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Question 1
Hur använder du din hund?

Man kan markera flera alternativ

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency
by choice

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Sällskap/familjehund 309 35,07% 74,1% 91,42%
Avel 55 6,24% 13,19% 16,27%
Utställning 97 11,01% 23,26% 28,7%
Lydnad 110 12,49% 26,38% 32,54%
Bruksprov, spår, sök eller rapport 97 11,01% 23,26% 28,7%
Bruksprov, skydds eller IPO 9 1,02% 2,16% 2,66%
Tjänstehund, försvarsmakt 2 0,23% 0,48% 0,59%
Tjänstehund, räddning 4 0,45% 0,96% 1,18%
Agility 29 3,29% 6,95% 8,58%
Rallylydnad 88 9,99% 21,1% 26,04%
Vallning 9 1,02% 2,16% 2,66%
Annat 72 8,17% 17,27% 21,3%
Sum: 881 100% - -
Not answered: 79 - 18,94% -

Last choice text input
Drag
Narkotikahund
Viltspår
Specialsök
Eftersök
Vakt
Servicehund
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Specialsök
Viltspår
Viltspår
Assistenthund
Nosework
Viltspår o livräddning i vatten
Specialsök
Specialsök och Eftersök person
Operativt specialsök.
Eftersök
Viltspår
Viltspår
Nosework
Social tjänstehund
Specialsök
Viltspår
Viltspår
Narkotikahund
Nosework, spår
Specialsök
Specialsök
Viltspår
Nosework
Nosework, spår
Tjänstehund skolhund
Nosework
Nosework
Nosework
Pensionär
viltspår
Viltspår
Nosework
Terapihund
Nosework
Specialsök, NoseWork
Svampsök
Kantarell
Specialsök.
Vakt
specialsök
Nosework
Eftersök på skadat vilt
Nose Work
Draghundsport
Vet ej ännu
Nosework
Spår
Assistenthund
Drag
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Text input
Planen är personsök, hon är bara drygt ett år ännu.
Just nu testar vi lite eftersom hon är rätt ung.
Min hund är ung och har inte tävlat än, men planen är att tävla i dessa sporter.
Än så länge bara valp 6mån men så går tankarna
Men jag tävlar inte
Har unghund, vi ska börja med nose work snart
Tävlar ej
Hundens sista 4-5 år i livet så tävlades den inte.
Operativt specialsök.
Diplomerad Terapihund och kvalitetssäkrad narkotikahund
Annat specialsök, skogsarbete spår och sök.
Utbildad och kvalitetssäkrad narkotikahund som har hittat en hel del droger ute i samhället. Har tre CAC men är inte
överdrivet förtjust i utställningar och därför ställs han inte längre ut.
Planerade att tävla i brukslydnad men fick släppa det pga att han fick Panosteit och vi inte kunde träna.
Specialsök, spår, sök
Specialsök, spår och sök
Specialsök
Sökhund
personspår
Valp 4,5 månad. Tänkt till bla avel och utställningar.
Valp 4,5 månad men tänkt för bla avel och utställningar
Specialsök NoseWork
Har just börjat träna valpen för att se vad han har fallenhet för / vad han tycker är roligt.
Är fortfarande valp
Vi har provat allt möjligt bara för att sysselsätta oss det är en mångsidig ras. Viltspår, htm, freestyle, kantarellsök mm
Tidigare även utställning
Har gått i pension nu.
Draghund och narkotikahund.
Hoppas kunna göra lite olika saker. Kanske spår främst.
Planeras att utbildas till tjänstehund
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Question 2
Är din hund försäkrad och i så fall i vilket bolag?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 12 2,88% 3,63%
If 29 6,95% 8,76%
Sveland 73 17,51% 22,05%
Folksam 68 16,31% 20,54%
Agria 122 29,26% 36,86%
Annat bolag, ange nedan 27 6,47% 8,16%
Sum: 331 79,38% 100%
Not answered: 86 20,62% -

Text input
ManyPets
Svedea
Many pets
Svedea
Svedea
Moderna tror jag hon var försäkrad i.
Svedea
Moderna försäkringar
Moderna djurförsäkringar
Moderna djurförsäkringar
Slutade ha försäkring de sista två åren.
Lassie
Svedea
Moderna
Varit försäkrad tills nu. Om hon skulle bli sjuk nu så ska hon få avsluta sitt liv. Född 2007
Svedea
Svedea
Svedea
Moderna
Moderna djurförsäkringar
Svedea
Dina Försäkringar
Many Pets
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Börjar dock undersöka alternativ då Agria har chockhöjt premierna
Bought by many
Svedea
Moderna försäkringar
Svedea
Hunden var säkrad tidigare.
ManyPets
Moderna.
Tryg
Many pets
Svedea
Svedea
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Question 3
Är du nöjd med ditt val av ras?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 325 77,94% 96,15%
NEJ 3 0,72% 0,89%
OSÄKER 10 2,4% 2,96%
Sum: 338 81,06% 100%
Not answered: 79 18,94% -
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Question 4
Kan du tänka dig att skaffa en vit herdehund igen? Motivera gärna kort.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 259 62,11% 77,31%
NEJ 24 5,76% 7,16%
OSÄKER 52 12,47% 15,52%
Sum: 335 80,34% 100%
Not answered: 82 19,66% -

Text input
Tittar även på andra raser.
Tittar på andra raser.
Tittar på andra raser.
Haft 2 sjuka individer och det verkar svårt att hitta en hund som har hela paketet; frisk psykisk och mentalt och har god
arbetslust.
Berör på när o vad jag gör just då i livet.
Underbar ras som passar väldigt bra till mitt sätt att leva.
Det här är vår andra och även om han är olik vår första på många sätt gillar vi rasegenskaperna. Mycket hjärna, arbetsvilja
och sällskapliga med familjen.
De är ju en så härlig ras
Vi har en ny valp nu efter att vår gamle avlivats.
Om rätt hund dyker upp .
Helt underbar ras
Har en ung hund så låt oss se hur det utvecklar sig men känns lovande.
Jag skulle gärna ha en till vit herdehund om inte min ålder och hälsa sätter käppar i hjulet.
Båda två har tyvärr fått allergi.
Trivs enormt bra med rasen, inte lika "mycket" och självständig som en schäfer utan mildare och lite mer förig.
Blev en ändå då sambon vill ha en.
Det är en krävande ras, som behöver mycket uppfostran och socialisering. Jag är osäker på om jag skulle vilja ha en
bruksras igen.
Älskar rasen
Rasens egenskaper passar mig och vi har haft flera VH inom familjen sedan 2006.
Sociala, lätt fostrad, lagom vakt, tålig, tydlig on och off, okomplicerad, vacker
Rasen kräver mer än vad jag har tid till tyvärr.
Underbar ras
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Har en "utställningvariant" idag men ser att många avlar mer mot bruks /igp som ger snabbare reaktioner. Upplever att VH
reagerar mer med starkare känslor än tex schäfer - lite mer likt terv. Detta gör mig osäker på om jag skulle vilja ha en VH i
framtiden då jag känner att de kanske inte håller mentalt - rädslor med starka reaktorer mm. är inte lätt. Men hittar jag en
jag en VH jag gillar - då säger jag ja alla dar i veckan.
Svårt att hitta bra uppfödare
Nästa blir en som är valp. Den jag har nu är en omplacering
Har redan en igen. Är inte riktigt hel utan en herde vid min sida.
Vill ha upplevt fler hundraser än en under mitt liv
Har en ny herde nu, men blir ingen mer sedan
Har redan en igen. Är inte riktigt hel utan en herde vid min sida.
Fint temperament, fin uttråkning och graciös
Om jag har orken, är drygt 60år
Är inte riktigt hel utan en herde vid min sida.
Storleken, lättlärd, motiverad, arbetsvillig men kunde stänga av motorn utan att bli stressad av utebliven aktivitet, lagom
vakt, funkar med barn, ok med andra hundar, älskade att följa med, etc etc
Älskar rasen men skulle aldrig köpa från samma kennel. Osäkra hundar.
Hon var en underbar hund.
De har fantastiska nosar och arbetsvilja.
Följsam trevlig ras som går att göra allt med.
Behövs ingen motivering! Underbara egenskaper.
Vill ha en mindre ras
En trevligare ras får man leta efter. Min 4e.
En hundras som passar min vardag samt det jag vill träna/tävla
Beroende på att den internationella rasstandarden frångås i Sverige (krav på arbetsmerit) är det tveksamt om jag fortsätter
med rasen. SBK vill forma om den ras jag en gång fastnade för, inte ok.
Har min tredje vh.
Trevlig hund både i situationer som familjeband och runt/på tävlingsplan
Fin mentalitet och härlig familjehund
Samma svar som i enkäten för S20463/2009. SBK försöker att förändra rasen genom krav på arbetsmerit, inte ok. Den här
hunden är perfekt i sitt arbete på alla sätt, en ursprunglig vit herdehund fullt ut.
Absolut. Så otroligt lätta att ha o göra med, vill alltid vara till lags, mm
Härlig ras, jag gillar storleken, lynnet, utseendet, karraktären.
En väldigt bra allrondhund.
Fantastisk ras på många sätt men tycker att mentaliteten inom rasen varierar för mycket för att man ska vara trygg med sitt
valpköp
Stor, stark och vacker. Lättlärd och arbetsvillig.
Om jag hittar en med de egenskaper jag söker
Vit Herdehund är en helt fantastiskt, underbar och outstanding vovve!
I like the trainability and mentality of the breed. They are great all-around dogs you can do anything with and they will be
happy to join in. Their good looks and athletic build is also a nice bonus.
Underbar och mångsidig hund med stor personlighet som jag verkligen älskar. Kan göra vad man vill med dem och så
himla snälla och goa.
Vill gärna ha en till om några år.
Absolut om några år.
Absolut om några år.
Tyvärr är min herde skotträdd, jag kommer söka mkt mer noggrant efter hund med bruksmeriterad stamtavla.
Väldigt bra mentalitet. Frisk o inga andra problem
Deras glädje och arbetsvilja
Deras glädje och arbetslust
Min ålder. Tror inte att jag kommer att kunna ge en vit herde det den behöver när jag blir äldre.
Då min livssituation numera består av flera barn i familjen och en retreiver så känner jag att det inte i dagsläget ser ut som
om jag skulle ha tid med eb till.
Jag älskar rasen då jag aldrig träffat raser med så stor personlighet som vitingarna har. Har stött på en del problem med
rasen men det gör man väl med alla raser. Allt det positiva med dom väger så mycket tyngre.
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Social, lättlärd, lagom vakt, tålig, tydlig on och off, vacker, tillgiven, okomplicerad
Social, lättlärd, lagom vakt, tålig, tydlig on och off, vacker, tillgiven, okomplicerad
Ska inte ha fler hundar men rasen är fantastisk.
Om det en dag blir valpar vill vi gärna ha en till!
Fäller väldigt mycket päls och vissa linjer är mer utåtagerande skäliga och vassare i psyket.
Härlig och rolig ras o lätt lärd
Underbar ras som förutom är otroligt vacker har de egenskaper jag söker i en hund
En sund, stark hund med underbar mentalitet. En lojal och uppmärksam trogen kompis
Trivs oerhört bra med rasen, perfekt för oss som är ute mycket i skog och mark. Smidig och lyhörd.
Bästa rasen för mig. Allsidig sportig familjehund som är med på allt.
Då risken finns att få en till som har klåda är stor.
Härlig hundras med bra energi.
Absolut
Bästa rasen, allsidig och rolig att jobba med.
En underbar följsam hund som alltid är pigg på att vara närvarande , om jag ska /kan ha fler hundar blir det en Vit
Herdehund igen .
Tycker om egenskaperna, lyhörd, vänlig, följsam och vacker
orkar inte kräver mycke
Det beror på hur rasen utvecklas.
Det beror på hur rasen utvecklas.
Har haft 3 st
Det beror på hur rasen utvecklas.
Har allt vi söker hos en hund
Uppkever att hunden behöver mycket fysisk styrka för att hanteras. Förhoppningsvis är vi över 60 när det blir dags, kanske
en hund av lite mindre format skulle passa bättre då.
De verkar vara väldigt okomplicerade. Det tycks som majoriteten av SVHH-ägarna inte nöjer sig med en utan skaffar minst
ännu en. Kanske beror det på att de är så följsamma så det inte är komplicerat att rasta dem tillsammans orts storleken.
Pga fler uppfödare avlar bort drivet för bruks. Även sett fler osäkra individer på senaste tid.
Löser för mycket hår, för lättstressad
Är inne på vår andra VH
Är inne på vår andra VH
Fantastisk familjehund. Rolig, uppfinningsrik, energisk, lättlärd
Har haft schäfer i 40 år och nu när man blivit äldre känns herdehundens psyke/driv mer lagom.
Den är bäst på ALLA vis
Älskar rasen men vill framöver ha en något mindre hundras.
Känns svårare att få tag i en stabil frisk VH och en hund som håller för tjänst. Om man inte väljer att importera.
Ja. Rasen och aktivitetsnivån passar mig väldigt bra. En aktiv hund att träna och tävla med som även är en fantastisk
familjehund.
Kan inte tänka mig en annan ras.
Svårt att hitta fysiskt och mentalt friska hundar som även har en bra arbetslust.
VH är den bästa hund jag haft!
Vit herdehund är rasen som lever upp till och kompletterar mina behov.
Har två unga herdehundar nu. Kommer om 10 år skaffa en liten hund.
finns för dåligt med avelsmaterial, tycker dessutom att man stramat åt rasen ytterligare med alla extra tester och leta efter
fel som inte är ett problem i rasen.
Rädd för att bli med allergihund igen.
Lättlärd mycket trevlig ras
En härligt flexibel ras som kan vara med på allt från lydnad till spår till fjällvandring. Lätt att jobba med, lättlärd och hyfsat
uthållig. Kan också koppla av, en dag med mindre aktivitet innebär inte att hunden hittar på egna hyss.
Bästa , lojal sin förare, bästa familjehund.. bra på allt
En fantastisk hund
Rädd för att få ännu en allergihund, båda mina vh har utv allergi.
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Fantastiskt trogen lojal o arbetsvillig kamrat.
Arbetsvilja, lojalitet, kontakt
En så fantastiskt välbalanserad hund! Passar som vakthund, lös på vår gård.
Följsam, vänlig
Lite väl mycket vakt i min individ
På många sätt en toppenras men råkar man ut för rädslor så är det ingen bra första hund.
Kan inte tänka mig någon annan
Om jag vore yngre så ja
Rasen, om den är frisk, är helt underbar, men tyvärr har jag haft otur. Av 4 herdar är det endast 1 som är frisk
Men endast för att det är en stor hund och vi börjar bli till åren.
Vill främst ha en aktiv brukshund, upplever att många uppfödare inte uppfyller min önskan i sin avel.
Underbar hund.
Både trevliga och vackra samt friska.
Det här var min första och sista möjlighet att skaffa en så pass stor hund.
Lite för aktiv ras för mig
Bästa hunden för mig.
Underbar ras. Glad och samarbetsvillig.
Svårt att hitta rätt individ som passar mig. Vill ha en hund som vill jobba o kan fokusera helt på sin uppgift o tycker dom
flesta vh inte har det som jag söker.
Finns inget bättre
De är snälla, vackra, lättlärda, trogna mm.
Allt vad jag vill ha med en hund, bra storlek, bra hälsa och mentalitet
Arbetsvillig och full av kärlek
Upplever att det är svårt att hitta bra individer även om jag är otroligt nöjd med den hund jag har idag.
De är snälla, roliga, nyfikna, intelligenta, lyhörda, vackra, starka, mjuka i sitt sätt, säker med barn.
Min hund var den bästa jag haft. Så härlig och rolig personlighet.
En mångsidig och bra allroundhund. Följsam, vänlig och glad i lynnet.
Beror på hur det går med SBK:s projekt att försöka göra om vår ras mha krav på arbetsmerit för cert på utställning. Det är
ingensmärre nationell särbestämmelse som man har lanserat.
Beror på hur SBK:s idiotbeslut om krav på arbetsmerit för cert på utställning utvecklas.
Så reserverad hund att vi inte kan tävla fast det var tanken med att skaffa rasen.
En rolig, aktiv och uppfinningsrik ras, har min 3e nu
Härlig intelligent hund.
Generellt tror jag det nog är lättare att hitta bra individer för sporten men den passar så väldigt bra in i min vardag.
Väldigt lätt lärd och sällskapliga
Väldigt trevlig ras.
Vi är för gamla för en så stor hund. Iallafall för att skaffa en valp. De behöver mycket motion.
Pga av hälsan. Enligt min veterinär är det vanligt med allergier, så som min har.
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Question 5
Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en vit herdehund skulle göra?

