Hälsotester
Trött på att inte ha något att göra med din hund så här i Covid -19 tider?
Nu när vi inte kan åka på utställningar, anmäla oss till tävlingar av olika slag eller åka på semester
som vi är vana vid. Varför inte då passa på att bidra till våra underbara ras genom att genomföra
de hälsotester och mentalbeskrivningar som rekommenderas? Detta för att vi även i framtiden ska
kunna köpa friska, sunda och mentalt stabila leonberger från våra hängivna uppfödare runt om i
Sverige.
Här spelar du som leonbergerägare en mycket viktig roll. Utan genomförda hälsotester och
mentalbeskrivningar så får vi ingen eller i alla fall väldigt lite information om hur vår ras mår.
Dessa tester och beskrivningar är inte bara viktiga för uppfödarna, som genom dem får en
fantastisk möjlighet att kunna följa sitt avelsarbete. Nej, de är framförallt viktiga för den enskilda
hunden och dess ägare.
För uppfödaren så ger det såklart en möjlighet att bli uppmärksammad på vad som blev bra i
kombinationen man gjort, samt vilka problem som eventuellt kan finnas som uppfödaren behöver
jobba vidare på i sin fortsatta avel. För den enskilda hunden handlar det om just den individens
välmående, både fysiskt och psykiskt och vad du som ägare kan eller behöver göra för att din
hund ska få ett så långt, hälsosamt och lyckligt liv som det bara är möjligt.
Vilka tester och beskrivningar är det som ska göras och var kan man göra dem någonstans?
Höfter och armbågar
När det gäller höftleds- och armbågsröntgen så utför de flesta större veterinärkliniker dessa och
även en del av de mindre klinikerna. Din hund måste ha fyllt 12 månader innan den får göra en
armbågsröntgen (ED) och 18 månader innan den får göra en höftledsröntgen (HD). Man kan
absolut röntga både höfter och armbågsleder vid samma tillfälle om man vill. Det blir billigare då
det bara är ett besök hos veterinären och man behöver bara ge lugnande medel vid ett tillfälle.
Då leonbergern är en stor hund, så behöver man inte ha för bråttom att röntga höfterna utan kan
gärna vänta tills den närmar sig två år, så att den hinner växa klart i sina leder. Tänk på att ett
ledfel inte alltid syns på hunden när den är ung, tvärtom så blir det ofta en överraskning vid
röntgen att lederna kanske inte var så bra som man trodde. Det som är så bra med att tidigt få veta
om det finns en dålig led, är att du har stora möjligheter att fördröja och ibland helt förhindra att
din hund får problem med sina leder i framtiden. Genom riktad träning och så vidare kan du
därigenom ge den ett längre och smärtfritt liv.
Något att tänka på när man ska röntga sin hund, är att alltid vända sig till en klinik som är erkänt
duktiga på just ledröntgen. Hur ska man då veta om de är duktiga på det? Du kan med fördel
vända dig till din uppfödare som oftast har väldigt bra koll på vart man kan röntga sin hund. Bor
du långt ifrån din uppfödare eller av någon annan anledning kanske inte har så mycket kontakt
kan man alltid vända sig till SLBK, så kan vi hjälpa till med att höra oss för med vår duktiga
uppfödarkår som är spridd över hela landet vad det finns för alternativ där just du bor.

Efter att man röntgat sin hund så skickar kliniken röntgenbilderna direkt till Svenska
Kennelklubben (SKK) för avläsning. Oftast kan man se resultatet inom ca 1 vecka på SKK
hunddata och avelsdata, men ibland kan det ta lite längre tid. Du kommer också med vanlig post
att få ett röntgencertifikat med resultatet. Nämnas bör att vår ras generellt har en väldigt bra
ledstatus särskilt med tanke på hundarnas storlek, men ju fler som röntgar desto större chans har
vi att kunna förbättra den ytterligare eller i alla fall bibehålla den nuvarande ledstatusen även i
framtiden.
Ögon
Sedan har vi våra hundars ögonhälsa. Det finns en rad med olika ögonsjukdomar som en hund kan
drabbas av, men lyckligtvis är inte vår ras hårt drabbade av dessa även om det förekommer. För
att vi ska kunna veta mer om hur det står till i rasen så är det väldigt betydelsefullt att så många
som möjligt ögonlyser sina hundar och det är där du som hundägare kan hjälpa till. Det gör du
genom att gå till veterinärkliniken och låta ögonlysa din hund. Det är en för hunden enkel
undersökning som bara tar några minuter att göra, men den utförs bara av godkända veterinärer.
De kliniker som inte har egna ögonlysare arrangerar ofta ändå ögonlysningstillfällen, så kolla med
din klinik som du har i din närhet om de erbjuder ögonlysning. Resultatet får du reda på direkt vid
undersökningstillfället och efter 1-2 veckor kan du även se det i SKK avelsdata och hunddata.
Mentalitet
Vidare har vi också den så viktiga mentalbeskrivningen. Med tanke på samhällets utveckling och
de allt större kraven som ställs på våra hundar för att de ska kunna fungera och passa in på ett bra
sätt i våra liv och i samhället i stort, så ställs också väldigt stora krav på att de är mentalt stabila
och sunda hundar. För att vi ska lyckas med att behålla vår ras mentalt frisk och sund, så behöver
vi alla hjälpas åt. Givetvis behöver vi uppfostra våra hundar på ett bra sätt så att de blir trygga och
vänliga individer, men det underlättar om vi känner till lite mer om deras mentalitet.
Det finns två mentalbeskrivningar: BPH som betyder Beteende Personlighet Hund och MH som
betyder Mentalitet Hund. BPH är SKK:s mentalbeskrivning som är utformad för att passa alla
raser. MH är SBK:s Svenska Brukshundsklubbens mentalbeskrivning och utformad främst för
brukshunden. BPH är en något mer detaljerad beskrivning där man ser lite mer, men båda två är
mycket bra mentalbeskrivningar där du får mycket information om din hunds mentalitet och hur
den förväntas agera i olika situationer som den kan utsättas för i vardagen eller i andra
sammanhang. Du kan också få reda på beteenden som du kanske behöver jobba med lite för att
din hund ska må bra och känna sig trygg, eller saker som du kan dra nytta av när du ska motivera
och träna din hund. Det är också ett utmärkt och viktigt avelsverktyg för alla uppfödare.
Var hittar man då dessa mentalbeskrivningar och hur anmäler man sig?
Alla BPH-arrangörer och deras kontaktuppgifter hittar du på SKK:s hemsida. De flesta har
hemsidor där man kan hitta datum för beskrivningstillfällen och information om hur du kan
anmäla din hund. MH-arrangörerna hittar du på SBK, Svenska brukshundsklubbens hemsida.
På SLBK:s hemsida finns också idealprofiler för BPH och MH där du som hundägare kan jämföra
din hunds beskrivningsprotokoll och se hur väl den motsvarar rasens standard.

