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KOLL PÅ HD – HÖFTLEDSDYSPLASI

DEL 1 OM HÖFTLEDSDYSPLASI
T E X T  &  F O T O : Åsa Lindholm

Vad är höftledsdysplasi?
Höftleden, såväl hos människor som hos hun-
dar och många andra djur, omfattar lårbens-
huvudet, höftledsskålen och sammanlänkar 
bäckenet med bakbenet. 

Höftledsdysplasi är en utvecklingssjukdom 
som drabbar den växande hunden. Dysplasin 
medför att höftleden inte utvecklas normalt. 
Det kan innebära att höftledskulan (lårbens-
huvudet) inte kommer att passa in i höftleds-
skålen (acetabulum) på ett korrekt sätt eller 
att leden blir grund med en plan form. Kom-
binationer av dessa utseenden kan även ses. 
Följden blir att leden inte fungerar optimalt. 
I höftleden kan det uppstå en inflammation 

(osteoartrit) som kan leda till stelhet, nedsatt 
rörlighet och i värsta fall hälta. Hos många, 
men inte alla, hundar leder inflammationen 
även till att benpålagringar bildas runt leden. 

Att leden inte utvecklas normalt har flera 
orsaker, men man vet att en individs genetiska 
disposition är viktig. Därutöver bidrar miljö-
faktorer såsom utfodring och motion men man 
vet inte exakt hur dessa komponenter inverkar. 
I Sverige har en studie på labrador retriever* 
visat att alltför snabb tillväxt hos den unga 
hunden och motion av typen bollkastning där 
hunden rivstartar och tvärstannar kan trigga 
sjukdomen. Det som från början kan vara 
till exempel slappa ligament tror man är en 

av orsakerna till att HD utvecklas. De slappa 
ligamenten håller inte höftkulan på plats 
ordentligt, den passar dåligt in i skålen och i 
sin tur leder detta till en felaktig utveckling av 
ledkulan och acetabulum. 

Hälsoprogram för HD bygger på rönt-
genundersökningar. Höftlederna graderas 
med bokstäver. ”A” och ”B” betecknar en 
normal höft, ”C”, ”D” och ”E” en höft som 
är defekt i olika grad. Vissa hundraser har 
krav på att avels djur ska röntgas, för somliga 
av dem fordras ”fria” höftleder för att de ska 
anses lämpliga för avel. Dessa raser ingår i 
hälsoprogram för HD på nivå 2 respektive 3. 
Men för höftledsröntgen gäller att alla hundar, 

Man behöver inte ha intresserat sig särskilt länge för hundar och hundsport innan 

man stöter på begreppet höftledsdysplasi, HD. I den första av tre artiklar om HD 

får du veta vad defekten är och vad den har för inverkan på den enskilda hundens 

liv. Vi tittar också på hur behandling och rehabilitering kan gå till.

Polishunden Gibbs kommer direkt från 
utryckning med munkorgen (som naturligtivs 

inte behövs här!) på för att prova vattentrasken. 
Matte Sandra Bylund och Kjerstin övervakar.
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oavsett ras, som screenas får sitt resultat infört 
i SKKs officiella register. På så vis kan man 
säga att ifråga om HD ingår alla hundraser i 
hälsoprogrammets första steg, nivå 1, så kallad 
central registrering. Inom en hel del raser finns 
det varken rekommendation eller tradition 
att undersöka höftlederna eftersom man inte 
har några utbredda kliniska symptom i just 
den raspopulationen som tyder på att HD är 
vanligt förekommande. Generellt kan man 
dock säga att HD förekommer hos en blandad 
skara raser. Företrädesvis de storvuxna, men 
också hos mindre hundar.

Röntgen av höftleder sker framför allt 
för att man ska kunna identifiera lämpliga 
respektive olämpliga avelsdjur, men kan i vissa 
fall även hjälpa till att utesluta hundar som inte 
lämpar sig för hårdare träning eller exempelvis 
bruksarbete. 

*Referens Sallander:

Sallander, M. H. et al. 2006. Diet, Exercise, and Weight as 

Risk Factors in Hip Dysplasia and Arthrosis in Labrador 

Retrievers. American Society for Nutrition, J. Nutr., 136: 

2050S–2052S.

Kan jag själv se om min hund har HD, eller 
måste den röntgas?
– Som djurägare ser man ofta att hunden är stel 
efter att den har vilat, det är inflammationen 
som ställer till det. Stelheten är ett viktigt 
observandum precis som ett annorlunda, 
avvikande rörelsemönster som kommer sig 
av att hunden hittar tekniker för att avlasta de 
värkan de lederna. Hunden kan också ha ut-
vecklat mer muskelmassa i sin framdel än i sin 
bakdel vilket kan vara ett tecken på smärta eller 
värk från höftlederna. Hälta är ju ett typiskt 
tecken, men om hunden har ont på båda sidor 
kan den vara svår att se. Hundar med dåliga 
höftleder kan också ha mera ont efter att de 
har motionerat lite hårdare, till exempel lekt 
med en annan hund. Att hunden kan ligga och 
sova på magen med benen utfällda bakåt som 
en groda säger inte något om dess HD-status. 
Teoretiskt kan det innebära att hunden har 
ökad rörlighet på grund av en subluxerad 
höft. Klinisk undersökning och röntgen är det 
säkraste sättet att utreda en hunds höftstatus.
Behöver jag bry mig om HD-resultatet, till 
exempel D-höfter, om min hund inte har ont?
– Ja, det tycker jag definitivt. Genom preventiv 
träning och bra hundhållning kan du förlänga 
hundens liv med flera år.

Tecken hos den unga hunden
De flesta raser måste uppnå ett års ålder för att 
kunnat röntgas och få ett officiellt resultat. De 

ÄR HD EN FARLIG SJUKDOM?

Är HD en allvarlig sjukdom? Ja, det kan den 
vara menar Annika Bergström, smådjurs-
veterinär specialiserad inom kirurgi vid Uni-
versitetsdjursjukhuset i Uppsala och Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. När en hund med 
defekta höfter blir äldre kan HDn bli ett reellt 
problem eftersom osteoartriten och pålagring-
arna successivt ökar. Det händer även att unga 
hundar avlivas på grund av grav HD som redan 
tidigt ger hunden smärta och begränsar dess 
livskvalitet. Hundar med lindrig HD kan dock 
ofta leva hela sina liv utan kliniska symtom.

– De kliniska symtomen hos en hund med 
HD kan vara smärta, hälta och subluxation 
av höftleden, det vill säga den är rörlig och 
kan flyttas ur sitt läge. Ibland kan man 
genom palpation märka att leden hoppar. 
Det finns också typiska rörelsemönster hos 
en hund med HD, en del av dessa ser vi även 
vid ländryggsproblem. ”Bunnyjumpings”, 
det vill säga att hunden gör kaninhopp till 
exempel under galopp, är ett sådant avvikande 
rörelsemönster. I skritt och trav väljer hunden 
”hawaiian dancer-gången”. Det innebär att den 
vickar fram och tillbaka med bakkroppen när 
den rör sig. Det medför att ländryggen får ta 
rörelsen istället för höftleden som gör för ont 
att använda. Hos HD-hunden som har ont är 
det vanligt med ovilja att röra sig över huvud 
taget, hunden försöker spara på den onda 
höften och vill inte sträcka ut benet bakåt då 
det gör för ont.

Normala höftleder grad A. Höftleder grad E med gravt subluxerande (slappa) 

leder.

Annika Bergström, smådjursveterinär specialiserad 

inom kirurgi vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala 

och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Hur farligt är det med HD? Spelar det någon roll för en hund om den har 

lite glapp i höftledernas passform? Och kan en hund med HD bli frisk?

mest storvuxna får vänta ända tills de är 18 må-
nader. Det går inte att avgöra om en liten valp 
kommer att utveckla HD eftersom det fordras 
en viss förbening av skelettet för att det ska bli 
röntgentätt. Hos till exempel en åtta veckor 
gammal valp är förbeningen ännu inte klar. 



AVELSKOMMITTÉN INFORMERAR

28           Terrierposten 3-2016

ATT UNDVIKA HD
Hur optimerar jag mina möjligheter att få en HD-fri hund?
– Se till att de genetiska förutsättningarna är de bästa, säger Annika Bergström. Titta inte bara på föräldradjurens röntgenresultat utan även syskons 
och tidigare avkommors. Ju bättre familjebilden ser ut, desto mindre är risken att en hund utvecklar HD. Som hundägare bör du se till att hunden 
håller sig i lagom hull och inte under någon period i sitt liv är överviktig. Fortsätt inte med vanliga valpfoder tills hunden är ett år (såvida den inte 
har dålig aptit och svårt att hålla hullet), den växer för snabbt och riskerar att bli fet. En växande hund ska inte ha en massa löst hull. Raser som ofta 
diagnosticeras med HD, t ex retrievrarna, verkar delvis ha ett ideal för höga body condition score, BCS, som är direkt olämpligt för en växande 
hund.

– Valpen och unghunden ska ha en allsidig fysisk träning som sakta bygger upp muskler och kondition. Undvik extremträning, repetitiva explo-
siva rörelser och belasta aldrig en växande hund på ett överdrivet eller statiskt sätt. 

Kan en hund få HD trots att alla nära släktingar är HD-fria?
– Det kan hända men chanserna är hyfsat goda att du får en frisk hund. Som uppfödare är det viktigt att endast avla på friska individer med friska 

släktingar. Det går ju inte att försäkra sig mot HD, men ju mer man vet desto större chanser har man att föda upp friska hundar. Att vara noga med 
sina avelsdjur är nog det viktigaste man kan göra som uppfödare, och ett ansvar man har. För mig som kliniker är det otroligt sorgligt att träffa alla 
djurägare som kommer med sina ledsjuka hundar som ofta behöver avlivas i allt för tidig ålder.

