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HÄLSOENKÄT 2011 – VIT HERDEHUND
Enkäten har legat ute på klubbens webbplats under april till och med oktober månad 2011.   
Svar 161 st

Hundens kön

Hane 77 48%
Tik 79 49%

1. Till vad används din vita herdehund främst?

Sällskap/familjehund   147   94%
Avel     32   20%
Utställning     65   41%
Lydnad     70   45%
Agility     17   11%
Viltspår     35   22%
Bruks     48   31%
Vallning     5   3%
Annat     22   14%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

2. Vilken är din bedömning över din hunds generella hälsotillstånd?

Mycket gott    106  66%
Gott    35  22%
Medel    10  6%
Dåligt    3  2%
Mycket dåligt   3  2%

HANHUND

3.1.a Har din hanhund onormalt placerade testiklar?

Ja    15   9%
Nej  64  40%

3.1.b Om JA, hur är testiklarna placerade?

Min hund har en testikel placerad i pungen          7  4%
Min hund har ingen testikel placerad i pungen          0  
0%
Min hund är kastrerad och har därför inga testiklar, men de var korrekt placerade innan kastrering  4  2%
Min hund är kastrerad och har därför inga testiklar, men de var EJ korrekt placerade innan kastrering  7 4%

3.2 Har din hanhund någonsin drabbats av prostatabesvär?

Ja  0  0%
Nej  79  49%

TIK

4.1 Har din tik någonsin drabbats av skendräktighet?

Ja  21  13%
Nej  62  39%

4.2 Har din tik drabbats av livmoderinflammation?

Ja  5  3%
Nej  77  48%
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KASTRERING

5.a Är din hund kastrerad?

Ja  22  14%
Nej  135  84%

5.b Om JA, varför är din hund kastrerad?

Livmoderinflammation  5  24%
Hanhundsaggressivitet  2  10%
Vet ej    0  0%
Other    19  90%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

SJUKDOMAR

6.1.a Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem?

Ja  24  15%
Nej  134  83%

6.1.b Om JA, vilka symptom visade hudproblemen?

Klåda    21  84%
Mjäll    1  4%
Håravfall    3  12%
Annat   5  20%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

6.1.c Vad orsakade hudproblemen?

Parasit    4  17%
Hudinfektion    1  4%
Allergi    10  42%
Vet ej    8  33%
Annat   7  29%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

6.1.c Om allergi, vilken typ av allergi?

gräs   pollen   foderallergi  inomhuskvalster  foderallergi  
kvalster   foderallergi  kvalster  foder     pollen
foder   kvalster  kvalster  foderallergi   gräs   
foderallergi   parfym i schampo tvättmedel

6.2.a Har din hund någon gång haft problem med öronen?

Ja  30 19%
Nej   125  78%

6.2.b Om JA, hur ofta har problemet yttrat sig?

Vid något enstaka tillfälle  19  12%
2-5 gånger    9  6%
Fler än 5 gånger   1  1%
Regelbundet    1  1%
Vet ej    1  1%

6.3.a Har din hund någon gång haft problem med ögonen?

Ja  22  14%
Nej  133  86%
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6.3.b Om JA, hur ofta har problemet yttrat sig?

Vid något enstaka tillfälle  17  11%
2-5 gånger    2  1%
Fler än 5 gånger   2  1%
Regelbundet    2  1%
Vet ej    2  1%

6.4.a Har din hund någon gång haft mag- och tarmproblem?

Ja  50  31%
Nej  106  66%

6.4.b Om JA, hur ofta har problemet yttrat sig?

Vid något enstaka tillfälle  27  17%
2-5 gånger    7  4%
Fler än 5 gånger   10  6%
Regelbundet    5  3%
Vet ej    1  1%

6.5.a Har din hund någon gång haft infektioner?

Ja  20  12%
Nej  137  85%

6.5.b Om JA, vilken typ av infektion?

Urinvägsinfektion   7  33%
Halsinfektion   3  14%
Infektion efter sår/skada 4  19%
Vet ej    1  5%
Annat   7  33%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

6.6.a Har din hund någon gång haft krampanfall/epilepsi?

Ja  1  1%
Nej  155  96%

6.6.b Om JA, hur ofta har problemet yttrat sig?