Om NEJ, ange gärna avvikelsen

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 268 64,27% 80,97%
NEJ 63 15,11% 19,03%
Sum: 331 79,38% 100%
Not answered: 86 20,62% -

Text input
För reserverad och osäker på andra människor som unghund.
Både ja och nej otroligt energisk, riktiga av och på knappen kom inte förrän han blev äldre
I stort ja men ljudar betydligt mer än vi förväntat oss.
Möjligen lite mer ljud än jag trott.
Fick en *extra allt* dam. Lite mer känslor och driv än jag förväntade mig. I slutändan var hon bättre för mig än jag hade trott.
Lite för osäker i ung ålder och otrygg bland människor
Mer osäker än vad jag trodde. (Mycket bättre nu efter massor av träning)
Han är mer stressad än vad jag trodde.
Mer driv än en schäfer i min förra hund, nuvarande är som tänkt.
Min är en omplacering, tog han som vuxen. Mycket mindre motor än vad jag trodde men det är nog ett personlighetsdrag
hos honom. En del rädslor, tex osäkerhet på främmande människor som nu blivit bättre.
Lite otrygg i sig själv, har en del rädslor.
Har väldigt svårt för möten med andra hundar och vissa människor. Kan bero på hennes tidigare familjs sätt att leva och
uppfostra henne
Osäker. Alltid varit.
Socialt avvikande
Lite mer stress i min tik än jag trodde att rasen skulle ha. Hon kan ha svårt att koppla av trots att hon har arbetat. Detta
skiljer sig enormt från mina tidigare hundar av andra raser. Dock är hon underbar trots det.
Mer stressad än förväntat
bättre mentalt än jag förväntat mig av rasen
Lite för skygg mot andra människor än vi som ingår i hennes flock. Det tog några år innan hon accepterade att någon
annan (men inte alla) får ta kontakt med henne, eller ta på henne.
Han var osäker bland människor. Fick aldrig släppa blicken från honom, då han kunde smyga upp bakifrån och nypa i
benen på besökare.
Han är reaktiv mot människor. Detta är dock för att han haft dåliga erfarenheter när veterinärer inte lyssnat på matte.
Rädd och osäker
Mer nervös och svagare psyke än jag trodde

12 / 130

 



Reaktiv mot hundar o människor
Men hon var väldigt osäker och rädd för människor men vi jobbade på det och hon blev riktigt bra. Hon omplacerades till
mig då hon var 18 månader.
Förväntade mig en mer mentalt stabil hund, så som jag tänker mig att en brukshund bör vara
Enmanshund, trodde hon ptminstone skulle gilla familjen.
Fått den lugnaste hunden utan intresse för lydnaden. Dock väldigt duktig med nosen.
Rädslor
Hon var otroligt skällig. Ville inte ha andra hundar inpå sig.
Väldigt känslig, gnäller/skäller och ylar för ljud han inte tycker om (bebisskrik eller bara att barnet pratar).
Väldigt känslig. Klen i sig själv. Gäller/skäller och ylar vid ljud han tycker är jobbigt ex bebisskrik eller bara barnprat.
För reserverad, rädd
Utfallsproblematik. Gillar inte att kela.
Väldigt osäker
Men min var från en gammal kennel som började avla på 80 talet.
Hade inga förväntningar pga spontanköp
Mycket kärvänlig mot ALLA människor. Jag hade väntat mig att han skulle vara mer skeptisk mot främlingar.
Rädslor
Trodde det skulle vara mer driv i han och även att han skulle ha en större leklust. Trodde inte att de skulle ha så stora
rädslor för människor.
Kanske lite mer jakt i hunden än vad jag förväntade mig.
Är rädd på grund av otrygg uppväxt
Jag trodde nog att den skulle vara mer "schäfer" i psyket.
Han hade lite rädslor som jag önskat han slapp ha.
För lättstressad
Mkt mer träningsvillig än de flesta och kräver stimulans motion finns nedärvda rädslor
Lite för mycket energi som slår över ibland.
Stor rädsla för människor.
Med plus i kanten
Men jobbigare
Mer energi, man han är också valp så han kanske blir lite lugnare med åldern
Hon är osäker och skäller i vardagliga situationer.
Jag tog över min hund från en dålig valpköpare. Rasen upplever jag är vänlig i sig, mjukare än en schefer. Båda gäller en
bra start och uppväxt ( som alla huundar ) men de har lättare att fastna kvar i osäkerhet, inte direkt rädsla, som är svårt att
jobba bort helt. Det är en stor hund som kräver mycket för både kropp å knopp. Känsliga med störningar som unghundar.
Lättare att bli emotionellt ostabila. En jättefin ras annars och jag hoppas den får bli intackt och inte sönderavlat som
schäfern.
Hade inte räknat med rädslor men annars den mångsidiga ras jag förväntat mig.
Trodde inte de skulle ha så mkt jakt
Hon är osäker på folk men jag borde gett henne en bättre uppfostran. Detta är dock min första hund så allt var inte självklart
i början
Många medfödda rädslor.
Han har varit så mycket bättre o en enorm vilja att arbeta som jag inte trodde jag skulle hitta i denna ras. Hela hans liv har
handlat om att få arbeta med något, då var han nöjd.
Nja - tycker dom blivit lite vassare nu - mer schäferbeteede - vill ha mer trygghet hos dem
Lite stressad. Opålitlig med barn.
Något mer reserverad
alldeles för mycket vakt och jakt
Till och med bättre än jag kunde föreställa mig
Han blir lätt rädd för höga ljud.
Det beror på vem man lyssnar på. Min var en aktiv familjehund. Med på allt både träning som att bara vara och gömma lite
godis och promenader. Svarar nej för att vissa beskriver den som en ren brukshund. Jag uppfattar den som en allround
hund.
Mycket trevligare och mer social, otroligt glad och öppen hund..
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Mycket mer reserverad än väntat. Gått Valpkurs, Allmänlydnad, Aktiveringskurs, Privat konsult hos tränare, hundpsykolog,
aktiv på brukshundsklubb, genomfört MH men kan efter flera års jobb ändå inte tävla eller ställa ut på utställning som vi
tänkt utan fick släppa det helt och övergå till endast sällskap.
Reserverad och stora rädslor
Enkäten är för min första hund, som var lite av en slump, och jag hade inga förväntningar eller direkt kunskap om varken
rasen eller hund rent generellt
Jag tycker den uppför sig som jag förväntade mig ifrån den specifika kullen, inte som rasen sett till genomsnitt.
Den är fortfarande ung så det är svårt att säga. Hitintills motsvarar den ungefär vad jag förväntade mig av den specifika
kullen. Förhoppningen är egentligen avvikelse åt hållet lite ”mer” än rasens genomsnitt.
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Question 6
Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Mycket gott 196 47% 59,94%
Gott 89 21,34% 27,22%
Medelgott 36 8,63% 11,01%
Dåligt 6 1,44% 1,83%
Sum: 327 78,42% 100%
Not answered: 90 21,58% -
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Question 7
Har din hund haft återkommande problem av något slag?

Beskriv detta nedan i korta ordalag

Text input
Spondylos och artros
Allergier
Allergi.
Sköldkörteln Blir lätt lös i magen
Nej
Han är bara drygt 4 månader, inga problem alls.
Lite trasslig mage, bättre nu
Nej
Nä men långvarigt
Atros
Nej
Leder
Jag skulle inte kalla det ett återkommande problem men hon har lite känsliga öron
Den ena klåda i öronen och den andra kliar sig mest på magen och nosen. Båda får medicin.
Skada mot svans/ländrygg som krånglade under hennes liv i omgångar.
Nej
Osteochondros, artros
Endast rinniga ögon. Inga andra problem
Ont i ryggen ibland o fått atros höger bakben vilket har med att hon är gammal
Inga återkommande problem, sjukdomsförloppet var mkt snabbt. Och från första symtom till avlivning gick det ca 6 v.
Atros
Nej
Eksem, hudproblem. Tassar och armbågar.
Svår HD o svår atros
Knölar med talg som även blivit infekterade, behövts opereras bort. Höftfel som ej påverkar vardagen, mycket tandsten som
behöver saneras, fått ögonsjukdom pannus som 7 åring.
Allergi Artros Tidig ålder problem med Rhinitis
Lite klåda
Magproblem
Min avlidna hund dog av tumör i mjälten som sprack, min nya har problem med magen då hon föddes eller fick Giardia vid 8
veckors ålder, vet ej till 100% om hon föddes med det, ingen matlust, kräks, dålig i magen, hon är idag 16 månader, men
idag mår hon super, fick hjälp av homeopat
Lätt klåda
Nej
Giardia sedan födsel med kvarstående känslig mage. Diagnos IBS.
Livmoderinflammation
Nej
Nix
Öroninflamation
Nej, inga fysiska problem.
Öroninflammation
Klåda och problem att vara ute i solen ögo en blir röda
Nej
På äldre dar mycket diarréer
Varje sommar får hon klåda och svarta prickar på magen, som vi får behandla dagligen. Går aldrig helt bort förrän det blir
kallare ute igen.
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Osäkerhet.
Han drabbades av PANO ofta som valp/unghund inga bestående men dock
Inga problem
Nej
Nej
Nej
Klåda pga allergi
Panosteit, allergi, öroninfektion, tappad aptit/ord/träningslust
Tyvärr lite problem med allergier. Bl a mot damm, huskvalster, några gräs sorter.
Nej
Nei
Känslig mage, behöver äta 3ggr om dagen för att inte spy då och då på morgonen.
Klåda och smuts/vax i öronen
Foderallergi mot kyckling, innan detta uppdagades var magen stort problem med återkommande diaree och kräkningar.
Panosteit Foderallergi
Känslig mage, som magkatarr
Fick svamp i mungipan sista året, annars aldrig ett veterinärbesök!
Hudproblem.
Nej, men han är krypto, alltså att hans kulor inte har ramlat ner. Det är inget han besväras av.
Nej
Irritation i öronen
problems with one eye being runny - we have been told it is just his tear duct being more narrow, eye specialist did not find
anything out of ordinary about his eyes. However, I still have to wipe his eye multiple times a day to keep it clean so that the
eye doesn't get infected. And I know one of his grandfathers has had the same issue.
Har svårbehandlad klåda
Nej, hon är frisk och pigg än så länge i alla fall.
Nej
Kan klia sig lite emellanåt.
Hon fick återkommande urinvägsinfektioner.
Klåda och utslag
Klåda och utslag
Urinvägsinfektioner som valp.
Allergi klåda
Utslag som ser ut som getingstick...bulor...min teori stresshormon
Nej
Min hund behandlas sedan ett år tillbaka för fistlar vid analen
Allergi S1L7
Född 2007. Fick livmoderinfektion vid 6 års ålder.
Nej
Reagerar för nya människor
Nej
Uvi återkommande tills hon kastrerades som tvååring
Lätt allergi
Artros.
Det enda problemen vi har är hundmöten vilket dock blir bättre och bättre. En del problem med magen när han var yngre
vilket gick över.
Allergi mot kvalster.
Allergi. Hälta. Rädslor. Stress.
Spondylos i nacken, artros, två olika talgkörtelsjukdomar, starr o två andra ögonsjukdomar.
Inget
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Allergier med klåda och utslag
Hotspot har hänt vid bad när det varit väldigt varmt ute , 3 gånger på 13 år.
nej
Inga åkommor
Nej
Fuktexem
Allergi mot fläsk, magproblem innan vi hittade rätt foder
Odefinierbar smärta.
Inget specifikt återkommande utan olika.
Rädslor lite klåda
Foderallergi samt pollenallergi och med det klåda.
Magproblem som valp
Hon har ögonsjukdomen Pannus så det blir medicinering livet ut.
Han hade "växtvärk" när han blev större.
Nej
Nej
Ja, har väldigt ont i ryggen återkommande så fort hon har sprungit fritt. Oavsett om hon springer själv eller tillsammans med
andra hundar. Vi fick sluta med agility för att hennes rygg inte klarade av det. Vi har varit hos kiropraktorn och på massage.
över aktiv man måste tänka före hund
En tik som nyligen opererat knölar i juvren
Smärtor
Nej
Nej
Hon har utvecklat en allergi mot nötkött. Och hon har haft en period av autoimmunmedierat hemolytisk anemi som evt kan
komma tillbaka.
Han är inte så glups utan väldigt kinkig med maten och vissa dagar fastar han.
Magbesvär
Inte bra aptit och kräks ibland
Allergier tål inte för mkt protein
Något försiktig.
Blev senare sjuk i epilepsi
Magproblem i unga år men borta idag
Urinsten. Opererats 2 gånger trots specialkost
Han fick artros när han blev ca 11 år
Känsliga tassar( eksem vid fukt) och känslig mage.
Höftleder
Hon sväller upp på nosen ibland. Efter mycket egen kartläggning har vi kommit fram till att hon reagerar på kyla och vind.
Ingen matallergi. Troligtvis körtlar på nosryggen som sväller upp när hon blir kall.
Han har pannus som orsakat flera problem med ögonen och var tvungen att tas ur tjänst och avel. Tyvärr upptäcktes det
sent och en del avkommor verkar ha ärvt detta.
Nej
Allergi.
Rädsla, stress, rygg/höftproblem.
Noen låsninger i rygg og nakke opp gjennom årene.
Röntgen vid 1år års ålder. Visade c höfter bak. Något som jag tar hand om i form av rehab.
Svamp i tassar
Nej.
Klåda på hela kroppen pga allerg och kronisk otit.
Problem med öron, tassar.
Allergi mot kvalster som ger klåda och känslig mage.
Nej
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Nej
Känslig för fukt
Nej
Något ont i en höft ibland
Allergi med klåda på främst magen.
Vissa problem med svamp i perioder. opererat bort en benign knöl på benet när hon var ca 2 år. inga bestående el
återkommande besvär.
Smärta från en höft
Ja, mag o tarmproblem
Nej
Atros vä bak höft.
Pålagring rygg
Nej
Rädslor/osäkerhet kopplat till människor o hundar.
Allergi och urinvägsinfektioner
Artros
Nu på äldre dam, atros
Rygg- kotproblem. På senare år även bukspottskörtel-inflammation.
Han har ansträngande axel.
Kvalster- och födoallergi
Nej
Nej
Har fått epilepsianfall
Osäker på folk skäller på dom. Verkar ha någon allergi kliar sig om nosen när hon ätit ibland.
Gardia i två omgångar, vilket gjorde att de gick ner flera kilo. Är nu bra sedan några månader.
Nej
Analsäcksinflammation.
Talg kuler
Nej
Han har haft problem med hälta
Cancer
Allergi mot kvalster. Men har gett behandling i hela hans liv.
Hon hade aldrig ngt provlem
Allergier
Blir ofta dålig i magen.
allergi
Foderallergi
Pågående utredning om allergi pga klåda
Allergi och ledproblem
Kan ha stressmage i samband med tävling tex. Blir torr i huden och får lite klåda vintertid
Kvalsterallergi.
Han har haft mycket problem med att bli lös i magen och med dålig tarmflora som vi tror är allergi får han även eksem bak
vid rumpa och svans i samband med detta. Har god kontakt med vet.
Medfött hjärtfel som kallas PDA. Samt foderallergi. Hon levde utan mediciner fram tills 2020 då hon blev sjuk av hjärtfelet
och fick somna in 8 år gammal. Hjärtfelet missades på besiktningen när vi köpte henne som valp.
Ja, urinvägsinfektioner och viss inkontinens vid fysisk stress efter en felbehandling under tidiga valpstadiet hos tidigare
ägare. Annars frisk som en nötkärna.
Återkommande fettknölar som spricker/töms på talg. Ett par gånger per år inflammerade analkörtlar.
Rädslor, reservation, svårt hålla hull/dålig aptit
De 2 första hade struma, nr 2 opererades för korsbandsskada som tyvärr gick upp båda blev rund 12 år och aktiva till sista
dag, har nu en på 5 månader
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Epilepsi
Nej.
Smärta från höft
Nej
Denna hund var i stort sett aldrig hos veterinär förutom vid några tillfällen pga skada.
Allergi av något slag som manifesterar sig som svamp under tassarna och eller problematik i öronen. Allt blev mycket bättre
efter byte till allergifoder. C-vitamin tillskott i maten inbillar jag mig ha hjälpt också men det kan ju klart vara en tillfällighet.
Nej
Kliar sig.
Allergi
Hon är dålig i magen men när vi ger diarsanyl går det över på någon dag. Hon brukar bli det någon gång i månaden oavsett
årstid och foder.
Allergier.
Nej
Diskbråck i L7/S1 uppstod när hunden var 3 år
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Question 8
Har din hund avlidit under undersökningsperioden?