Annika tror inte att det finns någon metod för 
att fånga upp ett kommande HD-problem 
till exempel vid den besiktning av valpen som 
föregår försäljningen vid 8 veckors ålder.

– Däremot vet vi att en tidig hälta, när 
valpen är 4-5 månader, kan vara ett första var-
ningstecken. Ofta är hunden halt bara under 
en kortare period och symptomen försvinner 
sedan. När den är i den här åldern befinner den 
sig i en utvecklingsfas där höftleden subluxerar 
lättare än vad den gör senare när vävnader som 
ligament och ledkapsel blivit stelare och håller 
höftleden på plats bättre. Det är inte alltid 
hundägaren söker veterinär för hältan, man 
tror nog att hunden gjort sig illa, och det går ju 
över. Och skulle hunden vara dubbelsidigt halt 
är det inte ens säkert att hundägaren noterar 
det.

Men att tidigt diagnosticera HD kan ha 
stor praktisk betydelse för hundens framtida 
brukbarhet eftersom man därigenom kan 
anpassa träning, aktivitet etc till hundens 
sjukdom. Det finns också en annan poäng: vid 
den här åldern kan veterinären med två olika 
kirurgiska ingrepp förbättra hundens odds 
att leva utan smärta. Det ena ingreppet går ut 
på att genom symfysiodes* hindra en specifik 

tillväxtzon i pubisbenet att växa vidare. Det har 
en gynnsam inverkan på acetabulums täckning 
av lårbenshuvudet.

– Problemet är att vi sällan uppmärksammar 
de här hundarna i tid, så åtgärden är inte så 
vanlig. För att den ska vara verksam bör hun-
den ha den stora tillväxtfasen kvar, med andra 
ord helst inte vara över 20 veckor gammal.

Den andra metoden för unga hundar kallas 
”triple pelvic osteotomy”, TPO. Den innebär 
att man sågar upp bäckenet på tre ställen för 
att kunna lösgöra acetabulum och vrida upp 
den runt lårbenshuvudet och fästa den med 
plattor och skruvar. Det kan göras med en lite 
äldre hund, cirka 8-9 månader gammal. För 
att prognosen ska vara så bra som möjligt bör 
hunden inte ha några pålagringar.

– Symfysiodesen är ett förhållandevis litet 
ingrepp, men TPO är en större operation och 
görs i Sverige endast på hundar vars höftleder 
har ett så gravt dysplastiskt utseende att man 
bedömer att de inte kan leva med dem. Oavsett 
vilket ingrepp man utför ska man som ägare 
vara medveten om att hunden naturligtvis inte 
ska gå i avel. Ofta kastreras den samtidigt med 
höftoperationen.

HD hos en vuxen hund
Hos en vuxen hund som är allvarligt smärt-
påverkad av HD kan man kirurgiskt avlägsna 
lårbenshuvudet, med andra ord ta bort leden 
och därmed smärtan. Metoden fordrar nog-
grann rehabilitering, hunden måste lära sig att 
gå på ett nytt sätt, men de flesta hundar som 
inte är så storvuxna klarar det bra. Alternativet 
är en höftledsprotes. 

– Prognosen för hur bra hunden blir varierar 
utifrån den kliniska statusen före operation, 
men också utifrån använd operationsmetod. 
En protes innebär ett stort kirurgiskt ingrepp 
men när de väl kommer förbi operationsperio-
den blir många hundar bra. Risken finns dock 
för infektion, luxation och andra problem 
som alltid sammankopplas med implantat, 
till exempel att implantatet släpper eller att 
hunden får en fraktur. Ska operationerna vara 
lyckosamma fordras att hunden i övrigt är 
frisk. Dessutom krävs en djurägare som kan 
ta hand om hundens rehabilitering såväl som 
kostnaderna …

Hur är det med medicinering som preventiv 
metod för att förhindra att hunden får ledpro-
blem? Fungerar det att ge glukosamin?

– Vad vi vet finns det inga biverkningar 
eller nackdelar med att ge glukosamin om 
man doserar rätt. Tror man att det föreligger 
risk för att huden ska få ont, kanske man kan 
pröva. Det finns en studie ** som visar att 
glukosaminoglukaner under uppväxten kan 
minska risken för HD hos valpar med genetisk 
belastning för sjukdomen. I studien gav man 
valparna medlet i injektionsform men för den 
vanliga hundägaren är det tabletter som gäller. 
Innan man kan säga något säkert om glukosa-
min fordras fler vetenskapliga studier.

Det går att med hjälp av medicin och bra 
rehabilitering minska inflammationen i leden 
och hunden kan bli mindre smärtpåverkad. 
Däremot kommer man förr eller senare att få 
återfall. Pålagringar i leden försvinner aldrig, 
men med avlastande träning blir musklerna 
bättre och det minskar slitaget på leden. 

– En hund blir aldrig frisk från HD, 
höftledsdysplasi kan aldrig läka. Hunden får 
sjukdomen i unga år och blir successivt mer 
påverkad när den blir äldre. Är det en lindrig 
HD kanske hunden hinner uppnå en hög ålder 
innan något märks, men det skiljer sig åt, bland 
annat utifrån hur hårt hunden belastas. En 
hund som är avsedd att prestera arbets- eller 
tävlingsmässig kommer kanske inte att kunna 
göra det arbetet utan smärta. Vill man ha en 
högpresterande hund får man förmodligen 
slå det ur hågen, eller byta hund om den har 
HD. Jag tycker det är väl motiverat att genom 
avel se till att det produceras så få sjuka hundar 
som möjligt, även om man naturligtvis även 
måste ta hänsyn till andra faktorer ifråga om 
t ex hälsa.

* Symfysiodes innebär att man orsakar en skada på en 

tillväxtzon, vilket gör att tillväxtzonen inte kommer att 

växa vidare. Meningen med att göra en symfysiodes på 

pubisbenet är att få acetabulum att under tillväxten täcka 

över mer av höftkulan vilket ger en mer stabil led med 

mindre subluxation.

** Glukosaminstudien: Am J Vet Res. 1992 

Oct;53(10):1836-43. Effects of intramuscular 

administration of glycosaminoglycan polysulfates on 

signs of incipent hip dysplasia in growing pups.

Röntgenbild av bäcken hos hund opererad med 

metoden TPO, triple pelvic osteotomi.
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I 25 år arbetade Kjerstin som sjukgymnast på 
humansidan innan hon 1999 gick vidare och 
utbildade sig till att också behandla djur. Idag 
är hon knuten till Sveriges lantbruksuniver-
sitet, SLU, där hon forskar om unga hundars 
träningsvanor och vilken påverkan det har 
på senare skelett- och ledstatus. På univer-
sitetsdjursjukhuset tar hon emot patienter 
för förebyggande träning och rehabilitering. 
Tillsammans med Annika Bergström utreder 
hon hundar som kommer till djursjukhuset på 
grund av exempelvis hälta. 

– Till mig kommer många lite äldre hundar 
med HD som har utvecklat artros, berättar 
Kjerstin. Jag tar också emot många tävlings-
hundar, och hundar som är inköpta för träning 
och arbete, som har fått en HD-diagnos och 
vars ägare vill ha en bedömning om hundens 
användbarhet och råd om hur träningen bör gå 
till. Därutöver kommer flera ”vanliga” hund-
ägare som via röntgen har fått en HD-diagnos 
och därför vill ha råd om hur hunden bäst ska 
skötas om. 

Många unga hundar visar inga symptom, 
även om dess röntgenresultat graderat 
höftledsstatusen till C, det vill säga lindrig 
HD. Hundar med D eller E, måttlig respektive 
grav HD kan redan ha besvär som visar sig i 
form av hälta, stelhet, ett kort bakbenssteg och 
svårigheter att resa sig. 

– Men också C-höfter riskerar så små-
ningom att ge problem. Jag och Annika gör 
utredningar av led- och skelettstatusen hos 
tänkta polishundar och vi rekommenderar inte 
inköp av hundar med C-höfter. För den hund 
som är tänkt för agility eller skyddsarbete, 
drag eller annat hårt arbete är friska höfter ett 
måste. Tidigare var vi kanske inte fullt så petiga 
när vi gjorde en bedömning av en blivande ar-
betshund och kunde se mellan fingrarna på en 
C-höft, men utvecklingen går sakta men säkert 
mot att ta även C-höfter på allvar. Vi har lärt 
oss att risken för framtida bekymmer för dessa 
hundar är betydligt större än för dem som har 
normalt utvecklade höfter. För polishundars 
del kan en C-höft innebära att när de är färdig-
utbildade vid fem års ålder börjar de defekta 
höfterna göra sig påminda. En sällskapshund 
som inte utsätts för hård fysisk påfrestning, 
utan en lagom mängd aktivitet, motion och 
träning/tävling, kan leva hela livet med C-
höfter utan att det uppstår problem. Här gäller 
det att som ägare helt enkelt använda sitt sunda 
förnuft. Om man har en hund med konstate-
rad HD, ja, då får man anpassa träningen och 
annan aktivitet efter det.

Som ägare kan man ha svårt att själv se 
om hunden haltar på grund av sina dåliga 
höftleder. I de fall hältan är bilateral, det vill 
säga dubbelsidig, fordras ett tränat ögat för 
att upptäcka den. Inte sällan blir man som 
hundägare hemmablind, man har vant sig 
vid ett begränsat rörelseschema, hunden har 
”alltid” rört sig så. 

– Många gånger inser inte ägaren allvaret i 
hundens problem. Man förstår inte hur ont 
den faktiskt har.

