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OBS! VIKTIG LÄSNING! 

 
Till Alla Westieägare! 

 
Vart 5:te år gör Rasklubben WestieAlliansen en hälsoenkät som vi ber alla ägare till en westie att fylla i.  
Den hittar du på klubbens hemsida www. Westiealliansen.se, och i tidningen WestieNytt nr 2 för 2019. 

 
Varför gör vi nu detta? Vi är väldigt måna om vår ras och vill följa rasens hälsostatus och utveckling 

genom åren.  Det är en viktig del i vårt arbete för att vi ska få en så frisk och glad hund som möjligt även 
i framtiden. 

 
Därför ber vi dig att svara på frågorna så gott det går och har du mer än en Westie,  

ber vi dig fylla i en enkät per hund. 
Det som gäller är: 

 
- SAMTLIGA NU LEVANDE HUNDAR. 

- HUNDAR SOM LEVDE 1/1 2016 men som nu är döda 
- HUNDAR SOM FÖTTS EFTER 1/1 2016 men som nu är döda  

(undantag valpar som dött före 6 veckors ålder). 

 
Du som är UPPFÖDARE ska också fylla i en enkät för var och en av de hundar du själv har. 

 
Hälsoenkäten besvaras anonymt genom att kryssa i de rutor som finns vid varje fråga.  

Ta tid på dig och svara så noggrant du bara kan.  
Visst kan det upplevas lite jobbigt men tänk då på hur viktigt det är, att vi bevarar vår ras så frisk det 

bara går genom att upptäcka eventuella olikheter i tid och hålla koll på de som redan nu finns. 
 

Hur gör jag? 
 

Enklast är att fylla i enkäterna direkt på hemsidan och klicka på skicka. 
www.westiealliansen.se 

 
Annars kan man ta ut enkäten från WestieNytt nr.2 2019 och skicka in den till nedan adress. 

eller 
Kontakta Catharina på telefon eller via mail så hjälper hon dig. 

 
Manuellt ifyllda enkäter skickas till: 

Catharina Hasselgren,  
Storgatan 26 d, 
 749 52  Grillby 

 
Eller maila till Catharina: chasselgren@outlook.com. 

 
Har du problem eller undrar över något, går det bra att ringa Catharina på telefon: 070- 651 61 02. 

 
Vi tackar för din medverkan och hoppas att du förstår vikten av att du fyller i enkäten 

 
Absolut sista dagen är 1/9 -19 men vi är tacksamma för snabbare svar. 

 
TACK! 
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Hundens födelseår: ………… Kön: o Hane o Tik 
 
 
Hur ”aktiverar” Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) 
 
o  sällskap/familjehund      o  rallylydnad o  nosework 
o  lydnad      o  agility     o spår  o  jakt 
o  annat, nämligen ……………………  
 
 
1. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? 
 
o mycket gott o gott o medelgott         o dåligt           o mycket dåligt 
 
Har din westie ofta återkommande problem av något slag? Beskriv i så fall dessa med egna 
ord: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Hunden lever inte längre  
 
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den? …………………………………… 
 
Vad var orsaken till att den dog/ blev avlivad?  …………………………………………… 
 
o Sjukdom 
Vilken? Ev. symptom  ………………………………………………………………………… 
 
o Olyckshändelse   
o Annat, nämligen: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Sterilisering/kastrering 
 
Är hunden steriliserad eller kastrerad?    o Ja o nej 
Om ja, vid vilken ålder ………….. 
 
4. Testiklar-hanar   
 
Har din hane avsaknad av testikel/testiklarnar? o Ja o nej 
Har detta orsakat problem o Ja o nej  
Om ja, hur gammal var hunden då problemen märktes första gången? …………   
 
Beskriv gärna problemen …………………………………………………………  
Behandling? …………………………………………………………………….. 
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5. Hudproblem/klåda/parasiter  
 
Eftersom hudproblem ofta förekommer hos westie (mer än 10%)  är det värdefullt att denna  
fråga besvaras så noga som möjligt. Du får gärna göra egna kommentarer.  
 
A: Har din hund haft upprepade /eller långvariga hudproblem/klåda? o ja  o nej   
 
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?…………………………………………........... 
 