I så fall hur gammal blev den?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 62 14,87% 19,25%
NEJ 260 62,35% 80,75%
Sum: 322 77,22% 100%
Not answered: 95 22,78% -

Text input
Han blev precis 4 år.
13 år
1 år ca
6år.
9 år
10 år
Hon blev 7 år
13,5
7 år
Förra hunden blev 10,5 år gammal, dog av brusten tumör på akuten.
10,5
9
10 år och 1 månad.
6 år
9,5 år
Blev nästan 9 år.
9
8 år
10,5
9
14
11 år och två månader
13
11år och 11 månader.
7år
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3
8 år. Den andre förr 2012 är frisk och kry än!
10 år o 11 månader
13 år
11 år
20060222 till och med 20191212
10
Ja min första fick cancer i njuren och hade svårt med magen och behövde avlivas med kort varsel
8 år
12år och 10 månader
12 år
12,5 år
9 år
2år
12
11 år
11,5
8 år.
11 år
Den blev 11 år,
12 år
11,5 år.
12 år
9 år
Nästan 13 år.
Född 2012 Avled 2020
12.5år
7 år
5
12 år
tio år sex månader
10 år
6år
6 år
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Question 9
Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Sjukdom, ange nedan 50 11,99% 21,37%
Temperamentsproblem 4 0,96% 1,71%
Annat, ange nedan 12 2,88% 5,13%
Ej avlivad 168 40,29% 71,79%
Sum: 234 56,12% 100%
Not answered: 183 43,88% -

Text input
Allergi
Allergi
Spondylos som påverkade nerverna till bakbenen. I övrigt helt pigg (åt medicin för sköldkörteln sista halvåret).
Allergi
Blev 12 år gammal plötsligt verkade det som att han fått en stroke höll huvudet snett och hade problem med balans
Skadan mot svans/ländrygg kom tillbaka och det var inte läge att fortsätta behandla av djurskyddsskäl.
Magomvridning valde att inte göra operation pga osteochondrosen.
Cancer
Hon fick för mycket mat av den som jag lämna henne till Så Hon fick diabetes
Något i magen. Blev dålig fort
Pga sin smärta i kroppen
Ålder, hon blev väldigt vinglig i bakdelen på slutet och tappade muskler, om det var enbart pga ålder eller sjukdom kan jag
inte svara på.
Se svar nr 7
Mest sannolikt DM, detta är dock inte bekräftat då vi aldrig gjorde en obduktion på henne. Sjukdomsförloppet stämmer på
sjukdomen till 100%
Vet ej orsak. Fullt frisk efter vetkoll veckan innan. Föll ihop under träningspass, dog 1,5 tim senare på djursjukhus. Hjärtat?
Hjärnblödning? Ej obducerad.
Hon hade underfunktion av sköldkörtelhormon. Levde 2 år med behandling men blev försämrad både av sjukdom och ålder.
Högg oprovocerat en släkting i låret.
Leukemi
Blev akut sjuk, IMHA (immunmedierad hemolytisk anemi)
L7/S1 Degenerative Myelopathy - schäfervinglighet
cancer i mjälten
Akut livmoderinflammation
Degenerative Myelopathy - Schäfervinglighet
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ålder
Ataxi bakdelen samt trolig artros i armbågar
Juvercancer.
Återkommande urinvägsinfektioner som till slut gått upp till njurarna.
Demodex
DM, ”schäfervingel”
Se ovan. Plus allmänt nedsatt
Stroke
Dement, kissade inne, blev rädd för regn och blåst mm
Hjärnblödning under natten inga tidigare symptom mer än vanlig ålderdom. Pigg och gick 8 km i skogen 2 dagar innan.
Min hund är inte död.
Vinglig i bakdelen
Diskbråck
Ålder
Ålderdom
cancer
Magsäcksomvridning
Cancer
Blev svårt sjuk i epilepsi
Cancer i mjälten.
Svårt att gå i trappor hoppa upp i bil
Ryggartros
Cancer i mjälte
Ålder
Pålagring rygg
Han fick Cancer i mjälten
2011
Svår fraktur samt svår artros
Ryggartros som gjorde att bakbenen inte bar längre.
Cancer mjälten
Ålder
Förstorad mjälte.
Han avlivades när han var 13,5 år gammal han hade skadats på ett arbete ute i skärgården och ramlade illa. Han har även
varit med mig i trafikolycka. Han avlivades 2018 i juli
Juvertumörer efter op. Ej varit dräktig under sin livstid.
PDA. Som ledde till hjärtsvikt.
Ålder
Reservation med utåtaggerande mot människor i vardagen.
Starka rädslor, reservation
Korsbandsskada som gick upp
Den fick problematik med rygg/bakdelen. Fick sämre och sämre kontroll över bakben.
Cancer
Cancer
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Question 10
Vilket år är/var din hund född?

Text input
2012
2016
2009
2020
2020
2012
2017
2020
2021
2020
2098
2016
2010
2019
2005
2021
2020
2021
2021
2011,2015
2004
2014
2010
2013 Sverige
2019
2009
2020
2012
2016
2008
2007
2012
2015
2011
2013
2014
2012
2017
2017
2017
2006
2021
2008, den nya 2020
2008
2019
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2020
2009
2018
2010
2013
2017
2010
2019
2018
2014
2019
2021
2020
2016
2018
2017
2006
2012
2012
2020
2009
2017
2019
2009
Januari 2009
2010
2018
2019
2018
2020
2019
2013
2020
2016
2008
2019
2011
2021
2017
2016
2016
2021
2010
2010
2020
2004
2009
2018
2016
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2020
2013
2009
2017
Född 2019
2012
2019
2019
2019
2018
2013
2018
2017
2012
2018
2004
2015
2015
2019
2011
2010
2015
2020
2019
2013
2015
2011
2014
2014
2016
2017
2007
2020
2019
2016
2013
2015
2011
2012 Barvestads
2011
2015
2011
2011
2020
2013
2015
2017
2020
2010
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2016
2021
2002
2008
2006
2016
2020
2016
Min första 2008 och min andra 2015 o lever idag
2010
2019
2011
2018
2017
2019
2020
2013
1 2020
2016
2018
2012
2019
150303
2016
2021
2021
2008
2018
2008
2018
2018
2016
2004
2005
2009
2012
2012
2013
2020
2010
2017
2018
2018
2018
2010
2016
2021
2017
2010
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2021
2017
2015
2010
2012
2020
2008
2010
2011
2019
2009
2019
2014
2,5 år. Född maj 2019.
2018
2020
2020
2010
2021
2011
2021
2018.
2011 & 2013
2010
2008
2014
2010
Den ens är 1 år och den andra 3 år.
2021
2012
2015
2014
2018
2018
2019
2019
2021
2019
2014 och 2018
2019
2017
2014
2018
2011
2021
2018
2013
2014
2020
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2021
2019
2019
2011
06
2017
2012
2021
2014
2018
2008
2009
2012
2009 (avlivad dec.-20)
2012
2018
2013
2018
2017
2014
2015 och 2017
2017
2013
2019
2019
2019
2014
2018
2012
2012
2021
2020
2014
2010
2021
2009
2021
2008
2019
2007
2016
2020
2019
2020
2019
2012
2017
2019
2011
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2015
2005
2012
2013
2004
1013
2012
2021
2016
2010
2008
2013
2010
2017
2009
2006
2017
2014
2019
2009
2016
2021
2015
2021
2011
2018
2017
2018
2013
2014
2015
2020
2016
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Question 11
Vilket hårlag har din vita herdehund?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Långhår 232 55,64% 69,46%
Korthår 102 24,46% 30,54%
Sum: 334 80,1% 100%
Not answered: 83 19,9% -
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Question 12
Är hunden en hane eller tik?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Hane 147 35,25% 43,88%
Tik 188 45,08% 56,12%
Sum: 335 80,34% 100%
Not answered: 82 19,66% -
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Question 13
Är hunden steriliserad/kastrerad?

Om JA ange ålder nedan.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA, under den här perioden p.g.a. medicinska orsaker 20 4,8% 6,1%
JA, under den här perioden p.g.a. beteenderelaterade orsaker 6 1,44% 1,83%
JA, under den här perioden p.g.a. andra orsaker ange nedan 7 1,68% 2,13%
JA, tidigare p.g.a. medicinska orsaker 28 6,71% 8,54%
JA, tidigare p.g.a. beteenderelaterade orsaker 4 0,96% 1,22%
JA, tidigare p.g.a. andra orsaker ange nedan 17 4,08% 5,18%
NEJ 246 58,99% 75%
Sum: 328 78,66% 100%
Not answered: 89 21,34% -

Text input
Bland annat krav från hunddagis på kastrerade hanar. Vi behövde inte heller ha ”mer” hund än vad vi hade.
2 år.Bo medtik
Vid 3 års ålder pga stress runt löptikar som slog ut magen, samt förebyggande för förstorad prostata som finns i rakt
nedåtstigande led.
Skulle inte användas i avel, enklare vara på dagis utan löp, utesluta livmodersinflammation
Kryptokid
Livmoderinflammation i april 2021
C-höfter och har far o farfar med prostataproblem så i förebyggande syfte delvis. Samt även pga svårigheter med stress när
vi är ute på promenader med mkt tikar i området och att han fastnade varje rastning i kissfläckar och gick upp i stress
nästan dagligen över detta
livmoderinflamation
Kryptorchid
7år, för att underlätta vardagen med hanhund hemma samt för att undvika livmoderinflammation.
Kastrerad vid 1 års ålder pga krypto.
Hade väldigt ont innan och under löpperioden . Lättirriterad, arg och gick undan. Kände inte igen henne. Blev tyvärr
inkontinens efter kastrationen så äter Rinexin dagligen.
Hon var ca 4-5år när vi kastrerade henne, pga urinvägsinfektion och jobbiga löp och skendräktighet.
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2 år
Eftersom jag ej har haft för avsikt att avla på min hund valde jag att kastrera henne för att förebygga sjukdomar i framtiden
och för att hennes skendräktighet ökade markant vid varje löp
Livmoderinflamation
Många cystor på äggstockarna
Livmoderinfektion
Livmoderinflammation vid 2,5år
Behövde göras för dagisplats. Tänkte också att det kunde vara lugnande.
10 år pga akut livmoderinflammation
Pyo som ej hunnit spricka 8 år var tiken hon hade fått 1 kull på 5 valpar 2008
Men jag tänker göra det i år alternativt nästa för att minimera risker för sjukdomar.
Hund ett ej steriliserad och hund 2 kastrerad då hon inte ska gå i avel pga c-höfter, bättre för mig och henne att slippa
Vet ej vid vilken ålder eller av vilka orsaker, då han kom till oss som omplacering.
Hade även en okastrerad hane
10
Ja livmoderoperation vid 10 års ålder
Hon var 2 år
Livmoderinflammation
Kastrerad vid 4 års ålder pga att jag samtidigt har en tik och att han har höftledsdysplasi och inte går att avla på
Har c i skala för höftdysplasi
Alldeles för dominant mot mind to andra tik, snudd på elak. Så jag valde att kastrera och har inte ångrat mig
ca 2 år
En testikel kvar i buken
5 år
Vid 5-6 år, för att kunna jobba som tjänstehund och tävla. Innan hade han jobbigt med löptikar och matvägrade bla. Vid
operation upptäcktes även en något förstorad prostata.
Vid 3år, för han skulle bo med tikar och ej vara verksam i avel.
Sju år
Livmoderproblem
Akut livmoderinflammation vid knappt 11 års ålder.
Kastrerad för att underlätta flocklivet med tik.
Efter 3 kullat, så det finns hame i huset också
Har gjort en kemisk kastrering under ett halvår 2019 då han bara har en pungkula.
Vi har två hanar som är bröder
Förebyggande pga jag inte vill ha problem med prostata eller testikelcancer. Hunden var över 4 år vid kastrering.
Kryptokid
Han var 3,5 år när han blev kastrerad
11 år
Livmoderinflammation
Steriliserades för fem dagar sedan pga pyometra, dryga 11 år gammal.
Kryporchid
Pyo i samband med första löpet
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Question 14
Blir din tik skendräktig?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA, har hänt någon gång men påverkas ej i arbete/aktivitet 12 2,88% 5,48%
JA, efter varje löp men påverkas ej i arbete/aktivitet 14 3,36% 6,39%
JA, har hänt någon gång och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet 6 1,44% 2,74%
JA, efter varje löp och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet 7 1,68% 3,2%
JA, har hänt någon gång och påverkas måttligt i arbete/aktivitet 2 0,48% 0,91%
JA, efter varje löp och påverkas måttligt i arbete/aktivitet 5 1,2% 2,28%
JA, har hänt någon gång och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet 2 0,48% 0,91%
JA, efter varje löp och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet 4 0,96% 1,83%
NEJ 167 40,05% 76,26%
Sum: 219 52,52% 100%
Not answered: 198 47,48% -
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Question 15
Hanars testikelstatus

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Har/hade två normalt belägna testiklar 129 30,94% 84,31%
Har/hade endast en testikel 17 4,08% 11,11%
Har/hade inga testiklar 7 1,68% 4,58%
Sum: 153 36,69% 100%
Not answered: 264 63,31% -
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Question 16
Anser du att din hund är lyhörd och kontaktvillig?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 310 74,34% 98,41%
NEJ 5 1,2% 1,59%
Sum: 315 75,54% 100%
Not answered: 102 24,46% -
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Question 17
Är din hund lättdistraherad vid träning?

om JA, av vad?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 107 25,66% 34,74%
NEJ 201 48,2% 65,26%
Sum: 308 73,86% 100%
Not answered: 109 26,14% -

Text input
Vilt, vissa hundar och människor.
Andra om någon ur familjen/flocken står och tittar på
Andra hundar
Andra hundar och människor.
Andra hundar vilda djur
Inte värre än man kan förvänta sig med tanke på åldern och Corona som hindrat träningen
Är som sagt bara valp men distraheras lätt av fåglar, katter, kaninspår
Andra hundar och människor
Hundar
Av andra hundar
Andra hundar och vissa människor
Hon påverkades enormt av min nervositet. Vi kunde inte tävla pga detta.
Är bara sex månader ännu
Unghundsfas
Av allt som rör sig eller låter ;)
Om det var mycket aktivitet runtomkring.
Av andra hundar.
Andra hundar
Omgivni gen
Andra hundar och människor
9 mån, bara normalt med hormoner sprutande ur öronen
Andra hundar, löptikskiss
Han är mkt aktiv i allt som händer, har svårt att fokusera på ex rally lydnad då han är ivrig. I NoseWork funkar han ypperligt
och har mer fokus.
Distraheras av ”allt”
Distraheras av det mesta, framförallt andra hundar eller människor
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Jag ersätter begreppet "träning" med "arbete" och "arbetsträning". Det som skulle distrahera honom är om det uppstår ett
konkret hot mot honom eller mig när vi är i stökiga miljöer, då släpper han jobbet och tar hand om hotet för att sedan återgå
till jobbet igen. Och om en löptik skulle finnas i närheten, då blir han påverkad. Men annars, ingenting.
Allt från vinden till en doft eller om det kommer nån.
andra hundar
Hyfsat åtminstone, av ljud och rörelser
Speciellt vid tävling, hon känner av hur jag mår och störs extra mycket av allt omkring om inte jag är på topp.
Allt möjligt, nyfiken unghund
Av framför allt fåglar och andra djurslag.
Har inte viljan att köra lydnad
Vi har inte tränat så mycket mer än vardagslydnad, han är 2,5 år
Other dogs
Andra hundar
Andra hundar överlag
Ibland. Beroende på vad vi tränar så vill han springa och leka istället för träna. Många gånger tränar han på bra.
Annat som händer, kopplar det till åldern.
Bilar
Nya saker
Andra hundar påverkar henne
Han är väldigt utåt som hund och blir lätt distraherad av olika saker. Särskilt i nya miljöer, och särskilt av andra hundar. Men
han är väldigt kontaktsökande så det är inget som vi inte lätt kan jobba på.
Av mycket olika saker.
Av allt som rör sig
Barn och andra hundar
Tycker inte om fremmanede
Allt som rör sig runtomkring.
Dofter och andra hundar. Beror med största sannolikhet på att han behöver ytterligare miljöträning.
Andra hundar och sådant som dyker upp
Om människor plötsligt kommer för nära i träning.
Litegrann
Valp så tröttnar fort och har svårt att hålla koncentrationen någon längre stund
Andra hundar kan var lite störande
allt
Otrygg uppväxt
Vissa ljud. Pipleksaker o flygplan
Valp, lätt att bli distraherad förstås
Andra hundar. En träningssak skulle jag väl påstå.
Beror på, han blir lätt distraherad utav vilt
Andra hundar och vilt/viltdoft
Hundar och människor.
Mkt medveten om vad som händer i omgivningen. Men väldigt arbets villig.
Ja, innan kastrering.
Den yngsta hunden reagerar på allt . Högenergi hund.
Andra hundar och människor
ibland im det kommer nytt folk på klubben
Andra hundar och nästan allt
Nyfiken på omgivningen
Andra människor och hundar men han är som sagt en valp så.
Andra hundar om vi är i grupp
Tittar sig mycket omkring men hon är inte så gammal så vi tränar på
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Andra hundar
Andra hundar
Djur, fåglar, andra människor, hundar
Allt
Dofter. Ljud
Människor o hundar
Hundar
Har med åldern blivit mycket bättre ,
Andra hundar
hundar katter vilt
Ibland
Allt! Är dock ung så helt förståeligt.
Plötsliga ljud
Andra hundar. Sen beror det på hur gott godis vi har med.
Andra hundar som går mot oss
vilt
Blir distraherad när han ser andra hundar, människor, bilar, elsparkcyklar… men vi tror det har med åldern att göra. Får se
hur det är när han blir äldre.
Reserverad, överdrivet vaksam.
Rädslor för omgivning, överdrivet vaksam/orolig
Av allt :D
Det mesta, den är fortfarande valp :)
Andra hundar
Andra hundar.
Allt som rör sig.
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Question 18
Reagerar din hund på tillrättavisningar så som du önskar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 290 69,54% 93,85%
NEJ 18 4,32% 5,83%
NEJ, den svarar med aggressivitet 1 0,24% 0,32%
Sum: 309 74,1% 100%
Not answered: 108 25,9% -
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Question 19
Anser du att din hund har lätt att koppla av när inga aktiviteter erbjuds?

