INSTRUKTION FÖR UNDERSÖKNING OCH KLASSIFICERING AV PATELLALUXATION
(Patellaluxation-instruktion)
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 25.8.2011, träder i kraft 1.1.2012.
Denna instruktion kompletterar Bestämmelserna om motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar
(PEVISA, fullmäktige 31.11.2009) och instruktionen för Programmet om motarbetande av ärftliga defekter
och sjukdomar (PEVISA-instruktionen, styrelsen 28.8.2008).

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Hundars ärftliga patellaluxation undersöks genom klinisk undersökning och hundars knäleder klassificeras
för insamling av avelsdata. Kennelklubben godkänner som officiella utlåtanden som har getts enligt denna
instruktion.
Knäna undersöks enligt denna instruktion och bedöms med hjälp av Putnams skala. Utlåtandet ges i första
hand på basis av klinisk undersökning.
Hundens officiella undersökningsresultat bestäms av det sämre knät.
Knäutlåtandet ska ges i hundägarens hemland eller i Finland.
Hundens ägare ska meddela veterinären om hunden har genomgått en operation som påverkar utlåtandet.
Detta antecknas i utlåtandet. Hundens journal bifogas.

2 UTLÅTANDEFÖRFARANDET
Kennelklubbens styrelse utser de veterinärer vars utlåtanden godkänns.
Utlåtandet ges endast på en veterinärmedicinsk blankett som utarbetats av Kennelklubben för
knäutlåtanden, och blanketten skickas till Kennelklubben.
Utlåtandet ges endast för en hund som vid tidpunkten för undersökningen har varit ID-märkt på ett av
Kennelklubben godkänt sätt. ID-märkningen ska alltid kontrolleras i samband med undersökningen.
Hundens ska vara minst 12 månader vid undersökningen. Ett utlåtande för en hund som inte ännu fyllt tre år
är gällande i två år. Om hunden vid tidpunkten för undersökningen har fyllt tre år behöver undersökningen
inte göras på nytt.
I Kennelklubbens register antecknas uppgiften om undersökningsresultatet och den som gett utlåtandet.
För importhundar, utländska avelshundar och importsperma godkänner Kennelklubben utlåtanden som har
getts på basis av en klassificering som motsvarar Putnams skala. Det bör framkomma av utlåtandet att
hunden har varit ID-märkt vid tidpunkten för undersökningen.
Ifall ett utlåtande som kan jämföras med Putnams skala inte fås för en för avel utsedd utländsk hund i
hundägarens hemland, bör en finsk veterinär undersöka en ID-märkt hund.

3 BEDÖMNINGSSKALA
På basis av den kliniska undersökningen kan patella luxationen vara antingen medial eller lateral (eller både
och) och den graderas enligt fyra svårighetsgrader.
0

Patella luxerar inte.

Grad 1

Knäleden är nästan normal. Patella kan fås att röra sig lättare än normalt och patella kan
luxeras (låsas) om knät samtidigt sträcks rakt. Patella kan luxera ibland men den återgår på
plats av sig själv. Fästpunkten för knäskålens raka ledband kan vara svagt vriden.

Grad 2

Patella ligger på plats normalt när benet är rakt. Knäskålen luxerar när knät böjs eller roteras
(vrids) och hålls borta från fåran tills den sätts tillbaka. Vadbenets (tibia) övre del är vriden t.o.m.
30 grader inåt (små hundar).

Grad 3

Patella är i normalläge luxerad. Patella kan ställas tillfälligt på sin plats.
Vadbenets övre del är vriden t.o.m. 30-60 grader.

Grad 4

Patella är permanent ur läge och hålls inte på plats utan operation. Vadbenets övre del är
vriden t.o.m. 90 grader.

4 ÖVERKLAGANDE
Hundens ägare kan överklaga utlåtandet endast om hunden har fått utlåtanden som skiljer sig från varandra.
Det sämre utlåtandet blir gällande tills panelen har undersökt hunden. Hundens ägare bör anföra besvär
skriftligt och avlägga en avgift som bestäms av Kennelklubben innan panelundersökningen görs. Avgiften
returneras inte.
Panelen består av tre veterinärer som är insatta i ortopedi och som utses av Kennelklubbens expertgrupp för
skelett- och ledsjukdomar. Veterinären som har gett utlåtandet som besväret avser får inte fungera som
panelveterinär.
Panelens beslut ersätter tidigare utlåtanden.

5 UNDANTAGSFALL
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har rätt att p.g.a. särskilt vägande skäl i enskilt fall bevilja
dispens från bestämmelserna i denna instruktion.

