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2013 Hudproblem/Klåda/Parasiter. 

Totalt svarad 102 st Ja på frågan ( 20,6 %). 7st svarade inte på frågan 

2008 Hudproblem/Klåda/Parasiter. 

Antal svar totalt 99 st (17,7 %).  6 st svarade inte på frågan 
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41 
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Vid vilken ålder debuterade hudproblemen totalt 

2013.   
    
  ålder amtal %   
    
  > 6 mån.   17 16,7   
   6 mån. - 1 år 28 27,5   
  > 1 år -2 år 15 14,7   
  > 2 år- 5 år 22 21,6   
  > 5 år - 8 år 7 6,8   
  > 8 år    4 3,9   
  angav ej ålder 9 8,8   
  102 100   
    
  Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos  60 st (58,8%) westie. 
  Besökt hos hudspecialist  hade 52 st gjort.    
  Några svar saknade ålder.   
                

Vid vilken ålder debuterade hudproblemen?

ålder antal %

 <6 mån 21 21,2
 6 mån-1 år 22 22,2
> 1 år-2 år 23 23,2
> 2 år-5 år 20 20,2
 > 5 år 7 7,1
svarade inte 6 6,1

99 100

66 st eller 67 % av alla hudproblem dök upp före 2 års ålder

55 st hade varit hos hudspecialist, 36 hade inte varit hos hudspecialist,
8 st svarade inte på frågan

Vid vilken ålder debuterade hudproblemen totalt 

 2008 
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Översikt: Ålder när hudproblemen startade. Hanar och Tikar 2013 

                

  
Av totalt 287 rapporterade tikar 2013 svarade 50st (17,4%)  

"Ja "  

  på hudproblem   
    

  ålder amtal %   
    
  > 6 mån.   8 16,0   
   6 mån. - 1 år 10 20,0   
  > 1 år -2 år 10 20,0   
  > 2 år- 5 år 10 20,0   
  > 5 år - 8 år 2 4,0   
  > 8 år    4 8,0   
  angav ej ålder 6 12,0   
  50 100,0   
    
    

  Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos 28st (56,0%) tikar 
  Besökt hos hudspecialist  hade 28 st gjort.    

  Många svarade inte på frågan.    

                

                

  
Av totalt 207 rapporterade hanar 2013 svarade 52 st 

(25,1%)  "Ja "  

  på hudproblem.   
    
  ålder amtal %   
    
  > 6 mån.   9 17,3   
   6 mån. - 1 år 18 34,6   
  > 1 år -2 år 5 9,6   
  > 2 år- 5 år 12 23,1   
  > 5 år - 8 år 5 9,6   
  > 8 år    0 0,0   
  angav ej ålder 3 5,8   
  52 100,0   
    
    

  
Hudproblem debuterade före 2 års ålder hos 32 st (61,5% ) 
hanar. 

  Besökt hos hudspecialist  hade 24 st gjort.    
  Några svar saknade ålder.   
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Översikt: Ålder när hudproblemen startade. Hanar och Tikar 2008 

Av totalt 244 rapporterade hanar svarade 58 st "Ja" på hudproblem 

ålder antal %

<6 mån 16 27,5
6 mån-1 år 12 20,6
> 1 år-2 år 11 18,9
> 2 år-5 år 14 24,1
 > 5 år 2 3,4
svarade inte 3 5,5

58 100

39 st eller 67 % av alla hudproblem dök upp före 2 års ålder

34 st hade varit hos hudspecialist, 20 hade inte varit hos hudspecialist.
4 st svarade inte på frågan

Av totalt 314 rapporterade tikar svarade 41 st "Ja" på hudproblem.

ålder antal %

<6 mån 5 12,2
 6 mån-1 år 10 24,4
> 1 år-2 år 12 29,3
 > 2 år-5 år 6 14,6
> 5 år 5 12,2
svarade inte 3 7,3

41 100

27 st eller 66 % av alla hudproblem dök upp före 2 års ålder

21 st hade varit hos hudspecialist, 16 hade inte varit hos hudspecialist. 
4 st svarade inte på frågan
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Olika typer  av hudproblem och ”kombinationer” av hudproblem 
bland  de som svarade ”JA” i enkäten 2013 . 

Fördelning Allergier, hanar och tikar, Samma hund kan ha flera typer av allergi. 
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Kommentar till olika typer av Hudproblem 2013: 
Parasiter:  
Några uppfödare angav rävskabb som ett återkommande problem som man åtgärdade med egenvård. 
Detta har inte rapporteras som hudproblem i enkäten. Påpekas bör att det är alltid viktigt att åtgärda 
parasiter så fort som möjligt eftersom hudinfektioner lätt kan uppkomma när hunden kliar sig. 
Dermodex rapporterades från hanar 4 st  och tikar 2 st. 
 