Vid NEJ, i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 264 63,31% 85,99%
NEJ 43 10,31% 14,01%
Sum: 307 73,62% 100%
Not answered: 110 26,38% -

Text input
Inte om det är mycket rörelse omkring honom inomhus, då har han högre förväntan.
Om det finns löptik i närheten
Han kunde dock komma med leksaker och putta på oss och in citera till lek när han tyckte att han hade tråkigt.
Ja och nej. Inomhus jättelugn att koppla av runt folk nej
I hemmet ja. På andra platser inte riktigt ännu.
Hon vill gärna påpeka (högljutt) om maten eller andra aktiviteter inte kommer i rätt tid.
Inte så lätt bland annat folk, lite orolig
Hemma måste han följa med oss hela tiden, han går efter oss och vill inte vara ensam. (Trots att han har fått
ensamhetsträna och klarar va att vara ensam)
Beror på vart vi är. Hemma är det okej, bilen är okej, men blir uttråkad på allmän plats och talar om det tydligt.
När flocken är för stor
Svaret är inte ett klockrent nej, jag upplever honom inte stressad, däremot är han ständigt på alerten och vill helst jobba så
ofta och mycket som det bara går. Väldigt glad skit som inte vill missa något. Är dock lugn hemma och njuter av livet :)
Svarar nej även om det också händer att hon kan koppla av när inga aktiviteter erbjuds. Men oftast är hon inte helt nöjd
trots att vi har spårat eller tränat specialsök samt promenerat eller cyklat under en dag. Då har jag lagt totalt ca 3 timmar på
träning med henne.
Svårt att koppla av hemma hos andra.
Verkar lite hyper aktiv
På tävlings/träningsplatser vill han jobba heeeela tiden. Slappnar dock av fint i bilen
Allmänt svårt att koppla av, behöver mycket hjälp med det
Det tar väldigt lång tid innan hon kan slappna av, och det i alla situationer.
Inte i situationer som normalt bjuder på aktivitet eller nya situationer
Inte på kurser och ihop med andra hundar. Hemma helt ok.
Stressad, gnäller. Vill vara nära oss/på oss och gnäller väldigt mycket. Är han dock heeelt slut efter hård träning flera
timmar kommer han lättare till ro.
Nja på den. Vi har övat upp förmågan att slappna av, ibland vill hon följa mig överallt, orolig att bli lämnad trots att hon
klarar att vara hemma själv många timmar.
Inte med nya personer, hundar eller situationer, är väldigt nyfiken och uppmärksamhetssökande då. Kopplar det till åldern.
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När man är iväg någonstans tex hos dottern
Nervös av sig, lättstressad
Nästan jämt, men lite svårt att koppla av t.ex på brukshundsklubben
Lite svårt om det var rörigt ikring o order om vila blev otydlig. O med mycket folk.
Blir nervös om barn lämnar huset eller om människor eller djur rör sig utanför. Stressad på platser där många rör sig.
Reagerar starkt på barn som springer bort ifrån
Som svar på fråga 18 (finns ingen ruta). Ni förutsätter att man använder tillrättavisningar. Gör en ruta där man kan kryssa i
att man inte använder det.
Oftast
Efter att hon fått sitt dagsbehov av aktivitet
De behöver ha en jämn balans av övning och vila då mår de bra.
Om vi är hemma hos andra
Främmande situationer
När vi är hemma
On det finns vilddjur.
Men vid vissa tillfällen inte
Inomhus jagar hon katterna ibland även om hon fått rasta sig rejält
Nja, då hon är rädd för många olika saker så har hon ofta svårt att koppla av. Hon har dock inga som helst problem hemma
inomhus. Tydlig på- och avknapp.
Men har tränat på det.
Över lag svårt att koppla av
I nya miljöer blir det svårt att slappna av
Hemma kopplar han av bra. Men utomhus har han svårt att varva ner.
Reagerar på minsta ljud även hemma och har ibland väckt mig på natten orolig/rädd vid ljud utanför hemmet.
Den biter på det mesta, ofta mina fötter Eller buren i bilen om jag tränar den andra hunden.
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Question 20
Visar din hund aggresivitet mot okända personer, hundar eller i andra situationer?

Om JA, mot vad och i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 57 13,67% 18,51%
NEJ 251 60,19% 81,49%
Sum: 308 73,86% 100%
Not answered: 109 26,14% -

Text input
Hundmöten och ibland människor om de dyker upp plötsligt
Inte aggressiv men osäker och låter mycket mot hundar. Inte mot människor. Blev värre när vi köpte en valp.
Dock något reserverad
Svårt för hundmöten, ej aggressiv utan mer osäker.
Hon hade svårt för "oförskämda" hundar. Var väldigt selektiv i vilka hon trivdes med och inte. De hon trivdes med var det
aldrig några problem med och hon var fantastisk med valpar.
När det kommer hem människor som han ej har träffat förut. Eller främmande bilar på gården.
Men reaktiv, kan skälla om han blir pressad. Går annars undan. Aldrig aggressiv.
Mot vissa andra hundar
Kan göra utfall vid hundmöten.
De senare åren började hon regera aggressivt mot andra hundar. Detta kom av att vi flertalet gånger blivit påflugna av lösa
hundar. Innan var det inga problem.
Mot en Briardhane i närheten.
Har tendenser till att vara aggressiv mot andra hanar. Är uppväxt med en väldigt stark (och stressad!) hane av annan ras
som jag tyvärr tror påverkat honom negativt.
Mot vissa hundar som kaxar upp sig, men inte alltid.
Tycker inte om främmande människor nära. Skäller å visar ragg.
Skäller mot okända människor och hundar. Men inte pga aggressivitet
Så fort hon ser en annan hund börjar hon skälla o resa ragg
Kattor
Inte aggressivitet utan mer osäkerhet vid möten av nya människor och hundar som är "höga i energi". Kan skälla i dessa
situationer
Inte direkt aggressivitet men hon ville inte hälsa, eller hon ville hälsa då hon ville. Skällde då det kom folk och det är bra. Vi
fick henne som omplacering då hon var 18 månader pga att hon var så rädd för människor. Men det gick bra bara hon inte
blev tvingad att hälsa som hon blivit tidigare. Förståsigpåare hade sagt till tidigare ägare att det var lika bra att hon fick
somna in. Hon blev min stjärna 
Reagerar på vissa hanhundar
Mot okända människor som är för på. Känner sig lätt trängd
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Ja, vid direkta hot mot mig eller honom själv samt att han vaktar bilen.
Samtliga situationer där det finns en människa eller hund han inte känner
Inte aggressivitet skulle aldrig bita men ville inte hälsa på människor, sökte skydd bakom mig eller bakom sin syster.
Ibland utfall vid hundmöten och i enstaka fall mot människor
Aggressivitet visas mot små okända hundar om dom skäller, till exempel vid möte på promenad.
Om han möter en annan hanhund som visar aggressivitet
Against other dogs he is not familiar with and which get too close.
Men skällde som fasen på spöken på mh.
Taggar upp mot vissa andra hundar och tyvärr mot barn men någon har varit elak! Var trevlig mot alla tidigare nu är hon 6,5
år
Oftast när jag är i närheten, är han själv är det lite lugnare
Aldrig agressiv
Hundar, katter. Ibland människor vid avstånd.
Vid hundmöten. Han är dock aldrig aggressiv, men skäller.
Skäller på inkräktare i hennes revir. Normal energisk vaktinstinkt som jag vill ha den.
Skyddade mig ibland. Kunde bli skarp mot andra hundar (främst tikar) ibland.Men oftast markerade o utan att direkt
attackera.
Vid hundmöten kan hon ställa sig på två ben och skälla om de kommer för nära. Annars "buffar" hon. Hon bryr sig inte om
människor om de inte gr rakt mot mig som förare och söker kontakt eller rent av rör henne. Vid dessa tillfällen skäller hon
men skadar ingen. Min hund behöver utrymme runt om sig, men för den sakens skull betyder det inte att jon inte fungerar
ihop med andra, även okända. beror helt på situation.
Bli rädd
Nej inte aggressivitet men hon skäller
Hon mopsar sig mot okända hundar, men så fort hon har fått hälsa eller bara vädrat efter den andra hunden så är det lugnt.
Ibland vid hundmöten
Ibland mot andra hundar. Beror på hur man förbereder på mötet. I oväntat möte kan hon göra utfall.
Påverkade människor.
Andra hundar på promenader
Okända som tränger sig på henne
Egentligen inte aggressiv utan bara väldigt vaksam och skrämmande mot yngre barn och vissa män.
Endast om han blir överraskad av någon annan stor hanhund
Plötsliga hundmöten, vissa hundar i alla situationer då han inte gillar just de hundarna.
Alla människor som på något sätt interagerade med honom, till slut så illa att en okänd som bara tittade på honom orsakade
panik och utfall. Hundar i alla situationer, gick utmärkt att introducera i hemmet då funkade alla hundar utan problem.
Ett åringen är stressad och tror han ska agera på allt .
Utfall mot vissa hundar, men kanske inte direkt aggressiv, mer osäker Har gjort utfall mot människor men det var länge sen
Folk, framförallt män, hundar, oväntade saker, bil parkerad där det inte brukar vara någon bil.
Statsmiljö
Han visar vakt, skäller, vid nya människor och hundar innan vi har sagt Varsågod att gå fram. Skulle nog inte kalla det
aggrisivitet.
Mot andra hundar
Okända personer. Vaktar hus, bil (ibland mig beroende på situation)
Hon kan vara reaktiv och skälla på andra hundar och även skälla på främmande människor om dom går fram till henne på
ett sätt så att hon känner sig hotad, allt i grunden pga rädsla/osäkerhet, hon har aldrig skadat någon. Vill inte kalla det
aggressivitet men av okunniga kan det uppfattas som att hon är aggressiv.
Vakt samt osäkerhet vid hundmöten
Men kan reagera på vissa hundar och visar då ogillande och kan då markera med morrning. Han är inte aggressiv
Men kan bli överexalterad
Bara okastrerade hanar som han själv, räknar inte det
Enbart vissa hanhundar
Hon skäller och morrar på främmande och hundar. hon har dock aldrig bitit. Hon är nyfiken men osäker när hon får komma
fram och hälsa.
Vaktar tomten/huset men inte aggressivt

46 / 130

 



Kan reagera med skall men enbart pga osäkerhet.
Oinbjudna hundar på tomten
Små hundar
vaktar matte
Okända som kommer in i lägenheten när vi sover
Inte aggressiv, men tar lätt till skall.
Aldrig!
Alla oförutsedda situationer ex. Går runt ett hörn och det står en människa där plötslig även om människan står med ryggen
vänd mot oss och inte ger någon kontakt.
Han morrade och försvarade mig, matte, när ett par utländska personer var lite hotfulla och påstod att jag inte visste vilken
sorts hund jag hade, de sa att han var en husky.
Hon tycker inte om små hundar som skäller men hon är nog inte så arg egentligen hon vill bara att de ska uppföra sig. Hon
är väldigt snäll med barnbarnen.
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Question 21
Visar din hund rädslor/ängslighet vid något tillfälle mot okända personer eller vid speciella

tillfällen/situationer?

Om JA, i vilka situationer och mot vad?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 117 28,06% 37,99%
NEJ 191 45,8% 62,01%
Sum: 308 73,86% 100%
Not answered: 109 26,14% -

Text input
Folk som aktivt hälsar - alltså sträcker fram händer och ska klappa. Får han känna av personen och gå fram själv går det
bra utan osäkerhet.
Osäker speciellt mot andra män. Och folk som säger ”mig kommer han att tycka om, jag är så hundvan!” Ängslig när
”flocken” går åt olika håll….
Okända stora kraftiga män.
Luftballonger, ”hesa Fredrik” och köksfläktens högsta läge, alltmer åska ju äldre han blev ( helt oberörd av åska åtminstone
första halvan av livet).
Skott på skjutbana på.äldre dagar. Berodde säkert mer på dålig hörsel inga problem vid yngre
Som valp hade hon vissa problem med tillgängligheten men idag som ettåring tycker jag det fungerar bra.
Ogillar häftiga rörelser eller plötsliga cyklar, bilar, tåg. Reagerar med att vilja fly. Mycket bättre nu.
Lite ängslighet mot okända barn, kända barn inga problem.
I ung ålder var han reserverad mot människor. Extremt mycket vakt i bil
Tyvärr blivit skotträdd
Hade så mycket i bagaget när vi tog hand om han. Blivit slagen osv.omplacerad
Människor
Vid möten med hundar och vissa typer av människor
Som unghund var hon livrädd för män. När hon var runt två var denna rädsla så gott som helt borta, hon kunde vid enstaka
tillfällen visa den sidan igen mot specifika personer. Men överlag blev hon väldigt social ju äldre hon blev.
Nya okända personer eller hundar, människa kan inte komma fram, då skäller hon o ryggar, skrämd av hund när hon var 3-
4 månader, därav i vissa fall utfall, men vi tränar så det har blivit mycket bättre
Som ovan
Vid besök skäller nyfiken men avståndstagande, slappnar av efter en stund
Inga rädslor men hon har en viss social osäkerhet när vi träffar folk både på det egna reviret och utanför det. Visar sig som
ett överdrivet påträngande hälsningsbeteende där hon vill ända upp i ansiktet till varje pris på den vi möter.
Osäker vid vissa hundmöten, och om främlingar försöker klappa utan att hunden tar initiativ.
Om andra människor tar ögonkontakt med henne, så "voffar" hon att hon är farligare än vad hon ser ut. Om de går mot
henne, backar hon. Bara såna som träffat henne förr och som inte är så intresserad av henne, kan få kontakt. Så har det
varit ända sedan hon kom till oss som valp.
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Spökålder just nu. Men inget allvarligt.
Om nya människor är för på och ska ta i honom
Främmande människor i alla situationer om de kommer för nära
Folk som tränger sig på och vill hälsa på henne.
Rädd för främmande personer.
Blir ofta rädd och ängslig i alla ”ovanliga” situationer.
Det märktes mest under MH när vi gjorde det! Hon insåg att detta var något konstigt....
Har en mild grund osäkerhet
Kan tycka de är lite äckligt att okända människor ska röra vid honom utan att han fått bekanta sig ordentligt.
Plötsliga höga ljud och vissa saker som han associerar med det ex kompostgaller
Tidigare ägare hade tvingat henne att hälsa på människor
Ffa i mörker eller mot personer som märker ut sig på något sätt.
Okända personer som försöker klappa utan att han fått nosa av dem först
Mot spår domare vid viltspårsprov visar tiken rädsla och flyktbeteende. Blivit skrämd en gång av domare under spårprov
och minnesbilden sitter kvar.
Rädd för det mesta. Ängslig när han är ensam.
He can show avoidance if an unknown person wants to pet him on the walks outside. He will want to sniff the person and
come into contact but as soon as the person reaches out to pet him he usually withdraws. Exceptions to this are elderly or
children who want to pet him. Also people who initially give my dog less of social pressure and give him time to sniff and
explore them before they reach out to pet him have more chance of actually being able to interact with him. A toy can work
as an ice breaker between him and a stranger in situations where it is needed. So far I have not noticed him ever show
avoidance with a stranger while meeting them indoors (irregardless of whether is a known or unknown place)
Med skall pga osäkerhet
Lite för försiktig, i vissa nya situationer. Tyvärr på MH, hon tyckte det var konstigt med alla som bara stod o tittade på
henne.
Har börjat reagera på raketer vilket inte har varit något problem tidigare.
Inte mot folk men hon är.livrädd för kompressorn, om den går igång flyr hon av gården, kommer tillbaka efter ett tag eller så
hoppar hon på dörren så hon kan komma in och gömma sig,eller ibland springa ut och gömma sig. Är även panik rädd för
häftpistolens ljud. Hade en period då.brödrostek var ligafarlig men det lyckades vi träna bort. Är inte rädd för åska eller
fyrverkerier på håll,än så länge.
Hon ogillar åska o nyårsraketer blir då stressad o kan inte koppla av
Personer med ryggsäck, kan hon reagera på men det går över.
Reserverad mot främmande
Gillar ej nya personer
Nya situationer
Getingar
Han kan reagera på plötsliga ljud, men då ska de va väldigt höga ljud (dock skottfast) och skäller om han tycker någon ser
misstänksam och skum ut. Men inget överdrivet.
Nya miljöer, fyrverkerier, åska,
När folk tränger sig på. Jag anser att det är en normal reserverad reaktion en herdehund ska ha. Den ska inte välkomna
varken 2 eller 4 bent direkt i flocken.
Åska, fyrverkerier. Kunde bli osäker o vilja skydda matte vid hundmöten. Värre med nedsatt syn.
Mot alla främmande människor och hundar
Okända människor som poppar upp från ingenstans och samtidigt säker kontakt. Hon skäller men vill ändå "beskydda" mig.
Hon har även rädsla för fyrverkerier och är i viss mån ängslig i mörker. Hon kan bli ängslig i nya situationer som hon känner
sig något obekväm i.
Väldigt olika. Blir mkt påverkad av hur andra hunden reagerar.
När de virka hotande
Ville inte att okända personer skulle ta i henne.
Han är rädd för elstängsel och flugsmällor.
Vid möten på promenad
Ja blir stressad när det är mycket människor, undviker gärna människor. Vill inte bli hanterad av okända människor.
Lite reagerar hon om något plötsligt händer, ex. en plastpåse som fladdrar förbi eller om någon dyker upp väldigt hastigt.
Kan visa osäkerhet vid möte av män som har keps.
vill ta händer i mun måste varva ner 1 min
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Pga av otrygg uppväxt reagerar han vid nya möten
Skottberörd
När han inte kan identifiera en sak eller person. Det är inte vanligt , men det händer.
Han var väldigt osäker på nya människor utanför brukshundklubben. (Han var en omplacering)
Vid förlöp okända som tränger sig på henne samt dofter som vi människor inte känner
Försiktig mot okända personer. Om han får träffa dem ett flertal ggr går det över.
Han var rädd för en av våra katter
Är inte van med barn och drar sig tillbaka om dom är för högljudda och kommer för nära. Aldrig varit aggressiv mot barn
eller någon annan, men drar sig tillbaka lite.
Folk som tvingar sig på ryggar han bort från.
Så fort okända försökte hälsa eller titta på honom.
Vissa ny saker kan vara lite läskigt.
en gang når jeg var syk og måtte ut og lufte. Da bjeffet den mot en person som vi møtte dypt inne i skogen. Aldri ellers.
Pga av flygtransporter till Sverige när han var 6 månader. Så reagerar han på ljud. Lastbilar. Tåg. Något som har blivit
bättre. Med miljöträning. Han är ej skott fast.
Kan reagera på "konstiga" människor . Går dock över rätt snabbt
Samma svar som ovan.
Skottberörd
Obekväm med yngre barn.
kan inte säga att hon direkt är rädd eller ängslig, hon gillar inte nya människor helt enkelt , men när hon väl fått nosa på
dom så släpper hon
Spökålder
Skrikande och stojiga barn
När okända personer kommer emot honom och böjer sig över honom
När det är mörkt och okända människor kommer för nära
Mot främmande hundar och människor, när en främmande människa vill hälsa på henne ryggar hon eller skäller mot
personen o markerar ibland. väldigt reserverad Ängslig vid stora samlingar när det är lite stimmigt, hon vill springa omkring
o se så alla är med
Lite ängslig på alla nya platser och på fordon
Vissa män har hon särskilt svårt för. Visar osäkerhet fast vi känner honom och han aldrig varit stygg med henne.
Skotträdd! Skott och fyrverkeri. Har varit en incident långt tidigare som vi inte har kunnat arbeta bort.
Mot främmande
Barn som hon inte känner
Tex hos veterinären och på utställning även om någon främmande går på henne.
Om något hårt tappas nära henne
Åska Men mer utåt agerande än rädd
Andra hundar
Se ovan
Visar inte rädsla men är reserverad till att börja med
Blev skrämd som valp av flera av mina grannar i trapphuset, har varit skeptisk mot människor, särskilt barn, sedan dess
Hon skäller och morrar på främmande och hundar. hon har dock aldrig bitit. Hon är nyfiken men osäker när hon får komma
fram och hälsa.
Mange høylytte barn, enkelte små hunderaser
Medfödd osäkerhet, ffa rädd för barn. Totalt okontaktbar i vissa situationer. Reagerar med rädsla varje dag.
Smällare
Lite separationsångest när jag gick
Barn
Hon viker undan när folk kommer med handen och försöker klappa henne på huvudet.
Större folkmassor
Under natten när vi sover
Mot en del människor som kommer hem till oss gillar han inte riktigt. Aldrig aggressiv men ängslig och står en bit bort och
måffar och vill gärna inte de går runt i huset och försöker genom vallning hålla dem still ifall man inte säger åt han att gå och
lägga sig. Händer aldrig med barn.
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Om främmande personer kommer fram för snabbt mot honom drar han sig tillbaka, han behöver ca 30 sek innan han är
beredd att bli klappad men inte när han jobbar (narkotikasök) eller är satt under lydnad. Då kan vem som helst som inte
uppträder hotfullt gå rakt fram och klappa honom.
I de flesta situationer. Endast lugnt med familj och välkända människor.
Stora rädslor, undvikande. Aldrig tvingad eller trängd så inte aggressiv, bara rädd, gömmer sig bakom mig eller flyr en bit
bort även om jag står kvar.
Nyårsfyrverkerier och andra liknande ljud
Denna hund var mycket rädd för människor när jag fick henne (hon var 1år) Hon var helt orädd och mycket fäst vid mig
direkt då vi träffades men det tog mycket träning för henne att bli glad i andra. Till slut blev hon ju väldigt glad i människor
pga sökträningen.
Stadsmiljö
När okända kommer snabbt emot och vill klappa hunden, då backar hunden undan. Enstaka tillfogar hunden skällt men
oftast är hon tyst.
skott och fyrverkeri rädsla.
Fyrverkerier är han rädd för.
Rädd för män
Hon tycker inte om när det åskar men det går bra om hon får en godbit.
Är rädd för människor och höga ljud.
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Question 22
Visar din hund rädslor/ängslighet vid höga eller plösliga ljud (t ex dammsugare, bil som baktänder,

