
Utvärdering Hälsoprogram för 
Dobermann



HD Status idag

• Dobermann omfattas idag av SKK´s genetiska 
bekämpningsprogram mot HD.

• Vi har idag ett registreringsförbud efter 
föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus

• Vi har också i dagsläget ett antal som skickar 
sina bilder till Tyskland för avläsning (samma 
som lästs av i Sverige) Där man fått ett annat 
resultat. 



HD Status framtid

• Vi har ett intresse av HD index men har även 
funderingar hur ska det fungera när vi i 
dagsläget har 24% importer/år (beräknat på 5-
årsperiod)

• Vi är inte heller en stor ras det föds i snitt på 
en 5års period 137,5valpar /år.

• Att vi behöver fortsätta jobba med HD Status 
är en självklarhet när vi ser vår statistik.



HD Statistik

Denna statistik är på 10år 2007-2016 och ett 
snitt /år 

Andel Rtg HD 51% 

HD A – 47,3% 

HD B - 33,8%

HD C - 17,05%

HD D - 1,95%

HD E - 1 hund på 10år.(2011)



HD Status Slutsats

• Fortsätta jobba med detta och framförallt få 
fler att röntga sina hundar. Då 51% är lågt på 
en relativt liten ras.

• Man kan se att dom senaste 3 åren har antalet 
röntgade hundar minskat drastiskt, även i 
förhållandet till antal minskat födda hundar.

• Vi vill gärna starta upp ett jobb med HD index.



ED Statistik

Denna statistik är på 10år 2007-2016 och ett 
snitt

Andel Rtg ED 25% 

ED 0 – 98,8% 

ED 1 - 1,2%

ED 2 - 0%

ED 3 - 0%



ED Status Slutsats

• Ca 25% röntgar armbågar varje år.

• Vissa år är ED felen = 0 andra år finns de 1 
med ED-1

• Detta är inget problem i rasen och vi är nöjda 
med nivå 1.



Ögonspegling idag

• Vi har idag registreringsförbud efter föräldradjur 
som ej har centralt registrerade 
undersökningsresultat. Detta gäller från 
19880101.

• Idag så är det många uppfödare som bara 
ögonspeglar avelsdjuren.

• Vi har några uppfödare som anser att man bör ha 
som krav att ögonspegla hela kullar.

• Vi har idag två stycken olika ögonsjukdomar PPM 
och PHTLV/PHPV men den sistnämnda är den 
vanligaste på vår ras.



Ögonspegling Statistik 

Gamla protokollet 2007-2011

UA – 97,4%

Diagnos – 2,96%  varav

3st med PPM &

9st med PHTLV/PHPV av

Totalt 553st undersökta



Ögonspegling Statistik

Nya protokollet 2012 – 2016

UA – 90,36%

Diagnos – 9,64%

7st med PPM &

15st med PHTLV/PHPV av

Totalt 273st undersökta



Ögonspegling Slutsats 

• Rasen har under dom senaste 5 åren ökat 
antal hundar med diagnos. Oftast kommer det 
i vissa linjer

• Ökningen är 54,5% 

• Ökning är från 2007-2011 då vi hade 12st till 
22st under perioden 2012-2016.

• Vi behöver fortsätta vårt arbeta med 
ögonsjukdomarna.



DCM Dilaterad kardiomyopati

• DCM är det vi verkligen väntar på att kunna 
komma vidare med och få ett hälsoprogram 
på.

• Vi har skickat in en ansökan till er på SKK men 
det man inväntar är den internationella 
rapporten på sjukdomen.

• I dagsläget jobbar vi med att få minst alla 
föräldradjur undersökta både med Ultraljud 
och 24h holter.


