennelfullmäktige (KF) beslutar att SKK på FCI:s Internationella certifikat noterar/informerar om
hunden har slapp led. SBK och SSRK yrkar vidare att SKK förtydligar för sina medlemmar om slapp
led och omröntgen av dessa.

Svenska Brukshundklubben
Enligt uppdrag
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Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Enligt uppdrag
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Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och Retrieverklubben
angående öppen redovisning av slapp led
Bakgrund
Ledslapphet ingår som en del i begreppet höftledsdysplasi (HD). Att särskilt stor vikt alltid
ska läggas vid den bild som visar högst grad av ledslapphet framgår av information på SKKs
webbplats (bl.a. i häftet "Avel" samt i artiklar om HD). Informationen hittas exempelvis
genom en sökning på ordet "ledslapp" alternativt "slapp led". Bakgrunden till denna FCIregel är att en hund med slappa leder kan uppvisa ledslappheten på en röntgenbild men inte
på nästa (eller vice versa) även om bilderna är tagna strax efter varandra (se exempel i
artikeln "Höftledsröntgen - kvalitetssäkringen fortsätter" på SKKs webbplats). Ledslapphet
kan alltså vara svår att upptäcka och sannolikt missas en del slappa leder på grund av att
ledslappheten inte syns på den/de bilder som skickas in för avläsning. Hunden får i ett
sådant fall ett falskt bra resultat vilket kan leda till tråkiga överraskningar längre fram om
hunden går i avel. Även om slappheten i sig ibland kan minska över tid har den ärftliga
benägenheten att för ledslapphet/HD inte förändrats. Därför tillmäts alltid den bild som visar
högst grad av ledslapphet störst betydelse, oavsett när i tiden den tagits. Detta innebär dock
inte att slapphet tillmäts större betydelse än de andra parametrar som ligger till grund för
helhetsbedömningen av leden. Om ledslappheten haft avgörande betydelse för resultatet av
avläsningen kan dock en förbättring av resultatet inte komma i fråga även om en omröntgen
resulterar i bilder som inte avslöjar någon ledslapphet alls. Man bör ha i åtanke att kroppen
som en reaktion på brist på stabilitet i en led reagerar på detta genom att bilda vävnad som
är mer stram runt leden så det som ses som en minskad slapphet kan vara kroppens försök
till läkning av något som är onormalt.
Som motionärerna påpekar ingår inte någon separat bedömning av ledslapphet i FCIs
röntgenavläsningskriterier. Höftleden bedöms i sin helhet och eventuell slapphet vägs
samman med andra parametrar som exempelvis passform. Att lägga särskilt stor vikt vid ett
visst kriterium (i detta fall ledslapphet) är inte i linje med den avläsningsform som FCI
tillhandahåller. Att rutinmässigt notera om slapphet finns kan bli missvisande då det i många
fall inte enbart är slappheten som ligger till grund för det aktuella avläsningsresultatet.
En hundägare som vill ha information om på vilka grunder hunden har fått sitt HD-resultat
har i Sverige möjlighet att kontakta den avläsare som gjort den aktuella bedömningen och få
en beskrivning av varför leden bedömts med den aktuella graden. Denna service är i ett
internationellt perspektiv mycket ovanlig men något som SKK prioriterat för att ge
hundägaren möjlighet till så mycket information som möjligt.
Omröntgen i större skala och/eller på lösa grunder kan inte anses vara etiskt försvarbart då
den för undersökningen obligatoriska sederingen innebär en påfrestning för hunden. Ett
beslut om eventuell omröntgen bör därför föregås av ett noggrant övervägande där ett
samtal med den expert som utfört bedömningen torde utgöra en mycket viktig del av
beslutsunderlaget.

CS föreslår KF att uppdra till CS att se över om informationen avseende
bedömningskriterierna vid omröntgen kan förtydligas ytterligare. Det är dock inte rimligt att
information på denna detaljnivå lyfts fram framför information av mer övergripande slag.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad och ska ingå i uppdrag som CS begärt
rörande HD.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Innebär viss IT-utveckling dock av mindre ekonomisk karaktär

Administrativt:

Om projektet ska prioriteras högt innebär det att andra tidigare prioriterade
projekt skjuts framåt i tiden.

