En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande
När man vill minska förekomsten av ärftliga sjukdomar, är det viktigt att ha kännedom om varenda individs
sjukdomar, även om undersökningen kanske inte helt har uppfyllt de formella procedurerna. Därför kan
man i Kennelklubbens databas registrerat också resultaten som har antecknats som inofficiella.
Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Kennelklubben mottar bilder från magnetundersökningar (syringomyeli) för sjuka hundar, även om bilderna
inte var tagna av en syringomyeliveterinär som godkänts av Kennelklubben.
Inofficiella resultat för sjuka hundar registreras för närvarande vid följande sjukdomar:
•
•
•
•
•
•
•

höftledsdysplasi (HD)
armbågsledsdysplasi (ED)
inkongruens i armbpgsled (INC)
osterokondros i bogled (OC)
patellaluxation
sjukdomar som omfattas av ryggstruktion
syringomyeli

Höftleds-, armbågsleds-, bogleds- eller ryggröntgen/CT
•

•
•
•
•

Veterinär/klinik skriver en elektronisk inofficiell remiss för hundens bild/bilder i Omakoira eller
genom patientprogram och laddar röntgenbilder på remissen. Möjliga datortomografibilder skickas
till Kennelklubben möjligast men länken i e-post eller med Wetransfer (www.wetransfer.com). CTbilder kan skickas med CD/USB-minne per post.
På remissen antecknas att hunden har genomgått operation som påverkar utlåtandet eller att
hunden har behandlats med läkemedel eller att man har varit tvungen att avliva den pga.
sjukdomen/defekten
Resultaten för en sjuk hund registreras utan avgift
Bilaga sjukjournal och eventuella tidigare röntgenbilder och datortomografiresultat till remissen
Ägaren godkänner remissen i Omakoira.
Röntgenbilderna behöver inte uppfylla de krav som ställs vid officiell röntgenavläsning. Resultatet
registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav
som ingår i PEVISA-program.

• Patellaundersökning
•
•
•
•

Veterinären skriver inofficiell knäremissen i Omakoira och registrerar resultatet i avelsdatasystemet
Sjukjournalen ska bilaga till remissen
Ägaren godkänner remissen i Omakoira.
Till en hund som har opererats på grund av patellaluxation anges anteckningen ”opererad” för
respektive knä. Vid avelsbruk beaktas anteckningen ”opererad” som skalans sämsta resultat
(grad4).

• Syringomyeliutlåtande
•
•
•

Veterinären skriver inofficiell remiss i Omakoira och skickar bilderna från magnetundersökningen
helst med länken i e-post eller med WeTransfer (www.wetransfer.com) eller med CD/minnespinna
per post.
Hundens sjukjournal ska bilaga till remissen
Resultaten för sjuk hund registreras utan avgift när veterinären har i remissen kryssat för punkten
om att hunden uppvisar symptom samt beskrivit dessa symptom
Kvalitén på bilderna och sjukjournalen bör vara tillräckliga. Undersökningsresultatet sparas i
avelsdatasystemet.