Ofta är det ändå misstanke om smärta hos 
hunden som gör att hundägaren kommer till 
Kjerstins mottagning. Initialt lyssnar hon på 
djurägarens berättelse, förhör sig om i vilka 
specifika situationer hunden verkar reagera, 
hur länge den har haft besvär etc. Reser sig 
hunden och kommer springande för att hälsa 
när ägaren kommer hem? Tvekar den att 
hoppa in i bilen? Om det är en hanhund, kan 
den lyfta bakbenen och kissa åt båda håll eller 
väljer den alltid samma bakben?

En omfattande rörelsekontroll utförs 
utomhus där ett begränsat bakbenssteg och 
dansande bakbensrörelser ofta är typiska för 
besvär i höftleden. Därefter görs en palpatorisk 
undersökning som innebär att Kjerstin känner 
igenom hela hunden för att orientera sig om 
varifrån smärtan eller rörelsebegränsningen 
emanerar. Hon kontrollerar även om muskel-
massan är i balans, det vill säga liksidig. En 
ojämnt utvecklad muskulatur kan vara ett 
tecken på att hunden lägger mer vikt på ena 
bakbenet än det andra, en vanlig strategi om 
den till exempel har en frisk och en dålig höft-
led. Vanligen röntgas hunden, eventuellt görs 
en datortomografi. För en växande hund finns 
ett begränsat tidsfönster för kirurgiskt ingrepp 

KJERSTIN – MED HD-HUNDAR I FOKUS

För hundar med höftledsdysplasi kan förebyggande träning ha en positiv effekt och 

bidra till att hunden förblir besvärsfri högre upp i ålder. För även om det inte går att bota 

HD kan träning göra att de begränsningar sjukdomen medför i t ex rörlighet inträder 

senare i hundens liv än vad som annars vore fallet. Kjerstin Pettersson, sjukgymnast vid 

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, har många hundar med HD bland sina patienter.

Palpation är en viktig del av undersökningen vid hälta. 
Här känner Kjerstin igenom polishunden Gibbs.
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HD-HUNDEN BÖR UNDVIKA
> Undvik övervikt.
> Undvik lek med andra hundar – fri lek med andra hundar är mycket belastande.
> Undvik aktiviteter som innefattar hopp (ex agility, skyddsträning).
> Undvik belöning i form av kast med leksaker (boll-, pinnkastning)!
> Undvik kraftig kamplek! Håll inte emot så hårt. Hunden ska kunna ha alla tassarna i 

marken!
> Undvik snabba accelerationer, inbromsningar, tvära vändningar vid lek med lek saker.
> Undvik t ex långa inkallningar som ökar intensiteten, jobba på korta avstånd. 
> Undvik hala underlag! Inomhus – parkettgolv – lägg ut mattor, utomhus – is, blöta 

gräsmattor etc!
> Undvik långvarig aktivitet på hårda, stumma underlag (asfalt, betong etc.) ex. cykel-

träning på asfalt, långa stadspromenader etc.
> Undvik att hunden rusar i trappor eller i nedförsbackar såväl själv som tillsammans 

med andra hundar!  

ATT TÄNKA PÅ FÖR HD-HUNDEN
> Ha koll på hundens vikt.
> Det är viktigt att hålla igång en HD-hund.
> Var noga med uppvärmning, låt hunden få gå igång sig successivt. Hur intensiv 

aktiviteten kan få bli måste bedömas från gång till gång. Aktivitet avslutas också med 
nedvarvning till ett lugnare tempo.

> Välj lågintensiva aktiviteter som huvudaktivitet – ex. spårträning, rallylydnad, nose-
work etc.

> Sök upp nya miljöer – ge hunden nya doftintryck.
> Jobba hunden i skog och mark – men håll nere intensiteten i arbetet.
> Vid byte av terräng (ex fjällen) tänk på att ta det lite lugnare första tiden så hunden 

hinner vänja sig vid mer krävande terräng.
> Välj helst mjuka men fasta underlag för aktivitet!
> Håll hunden varm den kalla årstiden! Täck den och ha liggplatsen (i bilen) isolerad. 
> Ha koll på hur värmekänslig den är på sommaren.
> Välj belöningsformer som inte belastar hunden – beröring, beröm med rösten, godis.

för korrigering av höftleden.
– Hos en hund med höftproblem kan besvär 

ofta hittas även i ländryggen eftersom hunden 
väljer att ta ut rörelsen där och på så sätt avlasta 
den defekta leden. Detta ser vi hos hundar som 
gått med sin smärtande HD en längre tid.

Hur en preventiv eller lindrande träning 
ska gå till avgörs av faktorer som hundens ras, 
vad den används till, HD-status och ålder men 
också graden av besvär. Det finns inte ett givet 
koncept eller metod som passar alla.

– Man måste se till helheten och hunden i 
sin kontext, det vill säga hur hela dess livsmiljö 
gestaltar sig. Djurägaren behöver förstå att 
han/hon är den stora resursen för hundens 
möjligheter att må så bra som möjligt. Det 
djurägaren gör tillsammans med sin hund i 

vardagen är det som i längden kommer att 
betyda allra mest!

Ett av de träningsredskap som används för 
hundar med inskränkningar i rörelserna, hälta 
och smärta, är vattentrasken. Det är en stor 
tank med strömmande vatten och ett löpband 
i botten. När hunden rör sig i vattnet avlastas 
den onda leden och hunden normaliserar sitt 
rörelsemönster. Idag vet man att den bästa 
styrketräningen är den som är mest funktio-
nell, det vill säga den där man styrketränar de 
muskler som sedan ska användas i vardagen. 
En HD-hund som väljer att enbart belasta 
ena bakbenet kommer att i högre grad fördela 
sin vikt jämnt i vattentrasken tack vare att 
kroppen inte är lika tung och det därför inte 
gör ont. Löpbandet i tankens botten hjälper 
hunden att ta ut sträckningen bak och få ett 
mer ändamålsenligt steg. Till en början går 
bandet förhållandevis långsamt men efter ett 
par träningstillfällen kan farten ökas. För den 
hund som har ont är vattentrasken ofta en bra 
början på träningen.

Träningen kombineras ofta initialt med 
antiiflammatorisk och smärtlindrande medi-
cin. Kortison är det mest potenta medlet men 
har en hel del biverkningar. Vanligare, och med 
mindre oönskade effekter, är NSAID-preparat. 

– Jag pratar mycket rörelseträning med mina 
patienter. Det vill säga att gå i olika terräng och 
i olika tempo – allt i syfte att hunden ska hinna 
ta ut rörligheten. Går man fort trippar hunden 
med korta steg eller väljer en gångart som inte 
gynnar ett aktivt rörelseuttag. Det här ska inte 
förväxlas med stretching som är något som inte 
ska utföras utan att man har goda kunskaper i 
anatomi eftersom det kan ge negativa effekter.

– På humansidan har man forskat mycket 
på skador hos till exempel idrottsmän och man 
har alltmer insett vikten av prevention. Den 
kunskapen har fått mig att lägga stor vikt vid 
hur man som ägare bäst hanterar den unga 
hunden för att optimera dess chanser att växa 
upp till en frisk hund. 

Nästa artikel i serien handlar om röntgen 
och avläsning.

Att röra sig i olika terräng och på olika sätt är bra 

för den växande hunden, inte minst för senor och 

ligament.

Det finns inga möjligheter att se om en liten valp 

kommer att utveckla HD. Däremot har den genetiska 

dispositionen stor betydelse och för att undgå HD är 

det en fördel med många friska släktingar. 
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del 2 om höftledsdysplasi

Röntgen av hundars höftleder har en lång tradition i 
Sverige. Redan i slutet av 1970-talet infördes det första 
hälsoprogrammet för schäfer och snart följde krav på fria 
höftleder inom flera raser. Från att tidigare har avlästs 
enligt en svensk modell som till stor del liknade det så 
kallade FCI-systemet förändrades avläsningsrutinerna 
år 2000 efter ett beslut av Kennelfullmäktige, Svenska 
Kennelklubbens högsta beslutande organ. Det innebar 

att man helt övergick till det så kallade FCI-systemet för 
att nå en större internationell harmonisering. 

– Den tidigare modellen hade stora likheter med 
FCI-systemet och skillnaden mot dagens avläsning är inte 
så stor. Dock tillät den en viss anpassning till olika hund-
raser och åldrar, och det blev lite turbulent under de första 
år det nya systemet infördes, berättar Kerstin Hansson, 
som tillsammans med Jessica Ingman och Annie Liman 

OM HÖFTLEDSDYSPLASI DEL 2
Röntgen och avläsning

svenska Kennelklubbens hälsoprogram avseende höftleder bygger på en väl etablerad 
screeningsverksamhet. Röntgen av höftleder sker på ett flertal veterinärkliniker 
och djursjukhus landet runt medan avläsning av röntgenbilderna och gradering av 
hundarnas hd-status utförs av sKK centralt.

All avläsning av röntgenbilder 
på höftleder utförs centralt 
på Svenska Kennelklubbens 
kansli av personer med 
specialistkompetens.
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ansvarar för de ca 14 000 stycken höftledsavläsningar 
som SKK gör varje år. Bland annat så finns inom FCI-
systemet två benämningar på normala höftleder (grad A 
och B). Tidigare användes ibland graderingen ”utmärkta 
höftleder” vilket inte ska översättas till grad A eftersom 
den benämningen inte användes för alla raser och sattes 
i relation till höftleder inom den specifika rasen. Inom 
FCI-systemet använder man även den så kallade Nor-
bergs vinkel vilken är ett av flera kriterier men som har 
betydligt mindre påverkan än vad många tror.

