HÄLSOENKÄT från Svenska Norwichterrierklubben
avseende främst förekomst av andningsproblem, hudoch allergiproblem eller valpningsproblem.
Gäller endast SKK registrerade hundar födda mellan
åren 2006–2021
Hundens registrerade namn……………………………………………….
Registreringsnummer ………………………………………………….......
Födelseår…………………………………………………………………….
Kön……………………………………………………………………………

1. Hunden lever inte längre
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?
……………………………………………………………………………………..
Vad var orsaken till att den dog / blev avlivad?
……………………………………………………………………………………….
 Olyckshändelse
 Sjukdom
Andningsproblem:
Nej 
Ja 

2. Hunden lever idag
Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?
 mycket gott
 gott
 medelgott
 dåligt
 mycket dåligt
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3. Hur bedömer du hundens andningsfunktion
 mycket god
 god
 medelgod
 dålig
 mycket dålig
Har din hund återkommande problem med andningen?
Nej 
Ja 
Om ja, beskriv i så fall dessa med dina egna ord, graden av problem och
hur ofta samt om hunden vet. undersökts för problemet samt fått vet.
utlåtande:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Hur bedömer du hundens känslighet för värme:
Ange i vilken grad och vid vilka tillfällen samt om det förorsakat
veterinärvård
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Upphetsat temperament och hyperventilation:
Ange i vilket grad det förekommer och hur ofta samt om det förorsakat
veterinärvård
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Annat, nämligen: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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5. Hur bedömer du hundens hudhälsa
Hudproblem / klåda / parasiter
Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem / klåda?
 Nej
 Ja
…………………………………………………………………………………….
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
……………………………………………………………………………………..
Hur visade sig problemen i huden? Vilka symptom?
 klåda
 mjäll
 håravfall
 annat, nämligen?…………………………………………………………….
Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse
av hudsjukdomar
 Nej
 Ja
A: Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?
 Nej
 Ja
Orsak:
 Demodex
 Rävskabb
 Annan parasit, ange vilken
………………………………………………………………………………………
B: Har hudproblemen visat sig i form av infektioner i huden?
 Nej
 Ja
Orsak:
 Bakterier
 Jästsvamp
C: Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?
 Nej
 Ja
Orsak:
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 Atopi (luftburen)
 Födoämnesallergi
 Kontaktallergi
 Annan orsak, nämligen…………………………………..………..............
Har diagnosen fastställts av genomförd hudutredning?
 Nej
 Ja

6. Öron
Har hunden haft problem med öronen?
 Nej
 Ja
Hur ofta?
 enstaka tillfällen
 mindre än 1 gång / år
 mer än 1 gång / år
 mycket ofta

7. Ögon
Har hunden haft problem med ögonen?
 Nej
 Ja
Hur ofta?
 enstaka tillfällen
 mindre än 1 gång / år
 mer än 1 gång / år
 mycket ofta
Ange eventuell diagnos:
………………………………………………………………………………………
Är hunden ögonlyst hos veterinär?
 Nej
Ja
Om ja, ange officiellt ögonlysningsresultat:
………………….............................................................................................
Om ja, vilken diagnos ställdes?
……………………………………………………………………………………..
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8. Andra infektioner
A Halsinfektion?  Nej
Om ja, hur ofta?
 enstaka tillfällen
 mindre än 1 gång / år
 mer än 1 gång / år
 mycket ofta

 Ja

9. Krampanfall, epilepsi
Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av
kramper eller anfall av epileptisk karaktär?
 Nej
 Ja
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig:
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Om ja, vid vilken ålder började anfallen?
…………………………………………………………………………………….

10. Skelett och leder
Ange om hunden har (har haft) något av följande diagnoser:
HD (höftledsdysplasi)
 Perthes (förtvining av höftkula)
 Korsbandsskada
 Patellaluxation (knäledsluxation)
 Annat, nämligen ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Har diagnosen fastställts genom röntgen?
 Nej
 Ja
Är resultatet officiellt med veterinärintyg?
 Nej
 Ja

11. Förlossningsproblem
Om tiken haft förlossningsproblem, ange vilka
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 Värksvaghet
 Valp med fel läge
 Kejsarsnitt
Annat, nämligen……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Ange tikens ålder vid valpningen och om hon valpat naturligt före och efter
snitt:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Avslutningsvis:
Är du nöjd med ditt val av hundras?
 Ja
 Nej
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en norwichterrier igen?
 Ja
 Nej
Försök att ge en kort motivering till ditt svar: ……………………………….…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Tack för din medverkan!
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