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Hälsoenkät  

Svlk har fått in 51 hälsoenkäter5 5 enkäter som det var endast första sidan. Går inte att bara 
använda de uppgifterna.  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 = 48 hundar 

Avel = 16 hundar 

Utställning = 29 hundar 

Lydnad = 9 hundar 

Agility = 2 hundar 

Spår = 10 hundar 

Jakt = 2 hundar 

Rallylydnad = 1 hund 

Vakt 

Viltspår 

Draghund 

Rehabilitering 

Vatten = 6 hundar. 

2. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?  

Mycket Gott = 32 hundar 

Gott = 8 

Medelgott= 1 

Dåligt= 1 



 

 

 

 

 
Har din hund ofta återkommande problem av något slag? Beskriv då dessa.  
Öron, tassar-svamp. Problem med senan v. bog. 
 
3.Hunden lever inte längre!  

 Antal  = 10hundar  

Hur gammal blev hunden 5 år, 4 år, 6.½år, 11 år, 7 år. 1½ år.9 år 8 mån. 6 år. 10 år. 6 år. 
 
 
Vad var orsaken?  
Cancer, staffyllicocher, unde inte kissa eller bajsa eller resa sig. Osterkondos, Borelia. Korsband 
bägge knä. Ålderdom, Spondylos. Infektion. Epilepsi. 
  

4. Sterilisering/kastrering  
Är hunden steriliserad eller kastrerad?  
 
 Ja            = 8 hundar  

 Nej          = 38 hundar 

Varför?  
 

 
Medicinska orsaker = 2 hundar        Beteende orsaker = 4 hundar       Ej angivet. = 1hund 
Praktiska skäl. = 1 
 

Vid vilken ålder?  
4 år, 6år, 2 år, 1 år. 3 år 2 mån. 4 år. 

 
Testiklar 
Två  = 19 hundar 
En  = 1 hund 
Inga  = 0 hund 
 
5. Har din hund haft upprepande eller långvariga hud problem/klåda  
 

Ja           = 6 hundar  

Nej       =40 hundar  
 
Om Ja, vid vilken ålder debuterade problemen?  
1 år. 1 år. 7 år. 3 år. 4 år. 8 år. 
 
 
Hur visade sig problemen i huden?  
Symtom  
 
Klåda              = 7 hundar 

Svamp            = 2 hundar 



 

 

 

 

Mjäll                   = 1 hund    
Håravfall            = 1 hund 

annat?                 = 1 hund  

Har en utredning av hudproblem skett av veterinär?   
Ja         = 4 hundar  

Nej      = 4 hundar 

 
Har problemen i huden visat sig vara orsakade av parasiter?   
Ja         = 5 hundar 
Nej      = 15 hundar 
 
Vilken orsak?  

Rävskabb = 5 hundar  

 Loppor= 0 

 löss = 0 

Demodex = 0 

Annan parasit = 1 hund 

Har problemen i huden visat sig vara orsakade av hudinfektioner?  

Ja = 9 hundar 

Nej = 8 hundar 

Bakterier                                = 2 hundar  

Jästsvamp/fukteksem            =6 hundar.  

Violkörteln  = 0 hundar.  

Har problemen i huden visat sig vara orsakade av Allergi?  

 ja  = 2 hundar  

Nej                  = 14 hundar 

Orsak?  

Födoämne, Bakterieinfektion i huden och klipps fyra gånger per år. 

 



 

 

 

 

Har diagnosen fastställts genom hud test? 

Ja = 2 hundar 

Nej                  = 5 hundar 

6. Öron  

Har hunden någon gång haft problem med öronen?  

 
Ja              = 28 hundar  

Nej            = 21 hundar  
 

Hur ofta?   
Enstaka tillfälle           = 14 hundar 

Mindre än 1 gång/år   = 4 hundar 

Mer än 1 gång/år        = 5 hundar 

Mycket ofta                = 3 hundar 
 

Orsak?  
Skabb. klåda i öronen, Verka bero på hormonniella värden, då det endast kommer efter 
valpning. foder 

7. Ögon   
 
Har hunden någon gång haft problem med ögonen? 
 
Ja   = 4 hundar  
 
Nej                                          = 44 hundar   
 
Hur ofta?  