Det nuvarande systemet för röntgenavläsning används 
i de flesta länder som är anslutna till den internationella 
kennelorganisationen FCI. Det passar väl för screening 
(massundersökning) av den omfattning det handlar om. 
I t ex USA används bland annat PennHIP, en modell som 
fokuserar på slapphet i lederna och som fordrar att rönt-
genbilderna tas av särskilt utbildade kliniker samt sänds 
till USA för avläsning av särskilt utbildade personer. Det 
gör det svårt att använda modellen för en brett upplagd 
undersökning av ett stort antal hundar.

I Sverige kan man få sin hund höftledsröntgad i stort 
sett oavsett var man bor i landet. De flesta veterinär-
kliniker och alla djursjukhus utför idag undersökningen. 
Samtliga bilder skickas till SKK för central avläsning 
som utförs av någon av de tre kontrakterade avläsarna. 
Detta ger en enhetlig bedömning med hög och jämn 
kvalitetsnivå, utförd av personer med avancerad utbild-
ning inom området. Den enskilde veterinären kan ofta 
känna igen när det finns en tydlig förändring i höftleden 
med till exempel dålig passform mellan höftledskula 
och höftledsskål men HD tar sig många uttryck och 
fordrar expertkunnande för att klassificeras korrekt. 
Ibland hör man hundägare uttrycka sin besvikelse över 
HD-resultatet eftersom ”min veterinär sa att allt såg bra 
ut” men en veterinär som är van att bedöma halta hundar 
kan ha en helt annan referensram för vad som är normalt. 
Man kan också ha menat att själva bilden var bra tagen.

Ytterligare en komponent som bidragit till den höga 
siffran röntgade hundar i Sverige är det krav på offentlig-
het som finns för att en höftled ska läsas av och föras in 
i SKKs databas. I samband med att hunden genomgår 
undersökningen får ägaren underteckna ett avtal som 
medger publicering av resultatet. I USA och många andra 
länder utanför Norden kan djurägaren själv bestämma 
om resultatet ska offentliggöras eller inte. Detta gör na-
turligtvis att det finns ett mörkertal avseende sämre resul-
tat. Betydligt färre hundar kommer också till röntgen.

– Att många individer röntgas och att resultaten, 
oavsett hur bra eller dåliga de är, finns att ta del av för 
den som är intresserad, är en viktig anledning till de 
framgångar vi har haft i arbetet för bättre höftleder, säger 
Jessica Ingman. 

så går en avläsning till
Medan röntgenfotograferingen görs ute på landets alla 
kliniker kommer alltså samtliga bilder till SKK centralt 
för avläsning. Tidigare skickades röntgenbilderna med 
post till SKK, numera sker det till största delen digitalt. 
Innan bilderna når avläsarna passerar de SKKs avdelning 
för avel och hälsa där personalen kontrollerar det for-
mella, som att registrerings- och chipnummer stämmer, 
att bildmärkningen är rätt, med mera. 

Det första en avläsare gör är att förvissa sig om att 
röntgenbilden håller en tillräckligt hög teknisk kvalitet. 
Bilden får inte vara otydlig med kornigt utseende eller ha 
suddiga benkonturer. Det är också viktigt att hunden har 
rätt position och att samtliga referenspunkter finns med. 
Hundar som till exempel ligger med bäckenet roterat eller 
bakbenen i felaktig position, precis som tekniskt dåliga 
bilder, returneras till veterinärkliniken som får kalla djur-
ägaren till ny röntgen. Feltagna röntgenbilder är ibland 

ett problem och från SKKs håll har man lagt resurser på 
att utbilda veterinärklinikerna. För åtta år sedan arrang-
erades en föreläsningsturné genom landet i syfte att öka 
jämnheten och kvaliteten hos röntgen undersökningen 
genom större kunskap hos den röntgande personalen. 
Ändå är det flera bilder varje dag som går i retur. SKK 
tillhandahåller sedan en tid ytterligare resurser i form 
av ett utbildningsmaterial om HD för veterinärer och 
klinikpersonal som bland annat innehåller anvisningar 
för hur man tar en korrekt bild.

Med röntgenbilden framför sig på dataskärmen 
studerar avläsaren ledskålens djup och form men också 
ledspringan mellan skål och ledkula.

– Vi tittar på passformen, det vill säga hur väl ledskål 
och ledkula passar ihop, berättar Kerstin. Vi tittar på 
ledkulans position i ledskålen, på ledskålens form och 
dess främre och yttre kant. Norbergs vinkel är ett stöd och 
en hjälp för att få ett indirekt mått på eventuell slapphet 
eller grundhet i leden. Eftersom flera olika kriterier vägs 
samman vid bedömningen är Norbergs vinkel inte en-
samt avgörande och den mäts därför inte på alla individer. 
Vi kontrollerar också om det finns några benpålagringar 
runt leden, dessa noteras separat. Pålagringar uppstår 
som en följd av en inflammation i leden som när det 
gäller HD har sin grund i en led som inte har en bra 
passform och/eller stabilitet. I FCI-anvisningarna står det 
uttryckligen att en hund med benpålagringar aldrig kan 
få ett friande resultat. Det här gör att man inte ska vänta 
med att HD-röntga sin hund tills den är medelålders eller 
äldre då benpålagringar vid den åldern kan ha uppstått till 
följd av annat än HD, såsom till exempel hård belastning 
av lederna.

sedering obligatorisk
Alla hundar sederas vid HD-röntgen vilket innebär att de 
får ett muskelavslappnande preparat. Det görs för att de 
inte ska ha kvar någon muskelspänning och en eventuell 
slapphet i leden ska synas. Syftet är ju inte heller att kon-
trollera musklernas inverkan på lederna. Väl utvecklad 
muskulatur runt lederna är generellt bra för hunden men 
ibland blandar man ihop det med att själva dysplasin blir 
bättre av att hunden har mer muskler. Sederingen görs 
även av arbetsmiljöhänsyn. Man vill undvika att behöva 
ta alltför många bilder och riskera att exponera personer 
som befinner sig i röntgenrummet för mer strålning än 
nödvändigt.

– Ibland är hundägare oroliga för att de själva har hållit 
i hundens ben vid röntgen och att de då har gjort något fel 
som i sin tur gett hunden ett dåligt resultat, säger Kerstin. 
Men vi tittar inte på vem som håller i hunden. Antingen 
är bilden så bra att den går att avläsa eller inte och i det 
senare fallet skickas den tillbaka. Vid avläsningen tar vi 
inte heller någon hänsyn till vilket preparat hunden har 
sederats med. Den informationen kan dock användas i 
andra sammanhang för att avgöra hur avläsningsresultat 
ska tolkas och nyttjas i avelsarbetet. Om det är uppenbart 
att en hund är otillräckligt sederad kan vi returnera 
bilden.

En hund får alltid sin HD-status efter den sämsta 
höften. Om den till exempel har A på ena höften och D 
på den andra kommer det att synas i röntgencertifikatet 
men i SKKs databas får den bara D.

– Avsikten är ju att upptäcka förändringen, inte att 
dölja den, säger Jessica. Röntgen görs för att se vilka 
individer som har HD, även om det bara är på den ena 
höften.

Svårast för avläsarna är de hundar som balanserar 
mellan grad B och C. Det är vid sådana tillfällen som 
man kan ha nytta av att mäta Norbergs vinkel. Det här är 
också de fallen där det är extra noga med hur hunden är 
positionerad när bilden tas.
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screening ett avelsverktyg
Oavsett hundras har en hundhöft alltid samma anato-
miska komponenter. Däremot kan de omöjligt ha samma 
utseende, det är lätt att förstå bara man jämför olika rasers 
exteriör. Den intressanta frågan är om det finns ett hälso-
problem i rasen som kan kopplas till höftens utformning. 
Här menar Kerstin och Jessica att inblandade parter som 
hundägare, uppfödare och rasklubb måste fundera på vad 
man ska ha informationen från höftledsröntgen till, om 
man väljer att undersöka rasen. I sammanhanget är SKKs 
avläsare ett verktyg som förmedlar vad de ser i fråga om 
ledens utformning, inget övrigt. De gör inga uttalanden 
om hur aveln ska se ut eller gå till, det är andras ansvar. I 
de raser där man önskar att inrikta sig på en förändring 
är det särskilt viktigt att röntga många individer för att 
få en tydlig bild av rasens HD-kvalitet/status och för att 
verktyget HD-screening ska bli användbart i avelsarbetet.

– Det är inte upp till oss att avgöra vad som ska ske 
inom en ras, förklarar Jessica. Här är det viktigt för 
klubb och uppfödare att undersöka utfallet av eventuella 
kliniska besvär – blir hundarna dåliga av orsaker som kan 
härledas till HD? – ja, då får man agera utifrån det.

I förra avsnittet om HD (Hundsport Special 2-2016) 
avhandlades bland annat kliniska symptom på HD. 
Också Kerstin och Jessica menar att det är förhållandevis 
vanligt att en djurägare inte ser om en hund har ont, sär-
skilt inte om den är dubbelsidigt halt. Ett problem menar 
de är att symptomen ofta kommer smygande.

– Man ska komma ihåg att SKKs hälsoprogram och 
screeningverksamhet är ett avelsverktyg, inte en metod 
för klinisk diagnosticering, säger Kerstin. Vi läser inte av 
röntgenbilder för att förutspå en hunds kliniska framtid. 
Statistik visar dock att hundar med D- och E-höfter 
löper större risk att få besvär av sin HD. En hund med 
C, lindrig HD, kan få ont men också leva helt besvärsfri.  
Vårt utlåtande är istället en information som bör ligga till 
grund vid en bedömning av lämpligheten för avel ifråga 
om just den här egenskapen. 

omröntgen
Inom de nordiska länderna går det att röntga om sin 
hund, i Sverige tidigast 6 månader efter första röntgentill-
fället. Bilderna bedöms av den av avläsarna som tjänstgör 
den aktuella dagen och avläsaren kan inte se vem som 
gjorde den tidigare bedömningen om bilderna är insända 
digitalt. 

