
Schäfern Nemo  
var en av de första  
i nya SKK Röntgen

Under sommaren provkördes det nya systemet SKK Röntgen på Universitets-
djursjukhuset i Uppsala, UDS. Cecilia Tideström har beställt röntgenavläsning 

 för sin unga tyska schäferhundshane Nemo på Svenska Kennelklubbens  
webbplats och nu är det dags för besök på röntgenkliniken på UDS.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDHOLM

Nemo vom Scandinawian är stor och välbyggd. Trots 
att han bara är 13 månader väger han nästan 40 kilo. 
Han når matte Cecilia Tideström till höften. Nemo är 

väluppfostrad och lyssnar noga på allt Cecilia säger.
– Nemo är otroligt vänligt sinnad, säger Cecilia och klap-

par sin stora kompis på huvudet. Han är glad och arbetsvillig, 
samtidigt som det finns allvar och beslutsamhet i honom när 
det fordras i träningen. Precis som en schäfer ska vara!

Cecilia är pensionär efter att ha arbetat som veterinär i 
över 40 år. I ett decennium ägnade hon sig åt Försvarsmak-
tens schäfrar, och det egna rasvalet är ingen slump.

– Nemo är min fjärde schäfer. Jag har möjlighet att ägna 
mig mycket åt honom. Utöver den dagliga motionen tränar 
vi spår, lydnad och skyddsarbete i en disciplin som heter IGP 
(tidigare IPO). Mitt mål är att han ska bli en tävlingshund.

Cecilia har röntgat alla sina schäfrar och nu är det dags 
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Cecilia och 
Nemo på väg 
till röntgen.

▶
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46-50 HUNDHÄLSA höftröntgen.indd   4946-50 HUNDHÄLSA höftröntgen.indd   49 2020-09-15   09:122020-09-15   09:12



för Nemo att genomgå undersökningen. Dels ger det Nemos 
uppfödare möjlighet att utvärdera sin avel, dels är det viktigt 
för Cecilia att veta att han har fina leder som håller för den 
träning de fokuserar på.

– Visar det sig att han har någon anmärkning på höfterna 
eller armbågarna kommer jag att anpassa träningen efter det. 
Kanske blir det då inte så mycket skyddsarbete utan mer av 
till exempel spår- och lydnad. Samtidigt går jag ju hem efter 
undersökningen med samma hund som jag kom hit med och 
Nemo har aldrig varit halt eller haft ont någonstans.

Höftleder, armbågsleder – men också rygg
Nemo ska röntga både höftleder och armbågsleder. Dessa 
undersökningar ingår i SKKs 
centrala hälsoprogram för 
hans ras. Dessutom vill Cecilia 
att djurvårdaren som sköter 
röntgentekniken, Tim Löfling, 
också tar ett par  röntgenbilder 
på Nemos rygg. Det händer 
att schäferrasen har problem i 
framför allt ländryggen. Rygg-
bilderna skickas inte till SKK.

Cecilia har beställt Nemos röntgen på SKKs e-tjänst SKK 
Röntgenavläsning. Hon har fyllt i remissen och betalat för 
avläsningen. 

– Det var väldigt enkelt. Jag använde min mobiltelefon, 
skrev in hans registreringsnummer och då kom alla upp-
gifter upp automatiskt! När jag skulle betala strulade det lite, 
så jag fick använda min vanliga dator hemma. Men systemet 
testkörs ju just nu, och då får man räkna med lite barnsjuk-
domar. Att beställa röntgenundersökning på internet ligger  
i tiden och det var mycket lättare än jag hade förväntat mig.

Så går undersökningen till
Den här dagen får Nemo klara sig utan frukost. Cecilia har 
gått en lång morgonrunda med honom så att han är väl-
rastad. När de kommer in till djursjukhuset anmäler de sig 
i receptionen. Nemo vägs och sedan får han och matte gå 
raka vägen in till röntgenavdelningen. Tim Löfling kollar 
att  Nemos chipnummer stämmer med uppgifterna i datorn. 
Veterinär Margareta Uhlhorn kommer in och lyssnar på hans 
hjärta och sedan får Nemo en sederingsspruta av leg i- 
timerade djursjukskötaren Iraj M Tabaei. Sederingen gör  
att Nemo blir trött och av slappnad och det är lättare att han-
tera honom på röntgen bordet. Där är det viktigt att han ligger 
alldeles rätt och helt stilla.

Cecilia och Nemo sätter sig 
i undersökningsrummet och 
väntar. Det dröjer bara en kvart 
innan Nemos ögon faller ihop.

– Han är stabil mentalt, sä-
ger Cecilia, då verkar medici-
nen snabbare än om han hade 
varit nervös till sin läggning.

Nemo får en munkorg i 
tyg över nosen. Även om han inte skulle komma på tanken 
att stöka är det rutin och alla hundar måste ha den. Cecilia 
och Tim tar på sig tunga blyförkläden och en blykrage som 
skyddar dem mot röntgenstrålningen. 

Det fordras tre personer för att lyfta upp Nemo på 
 röntgenbordet.

Tim lägger Nemo till rätta. Cecilia ställer sig vid huvud-
ändan och pratar med sin hund. Han slår några slag med 
svansen, men rör sig inte ur fläcken. När Nemos höfter  röntgas 
ligger han på rygg.  Bilderna på ländryggen tas både i ryggläge 
och från sidan. Allra sist röntgas armbågs lederna, en i taget. 
Allt måste bli rätt för att SKKs avläsare ska kunna bedöma 
bilderna på höfterna och armbågarna på ett riktigt sätt.

Röntgenfotograferingen går snabbt och smidigt. Så snart 
bilderna är tagna kan Tim se dem på en skärm ovanför rönt-
genbordet. 

En trött och dåsig Nemo lyfts ner på golvet igen. Han får 
en uppvakningsspruta, en så kallad antidot och långsamt 
kvicknar han till. Cecilia sitter kvar med honom tills han  
är stadig på benen igen och kan promenera ut till receptionen 
där det är dags att betala för undersökningen. Tidigare   
betalade hundägaren också för SKK-avläsningen hos 
veterinär kliniken, men den delen är ju redan avklarad.

– Nya SKK Röntgen är mycket smidigare och mer 
 lättarbetad än vår gamla hantering, säger Tim när han 
 skickar röntgenbilderna till SKK för avläsning. Vi slipper 
också problem med ägare som kommer hit för att röntga sina 
hundar men som glömt registreringsbeviset eller tävlings-
licensen hemma. Alla hundens uppgifter finns i systemet 
i och med att  remissen beställts och fyllts i innan under-
sökningen.

Nå, hur gick det då för Nemo? Några dagar efter under-
sökningen finns hans resultat på SKKs e-tjänster Avelsdata 
och Hunddata. Cecilia får ett mejl med röntgencertifikatet 
som hon själv skriver ut.

– Jag är jätteglad! Nemos höftleder bedömdes som A, det 
vill säga alldeles utmärkta, och armbågarna var lika fina, 
berättar Cecilia. Bättre kunde det inte bli.  ●

”Visar det sig att han har någon 
anmärkning på höfterna eller 

armbågarna kommer jag  
att anpassa träningen efter det”

Nemo efter undersökningen, trött och fortfarande 

påverkad av sederingssprutan. 
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