tryckluftsborr, föremål som tappas)?

Om JA, i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 62 14,87% 20,06%
NEJ 247 59,23% 79,94%
Sum: 309 74,1% 100%
Not answered: 108 25,9% -

Text input
Vid plötsliga höga ljud utomhus (ej skott), dock snabbt övergående till nyfikenhet.
Dammsugaren
Hon lekte med dammsugaren
Var rädd för höga skarpa ljud när vi tog hand om han. I hans takt försvann rädslorna till slut
Men hade svårt att släppa rädslan på MH. Inte i vardagen.
När som helst när det smäller till men börjar bli bättre. Väldigt rädd för dammsugaren som valp.
Skott
Vid fyrverkerier och sådana ljud som hon kan misstolka som raketer.
Gillar inte dammsugaren men lugnar sig bara han kan gå undan från rummet jag dammsuger. Inga andra ljud är problem.
Klarar skott och nyårsafton fint
Reagerar på typ allt, går dock oftast bra om hon får stanna upp och ”ta in” vad det är.
Väldigt olika. Ibland reagerar hon och ibland inte alls.
Men vänjer sig snabbt
Vid åska
Bilar som baktänder, fyrverkerier och åska, men enbart när vi är inomhus
Höga plötsliga ljud kan ge reaktion
Can sometimes show a bit of unease at sudden loud noises but he is quick to get over it and is fine afterwards.
Inte plötsliga ljud, men vissa höga ljud.
Se ovan.
Hon tycker inte om smällare
Lite vid smällar
Skott, raketer, smällare
Fyrverkerier, åska.
Åska, efter åsknedslag 20 m från bilen när hunden log i bilen. Ej rädd vid olika höga "industriljud, skott mm
Gillade inte dammsugaren, spikpistol, tryckluft, häftpistol o dyl.
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Ja hon var skottberörd, fick avbryta mh
Allt som liknar raketljud gör att hon gömmer sig hos mig eller min sambo. Rädslan kom när en bil baktände och ett barn
slängde en smällare framför henne under samma vecka, när hon var valp. I övrigt - nej, hon är inte rädd för ljud.
Min första hund var skotträdd. Inte min andra.
Olika. Ena dagen ingen reaktion på skott nästa överreaktion på ett prassel eller dörr som smäller.
vid ljudet av handklapp eller annat som påminner om flugsmällare.
Skott- och åskrädd
Höga ljud, raketer. Allt högt och plötsligt utanför träning. Han var rädd på träning också men gick att träna bort
Dammsugare
Elvispen
skott raketer dammsugare
Endast dammsugaren. Inga andra ljud. Skottsäker.
Ja på senare år efter att ha fått en raket skjuten över sig.
Utomhus. Mkt miljöträning. Regelbundet.
De är inte rädda för ljud.
Dammsugare , rakapparater, eltandborste
Smällare fyrverkerier på nära håll
Dammsugaren är otäck.
se fråga 21.
Om något tappas nära henne
Vid viss buller och fyrverkerier
Inte jätteofta men om hon inte är beredd på nåt ovanligt plötsligt ljud som händer nära henne, sällab inomhus medt
utomhus isåfall
Oväntat åskoväder har gett rädsla för åska och smällare, skott.
Som ovan
Dammsugning, rakapparater, gräsklippare
Åska.
Fyrverkeri
Nyårsraketer
Sjukt rädd vid nyår , vi åker bort, och har sen förra nyår börjat förknippa detta med mörker och tidvis när ungdomar
baktänder blir han så rädd så han skakar.
Dammsugare. Hon gick ut ur rummet.
Han kan hoppa till vid plötsliga ljud, men skakar av sig det direkt och fortsätter som om ingenting hänt.
Ny år men inte på Skjuttbanan
Skottfast vid MH också. INTE rädd för fyrverkeri eller smällar.
Rädsla vid smällar, skott, slagbkrr etc. Inte damsugare eller apparater i hemmet.
Vill helst inte gå i närheten av dammsugaren, oavsett om den är igång eller inte. Men raketer och annat som smäller går
jättebra.
Hon var skotträdd, och även känslig för fyrverkeri. Blev till slut bekväm med skott i situationerna hon kände igen men i
allmänt ängslig för plötsliga/höga ljud.
Nyårsafton, fyrverkerier.
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Question 23
Visar hunden rädsla då den går på hala eller ostadiga underlag?

Om JA i vilka situationer eller typer av underlag?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 17 4,08% 5,52%
NEJ 291 69,78% 94,48%
Sum: 308 73,86% 100%
Not answered: 109 26,14% -

Text input
Tror han tyckte det va jobbigt med hala golv pga hans höfter
Kan bli osäker/rädd när han går över hala golv som blänker av något starkare ljus.
Hala stockar t.ex
Ostadiga underlag ex gungbroar då lägger han sig ner
Hon blir försiktig och går väldigt sakta vilket jag tycker är bra. Bl a på is och väldigt blanka golv.
Intrappen då han har hakat där men han klarar den med lite tricks (gnäller och ber om hjälp, backar upp på visst ställe)
hala plastgolv blanka golv
Vi bor i Norrland….
Inte direkt. Lite osäker, men går jag med så inga problem.
Det tog till två års ålder för henne att lära sig gå i trappor. Hon går fortfarande inte att få upp på en vipp bräda eller högbro
på agility planen.
Först, spång.Gjorde det men fick tryggas av förare.
Försiktighet
Har hänt någon enstaka gång
Enda exemplet är ett galler som var rätt obehagligt för fötterna.
Utette gangbroer
Hala golv
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Question 24
Då hunden ånyo hamnar i en situation då den tidigare visat tecken på rädsla, visar den då rädsla på nytt?

Om JA, i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 72 17,27% 24,66%
NEJ 220 52,76% 75,34%
Sum: 292 70,02% 100%
Not answered: 125 29,98% -

Text input
Som ovan. Blir bättre för varje gång han utsätts och är som sagt bara valp
Skott
Om det hänt, har vi direkt tränat bort det. Minns inget särskilt tullfälle
Vid besök
S.o.
Om det avslutats med något positivt så släpper han det fort
Förstår inte frågan. Hon gillade inte människor som trängde sig på och ville hälsa MEN hon skulle aldrig bita någon.
Väldigt rädd för sopbbilen som hon en gång blivit rejält skrämd av. Reagerar nu med misstänksamhet på bussar, lastbilar
och liknande, IFALL det är det fruktade sopbilen. Har också blivit skrämd av en annan hund och reagerar med rädsla då
hon känner doften av just den hunden.
Vill inte kliva ur bilen på platser där hon blivit skrämd eller orolig förr
Han hade mycket rädslor men vi har jobbat bort det
Ibland. Ibland inte....
Ex så kom han nära ett elstaket med kossor på promenaden, det tycker han är otäckt nu.
Rädd för åska
Osäker på människor
Samma som fråga 22
Passera elstängsel som han tidigare fått en stöt ifrån
Viltspårs prov
Vattenslang.
Det är inget jag tänkt på
Not sure I understand the question. If my dog gets into the potentially stressful situation the first time (e.g. meeting an
unknown dog) he can react negatively if I don't guide him through it and work with him. And the same will occur in a new
place with a new dog. However, if I step out of the previously problematic situation that I have worked my dog through and
then I lead him there again (the same place, same dog just a few minutes later) he will be fine. Because he already worked
through it and that particular situation is no longer problematic for him.
Hundmöten
Vet faktiskt inte. Tycker inte jag märkt det
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Tryckluft, vissa trappor, ser osäker ut när hon går i trappor, rädd för häftpistol och även andra mindre pistol lika ljud, och
även flyg smällan fast hon aldrig blivit"skrämd" med den. Hon hör ljudet och blir stressad som tusan.
Åskan o raketerna är återkommande rädslor
När det låter som smällare
Beror på tid mellan situationen
Getingar
Vid nyår när de skjuter raketer
Ljud. Åska. Fyrverkerier. Hundmöten.
Återkommande vid regn etc
Nyårsaftnar och tiden före och efter, blir hon lika rädd för varje smäll som alltid. I övrigt - nej, men kan känna sig obekväm i
vissa situationer.
Bara den skotträdda - annars inte
Om vi inte tränat på situationen
När främmande personer försökte klappa henne.
Om flugsmällan ligger framme eller om vi går vid sidan av elstängsel där han tidigare fått stöt. Han är alltid rädd för
hästarna så han kopplar ihop dem med tillfället då han gick in i elstängslet.
skott, fyrverkerier, barnmöten, hundmöten
Svårt att släppa sina rädslor när människor är inblandade.
Ja men vi har tränat mycket på det så det är bättre nu
Vet ej vi har hittills aldrig varit med om upplevelse där han blivit rädd
i ovan nämnda fall.
Pass
Se fråga 21
Elvispen
Raket/smällarliknande ljud.
Fyrverkeri. Torgplatser.
Är hunden uppe i stress eskalerar det om man inte plockar ner den . Högerenergi hundar.
Skrikiga och stojiga barn…lugnar samma barn ner sig så går det bra att hälsa
vet ej
Okända personer som böjer sig över honom
Män.
Se ovan
Beskrivit ovan ,
Hos veterinären främst. I väntrummet alltså.
Rulltrappor (pga jag burit henne)
Nya människor
Om någon drar igång fyrverkeri eller skjuter i närheten. Han blev rädd som liten då vi bodde i ett skjutglatt område.
Nja, varierar mycket.
Smällare
Barnmöten
Hon är rädd för hästar för hon har fått en stöt av elstängslet.
Stora folkmassor
Han vill inte gå ur bilen längre när vi kommer till vet. Han vill gärna inte gå ut när det är mörkt pga av återkommande fel ljud
för honom.
Undantag, se fråga 21.
Hon blir inte rädd.
Nyår
Vetrinärbesök t ex. Vid ringträning. Åka kollektivt etc.
Alla
skott,fyrverkeri.
Nyårsafton
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När det åskar, då vill hon inte vara ute.
Kan träffa samma människor många gånger men är ändå osäker eller rädd för de.

57 / 130

 



Question 25
Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Om JA, beskriv kort problemet

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 90 21,58% 29,41%
NEJ 216 51,8% 70,59%
Sum: 306 73,38% 100%
Not answered: 111 26,62% -

Text input
Han har med åren reagerat starkare på skott. Vilket skapade problem när vi tävlade brukset.
Reaktivitet sen valpstadiet, eg skäller på andra hundar, dock inte alltid och i alla situationer
Första två åren var mycket jobbiga. Beror på att vi inte var bra ledare till en knepig hund. Tränade mycket och nu är allt
kanon!
Under något år (han var nog runt 7 då) började han ”ta i hand” med framförallt okända personer på besök (greppa
handen/armen) eller när vi stod och pratade ute. Ej aggressivt, men obehagligt för de det drabbade.
Hon hade en stor portion skärpa som var besvärlig för mig under hennes första år. Senare fick vi ett bättre samarbete, hon
mognade och hon fick utlopp för den egenskapen i träningen.
Mycket skälig i bil och hem om det kommer folk, speciellt mot vissa personer.
Han blir lätt stressad så fort något är nytt eller vi är andra personer än familjen. Han vallar oss väldigt, att gå en promenad
med en kompis är allt annat än lugnt ofta.
När han hade som mest ont blev han väldigt stressad
Hormoner vid löp.
Reaktiv mot människor
När det är mycket hundar runt omkring
Vaktandet av mig i alla lägen.
Se svar på nr 21
Svår att lämna ensam, förutom i bilen. Hunden vill vara nära mig som ägare.
Just att den blir så rädd när personer kommer för nära hon inte känner
Litar inte på främmande
Hundmöten. Tror det beror på spökåldern däremot
Osäkerheten mot människor
Reaktiviteten
Hon är för smart för sitt eget bästa.
Väldigt ”spattig” och lätt till ängslan, svår att hålla kontakt med ute, blir distraherad av det mesta som rör sig och av vissa
ljud. Lätt till rädslor.
Mycket reaktiv, otroligt snabb och explosiv.

58 / 130

 



