Information från SKKs avdelning för avel och hälsa hösten/vintern 2020

Nu går vi mot årsskifte och vi vill passa på att tacka er för det gångna året och blicka
framåt mot det nya! Under 2020 lanserade vi SKKs nya verktyg för administration av
röntgenbilder. Mer information samt tips och råd kring detta finns i bilagan Nya SKK
röntgen.
Från och med årsskiftet upphör, som vi tidigare informerat om, också möjligheten att
skicka in analoga röntgenbilder för avläsning.

Nytt DNA-test godkänt för registrering
SKKs avelskommitté beslutade i november att registrera resultat för DNA-test
avseende sjukdomen neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) hos rasen alpenländische
dachsbracke. NCL orsakas av en mutation i CLN8-genen. DNA-testet för sjukdomen är
framtaget av schweiziska och tyska forskare och tillhandahålls av Berns Universitet.
Hälsoprogrammet avseende NCL är på nivå 1, vilket innebär central registrering utan
krav på test av avelsdjur.

Totalt registrerar SKK i dagsläget information för drygt ett 20-tal DNA-tester. En del är
tillämpliga i mer än en ras, men de flesta är rasspecifika. Information om de DNAtester som registreras av SKK finns på SKK Klinikwebb. När du vill använda någon av
dessa DNA-tester ska SKKs remiss alltid användas som komplement till laboratoriets
remiss. Denna hittar du längst ner på sidan för det aktuella testet.

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

Datum/Date
2020-12-03

Avgifter 2021
Röntgenavläsning
HD/ED (1 led)

340

Mer information

HD, ED (2 leder)

500

Besök oss gärna på SKK Klinikwebb
via www.skk.se/skk-klinikwebb

Övrigt
Ögonblanketter

50

Patellastatusblanketter

50

Hjärtstatusblanketter

50

Där finner du all information om
remisser, regelverk och allt annat du
behöver veta om SKKs hälsoprogram
och arbete för sunda hundar!

Blankettbeställning

Frågor?

E-post

blanketter@skk.se

Telefon

08-795 33 77

Kontakta oss gärna via e-post
vet@skk.se eller telefon 08-795 33 66
om ni har några frågor!

Julstängt!
SKKs kansli har stängt från den 23 december 2020 och öppnar åter 4 januari 2021. 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 5 januari 2021.

God Jul och Gott Nytt år!
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