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INSTRUKTION FÖR PROGRAM OM MOTARBETANDE AV ÄRFTLIGA DEFEKTER 
OCH SKJUKDOMAR (PEVISA-instruktion) 
 
Gäller fr.o.m. 1.1.2009. 
Godkänd av Finska Kennelklubbens styrelse 28.8.2008. 
Kompletterar de av fullmäktige 30.11.2008 godkända PEVISA-bestämmelserna.. 
 
1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER 

 
1.1. SYFTE OCH FÖRHÅLLANDE TILL ÖVRIGA REGLER 
 
Kennelklubben har av fullmäktige godkända PEVISA-bestämmelser där PEVISA-
programmets principer definieras samt där bestämmelserna angående upprättande, 
godkännande, avbrytande och ändring av programmet anges. 
 
Syftet med denna av styrelsen godkända PEVISA-instruktion är att ge specialklubbarna 
som ansvarar för programmet allmänna och rasspecifika instruktioner för upprättande 
och tillämpning av programmet. 
 
Ett rasspecifikt PEVISA-program godkänns för en ras vid behov för uppnåendet av de 
mål som definieras i den av specialklubben och Kennelklubben godkända rasspecifika 
avelsstrategin (JTO). Dessa program ska således vara enhetliga sinsemellan och 
dessutom också med Kennelklubbens övriga bestämmelser. 

 
1.2. PEVISA-PROGRAMMETS TIDTABELL 
 
Den av Kennelklubbens styrelse utsedda avelsvetenskapliga kommittén (JTT) ger 
närmare instruktioner angående tidtabeller för inlämning och behandling. Programmets 
ikraftträdande kan senareläggas från den ansökta tidtabellen, om Kennelklubben anser 
det vara nödvändigt.  

 
2. RASSPECIFIKA INSTRUKTIONER 

 
2.1. RASSPECIFIKT PEVISA-PROGRAM 
 
Tyngdpunkten vid rasavel ska alltid ligga vid förebyggande av problem förknippade 
med hälsa och karaktär. Också rasegenskaper -och särdrag enligt rasstandarden bör 
beaktas vid avel.  
 
Denna princip bör också iakttas vid uppgörandet av PEVISA-program. 

 
2.2. GENOMFÖRANDE AV RASSPECIFIKT PEVISA-PROGRAM 
 
 
Veterinärintyg, sakkunnigutlåtanden, laboratorie- och DNA-forskningsresultat 
 
Det rasspecifika PEVISA-programmet utnyttjar ständigt framåtgående uppföljnings- och 
forskningsmetoder. 
 
Följande krav gäller för undersökningsresultat enligt PEVISA-program: 
 

1) ID-märkning 
Hunden bör vara ID-märkt på att av Kennelklubben godkänt sätt och 
veterinären eller provtagaren eller den som utför testet ska kontrollera ID-
märkningen vid provtagnings- eller undersökningstillfället. Om ID-märkning 
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saknas, kan hundens resultat sparas i Kennelklubbens databas som 
inofficiella. 
 

2) Utförande av undersökning/test 
Undersökningar och test i enlighet med PEVISA-programmet bör utföras på 
ett av Kennelklubben godkänt sätt. Övriga resultat kan sparas i 
Kennelklubbens databas som inofficiella. 
 

 
Övrigt genomförande 

 
1) Undersöknings- och testresultat samt utlåtanden i enlighet med PEVISA-

programmet skickas till Kennelklubben varvid resultaten blir tillgängliga för 
specialklubben, uppfödaren och en enskild hundägare. 

 
2) Ifall hunden avlider, måste avlivas eller opereras pga. en sjukdom eller defekt 

som motarbetas av PEVISA-programmet, innan hunden uppnår den 
godkända åldern för undersökning, kan ett utlåtande angående sjukdomen 
eller defekten sparas i Kennelklubbens databas som inofficiellt. 
 

