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Sammanställning av resultat  

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 
samt siffror för 2008. 

 
Vi sökte hundar som fyllde kraven: 

 Samtliga nu levande hundar. 
 Hundar som levde 1/1-2010, men nu är döda. 
 Hundar som fötts efter 1/1-2010, men nu är döda (undantaget valpar som dött före 

6 veckors ålder) 
 

OBS! Eftersom insamlingen 2013 och 2008 har skett på lite olika sätt kan vi inte tala 

om ”ökningar eller ”minskningar” i procent utan varje undersökning måste bedömas 

var för sig. Dock ger svaren en bra bild av hur fördelningen av sjukdomstillstånd och 

tendenser är i rasen.  

 

Totalt inkom 494  Enkätsvar  2013 :      Hanar  207 st       Tikar    284 st 
Totalt inkom 558 Enkätsvar 2008:          Hanar  244 st        Tikar    314 st 

 

Hur använder Du din hund ? +  Fråga 2. Hunden lever inte längre. 
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1. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? 
 

2013: mycket gott=360 st,  gott=74st, medelgott= 27st,  dåligt= 11 st, mycket dåligt= 1 st, 
0=21 
2008:   mycket gott=427 st, gott=83st, medelgott= 14 st, dåligt= 3 st, mycket dåligt= 1 st och 

0=31 

Kommentar: 2013 
De 11 som upplevde allmäntillståndet  ” dåligt  angav  främst ” hudbesvär  av olika slag som ett 
stort bekymmer.  
 
3. Sterilisering/kastrering:  
2013 Totalt=79 st (16.0 %). Hanar 33 st  tikar 46     

2008    Totalt=55 st (9,9 %).     Hanar 22 st  tikar 33 st 
 

Kommentar: 2013 Kastrering på hane skedde i de flesta fall före 2 års ålder. På tik ofta i 
samband med livmoderinflammation och kejsarsnitt. Ingreppet har blivit vanligare idag. Kan ge 
effekt på vissa hudproblem och oönskade beteenden men kan också vara ett sätt att göra 
hunden ”bekvämare” för ägaren. Uppfödarna får se upp så att inte värdefullt avelsmateria går till 
spillo! 
 
4. Testikel-hanar. 2013 
Hanar med 2 testiklar 171 st, 1 testikel 19 st  samt 0 testikel 1 st. Inget svar lämnades av 
11 st. 1 st upplevde avsaknaden av en  testikel som ett problem men uppgav inte vilket. 
2008 Hanar med 2 testiklar 171 st, 1 testikel 21 st samt 0 testikel 2 st. Tyvärr var det många 

som inte svarade på frågan. 7 st upplevde avsaknaden av en eller två testiklar som problem 

och i två fall omvandlades i buken till en tumör. Inget svar lämnades av 11 st. 1 st upplevde 

avsaknaden av en som problem men uppgav inte vilket. 

 

 
 
2008. Hudproblem/Klåda/Parasiter. 

Totalt 99 st (17,7%) och fördelningen Hanar 58 st och Tikar 41 tikar. 
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6  Öron. 
2013: Totalt 154 st (31,2% ), 82  hanar och 72 tikar. Slopar vi ”enstaka tillfällen” blir 
siffran. Totalt 64 st (13,0 %).   37 hanar  och 27 tikar. 
 
2008: . Totalt 184 st (32,9% ), 75  hanar och 109 tikar. Slopar vi ”enstaka tillfällen” blir 

siffran totalt 62 st (13,0 %). 

                         
 
7  Ögon.  
2013:  Totalt 25 st (5,1 %). 14 st hanar  11 tikar. Slopar vi ”enstaka tillfällen” blir siffran 
totalt 16 st (2,2%).  14 hanar och 2 tikar. 
 
2008: Ögon. Totalt 32 st (5,7 %). 10 st hanar 22 tikar.  Slopar vi ”enstaka tillfällen” blir siffran 

totalt 22st (3,9%).  13 hanar och 9 tikar.  

 
8  Mag-tarmproblem. 
2013:  Totalt 74 st (15,0%). 42 st hanar  32 tikar. Slopar vi ”enstaka tillfällen” blir siffran 
totalt 37 st (7,5 %), 19 hanar  och 18 tikar   
 

 2008: Totalt 88 st (15,8%). 49 st hanar 39 tikar. Slopar vi ”enstaka tillfällen” blir siffran 

totalt 36 st (6,5 %). 19 hanar  och 16 tikar 

 
9   Andra infektioner. 
2013:  Totalt 62 st (12,6%). hanar  24 st   tikar 38 st. 
Halsinfektion, UVI,  Annat .    
Kommentar: 
De flesta halsinfektioner drabbar hunden vid enstaka tillfällen och förekommer vanligast i yngre åldrar. 
Urinvägsinfektioner drabbar främst tikar och förekommer i alla åldrar..  
Annat :Hanhundar: rapporterar: Förhudskatarr, analsäcksinflammation och fall av lunginflammation, 
borelia, kennelhosta och infektion i tand. 
Tikar rapporterar: analsäcksinflammation, livmoderinflammation, sår, noskvalster och hudirritation. 
 

