
Vad är Agria Breed Profile? 
Av Marie Baaz 

Agria är ett djurförsäkringsbolag och i Agria Breed 
Profile har bolaget sammanställd skadestatistik för 
alla hundar försäkrade i Agria, såväl renrasiga som 
blandrashundar. Resultatet av sammanställningarna 
används sedan för att t. ex. se vilka sjukdomar och 
skador som är vanligast hos våra hundar.  

Skadestatistiken är sammanställd från två perioder, 
1995-2002 och 2003-2006, och avser de fall där 
ersättning har utgått från Agria, alltså då kostnaden 
för veterinärbesöket överstiger självrisken på 
försäkringen. För att det inte ska bli fel har varje 
hund bara blivit registrerad en gång för en särskild 
diagnos. Om hunden fått en annan diagnos är den 
med igen, men återfall är inte med i statistiken. 

Agria Breed Profile är uppdelat i två stora delar, där 
en del handlar om vad hundarna dör eller avlivas av 
(Mortality), och den andra delen handlar om vilka 
sjukdomar ersättning från försäkringen utgår för 
(Veterinary Care Events). På Svenska Collieklubbens 
hemsida finns Agria Breed Profile publicerad för 
såväl kort- som långhårig collie för er som vill se hur 
det presenteras. Det finns en skillnad i uppgifterna 
avseende hårlagsvarianterna. Då andelen korthåriga 
collies livförsäkrade i Agria är för få, är risken stor att 
statistiken avseende anledningarna till att hundarna 
dör eller avlivas inte blir riktigt rättvisande, så Agria 
har valt att inte publicera någon statistik alls.   

Vad dör långhåriga collies av? 
Först bör man nog ställa frågan NÄR dör våra 
collies? Något som statistiken visar är att 
livförsäkring utgår senare i livet för långhåriga collies 
jämfört med alla raser, och att åldern även har blivit 
högre i perioden 2002-2006 jämfört med 1995-2002. 
Collies lever alltså längre idag än för tio år sedan, och 
collies blir jämförelsevis gamla. 

Vad är orsaken till att collies avlivas eller dör, och 
livförsäkring betalas ut? Den största andelen utgörs 
av de collies som drabbats av någon form av tumör 
(17,6 %). Det är ungefär lika hög andel som 
genomsnittet för alla raser, och drabbar collies vid 
samma ålder som andra raser, så detta är inget som 
gör att collie avviker. Ju högre ålder, desto större  
sannolikhet att drabbas av någon form av 
tumörsjukdom. De tumörtyper som är vanligare hos 
collies jämfört med andra raser är tumörer i 
mage/tarm eller i de övre luftvägarna. Kring 16 % 
avlivas eller dör på grund av någon skada eller 
problem från rörelseapparaten, och nästan lika 
många dör eller avlivas på grund av bekymmer med 
mage och/eller tarm.  Jämfört med andra raser är det 

framför allt problemen med mag- och tarmkanalen 
som sticker ut och även i viss mån rörelseapparaten. 
Collies har dock blivit äldre, när man jämför 
1995/2002 med 2003/2006. Medelåldern då 
livförsäkring utbetalas för problem med mage/tarm 
är högre 2003/2006 än den tidigare perioden, och 
även jämfört med alla raser. Det samma gäller för 
problem med rörelseapparaten, där medelåldern för 
collies är 7,4 år, betydligt äldre än åldern jämfört med 
alla raser som är 5,4 år. 

Statistiken visar även relativ risk, det vill säga vilka 
diagnoser som vår ras i högre utsträckning än andra 
är orsaken till att livförsäkringen betalats ut. När man 
studerar grafen generella orsaker till död sorterad 
efter relativ risk och diagnos hamnar reproduktions- 

 
 

organen för hanar i topp; med mer än 3 gånger högre 
risk för colliehanar att drabbas av problem i detta 
område jämfört med andra raser. Hur ska man då 
tolka detta? De diagnoser som är inblandade är till 
exempel problem med prostata (som förstorad 
prostata, inflammerad prostata med mera) eller t. ex. 
tumörer i testiklar - diagnoser som i allmänhet 
uppträder vid lite högre ålder – och medelåldern då 
livförsäkringen utgår är hög; 9,0 år. Det är också en 
låg andel hundar som proportionellt sett dör av detta; 
mindre än 1 % (även om det då bara avser ena 
könet). Det kan vara som så att våra långhåriga 
colliehanar får svårbehandlade problem med sina 
könsorgan när de är gamla, och i stället för 



komplicerade behandlingar eller operation väljer man 
avlivning. Hur det de facto förhåller sig, förklarar 
inte statistiken. 

