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Hälsoenkät
Svlk har fått in 106 hälsoenkäter. Här kommer vi att redogöra vad vi fått in för uppgifter.
Tyvärr finns det ägare som inte fyllt i alla frågorna så därför kan antal hundar på vissa frågor
inte stämmer med antal enkäter.
l. Hur "använder" Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor.)

Sällskap/familjehund

= 106 hundar

Avel

= 44 hundar

Utställning

= 59 hundar

Vatten arbete

= 18 hundar

Lydnad

= 23 hundar

Agility

= 2 hundar

Spår

= 13 hundar

Jakt

= l hund

Rallylydnad

= 4 hundar

Vakt

= 4 hundar:"

Viltspår

= l hund

Draghund

= l hund

Rehabilitering

= 2 hundar

-

2. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?
Mycket gott

=9

Gott

=16

Medelgott

=7

Dåligt

=2

mycket dåligt

=2

2

[Skriv text]

Har din hund ofta återkommande problem av något slag? Beskriv då dessa.
öron
efter 8 års ålder började bita sig själv när hon var ensam.
efter knäled
operation och friskvård, en pigg o glad hund.
dåliga knä o höfter.
Spondylos
urinvägsinfektion
svår eksem haltar, bakben
lite stel i lederna och
haltar ibland.
Höftleds dysplasi.
Artros
anal säckarna.
framsyska framben

3.Hunden lever inte längre!

Antal

= 24 hundar

Hur gammal blev hunden
9 år 5 mån
liten valp
5 år 5 mån
3 år

13 år
11 mån
12 år
7 år

9 år 8 mån
2 år 4 mån
4 år 5 mån
5 år

11 år 10 mån
5 år
11 mån
10 år

5 år 6 mån 6 år 2 mån
5 år
4 år 5 mån 8 år 5 mån
8 år
2 år 2 mån 10 år 5 mån

Vad var orsaken?
vet ej
cancer
ålder
armbåge
ålder
herpes
blind
magomvridning
olyckshändelse
blodinfektion
hjärtsvikt
missbildat framben
knä o höfter
svår spondylos
mentala
artros
svår spondylos
halt o förlamad
sviter efter hundslagsmål
cancer
höftdysplasi/atros
epilepsi- pulpation framben
fungerade inte på kennel
på gr. av aggressivitet mot andra hundarna, blev inlåst på toalett av valpköparen, vilket
påverkade hennes psyke
främmande föremål i tarmen
livmoders inflammation
4. Sterilisering/kastrering
Är hunden steriliserad eller kastrerad?

Ja

= 10 hundar

Nej

= 96 hundar

Varför?
4 hundar medicinska orsaker.
Vid vilken ålder?
8 år 8 mån
4år
Testiklar
Två
En
Inga

2 år

2 hundar beteende orsaker

l år 6 mån

3år

1 år 4 mån

4 hundar ej angivet.

8 år

3år

6 år

= 40 hundar
= 1 hund
= 1 hund
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5. Har din hund haft upprepande eller långvariga hud problem/klåda
Ja
Nej

= 15

hundar

= 91 hundar

Om Ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
8 år

2år

3 år

2 år

5 mån

6 mån

4 mån

2 år

1 år 6 mån

1 år

Hur visade sig problemen i huden?
Symtom
Klåda

=8

hundar

Mjäll

=2

hundar

Håravfall

=5

hundar

annat?

=1

hund

Har en utredning av hud problem skett av veterinär?
Ja

=7

hundar

Har problemen i huden visat sig vara orsakade av parasiter?
Ja

= 4 hundar

Vilken orsak?
Rävskabb, loppor, löss
Har problemen i huden visat sig vara orsakade av hud infektioner?
Ja

= 13

hundar

Bakterier

=1

Jästsvamp/fukteksem

= 12

Violkörteln

=2

hund
hundar.

hundar.