Han har hög energinivå men eftersom vi tränar passivitet i olika miljöer sedan valpstadiet är det inget problem. Hade vi inte
gjort det hade det alldeles säkert kunnat bli ett problem.
Han är reaktiv mot hundar o människor. Mot hund reagerar han på 50m avstånd och människor 20m
Hon har separationsångest
När familjen är samlad och sedan sprids åt olika håll så blir han förtvivlad, blir jobbigt i situationer när man måste splittras,
ex på promenad i stan när några går in i butik, några stannar kvar.
Då jag fick hem henne undrade jag hur det skulle gå hon var så rädd men jag skyddade henne ❤ Det gick jättebra hon var
den första Vh som fick championat i rallylydnad.
Osäkerhet mot människor upplever jag som en otrygghet och är givetvis ett problem
Se ovan
När han var valp så bet han väldigt mycket (för att leka), speciellt matte. Det var otroligt svårt att få hjälp med detta hos
brukshundklubben och valpkursen vi gick. Sen träffade vi en privatperson med samma ras som hjälpte till, då blev det
mycket bättre även om det tog tid.
Reactivity towards dogs
Hundmöten
Osäker som påverkar hans vardag. Lättstressad
Ljud rädslorna.
Nu...mot barn och mot vissa hundar.
Lite tålamodsprövande ibland, med tonårsperioden måste man ju ta sig igenom.
Utfallsproblematik.
Endast hundmöten.
Stress och nervositet i nya miljöer, utfall mot andra hundar. Katter, andra djur.
Hundmöten blev mer o mer problematiska.Med mindre o mindre syn blev även vakt av hemmagården påfrestande o
stressande.
Osäker gentemot andra hundar.
Hon vågade inte kissa eller bajsa ute när vi va i nya miljöer
Min hund har stora beskyddarinstinkter. Ingen främmande kan ta kontakt med mig utan att få skall. Min hund har aldrig
skadat någon men skallet skrämmer folk. Hundmöten är för mig problematiska i dagsläget.
Mkt stressad på platser med mkt människor i rörelse
Kunde inte ställa ut henne.
Dr
Han tolererar inte våra katter. Skäller, ska jaga dem och tar inte tillrättavisning.
Rädslor mot skott, fyrverkerier och barn eller ibland bara möten på promenad.
Ja när hon mopsar sig, ska visa sig tuff vid möte med andra hundar.
vill ha kontroll
Krävs mycket jobb när man övertar en hund med en otrygg uppväxt
Egentligen bara vid vissa hundmöten och när hon hörde skott
Mycket stark reaktion på vittring av vild
Rädslor
Går ej bryta stressen när han förväntar sig något kul.
Rädslor innan löp
Var mycket dumt behandlad av sin första ägare i några veckar, sedan återtagen till uppfödaren. Efter ett antal veckor för att
"normalisera" valpen blev det vår VH.
Skeptisk till barn och det är lite jobbigt eftersom hon blir så himla uppe i varv när hon träffar barn och yngre tonåringar och
satsar järnet på att skrämma bort dem
Reaktiviteten
Rädslan.
Stress.
Vi arbetar konstant med de yngres hunden. Varje promenad .
Blir lätt uppstressad vid lek ,träning lite ”överslag”
Kliat sig en del vilket kan bero på stress men också valpbeteende
Just hundmaten då hon blev väldigt skrämd när hon va liten av två andra hundar, det blev flyktinglinje när hon hörde hundar
skälla, när hon va liten, nu går det mycket bättre eftersom vi tränar mycket
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Väldigt skälig och gör utfall mot hundar, vilket har blivit bättre med träning och kontakt. Men gör det nästan omöjligt att
lämna henne till hundvakt.
Läs texet jag skrev
Stress i stadsmiljö
För mycket vakt
Svårt att jobba med rädslor och kunna ta att många tycker att du inte kan hantera din hund.
Hon är spelälskande.
Blir ibland överexalterad som kan vara svår att få kontroll på under en stund
Hans rädsla har varit väldigt intensiv, men vi har arbetat med det och det är mycket bättre nu. Han är bara en aning osäker
nuförtiden.
Stark jaktinstinkt
Jaktinstinkten
Rädsla mot folk och hundar
(Bara vid nyårsfirande om raketer smäller o sprakar. Aldrig annars)
Se ovan svar.
Men är en hund med skärpa så kräver dens förare.
Vi har barnbarn
Fyrverkerierna
vakt
Rädslan för att det ska smälla raketer eller höras andra ljud han är rädd för efter mörkrets intrång. Blir tuffa promenader
ibland.
Problemen med hundmöten är ganska stora. Men som sagt, han är så pass ung att det är för tidigt att säga ifall det bara är
en fas eller om det är ett personlighetsdrag.
Flera beteenden. Jag köpte tillbaka honom när han var 10 månader och han hade då en mängd inlärda och oönskade
beteenden vilka vi har kommit tillrätta med utom att han behöver tid på sig vid möte med nya människor. Han hade fått
bestämma vilka personer som fick komma in i förra ägarens lägenhet och hälsa på, han gjorde utfall efter joggare och
cyklister som sprang förbi vid promenader, han fick helt enkelt bestämma hur livet skulle vara för familjen, inklusive att han
drog i kopplet.
Reservation, rädslor, utåtaggerande, överslagshandling. Dock inget morr eller skall, tyst spänning och sedan bett om man
missar dom små signalerna.
Blir begränsad i vardagen, kan inte ta med hunden till nya platser, ibland är hon så rädd att hon inte bajsar ute utan vara
inne hemma i perioder om något skrämt henne ute.
Egentligen mest i träning. skotträdslan framför allt. I vardags sammanhang har jag inte upplevt något som problematiskt
Eller tja, det mesta är ju generellt ganska problematisk men det hör ju lite till åldern
Han mår dåligt när han blir rädd för ljud.
Rädd för män
Rädslan är jobbig att leva med, även hans allergier såklart.
I vissa situationer lite för självständig
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Question 26
 

Det här avsnittet handlar om frågor avseende generella diagnoser och/eller sjukdomstillstånd.  Även om din hund inte blivit

diagnosticerad eller varit sjuk i något av nedanstående är det ändå viktigt att du i så fall svarar nej på frågan. Den informationen är

också viktig.

 

HUD OCH/ELLER KLÅDA

 

Har din hund haft hudproblem eller klåda?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 103 24,7% 34,22%
NEJ 198 47,48% 65,78%
Sum: 301 72,18% 100%
Not answered: 116 27,82% -

Text input
Upptäcktes när han var ca 1 år. Klåda och rinniga ögon.
Ca 4 månaders ålder.
Tror han var runt 10-11 år när han fick ett hot spot och ett år efter det en gång till. Fick bra hjälp hos ordinarie veterinär och
med noggrann skötsel gick det över.
3,5 månader
Runt 1 årsåldern
Vid pälsfällning kliar hon sig ibland, haft två hotspots då.
Fick klåda och små sår i öronen i perioder. Gjordes aldrig nån utredning men uteslutningsmetoden fick mig att förstå att han
var känslig mot proteinet fläsk. Så det undveks.
Osäker vilken ålder. Han är 10 nu. Haft många år.
Knölar med gegga i.
Foderallergi - ca 5 års ålder. Rhinitis-2-4 års ålder
Sen valpstadiet. Kliar sig när som helst och överallt
Hon hade lättare klåda i perioder i hela sitt liv
Vid bad har hunden fått hotspots några få gånger då vi inte fönat pälsen
Har löss just nu
(Eller räknas fukteksem? I så fall har han haft rejäla utbrott av det vid två tillfällen, mycket troligt pga en matte som är dålig
på att borsta ur underullen så det blir för tätt..)
Fick en del hudproblem i samband med sin sjukdom. Pälsen blev tunn och huden rodnad ibland. Men inga större problem
med klåda.
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Mycket små områden med eksem vid ca 1 år.
Verkar kopplat till foder, alltid haft
Kliande vid värme eller väta
Klåda av värme på sommaren som ger svarta prickar där huden har lite päls. Från år 1.
Fick någon typ av exem på ett ben sommaren 2020 som försvann efter några veckor. 3 år var han då.
Viss fukteksem vid ländryggen samt lätt att få svamp mellan trampdynorna
Uppstod direkt när vi hämtade hem henne. Utredd hos veterinär som konstaterat foderallergi.
Hot spot, 2 år gammal
Klåda, sår, blåsor på pungen analsäckainflamation som ej blir bättre
Runt 1-1 1/2 års ålder. Hon började bara klia sig onormalt mycket.
Han fikk hudkreft
I öronen
Haft klåda sedan 6 månaders ålder
Vid upp mot ett års ålder blev pälsen av märkbart sämre kvalitet och ändrade färg, upplevde också att han kliade sig mer än
tidigare. Kontaktade uppfödare och bytte på hens rådan proteinkälla vilket jag upplevde löste problemet
I mungiporna sista året.
Autoimmun hudsjukdom konstateras vid 2 års ålder.
Vid fällning har han vid ett tillfälle fått klåda beroende på överväxt av bakterier
Kan klia sig lite i tassar o ljumskarna
Ja. Allergi mot bla kvalster, damm, vissa växter
År 2020, 5år och har bara blivit värre. Stora utslag på rygg, bakben, svans och framben.
Enligt mig stresseksem...hormoner. Analsäcksproblem
Vid fyra års åldern, veterinären tror att det kan ha med fistlarna att göra, för nu när hon behandlas för dem märker vi ingen
klåda eller hudproblemen
2år allergi kvalster och damm
Medfött
Som valp endast. Gick över vid ett års ålder. Kliade dock inte mycket alls
Allergi mot kvalster och kliade sig på kroppen/rinnande nos. Uppstod vid 3,5år
Konstaterat kvalsterallergi vid ca 2 års ålder.
Hot spots vid bad o värme. Igensatta talgkörtlar som kliade. Satte igen o sprack(behövde tömmas.
Under hela tiden jag ägde henne fr0n 3 års ålder tills hon dog har hon haft klåda. Öronproblem, problem med analsäckar,
svamp i tassar
Hotspot vid varmt väder och bad hänt 3 gånger på 12 år
Blivit känslig mot vissa typer foder.
Fuktexem och svamp
Vid byte från valprogram till vuxen. Ca innan 1 år.
Hotspots på sommaren, även om hon inte badade.
Hört av tidigare ägare att han fick klåda pga fukt/mycket regn.Vet ej vid vilken ålder.
i mindre omfattning, inget stort problem
Vid nio veckors ålder
Mot foder Royal Canin
Periodvis kliar hon sig men inte så det uppstår sår.
Svamp kring vulvan och analöppningen
Inga synliga hudproblem men har en hel del klåda mellan varven. Är mycket långhårig.
Hotspot som försvann efter byte till färsfoder utan kycklingprotein
Uppstod vid lite mer ån 1 år. Kliade sig och naggade med munnen och tänderna på huden jämt. Huden blev svartfärgat.
Som valp med försvunnit efter foderbyte
Utslag i ljumskarna under sommaren
Eksem på tassar ibland.
Som tidigare beskrivit så reagerar hon mest troligt på kyla. Nosryggen får uppsvällda knölar på sig.
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Lite klåda som valp, 8-9 veckor. Gick över efter 1-2 veckor utan behandling.
Ca 4 månaders ålder.
Hospital började kanske runt 3 år
Klåda och svamp i tassar
Kkåda på hela kroppen. Minns ej ålder för debut. Är utredd och är allergisk mot damm, kvalster och pollen.
Den äldsta hunden hade ett kortare tag hudproblem efter mycket väta.
Problem med öron och tassar.
Allergisk mot kvalster. Klåda uppkom tidigt, kanske 10mån
Känslig för fukt , har haft exem
Runt 1-årsåldern började hon klia sig på magen, naggade sina tassar och kliade nosen.
Direkt vid hemkomst,kliar sig när han blir varm och uppe i varv
2 års ålder, foderallergi. Lite då och då våteksem
svamp brukar uppstå under sensommar/höst
Klåda och missfärgade armbågar. Klådan borta nu, men missfärgningen kvar, rosa till roströd.
jumsken, under sommaren. 9 år
Från start, ändrat höst och vinter. Tror det beror på fällning
Hotspot , sommaren 2018 då hon var valp och fick bada ganska mycket pga värmen . Efter det har hon inte haft några
problem
En enda gång ngt slags fukteksem.
Uppkom vid ca 6-7 års ålder
Vid tre års ålder bröt kvalsterallergin ut där han fick varigt mjäll över hela kroppen och stora eksem/utslag överallt. Men han
går på immunterapi (vaccin) som funkar väldigt bra. Han är helt normal i hud och päls nu.
Vid en period när hon badade mkt, men inte lämgre
När hon var ett halvår, hon kliar nosen och ibland tassarna
Svamp när vi bodde i stan då alla gångvägar saltades.
Våteksem
Vid 6-7 månader började klåda på tassar o ansikte o öron.
Röda fläckar runt svans i somras. Ej hotspots.
klåda står under utredning
Vid 2 års ålder
Vid ca 1 årsålder.
Vintertid blir han torr i huden och från omega tillskott
4 år
Klåda vid baken svansrot och de uppstod i samband med känslig och lös avföring. Magproblem började vid 7 mån och
klåda vid ca 2 års ålder.
Foderallergi. Kliade sig av spannmål.
Återkommande talg körtlar på kroppen som spricker/behöver tömmas.
Problematik under tassarna, mest troligt pga allergi mot något. Man får hålla koll och göra rent men i allmänt är det fint nu
med allergifodret.
Minns inte, runt 1 år gammal kanske.
Vid 6 månaders ålder.
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Question 27
Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 44 10,55% 16,42%
NEJ 173 41,49% 64,55%
Ej sökt veterinär för problemen 51 12,23% 19,03%
Sum: 268 64,27% 100%
Not answered: 149 35,73% -
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Question 28
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 32 7,67% 12,45%
NEJ 225 53,96% 87,55%
Sum: 257 61,63% 100%
Not answered: 160 38,37% -

Text input
Svår klåda i perioder.
Ökad stress vilket ökat reaktiviteten, inte kunnat sova vissa nätter pga klåda, allmänt ökad stress som gjort att han varit
irroterad, hyperaktiv och svårt för atg slappna av.
Kliade sig och kunde inte slappna av
Innan medicin var det jobbigt, hunden kliade sönder sig och hade ont.
Han biter/slickar varje dag, till slut haltar han ibland.
Fått opereras flertal gånger
Mkt klåda
Hon har periodvis haft en väldigt intensiv klåda på kroppen som påverkat henne påtagligt.
Han är otålig känslig mot allt nytt och jag tror han är reaktiva pga sin hälsa.
Krävs medicin livet ut. Medicin lett till nästan maniskt beteende med mat. Söker allt som går att äta utomhus. Krävs
munkorg för att kunna gå lös.
Kliade sig i alla möjliga situationer
Lite JA på frågan också. Han har haft sådan klåda och smärta i kroppen så han mest fokuserat på det. Efter medicin och
klådstillande blev han något bättre.
Pga klåda
Medicinerar varje dag, vilket kräver veterinärbesök och blodprov var tredje månad. Vaccinspruta en gång i månaden.
Specialfoder.
De hölls i shack med god pälsvård o torka vid blöt päls. Klämde samlingar regelbundet. Tvätt med särskilt schampo.
Operation av en inåtväxande böld vid ett tillfälle.
Giardia. Kroniska mag och tarmproblem och tandköttsinfl.
Äter specialkost, måste duscha regelbundet med specialschampoo, blir känsligare på sommaren så då krävs daglig vård
som tex insmörning samt specialtvätt. Samt att jag inte kan träna så mkt då jag ej kan belöna han med vad som helst eller
hur mkt som helst.
Emellanåt mycket kliande på nätterna
Klåda som stört sömn, gjort honom mer lättirroterad = mer utåtagerande, får stresspåslag och blir närmast hyperaktiv.
Han får bå mer ute för att slippa damm och kvalster, sover dock alltid inne. Duschas och sprayas med speciella medel
regelbundet och extra under pollensäsongen.
Haft svårt att gå på tassarna när de är som värst. Haft mycket ont i öronen i perioder.
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inga problem
Kliar mycket
Innan medicinering blev hon påverkad men med medicin är det inget större problem.
Mag o tarmproblem, Giardia när hon var 8 v
Tror svaret ovan täcker det
Valde att behandla hunden med immucept.
Kliar mycket, vaknar av att det kliar.
Ätit allergi foder.
Jobbigt med alla veterinärbesök, tratt under lång tid, vaken på nätter pga diarré, ont.
Kunde inte äta godis eller foder med spannmål i. Fick då klåda i tandkött,öron, tassar och hud.
Han kliar sig ofta, på natten till eksempel.
Han får en strikt kost och medicin.
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Question 29
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 3 0,72% 1,16%
NEJ 255 61,15% 98,84%
Sum: 258 61,87% 100%
Not answered: 159 38,13% -

Text input
Vid 4 år.
Vid året
Avlivades av andra skäl.
inga problem
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Question 30
Har din hund haft problem med infektioner?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 28 6,71% 9,36%
NEJ 271 64,99% 90,64%
Sum: 299 71,7% 100%
Not answered: 118 28,3% -

Text input
Lunginflammation vid åtta år. Pyometra vid elva år.
Öronproblem som valp
Urinvägsinfektion en gång
Infektion i talgknölar,. 5 års ålder
Rhinitis 2-4 års ålder
Se tidigare svar, giardia juni-april
Öron. Vid femårsplee
Påbörja till ett par öroninflammationer, ca 1 år
Öroninfektion och analsäcken
He has had an eye inflammation twice (3 years old dog) - drops with cortisol had to prescribed. Otherwise no issues.
Uvi en gång
Urinvägsinfektion. Började vid ca 4 års ålder
Uvi som valp unghund.
Magen
Två öroninflammationer och en livmoderinflammation.
Allmän låggradig inflammation som påverkade mjölkkörtlarna. Antibiotika. Ca 8 års ålder. Infektion vid 2 års ålder i
samband med kloskada. Antibiotika.
Hund ett fick cancer då hon var 10 år. Hund två inga infektioner
Fanunklar på tassar, ca 2 år ålder
UVI en gång
Ja på äldre dam.
Urinvägsinfektion 10 år gammal
Öroninflammation vid ett tillfälle
Hudinfektion, ca 1,5 års ålder. Små sårskorpor på rygg/ljumskar.
Klokapselinflammationer och inflammation u analsäckar.
Hon har haft Giardia så det är väl en infektion kan jag tänka men är osäker
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Ja en gång i somras där han fick operera bort en körtel vid 3 års ålder.
Urinvägskatarr
Borelia
Kanske man kan kalla de båda ovan nämna problem för infektioner då de har behandlats med diverse antibiotika. Vi har
gått hos en speciealist inom allergi hudsjukdom
Får svampinfektion i tassarna. Haft det hela livet nästan.
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Question 31
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av infektioner?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 17 4,08% 7%
NEJ 183 43,88% 75,31%
Ej sökt veterinär för problemen 43 10,31% 17,7%
Sum: 243 58,27% 100%
Not answered: 174 41,73% -
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Question 32
Har infektionerna påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 12 2,88% 5,08%
NEJ 224 53,72% 94,92%
Sum: 236 56,59% 100%
Not answered: 181 43,41% -

Text input
Rädd om öronen
Fick blodförgiftning pga infekterad hudknöl.
Tidigare, nu friskriven
Tror han är reaktiv pga hans hälsa
Diarré dygnet runt
Kortvarigt.Slö. allmänt nedsatt.
Ja hund ett fick avlivas Hund två nej
Då det genererade många veterinärbesök under lång tid så utöver obehaget av infektionen så blev det alltid ett slags
trauma att behöva bli undersökt av okända.
Hälta
Ja har beskrivit samma ovan
Han kliar.
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Question 33
Har infektionerna varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,42%
NEJ 235 56,35% 99,58%
Sum: 236 56,59% 100%
Not answered: 181 43,41% -

Text input
10
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Question 34
Har din hund haft matsmältnings- och/eller tarmproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 62 14,87% 20,81%
NEJ 236 56,59% 79,19%
Sum: 298 71,46% 100%
Not answered: 119 28,54% -

