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Antal utskickade enkäter 88 st
Antal svar 59 st
Svarsfrekvens 67%

Sammanställning av svar:
Antal valpar 2727
Kullar 850
Antal gånger med valpningskomplikationer 80
Symptom:
Kejsarsnitt: 40 I procent av antal kullar: 4,7%
Värksvaghet 24
Kalkbrist 4
Felläge på valp 9
Död valp 5
För stor valp 4
Moderkaka fastnat i livmoderväggen 2
Fertilitetsproblem:
Hane 4 för lite spermier,ovilja att para, sterila 2st
Tik 11 tik gått tom, blev inte dräktig, tik mist 2 kullar

Procenttalen till höger är antal symptom/annat i förhållande till antalet uppfödda valpar.

Sjukdomar/annat: Anteckning %
5.Bettfel (över, under, tång) 175 överbett: 48 st, Underbett: 93 st, annat bettfel: 13 st 6,4%
6.Avsaknad av incisiver 153 5,6%
7.Avsaknad av premolarer (annat än P1) 25 0,9%
8.Katarakt 11 Vid vilken ålder: 2,1,3,3,5,5,5 år. Bedömd icke ärftlig: 6 st 0,4%
9.Annan diagnos vid ögonlysning 8 Diagnos: y-sömskatarakt, retinopati, ev PRA, distichiasis 0,3%
10.Cherry Eye 33 Ett öga: 21 st, Båda ögonen: 12 st 1,2%
11.Rinnande ögon 197 7,2%
12.Patellaluxation 59 Ett ben: 39 st, båda benen: 16 st 2,2%
13.Höftledsdysplasi 1 0,0%
14.Legg Perthes 9 0,3%
15.Diskbråck 2 0,1%
16.Navelbråck 59 2,2%
17.Ljumskbråck 2 0,1%
18.Kryptorcism 71 En testikel: 53 st, Båda testiklarna: 12 st 2,6%
19.Allergi 8 Slag av allergi: foder, gräs, fjäder, loppavföring, ägg. 0,3%
20.Reaktion i samband med vaccination 31 Lindrig: 14 st, Allvarlig: 14 st 1,1%
21.Öroninflammation 56 2,1%
22.Analsäcksinflammation 27 1,0%
23.Hjärtfel 16 Vid vilken ålder: medfött,1,17 mån,8,12,4 och 13 år 0,6%
24.Blåsljud på hjärtat 13 Vid vilken ålder: 8 v, 6 mån,1,2,3,6,7,8,9 och 10 år 0,5%
25.Urinsten 8 0,3%
26.Urinvägsinfektion 24 0,9%
27.Prostataproblem 3 0,1%
28.Livmoderinflammation 14 Vid valpning/dräktighet: 4 st 0,5%
29.Juvertumör 6 0,2%
30.Leverinfektion 9 0,3%
31.Porta Cava Shunt (levershunt) 1 0,0%
32.Sköldkörtelproblem/thyroid 5 Vid vilken ålder: 3,3,1½,3,1½ år 0,2%
33.Cushing/Addissons sjukdom 8 Vid vilken ålder: 3,3,6,6,10,10,2½ år 0,3%
34.Diabetes 4 0,1%
35.Epilepsi 8 0,3%
36.Cancer 6 akut leukemi 5 år,i urinblåsan, osteosarkom 7 år,testikeltumör 10 år, 0,2%

leukemi, lung-och levercancer
37.Klåda 32 Hormonbetingad: 10 st, annan orsak: 5 st 1,2%

38.Annan sjukdom 13 IBD tarmsjukdom, valp född utan hasled, seborré,kroksvans, halsfluss 0,5%
pankreasinsufficiens, hjärnhinneinflammation, copperhepatopathy

39.Övrigt 18 blått öga 1, korsbandsoperation 5, valp avliden med brusten tarm pga 0,7%
hårboll, hund avliden pga ormbett, gomspalt vid födelse, fel på mjälte,
död i ulcerös kolit, brutet ben,  påkörd, känslig mage, perenialbråck,
njurproblem, åksjuk som vuxen, kroksvans

40.Korthår 20 0,7%

Mentalitet
41.Överdriven rädsla/aggresivitet 32 Hur yttrar den sig: hane "tog över",morrar på karlar, skotträdd, åskrädd, 1,2%

smällare, rädsla för främlingarskygga, osäkra, blyg och försiktig
Överkänslig på signaler
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OBS: Kryssa för vilken ras det gäller! Havanais:……… Bolognese:……..