Hudinfektion: Infektioner  orsakade av jästsvamp var nästan dubbelt så vanliga hos tikar som de som 
orsakades av bakterier..Hos hanhund däremot var båda infektionerna lika vanliga Många hundar med 
”röda tassar” rapporterades i enkäten både bland ”hudproblem” och  de som  bara tog upp dessa 
besvär i allmänhet. 
 
Allergi:  Hanar:  Atopi  luftburen 9st  Födoämnesallergi  20 st, Kontaktallergi 3 st ,  kvalsterallergi  4 st . 
Tikar: Atopi 10 st, Födoämnesallergi 15 st, Kontaktallergi 2 st  Två st svarade inte på frågan.  
Samma hund kan ha olika typer av allergier.. En hanhund hade Födoämnesallergi + Kontaktallergi. Två 
tikar hade : Atopi +Födoämnesallergi  och två rapporterades med  Atopi +Födoämnesallergi + 
kontaktallergi. Födoämnesallergierna har ökat för båda könen.. 
 
Parasiter+Hudinfektioner:  Har minskat. Effektiva ”spot-on” medel används av de flesta. I de 6 fall av  
Demodex som angavs fanns hudinfektion oftast med i bilden.  
  
Hudinfektioner+Allergi:  Denna grupp har ökat. De flesta hundarna fick besvär tidigt, före 1,5-2 års 
ålder. Infektioner av bakterier, jästsvamp eller en blandning av båda. Allergier i form av atopier, 
födoämnesallergier samt i några fall kvalster och kontaktallergier. 
 
Parasiter+ Hudinfektion+Allergi:  En kombination som ger många besvärliga  tillstånd. 
En hane fick vid 3 månaders ålder rävskabb, hudinfektion och födoämnesallergi. Två tikar drabbades i 
två årsåldern . En i demodex, en angav inte parasit men båda fick hudinfektioner. och allergier 
Atopi, födoämnesallergi samt en kvalsterallergi.  
. 
 Parasiter-Allergi: Ett loppangrepp hos tik  vid 8 veckor utlöste senare atopi  och foderallergi . 
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Kommentar till olika typer av Hudproblem 2008: 

 

Parasiter:  

Flera uppfödare angav rävskabb som ett återkommande problem som man åtgärdade med egenvård. 
Detta har inte rapporteras som hudproblem i enkäten. Påpekas bör att det är viktigt att åtgärda 
parasiter så fort som möjligt eftersom hudinfektioner lätt kan uppkomma när hunden kliar sig. 
 
Hudinfektion: Infektioner  orsakade av jästsvamp var nästan dubbelt så vanliga som de som 
orsakades av bakterier. Flera hundar med ”röda tassar” rapporterades i enkäten men ej som 
hudproblem. 
 
Allergi:  Hanar  angav  födoämnesallergi  5 st, kontaktallergi 3 st ,  kvalsterallergi  4 st och två svarade 
inte på frågan. Tikarna födoämnesallergi  4 st, atopi (luftburen) 3 st. 
 
Parasiter+Hudinfektioner: I de 5 fall av  Demodex  som angavs fanns Hudinfektioner  med i bilden i 
de flesta fall. Detta gällde även rävskabb och mjällskabb. 
 
Hudinfektioner+Allergi: De flesta hundarna i denna grupp fick besvär tidigt, före 1,5-2 års ålder. 
Infektioner av bakterier, jästsvamp eller en blandning av båda. Allergier i form av atopier, 
födoämnesallergier samt i några fall kvalster och kontaktallergier. 
 
Parasiter+ Hudinfektion+Allergi: En hane fick vid 1 års ålder rävskabb, jästsvampinfektion och 
födoämnesallergi och en hane fick kvalster, angav inte infektionstyp men allergi mot kvalster. 
Tiken fick vid 2 ålder  Demodex, bakterieinfektion och foderallergi. 
 
Parasiter-Allergi: Ett lusangrepp hos tik utlöste eksem vid 1år som återkom plus foderallergi där 
ägaren fick hunden besvärsfri med ”husmanskost” 
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Förslag till Uppfödarmötet:  

Beslut om att både hanhund och tik skall uppnå åldern 18 månader 
innan de sätts i avel.  

Detta som en åtgärd för att minska hudproblematiken då våra 
Hälsoenkäter visar att de flesta hudbesvär i rasen (ca 60%) debuterar 
före 2 års ålder.   
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