Text input
Blir lätt lös i magen, sen 1 år
I yngre ålder 2-8 månader. Lös avföring, rätt ofta.
Diarréer nu vid 11 år 7 mån
Äter speciellt foder sedan sex år
Diarré på kycklingfoder från Arion
Han har en känslig mage och får ofta diarréer.
Känslig mage, men nu med rätt foder är hon bra.
Vid 10 mån ålder efter en behandling med kortison pga en ögonskada.
Pga giardia. Diarre kräkn avmågring
Allergisk mot majs, kom på detta vid ca 6månader och kunde byta foder. Sen dess inga problem
Var ofta lös i magen
Känslig mage
Foderalergi, 3 års ålder. Tål inte kyckling.
Vid 6 månaders ålder
Började runt 1 år, tålde inte foder med mycket fett, diarré, magont, kräktes galla
Endast kortare besvär som kunnat åtgärdas med probiotika mm Några få gånger under hans 9 år
He has had periods during his first year of life where he had problems with diarrhea. He has been fine since.
Ja hon hade det jobbigt en period med magen. Minns inte riktigt vad hon fick , men specialmat, medicin. År 2016 tror jag.
Enligt vet hade hon bla massa gaser i magen.
4 månader
Han hade problem med dålig mage som valp
Tunntarmsinflammation, 7års ålder.
Kyckling foder från arion
Känslig för olika foder. Känslig mot läkemedel. Bl.a. smärtstillande o inflammationshämmande mot artros.
Hon har haft problem med hård mage och ätit specialfoder pga allergier vilket var svårt att få hennes mage att fungera på
Hund ett svårt med avföring Hund två känslig mage - lätt diarré
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Ganska tidigt, lös i magen alt förstoppad. Nu problemfri
Har haft problem med magen som valp
Urinsten
Som valp. Vet att de uppsökte veterinär men vet inte om hen hade ett specialintresse.
Hon hade akut bukspottkörtelninflammation vid ca 7 mån . Var inlagd på Djursjukhuset i några dygn, efter detta äter hon ett
veterinärfoder Royal Canin Gastrointestinal Low fat.
Diarhee (och klåda) efter intag av nötkött. Hon får nu single protein mat med lax som funkar bra.
Väldigt måttligt och i samband med foderbyte. Ibland drabbas han av diaréer, men inte så ofta att vi har behövt söka vård.
Hela sitt liv
Vattnig avföring till och från. 6 mån - 2 år
Kunde inte äta viss mat.
bukspottkörteln ål creon hela livet
Bubblig mage och diarréproblem. Cirka 1 års ålder.
en gang, 8 år, tarminfeksjon, enkeltepisode
Vid 5 års ålder
Känslig upp till två års ålder
Giardia 8 v, har påverkat hela hennes liv ända tills nu..
lös i magen. Bra efter specialfoder. yngre, hos tidigare ägare.
Från fem månader och framåt. Tidvisa diarréer och aptitlöshet
Bukspottskörtelinflammation vid 9 års ålder.
Allergi mot mat som först yttrade sig som spannmålsallergi, men numera tål han inte nötkött, fisk eller lamm heller. Utslag
och dålig mage är problem även som uppstår om han får i sig detta.
Direkt vid 9veckors ålder
Uppstod vid dryga 1 1/2 år och började med rapningar och sura uppstötningar (med lite eller inget innehåll). Lös avföring.
Han tål inte färskfoder som typ Mush. Med rätt foder har det blivit bra.
Iom Gardia har dom varit dåliga i magen.
Pankreatit 10 år
Diarré vid hemflytt som valp. Hån tål inte vissa tuggben och får diarré av skit som hon äter i skogen.
Diarré vid viss typ av foder. Äter ett sensitive foder
Känslighet för viss föda med magproblem
Kan bli lös i magen i samband med tävlingar tex
Har beskrivit ovan. Kallas hos våran vet för schäfermage
Stenmage, äter allt, tål allt.
Känslig mage, lätt att få diare vid nytt foder eller nytt belöningsgodis.
Han blir lös i magen.
Någon gång vid 2 års ålder kanske. Då fick hon diarré men sen gick det över. Men det kommer tillbaka ibland.
Innan han gick över på strikt veterinärdiet vid ca 1 års ålder hade han ofta diarréer. Nu är det mer sällan men det händer.
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Question 35
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av mag- tarmsjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 27 6,47% 11,16%
NEJ 166 39,81% 68,6%
Ej sökt veterinär för problemen 49 11,75% 20,25%
Sum: 242 58,03% 100%
Not answered: 175 41,97% -
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Question 36
Har dessa mag-tarmproblem påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 20 4,8% 8,62%
NEJ 212 50,84% 91,38%
Sum: 232 55,64% 100%
Not answered: 185 44,36% -

Text input
Kan bara äta speciellt foder
Tog ett tag att få bukt med problemet
Svårt att gå upp i vikt, kräks
Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa
Han kan inte äta allt foder och är inte så matintresserad.
Fick äta specialfoder som var snällt mot magen samt begränsad mängd och fåtal sorter med godis samt tuggben, fick äta
lite och ofta för att ej vara tom i magen för länge
Bara under den tiden då hon hade väldigt ont.
Pga av diarré och smärta
Endast under den tiden. Nu är problemen borta.
Korrigerat med foder o motion. O besvären har varit övergående.
För hund två - inga problem men jag behöver vara observant
Han hade svårt att lägga på sig samt behålla sin vikt. Och blev alltid dålig i magen vid minsta lilla stressiga situation.
Han har haft ont.
Äter inte ibland, kräkts, dålig i magen, har blivit allmänt låg vid dessa tillfällen, vilar o sover mycket vid dessa tillfällen
Enbart särskilt foder.
Ja och nej. Han är lite begränsad i vad han kan äta bara.
Ja han har tidvis tappat mycket vikt och vi har inte kunnat aktivera honom som var tänkt från början så han fick bli bästa
sällskapshunden med vardagslydnad i stället. Det har påverkat sömnen tidvis och ibland långa skov med lång
återhämtning.
Ja det är ju inte roligt för henne med diarré och inte vill hon äta heller då, när hon har problem med magen.
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Question 37
Har mag- tarmproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 231 55,4% 100%
Sum: 231 55,4% 100%
Not answered: 186 44,6% -
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Question 38
Har din hund haft problem med fortplantnings- och eller könsorganen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 26 6,24% 9,03%
NEJ 262 62,83% 90,97%
Sum: 288 69,06% 100%
Not answered: 129 30,94% -

Text input
Har förhudskatarr
Pyometra
Förstorad prostata vid 7 år
Livmoder inflammation vid 8 års ålder.
Livmoderinflammation vid 12 års ålder, annars inget. Operation och nu inga problem. I fråga 39, gäller det "veterinär med
specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar" eller specialistkompetens inom ett specifikt medicinskt område?
"Vår" veterinär har specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar och är den som har behandlat tiken.
Han hade bara en testikel som valp men vid 6mån ålder föll den andra ner. Han har vid flera tillfällen fått blåsor på pungen.
Vid behandling av det första gången fick han allergisk reaktion i form av ”jordgubbs pung” enligt veterinären
Ja, hans testiklar har inte fallit ner. Hunden är över 2 år.
Prostatacysta
Veterinären trodde när hon var valp att vi ev skulle få lov att göra en plastik op på vulvan då den vallade över själva
könsöppningen, det kunde.bli problem med infektioner. Vi har efter uvi infektionerna som valp inte haft fler problem och en
annan veterinär tyckte vulva såg bra ut.
Akut livmoderinflammation vid 10 års ålder
Cystor på äggstockarna 9 år
svamp, klåda
inflation operastion
Förstorad prostata cirka 4 års ålder.
För ung för att veta
Förhudskatarr, 9 veckor gammal
Testiklarna tog lång tid att komma på plats
kastrerad sedan unghund.
Förstorad prostata ålder 5
Livmoderinflammation vid knappt 11 års ålder.
Har bara en testikel framme
Kastrerades vid ca 6 års ålder pga av att hon löpte i 2 mån.
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Kraftig blödning under löp
Prostataförstoring
Livmoderinflammation
Ja, för en vecka sedan fick hon pyometra som ledde till operation. Hon var då 11 år och 4 månader. Efter fyra dagar var
hon piggelin igen.
Kryptorchid
Pyo vid cirka 1 års ålder
Vet inte. Han har bara en testikel, om det nu räknas under den här frågan.

79 / 130

 



Question 39
Har en utredning av problemen skett av veterinär med specialistkompetens?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 12 2,88% 5,08%
NEJ 171 41,01% 72,46%
Ej sökt veterinär för problemen 53 12,71% 22,46%
Sum: 236 56,59% 100%
Not answered: 181 43,41% -
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Question 40
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 6 1,44% 2,67%
NEJ 219 52,52% 97,33%
Sum: 225 53,96% 100%
Not answered: 192 46,04% -

Text input
Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa
Efter operationen svårt att hålla tätt inne
Fick svårt att tömma tarmen. Större mängder dropp från urinrör
Låg, allmänpåverkad
Kastrerade
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Question 41
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,44%
NEJ 226 54,2% 99,56%
Sum: 227 54,44% 100%
Not answered: 190 45,56% -

Text input
11 år
0
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Question 42
Har din hund haft ögonproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 24 5,76% 8,25%
NEJ 267 64,03% 91,75%
Sum: 291 69,78% 100%
Not answered: 126 30,22% -

Text input
Pannus vid 7 års ålder. Ute på sjön mycket.
Stopp i tårkanal, rinniga ögon
Skadade ena ögat vid 9 månaders ålder, fick hornhinnesår följt av en allvarlig komplikation.
Rann klar väska från ögonen under en period vid ca 3-4 månaders ålder. Vet.undersöktes, inga skador, fick linsvätska
(ingen skillnad), problemet gick över av sig själv.
Får röda ögon när solen är stark
Trånga tårkanaler som valp, spolades hos veterinären två gånger. Därefter inga problem.
Ögoninflammation vid ett tillfälle
Han får gegga som rinner från ögonen ibland
Hade lite rinnande ögon som valp
Ögoninfektion vid 3 års ålder
Conjunctivitis at the beginning and end of 2020. Has been without problems since. We have been told by a vet that
sometimes deep below zero temperatures (which we have during winter) and strong wind causes the eyes to become dry
and more prone to infections. I do preventative care of his eyes now by occasionally applying lubrication drops to his eyes
during the coldest months (I do not keep any tight schedule, just a drop/day whenever it is an especially cold and windy
day) and so far we did not have any recurring problems.
Starr o en påväxtsjukdom o en sjukdom i tredje blinkhinnan. Kom gradvis från ca 8-9 års ålder.
Hund två har ett öga som rinner mer än det andra
Rinniga
När hon var ca 2 år började ögonen se beslöjade ut så vi sökte veterinär och det visade sig vara Pannus.
Pannus som orsakt infektioner m.m. Runt 5 års ålder när det upptäcktes.
Ögonen rinner ganska mycket, känslig vid drag, sen hon va liten
Vid fyra års ålder har han fått kristallisering i ena ögat. Han har perfekta blodvärden, så det har uppstått pga medfött torra
ögon
Ögoninflammation
Kronisk ögoninflammation
5 år Skadade vänster öga och fick ett sår tvärs över i ögat. Med ögonsalva läkte det men blev en ärrbildning som syns i
ögonvitan
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Question 43
Har en utredning av ögonproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av ögonsjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 15 3,6% 6,52%
NEJ 165 39,57% 71,74%
Ej sökt veterinär för problemen 50 11,99% 21,74%
Sum: 230 55,16% 100%
Not answered: 187 44,84% -
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Question 44
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 3 0,72% 1,37%
NEJ 216 51,8% 98,63%
Sum: 219 52,52% 100%
Not answered: 198 47,48% -

Text input
Bara skönhetsfel med rödfärgad päls under ögat.
Ser något sämre på skadade ögat, fått magbesvär till följd av behandling som skedde.
Fick ta medicin i ögonen dagligen. Stress p.g.a. nedsatt syn, Rädslor i början o lång invänjningsperiod till klart försämrad
syn. Orolig. Klumpig o krockade med saker.
Infektioner, droppar dagligen, ska inte vistas i direkt solljus och mycket blåst. Fått lov att tagit han ur tjänst.
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Question 45
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,46%
NEJ 218 52,28% 99,54%
Sum: 219 52,52% 100%
Not answered: 198 47,48% -

Text input
Bl.a. av dess anledningar. Mkt stress i vardagssituationer och tillsammans med andra smärtor blev det för mycket.
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Question 46
Har din hund haft neurologiska problem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 10 2,4% 3,47%
NEJ 278 66,67% 96,53%
Sum: 288 69,06% 100%
Not answered: 129 30,94% -

Text input
Nervinklämning på grund av spondylos. Problem uppmärksammade när han var runt 12 år, men spondylosen har nog
debuterat tidigare.
Juli 2015 noterade jag en rörelsestörning i bakpartiet, då skulle hon precis fylla 7år. Det eskalerade snabbt och kraftigt tills
hon mer eller mindre tappat kontrollen över bakdelen. Tappade muskler, känseln, reflexer. 28 maj 2016 fick hon somna in
pga detta. Hon skulle fylla 8 i juli samma år.
Hade neurologiska symptom som visade sig vara sköldkörtelproblem.
Har darrningar i alla 4 ben, uppstod redan vid 10 veckor. Blir bättre med ålder och är nästan borta nu
Degenerative Myelopathy
Vid 11 år, ataxi bakdel
Blev svårt sjuk i epilepsi vid 1,5 års ålder
Ca 8 år
Vid 3 år kanske.
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Question 47
Har en utredning av de neurologiska problemen skett av veterinär med speciellt intresse av neurologi?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 7 1,68% 3,12%
NEJ 167 40,05% 74,55%
Ej sökt veterinär för problemen 50 11,99% 22,32%
Sum: 224 53,72% 100%
Not answered: 193 46,28% -
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Question 48
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 4 0,96% 1,87%
NEJ 210 50,36% 98,13%
Sum: 214 51,32% 100%
Not answered: 203 48,68% -

Text input
Bakbenen hängde inte med ordentligt, han kunde ramla ihop.
Hon kunde inte kontrollera bakdelen. I övrigt pigg och glad som vanligt, upplevde inte att hon var påverkad på annat sätt av
sjukdomen och hon verkade inte särskilt brydd över att baken inte hängde med heller.
Symtomen gick tillbaka när hon fick behandling.
Sjukdomen kom successivt från hon var ca 8 år
Hon fick medicin och blev frisk.
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Question 49
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 6 1,44% 2,8%
NEJ 208 49,88% 97,2%
Sum: 214 51,32% 100%
Not answered: 203 48,68% -

Text input
13 år
Som tidigare skrivet säkert stroke el liknande när han blev 12 år
7 år och 9 månader
Hon fick somna in när hon var 9 år.
11 år och 2 månader
2år
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Question 50
Har din hund haft problem med skelett och/eller leder?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 77 18,47% 26,64%
NEJ 212 50,84% 73,36%
Sum: 289 69,3% 100%
Not answered: 128 30,7% -

Text input
Spondylos och artros (ed2) på ena armbågem sen har artrosen utvecklats på fler ställen såsom tassar, knän osv.
Panoestit vid 6 månaders ålder
Spondylos. Vet inte riktigt när det uppstod, men vi märkte av problemen vid 12 års ålder.
Vid halvåret började hon halta fram
Artros
Reda vid 4-5 års ålder
Skada mot svans/ländrygg vid 2 års ålder.
Förvärvad artros som gav hälta vid tio års ålder.
Hälta smärta vid 6 år
Atros ena bakbenet o ont i ryggen
Panosyetit som unghund
Svår hd o svär atros. Blev värre o värre med åren
C höft. 2 års ålder
Artros ca 8 års ålder
Ska finnas höftproblem enligt röntgen men inget vi haft några bekymmer med annat än när hon ansträngde sig utöver det
vanliga på några dagar ( springa i sanden, simma och leka i vattnet/sanden)
Han drogs med besvär av panosteit under sina två första levnadsår. Började vid ca 4-6månader och försvann helt vid ca
2år. Första året kom det tätt, sen med allt längre mellanrum.
Rönkad med 1/1 armbågar vid 1 års ålder
Leukemi
När han var valp. Panosteit
Återkommande pano som valp/unghund
Panosteit upp kom vid 4mån och är fortfarande aktiv idag då han är lite över 1,5 år
Panosteit, kom vid 6 månaders ålder.
Panestoit vid 6 månaders ålder upp till 12 månader
Trolig artros armbågar vid 11 års ålder
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Benhinneinflammation runt 6 mån
Försämrad kontroll av bakbenen sista året.
Han har degenerativa/dysfotiska förändringar i en armbågsled
He was diagnosed with ED1 and SP1 (minimal spondylosis on a T6 vertebrae). Otherwise hips and spine clear of anything
else. He was diagnosed based on my initiative, not because he had a visible problem or was in pain.
En c-höft
År 2021, 9 år gammal. Stelare leder
Hon hade E höfter men det märktes inte så mycket, då vi lyckades hålla henne rätt så väl musklad.
Röntgen visar inget fel, men vid ett flertal gånger blev han ordentligt halt på ena frambenet. Hjälpte med medicin Rimadyl.
Ev att han hade något diskbråck enligt veterinären.
HD. A ed 0
Roterande knäleden bak. Vid 6 månaders ålder
S1L7
Immunmedierad polyartrit
Artros. Båda korsbanden på bakbenen har opererats.
Panosteit mellan 10-18 månaders åkder
Panosteit i skov sedan 10th månaders ålder
Spondylos i hel nacken. Upptäcktes av en slump vid ca. 9 års ålder. Artros i benen o höfter o armbågar. Svårt att röra sig,
stelhet efter vila.
Min hund är full av energi och vid 2 tillfällen har hon blivit halt ett par dagar pga för vild lek. hade också växtvärk som
unghund.
Hund ett inga problem Hund två c vid röntgen men rör sig obehindrat
Spondylos. Ca 9-10 år när det uppstod.
Diskbråck
Han har lätt artros i båda höfterna samt mellan övre svanskotor
Växtvärk började vid 6 månader
armbåge åkt kana vid lek med katt
Benhinneinflammation vid 1.5års ålder ca
Men hon röntgades, som bedömdes som C
Atros
Oförklarligt halt 2 ggr
Han fick problem när han var ca 11år. Problem med bakbenen och höfter. Vi märkte att han hade ont.
Panoestit, ca 6 månaders ålder.
Sponsylos och artros, 4 års ålder.
fått forkalkninger/påbegynnende spondylose. Røngtet for dette ved 8 års alder
C -höfter vid 1 års röntgen.
C-höfter
Blev lite halt på ett framben när han var valp ( växte för fort)
Lite öm i fotleder, sträckt sig på hala underlag
en c höft men inga besvär
atros vä bakte höft, 9 år.
Närliggande ryggkotor ålder 6
Atros
Atros, 9 år
Viss vinglighet under en tid i 4-5 årsåldern. Återkom sedan vid 10-årsåldern. Kotor med nerver i kläm enl veterinär.
Spondylos vid 9-års ålder
Vid röntgen blev resultatet C Resp. 2 Har inte sett några problem men uppmuntrar inte till hopp mm. Har valt att spårträna
då detta känns minst påfrestande för leder.
Hade panosteit på alla 4 benen i åldern 6-18 månader
Litt vondt i bakre del av rygg, går nå på Rimadyl og ikke vondt lenger. Tar også hensyn med og bruke stige når han skal inn
i bil
8 månader, återkommande hälta
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Panosteit vid 7 månader till 12 månader, återkommande.
Dåliga höfter
Spondylås i ryggen.
Ostabil i baken som vi inte visste om förrän röntgen efter korsbandsoperation, ca 11 år var friröntgad leder, knä, armbågar
runt 1 år
Smärta från höft, röntgad och har D-höft.
Har mild artros i bakben. i 10-års ålder.
Han har höftledsdysplasi men för närvarande inte ont. Vi kan inte ge honom förebyggande kosttillskott pga hans allergi.
Diskbråck
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Question 51
Har en utredning av skelett eller ledproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av sådana diagnoser?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 39 9,35% 16,32%
NEJ 156 37,41% 65,27%
Ej sökt veterinär för problemen 44 10,55% 18,41%
Sum: 239 57,31% 100%
Not answered: 178 42,69% -