– Tidigare gjordes en omröntgen främst vid anmärk-
ning om slappa leder och ägaren hoppades då få ett annat 
resultat, säger Kerstin. Vid en omröntgen tittar avläsaren 
på alla bilder som tagits eftersom det är samma hund på 
bilderna. Slapphet är en av de viktigaste indikationerna 
på att hunden har HD och betyder att höftledskulan är 
rörlig i förhållande till ledskålen, ibland kan kulan ligga 
längre in i skålen, ibland längre ut ur skålen. Därför kan 
ibland slappheten synas olika mycket på olika röntgen-
bilder. Av den anledningen är det viktigt att hunden är 
fullständigt muskelavslappnad vid röntgentillfället och 
det är också anledningen till FCIs regel om att den bild 
som visar mest slapphet ska ligga till grund för bedöm-
ningen. Det här kan ibland ge upphov till frågor om 
hunden har röntgats på olika kliniker och den som tittar 
på bilderna inte vet hur höftlederna ser ut på de tidigare 
bilderna.

överklagan
Överklagan av en röntgendiagnos kan ske skriftligen till 
SKK och röntgenbilderna bedöms då av avläsare från våra 
grannländer i den så kallade Nordiska Röntgenpanelen, 
på samma vis som de svenska avläsarna bedömer röntgen-
bilder i Nordiska Röntgenpanelen när en hundägare i 

Bland de flitigast röntgade 
hundraserna är labrador 
retriever, golden retriever och 
tysk schäferhund.
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något annat nordiskt land gör en överklagan till panelen. 
Överklagande är avgiftsbelagt men avgiften återbetalas 
om diagnosen ändras till det bättre. Antalet överklagans-
ärenden i Sverige har ökat de senaste åren och ligger nu 
på en nivå som är jämförbar med övriga Norden. Under 
2015 överklagades 34 st svenska HD-röntgenärenden 
till Nordiska Röntgenpanelen varav sex ledde till en 
förändrad diagnos. Antalet genomförda HD-avläsningar 
i Sverige var under samma år 14 598 stycken. Resultatet 
av en överklagan är slutgiltigt, det är alltså inte möjligt att 
röntga om hunden på nytt när en överklagan är gjord.

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen är omfattande när det handlar om 
höftledsröntgen och sker såväl inom Sverige som i den 
Nordiska Röntgenpanelen.

SKKs kansli ställer samman statistik och gör utvär-
deringar av avläsarnas resultat årligen. Det visar sig att 

överensstämmelsen mellan SKKs tre avläsare är mycket 
hög. De nordiska röntgenavläsarna träffas två gånger om 
året. Inför varje möte cirkuleras ett antal röntgenbilder 
på olika raser och varje land gör en bedömning. Bilderna 
diskuteras sedan gemensamt på mötet. Det händer också 
att man inför mötestillfällena gör kalibreringsövningar 
för enskilda raser. Även särskilt intressanta röntgenbilder, 
eller om någon hund fått olika bedömning av de olika 
länderna i Nordiska Röntgenpanelen, kan tas upp för 
diskussion vid panelens möten. Ibland uppstår frågor 
av kanslikaraktär som även de i möjligaste mån likriktas 
inom de olika nordiska länderna.

Fotnot: FCI – Fédération Internationale Cynologique, en 
internationell sammanslutning av kennelklubbar från 
flera länder.

Finns det HD, i betydelsen HD-avläsningsresultat som 
visar på grava former av förändringar, hos alla hund-
raser?

– Det är svårt att säga eftersom inte alla raser röntgas. 
Det finns på relativt många, och på några kan ju 
frekvensen vara okänd i och med att få hundar röntgas. 
Anledningen till att man en gång i tiden började röntga 
höftleder var ju att man ville minska förekomsten av grav 
HD som gör hundar kliniskt sjuka, det vill säga halta och 
att man hade insett att det finns genetiska faktorer som 
man kan påverka genom selektion i avelsarbetet.

Är det inte så att det är en schäferhöft som är idealet och 
allt som avviker från den får en anmärkning?

– Nej, så är det definitivt inte! Det finns ingen ideal ras. 
I den allra första sammanställningen som gjordes av FCIs 
Vetenskapliga kommitté 1983 står det skrivet att be-
dömningskriterierna ska användas för alla raser. Den här 
missuppfattningen kommer sig troligen av att schäfern 
var en av de första raserna där man uppmärksammade 
HD-problematiken och följaktligen röntgade många 
hundar. 

Men det här med slappa leder, vad är det egentligen?
– En slapp led innebär att ledkulan kan glida ur 

ledskålen och sedan pressas in igen. Den amerikanska 
PennHIP-modellen för undersökning av höftleder foku-
serar på slappa leder. PennHIP har visat att hundar med 
högt värde för slappa leder har en ökad risk att utveckla 
artros och kliniska symptom. 

– En C-höft på grund av slapphet är inte ett dugg 
bättre än en höftled som bedöms som C på grund av 
att den är grund eller har dålig passform. Slappheten är 
lömskare eftersom den till viss del kan gömma sig. Men 
en slapp led är inte normal – det är en felaktig utveckling 
och alltså HD.

Om man röntgar om en slapp led kan det väl bli ett bättre 
resultat?

– Tidigare sa man ibland om en hund med slappa 
leder att den kunde röntgas om och kanske få ett bättre 

Frågor om HD-avläsning till Kerstin och Jessica:
resultat. Problemet är att just vid slappa leder kan bilden 
variera till exempel utifrån hur avspänd hunden är och 
hur muskulaturen ser ut, kort sagt utifrån situationen. 
Kroppen kan också försvara sig mot slappheten genom 
att strama åt ledkapseln så just vid slappa leder kan 
bilderna variera både vid ett och samma röntgentillfälle 
men också mellan olika röntgentillfällen. Röntgenbilden 
är ju bara ett foto, en bild. En led ska inte gå att rubba ut 
och in i position utöver den naturliga rörelseförmågan 
som behövs för funktion. Att med alla medel försöka få 
till en bild där kulan ligger i skålen på en slapp led kan 
vara kontra produktivt för arbetet med att minska före-
komsten av HD. Det är också en anledning till att man 
vid omröntgen ska gradera efter den bild som visar mest 
slapphet. När man röntgar på en klinik ser veterinären 
på plats endast sin bild som kanske inte visar något trots 
att slappheten syns mycket tydligt på en tidigare bild.  
Detta är också orsaken till att man vill att alla tekniskt 
bra bilder som tas vid ett röntgentillfälle ska skickas in för 
avläsning. Att välja bort en bild som påvisar slapphet kan 
resultera i en felaktig uppfattning av hundens HD-status 
och i förlängningen, om hunden eller dess nära släktingar 
används i avel, leda till att det föds valpar som får smärta 
och hälta på grund av sin HD. Det har ibland spekulerats 
i om tikars löpning har någon påverkan på slapphet men 
den lilla forskning som är gjord visar ingen skillnad på 
bilder som är tagna under olika faser av ett löp respektive 
mellan löp.

”Jag har fött upp tio valpkullar, jag kan se att det inte är 
något fel på min hunds höfter!”

– Många uppfödare har lärt sig en hel del och ingen 
ska ta ifrån dem deras erfarenhet. Men i jämförelse med 
vår erfarenhet och avläsning av 14 000-15 000 bilder om 
året har de flesta visserligen sett många bilder, men inte 
tillräckligt många för att göra en bedömning enligt FCIs 
kriterier.

Slappheten 
är lömskare 
eftersom den 

till viss del kan 
gömma sig. Men 
en slapp led är 
inte normal – 

det är en felaktig 
utveckling och 

alltså HD.
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lÄs meR!

på webbsidan skk.se kan du hitta mer informa-

tion samt i broschyren ”Röntgen av leder hos 

hund” som går att ladda hem. här beskrivs vad 

som krävs för att en hund ska kunna röntgas 

och avläsas officiellt men också regler för om-

röntgen och överklagan.

Efter ett beslut vid Kennelfullmäktiga i början 
av 2000-talet har Svenska Kennelklubben tre 
röntgenavläsare. Detta var en nödvändig ut-
veckling då den tidigare modellen med endast 
en kontrakterad avläsare befanns vara ett alltför 
sårbart system. Idag läses röntgenbilderna av:

Kerstin Hansson, veterinär med svensk, 
brittisk och europeisk specialistkompetens i 
bilddiagnostik, ett ämne som hon har över 30 
års praktisk erfarenhet av. Hon har doktorerat 
i ämnet och är docent. Kerstin har haft en god 

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération 
Cynologique Internationale (FCI).

> A  normala höftleder grad A
> B  normala höftleder grad B
> C  lindrig dysplasi
> D  måttlig dysplasi
> E  höggradig dysplasi

inblick i SKKs HD-avläsning sedan 1992, 
bland annat har hon fungerat som vikarie för 
tidigare avläsare och har arbetat tillsammans 
med Lars Audell och Håkan Kasström, SKKs 
tidigare avläsare. Kerstin arbetar i Uppsala 
och är universitetslektor i bilddiagnostik på 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med ansvar 
för undervisning och forskning inom ämnet. 
Tillsammans med Jessica föreläser hon om HD 
för veterinär- och djursjukskötarstuderande. 

Jessica Ingman, också hon veterinär med 

svensk specialistkompetens i bilddiagnostik. 
Därtill har hon genomgått den europeiska 
specialistutbildningen i bilddiagnostik. Hon 
arbetar på Universitetsdjursjukhuset vid SLU 
i Uppsala där hon enbart sysslar med bilddiag-
nostik. År 2006 började hon läsa röntgenbilder 
för SKK under ledning av Kerstin Hansson 
och Håkan Kasström.