Finns det då ingen dödsorsak som vi bör vara lite 
bekymrade över? Jo, det är andelen som har problem 
med mage och/eller tarm. Även här är det 
medelålders till äldre hundar som avlivas på grund av 
sina problem, men då har problemen sannolikt varit 
långvariga och orsakat såväl hund som ägare ganska 
långvarit lidande.  

Vilka sjukdomar är vanligast hos lh collie? 
Här är statistiken sammanslagen, så hela perioden 
1995-2006 ingår i uppgifterna. Sannolikheten att 
veterinärvårdsförsäkringen utfaller för den långhåriga 
collien är något lägre jämfört med alla raser, vilket 
man kan tolka som så att collien rent generellt är 
friskare än andra raser. Jämförs hanhundar med tikar 
är det vanligare att veterinärvård utgår för tikar än 
för hanar.  

 
Den vanligaste anledningen till att veterinär-
vårdsförsäkringen utfaller är sjukdomar som rör 
mage och tarm. Det gör nästan 16 % av alla fall. De 
sjukdomar som kan vara orsaken, och där den 
relativa risken för collies att drabbas är högre än för 
andra raser, är sjukdomar i bukspottkörtel och 
inflammationer eller infektioner i mag- tarmkanalen. 
Detta är sjukdomar som kan vara svåra att fastställa, 
ta tid att diagnosticera och innebär som regel en tid 
på djursjukhus eller djurklinik – det vill säga 
sannolikheten att veterinärvårdsförsäkringen utfaller 
blir rätt stor.  Den näst vanligaste anledningen till att 
veterinärvårdsförsäkringen utfaller är sjukdomar i 
reproduktionsorganen hos tikar – och här handlar 
det i princip uteslutande om livmoderinflamma-

tioner. Drygt 14 % av alla fall utgörs av detta – och 
betänk att det är bara halva populationen som kan 
drabbas! Detta är också huvudanledningen till att 
veterinärvårdsförsäkring utgår oftare till tikar jämfört 
med hanhundar! Lägg till att nära 4 % av de fall där 
livförsäkring utfaller (dvs. tikarna avlivas) beror på 
reproduktionsorganen hos tikar, så är det inte svårt 
att inse att livmoderinflammationer är ett mycket 
stort bekymmer inom rasen. 

För övrigt är det svårt att uttala sig om relativ risk för 
en viss sjukdom för collie jämfört med andra raser. 
Tittar man på tabellen mer specifika anledningar till 
att veterinärvårdsförsäkringen utfaller sorterad 
avseende relativ risk att drabbas av en viss sjukdom 
jämfört med andra raser, så verkar det som om den 
långhåriga collien löper en mycket stor risk att få 
problem med sina handlovar. Och jämfört med alla 
andra raser kan det vara så, men inom rasen behöver 
problemet inte nödvändigtvis vara så stort ändå. 
Collie är en ras som ursprungligen är en vallande 
hund, och i likhet med andra raser som är vallare har 
de ett rörelsemönster som ibland kan ge stora 
påfrestningar på handloven. Knappt 8 % av de 
veterinärbesök där veterinärvårdsförsäkringen gått in 
med ersättning rör rörelseapparaten, och en mindre 
del av dessa berör då problem med handlovarna. Det 
handlar alltså inte om så många hundar, trots allt. 

Vilka sjukdomar är vanligast hos kh collie? 
Även här är statistiken sammanslagen över hela 
tidsperioden, 1995-2006. Nu är andelen korthåriga 
collies ganska liten även i Agrias statistik, vilket kan 
göra en del diagnoser lite missvisande. Hur som 
helst, den korthåriga colliens skadestatistik skiljer sig 
inte så mycket från den långhåriga, då det även här är 
problem med mage och tarm som är den vanligaste 
orsaken till att veterinärvårdsförsäkringen utfaller, 
tätt följt av ospecificerade skador (som inte var lika 
uttalat hos långhårig collie), sjukdomar i 
reproduktionsorganen hos tikar och hudsjukdomar – 
alla kring 11 %. Även här bör man tänka på att 
sjukdomar i reproduktionsorganen hos tikar enbart 
kan drabba halva populationen och är således även 
ett stort problem för den korthåriga collien!  

