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Höftledsdysplasi, då, nu och i framtiden 
 
Sverige är kanske det land i världen som är bäst på att hälsoundersöka sina hundar och 
officiellt dokumentera det. 
Vad driver den verksamheten? Uppfödarna! Orsakerna är många men utan oss uppfödare 
så skulle verkligheten se annorlunda ut. Uppfödare producerar valpkullar som säljs till 
valpköpare som på eget eller uppfödarens initiativ undersöker sina hundar avseende 
sjukdom. I denna artikel kommer jag att ägna mig åt höftledsdysplasi. 
För att som uppfödare avla med gott samvete och vara en ”seriös” uppfödare används så 
gott som uteslutande hundar i avel som har ”friska” höftleder. 
 
”Vad är friska höftleder”? 
När jag själv började med uppfödning så röntgades hundarna avseende höftleder, 
plåtarna skickades till SKK och där hade man en avläsande veterinär, Lars Audell. Man 
fick ett svar från SKK med ett kort röntgenutlåtande. Ibland kunde det stå: slapp led, kan 
bli bättre vid omröntgen. Så som jag uppfattade det var man visserligen besviken ibland 
när resultatet inte var lika bra som man hade hoppats men i de flesta fall förstod man 
och accepterade röntgendiagnosen. När Lars Audell slutade tog Håkan Kasström över 
och jag tror att skillnaden upplevdes som marginell? Åtminstone hade jag inga som helst 
problem med att acceptera röntgendiagnoserna avseende höftleder.  
 
Ny avläsningsmetodik 
År 2000 infördes en ny avläsningsmetodik där man tar hänsyn till Norbergs vinkel. 
Det blev ett drastiskt ändrat resultat. Jag minns att goldenklubbens avelsråd uppvaktade 
vet. Håkan Kasström på kennelklubben som då sade, att det var ju upp till varje rasklubb 
att bestämma var man ville lägga ribban dvs. kanske tillåta avel på C-höfter. Tyvärr är 
det ju inte så enkelt eftersom, som jag tidigare nämnt, uppfödare vill vara ”seriösa” och 
vill avla på s.k. fria föräldrar. Detta gör att de flesta uppfödare inte ser det som en 
möjlighet oavsett vad rasklubben ev. kan besluta.  
 
Röntgenmetoder 
Jag har försökt ta reda på, på vilken vetenskaplig grund Norbergs vinkel är framtagen? 
Varför anser man att vinkeln ska vara 105 grader eller mer för att höften ska klassas 
som A-höft? Varför lägger man hunden på rygg, inåtroterar och drar vid röntgen? Det är 
ju ingen människa. Hunden går ju på fyra ben. Borde de inte röntgas stående på fyra 
ben? Har avlivning pga. dåliga höftleder hos hund ökat eller minskat i och med den nya 
avläsningen? Efter vad jag förstått har det visat sig att Norbergs vinkel inte är användbar 
på alla raser. Ursprungligen togs den fram för schäfer. Schäfern har ett helt annat 
bakställ än t ex labrador. Vad är det som avgör för vilka raser man kan/bör använda sig 
av Norbergs vinkel? Nedanstående länk är till en undersökning som visar resultat vid 
mätning av Norbergs vinkel på sju olika raser.  Se Bilaga 1. 
 
Ifrågasättande 
Idag finns det tre olika veterinärer som läser röntgenbilder på SKK. I förlängningen är 
det vi, medlemmar i SKK som betalar deras löner. Missnöjet med rutiner och avläsning 
är utbrett och visar sig tydligt i olika sociala media, kanske borde detta i sig leda till en 
självrannsakan bland avläsande specialister?  
 