Annie Liman, veterinär och avläsare av 
röntgenbilder för Finska Kennelklubben 
sedan 1995. Annie har utbildats av professor 
Saki Paatsama som tillsammans med den 
tyske professorn Wilhelm Brass skapade FCI-
avläsningssystemet.  Sedan 2006 läser Annie 
även röntgenbilder för SKK. Av nu aktiva 
avläsare är Annie Liman troligen den i världen 
som har läst flest röntgenbilder av alla.

SKKs röntgenavläsare fr v Kerstin Hansson, Jessica Ingman och Annie Liman. 
Foto Måns Engelbrektsson

Ovanstående graderingar avser screeningresultat till skillnad mot 
kliniska problem på grund av HD. Ibland används ordet HD utan att 
man uppger huruvida det är frågan om screeningsresultat eller hundens 
kliniska status. Exempelvis kan meningen ”min hund har HD” antingen 
betyda att den fått ett screeningsresultat som inte är A eller B, eller att 
den är halt eller har andra problem med sina höfter. I sådana fall måste 
man vara noga med att ta reda på vilken av definitionerna som avses i det 
aktuella sammanhanget.

Detta är den andra delen i Hundsport Specials 
serie om HD. Den tredje och sista delen som 
kommer i nästa nummer tar upp HD ur ett 
avelsperspektiv.

Exempel på höftleder, olika gradering: Från vänster – Grad A; Grad C – grunda leder; Grad C – slappa = subluxerande leder; Grad E.

sVeNsKa KeNNelKlUBBeNs RöNtGeNaVlÄsaRe

Så Här grADErAS HÖFTLEDEr
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t e x t  &  f o t o : Åsa Lindholm

del 3 om höftledsdysplasi

avel för bättre höftleder

enkel och komplex arvsgång
Det torde vara allom bekant för hundupp-
födare att det inom flera av våra hundraser 
finns ärftliga sjukdomar. Flera av dessa har en 
enkel recessiv nedärvningsmodell, där enstaka 
genvarianter är avgörande för om egenskapen/ 
sjukdomen ska uppträda. 

h ö f t l e d s d y s p l a s i  d e l  3

i tredje och sista delen i artikelserien om höftledsdysplasi handlar det om hd och avelsarbete. Om förekomsten 
av hd inom en hundpopulation ger upphov till hundar med kliniska symptom – de blir sjuka – är det ett reellt 
problem och det är angeläget att arbeta för att minska förekomsten. Genom screeningundersökningar och 
hänsynstagande i avelsarbetet kan man reducera antalet drabbade hundar och inom ett antal raser har man nu 
möjlighet att genom skattning av avelsvärden för höftleder, index, föra arbetet ytterligare framåt.

Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning 
som, om den är allvarlig, riskerar att leda till 
att den drabbade hunden får kliniska besvär 
och blir sjuk. Det finns därför all anledning att 
försöka minska förekomsten av HD genom 
ett klokt avelsarbete. För att nå framgång är 
det viktigt att känna till hur HD nedärvs och 
noga tänka igenom vilket selektionstryck en 

hundpopulation klarar. Det är ju knappast så 
att vi vill öka utbredningen av andra defekter 
och sjukdomar genom en alltför ensidig foku-
sering på HD, men i de fall många individer 
inom en hundras lider av HD måste kampen 
mot dess förekomst komma riktigt högt på 
prioriteringslistan.
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Men många frekvent förekommande 
ärftliga sjukdomar har en komplex genetisk 
bakgrund. Tar vi steget in i de komplext ned-
ärvda egenskapernas värld, och en av dessa är 
höftledens utformning, blir det genast svårare. 
En egenskap av den här kategorin styrs av flera 
gener i samverkan och påverkas inte bara av de 
ärftliga förutsättningarna utan även till viss del 
av miljöfaktorer. 

–  Ett problem med HD är att precis 
som i fallet med flera andra komplexa eller 
kvantitativa egenskaper vet vi inte exakt hur 
nedärvningen ser ut men att både arv och miljö 
spelar in, säger Helena Skarp, chef för SKKs 
avdelning för avel och hälsa. Det är även så 
med komplexa/kvantitativa egenskaper att de 
inte uppträder i skarpa avgränsningar (jämför 
med den enkelt recessiva egenskaperna som 
antingen finns eller inte) utan uppvisar en 
kontinuerlig skala. De distinkta kategorier 
som HD avelsarbetet.  Det betyder att även 
individer med samma HD-status kan ha olika 
genetiska förutsättningar.

miljöns betydelse
Helena drar parallellen till kroppslängd hos 
människan. Att det finns en ärftlig bakgrund 
till längd är allmänt känt. Det är mer sannolikt 
att två långa föräldrar får ett långt barn än att 
två korta föräldrar får det. Längd är precis 
som HD en egenskap som styrs av flera gener i 
samverkan. Men den genetiska bakgrunden är 
inte det enda som styr hur lång en individ blir. 
Genom mätningar vid militär inmönstring 
vet vi att svenska män har ökat 1,5 dm i längd 
de senaste 150 åren. Det är knappast så att det 
har förekommit en medveten avel på långa 
människor utan här är det andra faktorer, som 
avsaknad av sjukdom och tillgång till näring, 
som spelat in. På samma vis som längden 
ökat tack vare gynnsamma miljöfaktorer kan 
HD-förekomsten i en uppfödares population 
påverkas i såväl positiv som negativ riktning av 
bland annat utfodring och motion.

En hund som vuxit upp i en optimal ”HD-
miljö” kan vid screening vara utan anmärkning 
på höftlederna, det vill säga den bedöms ha 
A-höfter, men dess genetiska disposition är 
kanske inte fullt lika bra. Det kan vara en av 
förklaringarna till att två A-höftade hundar 
kan få avkomma med dåliga höfter. När man 
avläser höfter tittar man alltså på något annat 
än det man egentligen skulle vilja ha informa-
tion om ur avelshänseende. Vad man ser är 
hundens fenotyp, det samlade resultatet av arv 
och miljö, men vad man hade velat känna till 
är dess genotyp, det vill säga hundens genetiska 
förutsättningar avseende HD.  

– Vi vet att till exempel en ung hund som 
hålls slank och inte växer för fort har bättre 
förutsättningar att inte utveckla höftproblem, 
men den genetiska dispositionen har ju 
inte förändrats. Används den här hunden i 
avelsarbetet lämnar den lika mycket eller lite 

HD som den hund som vuxit upp under ur 
HD-aspekter sämre omständigheter och som 
screenats med ett sämre resultat men som har 
samma genetiska disposition. Om vi avser att 
minska förekomsten av HD i en population 
så är det just den genetiska förutsättningen, 
hundens genotyp, som vi vill få en uppfattning 
om. I aveln bör man se till att använda indivi-
der som har den mest gynnsamma genetiska 
förutsättningen för en korrekt höftled. 

arv och avel
I dagsläget är screening den bästa metoden vi 
har för att samla så mycket fenotypisk informa-
tion vi kan, för att utifrån den skatta en hunds 
genotyp. Vi återkommer till det längre fram 
i samband med skattning av avelsvärden för 
höftleder, så kallat index. När man röntgar sin 
hund inom SKKs hälsoprogram innebär det 
att man bidrar till att öka den totala mängden 
information som i förlängningen ger en tyd-
ligare bild och blir användbart i avelsarbetet. 
Man bidrar med en pusselbit i kartläggningen, 
och begränsningen, av HD i rasen. De arv-
barhetsskattningar som gjorts indikerar att 
HD-röntgen, trots att det inte är ett perfekt 
mått på genotypen, visar relativt hög arvbarhet 
och därmed är ett bra verktyg i avelsarbetet. I 
diskussioner händer det att man tappar bort att 
man med den screeningmetod som används 
idag faktiskt lyckats påverka HD-förekomsten 
i många raser.

Ett bekymmer för många uppfödare av 
hundraser där HD förekommer är det faktum 
att friska föräldradjur emellanåt ändå får 
avkommor med HD. Det kan kännas tröstlöst 
för den som lägger sig vinn om att föda upp 
HD-fria hundar.

Att då hävda att det är valpköparens han-
tering som ger en hund HD är att göra det på 
tok för enkelt för sig. Den valpköpare som får 
en hund med dåliga genetiska förutsättningar 
löper stor risk att få en hund med HD, oavsett 
hur exemplariskt hunden får växa upp.

– Det finns flera förklaringar till varför två 
HD-fria föräldrar får en valp med HD-fel. Vi 
har redan berört diskrepansen mellan fenotyp 
och genotyp, där den fenotypiskt HD-fria 
hunden ändå kan vara genetiskt belastad. Allt-
för ofta stirrar vi oss blinda på föräldradjurens 
fenotyp när vi fattar ett avelsbeslut i stället för 
att skaffa oss mer information om flera nära 
släktingar och tidigare avkommor och på så vis 
skapa ett bättre beslutsunderlag.

– I många raser där man har röntgat ett stort 
antal hundar under längre tid har man nått en 
betydande förbättring avseende förekomsten 
av HD. I takt med att populationen får fler 
fria hundar ser man också en avtrappning av 
förbättringen vilket är logiskt eftersom selek-
tionstrycket minskar. Samtidigt är det ju så 
att det faktum att man röntgar inte ger någon 
positiv förändring i sig. Det är först när man 
använder informationen på ett konstruktivt 
sätt i avelsarbetet som man kan förvänta sig 
resultat. I en ras med hög procent HD kan 
man ganska snabbt nå förbättring bara genom 
selektion på fria föräldradjur. Men i raser där 
majoriteten av hundarna är HD-fria utgör den 
metoden ett för lågt selektionstryck för att få 
mätbara framsteg inom rimlig tid. Det fordrar 

Höftledsdysplasi bedöms på en skala från A till E, 
men den underliggande variationen är kontinuerlig. 
Två hundar med exempelvis grad A kan med andra 
ord ha olika genetiska förutsättningar, även om vi 
inte kan skilja dem åt vid en röntgenundersökning.

