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Motion till Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2017
Byte av avläsare vid omröntgen
Ägarna till hundar som får en anmärkning vid första röntgentillfället av HD/ED/knä väljer många
gånger att röntga om sin hund. Det har uppmärksammats att vid en omröntgen av HD/ED/knä har
samma avläsare bedömt även dessa röntgenplåtar. Många hundägare känner sig inte riktigt bekväma
med detta. Hundägaren kan ha varit till en ny klinik, rest långt och vill att någon tar sig an dem med
nya ögon.

Förslag
Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) yrkar på att
Kennelfullmäktige (KF) beslutar att SKK ska ta fram en reviderad arbetsordning som säger att vid
omröntgen ska de inskickade röntgenplåtarna inte bedömas/tilldelas samma avläsare som vid första
tillfället. Även detta går hand i hand med en transparant organisation, vilket kan medföra att SKK:s
medlemmar får en större acceptans för de ledresultat som meddelas.
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Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Spaniel och Retrieverklubben
angående byte av avläsare vid omröntgen"
Bakgrund
I dagsläget blir alla röntgenbilder, oavsett om dessa är de första bilderna som tas av hunden
eller om det är en omröntgen, avlästa av den avläsare som har det arbetspass som inträffar
närmast i tid efter det att röntgenbilderna kommit till SKKs kansli. De allra flesta
röntgenbilder är idag digitala och laddas upp på kliniken direkt in till SKKs
digitalröntgensystem. I detta system är det inte möjligt att särskilja eller markera ärenden
för hantering av en viss avläsare.
Den avläsare som läser av ett ärende får via den ruta som är ikryssad på röntgenremissen vid
omröntgen, information om att det är fråga om omröntgen. I dessa fall inhämtas bilder från
de tidigare röntgentillfällena för att avläsningen ska kunna ske i enlighet med regelverket där
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SKKs digitalröntgensystem ser avläsaren inte heller vilken (eller vilka) avläsare som tidigare
bedömt ärendet.
Förslaget innebär att IT-utveckling av det befintliga digitalröntgenprogrammet skulle behöva
ske för att tillgodose motionärernas önskemål. Det skulle även innebära avsevärt längre
väntetid vid omröntgen i de fall där den/de avläsare som ännu inte läst av ärendet är
frånvarande under en längre period vid arbetstoppar på ordinarie arbetsplats, semester eller
sjukdom.
CS föreslår KF att motionen därmed är besvarad och att den ska ingå i uppdraget som CS
begärt rörande HD.

Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Kommer kräva mer betydande förändringar av nuvarande IT-stöd och
därmed kostnader i flera hundratusenkronorsklassen.

Administrativt:

Kommer leda till att enskilda ärenden kan bli liggande genom att annan
veterinär än den som ursprungligen bedömde bilden tjänstgör.