Vid något enstaka tillfälle  0  0%
2-5 gånger    1  1%
Fler än 5 gånger   0  0%
Regelbundet    0  0%
Vet ej    1  1%

6.7.a Har din hund någon gång haft tumörer?

Ja  4  2%
Nej  154  96%

6.7.b Om JA, vilken typ av tumör?

Juvertumör    1  33%
Testikeltumör   1  33%
Vet ej    0  0%
Annat    3  100%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

6.8.a Har din hund någon gång haft problem med skelett och leder?

Ja  38  24%
Nej  119  74%
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6.8.b Om JA, vilken typ av problem?

Panosteit       7  20%
Höftledsdysplasi (HD- C, D eller E)   8  23%
Armbågsdysplasi (ED- 1, 2 eller 3)    5  14%
Korsbandsskada      1  3%
Patellaluxation (knäledsluxation)    0  0%
L7S1-syndrom      6  17%
Problem med rygg (se fortsättning 6.8.b)  5  14%
Vet ej       2  6%
Annat       12  34%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

6.8.b Vid problem med rygg, vilken typ av problem?

kraftig muskelinflammation  spondylos   spondylos  L7S1
pålagring L7S1   diskbråck  diskbråck
efter borrelia problem i skelettet, leder

6.9.a Har din hund diabetes eller annan hormonrubbning?

Ja  0  0%
Nej  154  96%

6.9.b Om JA, vilken typ av problem?

Det finns inga svar på den här frågan.

6.10 Har din hund någon gång haft problem med njurar och lever?

Ja  2  1%
Nej  155  96%

6.11 Har din hund någon gång haft hjärtproblem?

Ja  0  0%
Nej  153  95%

6.12 Har eller har din hund haft navelbråck?

Ja  12  7%
Nej  143  89%

6.13 Har eller har din hund haft matstrupsutvidgning (oesofagusdilatation)?

Ja  0  0%
Nej  155  96%

6.14.a Har din hund haft annan sjukdom än ovanstående nämnda?

Ja  6  4%
Nej  151  94%

6.14.b Om JA, hur ofta har problemet yttrat sig?

Vid något enstaka tillfälle  3  2%
2-5 gånger    1  1%
Fler än 5 gånger   0  0%
Regelbundet    2  1%
Vet ej    0  0%

6.15.a Är din hund höftledsröntgad?

Ja  105  65%
Nej  52  32%
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TANDHÄLSA

7.1 Har din hund någon gång haft problem med tandsten?

Ja  16  10%
Nej  141  88%

7.2.a Har din hund någon gång haft tandlossning?

Ja  5  3%
Nej  151  94%

7.2.b Om JA, av vilken anledning?

Missbildning från födseln   0  0%
Ålder     0  0%
Olycka/skada    5  100%
Sjukdom (se fortsättning 7.2.b)  0  0%
Annat     0  0%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.

7.2.b Om anledning sjukdom, vilken typ av sjukdom?

Det finns inga svar på den här frågan.

7.3.a Har din hund annan typ av bett än det normala (dvs saxbett)?

Ja  1  1%
Nej  155  96%

7.3.b Om JA, vilken typ av bett har din hund?

Överbett  1  1%
Tångbett  1  1%
Underbett  0  0%

UPPFÖDARE

8.1.a Hur många kullar har du totalt fött upp?

1 st  2 st   3 st   3 st   4 st   4 st 
6 st  10 st   11 st

8.1.b Totalt antal valpar?

2 st  6 st   7 st   12 st   16 st   26 st 
30 st  35 st   46 st   54 st   70 st   117 
st

8.2 Hur många valpar har avlidit/dött efter födsel men före leverans,  
på grund av sjukdom, defekt, olycka, annat?

0 st  0 st   0 st   0 st   2 st   2 st 
3 st  3 st   4 st   12 st  

8.3 Har det någon gång fötts valpar med någon av nedanstående defekter  
i valpkull uppfödd av dig, och i så fall hur många valpar totalt?

Matstrupsutvidgning (oesofagusdilatation)  2  18%
Öppen buk       1  9%
Navelbråck       8  73%
Hemofili       0  0%
Krypto-/monochism     7  64%
Annat       2  18%

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.
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Annat att tillägga:

Är mycket nöjd med mina hundars och valpars hälsa.

Anser henne mkt frisk och sund.

En mkt frisk och sund tik.

En frisk och sund unghund.

