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Översänder härmed protokollsutdrag ur vederbörligen justerat protokoll fört vid
sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 23 november 2011
_________________________________________________________________________
§ 128

Skrivelse från Papillon-Ringen med frågor kring ”öga uppföljning”

Papillon-Ringen har i skrivelse till SKKs ögonexpert Berit Wallin Håkansson tagit upp
problem som uppstår då hundar vid ögonlysning får öga uppföljning i stället för en
säkerställd diagnos. Skrivelsen har förts vidare till AK av Berit Wallin Håkansson.
I skrivelsen framför klubben önskemål om att SKK förutom öga uppföljning ska registrera
vilken ögonsjukdom som hunden misstänks ev. lida av.
Chefen för SKKs Registreringsavdelning, Petra Waleij, och AKs sekreterare redogjorde för
bakgrunden och SKKs rutiner vid öga uppföljning:
Öga uppföljning innebär att det vid ögonlysning påvisats förändringar, som kan vara
symtom på en allvarlig ärftlig ögonsjukdom, dock inte så tydliga att en säker diagnos
kunnat ställas. För att bekräfta eller avskriva misstanken om allvarlig ärftlig ögonsjukdom
måste ny undersökning göras. Fram till dess ska hunden inte användas i avel.
SKKs rutiner vid rutiner vid öga uppföljning är desamma oavsett vilken nivå på
hälsoprogram som gäller för rasen. SKK tillskriver de hundägare som efter 12-14 månader
ännu inte lyst om hund med diagnosen öga uppföljning och ber om ny ögonlysning så att
en säkrare diagnos kan registreras till gagn för avelsarbetet. Om ett föräldradjur vid
registrering av valpkull har öga uppföljning uppmanas hundägaren också att göra en ny
ögonundersökning av hunden. Först när en säkerställd diagnos finns registreras kullen.
SKK grundar sin hantering på punkten 12 i SKKs Allmänna Registreringsbestämmelser
som ger SKK rätt att avslå en ansökan eller registrera med begränsningar vad avser avel
om den anses strida mot SKKs grundregler eller på annat sätt ter sig oetisk.
SKK har ingen möjlighet att registrera fri text utan endast i förväg fastställda diagnoser.
Att registrera och offentliggöra en misstanke om viss angiven sjukdomsdiagnos är inte
möjligt. Av ögonintyget ska orsaken till öga uppföljning framgå och om osäkerhet ändå
råder är det den undersökande ögonveterinären som är lämpligast att lämna ytterligare
information.

I det fall hunden fått öga uppföljning efter parning, måste den uppkomna situationen
handläggas enskilt från fall till fall och i samförstånd mellan uppfödare, hundägare och
SKK. Här är det också viktigt att uppfödaren är medveten om den upplysningsplikt som
SKKs grundregler ålägger varje uppfödare.
Beslöt AK att inte göra några förändringar i nuvarande rutiner, men uppdrog till SKKs
representanter att vid nästa årliga träff med alla ögonveterinärer diskutera öga uppföljning
och vikten av att hundägare och ev. berörd uppfödare får adekvat information.
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Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Avelskommittén

Ulla-Britt Karlmann
e.u.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan
dock bli föremål för ändring av SKK/CS
E-post: ulka@skk.se

