
Agria Breed Profiles (ABP)  - Rasstatistik

”Vårt sätt att dela med oss av statistik till dem som kan göra skillnad”

• Agria är en av de största och äldsta djurförsäkringsbolagen i världen

• Agria SE har en stor databas vilket gör det möjligt att ta fram rasstatistik

• ABP möjlig genom forskningsfonden

• Första ABP 2002

• Agneta Egenvall och Brenda Bonnett startade upp arbetet med ABP



Agria Breed Profiles (ABP)  - Rasstatistik

• Nya ABP avser 2011-2016

• Engelska och Svenska

• Ca 150 hundraser och 18-20 kattraser

• Hund släpps i olika block från december 2018.

• Distribueras genom SKK, och DogWellNet.com - framåt även direkt från Agria 
till ABC medlemmar och ”bantad” version på agria.se



Morbiditet mellan 2011-2016

Labrador Retriever: 1 636  per 10 000 ÅUR

År-under-Risk 2011-2016 (hela perioden)

Jämthund: 25 000 < 50 000 

Morbiditet mellan 2011-2016

Jämthund: 1 155  per 10 000 ÅUR

Relativ Risk Morbiditet för Jämthund 

jämfört med Alla Raser: 0,80

År-under-Risk 2011-2016 (hela perioden)

Chihuahua: 25 000 < 50 000 

Morbiditet mellan 2011-2016

Chihuahua: 1 293  per 10 000 ÅUR

Relativ Risk Morbiditet för Chihuahua 

jämfört med Alla Raser: 0,89

År-under-Risk 2011-2016 (hela perioden)

Labrador Retriever: 50 000 < 100 000 

Relativ Risk Morbiditet för Labrador Retriever

jämfört med Alla Raser: 1,13

Färre VVH än Alla Raser

Några färre VVH än Alla Raser

Några fler VVH än Alla Raser
Relativ Risk beskriver graden av ökad eller minskad risk av 

händelser för individer i rasen jämfört med Alla Raser. 

Till exempel innebär en Relativ Risk på 2 att risken i rasen är två 

gånger så hög som hos Alla Raser.  En Relativ Risk mindre än 1 

betyder att individer i rasen har en lägre risk jämfört med Alla Raser.

År-under-Risk (ÅUR) är den  tid som varje djur var försäkrat under 

perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 

ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. 

Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse 

(veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 

Morbiditet mellan 2011-2016 visar hur många registrerade 

veterinärvårdshändelser rasen har per 10 000 ÅUR. 

År-under-Risk 2011-2016 (hela perioden)

Alla Raser: 1,76 miljoner

Morbiditet mellan 2011-2016
Alla Raser: 1 448 per 10 000 ÅUR



Obs! Notera skalan.
Blå linje (Alla Raser) är lika lång i alla diagram.



Om det är fler än 10% oregistrerade i rasen visas 

även fördelningen av VVH för de två grupperna. 

Vi har även valt att bryta ut fördelningen av ÅUR för 

registrerade (hos en kennelklubb) och oregistrerade 

hundar efter efterfrågan från rasklubbar och SKK.



Att utnyttja Agria Breed Profile i RAS-arbetet!

Vi tittar på tervueren som exempelras och börjar gemensamt 
fylla i de första raderna på det arbetsdokument som Agria tagit 
fram som hjälp till SKKs rasklubbar:











Jobba i par:
• Utgå från diagram 3-4 och fyll i arbetsbladet ”Morbiditet/Veterinärvård 

Generella Orsaker” för perioden 2011-2016.

• Notera de generella orsaker som är mest frekventa i rasen och numrera 1-
10.

• Notera de generella orsaker där rasen har störst relativ risk jämfört med 
”alla raser” och numrera 1-10.

• Föreslå: Vilket/vilka områden tänker ni att den här rasklubben ska lägga 
resurser på att undersöka närmre? Motivera!







Agria Breed Profile som verktyg i avelsarbetet?

* Pålitligt? 
- stor/liten population?
- veterinärvårdshändelser med kostnad som överstiger 
självrisken?
- begränsningar i försäkringsvillkor?

* Komplettera materialet 
- central registrering i SKK (Avelsdata)?
- frivillig registrering i rasklubben?
- uppfödarmöten?
- enkätundersökningar?
- forskning?
- erfarenheter från andra länder?
- fler förslag?



Vad är vanligaste 
diagnoserna?

Vad är högsta 
risken?

Är åkomman 
farlig/dödlig?

När drabbas de?

Finns det 
förebyggande 

behandling eller 
tester?

Förväntningar och 
acceptans

AGRIA BREED PROFILES

Rasspecifik fakta som kan bidra till fortsatt 
hälsosam och hållbar avel