När jag som person får en röntgenremiss i handen har jag möjlighet att välja vem jag vill 
vända mig till. Vill jag ha en second opinion kan jag vända mig till en annan specialist. 
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När det gäller våra hundar är vi helt styrda av SKK. Vi får en av tre avläsare som 
bedömer röntgenplåten. Om vi inte är nöjda med svaret tvingas vi:  

1. vänta i minst 6 månader 
2. kryssa i en ruta som visar att det är en omröntgen 
3. vi kan inte bestämma vilken avläsande veterinär vi vill ha och som regel verkar 

det bli samma veterinär som tidigare. 
 
Förslag till åtgärder 
Enligt den sammanfattning som gjorts på SKK:s hemsida så avviker de tre avläsarnas 
resultat endast marginellt från varandras.  
I så fall borde det ju inte föreligga något som helst hinder att tillmötesgå hundägarens 
önskemål om att själv välja avläsare, speciellt som deras trovärdighet skulle öka mycket 
hos hundägarna. Borde inte rasklubbarna via specialklubben kräva av SKK att: 
1. på röntgenutlåtandet från SKK bör det framgå vilket gradtal hundens höftleder har, 

avseende Norbergs vinkel och också procentsatsen, avseende hur mycket av 
ledkulan som ligger innanför bakre skålkanten. 

2. rutan som rör om det gäller en omröntgen, som finns på röntgenremissen ska tas 
bort. Den saknar relevans. 

3. hundägaren bör själv få välja avläsare. 
4. vid omröntgen ska annan avläsare än den som läste vid första röntgentillfället 

anlitas. 
Jag anser att vi definitivt borde kräva dessa rutiner från SKK. 
 
Jämförelse internationellt 
Det finns ytterligare två avläsningssystem i världen. OFA används i USA och Kanada. 
Hundarna röntgas inte förrän de uppnått 24 månaders ålder. BVA/KC används i 
Storbritannien, Irland, Australien och Nya Zeeland. 
Både OFA och BVA/KC använder sig av en panel bestående av flera avläsare som är 
specialister. FCI:s avläsare växlar i kompetens mellan de olika länderna så det kan vara 
svårt att göra en jämförelse länderna emellan.  Se Bilaga 2. 
 
Höftledsstatus ur ett avelsperspektiv 
Saxat ur av SKK publicerade artiklar avseende höftledsröntgen: 

”Av de hundar som hade normala höfter eller lindrig dysplasi hade mindre än 2 procent 

besökt veterinären för liknande problem.” 

”Visserligen innebär C en obetydligt ökad risk för att en hund blir sjuk eller avlivas till 

följd av sin HD, men vi måste här skilja på vad som inverkar negativt på hundens egen 

hälsa och vad som är ogynnsamt ur ett avelsperspektiv.” 

Som framgår av ovanstående är det en marginell gradskillnad mellan B och C höfter och 
de allra flesta C-klassade höfter har överhuvudtaget inga problem. 
Vi ser väldigt lite hända vad gäller förbättring av HD-status trots att kriterierna har 
ändrats. Med tanke på den undersökningshysteri som utbreder sig så måste 
diskussionen föras var ribban ska läggas så att man inte exkluderar för många hundar 
pga. höftledsfel så att avelsbasen utifrån andra perspektiv blir lidande. Det blev en 
markant ökning av HD på vissa raser när avläsningssystemet ändrades. Det innebar att 
hundar som tidigare klassades som fria då, med det nya avläsningssystemet, klassades 
som HD. Detta normaliserades ganska snabbt för att hamna på samma nivå som vid det 
tidigare avläsningssystemet. Trots en ”hårdare” avläsning så har inte andelen HD sjunkit 
under tidigare nivåer.  
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Diskussionen måste föras kring hur stort utrymme ska höftledsproblematiken få ta i 
avelsarbetet? I detta ställningstagande bör man beakta hur stort lidande det är för 
hunden och hur många individer som drabbas av detta lidande men också hur tillförlitlig 
avläsningsmetodiken är? Dansk-svensk gårdshund har givit mig lite intressant statistik: 
mellan 2010-2012 omröntgades 81 hundar. 28 fick ändrat resultat, från C till B eller A= 
34,5 %! 2,4 % fick en sämre grad av HD. Vad säger det oss? Metodiken är definitivt inte 
säkerställd! Varken statistiskt eller vetenskapligt! Felprocenten är oacceptabel, alltför 
många hundar utesluts ur avel på felaktiga grunder. Det har vi inte råd med med tanke 
på all övrig sundhetshänsyn vi uppfödare har att ta i beaktande innan vi kan rikta in oss 
på de avelsmål som är viktiga för respektive ras, dvs. att avla på deras rasspecifika 
egenskaper. De båda andra avläsningssystemen OFA och BVA/KC graderar visserligen 
höfterna men lämnar fritt till uppfödarna att utnyttja denna ”kända” status efter eget 
gottfinnande dvs. ingen ”ribba” är lagd. Kanske är det dags för oss att göra sammalunda? 
Speciellt med hänsyn till metodikens alla osäkerhetsfaktorer! Med alla nya möjligheter 
att testa med hjälp av DNA för olika andra defekter som man ska ta hänsyn till i sitt 
avelsarbete måste vi bestämma var vi ska lägga ribban. Se Bilaga 3. 
 
