
[Skriv här] 

 

Sammanställning nya enkäten 2021 

 
418 inkomna enkätsvar 

1) Är din hund renrasig italiensk vinthund? 

 

2) Är din italienska vinthund registrerad Svenska Kennelklubben (SKK)? 

 

3) Hur gammal är din hund (Svara gärna med antalet år och månader) 

Kommentar: Svaren inkluderar hundar från 4 månader till 15 år 

4) Vilket kön är din hund? 

 

ja 412 nej 4 vet ej

ja 384 nej 34

hane 227 tik 191



 

5) Har din tik någonsin haft livmoderinflammation? 

8 ja, 183 nej 

6) Blev din tik kastrerad pga livmoderinflammationen? 

Alla 8 tikar med livmoderinflammation blev kastrerade. 

7) Har din tik haft valpar?  

 

8) Upplevde du din tiks valpning som lätt/problemfri? 

56 ja, 5 nej 

9) Behövde in tik uppsöka veterinär för att få hjälp med valpningen? 

 Av de fem tikar som hade valpningsproblem uppsökte tre veterinär för hjälp med valpningen. 

10) Slutade valpningen med kejsarsnitt? 

Alla tre tikar som besökte veterinär fick snittas. 

11) Är din hunds båda testiklar välutvecklade och placerade i pungen? 

 

12) Har din hund problem med prostatan? 

Två hundar hade problem med prostata. 

ja 62 nej 129

ja 178 nej 39



 

13) Blev din hund kastrerad pga problem med prostatan? 

Båda två blev kastrerade till följd av problemen med prostata. 

14) Har din hund någonsin brutit något ben?  

 

15) Vid vilken ålder bröt din hund sitt ben? Glöm inte skriva om det är månader eller år i ditt svar 

under 6 månader 16 

6 - 12 månader 17 

13 - 24 10 

över 2 år  3 

 Kommentar: Bland enkätsvaren förekommer hundar som brutit ben mer än en gång. 

16) Blev din hund helt återställd? 

Tre hundar blev ej helt återställda efter benbrottet. 

17) Har din hund kroksvans?  

 

 

ja 45 nej 373

ja 33 nej 385



 

18) Har din hund någonsin brutit svansen?  

 

19) Behövde svansen amputeras? 

Fyra hundar behövde amputera svansen efter brottet. 

20) Vid vilken ålder bröt din hund sin svans? 

under 6 månader 11 

6 - 12 månader 20 

13 - 24 5 

över 2 år  14 

 Kommentar: Två hundägare visste inte när, en hade medfödd kroksvans 

21) Har din hund problem med sina tår eller klor 

Sex stycken har angett problem med tår eller klor. 

22) Beskriv problemet 

Långa pulpor, svårklippta klor 
Bryter ofta sporrarna 
Dåliga klor som lätt går sönder 
Långa klor, även om jag trimmar dem ofta 
Senskada på en tå 

23) Har din hund haft hud- eller pälsproblem?  

 

ja 53 nej 365

ja 44 nej 374



 

24) Vilken diagnos fick din hund för sina hud/pälsproblem? 

Födoämnesallergi 
underfunktion i sköldkörteln 
ingen diagnos, men håravfall på ryggen 
hans öronsnibbar började blöda mycket 
allergi mot ev födoämne 
marginell seborré samt fukteksem (tassar) 
svampinfektioner i öronsnibben 
under utredning, ingen fast diagnos ännu 
allergi 
CDA 
minns inte, områden med mycket lite päls/särskilt tunn päls 
ingen, var några konstiga utslag 
allergi mot fågel 
tappat mycket hår bara 
odiagnostiserad 
ingen 
mjäll 
aterom 
ingen än, under utredning med misstänkt CDA 
allergi mot bl a pollen och kvalster 
eksem när hon äter anka 
ingen diagnos och inget som besvärar hunden, blir tunnhårig över ryggen under vinterhalvåret 
kvalsterallergi 
inget kontrollerat med vet 
min egen diagnos 
väntar på svar 
inget 
torr 
pågående allergiutredning, troligtvis foderallergi 
ingen, det är finnar, troligtvis till följd av allergi mot katt 
ingenting 
ej fått 
CDA 
ingen, förmodligen tonårsfinnar 
ingen diagnos, tunn päls, nästan kala fläckar 
foderallergi + fettknölar 
har ingen diagnos 

26) Har din hund haft allergi? 

