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SAMMANSTÄLLNING 
 

1. Övergripande mål, hälsa 
 

• Det är viktigt att inte bara hänga upp sig på DNA proven, det finns andra 
sjukdomar också. 

 
• Att man ska ha fortsatta kontroller som nuvarande, att avelsdjuren ska ögonlysas 

minst vartannat år. 
 

• Avlar på friska och sunda hundar (låta förståndet styra aveln). 
 

• Att kunna stå för de kombinationer som man gör. 
 

• Att våga vara öppna om man får en sjuk valp. 
 

• Mer öppenhet och information mellan uppfödare, t ex genom ”avelsmöten” lokalt. 
 

• Fortsätta ögonlysa, röntga, DNA-testa för PRA och FN. 
 
Kortsiktigt: 
 

• Skulle vara önskvärt att CSK tar fram material till valpköpare, exempelvis ett häfte 
som innefattar det viktigaste om cockerns hälsa och olika sjukdomar samt skötsel, 
p gr a att vi är skyldiga att informera våra valpköpare om allt, och dessa skall 
skriva under detta (köpeavtalet). 

 
• Informera om att läsa om rasen på CSKs hemsida. 

 
• Förmedla information till valpköpare angående skötsel av öron. 

            (Inte alltid gå på foder, öronrens etc rekommendationer vid allergier). 
            Få skötselschema. 
 

• Skötselråd och trimguider på CSKs hemsida att ladda ner. 
 

• Avelskonferenser/uppfödarträffar lokalt 2 gånger/år med tema ena gången. 
 

Långsiktigt: 
 

• Allt är långsiktigt men vi måste göra olika åtgärder kortsiktigt först. 
 

• Avelskonferenser centralt med föreläsare om aktuella ämnen. 
 

• Fortsatta hälsoenkäter vart 5 år. 
 
 
 

 



2. Höfter 
 

• Motion och mat kan påverka HD. 
 

• Skulle vara önskvärt att man på Avelsdata kan se båda höfternas resultat. 
 

• Publicera känd status, för att veta vad vi håller på med. 
 

• C-höfter kan användas med ansvar och kunskap. 
 

• Fortsätta röntga med känt resultat, och få fler att röntga sina hundar. 
 

Kortsiktigt: 
 

• Informera mer till valpköparna att inte dra ut valpar på motionsrundor, får växa 
färdigt först.  
 

• Lekmotion till valpar upp till ca 6-7 månader. 
 

• Tänka på utfordring vid valpens växtperiod. 
 

• Informera om hur vi motionerar och utfodrar våra hundar. 
 

• Viktigt med återkoppling från valpköparen vid problem. 
 

• HD-statistik utvärderas mer i detalj när man ser negativa trender. 
            (Kan man jämföra olika linjer?) 
 
Långsiktigt: 
 

• Medvetenhet om vad du avlar på. 
 

• Få till index. 
 

• Ser fram emot index som visar mer data. 
 

• Enhetlig röntgen, information om vilken typ av röntgen, i vagga eller slätt? 
          (Vad ska rekommenderas?) 
 

• Önskvärt att alla veterinärer röntgar cocker spaniels lika, vagga eller inte.  
 

 
 

 
 
 
 



3. Ögon  
 

• PRA scenario II. 
 

• Alternativ 2. 
 

• Bra som det är nu, men efter x antal hereditärt fria led kanske det behövs nya 
tester. 

 
• Självklart alternativ 3, men inte styra hanhundsanvändning, har ej med detta att 

göra. 
 

• PRA scenario 2. 
 

• Använda fler B-hundar i avel. 
 

• Ögonlysa vid avelsdebut, sedan vart 3 år för övriga sjukdomar, även lysa äldre 
hundar. 

 
Kortsiktigt: 
 

• Ögon-statistik utvärderas mer i detalj när man ser negativa trender. 
 

• Uppfödarutbildning för att rangordna lidande för hund och hundägare. 
 

• Kollar på de ögonlysningsresultat som finns och avlar efter det. 
 

• Kolla ögonpolicyn. 
 

• Hålla ögonpolicyn uppdaterad och aktuell. 
 
Långsiktigt: 
 

• Ögonlysa även äldre hundar som går i avel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Njurar 
 

• Ett av föräldradjuren ska vara testad för FN, för att hålla lika bra statistik som 
nuvarande. 

 
• Att testerna för PNP/RD ska vara på samma ställe, om det går att påverka är det 

önskvärt. 
 

• Finns för lite information till veterinärer och hund/valpägare. 
 

• Veterinärer bör vara upplysta. 
 

• Information till veterinären om sjukdomen och anmälningsplikt, vid misstanke bör 
hunden obduceras. 

 
• Uppmana veterinärer att ge saklig information till hundägare, och eventuellt 

rapportera och obducera när det är skäligt. 
 

• Information om att det finns en hälsofond. 
 

• Testar för FN. 
 

• Fortsätta med central registrering, sprida kunskap om de olika sjukdomarna. 
 

• Hur många svenska hundar totalt är testade för FN hos Antagene? 
 

• Vi måste få ut mer information igen till veterinärerna. 
 
Kortsiktigt: 
 

• Hund konstaterad med PNP/RD ska tas ur avel, och även avkommor och syskon. 
 
Långsiktigt: 
 

• Veterinärerna bör ha en plikt att rapportera till central registrering vid sjuk hund. 
 

• Om 5 år hoppas vi att det finns ett test för RD. 
 
 


