
Officiell publicering av DCM screening resultat hos SKK 

 

Från och med 2020-01-01 kommer DCM screening resultat officiellt publiceras på SKK enligt 

förändringen i hälsoprogrammet för Dobermann.  

Hälsoprogrammet är på nivå 1 vilket innebär att resultat från screeningen registreras i SKKs databas 

och publiceras via SKKs e-tjänster. Nivå 1 innebär inget krav på undersökning inför avel. 

Målsättningen med hälsoprogrammet är att minska förekomsten av DCM i rasen. Hunden ska vara 

minst 3 år för ett officiellt resultat om normal status avseende DCM. Intyget är giltigt i 12 månader.  

Intyg för screening avseende DCM hittar du på skk.se.  Skriv ut intyget och ta med det till din 

veterinär för undersökningen. Observera att 24-h (Holter) utrustningen ska sättas på av 

undersökande veterinär i samband med ultraljudsundersökningen. På intyget ska veterinären intyga 

att hen har kontrollerat hundens identitet i samband med att holtern satts på samt tidpunkt för 

detta. Hundägaren kan, om så önskas, själv plocka av utrustningen efter 24 timmar för att slippa 

ytterligare en resa till veterinärkliniken. 

Baserat på undersökningen klassificeras hunden som ”Normal med avseende på DCM”, ”DCM” eller 

”Tvetydig (equivocal)”.  

Normal med avseende på DCM 

Inga tecken på DCM föreligger vid undersökningen. Endast hundar undersökta vid 3 år eller äldre kan 

få resultatet ”Normal med avseende på DCM” registrerat i SKKs databas. Undersökningsresultatet är 

giltigt i 12 månader. För att erhålla diagnos ”Normal med avseende på DCM” krävs ett fullständigt 

ifyllt intyg.  

DCM 

Är rutan ”DCM” ikryssad på intyget innebär det att hunden har dilaterad kardiomyopati. Resultatet 

behöver inte innebära att hunden vid undersökningstillfället uppvisar några kliniska sjukdomstecken. 

Diagnosen omfattar både prekliniskt och kliniskt sjuka hundar. Hund med DCM ska inte gå i avel, 

oavsett klinisk status. Diagnosen ”DCM” kan registreras även för hundar yngre än 3 år vid 

undersökningstillfället.  

Tvetydig (equivocal) 

Hundar vars fynd varken kan bedömas vara normala eller DCM får diagnosen ”Tvetydig (equivocal)”. 

Ofta är det hundar med fler kammarextraslag än normalt eller med kammardimensioner något över 

det normala. Fynden är emellertid så tvetydiga att det inte med säkerhet kan fastställas huruvida 

hunden har DCM eller inte. Förnyad undersökning av dessa hundar rekommenderas efter 6-12 

månader. Hundar graderade som ”Tvetydig (equivocal)” ska inte gå i avel, om de inte vid senare 

undersökning klassas som normala med avseende på DCM.  

Diagnosen ”Tvetydig (equivocal)” kan registreras även för hundar yngre än 3 år vid 

undersökningstillfället. 

Annan (other) 

På screeningintyget finns även ett alternativ ”Annan (other)” som kan användas i det fall någon 

annan hjärtsjukdom än DCM upptäcks vid undersökningen, exempelvis medfödd missbildning. 

Fyndet kan specificeras i rutan ”Kommentarer”. Kategorin ”Annan (other)” registreras inte i SKKs 



databas eftersom hälsoprogrammet avser DCM specifikt. Notera att hundar med detta resultat kan 

vara olämpliga för avel, även om de är normala med avseende på DCM. 

Vid parning med utländsk hane, bör uppfödare, före parning, skicka utländska intyg till SKK för en 

bedömning av om detta intyg kommer att kunna godkännas för registrering. 

 

Inom kort kommer riktlinjer också finnas publicerade på www.skk.se 

Vid frågor, kontakta Madelene Dahlgren - karinboda@telia.com  eller Camilla Rönnqvist - 

kennel@diragos.com 
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