95 / 130

 



Question 52
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 34 8,15% 14,78%
NEJ 196 47% 85,22%
Sum: 230 55,16% 100%
Not answered: 187 44,84% -

Text input
Vi har fått begränsa hans aktiviteter i belastning och tid.
Bara under en kortare period, kom aldrig tillbaka efter vila/behandling
Ramlade omkull då nerverna som ”sköter” bakpartiet klämdes.
Hon haltade från och till nån månad och fick käka medicin
Kunde ej springa lös och leka som han ville
Lång rehab, hon tävlandes efter skadan men den "spökade" vid några tillfällen.
Något stel, får regelbunden behandling med librelainjektioner som gör henne smärtfri
Smärtstillande, korta promenader operation
Ibland kan hon visa
Under skov, hälta som snabbt försvann med behandling med Rimadyl. Efter 18 månaders åldern symtom fri
Han fick ondare ju äldre han blev o vi kunde inte träna på samma sätt som vi gjort tidigare. Fick ändra hans liv helt enkelt
Stel
Visst var han påverkad, men han fick antiinflammatorisk medicin direkt vid första tecken på värk. Han verkade aldrig särskilt
brydd om det mer än att han avlastade. Lika pigg och glad som vanligt så fick verkligen se till att han höll sig i skinnet ;)
Han orkade inte med sina vanliga nöjen som att jaga bort skatorna från trädgården.
Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa
Det påverkade hans liv just då men inte senare, försvann vid 9-10 mån ålder.
Stel och ont, men också gammal
Not at all.
Bara för läkningsprocessen med vila och kortare promenader.
Rehab smärta
Bara under några månader
Kortare promenader. Mindre springa lös. Har slutat gå till hundrastgårdwn när där är andra hundar.
Bara under skov då den fick vila och behandling med Rimadyl
Under pågående skov, vila och is med Rimadyl
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Hade etill slut svårt att resa sig med bakdelen. Ville verkligen ut o träna o springa o leka med kunde inte så mycket tsom
hon ville.
Smärta vid vissa situationer
Har höfledsdysplasi och eventuellt artros. Har det senaste året periodvis lidit av smärtproblem
Var borta efter 1v vila o behandling med antiinflammatoriska läkemedel. Sen inte kommit tillbaka
Han hade mycket värk, svårt att röra sig
Just då ja, stora svårigheter att gå, ingen träning och han mådde allmänt dåligt pga smärtan.
Smärta, begränsat liv rörelsemässigt.
mistet muskler langs bakerste del av ryggrad og fremside lår. Stivere i kroppen generelt, og logrer mindre enn før. Mer
hengende hale enn tidligere.
Minskade vardagliga aktiviteter. Rehab. Nu gör vi kontinuerlig rehab i hemmet som en del av daglig träning och mår bra.
Kastar inte boll längre
Ville på senaste året inte gå några längre promenader. Och till slut inte alls. I slutskedet mycket vinglig på bakbenen.
Han blev skotträdd i samband med att han hade panosteit. Vi tror att han ”kopplade ihop” smärtan med smällarna o raketer
det nyåret. Han hade så ont så vi fick bära honom ut och in för att rastas.
Medicineras för detta
Fick inte springa som han älskade pga rehab
Kan inte ta långa promenader längre.
Kan ej tränas fullt ut, kräver underhåll i form av riktad rehabträning. Får smärtskov som kräver medicinering
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Question 53
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 12 2,88% 5,26%
NEJ 216 51,8% 94,74%
Sum: 228 54,68% 100%
Not answered: 189 45,32% -

Text input
Inte ännu, men han kommer nog tyvärr inte leva så länge till.
13 år
Vid 6års ålder upplevde jag att skadan kommit tillbaka, hon hade då lindriga pålagringar i ryggen och det kändes som att
det var dags för henne att somna in innan smärtan blev för stor.
Både ja och nej. Fick magomvridning som ej opererades pga tidigare problem
7 år
9,5 år
Bland annat, 11 år och 2 månader
10 år 11 månader.
8 år
12 år
9,6 år
12
11,5 år.
11,8 månader då 3 skruvar lossnade
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Question 54
Har din hund haft hormonrubbningar?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 10 2,4% 3,46%
NEJ 279 66,91% 96,54%
Sum: 289 69,3% 100%
Not answered: 128 30,7% -

Text input
Hypoterios. Rubbning av T4 och TSH hormon.
Sköldkörteln, vid 8 år
Sköldkörtelproblem upptäcktes vid 12 års ålder.veterinär upptäckte det vid kontroll inför en tänkt nedsövning för borttagning
av tandsten.
Ej löpt pga kortisonbeh
Ihop med löpning får vi alltid öroninflamation. I alla fall ofta.
Tidigare nämnd sjukdom vid 8 års ålder.
I samband med och efter löp
Inte mer än vanligt i den åldern
Utslag...ev stresshormon. Kom redan vid 3 års åldern
Vid löp är hon nedstämd
Om man inte anser att skendräktighet är en hormonrubbning, i så fall ja.
Struma
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Question 55
Har en utredning av hormonrubbningar skett av veterinär med speciellt intresse av hormonella diagnoser?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 5 1,2% 2,25%
NEJ 169 40,53% 76,13%
Ej sökt veterinär för problemen 48 11,51% 21,62%
Sum: 222 53,24% 100%
Not answered: 195 46,76% -
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Question 56
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 4 0,96% 1,88%
NEJ 209 50,12% 98,12%
Sum: 213 51,08% 100%
Not answered: 204 48,92% -

Text input
Han blev orkeslös i perioder. Orkade det vanliga livet men höll inte för träning.
Inte förrän de sista månaderna.
Innan och efter löp
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Question 57
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,47%
NEJ 214 51,32% 99,53%
Sum: 215 51,56% 100%
Not answered: 202 48,44% -

Text input
Försämrat allmäntillstånd av sjukdomen samt ålder, vid 10 års ålder.
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Question 58
Har din hund haft problem med njurar eller lever?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 7 1,68% 2,41%
NEJ 283 67,87% 97,59%
Sum: 290 69,54% 100%
Not answered: 127 30,46% -

Text input
Efter all medicin hon fick äta för sin allergi så fick hon problem med njurarna till sist
Vid 8 år pga mediciner
Vid ca 5 års ålder. Blev inkontinent vid enstaka tillfällen, visade sig vara förhöjda kreatininvärden (nedsatt njurfunktion).
Löste sig genom byte till njurfoder
I samband med återkommande urinvägsinfektioner, så gick det till slut på njurarna. Det började vid ca 4 års ålder
Hund ett fick avlivas pga cancer i njuren Hund två - nej
Njurar
1,5
Ilsken och felbehandlad uvi som liten valp har gett förtjockad njurbark men har inte lett till några njurproblem
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Question 59
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av njur- och/eller leversjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 6 1,44% 2,7%
NEJ 169 40,53% 76,13%
Ej sökt veterinär för problemen 47 11,27% 21,17%
Sum: 222 53,24% 100%
Not answered: 195 46,76% -
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Question 60
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,48%
NEJ 209 50,12% 99,52%
Sum: 210 50,36% 100%
Not answered: 207 49,64% -
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Question 61
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 2 0,48% 0,93%
NEJ 212 50,84% 99,07%
Sum: 214 51,32% 100%
Not answered: 203 48,68% -

Text input
Det var en av orsakerna till att vi beslutade att avliva hunden
Det var typ det hon dog av men hon han dö hemma innan vi hann in till veterinären. Snudd på 12 år blev hon.
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Question 62
Har din hund haft hjärtproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 2 0,48% 0,69%
NEJ 288 69,06% 99,31%
Sum: 290 69,54% 100%
Not answered: 127 30,46% -

Text input
Min hund har ett mindre blåsljud på hjärtat men har inte haft några fysiska problem på grund av det
Feil på ene hjerteklaffen.
PDA samt förträngning i aourta
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Question 63
Har en utredning av hjärtproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av hjärtsjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 2 0,48% 0,9%
NEJ 170 40,77% 76,92%
Ej sökt veterinär för problemen 49 11,75% 22,17%
Sum: 221 53% 100%
Not answered: 196 47% -
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Question 64
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,47%
NEJ 210 50,36% 99,53%
Sum: 211 50,6% 100%
Not answered: 206 49,4% -

Text input
Undvek stress och onödig stress utställningar. Fick jobbigt att andas sista månaderna av sitt liv
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Question 65
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,24% 0,47%
NEJ 211 50,6% 99,53%
Sum: 212 50,84% 100%
Not answered: 205 49,16% -

Text input
Ja när hon fyllt 8 år blev hon sjuk.
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Question 66
Har din hund haft problem med öronen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 40 9,59% 13,84%
NEJ 249 59,71% 86,16%
Sum: 289 69,3% 100%
Not answered: 128 30,7% -

Text input
Tror han hade två öroninflammationer genom åren. Minns inte hur gammal han var, men första kom inom hans första 3
levnadsår. Andra några år efter det.
1 års ålder
Problem kanske är för mycket sagt. Men hon har lite kliiga öron. Öronrens hjälper fint.
Öroninflammation 8 veckor
Öroninflammationer sen fem typ löpande och svårbehandlade.
Ett hänger dock
Konstant öroninfektion och svamp i örat som vi inte blir av med trots alla behandlingar
Klåda och smuts
Inte problem, men väldigt känslig om man nuddar dom. Tycker det är obehagligt.
Flera återkommande inflammationer när hunden i 3-4 års åldern. Kan ha ett samband med de fistlar som hon behandlas
för. veterinären tror att den medicinering hon står på nu hjälper till att hålla inflammationerna borta. Har inte haft några
problem med öronen sedan hon började behandlas för fistlarna
Vid 1 års ålder ca,
I samband med att hon använde fästinghalsband 2 ggr. Har inte använt sedan dess och problemen har inte återkommit.
Hände för flera år sedan.
2st öroninflammationer
Hela hennes liv
Enda hon haft problem med var svamp
Svamp infektion
Öroninflammation en gång, vattenöra en gång
Klåda relaterat till allergin.
Kronisk otit
Började vid 1-årsåldern, sen kommit fram och tillbaka. Nu har det varit lugnt ett tag.
Öroninflammation vit ett tillfälle
Klåda, bra efter rengöring.
Irritation i öronen vid några tillfällen fått medicin och försöker nu använda öronrengöring regelbundet.
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Vid 10 månaders ålder , fick sövas för att rengöra djupt ner i hörselgången . Efter det inte haft några problem
Öroninflamation en gång vid 8 års ålder.
Klåda och orent. Vid 4års ålder
Spräckta trumhinnor
Allergi kvalster
Återkommande öroninflammationer innan behandling mot allergier sattes in
Klåda
4 år. Klåda p.g.a. kvalsterallergin-
Lite problem i samband med eksem och dålig mage.
Lätt att få örininfektion, ca 2 gr/år.
Svamp/mycket gegg vid tillfällen troligtvis pga allergi mot något.
1år
Han har haft som svamp i öronen också men inte lika mycket som i tassarna.
När han hade som mest klåda kliade han öronen så att de blev såriga.
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Question 67
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av öronjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 17 4,08% 7,39%
NEJ 171 41,01% 74,35%
Ej sökt veterinär för problemen 42 10,07% 18,26%
Sum: 230 55,16% 100%
Not answered: 187 44,84% -
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Question 68
Har öronproblemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 8 1,92% 3,67%
NEJ 210 50,36% 96,33%
Sum: 218 52,28% 100%
Not answered: 199 47,72% -

Text input
Rädd om öronen med återkommande lättare problem
Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa
Hon har haft myclet klåda
Hon blev stressad, fick ont. Blev plötsligt skotträdd.
Det har gjort ont ett par gånger. Han har blivit behandlad.
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Question 69
Har öronproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 222 53,24% 100%
Sum: 222 53,24% 100%
Not answered: 195 46,76% -

Text input
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Question 70
Har du upplevt problem vid parning hos dina hundar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Ja 5 1,2% 2,34%
Nej 64 15,35% 29,91%
Vet ej/Ingen uppfattning 145 34,77% 67,76%
Sum: 214 51,32% 100%
Not answered: 203 48,68% -

Text input
Ej varit i avel pga ed2.
Ej i avel pga allergi.
Hanar med låg drift
Tispen har ikke ville la seg parre.
Hanen hade inte tillräckligt med könsdrift.
Ville inte para sig
har ej hunnit para ännu
Ovillighet
ej parad
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Question 71
Har du haft parad tik som gått tom?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Ja, en gång 9 2,16% 4,89%
Ja två gånger 2 0,48% 1,09%
Nej 69 16,55% 37,5%
Vet ej/Ingen uppfattning 104 24,94% 56,52%
Sum: 184 44,12% 100%
Not answered: 233 55,88% -

Text input
Insemination som ej tog
Vet ej.
nej
Antagligen hanhundsproblem
Vet ej
Första tillfället, vet ej. Tiken har sedan haft kullar med annan hanhund. Andra tillfället, för sen parning. Tiken har sedan haft
kull med annan hanhund.
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Question 72
Har du upplevt att din tik har haft förlossningskomplikationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Ja 8 1,92% 4,49%
Nej 58 13,91% 32,58%
Vet ej/Ingen uppfattning 112 26,86% 62,92%
Sum: 178 42,69% 100%
Not answered: 239 57,31% -

Text input
Valp fastnat i gång
1 kejsarsnitt pga felläge av valp. I övrigt inte
Värksvag
En hinna som gjorde att valparna inte kunde passera
Keisersnitt
kejsarsnitt fick ej fram sista valpen
Svaga värkar
Kejsarsnitt pga död valp
har ej parat ännu
Nu svara jag på frågor rörande en hanhund. Har flera avelstikar och skriver om dem på resp enkätsvar.
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Question 73
Har du någon gång haft en tik som fött dödfödd/dödfödda valpar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Ja 15 3,6% 9,26%
Nej 147 35,25% 90,74%
Sum: 162 38,85% 100%
Not answered: 255 61,15% -

Text input
2 pga valp som fastnat i gång .
Troligtvas p g a utdragen förlossning
Orsak okänd
Fick en dödfödd valp (första valpen) i sin första kull och fem levande.
Ja, ett tillfälle, en valp. Orsak okänd.
Svangerskapsforgiftning. 5 stk døde
Tiken har haft en kull. Totalt 8 valpar varav 1 var dödfödd och en var livssvag, men överlevde.
2 valpar vid 2 olika kullar. Orsak okänd.
3st, vet ej
En dödfödd orsak okänd.
har ej parat
Se fråga 72
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Question 74
Har du haft valpar som avlidit eller avlivats under tiden mellan valpning och leverans?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Ja 7 1,68% 4,32%
Nej 155 37,17% 95,68%
Sum: 162 38,85% 100%
Not answered: 255 61,15% -

Text input
I andra kullen fick två valpar avlivas för hjärtfel.
En valp med missbildad uritär.
1 Usikker på hva årsaken var, men den hadde "ødelagt" rygg". Kunne vær at tispen hadde trødd på den i valpekassen...
1 valp. Svag vid födsel
Har en hanhund som är kastrerad
En som avlivats på grund av missbildning.
har inte haft valpar
Alice (Riddarängens Austin) fick en kull i september 2018 där 2 valpar var inte lika starka som de andra (kullen var på 10
valpar) Dessa 2 klarade sig bara första levnads veckan.
Se fråga 72
Vi har aldrig tagit valpar på henne.
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