
Presentation 
enkät Svensk Vit 
Älghund
sammanfattning av 253 svar



Av dessa var: Tikar 53,4 %    Hanar 46,6 
                         88,9 % lever idag      (+ 2018-2022)





Av 253 svar: Ålder mellan 0-10 år.  88,9 % lever i dag
Ålder då hunden avled:

0-3 år : 10,3%
Allergi, olycka

4-6 år: 31%
Allergi, Lam i korsrygg vid parning, inre blödning, avlivad pga D-höft, livmodersjukdom, 
avlidit vid älgjakt, temperamentsproblem, olycka

7-9 år 24,1%
Lam i korsrygg vid parning, ont i kroppen, stroke

10-12 år 34,5%
Cancer i fyra fall, två fall med stroke.



Har din hund haft långvariga hudproblem, klåda? 
Ja 14%  Nej 86%

Hudproblemen debuterade vid, 33 svar
ålder 0-4 år 54%

ålder 4-8 år 46% 

Svar i fritext:
17 svar totalt varav 10 har svarat:
Röd, irriterad hud, eksem, klåda, sår, gnager på huden.

7 har svarat:
Sår nos trolig orsak lite pigment, bortopererade talgkörtlar, laxallergi, 
sårskorpor runt mun och nos, röd runt ögonen, inga hudproblem, ++











                         Orsak till hudproblem  

Ex: jästsvamp, bakterier, Demodex

11 svar totalt:
Byte av torrfoder hjälpte mycket
Allergi, 3 svar
Bakterier 
Bakterier +torr röd hud
Slickar tassar och under magen
Tror det är stovallergi??
Inga problem
Demodex
Fukt









Har diagnos ställts genom annan metod/ vilken?
Totalt 14 svar

Blodprov: 6 st
Uteslutningsmetod, foder: 6 st
Autoimmun sjukdom(penfigus foliaceus): 1 st
Biopsi: 1 st





                  
                      Ange eventuell diagnos:  14 svar

  Ej genetisk katarakt.
Kliande ögon pga allergi
Rinner från ögonen, började vid ca 10 års ålder
Får smuts i ögonen vid varje jakt
Ögoninflammation (lindrig)
Skada på ögat av en klo
Sår, tørre tårekanaler
Tette tårekanaler
Katar





      Om ja, ange ögonlysningsresultat: 19 svar

16 stycken utan anmärkning
1   möjlig allergi
1   PRA
1   Vet ej, veterinären rekommenderade årlig undersökning























kopiera kastrerad



       Testiklar kopiera



skendräktig kopiera













      Fördelning mellan antal levande och dödfödda valpar  20 svar

Levande                                       Dödfödda                            Ytterligare svar:
    6                                                       2                                                            
    9                                                       0                                     2 svar:  Alla lever    
  11                                                       1                     
    9                                                       2                                    70% dödfödda
    9                                                       4                                       
  11                                                       0                                       
  11                                                       1                  
  12                                                       0                                    1 död, kejsarsnitt
    1                                                       6                 
    6                                                       0                 
    8                                                       0
  12                                                       0
    4                                                       0




