
Pyrreägare i hela landet

Svenska Kennelklubben har ålagt alla rasklubbar att göra en hälsoinventering i sin 
ras.
Detta kräver ett stort samarbete inom rasen och är viktigt för att uppfödarna inom vår 
ras ska kunna bedriva en seriös avel och verka för att pyrenéerhunden förblir en 
sund och trevlig hund.
Det är väl en sådan hund vi alla vill ha!
För att vi ska kunna göra denna inventering måste vi få in information om 
hälsotillståndet hos så många pyrenéerhundar som möjligt.
Vi har sammanställt en enkät som skickas ut till alla medlemmar i klubben. Den 
kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida, http://www.pys.se

Syftet är inte att kartlägga vilka hundar som har drabbats av någonting, utan att ta 
reda på vilka problem vi har i rasen och hur vanligt förekommande de är.
Hundarna ska vara minst 2 år då man skickar in svaren. Det kommer att finnas två 
olika enkäter, en huvuddel med ett större antal frågor och en bilaga som man ska 
använda sig av om hunden drabbas av någonting efter att man skickat in enkäten. 
Den första huvuddelen ska man bara skicka in en gång, medan bilagan (nr: 2) kan 
skickas in hur många gånger som helst. Det kan ju hända ganska mycket under ett 
hundliv.
Om Du av någon anledning har varit tvungen att ta bort Din hund före två års ålder är 
vi mycket tacksamma om Du vill fylla i enkäten i alla fall.

Vi vill inte ha några namnuppgifter på vare sig ägaren, hunden eller uppfödaren. 
Undersökningen ska vara helt anonym och svaren kommer att sammanställas av 
avelskommittén och redovisas årligen.

Har Du några frågor angående denna undersökning vänd Dig till någon i 
avelskommittén eller till vår sekreterare.

Maud Söderberg
Tfn 018-37 40 87

018374087@telia.com

IngelaMattisson-Sandström
Tfn 0415-800 88

viskalys@telia.com

Rose-Marie Parkhed
Tfn 0340-300 23

rose-marie.parkhed@telia.com



Enkätundersökning för hälsoinventering av Pyrenéerhund
(En hund/blankett)

Bilaga 1

Hundens ålder ____.       Kön:         Hane  □     Tik □

 LEDER

Hade Din hund problem med hälta då den växte upp från valp till vuxen hund?  
    Ja □    Nej □
Om Du svarat ja:
Hur länge varade problemen? ______________________________________

Krävde det veterinärkontakt?_______________________________________

Vilken diagnos fick hunden?_______________________________________

Har Din hund haft problem med hälta i vuxen ålder av så allvarlig art att det krävt 
veterinärkontakt?     
 Ja □    Nej □ 

Om ja – vilken diagnos fick Hunden?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________

 ALLERGI – INFEKTIONER

Har Din hund haft problem med öronen av så allvarlig art att det krävt 
veterinärkontakt?   Ja □  Nej  □

Om Du svarat ja – vilken diagnos fick hunden 
_________________________________________________

Är det ett återkommande problem? ____________________________________

Lider Din hund av veterinärdiagnostiserad allergi? Ja  □    Nej  □   
Om Du svarat ja
Är det problem med:              Mage/tarm □

Huden □
Annat □

Har Din hund haft fukteksem av så allvarligt slag att det krävt veterinärkontakt?
Aldrig □
Högst två gånger □
En eller flera gånger per år                                  □



Har Din hund haft återkommande besvär med urinvägsinfektion? Ja  □    Nej  □
 NERVSYSTEMET

Har Din hund haft kramper?  Ja  □   Nej  □
Om ja, vid vilken ålder debuterade de?                ___________
Har Din hund fått diagnosen epilepsi? Ja  □   Nej  □

 SKÖLDKÖRTELN
Har Din hund problem med sköldkörteln?              Ja  □   Nej  □
Har diagnosen Hypothyreodism ställts?                  Ja  □   Nej  □
Om ja, medicinerar Din hund regelbundet?          

_____________________________

 NJURAR
Har Din hund haft problem med njurarna?            Ja  □   Nej  □
Vilken diagnos har ställts?                                  

_____________________________

FERTILITET

Speciellt för hanhundar

Testikelstatus:
Båda testiklarna är på plats i pungen □
Bara en testikel är på plats i pungen □     
Ingen testikel är på plats i pungen □
Vet ej □

Har Din hund haft problem med prostata?      Ja  □   Nej  □
Om Du svarat ja – är den frisk nu?____________________________________

_______________________________________________________________

Speciellt för tikar:

Hur gammal var Din tik då hon löpte första gången?         ___________________
Löper Din tik regelbundet?      Ja  □      Nej  □

Hur många månader är det mellan löpperioderna?  _________________
Har Din tik drabbats av livmoderinflammation?    Ja □    Nej  □
Om Du svarat ja – vilken behandling fick hon?

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________



 ÖVRIGT

Har Din hund korrekt bett?      Ja  □   Nej  □   Vet ej   □

Om Du svarat nej – vilken typ av bettfel? ____________________________

Har Din hund dubbelsporrar på båda benen bak?     Ja  □   Nej  □

Lider Din hund av någon annan sjukdom eller har haft några andra problem som 
krävt veterinärvård? 
___________________________________________________________________

_______________________

___________________________________________________________________

_____________________

Om Din hund inte längre är i livet, av vilken anledning dog den/togs den bort?

________________________________________________________________

Hur gammal blev den? ____________________

Vad anser Du är det absolut bästa med den ras Du valt?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vad har varit det största problemet med Din hund? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vad skulle Du vilja att Din rasklubb engagerade sig i, eller vilka aktiviteter skulle Du 
önska att klubben arrangerade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tack för att Du ville medverka i hälsoundersökningen
och bidra till ökad kunskap om Pyrenéerhunden!