”tröskel” mellan hd-grad B och C

skattat avelsvärde för hd

Spridning i HDindex för hundar med olika HD-grad.
Individer med bättre HD-status får generellt ett 
högre (bättre) index. Det finns dock en överlappning 
mellan kurvorna som speglar effekten av att man 
vid skattningen av avelsvärden även tar hänsyn till 
släktingars resultat och korrigerar för icke-genetiska 
faktorer som kan påverka resultatet.

en säkrare avelsvärdering där den stora gruppen 
HD-fria individer kan särskiljas avseende 
nedärvningsförmåga och här får vi särskilt stor 
nytta av skattning av avelsvärden, även kallat 
index.

hd-hänsyn utifrån förekomst
I de två tidigare delarna i artikelserien om HD 
har vi berört de problem en defekt höftled kan 
generera och hur screening går till. En svensk 
studie av screeningresultat och försäkringsdata 
visar att hundar med måttlig och grav HD har 
en betydligt ökad risk att få kliniska problem, 
det finns med andra ord en tydlig koppling 
mellan screeningresultat och kliniska besvär. 
Höftledsdysplasi innebär även reducerad 
arbetskapacitet och därmed begränsad an-
vändning för de hundar som drabbas. Vore 
det då inte klokt att förbjuda hundar med 
anmärkning på höfterna vid screening från att 
bli föräldrar?

– Inom de raser som ingår i HD-hälsopro-
grammets hårdaste skrivning, nivå tre, fungerar 
det i praktiken så. Föräldradjur med HD 
(oavsett som det är fråga om att individen själv 
har ont och/eller om det är ett screeningresultat 
som tyder på en förändring av leden) får inte 
användas i avel i dessa raser. Men det kan vara 
begränsande att basera avelsbeslut på enbart 
individens egen HD-status. Vi vet idag att det 
finns vissa C-hundar som har bättre genetiska 
förutsättningar än individer som fått resultatet 

Berner sennenhund är en av de raser som omfattas 
av skattning av avelsvärdet, s k index.
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hälsoprogram under längre tid har också haft 
en historiskt gynnsam HD-utveckling trots 
att man endast selekterat på avelsdjurens egna 
screeningsresultat. Men flera av kurvorna för 
dessa raser ha planat ut på senare tid. Varför det 
kan bli så beskrivs längre fram i artikeln.

– När man påbörjar ett arbete för att minska 
HD-förekomsten inom en ras måste man ha 
ett helhetsgrepp och en adekvat bild av rasens 
situation ur flera aspekter. Finns det andra 
sjukdomar som är mer utbredda/allvarligare? 
Är populationen begränsad? Att ensidigt selek-
tera på HD kan öppna för andra, kanske värre, 
hälsobekymmer och ytterligare reduktion av 
en kanske redan begränsad avelsbas. Men drab-
bas hundar kliniskt ska HD-problematiken 
tveklöst tas på allvar i avelsarbetet. Utifrån den 
kunskap man har om rasen får man skapa en 
lämplig strategi.

Ett hälsoprogram för HD, precis som för 
andra ärftliga sjukdomar och defekter, initieras 
vanligen av den ansvariga specialklubben i 
samarbete med rasklubben. En ansökan skickas 
till SKKs Avelskommitté, AK, som beslutar 
om eventuellt införande av hälsoprogram. 
Det fordras ett bra underlag för att SKK/AK 
ska kunna fatta beslut i frågan. Statistik över 
HD-förekomst, omfattningen av den scre-
eningundersökning som görs och av kliniska 
symptom, en beskrivning av den strategi som 
föreslås tillämpas i avelsarbetet är nödvändigt. 
Det beslut som tas av SKK/AK fastställs av 
SKKs Centralstyrelse.

– När man ansöker om ett hälsoprogram för 
HD ska det vara ett relevant och väl dokumen-
terat problem i rasen. Det är kontraproduktivt 
att införa hälsoprogram för defekter/sjukdo-
mar som i stort sett inte förekommer, bara för 
att man vill vara ”duktig”.

Om jag som uppfödare avlar på en hund 
med HD som har ett HD-resultat som är 
sämre än A eller B (i en ras som inte omfattas 
av hälsoprogrammets hårdaste skrivning) är jag 
då oseriös?

– En kliniskt affekterad hund ska definitivt 
aldrig användas. Om en hunds screeningun-
dersökning visar på HD, trots att den inte 
är kliniskt affekterad, så bör man vanligen 
avstå från att låta den gå i avel baserat på den 
information som screeningsresultatet tillfört. 
Men i vissa fall kan den samlade information 
som finns att tillgå om hunden och dess nära 
släktingar visa att dess sannolikhet att nedärva 
HD inte står i paritet med dess eget HD-
resultat. För- och nackdelar med att använda 
en hund måste stämmas av mot situationen i 
rasen. Det måste även finnas god kunskap om 
den sammanlagda familjebilden avseende HD 
hos båda avelsdjuren. I varje enskild parning 
måste man se till att risken för att avkommorna 
drabbas av kliniska symptom minimeras. Man 
måste med andra ord beakta vad som är bäst för 
populationen men samtidigt inte tappa bort 
den enskilda individens välmående. Det är inte 
förenligt med lagstiftningen att genomföra en 
parning där sannolikheten är stor att någon av 
de blivande valparna blir kliniskt affekterade av 
HD. SKK/AKs policyuttalande avseende HD 
(se ruta) är en viktig riktningsvisare om man 
funderar på att använda en hund med sämre 
resultat än HD-grad B i avel. 

Det är alltså önskvärt att i möjligaste mån få 
en riktig bild av hundens genotyp. I den bästa 
av världar skulle man genom ett DNA-test 
se hundens genetiska förutsättningar för att 
nedärva, eller inte nedärva, HD. Där är vi inte 
idag. Det erbjuds förvisso ett antal DNA-tester 
för komplexa/ kvantitativa egenskaper men 
deras tillförlitlighet och därmed nytta är i 
många fall tveksam. När det gäller HD har 
befintliga DNA-test visat sig vara betydligt 
sämre på att förutsäga defekten är dagens 
screening. Den metod vi använder oss av för 
närvarande, det vill säga röntgen och avläsning 
är alltså mycket bättre. Allra bäst information 
om hundens nedärvningsförmåga får vi idag 
genom skattning av index, där vi hamnar 
så nära sanningen som går med hänsyn till 
tillgänglig information. 

– Allvarliga HD-problem är ett reellt be-
kymmer inom somliga raser. Ett framgångsrikt 
avelsarbete fordrar en plan, en strategi. För 
den special-/rasklubb som formulerar en 
klok sådan, och där strategin faktiskt följs i 
praktiken av majoriteten av uppfödarna inom 
rasen, finns goda förutsättningar att minska 
andelen hundar som får problem med sina 
höfter genom att populationens genomsnitt 
förflyttas mot en bättre HD-status.  Och en 
bättre HD-situation är en vinst för alla: den 
enskilda hunden, hundägaren, uppfödarna och 
den ansvariga special- och rasklubben!

sammaNfattNiNG:
> Höftledsdysplasi är en komplex egen-

skap/sjukdom
> Ärftliga faktorer är viktiga, men också 

miljöfaktorer spelar in
> Genom avel kan vi påverka den ärftliga 

dispositionen för att utveckla kliniska 
problem i höften

> I dagsläget är screening genom röntgen 
och avläsning den bästa metod vi har för 
att skapa en bild av hundens nedärv-
ningsförmåga avseende HD

> En hunds eget röntgenresultat säger en 
del om dess nedärvningsförmåga avse-
ende på HD

> En sammanvägning av hundens eget 
röntgenresultat med andra nära släk-
tingars resultat säger mer om hundens 
nedärvningsförmåga med avseende på 
HD

> I raser som har en hög andel hundar med 
”fria höfter” kan man inte förvänta sig 
att se någon tydlig förbättring av HD-
förekomsten i rasen genom att bara kräva 
avelsdjur med ”fria höfter” om man inte 
samtidigt tar hänsyn till nära släktingars 
resultat

> Ett högre selektionstryck ger ett snabbare 
avelsframsteg. Men ett högt selektions-
tryck avseende HD gör samtidigt att 
möjligheterna att selektera för andra 
egenskaper som är viktiga i rasen minskar 
och det blir svårare att bibehålla den ge-
netiska variationen. Avelsstrategin måste 
alltså vara anpassad till förutsättningarna 
i den enskilda rasen.

B vid screening. Det betyder ju i praktiken 
att det är ett sämre val att använda en B-hund 
med mindre bra genetiska förutsättningar än 
att använda en C-individ med god genetisk 
disposition. Den typ av tröskelselektion baserat 
på fenotypen som avel på ”fria hundar” utgör 
blir ett något trubbigt verktyg som kommer att 
utesluta en del värdefulla avelsdjur och kanske 
inkludera andra som är mindre lämpliga. Det 
här innebär naturligtvis inte att alla individer 
med C-höfter är lämpliga avelsdjur, men det är 
en aspekt som man inte kan bortse ifrån.

Om det nu kan innebära en så begränsad 
livskvalitet för en hund att få ett gravt höftleds-
fel, varför är man då så ointresserad av frågan 
inom en del hundraser att man inte ens röntgar 
höfterna? Bör inte alla uppfödare, oavsett vil-
ken ras man ägnar sig åt, ha koll på höftleder?

