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Berner Sennenhundar testade med SH Pre-Test som verktyg 
för avelsurval vid bekämpning av histiocytärt sarkom 

 
Sedan hösten 2014 är SH Pre-Test öppen för användning på europeiska Berner 

Sennenhundar. Testen är ett genombrott för bekämpningen av histiocytärt 

sarkom, som tillsammans med andra tumörer är den viktigaste orsaken till den 

korta levnadsåldern hos Berner, ca 7 år i genomsnitt. I flera europeiska länder 

dör ca 60% av hundarna på grund av tumörer. Ca 25% av tumörerna är 

histiocytärt sarkom som är den vanligaste tumören. Den forskning som utförs av 

Catherine Andrés grupp i Rennes tyder på att en bekämpning av histiocytärt 

sarkom också minskar förekomsten av andra tumörer.  

 

Avelsrådet har efterhört uppfödarnas, täckhundsägares och övriga medlemmars 

syn på att uppfödarna skulle få möjlighet att på valplistan lägga ut bredvid 

föräldradjuren att de är testade i SH Pre-Test. Avelsrådet har fått synpunkter 

från 7 av 10 avelsregioner och en avelsregion har varit positiv medan 6 anser att 

det inte är lämpligt. Avelsrådet har också fått synpunkter från enskilda 

medlemmar som anser att det är ett bra förslag. Avelsrådet anser att lägga ut 

information på valplistan om testade föräldradjur inte skall ske. 

 

Avelsrådet har inom sig fört en diskussion och också med SShKs styrelse. 

Tumörer är det allvarligaste sjukdomsproblemet i rasen och jämfört med andra 

raser i Agrias Rasprofil så är Berner Sennenhund den mest sjukdomsdrabbade 

rasen (undantagen irländsk varghund), vilket bekräftas av studier i andra 



länder. I SShKs stadgar under §1 Mål har klubben som en uppgift ”att väcka 

intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt 

och exteriört fullgoda rasrena hundar”. SShK måste visa sin delaktighet och 

engagemang för uppgiften att främja avel av friska och sunda Berner 

Sennenhundar. Styrelsen har därför beslutat att ge möjlighet för 

uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar att frivilligt på 

SShKs hemsida lägga ut hundar som testats i SH Pre-Test. Hundarna 

läggs ut under rubriken Testade hundar i SH Pre-Test på SShKs 

hemsida. Inga testresultat läggs ut, endast att hunden är testad. Detta 

bryter inte mot det avtal som hundägaren har med Antagene.  

Som bevis för att hunden är testad behövs ett testprotokoll från Antagene där 

resultatet är borttaget eller överstruket och som sedan skickas till Jane 

Ankarbäck, ankarback@telia.com. Observera att endast hundar testade med 

SH Pre-Test hos Antagene är godkända, eftersom det är den enda testen 

som för närvarande är fullt utvärderad. 

Avelsrådet 

 