Hur visade sig problemen i huden och på vilken del av kroppen? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Symptom     o klåda o Röda/frenetiskt slickande/inflammerade Tassar  

o anna allergi, nämligen……………………………………………………………. 
 
Har en utredning av hudproblem skett av hudspecialist? o ja o nej 
 
B: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av Parasiter? o ja  o nej   
 
Orsak: 
Loppor o   Löss  o  Rävskabb o   
Annan parasit o  Ange vilken………………………………………………………….…. 
 
Hur fastställdes diagnosen?………………………………………………………………………. 
 
Behandling?………………………………………………………………………………………… 
 
C: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av hudinfektioner o ja  o nej   
 
Orsak: 
Bakterier o   Jästsvamp  o Vet ej o 
 
Hur fastställdes diagnosen?………………………………………………………………………... 
 
Behandling? …………………………………………………………………………………………. 
 
D: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av Allergi? o ja o nej   
 
Orsak: Atopi (luftburen) o  Födoämnesallergi o 
Kontaktallergi o  Annan orsak vilken?...............................………........... 
 
Har diagnosen fastställts genom Pricktest/Blodprov? o ja  o nej  
 
Annan metod/Vilken? ……………………………………………………………………………. 
 
Behandling :t ex Hyposensibilisering ”Vaccin”? Medicin/Vilken? Kost? Övriga åtgärder?  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
Har hunden även haft besvär med Öron?  o ja o nej 
se fråga 6 
 
Har hunden även haft  Mag/tarmproblem                                        o ja o nej 
se fråga 7 
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6. Öron och Ögon 
 
Har hunden någon gång haft problem med öronen?  o ja o nej 
 
Hur ofta? o enstaka tillfälle o mindre än 1 gång/år  o mer än 1 gång/år 
 o mycket ofta 
 
Hur gammal var hunden första gången?…………………………………………………………. 
 
Ange symptom, behandling och diagnos: 
 
………………………………………………………………………………………………..…….... 
 
Har hunden någon gång haft problem med ögonen?       o ja o nej 
 
Om ja, ange ålder, hur ofta, symptom, behandling och diagnos? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Har hunden  även haft Hudproblem?   o ja o nej 
Se fråga 5 
 
 
7. Mag- och tarmproblem 
 
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?  o ja o nej 
 
Om ja, hur ofta? o enstaka tillfälle o mindre än 1 gång/år 
  o mer än 1 gång/år o mycket ofta 
 
Om ja, vilket/vilka 
problem………………………………………………………………………………………………. 
 
Är diagnosen ställd hos veterinär? o ja o nej 
 
 
Om ja, vilken diagnos ställdes?  ……………………………………………………………….… 
 
Behandling?  …………………………………………………………………………………….… 
 
Har hunden  även haft besvär med Hudproblem?  o ja o nej 
Se fråga 5 
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8. Andra infektioner 
 
A. Halsinfektion? o ja o nej 
 

Om ja, hur ofta? oenstaka tillfälle o mindre än 1 gång/år  
o mer än 1 gång/år o mycket ofta  

 
Vid vilken ålder? ………………………………………………………………………………..… 
 
Behandling?  ………………………………………………………………………………….….. 
 
B. Urinvägsinfektion? o ja o nej 
 
Om ja, vid vilken ålder?  …………………………………………………………………………... 
 
Behandling? ………………………………………………………………………………………… 
 
C. Annan infektion? o ja o nej 
 
Om ja, vilken/vilka? Behandling? Ålder?...……………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………..… 
 
9. Hjärtproblem 
 
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel? o ja o nej 
 
Om ja, ange om möjligt diagnosen  …………………………………………………………..… 
 
Vid vilken ålder märktes problemen?  ………………………………………………………..… 
 
Behandling? ……………………………………………………………………………………..….. 
 
…………………………………………………………………………………………………..……. 
 
10. Luftrörsbesvär, problem med andning och hosta 
 
Har hunden någon gång haft svårigheter med andning eller hosta som inte visats vara hjärtfel? 
o ja o nej 
 
Om ja, orsak 
o Lungfibros o Astma o Infektion   o Annan orsak 
 
Vid vilken ålder startade besvären?  …………………………………………………….………. 
 
