Införande av RFG-Scheme
- Hälsoprogram

RFG-S införande av hälsoprogram

• Beslut i SKK/CS att införa RFG-S juni 2022
• Beslut om utformning av hälsoprogram för
RFG-S SKK/AK september 2022.

Införande av hälsoprogram
• Beslut att införa hälsoprogram nivå 1 (central registrering)
SKK/AK september 2022

• Ur AKs protokoll:
”Införa hälsoprogram enligt RFG-S på nivå 1, vilket innebär
central registrering. Ambitionen är att inom 5 år höja nivån
till nivå 2, krav på undersökning innan avel, då
hälsoprogrammet förväntas vara väl utbyggt. ”

• Central registrering = Det är helt frivilligt att välja att

genomföra undersökningen. Väljer man att genomföra
undersökningen registreras resultatet i SKKs databas.

RFG-S Införande av hälsoprogram

• Hundar får undersökas från 24 månaders
ålder.

• Ny undersökning kan tidigast göras efter 6
månader.

• Hundar kan undersökas innan 24 månaders
ålder och resultatet registreras då med
beteckningen preliminärt.

RFG-S införande av hälsoprogram

• Kastrerade hundar får undersökas då de är
ett avelsresultat och bidrar med underlag för
avelsutvärdering.

• Hundar som opererats i andningsvägarna
eller är dräktiga får inte undersökas.

RFG-S Införande av hälsoprogram

• Även icke SKK-registrerade hundar kan
undersökas om de uppvisar de
raskaraktäristiska drag som mops, fransk och
engelsk bulldogg har.
• Resultat för icke SKK-registrerade hundar
registreras dock inte av SKK.

Utdrag ur befintligt uttalande om avel med
brakycefala raser
Avel med brakycefala raser
Ur protokoll AK 1-2019,
”§21 d Uttalande från SKKs avelskommitté rörande avel med brakycefala raser
”SKK/AK anser att det inte är förenligt med svensk djurskyddslagstiftning eller
Svenska Kennelklubbens grundregler, punkt 2:2, att till avel använda en hund
som till följd av sin kortskalliga utformning uppvisar kliniska symptom från sin
andning eller har en anatomisk utformning som ökar risken för hälsoproblem
hos den aktuella individen eller dess avkomma.
Det är aldrig förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar med:
- kraftiga andningsmissljud
- kraftigt ansträngd andning (för tecken på detta se nedan) samt dyspné
(andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)
- uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar
- kraftigt knipta näsborrar”

RFG-Scheme -gradering
• Grade 0: Your dog is clinically unaffected and is currently free of

respiratory signs of BOAS. If your dog is under 2 years old we
suggest they have an annual health check with their own vet, as
BOAS can develop later in life
• Grade 1: Your dog is clinically unaffected but does have mild
respiratory signs linked to BOAS. These signs do not affect their
exercise performance. If your dog is under 2 years old we
suggest they have an annual health check with their own vet, as
BOAS can develop later in life
• Grade 2: Your dog is clinically affected and has moderate
respiratory signs of BOAS that should be monitored and may
require veterinary treatment
• Grade 3: Your dog is clinically affected and has severe
respiratory signs of BOAS and should be seen by your own vet
for a thorough veterinary examination with treatment. We do
not recommend that you breed from your dog

Komplettering av uttalande SKK/AK september
2022
Avel med brakycefala raser
Ur protokoll AK 1-2019,

”§21 d Uttalande från SKKs avelskommitté rörande avel med brakycefala raser
”SKK/AK anser att det inte är förenligt med svensk djurskyddslagstiftning eller
Svenska Kennelklubbens grundregler, punkt 2:2, att till avel använda en hund
som till följd av sin kortskalliga utformning uppvisar kliniska symptom från sin
andning eller har en anatomisk utformning som ökar risken för hälsoproblem
hos den aktuella individen eller dess avkomma.
Det är aldrig förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar med:
- kraftiga andningsmissljud
- kraftigt ansträngd andning (för tecken på detta se nedan) samt dyspné
(andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)
- uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar
- kraftigt knipta näsborrar”
Det är inte heller förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar:
- som undersökts inom ramen för hälsoprogrammet RFG-S och tilldelats grad 2 eller 3, d v s
bedömts vara kliniskt affekterade av BOAS. (Komplettering AK 4-2022)

Avelsrekommendationer SKK/AK september
2022
”Den generella rekommendationen är att endast hundar graderade som grad 0, kliniskt opåverkade av
BOAS, och med mycket gott allmäntillstånd ska användas i avel.
Det kan i vissa fall vara motiverat att använda hund i avel med grad 1, med hänsyn till andra viktiga
egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling. Här bör rasspecifik hänsyn tas. I det fall
hund med BOAS grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att parningskombinationen inte
medför ökad risk för kliniska problem hos avkommorna. Mer utförliga rekommendationer för just din
hunds ras kan finnas i rasens avelsstrategi (RAS).
Det kan inte anses förenligt med SKKs grundregler att till avel använda hundar som undersökts som
grad 2 eller 3, d v s bedömts vara kliniskt affekterade av BOAS.
Det är heller aldrig förenligt med SKKs grundregler att, oavsett BOAS-gradering enligt RFG-S, till avel
använda hundar med:
- kraftiga andningsmissljud
- kraftigt ansträngd andning samt dyspné (andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)
- uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar
- kraftigt knipna näsborrar
För mer utförlig information, se även SKK/AKs policyuttalande avseende avel med brakycefala raser.”
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