
Checklista	för	röntgenundersökning	knäleder	på	boxer:	
	

1. Hundägaren		
a. beställer	tid	hos	kliniken	för	röntgenundersökning	
b. laddar	ner	och	skriver	ut	blanketten	från	Boxerklubbens	hemsida	(länk).	
c. fyller	i	uppgifterna	på	blanketten	under	rubrikerna	HUND	och	ÄGARE	
d. tar	med	blanketten	till	kliniken		
e. betalar	avläsningen	med	Swish,	380.-	till	070-3997910	(Lennart	

Sjöström).	Kom	ihåg	att	skriva	hundens	registrerade	namn	i	
meddelanderutan		

2. Kliniken:		
a. instruktioner	om	hur	röntgenbilderna	ska	tas	finns	på	sista	sidan	av	

blanketten	
b. fyller	i	uppgifterna	på	blanketten	under	KLINIK,	samt	scannar	och	skickar	

blanketten	med	e-mail	till	lennart.sjostrom@icloud.com	
c. röntgenbilderna	skickas	med	e-mail	eller	med	WeTransfer	till	

lennart.sjostrom@icloud.com		
3. Klart!	Resultatet	av	avläsningen	meddelas	till	Boxerklubben,	som	

vidarebefordrar	till	hundägaren		
	
	



RÖNTGENUNDERSÖKNING	FÖR	PÅVISANDE	AV	ARTROS	I	KNÄLEDER	
HOS	BOXER	
Se	separata	instruktioner	till	hundägare	och	klinik	
	
KLINIK	(kliniken	fyller	i)	
Klinik	där	röntgenundersökning	utförts:	………………………………………………………………	
	
Datum:	……………….	
	
Kliniken	intygar	att	det	är	nedanstående	hund	som	röntgenundersökts:	
	
Underskrift	klinik:	………………………………………………………………………	
	
Namnförtydligande:	……………………………………………………………………	
	
HUND	(ägaren	fyller	i)	
Hundens	registrerade	namn:	…………………………………………………………………………….	
	
Regnr:	……………………………..	 Chipnummer:	……………………………….	
	
Kön:	………………………….	 	 Född:	……………………………	
	
ÄGARE	(ägaren	fyller	i)	
Namn:	……………………………………………………………………………………………………………	
	
Adress:	…………………………………………………………………………………………………………..	
	
Postnummer	och	postadress:	…………………………………………………………………………	
	
email-adress:	…………………………………………………………………………………………………	
	
Med	underskriften	godkänner	ägaren	att	ovanstående	hunds	röntgenbilder	avläses	
med	avseende	på	förekomsten	av	artros	i	knäleden,	och	att	resultatet	meddelas	till	
ägaren	samt	till	Boxerklubben.	
	
Underskrift	ägare:	…………………………………………………………………………………………..	
	
Namnförtydligande:	………………………………………………………………………………………	

	
Blanketten	scannas	som	.pdf	och	skickas	tillsammans	med	bilderna	till	
lennart.sjostrom@icloud.com	
	
	
AVLÄSNING	–	RÖNTGENDIAGNOS	KNÄLEDER:	
	
___	utan	anmärkning					 ____lindrig	artros							____måttlig	artros			____kraftig	artros	
	
Övrigt:	……………………………………………………………………………………………………………	
	
Underskrift	avläsande	veterinär:	……………………………………………………………………	
	
Namnförtydligande:	………………………………………………………………………………………	

 



 
Röntgenundersökning för påvisande av artros i knäled hos boxer 
 
Instruktioner till hundägare och klinik 

• Röntgenbilder tas  
o i samband med höftledsröntgen (som avläses av SKK) 
o inför planerad avel  

• Blanketten: 
o Hundägaren fyller i uppgifterna under rubrikerna HUND och ÄGARE, och tar 

med blanketten till kliniken  
o Kliniken  

§ intygar genom underskrift att det är rätt hund som röntgats 
§ scannar blanketten som .pdf och skickar till samma email-adress som 

bilderna (se nedan). 
På kliniken: 

• Hunden ska vara under sedering vid röntgenundersökningen 
• Följande röntgenbilder tas: 

o En bild på vardera knäleden i lateral projektion/ sidobild, med leden i lätt 
sträckt läge (se exempel nedan) 

o När undersökningen sker i samband med höftledsröntgen, då knälederna ses på 
höftledsbilden i ventro-dorsal projektion, ska även denna bild skickas med 

o När undersökningen sker inför avel tas separata bilder på knälederna i ventro-
dorsal projektion 

• Bilderna ska vara korrekt projicerade och exponerade (se exempel nedan), och 
sidmärkta 

• Bilderna ska vara märkta med hundens registreringsnummer 
 

• Kliniken skickar de tre (i samband med HD-röntgen), alternativt fyra (före planerad 
avel) röntgenbilderna enligt ovan i DICOM-format 

o via mail till lennart.sjostrom@icloud.com  
o alternativt med WeTransfer (wetransfer.com) till samma adress 

 
Bilderna avläses och svaret skickas när ägaren betalat in avgiften för avläsningen, 380 kr 
(inkl. moms). 
Betalning med Swish till 070-399 79 10 (Lennart Sjöström). Kom ihåg att skriva HUNDENS 
REGISTRERADE NAMN i meddelanderutan! 
  
	