Än så så länge en frisk och sund unghund, om än att hon blivit skadad av annan hund dvs både biten och hårt 
påsprungen med hälta som följd.

Mycket trevlig frisk och sund än så länge som unghund.

Efter fästingbett har han drabbats av Erlichia, som sedan har kommit i två skov med pencillinkurer som behandling. 
Förutom det är han en frisk vovve.

Han har haft unghundsdemodex, men det gick över. Han har känslig mage men det går bra om vi inte byter foder. Han 
är i grunden lite väl reserverad tycker jag. Har fått jobba med det. Nu fungerar det bra. I övrigt en fantastisk hund med 
stor kapacitet och många kvaliteter. Jag upplever honom som mycket frisk och sund.

Frisk som en nötkärna.

Diarré kan förekomma om hon äter n

Frisk och glad.

En mycket frisk och gullig hund.

Han är en pigg gosse, med få problem. Han har dock anlag till att få fettknutor. En har opererats bort.

Denna tk har varit pigg och frisk i 10,5 år, aldrig sjuk annat än en livmodersinflammation i samband med dräktighet.

Hon äter långsamt och väljer sin mat. Fin päls glad och underbar.

Pigg, glad och trevlig hund både fysiskt och mentalt.

Glad och pigg, frisk och kry.

Min hund fick ju bara 2 valpar som fick förlösas med kjesarsnitt för värkarna slutade allt var normalt för övrigt. 
Vetrinären tyckte detta var lite märkligt men förklarade det med att det kanske berodde på att det bara var 2 valpar 
därför avtog värkarbetet

Min tik har mycket veka mellanhänder, men hon verkar inte ha problem av det idag. När det gäller skendräktighet 
så vet jag inte var gränsen går för att det ska kallas skendräktighet, men hennes hormoncyklar 3 ggr per år är väldigt 
starka och jobbiga både för henne och familjen och jag har därför för avsikt att kastrera henne.

Min hund är mycket reserverad och rädd för vuxna människor därför kan vi inte tävla (som planerat) lydnad och 
bruks. Hon är helt barnsäker och saknar aggressivitet vilket gjort att vi ändå behåller henne. Jag rekommenderar inte 
rasen till någon.

Frisk som en nötkärna och har vart det hela tiden. Undantag, växtvärk en kort period.

Allergin hon har är mycket lindrig, inga åtgärder behövs i dagsläget.

Är ju så ung,men hoppas givetvis att han ska hålla sig frisk. Faktiskt en av anledningrna till att vi skaffade vit herdehund.
Just för att dom verkar friska och sunda.

Vid mycket god hälsa med tanke på åldern.

Ang ögonproblem: Rinniga ögon pga ögonhår, av 20 syskon så är det endast han som är drabbad av detta.

Härlig frisk och sund hund.

Hon föddes steril.

Vi har en mycket frisk och sund vit herdehund. Hon hade C vid höftledsröntgen men osäkert om hon var helt färdigväxt 
vid tillfället (1 år). Vi kommer att röntga om henne. Den skendräktighet hon visat handlar om att hon äter extremt dåligt 
entvå månader efter löp och blir allmänt hängig/deppig.

Upplever att min hund är mycket reserverad mot andra människor och hundar. Har gjort MH idag och fick det resultat 
som jag upplever hur min hund är.

Förutom allergin (den enda i kullen) som vi håller i schack med vaccin, schamponering och kortison har hon inga som 
helst krämpor, en mycket frisk och sund hund! Mentalt är hon toppen och vi hoppas att hon blir 100 år.
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Under hennes andra löp hade hon någon typ av hudinfektion som gjorde att hon fällde extremt mycket och blev väldigt 
irriterad i huden. Veterinärens åsikt var att detta var någon form av hormonrubbning. Problemet fanns under tiden 
augfeb (20092010). Det försvann av sig självt efter det och hon har aldrig efter det haft något problem av denna karaktär 
sedan dess.

Trots hans olika sjukdomar/problem så är min hund inte speciellt påverkad, han mår bra i övrigt, glad och pigg!

Hade i höstas febersvängar och allmänt nedsatt, enl vet antagligen orsakat av fästing.

Något osäker, förhopningsvis rättar detta till sig när han blir äldre.

