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Eiere/oppdrettere av cavalier king charles spaniel 
   12. juni 2019 

Informasjon om opplegget for auskultasjon (lytting) av Cavalier king charles 
spaniel 
 
 
Bakgrunnen for programmet 
NKK har i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) og Norsk Cavalierklubb utviklet et 
screeningopplegg for hjertesykdom hos cavalier king charles spaniel. Opplegget startet i mars 2019. Cavalier er 
spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom) og dette kan avdekkes ved hjelp av auskultasjon 
(lytting) og ultralyd. Klaffesykdom vil føre til utvikling av lekkasje over en eller flere klaffer i hjertet, noe som kan 
oppdages ved at man hører bilyd ved auskultasjon. For best mulig avlsmessig framgang, er det viktig med et opplegg 
som gir mulighet for stor oppslutning blant oppdrettere, og jevnlige undersøkelser av avlshunder over tid. 
Auskultasjon er valgt som metode for screeningopplegget, da denne undersøkelsen er lettere tilgjengelig for 
oppdrettere, og derfor vil sikre flere undersøkte avlsdyr. Oppdrettere som ønsker en enda mer eksakt undersøkelse 
ved hjelp av ultralyd kan selvsagt få utført dette, men det er altså ikke nødvendig for screeningopplegget til NKK.  
 
Godkjente veterinærer 
Kun godkjente veterinærer får anledning til å skrive auskultasjonsattestene. Primært er dette medlemmene av NFVK, 
samt spesialister i smådyrmedisin, godkjent av Den Norske Veterinærforening. Andre veterinærer kan søke om 
godkjenning hvis de har gjennomført kursing i hjertesykdommer. NKK fører liste over godkjente veterinærer. Denne 
fins på nkk.no under fanen for Helse, og kapittelet for hjertesykdommer 
(https://www.nkk.no/hjertelidelser/category1332.html).  
 
 
Avlsråd ved funn av bilyd 
Det er ikke meningen at veterinærer som er med i screeningprogrammet skal godkjenne eller utelukke hunder fra 
avl. Veterinærens rolle er å utføre undersøkelsen, og føre resultatene inn i DogWeb. Norsk Cavalierklubb har utviklet 
egne krav og retningslinjer for avl. Mitralklaffsykdom er relativt utbredt hos cavalier king charles spaniel, og 
forekomsten øker med økende alder. Screeningprogrammet og avlsrådene til raseklubben har til hensikt å redusere 
forekomsten av klaffesykdom hos cavalier gjennom å utelukke avlsdyrene med de dårligste nedarvingsegenskapene, 
og stimulere til kombinasjoner av avlsdyr som med størst sannsynlighet vil gi friske avkom. Det er på nåværende 
tidspunkt ikke hensiktsmessig å kategorisk utelukke alle dyr med bilyd fra avl, da dette vil kunne virke negativt på 
den genetiske variasjonen i rasen. Norsk Cavalierklubb har derfor utarbeidet en matrise (tabell) for hvilke hunder 
som kan/bør pares med hverandre. Matrisen tar hensyn til hjertestatus hos avlsdyrene og avlsdyrenes foreldre ved 
ulike aldre. Informasjon om raseklubbens krav og retningslinjer for avl fins deres nettsider, under fanen Avl og 
oppdrett (https://www.cavalierklubben.no/avlskrav-og-avlsretningslinjer.html ).   
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