
Nya rutiner för röntgen av leder 
Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. 
Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare 
betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär. 
 
Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs 
avläsning och registrering på veterinärkliniken. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen. 
I den nya e-tjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för avläsningen 
i förväg direkt till SKK. Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten 
får publiceras på skk.se med hjälp av bank-ID. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort 
och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och 
både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på 
veterinärkliniken precis som tidigare. 
 
SKK röntgenavläsning införs successivt över landet 
Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i 
Uppsala under sommaren och under augusti kommer ytterligare några medelstora kliniker att 
testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande: 
 
Vecka 37–38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg 
Vecka 39-40 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm 
Vecka 41–42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, 
Blekinge och Gotland 
 
Det här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan 
beställa din röntgenavläsning redan nu. Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din 
veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan. Observera att tidplanen ovan 
är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om 
problem i systemet skulle uppstå. 
 
Resultatet via mejl 
När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via 
mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds 
röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende. 
 
Länk till nyheten på SKK.se https://www.skk.se/?newsitem=170206 
 


