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En sammanfattning av hälsoenkäten som skickades ut till 1130 pumiägare och fick 834 svar, en 
svarsfrekvens på 74 procent.

Hur bedömer du hundens 
allmäntillstånd?

Är hunden kastrerad?



Har hunden haft hudproblem?

Hur många år var hunden när den kastrerades?



Har din hund återkommande problem med ögonen?



Av de fem procent som har ögonproblem är 
ögoninflammationer den vanligaste diagnosen. 
Tolv hundar har det. Fyra hundar har linsluxation 
och fyra har grå starr. Tre hundar har skadat 
hornhinnan och tre har retinal dysplasi.
Andra diagnoser är sådana som gäller bara en 
hund. Det finns t ex en hund med glaukom, en 
med Y-sömskatarakt och en med Cherry eye.

Har din hund haft mag eller tarmproblem?

Bland dem som har mag- eller tarmproblem är lös avföring 
och kräkningar de vanligaste problemen. Några får problem 
vid stress, flera har blvit hjälpta av foderbyte.



Har din hund återkommande
problem med urinvägsinfektion?

Har din hund återkommande
problem med halsinfektion?



Har hunden någon gång haft någon form av kramper eller anfall av epileptisk 
karaktär? 

Bland andra infektioner finns t ex 
öroninflammationer, bölder, 
hudinfektioner och juverinflammationer

Har hunden haft hjärtproblem?



Om ja, vilken typ av 
tumör?

Har hunden fått diagnosen tumör/cancer?



Skelett och leder. Ange om hunden har diagnostiserats med något av 
följande: HD, ED, Patellaluxation, Perhtes, Osteokondros.

(Tabellen visar inte alla resultat på övriga diagnoser där de som svarade fyllt i fritt. 
Det finns några till med artros, t ex)



Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?

(Av de 16 pumi som fått diagnosen lever- eller njursjukdom har 15 fått diagnosen i åldern 
8-14 år)

De två pumi som fått diabetes fick det vid 9 respektive 11 år.

Har hunden fått diagnosen Addisons sjukdom?

De fem pumi som fått Addisons sjukdom har fått diagnos vid 2, 3, 5 respektive 9 år.

Har hunden fått diagnosen diabetes?



Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning

Åldern då hormonrubbningen upptäcktes varierar mellan 3 och 10 år.

De pumi som fått diagnosen Cushings sjukdom har fått den mellan 5 och 14 års ålder.

Är tiken behandlad för livmoderinflammation?

Svaren är omräknade så att hanhundsägare som 
kryssat i nej-rutan är borträknade. 7 procent är i 
förhållande till antal tikar som deltog i 
undersökningen.

Åldern då tiken behandlats varierar mellan 8 
månader och 12 år.

87 procent av tikarna som fick 
livmoderinflammation opererades.

10 procent opererades inte men fick 
antibiotikabehandling.

1 tik avlivades.



Har hanhunden fått diagnos 
prostatasjukdom?

Har hunden problem med tandsten?

2,5 procent är i förhållande till antalet 
hanhundar som deltog i undersökningen.

Den vanligaste diagnosen är 
prostataförstoring.

Hos de flesta hundar som fått 
prostataproblem har besvären kommit vid 
sju års ålder eller senare.

På de pumi som saknar tänder är det 
vanligast att en eller båda P4 saknas.



Har hunden drabbats av andra sjukdomar?

Här har hundägarna fått fylla i fritt. Här nämns t ex kennelhosta, öroninflammation, tonsillit, 
borrelia, erhlichia, eosinofilt granulom, diskbråck, ljumskbråck, svamp, kors- och 
ledbandsskador, hälta.



Av de 324 som svarat att de upplevde något i hundens beteende som 
problematiskt är de vanligaste svaren skotträdsla och skällighet.  På den här 
frågan har inte funnits några färdiga alternativ, men vi har gått igenom svaren och 
delat in dem i tre kategorier. 

En är skällighet och olika beteenden som hunden inte lider av men som blir för 
mycket för ägaren. Här är hundar som blir väldigt hoppiga när de är glada, hundar 
som blir som tokiga när de leker med leksaker, hundar som inte ligger lugna om det 
kommer in främlingar i deras hus eller på deras tomt. Hundar som vallar människor 
och hundar som vill jaga djur i skogen.

En annan kategori är skotträdsla och andra rädslor, t ex för ny miljö eller för 
främmande människor. Här återfinns hundar som är rädda för att åka bil, är rädda 
för åska, är rädda för nya människor och hundar som är aggressiva och biter.

Tredje kategorin, annat, är sådant som inte passar in i de andra  två. Exempel: en 
hund skäller på släpkärror, en hund vaktar sin mat mot andra hundar, en hund vill 
ha sina leksaker för sig själv, en hund kissar inne på nätterna.



Har du frågor om hälsoenkäten - vänd dig till någon i SvkFUR:s styrelse. Du hittar kontaktuppgifter på 
www.svkfur.com

http://www.svkfur.com
http://www.svkfur.com