Min tik är nu snart 11 år och börjar bli ganska så trött. Har nog mått bra förutom “växtvärk” t o m 3 år. Juvertumörer på 
båda sidor och där efter livmoderinflammation så hon har tre rejäla ärr på magen men inga problem vid operationerna.

Två stycken urinvägsinfektioner vid 4 månaders ålder, båda två elaka med blod direkt vid uppkomst (första penicillin 10 
dagar, andra kom efter fyra dagar utan medicin, då 20 dagar med penicillin sedan frisk).

Vid 6,5 års ålder så började hon tränas lite i bruks för aktivering och nu på senare tid så har hon visat tecken på smärtor i 
ryggen, ett besök hos veterinär gjordes i mars 11 som bekräftade att hon har pålagringar på L7S1 och går nu på smärt-
stillande medicin, men är för övrigt glad och pigg för sin ålder.

Hade en s k “Dermoid i konjunktiva” (ung ett extra ögonlock) som opererades vid 6 mån ålder. Annars mycket frisk 
hund, om än något nervöst lagd mentalt.

Vår hund blev frisk av natrulig mat rått kött gröt på ris bovete o hirs, vitkål olja fiskolja o kalk zink. Hon var så sjuk i sin 
allergi så hon fick stora sår på trampdynorna o med naturlig mat läkte detta på 3 månader medans vetr råd inte hjälpte.

Mag- och tarmproblemen upphörde helt då vi bytte från torrfoder till färskfoder. Blev rekommenderade av veterinären 
att göra en allergiutredning men det behövdes inte.

Han har under flera år i perioder haft ganska problem med “växtvärk”.

Nej, hon är pigg och frisk.

Fyllde i uppfödning trots att jag har hanen. Min hund mår prima och är bokad för en kull till i höst i Norge.

Han har alltid varit frisk men har inte stående öron.

Han medicineras under sin allergiperiod för att slippa symptomen.

Han var en frisk och fin hund tills tre dagar innan han avlivades.

Har aldrig haft friskare och sundare hund.

Frisk och pigg.

Har vid 4 mån ålder lidit av Immunmedierad trombozytopeni, därav JA på lever frågan. Gick på MYCKET stark korti-
son behandling. Frisk nu.

Min hund som idag är 13 månadet är extremt rädd o osäker på både människor o andra hundar. Familjen är han under-
bar emot o även närmaste släkten som han träffat flertalet ggr. Men mot främmande e han väldigt osäker, vilket yttrar 
sig i att han kan gå fram o hälsa om någon har godis, men backar därefter och gör små utfall med korta skall o om någon 
gör snabba rörelser så kan han t.o.m morra. Jag har gått på både valp o unghundskurs med honom o det funkar hyfsat, 
men det e jobbigt när jag vill han ska hälsa på andra. Jag kan oftast gå förbi människor på promenad, men ibland kan han 
göra små utfall om han tycker att någon eller något verkar obehagligt. Jag kan inte se att han är farlig o aggressiv, utan 
snarare är han väldigt osäker. Men det är ett uppenbart problem ändå... Har talat med uppfödaren och inget kullsyskon 
är på det viset. Men vi har inte tappat hoppet. Vi kämpar på och han är det mest underbara för oss o vår familj, vilket är 
det viktigaste.

Lider av kronisk enterit och kronisk gastrit. Upptäcktes tidigt, men fick ingen diagnos förrän vid ca 1 års ålder.

Negativ: Det pågår undersökning/behandling kring hennes kronisk ospecifik colit. Hon har aldrig varit riktigt okey 
sedan valp utan hennes åkomma har kommit och gått konstant. Det positiva är att hennes navelbråk inte har blivit 
försämrad.

Har armbågsledsdysplasi ED3 med kraftiga benpålagringar både hö och vä sida samt UAP på bägge armbågslederna.

Vitherdehund har samma problem som schäfer gällande L7S1 syndrom samt Pannus (ögonsjukdom) samt att hon är vit 
och då är mer känslig i största allmänhet gällande hud och mage. Vår hund har säkert haft otur i och med att hon även 
fick Borrelia som gör så att hon har mer problem med lederna i omgångar och blir mer mottaglig men det finns saker 
som underlättar bland annat Back on Track värmetäcke, Olewo för magen, Seraquin samt nyponpulver för lederna. 
Stretching, värme och intraljud vb så kan man ha ett bra liv trots allt.