 

ja 28 nej 390



 

27) Vilken diagnos fick din hund för sina allergiproblem? 

Födoämnesallergi 
Födoämne 
foderallergi 
foderallergi 
matallergi, ospec 
pågående allergiutredning, troligtvis foderallergi 
allergi mot köttprotein 
allergi anka 
ingen, oklart vad det är allergi mot 
? 
atopi, omgivningsallergi, flera sorters kvalster och pollen 
vet ej, får nässelutslag av något under sommartid 
allergi, oklar 
kräkskvalsterallergi 
odiagnostiserad pga det händer så sällan och utan bekräftad gemensam nämnare 
nässelutslag för mögel 
ingen diagnos. Fått nässelutslag och angioödem vid ett tillfälle, men ingen åtgärd 
reaktion på vaccin 
dom vet inte 
autoimmun 
 

28) Har din hund haft problem med magen? 

 

29) Vilken diagnos fick din hund för sina magproblem? 

Ingen, endast lös i magen och bajsade mkt pga foderkänslighet 
stressmage, känslig mage och tarm 
orolig mage i samband med stress. Kan ”bajsa på sig” 
pankreatit 
lindrig magkatarr 
magkatarr 
magkatarr 
magkatarr 
magkatarr kronisk 
magkatarr 
magkatarr 
magkatarr 
ingen 
känslig 
känslig mage 
känslig mage 

ja 70 nej 348



 

känslig mage 
känslig tarm 
känslig tarm, fick veterinärfoder som vi gått på i ca 6 månader. Nu när han vuxit till sig upplever jag 
han mer ”tålig” i magen och kan äta annat foder också som inte är veterinärfoder rekommenderat 
för honom. 
magsyra, känslig mage 
ingen diagnos, ”känslig mage” 
allmänt känslig 
äter veterinärfoder mot känslig mage 
möjligtvis känslighet, inte helt utrett ännu 
ingen, men magen är känslig 
inget speciellt, bara känslig 
gastrit 
ingen 
kräkningar 
annan mat när hon var liten 
mejeri 
ingen diagnos 
bråck på tarmen 
reaktion mot smärtlindrande medicin, Metacam 
odiagnostiserad, troligen ätit något dåligt 
gastrit 
kronisk mag och tarm inflammation 
magsjuka 
magsjuka 
ingen diagnos. Hennes mage klarar inte vissa foder (blodblandad diarré och kräkningar) 
ej diagnostiserad 
ingen diagnos men ändrad kost 
bukspottkörtelinflammation 
inget kontrollerat 
ingen 
inget 
ätit något som orsakade en inflammation i magen 
har just upptäckts förhöjda lever- och gallsyrevärden, men ingen diagnos ännu 
ej diagnostiserad 
allergi mot köttprotein 
bara varit lös i magen vid fel kost 
urinvägsinfektion 
tjocktarmsinflammation 
ingen diagnos, oklart vad det var 
ingen diagnos 
ingen diagnos 
har ingen diagnos 
de hittade inget specifikt men rekommenderade specialkost 
fick medicin pga eventuell förgiftning och reagerade på dom 
kronisk tarmsjukdom 
kronisk gastrit, kronisk inflammationstillstånd i mage/tarm 

 

 



 

30) Hur ofta borstar du din hunds tänder?  

 

31) Har eller har din hund haft tandsten?  

 

 

32) Har din hund fått sin tandsten borttagen? 

 

33) Har din hund tandlossning? 

78 ja 

 

dagligen 61 varannan dag 50

någon gång i veckan 136 någon gång i månaden 87

borstar inte 84

ja 239 nej 179

ja, av mig/vän/privatperson 17 ja, av veterinär 152 nej 40



 

34) Efter avslutat tandbyte från valptänder till vuxentänder saknades det någon vuxentand? 

 

P1 
Ja men vet ej namn 
P2 nedre käke båda sidor 
allt har varit ok på alla 4 tikar jag har nu 
Ej tappat alla valptänder ännu 
P1 
ja, har ej tillgång till papper på spec tand fn 
ja, vet ej namn 
ingen aning inte kollat men det ser ut som det ska 
ja, en tand i underkäken på höger sida 
inte tappat alla tänder än 
tror inte det 
P1 
 
Kommentarer: unga hundar, okunskap om bett 

35) Har du ögonlyst din hund? 

