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n möjlighet att rapportera
operationer på hundar har
efterfrågats sedan länge från
veterinärer och Svenska ken-
nelklubbens (SKK) rasklub-

bar. Vid det så kallade trubbnosupp -
ropet 2015 skrevs ett brev med flera
hundra veterinära underskrifter till SKK
och Jordbruksverket med en önskan om
ett ökat samarbete för att minska före-
komsten av andningsproblem hos kort-
skalliga hundar. 

Brevet innehöll sex åtgärdsförslag
varav ett var rapportering av operativa
ingrepp i andningsvägarna med efterföl-
jande avelsspärr. 

ARBETE I ARBETSGRUPPER
Den redan existerande Samverkansgrup-
pen för hundvälfärd, bestående av rep -
resentanter från bland annat Sveriges
Veterinärförbund, Jordbruksverket, Läns-
 styrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet
och SKK, tillsatte sex arbetsgrupper
baserat på brevets förslag. En styrgrupp
med representation från så väl initiativ-
tagarna för trubbnosuppropet som SKK,
Sveriges veterinärmedicinska sällskap
och inledningsvis även Jordbruksverket,
uppdrogs av Samverkansgruppen att
samordna arbetet i arbetsgrupperna. 

En av arbetsgrupperna, som bland
annat innehöll en representant från
Jordbruksverket, fick i uppgift att utreda
en rapportering och registrering av
ingrepp och om det var möjligt att göra
rapporteringen obligatorisk med Jord-
bruksverket som registerförare. 

Arbetsgruppen konstaterade dock att
det med gällande lagstiftning inte var
möjligt att göra rapporteringen obliga-
torisk och att det inte heller var möjligt
för Jordbruksverket att åta sig detta upp-
drag.

VARFÖR BEHÖVS RAPPORTERING? 
Enligt svensk lagstiftning och SKKs
regler är det förbjudet att avla på hundar
med sjukdom eller funktionshinder.
Om en hund på grund av kliniska pro-
blem orsakade av sin kortskalliga ut -
formning måste genomgå operation, får
denna hund därför inte användas i avel.
Eftersom det konstaterats att så ändå
sker, behövs ett verktyg som möjliggör
kontroll av att regelverket efterlevs och
ger tydliga signaler om att det inte är
förenligt med lagstiftningen att använda
en opererad individ i avel. Rapporte-
ringen möjliggör också på sikt en kart-

läggning av de värst drab-
bade individerna och
eventuell tillämpning av
andra regelverk.

HUR GÅR RAPPORTE-
RINGEN TILL?
Då Jordbruksverket inte
hade möjlighet att ta hand
om rapporteringen beslu-
tades att den skulle ligga
hos SKK. Arbetsgruppen
och därefter SKK har i
samråd med flera veteri-
nära specialister fortsatt
arbeta fram ett förfarande

och en blankett som ska användas för
rapportering.

För att rapporteringen ska kunna
genomföras behövs, liksom vid alla
andra av SKKs hälsoprogram och under-
sökningar, kliniskt verksamma veterinä-
rernas hjälp. 

Veterinären ombeds fylla i blanketten
för rapportering (se bilden på nästa sida)
som redogör för vilka ingrepp som gjorts
på hunden eller om hunden är avliden/
avlivad. Veterinären kontrollerar också
hundens identitet. Ägaren måste på
grund av gällande lagstiftning ge sitt
medgivande till rapportering och regist-
rering av uppgifterna. 

Blanketten skickas till SKK för regist-
rering och hunden får en spärr i SKKs
databas som hindrar registrering av val-
par i SKK och dessutom är möjlig att se
för alla via SKK Avelsdata. Det är endast
kirurgiska ingrepp och dödsfall/avliv-

Rapportering av 
operationer och dödsfall
hos brakycefala hundar

Svenska kennelklubben införde i april månad 2018 rapportering av operationer 
i andningsvägarna hos brakycefala, kortskalliga hundar med kliniska besvär.
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ningar som berör andningsvägarna som
rapporteras inledningsvis.  Genom rap-
por tering, registrering och offentlig pub -
licering av avelsspärr kan denna kunskap
på individnivå användas i avelsarbetet
även på släktnivå. 

SKKs ARBETE FÖR HÄLSA HOS
KORTSKALLIGA RASER
SKK har ett stort ansvar i att aktivt ar-
beta med en förbättrad hälsa hos de kort-
skalliga hundraserna, ett ansvar som
organisationen tar på stort allvar. Arbetet
bedrivs brett och både genom nationell
och internationell påverkan. Genom
bland annat arbetet i arbetsgrupperna
efter trubbnosuppropet har SKK lanserat
ett nytt valpbesiktningsintyg med mer
fokus på överdrifter i utseendet, genom-
fört utbildningar av uppfödare och 
domare om brakycefali och gjort en epi-
demiologisk kartläggning av operationer
av kortskalliga hundar. 

Ett intyg för avel håller på att tas fram

och en nordisk inventeringsstudie av 
fenotypisk och genotypisk variation inom
raserna ska påbörjas för fyra kortskalliga
raser. Endast nordiska domare kommer
från och med 2020 tillåtas döma dessa
raser på utställningar och ska kommen-
tera andningen på samtliga hundar. SKK
arbetar även tillsammans med övriga nor-
diska kennelklubbar för att genom den
internationella kennelklubbsorganisatio-
nen Fédération Cynologique Internatio-
nale (FCI) se över de rasstandarder med
beskrivningar som skulle kunna medföra
en hälsorisk. Arbetet med de kortskalliga
hundarnas hälsa går att läsa om mer ut-
förligt i Sveriges Veterinärtidning 2018
nr 2 (www.svf.se/sv/Forbundet/Nyhe ter/
Artiklar-fran-SVT-nr-2-20181/).

Rapportering och registrering av ope-
rationer på kortskalliga hundar är ytterli-
gare en åtgärd som nu vidtas för att,
tillsammans med övriga verktyg och
andra aktörers arbete, kunna förbättra
hälsan hos kortskalliga hundar.

Blanketten för rapportering kan laddas
ner via SKK klinikwebb under hälso intyg
(www.skk.se/skk-klinikwebb). Frågor kan
ställas till linda.andersson@skk.se.

*LINDA ANDERSSON, leg veterinär, veterinä  r  -
medicinskt sakkunnig, Avdelningen för avel 
och hälsa, Svenska Kennelklubben, Box 771, 
191 27 Sollentuna.
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