
För raser med hälsoprogram för HD nivå 1-2: 

I januari 2018 fick cocker spaniel tillgång till index för HD. Index innebär att man, förutom 
individens eget röntgenresultat, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta 
hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde) avseende HD. HD-index publiceras i SKK 
Avelsdata och uppdateras varje vecka. En hund som har ett index över 100 kan förväntas 
nedärva en bättre HD-kvalitet till sina avkommor än rasen i genomsnitt. 

Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess 
röntgenresultat, bör avelsarbetet avseende HD i raser där index finns tillgängligt baseras på 
hundens indexvärde snarare än på röntgenresultatet. SKKs generella rekommendation är att 
föräldradjurens genomsnittliga index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära 
kullindex) ska vara större än 100, vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som 
är bättre än genomsnittet i rasen. Om den här rekommendationen efterlevs kan den 
genetiska utvecklingen avseende HD förväntas gå åt rätt håll! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text som är valfri att använda i RAS, antingen som infogad text eller som bilaga på slutet, 
eller på rasklubbens hemsida/klubbtidning: 

 

Vad är index? 

För ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa införde SKK år 2012 skattning av 
avelsvärden (index) för HD och ED i ett antal raser. I januari 2018 fick även cocker spaniel 
tillgång till index för HD. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat, 
även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga 
(avelsvärde) avseende HD. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med 
samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens 
avelsvärde för HD. Vid beräkningen av index korrigeras också för effekten av flera icke 
ärftliga faktorer som kan inverka på röntgenresultatet, t ex kön, ålder vid röntgen, 
födelsemånad, undersökningsår och sederingssubstans (endast för HD). 

Var hittar jag indexvärdena? 

Index publiceras i SKK Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare och med ett eget 
röntgenresultat, eller som via information från nära släktningar uppnått en säkerhet i 
indexskattningen som motsvarar eget resultat. Rasens (referenspopulationens) 
genomsnittliga index är 100. Högre värden motsvarar bättre index än genomsnittet och vice 
versa. En hund som har ett index över 100 kan alltså förväntas nedärva en bättre HD-kvalitet 
till sina avkommor än rasen i genomsnitt.  

Tillsammans med indexvärdet publiceras dess medelfel. Medelfelet är ett mått på indexets 
säkerhet och anger inom vilket intervall (indexvärde ± medelfelet) hundens faktiska 
avelsvärde förväntas ligga. Ju fler släktingar till hunden som har röntgenresultat registrerade 
i SKK desto mindre blir medelfelet. Ett litet medelfel indikerar alltså ett säkrare skattat index. 

HD-index beräknas en gång per vecka. Röntgenresultat som inkommit efter 
beräkningsdatum för index är inte medräknade i aktuellt indexvärde för hunden. Dessa 
resultat inkluderas vid nästkommande beräkningstillfälle. 

Index i avelsarbetet 

Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess 
röntgenresultat, bör avelsarbetet avseende HD i raser där index finns tillgängligt baseras på 
hundens indexvärde snarare än på röntgenresultatet. SKKs generella rekommendation är att 
föräldradjurens genomsnittliga index vid parningstillfället (avkommans preliminära kullindex) 
ska vara större än 100, vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som är bättre 
än genomsnittet i rasen. Om rekommendationen efterlevs kan den genetiska utvecklingen 
avseende HD förväntas gå åt rätt håll.  

 

 

 

 

 