Har problemen i huden visat sig vara orsakade av Alleri?
ja

=2

hundar
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Orsak?
Svullna läppar och ögon

Kontakt allergi

Har diagnosen fastställts genom hud test?
Ja

= 2 hundar

6. Öron
Har hunden någon gång haft problem med öronen?
Ja

= 44 hundar

Nej

= 62 hundar

Hur ofta?
Enstaka tillfälle

= 28 hundar

Mindre än 1 gång/år

= 3 hundar

Mer än 1 gång/år

= 8 hundar
== 5 hundar

Mycket ofta

Orsak?
Skabb

klåda i öronen

7. Ögon
Har hunden någon gång haft problem med ögonen?
Ja

= 10 hundar

Nej

= 96 hundar

Hur ofta?
Enstaka tillfälle

= 7 hundar

Mindre än 1 gång/år

= 1 hund

Mer än 1 gång/år

= 1 hund

Mycket ofta

= 1 hund
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Ange eventuell diagnos.
Ögonflusch
Ögon infektion
Ögoninflammation
Först mörker seendet, sedan nästan helt blind
Torra ögon

Svullna ögon

8. Mag och tarmproblem?
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?
Ja
Nej

= 18 hundar
= 88 hundar

Hur ofta?
Enstaka tillfälle

= 15 hundar

Mindre än 1 gång/år

= 1 hund

Mer än 1 gång/år

= 1 hund

Mycket ofta

= 1 hund

Vilken orsak?
Diarré (6 hundar)
Köttprotein allergi
Kräkningar avmagring
Maginfluensa
Magsjuk efter byte av foder

Känslig tarm efter kortison tabletter
Lös avföring virusinfektion

Är diagnosen ställd hos veterinär?
Ja

= 5 hundar

9. Andra infektioner?
Ja

= 24 hundar

Nej

= 82 hundar

Vilken?
Halsinfektion

= 3 hundar

Analkörtlar

= 1 hund

Öronlapp

= 2 hundar

Urininfektion

= 19 hundar
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10. Hjärtproblem?
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?
Ja

= 1 hund

Nej

= 105 hundar

Ange diagnosen och vid vilken ålder den fick det!
Hjärtsvikt 3 år

11. Karmpanfall epilepsi?
Har hunden någon gång haft (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk
karaktär?
Ja

= 3 hundar

Nej

= 103

Beskriv hur detta yttrade sig!
Krampor, förvirra

Kramanfall, mycket som ung men sedan mer sällan

I vilken ålder började anfallen?
2 år 2 mån

2 år 6 mån

2 år

12.Tumörer?
Har hunden fått diagnosen tumör/cancer?
Ja

= 4 hundar

Nej

= 102 hundar

Typ av tumör?
Juveltumör

Testikeltumör knuta i armbågen

Analtumör

hormon relaterad tumör

Ålder?
7 år

10 år

9 år 8 mån

8 år
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13.Skelett och leder
Ange om hunden har haft något av följande:
Osteochondros

= 1 hund

HD (höftledsdysplasi

= 7 hundar

CMO (inflammation i käkbenet)
Kroksvans (knycksvans)
Perthes (förtvining av höftkula)
Patellaluxation (knäled)

= 1 hund

Spondylos

= 5 hundar

Korsbandsskada

= 2 hundar

Annan åkomma som har med skelettet? = 6 hundar
Vad?
Skada i benet knä och höfter
Pyometra
Armbåge dysplasi

Pulpation i framben
Armbåge
Skakningar i ett visst läge Haltar på framben

14. Njurar och Lever

Har hunden fått diagnos lever eller njursjukdom?
Ja

= 2 hundar

Nej

= 104 hundar

Diagnos?
Sjukdom till följd av herpes

Njursvikt

Ålder?
5 år

5 år

15.Diabetes?
Har hunden fått diagnos diabetes?
Nej

= 106 hundar
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16. Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken)