Om man tittar på tabellen mer specifika anledningar 
till att veterinärvårdsförsäkringen utfaller, sorterat på 
relativ risk att drabbas av en viss sjukdom jämfört 
med andra raser, får man den uppfattningen att 
korthåriga collies löper en väldigt stor risk att 
drabbas av problem med handlovarna, och att de 
vanligen blir inkontinenta i större utsträckning. När 
det gäller handlovarna kan man föra samma 
resonemang som för långhåren. Inkontinens, eller 
urinläckage, är en vanlig biverkning efter en 
kastration av tik, men kan uppträda även efter 



kastration av hanhund. Livmoderinflammationer är 
ett stort problem även för korthåriga collies, och den 
absolut vanligaste behandlingen av detta är operation 
(kastration). Det är således lätt att anta, att den höga 
risken för inkontinens hänger samman med den höga 
risken för livmoderinflammation. Om det de facto är 
så, kan vi inte med säkerhet säga. Och inte heller 
varför långhåren inte verkar bli inkontinenta i samma 
utsträckning.  

Visar sjukdomsstatistiken helt rätt då? 
Det kan man inte svara enkelt ja eller nej på!  

Innan man fördjupar sig i Agria Breed Profile bör 
man ha klart för sig att det handlar om sjukdomar 
där hundens veterinärvårdsförsäkring går in och tar 
en del av veterinärvårdskostnaden. Det finns olika 
sjukdomstillstånd och diagnoser där kostnaden för 
veterinärbesöket inte når över självrisken eller så 
marginellt övergår självrisken att djurägaren inte gör 
någon skadereglering. Det kan vara sjukdomar av 
”enklare” slag som t.ex. okomplicerade öron-
inflammationer, eller åkommor som försäkringen 
inte ersätter alls, t.ex. tandreglering och mun-
saneringar. Det innebär att det kan finnas sjukdomar 
som är relativt vanliga hos såväl långhårig som 
korthårig collie, som inte finns med alls i statistiken. 
Det som trots allt talar emot detta, är att den 
hälsoenkät som genomfördes av Collieklubben 2003 
visade ungefär samma sjukdomspanorama som Agria 
Breed Profile. Så ja, Agria Breed Profile visar nog 
ganska väl hur sjukdomspanoramat ser ut inom vår 
ras. 

Finns några slutsatser och hur går vi vidare? 
I stora drag är collies friska och lever länge. Men, 
våra collietikar lever med en stor risk att utveckla 
livmoderinflammation någon gång i sitt liv. 
Collieklubben försöker nu ta tag i detta problem 
genom att höja medvetandegraden om livmoder-
inflammation – vad den ger för symtom och hur den 
utvecklas – och genom att försöka kartlägga när i 
livet våra tikar drabbas. Denna kartläggning kan 
kanske i framtiden mynna ut i andra studier vid t.ex. 
SLU, eller möjligen resultera i rekommendationer till 
uppfödare och på så vis minska andelen 
livmoderinflammationer. En livmoderinflammation 
är en allvarlig sjukdom, men i de flesta fall kan den 
behandlas framgångsrikt. Det finns en enkät på 
Collieklubbens hemsida angående livmoder-
inflammation, och har din tik drabbats - lägg några 
minuter på att besvara enkäten! 

Collies har även en högre risk jämfört med andra 
raser att drabbas av olika sjukdomar i mage och tarm. 

Detta är sjukdomstillstånd som ofta ger ett långvarigt 
lidande för såväl hund som ägare och påverkar i 
allmänhet vardagen så tillvida att utfodring med mera 
måste anpassas. Ibland måste hunden även få 
långvarig medicinering. I dagsläget har Collieklubben 
ingen handlingsplan för att gå vidare med problem 
med mage och tarm, då det för närvarande inte finns 
någon indikation på att problemen faktiskt ökar, men 
självklart är det ett område som avels- och 
uppfödarkommittén har under bevakning.  

 

Av Marie Baaz 
Leg.vet och medlem i Avels- och uppfödarkommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