Vem bör ha det yttersta ansvaret? 
Vad ställs för krav på uppfödarna från rasklubben? Eftersom jag själv föder upp labrador 
retriever så använder jag här den rasen som exempel. SKK kräver känt status avseende 
höftleder på labrador retriever.  Rasklubbens avelsrekommendationer, jag citerar ”Båda 
föräldrarna skall vara höftledsröntgade utan anmärkning eller om den tilltänkta kullens 
HD-index överstiger 100”. Det innebär att vi, dvs. medlemmar i rasklubben kan påverka 
beslutet om vilka kriterier som ska gälla. Säkerheten i avläsningen ligger helt i händerna 
på skickligheten hos avläsande veterinär. Ser vi på hur man hanterar HD-frågan i 
Storbritannien så är det känd status som gäller. Det är sedan upp till respektive 
uppfödare att värdera var man vill lägga ribban avseende höftledsstatus när man 
beslutar om man anser att individen är värd att avlas på och givetvis också ta ansvar för 
sitt beslut i varje enskilt fall. Med ändrade avläsningsrutiner (efter 2000), mer och mer 
utbrett missnöje och en mycket måttlig förbättring generellt avseende HD status är det 
kanske dags att fundera över vilka individer vi ska avstå ifrån men också se över 
avläsningsrutinerna.  
 
Tankar kring möjliga åtgärder 
Kennelklubben har uppdragit åt tre veterinärer att för hundägarnas räkning utföra 
avläsningen. Då de flesta veterinärkliniker idag har digital avläsning så borde man inte 
behöva ha veterinärer på SKK som läser höftledsröntgen. Röntgenbilderna skulle med 
lätthet kunna skickas till en panel av veterinärer (kanske tre?) som kan befinna sig var 
som helst i Sverige och deras sammanfattande omdöme skulle kunna ligga till grund för 
den diagnos som ställs. Detta görs redan i USA och England med flera länder. 
Trovärdigheten skulle öka avsevärt. Genom bättre kommunikation, samarbete och ökad 
transparens skulle också trovärdigheten och acceptansen öka.  
Litar vi inte på omdömet vi får på Kennelklubben måste vi skapa en dialog och se till att 
avläsningsrutinerna ändras. Det är en dialog som måste föras mellan specialklubb och 
SKK men där rasklubbarna kan påverka specialklubben. 
Ju fler rasklubbar som tar upp problemet och enas om att motionera i ärendet till SKK 
via sina specialklubbar desto större är chansen till att rutinerna ändras. 
Kanske då t.o.m. allt missnöje i offentliga media som t ex Facebook läggs ner?? 
 

Anne Nerell 