 

 
Enstaka tillfälle  = 0 hundar 
 
Mindre än 1 gång/år = 2 hundar 

Mer än 1 gång/år = 0 hund  

Mycket ofta   = 1 hund 

 
  

Ange eventuell diagnos. Rinniga och kladdiga. 
 
 
Är hunden ögonlyst hos veterinär 
Ja       =1 hund 
Nej    = 28 hundar 



 

 

 

 

 
8. Mag och tarmproblem? 
 
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?  
 
Ja    = 13 hundar  
Nej = 32 hundar 
 
Hur ofta? 
 
Enstaka tillfälle = 16 hundar 
 
Mindre än 1 gång/år = 3 hundar   
 
Mer än 1 gång/år = 2 hundar 
 
Mycket ofta  = 1 hund 
 
Vilken orsak? 
Diarré, Bakterier i tarmen. Uppsvälld mage. Viktnedgång, aptitlöshet, inflammation i 
magsäcken. Lös i magen-ofta mycket gaser. Han har bara känslig mage. Får diarré och 
dåligmage i perioder. Går oftas att åtgärda med skonkost en period. Magkatarr. 
 
Är diagnosen ställd hos veterinär? 
 
Ja    = 4 hundar  
Nej                = 4 hundar 
 
9. Andra infektioner?   
 
Ja = 2 hundar  
 
Nej = 37 hundar 
 
 
Vilken? 
 
Halsinfektion                 = 1 hundar 
 
Analkörtlar  
 
Öronlapp    
 
Urininfektion                 = 7 hundar 
 
Kennelkosta                   = 1 hund 
 
 
 
 



 

 

 

 

10. Hjärtproblem? 
 
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?  
 
Ja = 2 hundar  
 
Nej = 43 hundar 
 
Ange diagnosen och vid vilken ålder den fick det! 
Vid avlivning Ca 10 år, dåligt hjärta. Förmaksflimmer, 8 år. 
 
 

11. Karmpanfall epilepsi? 
 
Har hunden någon gång haft (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av 
epileptisk karaktär? 
 
Ja = 2 hundar   
 
Nej = 44 hundar 
 
Mindre än en gång/år    
Mer än en gång/år 
Mycket ofta      = 1hund 
 
Beskriv hur detta yttrade sig! 
 
I vilken ålder började anfallen? 
2 år 10 mån. 
 
 
12.Tumörer? 
 
Har hunden fått diagnosen tumör/cancer?  
 
Ja = 6 hundar    
 
Nej = 40 hundar 
 
Typ av tumör?  
Små tumörer under svansen. Juvertumör. 
 
Ålder? 
7,½ år. 10 år  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

13.Skelett och leder 
 
Ange om hunden har haft något av följande: 
 
Osteochondros  = 3 hundar  
 
HD (höftledsdysplasi     
 
CMO (inflammation i käkbenet) 
 
Kroksvans (knycksvans) 
 
Perthes (förtvining av höftkula)  
 
Patellaluxation (knäled)   
 
Spondylos   = 1 hund 
 
Korsbandsskada  = 2 hundar 
 
Annan åkomma som har med skelettet?  = 4 hundar  
 
Vad? 
Artrosbildning i v. handled, Artros bildning v. armbåge. Förslitning i bakben. Vänster bog. 
 
Har diagnosen fastställts genom röntgen. 
Ja       = 8 hundar 
 
Nej    = 
 
Vilken ålder? 
7½ år. 
 
14. Njurar och Lever 
 
Har hunden fått diagnos lever eller njursjukdom? 
 
Ja = 0 hundar   
 
Nej = 45 hundar 
 
Diagnos?  
 
 
Ålder? 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

15.Diabetes? 
 
Har hunden fått diagnos diabetes?  
Ja      = 0 hundar 
 
Nej   = 45 hundar 
 
16. Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken) 
 
Har hunden fått diagnos Addison? 
Ja       = 0 hundar 
 
Nej    = 45 hundar 
 
17. Annan Hormonrubbning 
  
Har hunden fått diagnos sköldkörtelhormonrubbning? 
 
Ja = 3 hundar 
 
Nej = 43 hundar 
 
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?  
5 år. 8 år. 6 år. 
 
