
Utvärdering av hälsoprogram för HD för cocker spaniel 2017

Ett hälsoprogram för känd höftledsstatus har funnits för cocker spaniel sedan 1990. År 
1999 genomfördes en övergång från det svenska avläsningssystemet med gradering ua, 
1-4 till bokstavsgradering A-E. När det nya systemet infördes märktes en försämring av 
resultaten avseende hd-status på rasen. Det skedde en minskning av antalet hundar med 
HD ua (A eller B) på ca 7%. I studier som gjordes över hur omkringliggande faktorer skulle 
kunna påverka resultat av röntgen och avläsning framkom att avläsningssystem, avläsare, 
typ av sedering, val av klinik och vem som genomför röntgen kan påverka.

Mellan 1990 och 1998 hade cockrarna följande resultat:

92.8 % =  utan anmärkning
 5.0 %  = HD 1
 1.7 % =  HD 2 
 0.5 %  = HD 3 
 0.0 % =  HD 4 

En sammanfattning av åren 1999 – 2005 blev följande:

85.8 % =  HD A + B = utan anmärkning 
58.0 % =  HD A
27.8 % =  HD B
11.3 % =  HD C 
 2.1 % =  HD D 
 0.7 % =  HD E 

År 2006 gjordes en detaljundersökning på hur röntgenresultat skiljer sig över året, i det här 
fallet januari - halva november. Undersökningen visade att cockrar fick sämre resultat (fler 
B och C) under mars månad och månaderna september till november än övriga måndader. 

Vid årsmötet 2008 bifölls en motion angående avskaffande av känd HD-status för cocker 

spaniel. 

Vid årsmötet 2013 bifölls en proposition om att avsluta arbetet med att verkställa 

årsmötesbeslutet från 2008. (Se respektive årsmötesprotokoll för vidare information).



Tabellerna nedan visar hd-status för undersökta hundar födda mellan 1990-2015 samt 

totalt antal undersökta hundar, snittålder för undersökning (månader) och antal födda. 



Tabellerna nedan visar hd-status för föräldradjur med kullar födda mellan 1990-2016  





Andelen grava HD-fel får anses som låg. I övrigt är det svårt att utläsa ett tydligt mönster 

när det gäller HD-status för cocker spaniel. De flesta kombinationer som görs idag är med 

föräldrar som har HD grad A eller B. Trots det är andelen hundar som får HD grad C 

relativt stor och visar inga tecken på att minska. Antalet undersökta hundar är relativt lågt 

jämfört med antal registreringar per år. 

Man har diskuterat mål och strategier rörande hälsoprogrammet i samband med möten för 

RAS-revidering och publicering av material för RAS-revidering på klubbens hemsida. Det 

man kommit fram till är att i dagsläget ska nuvarande utformning gälla. Ett önskemål som 

framkommit är att publicering av båda höfternas resultat ska vara möjligt på avelsdata och 

rasdata, och att fler än en avläsare ska bedöma samma röntgenplåt. Cocker 

spanielklubben ska fortsätta att utvärdera effekterna av hälsoprogrammet ur 

avelsstrategisk synvinkel och arbeta för att det ska ske en fördubbling av antalet 

undersökta hundar inom fem år. Långsiktiga mål är att utifrån kvalitetssäkringsarbetet och 

utvärdering fastslå framtida behov och utformning av hälsoprogram mot HD och att ansöka 

om HD-index för cocker spaniel. 
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