Behandling?  ……………………………………………………………………………………….. 
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11. Krampanfall, epilepsi  
 
Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av 
epileptisk karaktär?  o ja o nej 
 
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig!  ……………………………………………………………. 
 
Vid vilken ålder började anfallen?  ………………………………………………………………. 
 
Är diagnos ställd hos veterinär? o ja o nej 
 
Om ja, vilken diagnos ställdes?  …………………………………………………………………. 
 
Behandling?  ……………………………………………………………………………………….. 
 
12. Tumörer/Cancer 
 
Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer? o ja o nej 
 
Vilken typ:     
o Juvertumör o Testikeltumör o Annan tumör/cancer  
 
Om annan, vilken?  ………….…………………………………………………………………..… 
 
Behandling?  …………………………………………………………………………………..….... 
 
13. Skelett och leder 
 
Ange om hunden har (har haft) något av följande: 
 
o CMO (inflammation i käkbenet)  oHD (höftledsdysplasi)  
o Perthes (förtvining av höftkula)  o Korsbandsskada  
o Patellaluxation (rubbat läge av knäleden) 
o Annat, nämligen ……… ……………………………………………………………………..… 
 
14. Njurar och lever 
 
Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom? o ja o nej 
 
Ange om möjligt vilken diagnos  …………………………………………………………………. 
 
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?  ……………………………………………………….... 
 
Behandling  ………………………………………………………………………………………... 
 
15. Diabetes 
 
Har hunden fått diagnosen diabetes? oja onej 
 
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?……………………………………………... 
 
Behandling?……………………………………………………………………………………..…. 
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16. Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken) 
 
Har hunden fått diagnosen Addison?   oja onej 
 
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?………………………………………………. 
 
Behandling?…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
17. Annan Hormonrubbning 
 
A. Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning?  o ja o nej 
 
Vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?.............................................................................. 
 
Behandling/åtgärd:………………………………………………………………………………… 
 
B. Har hunden fått diagnosen Cushings sjukldom ? o ja o nej 
 
Vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?...................................... 
 
Behandling/åtgärd:…………………………………………………………………………………. 
 
C. Annan hormonrubbning vilken?    
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?:……………………………………………………….. 
 
Behandling/åtgärd:………………………………………………………………………………… 
 
18. Livmoderinflammation – Tik 
 
Är tiken behandlad för livmoderinflammation? o ja o nej 
 
Om ja, vid vilken ålder?……………………………… 
 
Fick hon sjukdomen i samband med: 
 
o löpning?  o parning?  o valpning? o annat tillfälle 
 
Behandling:   
 
o operation  o antibiotika  
 
19. Kejsarsnitt – Tik (frågan besvaras endast av uppfödare) 
 
Har tiken haft kejsarsnitt? o ja o nej 
 
Om ja, vid vilken ålder?……………………………. 
 
Orsak: ……………………………………………………………………………………………….. 
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20. Prostatabesvär – Hane 
 
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom? o ja o nej 
 
Ange om möjligt diagnosen  …………………………………………………………………….... 
 
Vid vilken ålder upptäcktes besvären?  ……………………………………………………….… 
 
21. Tänder 
 
Har hunden tandsten? o ja o nej 
 
Har hunden tillväxt tandkött?  o ja o nej 
 
Har hunden haft tandlossning? o ja o nej 
 
Vid vilken ålder uppstod problemen? ………………………………….. 
 
Behandling?………………………………………………………………………………………… 
 
22. Andra sjukdomar 
 
Om hunden haft andra sjukdomar, ange vilka. Ange också hundens ålder och behandling  
 
………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….….. 
 
23. Beteende 
 
Anser Du att hunden uppför sig som Du förväntade Dig när Du skaffade westie?  
o ja o nej 
 
Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? 
o ja o nej 
 
Om ja, beskriv kort problemet (t ex skotträdsla, skygghet, hundilska, skällighet) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Som avslutning ber vi Dig svara på följande fråga: 
 
Är Du nöjd med Ditt val av ras? o ja o nej 
 
Skulle du kunna tänka dig att skaffa westie igen?  oja onej 
 
Försök att ge en kort motivering till svaret! 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Tack ännu en gång för Din medverkan! 