 

 

36) Vilken/vilka ögondiagnos har din hund? 

Vitreusprolaps 
Vitreus prolaps 
vitreousprolaps 

nej 257 vet ej 12 ja 173

ja, hundens ögon utan anmärkning (friska) 117

ja, hunden har en eller flera ögondiagnos(er) 255

nej 46



 

vitreousprolaps 
vitreusprolaps 
vitreusprolaps 
vitreoprolas 
lindrig vp på vänster öga står i protokollet 
lindrig vitruos prolaps på ett öga 
vitrous prolaps på ett öga 
vitreus prolaps på båda ögonen 
vitreusdegeneration 
vitreusdegeneration och vitreusprolaps. Extremt lite enligt veterinär men det finns där 
begynnande gråstarr, glaskroppsframfall 
1 st ua 
1 st vp 
1 st vp 
1 för ung att lysa ännu 
katarakt (ålder) 
vet ej vad det heter 
glaukom 
katarakt 
glaskroppsframfall 
gråstarr 
ögonglobs framfall 
vet inte vad den heter, en kronisk inflammation 
lite katarakt, ej ärftligt 

37) Har din hund epilepsi? 

 

39) Vid vilken ålder fick din hund första epilepsianfallet? 

0 – 1 år 2 

1 – 2 år 5 

2 – 4 år 10 

5 år eller äldre 11 

Kommentar: okänd ålder pga omplacering (svårt att svara på då hon är en omplacering) 

 

ja 33 nej 385



 

40) Är din hund kastrerad?  

 

 

41) Vid vilken ålder blev din hund kastrerad? 

0 – 1 år 24 

1 – 2 år 44 

2 – 4 år 33 

5 år eller äldre 35 

Kommentar, ett enkätsvar angav hundens födelseår, ej möjligt att ta fram hundens ålder pga anonymitet eller 
avsaknad av svar. 

42) Vad var anledningen till din hunds kastrering? 
 
Kommentar: Några av den angivna enkätsvaren: 
hade en sten i buken 
eftersom jag inte ville para honom, tyckte jag att det var lika bra (lugnast så) 
översexuell 
oavbrutet juckande bredvid hanar och tikar han tyckte var intressanta 
kirurgiskt, gjorde kemisk kastration vid 8 månader – han blev otroligt stressad av löptikar vilket gjorde att 
magen krånglade 
Han var väldigt orolig, kunde inte slappna av på kvällen. Många tikar i omgivningen 
urinsten 
han lever med tik 
har också en tik 
bråck 
perinealbråck 
fick epelepsianfall efter varje chipkastrering 

43) Har din hund problem med sitt hjärta 

Tio hundar anges ha hjärtproblem. 

44) Vilken hjärtsjukdom har din hund? 

hjärtljud som kom nu när hon har blivit gammal 
litet blåsljud 
blåsljud 
litet hjärtklaffsläckage 

ja 139 nej 273



 

mitralis endokardos 
lätt blåsljud på äldre dar, inget som har behövts behandle, inge besvär 
MMVD 

45) Har eller har din hund haft cancer/tumörsjukdom? 

21 hundar angavs ha haft cancer/tumörsjukdom. 

46) Vilken cancer/tumörsjukdom har din hund? 

9 x juvertumör 
juvertumör + lipoma 
flertal juvertumörer (godartade) 
förändringar i testikeln 
en mindre tumör på bringan men ej bröstvävnad 
Vet ej! Antagligen godartade! Kulor lite här o där på kroppen! 
Små enstaka hudtumörer. Enligt vet ej behov att opereras bort. 
mastocytom 
Tumör, minns ej namnet men allt är borta tack vare operation 

47) Har din hund problem med sina öron? 

Öronproblem angavs på femtom hundar. 

48) Har din hund känsliga trampdynor? 

Fyrtio hundar hade känsliga trampdynor. 

50) Är din hund nervös eller skotträdd (rädd för fyrverkerierna)  

 

 

 

 

 

ja 100 nej 318


