
Ögon 
 

Rasstandarden för basset hound föreskriver ”rombformade ögon” vilket kan orsaka vissa 

svårigheter när det gäller ögonhälsa. I utställningskritiker samt SRD utvärderingarna gjorda 

av de domare som dömt rasen uppges ögon vara ett område där vi bör vara uppmärksamma.  

 

 

Våra ögonlysande veterinärer har sedan år 2011 börjat använda ett nytt 

ögonlysningsprotokoll. Som en anpassning till utformningen av den blankett som används i 

ett par andra länder i Europa innehåller det nya protokollet även bedömning av ögonlock och 

ögonfransar. På vår ras innebär det att några basset hound har fått diagnosen ektropion. En 

annan diagnos som kan förekomma är entropion. 

 

Ektropion: 

Ektropion är en utrullning eller utvikning av ett ögonlock, nästan alltid det undre. Hunden har 

hängande undre ögonlock. Den därigenom exponerade slemhinnan blir uttorkad, röd och 

inflammerad och det kan även uppstå kronisk uttorkning och inflammation i hornhinnan. 

Ektropion stör ögats fuktning då den normala spridningen av tårar över ögats yta sätts ur 

funktion. Dessutom förstörs blinkmekanismen så att skräp blir liggande på ögat eller i 

slemmet på undre ögonlocket. Som följdsjukdom får hundar med ektropion ofta en kronisk, 

varig bindhinnekatarr. Ektropion är en utvecklingsrubbning med predisposition för vissa 

raser. Ofta orsakas den av ett överdrivet rastypiskt utseende. Tunga öron, tung och lös 

halshud, lymfatisk kroppstyp med lösliggande skinn samt tunga kinder är också fysiska 

egenskaper som kan ge ektropion.  

 

Entropion: 

Entropion är en inrullning eller invikning av ögonlockskanten. Den kan vara enkel eller 

dubbelsidig och finns i fyra varianter. Entropion orsakas liksom ektropion av olika yttre 

egenskaper såsom t.ex. lymfatisk hud, lågt ansatta och tunga öron, löst halsskinn samt bred 

skalle.  

 

Både ektropion och entropion kan behandlas med operation. 

Djur med utvecklingsbetingad ektropion och/eller entropion bör i enlighet med SKK:s 

grundregler inte användas i avel. Det gäller förstås även hundar som blivit opererade. Man 

bör även undvika att välja avelsdjur som är extrema avseende yttre egenskaper som 

predisponerar för ektropion/entropion.  

 

Fakta: Veterinärinformation från Doggy AB, Berit Wallin Håkansson 

BERIT WALLIN HÅKANSON är veterinär ögonspecialist med särskild inriktning på de 

ärftliga ögonsjukdomarna. Hon arbetar vid Regiondjursjukhuset Strömsholm. 

 

 
Fakta: SKK Avelsdata 



 

Mål ögon 

 

 Att värna om rasens ögonhälsa. 

 

Strategier ögon 

 

 Ej använda hundar med kostaterad diagnos entropion eller ektropion i avel. Hundar 

som opererats för ovanstående diagnoser skall inte heller användas. 

 Att vara uppmärksamma på överdrifter som orsakar osund ögonhälsa. 

 

 