 
Kennelklubbens styrelse har godkänt instruktionerna för motarbetande av följande 
sjukdomar: 
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av höftledsdysplasi  
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av armbågsledsdysplasi 
Instruktion för undersökning och klassificering av patella luxation  
Instruktion för genomförande av motarbetande av ärftliga ögonsjukdomar  
Instruktion för röntgensundersökning och klassificering av förändringar i ryggen  
Instruktion för magnetundersökning och klassificering av syringomyelia 
 
Härutöver kan också övriga rasspecifika ärftliga defekter eller sjukdomar motarbetas 
med hjälp av PEVISA-program. 

 
Vid genomförandet av PEVISA-programmet kan bl.a. följande åtgärder användas: 

 
Populationsgenetiska kalkyler på basis av uppgifter i Kennelklubbens 
hundregister 
 
Förutom att förebygga sjukdomar avser PEVISA-programmet också att trygga rasens 
genetiska mångfald så att spridningen av skadliga gener begränsas och rasens 
hållbara utveckling stöds. Genetisk mångfald kan bedömas genom uppföljning av 
släktskapsförhållanden mellan rasens population och dess individer samt avkommor. 
Dessa uppgifter baserar sig på Kennelklubbens hundregister. Vid bedömningen 
används också rasens JTO. 
 
2.3. SPECIALVILLKOR FÖR REGISTRERING 

 
Följande villkor och begränsningar kan ställas för registrering i FI-/ER-registret i 
PEVISA-programmet: 
 
Undersökningstvång, varvid ett av Kennelklubben godkänt undersökningsresultat 
krävs av hunden för att dess avkommor ska registreras. 
 
Avelsspärr pga. risk för sjukdom, varvid 
 

1) valpar till hundar som har konstaterats vara sjuka eller vars resultat 
överskrider eller underskrider ett överenskommet gränsvärde 

2) valpar till en hund som konstaterats vara bärare (på basis av DNA-
testresultat; på basis av hundens sjuka avkomma; på basis av hundens sjuka 
förälder/föräldrar) inte registreras. 
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Avelsspärr av populationsgenetiska skäl, varvid 

1) en valpkull vars ena förälder eller båda föräldrar har producerat mera 
avkommor än vad det rasspecifika PEVISA-programmet godkänner, inte 
registreras, 

2) man önskar begränsa parning av nära släktingar eller sätta ett gränsvärde för 
inavelsprocenten av en registrerad valpkull 

 
Registreringsrestriktion på basis av avkommor, varvid  

hundens avkommor som redan har fötts bör undersökas på överenskommet sätt 
innan dess följande avkommor registreras 

 
 
Krav som gäller kombinationen, varvid  

1) en hund som har fått ett sämre resultat endast får paras med en bättre 
partner 

2) en gräns för föräldrarna fastställs för avelsindex som används för rasen 
3) en hund som med DNA-test konstateras vara bärare eller sjuk får endast 

paras med en hund som inte har sjukdomen i fråga 
 
Valparnas härstamning ska bekräftas om det av motiverade skäl är nödvändigt att 
valparnas härstamning bevisas innan valpkullen registreras. Härstamningen ska 
bevisas vara korrekt med hjälp av en härstamningsanalys utförd av ett av 
Kennelklubben godkänt laboratorium. 
 
3. TIDPUNKTEN FÖR UNDERSÖKNINGARNA 
 
Anvisningarna angående undersökningstidpunkten för höftledsdysplasi, 
armbågsledsdysplasi, patella luxation, ärftliga ögonsjukdomar och spondylos anges i 
instruktionerna för motarbetande av respektive defekt eller sjukdom (BILAGORNA 1 - 
5). Avelsvetenskapliga kommittén kan dessutom fastställa ras- och sjukdomsspecifikt i 
vilken ålder en annan av Kennelklubben godkänd undersökning ska utföras eller 
besluta hur gammalt resultatet högst får vara. 
 
Undersökningsresultaten som PEVISA-programmet förutsätter bör alltid vara gällande 
vid tidpunkten för parningen. 
 
4. DISPENS 
 
Avelsvetenskapliga kommittén har rätt att av särskilda skäl bevilja dispens för 
registrering av en sådan enskild valpkull som inte uppfyller PEVISA-programmets krav. 
 
5. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
Kennelklubbens styrelse kan av särskilt vägande skäl avvika från dessa PEVISA-
instruktioner. 

 


