
RÖNTGENUNDERSÖKNING FÖR PÅVISANDE AV SPONDYLOS/DISH (Diffuse 

Idiopathic Skeletal Hyperostosis) HOS AUSTRALIAN CATTLEDOG  
Avser hundar som röntgats före 2021-12-31 med avsikt att skicka bilderna till annat land 
för bedömning  
Se instruktioner till hundägare och klinik på nästa sida! 
 
KLINIK (kliniken fyller i) 

Klinik där röntgenundersökning tidigare utförts: ………………………………………………… 
 
Datum då undersökning utfördes: ………………. 

 
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 spondylos/DISH, och att resultatet meddelas till ägaren samt 
till Svenska Australian Cattledogklubben. 
 
Underskrift ägare: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………………………………………… 

 
Blanketten scannas som .pdf och skickas tillsammans med bilderna till 
lennart.sjostrom@icloud.com 
 
 
AVLÄSNING – RÖNTGENDIAGNOS SPONDYLOS/DISH: 

 
___ Grad 0 = utan anmärkning   ____Grad 1   ____Grad 2   ____Grad 3  ____Grad 4=DISH 
  
Övrigt: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Underskrift avläsande veterinär: …………………………………………………………………… 
Namnförtydligande: Lennart Sjöström 

mailto:lennart.sjostrom@icloud.com


Har röntgenbilder tidigare tagits för att skickas till annat land för 

bedömning av spondylos/ DISH? 

 
Bilder som är tagna före 2021-12-31 kan skickas för bedömning under följande 
förutsättningar: 
   
Bilder som behövs för bedömning i efterhand (samma som vid ny undersökning): 

• Hunden ska vid röntgentillfället ha varit 2 år eller äldre   

• Röntgenbilder på kotpelaren ska vara tagna i rakt lateral projektion, från kaudala delen 

av halskotpelaren till och med mitten på sacrum  

o Tre röntgenbilder behövs för att täcka området: 

▪ en centrerad över bröstkotpelaren 

▪ en centrerad vid övergången bröst-ländkotpelare 

▪ en centrerad över ländkotpelaren 

• Bilderna ska vara korrekt projicerade och exponerade 

• Bilderna ska vara märkta med hundens registreringsnummer 

 

Instruktioner till hundägare och klinik 

• Hundägaren  

o fyller i blanketten under rubrikerna HUND och ÄGARE 

• Kliniken  

o fyller i blanketten under rubriken Klinik 

o scannar blanketten som .pdf 

o skickar blanketten och röntgenbilderna enligt ovan i DICOM-format 

▪ via mail till lennart.sjostrom@icloud.com  

▪ alternativt med WeTransfer (wetransfer.com) till samma adress 

 

Bilderna avläses och svaret skickas till Svenska Australian Cattledogklubben när ägaren 

betalat in avgiften för avläsningen, 380 kr (inkl. moms). Återbetalas om bilderna inte är 

möjliga att bedöma.  

Betalning med Swish till 070-399 79 10 (Lennart Sjöström).  

Kom ihåg att skriva HUNDENS REGISTRERADE NAMN i meddelanderutan! 

 

Svaret skickas till ägaren från Svenska Australian Cattledogklubben. 
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