Har hunden fått diagnos Addison?
Nej

= 106 hundar

17. Annan Hormonrubbning
Har hunden fått diagnos sköldkörtelhormonrubbning?
Ja

= 2 hundar

Nej

= 104 hundar

Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
5 år

2-3 år

Har hunden fått diagnos Cushings sjukdom?
Ja

= 1 hund

Nej

= 105 hundar

Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
8 år
18. Skendräktighet?
Ja

= 24 hundar

Nej

= 33 hundar

Vid varje löp?
Ja

= 14 hundar

Nej

= 10 hundar

18. Livmoderinflammation
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Ja

= 8 hundar

Nej

= 49 hundar
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Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
8 år 8mån
10 år

1 år 6 mån
2 år 3 mån

4 år

3 år

3 år

3 år

19. Prostatabesvär
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom
Ja

= 2 hundar

Nej

= 39 hundar

Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
5 år

4 år

20. Tänder
Har hunden problem med tandsten?
Ja

= 13 hundar

Nej

= 93 hundar

Har hunden haft tandlossning?
Nej

= 106 hundar

21. Andra sjukdomar?
Om hunden har haft andra sjukdomar, ange vilka och åldern när den behandlades.

Ansiktsförlamning vänster sida 7 år
Inflammation i talgkörtel 3 år
Infektion på
sidan 2 år
Testikelsvansen är defekt 50% miljö-50% arv 3-4 år
Allergi, svullnad i
ansiktet
Lymfkörtel bortopererad 1 år
Livmodersvridning 4 år Stroke 7 år
22. Olyckfall
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinär vård?
Ja

= 17 hundar

Nej

= 89 hundar

Ange orsaken?
Klo faktur 2 hundar
Brutit framben
Ormbett 2 hundar
grund av hundslagsmål 7 hundar
Ätit något olämpligt i skogen

Bitskador på
Fiskekrok i nosen

Testikelsvansen är defekt 50% miljö-50% arv
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23. Beteende
Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?
Ja

= 18 hundar

Nej

= 88 hundar

Beskriv vad som är problemet?
Gillar eller tycker inte om andra hundar (6 hundar)
Rädsla
Gillar inte andra hanhundar
(4 hundar)
Problem med andra tikar (2 hundar)
Dominant och skäller mycket
Rädd
för arbetskläder och män
Kom hem från uppfödaren efter valpning var hunden inte den samma
som innan, rädd, nervös, aggressiv, stirrade och hade inte ett normalt beteende
Hund som
varit i 4 familjer innan och som det tog mycket lång tid innan den fick förtroende för människor

25 Fästingsjukdomar
Har din hund haft
Borrelia?
Ja

= 6 hundar

en gång

= 2 hundar

två gånger

= 3 hundar

fler gånger

= 1 hund

Erlichia (Anaplasma)
Ja

= 5 hundar

en gång

= 4 hundar

två gånger

= 1 hund

Behandling?
Penicillin

Spot on

Antibiotika

11

[Skriv text]
Som avslutning ber vi Dig svara på följande fråga:
Ar Du nöjd med Ditt val av ras?
Ja

= 104 ägare

Två har inte skrivet något!

Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma ras igen?
Ja

= 103 ägare

Underbar ras Tycker om rasen
Passar oss som handen i handsken Världens
goaste ras Otrolig ras Absolut ingen annan ras för oss
Fantastik hund, är
bara bäst
Världens underbaraste hund
Mycket nöjd
Positiva hundar
Stor personlighet
Glad, lekfull hund
Finurlig problemlösare
En gång landseer, alltid landseer
Trivs med rasen
Nej

= 1 ägare

Tycker inte om allt hår
Både ja och nej

= 1 ägare

Trevlig ras, klok o snäll, men husse och matte är för gamla
Underbar ras men den är
stor och stark och eftersom vi har sjukdom i familjen så orkar vi inte med att träna och hålla en så stor
ras.
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