– Det finns ingen anledning att röntga 
höftlederna i en ras där det på det hela taget 
inte förekommer kliniska symptom på HD. Vi 
undersöker ju inte patella (knän) i raser där vi 
inte har symptom på lösa knäleder eller hjärtan 
i raser där man inte har hjärtproblem. Att börja 
ägna för stor uppmärksamhet åt en defekt/
sjukdom enbart baserat på att det finns en bra 
undersökningsmetod är ingen bra väg att gå 
därför att det riskerar att ske på bekostnad av 
de problem där fokus egentligen skulle ligga, 
på vad som faktiskt är relevant för just den 
rasen. Det handlar definitivt inte om att icke-
undersökande uppfödare av raser utan den här 
typen av ledproblem är oseriösa. Tvärtom gör 
de klokt i att koncentrera avelsarbetet på det 
som behöver förbättras i just deras ras.

helhetsbild avgör möjligt selektionstryck 
Att helt avla bort HD i en ras låter sig förmod-
ligen inte göras mer än teoretiskt. Däremot 
går det att minska förekomsten av stora för-
ändringar av leden som ger kliniska symptom. 
Inom flera raser och subpopulationer har man 
arbetat utifrån den målbilden och lyckats bra. 
Ett antal av de raser som varit anslutna till 
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SKATTNING AV 
AVELSVÄRDEN FÖR HD

aRVBaRhet
Arvbarheten är den del av en för-
älders överlägsenhet i en (komplex/ 
kvantitativ) egenskap som går i arv 
till avkomman och ger således vägled-
ning om hur lätt, eller svårt, det är att 
avla för en egenskap. Arvbarheten för 
olika egenskaper kan skilja sig mellan 
hundpopulationerna. Generellt 
är arvbarheten för HD i olika 
populationer, baserad på de senaste 
screeningmetoderna vi har i Sverige, 
förhållandevis hög vilket betyder 
att man har goda förutsättningar att 
påverka förekomsten av höftledsdys-
plasi genom ett riktat avelsarbete som 
selekterar för bra höfter. 

Någon gång under 1990-talet visade sig att den positiva trend man sett avseende HD i de raser som 
screenats under längre tid bromsade upp. Den selektion som bedrevs utifrån respektive individs 
fenotyp gav inte längre samma framsteg allt eftersom gruppen med hundar utan anmärkning 
på höftlederna blev större. Urvalet blev då mer trubbigt. En bidragande orsak kan också vara att 
landsgränserna öppnades och en ökad andel importerade hundar ur populationer med mer tveksam 
HD-bakgrund kom att ingå i avelsarbetet. Situationen aktualiserade behovet av utveckling och 
nytänkande inom HD-arbetet. Inom flera andra djurslag används BLUP (best linear unbiased pre-
diction) för att skatta avelsvärden för olika egenskaper. Metoden har visat sig framgångsrik och för 
den som vill läsa mer om BLUP rekommenderas en google-sökning. Intresset för skattning av av-
elsvärden med hjälp av index ökade inom SKK-organisationen. Ett omfattande utvecklingsprojekt 
för att skapa en användbar modell för HD, och för vissa raser även ED (armbågsledsdysplasi), ledde 
till att fem raser fick tillgång till skattning av avelsvärden via index i januari 2012. Idag skattas index 
för höftleder på 20 raser. Skattningarna uppdateras så ofta som en gång i veckan för att inkludera all 
tillgänglig information om släktingars HD-status som finns i SKKs databas.

Genom att i BLUP-modellen inkludera den information som finns om nära släktingars HD-
status samt miljöfaktorer kommer man närmare en hunds ”sanna” avelsvärde. Det här ökar möj-
ligheten att nå framgång i selektionen för hundar med bra genetiska förutsättningar avseende HD. 
Införandet av index har även inneburit att hälsoprogrammen för de raser som har indexskattningar 
har omformulerats. I dessa raser bör avelsurvalet baseras på hundens HD-index istället för dess 
röntgenresultat.

Tanken är att fler hundraser ska ges möjlighet till skattning av avelsvärden för HD. Ett eventuellt 
införande sker i samarbete med special- och rasklubbar.

Tre generationer labrador retriever. Labrador retriever är en av de raser som höftledsröntgas mest. Rasen har även tillgång till skattning av avelsvärden, index.
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SKK/AK HD-policy

”SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 
2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad 
D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination 
där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med 
grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel.

Höftledsdysplasi, HD, innebär en felaktig utveckling av höftleden som äger rum 
under hundens uppväxttid. När skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas 
utformning med hjälp av röntgen. Det är dock inte möjligt att enbart utifrån rönt-
genbilden utläsa om en hund har besvär av sin HD eller inte. Röntgen och avläsning 
inom SKKs hälsoprogram syftar alltså inte till att fastställa individens kliniska status 
utan är i första hand en vägledning i avelsarbetet. 

Eftersom hundens HD-status påverkas av såväl gener som miljö utgör den enskilda 
individens HD-grad ett relativt osäkert mått på dess avelsvärde. För en säkrare 
avelsvärdering finns idag HD-index tillgängligt i flera raser. Genom att se till par-
ningskombinationens HD-index, snarare än till en enskild individs HD-grad, kan 
en säkrare avelsvärdering avseende HD göras.

I raser som har tillgång till HD-index bör avelsbeslut baseras på avelsdjurens 
index snarare än deras HD-grad. SKK/AKs generella rekommendation är att 
parningskombinationens HD-index, d v s föräldradjurens genomsnittliga HD-index 
vid parningstillfället, ska vara större än 100. Denna rekommendation innebär att 
avkommorna förväntas få ett index för HD som är bättre än genomsnittet i rasen 
(referenspopulationen).

I raser som inte har HD-index bör avelsurvalet baseras på såväl avelsdjurens egen 
HD-grad som tillgänglig information om HD-status hos nära släktingar (föräldrar, 
syskon och eventuella tidigare avkommor) för en säkrare bedömning av individernas 
avelsvärde. SKK/AKs generella rekommendation är att använda hundar med 
normala höftleder (HD-grad A eller B) i avel. I raser med hälsoprogram för HD på 
nivå 3 är detta ett krav för registrering av avkomma.

SKK/AK menar att det i enstaka fall kan vara motiverat att använda hund i avel 
med resultat från HD-screening som är sämre än grad B, med hänsyn till andra 
viktiga egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling med avseende på 
genetisk variation. I det fall hund med HD-resultat sämre än grad B används i avel 
är det viktigt att säkerställa att parningskombinationen inte medför ökad risk för 
kliniska problem till följd av HD hos avkommorna. Vidare vill SKK/AK understryka 
att användning av hund med HD-screeningsresultat sämre än grad B i avel ska vara 
sparsam och åtföljas av noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa generation 
bör i första hand hundar med normala höfter alternativt HD-index över 100 ses som 
potentiella avelsdjur.”

Hälsoprogram för HD, nivåer:

Nivå 1: Central registrering av veterinära undersökningsresultat
Inga särskilda krav på avelsdjur är kopplade till denna nivå. All hundar som höft-
ledsröntgas får dock sitt resultat officiellt registrerat i SKKs stambok, oavsett om det 
finns krav på röntgen eller specifika resultat för avelsdjur. 
Nivå 2: Krav på centralt registrerat resultat 
För hundraser som ingår i hälsoprogrammets nivå 2 fordras att avelsdjur är röntgade 
före parning, men det finns inget krav på specifikt resultat. Krav på hälsoprogram 
på denna nivå kan försvåra användningen av utländska avelsdjur. Konsekvensen 
av detta måste beaktas framför allt i numerärt små raser. I praktiken medför ofta 
hälsoprogram på nivå 2 en utslagning av avelsdjur och därmed en reduktion av 
avelsbasen trots att inga krav föreligger på specifika undersökningsresultat.
Nivå 3: Krav på centralt registrerat resultat 
På nivå 3 ställs krav på att avelsdjuren är fria från HD, det vill säga har fått screenin-
gresultat A eller B. I vissa raser används skattning av avelsvärden. 
Denna nivå kan omöjliggöra användningen av utländska avelsdjur i de fall då ut-
ländska undersökningsresultat inte accepteras. En importerad hund måste vanligtvis 
undersökas på nytt i Sverige för registrering av avkomma, detta oavsett tidigare 
resultat. 

oRdföRKlaRiNGaR:

Fenotyp – även kallad företeelsetyp. 
Fenotypen är det vi kan observera 
(till exempel en individs pälsfärg eller 
förekomsten av en sjukdom), det vill 
säga resultatet av både arv och miljö.
Genotyp – de genvarianter (alleler) en 
individ bär på. Ofta pratar man om 
genotypen för en enskild gen (i ett 
enskilt locus) och då har varje individ 
två alleler som kan vara lika (hunden 
är homozygot i detta locus) eller olika 
(heterozygot). Man kan också prata 
om genotyper för olika egenskaper. För 
många vanliga sjukdomar, såsom HD, 
vet vi inte hur många, eller vilka, gener 
som påverkar egenskapen.
Komplex nedärvning – även kallad 
kvantitativ eller polygen nedärvning. 
Egenskaper som påverkas av många 
gener och miljöfaktorer i samverkan 
(har en komplex arvsgång).
Nära släktingar – nära släktingar kan 
vara till exempel föräldrar och helsys-
kon men också tidigare producerad 
avkomma.
Screening – undersökning av ett större 
antal individer med registrering av 
både positiva och negativa resultat.
Selektion – avelsurval. Urval av de 
individer i en population som, baserat 
på de uppsatta avelsmålen, väljs ut att 
bli föräldradjur till nästa generation. 
Genom avelsurval kan genetiska 
framsteg göras, förutsatt att det finns 
genetisk variation i populationen.

Ur Hundavel i teori och praktik, 
S. Malm & Å.Lindholm, 
Svenska Kennel klubben 2013

Andra delen i serien om höftledsdysplasi 
publicerades i HSS nr 3.
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