
SAMMANSTÄLLNING HÄLSOENKÄT PUMI 
 

Här följer en sammanställning av hälsoenkäten som låg ute runt 
årsskiftet 2014/2015. Önskas något mer fördjupat svar hör gärna av er. Vi har 
fått in 204 svar, av de som svarade hade 110 tikar och 89 hanar. Nio hundar är 
norska importer, sex finska, fem från Ungern och en från Schweiz. På hanarna 
var medelhöjden 45 cm med ett spann på 39-54 och när det gäller tikarna var 
medelhöjden 41.5 cm med ett spann på 35-50. 

 
Vad använder du din hund till? 
95% sällskap, 42% utställning, 28,5% avel, 48% agility, 27% spår, 43,5% lydnad 
och12,5% vallning. 
 
Allmäntillstånd 
Mycket gott 71,6% 
Gott 17,3% 
Medel gott 9,1% 
Dåligt  2,5% (5 st) 
Mycket dåligt 0,5% (1 st) 
 
Om inte hunden anses må bra beror detta bl.a. på muskelproblem/lätt hälta 
och ryggproblem. Epilepsi, höfter, urinsten, klåda, dåliga tänder samt stress och 
rädsla är annat som nämns. 
 
Utav de 204 hundarna är 21 döda.  Sju (3%) pga sjukdom, sex (3%) pga 
temperament, sex (4%) övrigt och två  pga olycka/skada. Hundarna som 
avlivades pga temperamentsproblem var mellan 3,5 och 7 år gamla. Nio av 
hundarna blev mer än 10 år. Sjukdomarna är kramper, 
hjärnhinneinflammation, diabetes, hjärnblödning, artros, rts7 syndrom och 
blindhet (vid 12 års ålder) 
. 
Sterilisering/kastrering. 
25,4% (48 st) hundar är steriliserade/kastrerade. 
Av dessa har 48% (21 st) kastrerats pga beteendemässiga orsaker och 57% (25 
st) av medicinska skäl. 
 
Hudproblem/klåda ( upprepad/långvarig) 
13,9% (27 st) har problem med huden. Problemen debuterade vanligtvis när 
hunden var årsgammal. Av de som har problem är klåda störst problem, 
därefter håravfall och mjäll. Hudproblemen har bestått av parasiter, 



hudinfektioner och på 18 hundar av de som svarat ja består problemet av 
allergi. I första hand atopi följt av födoämnesallergi. 
 
Öron. 
13,6% (27 st) har problem med öronen – merparten av dessa, endast vid 
enstaka tillfällen. 
 
Ögon. 
14,9% (29 st) anger att de har problem med ögonen –  rinnande ögon, 
ögonkatarr, cherry eye och linsluxation nämns. 5 av hundarna har problem 
mycket ofta.  
46,4% (78 st) av hundarna i enkäten är ögonlysta. 51 %. Alla var u.a förutom en 
som har en diagnos. 
 
Mag & tarm problem. 
22,3% (44st) svarar att de har problem. Av dessa 30% (13 st) mycket ofta. Det 
rör sig om känslig mage, inga allvarliga problem men som förorsakar visst 
besvär. 
 
Andra infektioner. 
6,7% (13 st) har drabbats av ex borrelia, anaplasma, kennelhosta och urinsten. 
 
Hjärtproblem. 
2% (5 st) har uppgivit att de har hjärtproblem, 2 st har blåsljud på hjärtat. I 
övrigt oregelbunden hjärtrytm, aorta stenos och mitralisendokardos. 
 
Epilepsi 
4,5% (9 st) a hundarna har haft krampanfall/epilepsi. 3 av dessa har annan 
förklaring (tex borrelia) än epilepsi. 4 st har/har haft kramper vid enstaka 
tillfällen, 2 st mer än en gång/år och 3 av hundarna uppges ha krampanfall 
mycket ofta. 
 
Tumörer. 
5,1% (11 st) har någon typ av tumör, utav dessa är 30% (3 st) juvertumörer, 1 st 
testikeltumör. Tumörerna har upptäckts efter 6 års ålder med ett undantag. 
 
Skelett & leder. 
Kroksvans 13% (5st), patellaluxation 19,7% (7 st) & sporrar på bakbenen 7% 
(13st). 



86,5% av hundarna är höftledsröntgade med resultatet, 59,6% A, 27% B, 14,7% 
C, 0,7% D, 0,7% E. (OBS något mer än 100% då en del uppgivit båda höfternas 
reultat). 77 hundar är ED-röntgade och av dessa är 90,6 ua. Av de hundägare 
med hundar som har konstaterad leddefekt anser övervägande del (85%) att 
hunden inte har problem med detta. 
 
Skendräktighet. 
35%(40 st) uppger att deras tikar blir skendräktiga, av dessa 43,6% (17 st) i hög 
grad. 
 
Livmoderinflammation. 
6,4% (7st) har fått livmoderinflammation, 3% (6st) pga löpning och 1%(1st) pga 
valpning. 
 
Prostatabesvär. 
3,1% (4st) har/haft prostatabesvär. 
 
Bett 
Underbett  2 st, Tandförluster 5,1% (9st) P1,P2 och P3, tandlossning 2,2%  (4st).  
20% (39 st) uppger att dom har problem med tandsten. 
 
Olycksfall. 
22% (42 st) uppger att dom råkat ut för olycksfall som lett till veterinär vård. Av 
dessa var 
15,4% (6st) pga bitskador från hundslagsmål och1st pga ormbett.  
 
Beteende. 
86% (166 st) anser att hunden beter sig som dom väntat sig. 
Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? NEJ 63,5% & JA 
36,5% 
De som svarat ja uppger framförallt problem med stress, skällighet, vakt, 
rädsla, ljudrädsla och separationsångest. Fullständig lista på hemsidan 
 
Är du nöjd med ditt val av hundras? JA 98% NEJ 3,1% 
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny puli igen? JA 93,3% NEJ 7,3% 

Avslutningsvis, några skäl till varför man vill ha en pumi: smarta, 

arbetsvilliga, lojala, roliga, fäller ej, lättlärda, alert. Jag har också läst kommen-

tarerna om enkäten och ber om ursäkt för en och annan miss. Tack än en gång 

för att ni tog er tid att delta. //Monika Bivall  


