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SKK/AK nr 2-2019 

 

 § 52 Hälsoprogram för dobermann 

 Svenska Dobermannklubben, SDK, har föredömligt sett över sina hälsoprogram och 
utvärderat de föreliggande behoven för rasen avseende hälsa för att kunna prioritera 
och fokusera på rasens verkliga problemområde. SDK har tillsammans med 
specialklubben Svenska Brukshundklubben, SBK, inkommit med ansökningar om 
förändringar. 

a) Hälsoprogram höftledsdysplasi, HD 
Klubben önskar förändra sitt nuvarande hälsoprogram för HD och använda sig 
av index för HD. Det skulle medföra att rasen får tillgång till index som 
avelsverktyg och hälsoprogrammet medger användning av hundar med HD 
grad A, B och C samt en rekommendation om beräknat kullindex över 100.  

 SKK/AK tog del av klubbens utvärdering innehållande statistik, en nulägesbild 
och målformulering. 

 SKK/AK beslutade att bevilja ändring i hälsoprogrammet avseende HD. 
Möjlighet att se indexvärden för dobermann i Avelsdata kan ordnas tidigare än 
från årsskiftet, så snart det är administrativt möjligt, om klubben så önskar.  

 Från och med 2020-01-01 gäller registreringsförbud för avkomma efter 
föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler 
ska giltigt resultat föreligga före parning. Rekommenderas att föräldradjurens 
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med 
höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om 
uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts 
avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter 
föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E. För utländska 
avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. 
 

b) Hälsoprogram ögon 
SDK ansöker om att få avsluta, alternativt sänka, nivån på rasens nuvarande 
hälsoprogram avseende ögonsjukdomarna Persisterande hyperplastisk tunica 
vasculosa lentis, Persisterande hyperplastisk primär vitreus och Persisterande 
pupillmembran. Hälsoprogrammet innebär att avelsdjur har ögonlysts innan 
avel och har funnits för rasen i drygt 30 år. Klubben kan inte se att sjukdomarna 
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förekommer i någon större omfattning alls inom rasen idag och 
försäkringsstatistiken visar detsamma. Kraven i hälsoprogram för ögon bör 
därför sänkas alternativt kan hälsoprogrammet slopas.  

 SKK/AK gick igenom ansökan samt motivering.  

 SKK/AK beslutade att bevilja förändring av hälsoprogram för dobermann 
avseende ögon. Hälsoprogrammet sänks till nivå 1, endast central registrering. 
SKK registrerar ögonundersökningar för de aktuella ögonsjukdomarna för 
samtliga raser och därför räknas det som nivå 1. Beslutet gäller med omedelbar 
verkan.  

 

c) Hälsoprogram hjärta 
Från SDK förelåg även en ansökan om att införa central registrering av resultat 
från hälsoundersökningar avseende hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati, 
DCM.  Den ärftliga hjärtsjukdomen har förekommit i rasen under flera år både i 
och utanför Sverige och studier av dobermannfamiljer har gjorts av kardiologer. 
DCM utvecklas ofta under lång tid och på ett tidigt stadium ses inga 
sjukdomstecken. I ett något senare skede kan undersökning med ultraljud och 
EKG påvisa om hunden är sjuk, dock innan den visar kliniska symtom. Att 
registrera resultat från undersökningar minskar risken för att sjuka djur ska 
användas i avel.  

 SKK/AK gick igenom ansökan och bilagor och var överens om att 
hjärtundersökningar av dobermann är ett välkommet verktyg för att främja 
rasens hälsa. Att det föreligger kliniska problem till följd av DCM hos 
dobermann är otvivelaktigt.  
SKK/AK beslutade att införa hälsoprogram på nivå 1, central registrering, för 
DCM från 2020-01-01. SKK har inga färdiga administrativa rutiner för att 
registrera den här typen av undersökningsresultat. SKK/AK beslutade därför att 
kalla ras- och specialklubb till ett möte för att diskutera detaljerna kring de 
administrativa rutinerna för registrering av hjärtundersökningsresultat.  

  

 Paragrafen ovan redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

 

Anna Qvarfort 
e.u. 