Denna hälsoenkät är ett led i klubbens uppföljning av RAS, Raspecifika Avelsstrategier.

Den vänder sig den här gången endast till uppfödare med registerat kennelnamn.
Vi vill att du besvarar nedanstående frågor och sänder in enkäten i medföljande kuvert.

Enkäten gäller både hundar i din ägo samt de valpar du har fött upp.
I det fall en av dina inköpta hundar har något av nedanstående symptom, och du vet att uppfödaren till hunden kommer att rapportera 
detta, så är det uppfödaren av hunden som ska ta med det på sitt enkätsvar.

Om du vill komplettera/kommentera ditt svar så går det bra att skriva mer text på baksidan och skriva numret på frågan före.
Tack för din medverkan!
Styrelsen för BBHC.
Eventuella frågor angående enkäten besvaras av Monica Embretsen. Tel 0271-21057 email:tequilavilles2@telia.com

1. Hur många valpar/kullar har du fött upp? valpar ………….. kullar …………..

2. Hur många gånger har du upplevt valpningskomplikationer? …………..

3. Hur har det yttrat sig? (Kejsarsnitt, värksvaghet,etc.) ………………………………………………………………………………………………………...

4. Har du upplevt fertilitetsproblem? I så fall vad? …………………………………………………………………………………………………..........
Hane och/eller tik
Besvara nedanstående frågor med ja eller nej och antal (det går bra att skriva motiverande text på  baksidan av enkäten)

Följande symptom har förekommit/förekommer hos mina hundar och/eller valpar jag har fött upp:

JA NEJ Om, ja, antal hundar/valpar

5.Bettfel (över, under, tång) Vanligaste bettfelet ………………………. ………………………………………….
6.Avsaknad av incisiver
7.Avsaknad av premolarer (annat än P1)
8.Katarakt Om ja, vid vilken ålder? ……………. bedömd icke ärftlig …………..
9.Annan diagnos vid ögonlysning Diagnos: …………………………………….
10.Cherry Eye Ett öga ………….. Båda ögonen ……………
11.Rinnande ögon Ett öga ………….. Båda ögonen …………..
12.Patellaluxation Grad(er) ………….. Ett ben ………….. Båda ben …………..
13.Höftledsdysplasi Grad(er) ………….. En höft ………….. Båda höfterna …………..
14.Legg Perthes En höft ………….. Båda höfterna …………..
15.Diskbråck
16.Navelbråck
17.Ljumskbråck
18.Kryptorcism En testikel ………….. Båda testiklarna …………..
19.Allergi Slag av allergi (se även klåda) ……………………………………………………….
20.Reaktion i samband med vaccination Lindrig ………….. Allvarlig …………..
21.Öroninflammation
22.Analsäcksinflammation
23.Hjärtfel Om ja, vid vilken ålder? …………..
24.Blåsljud på hjärtat Om ja, vid vilken ålder? …………..
25.Urinsten
26.Urinvägsinfektion
27.Prostataproblem
28.Livmoderinflammation Om ja, var det i samband med valpning?........................
29.Juvertumör
30.Leverinfektion
31.Porta Cava Shunt (levershunt)
32.Cushing/Addissons sjukdom Om ja, vid vilken ålder? …………..
33.Diabetes
34.Epilepsi
35.Cancer Om ja, vid vilken ålder och vilken typ? ………………………………………….
36.Klåda Om ja, vilken typ av klåda? (hormonbetingad vid löp etc) ………………………..

Var på kroppen kliar hunden? ……………………………………………………….
37.Annan sjukdom Vilken? …………………………………………………………………………………

38.Övrigt …………………………………………………………………………………………………………..

39.Korthår

Mentalitet
40.Överdriven rädsla/aggresivitet Om ja, hur yttrar den sig?................................................................................
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