 
Har hunden fått diagnos Cushings sjukdom?  
  
Ja = 0 hund      
 
Nej = 42 hundar 
 
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes? 
 
 
 
18. Skendräktighet?  
 
Ja                     = 14 hundar 
 
Nej                  = 10 hundar 
 
Vid varje löp? 
 
Ja                    = 5 hundar 
 
Nej                 = 8 hundar 
 
 
 



 

 

 

 

18. Livmoderinflammation 
 
Är tiken behandlad för livmoderinflammation? 
 
Ja = 2 hundar     
 
Nej = 20 hundar 
 
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes? 
4 år. 6 år 
 
Fick hon sjukdomen i samband med 
 
Löpning     = 1 hund 
 
Parning 
 
Valpning 
 
Behandling 
Operation     = 1 hund 
 
Antibiotika   = 1 hund 
  
Annan  
Kastrering 
 
 
19. Prostatabesvär 

 
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom  
 
Ja = 0 hund 
 
Nej = 21 hundar 
 
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes? 
 
 
 
20. Tänder 
 
Har hunden problem med tandsten? 
  
Ja                          = 12 hundar  
 
Nej                       = 32 hundar 
 
 
 



 

 

 

 

Har hunden haft tandlossning? 
 
Ja       = 0 hund 
Nej    = 37 hundar 
 
     
21. Andra sjukdomar? 
 
Om hunden har haft andra sjukdomar, ange vilka och åldern när den behandlades. 
Artrosbildning handled pga. Ålder. Svullna mandlar, dålig tarmbakterie. Misstänkt 
magomvridning. Kraftig spondylos, dåligt medtrombocyter (blodplättar) när hon fyllde 4 år. 
Kom aldrig fram till vad det berodde på.  
  
 
22. Olyckfall 
 
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinär vård? 
 
Ja  = 9 hundar 
 
Nej = 32 hundar 
 
 
Ange orsaken? 
Trafikolycka                               = 1 hund 
Bitskador p.g.av. hundslagsmål = 7 hundar 
Ormbett                                      = 1 hund 
Annat                                         = 4 hundar 
 
    
23. Beteende 
Anser Du att hunden uppför sig som Du förväntade Dig när Du skaffade en hund av 
denna ras? 
 
Ja = 38 hundar  
 
Nej = 3 hundar 
 
 
Beskriv vad som är problemet? 
  
Ja       = 5 hundar 
 
Nej.    = 3 hundar 
 
Om ja, ange det som är problemastiskt. 
Provokativ mot tikar då de löpte, hade väldigt stark könsdrift. Vaktig-bra men lite förmycket, 
gillar inte hanhundar, för mycket ”energi”. Kunde ej uppföra sig vid hundmöte. Blir stressad 
vid tävling, och man får tänka på hur man behandlar henne. Är en alfahane och gillar inte 
andra stora hanar. 



 

 

 

 

25 Fästingsjukdomar 
 
Har din hund haft  
  
Borrelia? 
 
Ja  = 6 hundar 
Nej                = 13 hundar 
 
en gång  = 2 hundar 
 
två gånger  = 2 hundar 
 
fler gånger  = 2 hundar 
 
 
Erlichia (Anaplasma) 
 
Ja = 5 hundar 
Nej               = 12 hundar 
 
en gång = 1 hund  
 
två gånger = 2 hundar 
 
fler gånger 
 
 
Behandling? 
Antibiotika. 
 
 
Som avslutning ber vi Dig svara på följande fråga:  

Ar Du nöjd med Ditt val av ras?   

Ja                    = 48 ägare 

 
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma ras igen?  
 
Ja = 45 ägare   

Nej               = 2 ägare 

Både ja och nej  
Absolut då rasen jag anser rasen är allsidig. Skulle varit mer noggrann med att kolla föräldrar, 
slappa läppar, smarta. Otrolig stabil och trevlig hund. Vi tycker det är en underbar ras som 
kräver en fast hand. Tycker inte det är en förstagångshund. Mer än nöjd med min lille. Och 
jag kommer absolut köpa fler av samma ras längre fram. Inte som jag känner nu. Är nöjd med 
rasen. Kan tänka mig en till i samma ras. 