 2008: Totalt 77 st (13,7%), hanar 32 st  tikar 45 st. 

 

    
10. Hjärtproblem. 
2013:  Totalt 6 st (1,2 %). 4 st hanar och 2 tikar.    
2008: Totalt 14 st  (2,5%) 5 st hanar och 9 tikar.  

   
11. Lungfibros, problem med andning och hosta ej hjärtproblem. 
2013:  Totalt 9 st (1,8%), Hanar 6 st  Tikar 3 st 
2008: Totalt 10 st (1,8%) 4 st hanar och 6 tikar 

 

 

12. Krampanfall. Epilepsi. 
2013:   Totalt 7 st (1,4 %). Hanar 2 st  tikar 5 st 
2008: Totalt 4 st (1,8%) 3 st hanar och 1 tik. 

 

 

13. Tumörer (även ofarliga). 
2013:  Totalt 23 st (4,7%), hanar 7 st  tikar 16 st  (ett par hundar hade flera olika        sorts 
tumörer).   
2008: Totalt 30 st (5,4%) 8 st hanar och 8 tikar 
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14. Skelett och leder. 
2013:Totalt 28 st (5,6 %), Hanar 13 st  tikar 14st. Se Graf 
2008: Totalt 27 st (4,8%) 14 st hanar och 13 tikar 

 

 
15. Njurar och lever. 
2013: Njurar 2 st (<1,0 %) och Lever: Totalt 9 st (1,8 %). 
Kommentar: Njurar, 2 st Tikar avlivades vid 1,4  resp 8 månader (binjurebarks och kronisk 
njurbäckinflammation. Lever:, Hanar 2 st (1 portacavashunt (3 år), 1 skrumplever (6 år9 
avlivad).Tikar: 7 st förstorad lever ( båda avlivade 14,5 år resp ? år) . 2 st 7 mån portacavashunt 
( 1 med lyckad operation 1 har fortfarande besvär trots operation). 1 st kronisk hepatit  4 år 
(specialfoder). 1 st fick höjda levervärden i samband med valpning 
 
2008: Totalt 27 st (1,6%) 9 st hanar och 13 tikar 

Kommentar: Njurar, Hanar 3 st  (olika stora njurar, njurar ur funktion vid 13 år år samt 

levercirros vid 5  års ålder.Tikar 6 st (njurar slutade fungera vid 2 resp 10 års ålder, förhöjda 

levervärden vid 5 repektive 7 års ålder, urinsten ett fall utan diagnos. 

 

16. Diabetes. 
2013: Totalt 0 st rapporterade (<1,0 %). 
2008: Totalt 1st rapporterade (<1,0 %). 

 

 
17. Addisons sjkukdom (underfunktion av binjurebarken). 
2013: Totalt 0 st (<1,0 %). 
2008: Totalt 0 st (<1,0 %). 

 

 
18. Annan Hormonrubbning.  
2013: Totalt 3 st (0,6 %).  
Kommetar: 1 Hane och 1 Tik med Cushings (förhöjd koncentration av binjurehormonet kortisol).  En Tik 
med sköldkörtelrubbning Ålder för samtliga var > 8 år. Många hoppade tyvärr över att svara på denna 
fråga. 
 
2008:Totalt 3 st (0,6 %).  

Kommetar: Hanar 2 st sköldkörtelrubbning. Tikar 2 st , En med  sköldkörtelrubbning samt en 

med bäde sköldkörtelrubbning  och Cushing  (förhöjd koncentration av binjurehormonet 

kortisol)  Ålder för samtliga var > 5 år. Många hoppade tyvärr över att svara på denna fråga. 

 

 

19. Livmoderinflammation :  27 st tikar (9,5 % 
2013:       
  ålder       antal   
  <3 år       5   
  3-5 år       3   
  6-10 å       11   
  >10 år       9   

  
angav ej 

ålder       2   
 
Kommetar: I 16 av fallen dök livmoderinflammation upp i samband med löpning, i 4fall i samband med 
valpning och 2 fall i samband med parning. Övriga angav ej orsak 
Operation var den vanligaste behandlingsformen. 
 



Översikt Hälsoenkäten 2013 

Sammanställning är  gjord  i jan 2015 av Ingegerd Grünberger på uppdrag av styrelsen.   

5 

2008: Livmoderinflammation :  32 st tikar (10,2 %). 

I 22 av fallen dök livmoderinflammation upp i samband med löpning, i 3 fall i samband med 

valpning och 1 fall i samband med parning. Övriga angav ej orsak 

Operation var den vanligaste behandlingsformen 

 

 
 
20. Prostatabesvär. 
2013: Totalt: 2 st hundar (1,0%). Fick besvär i en ålder av 5 respektive 6 år 
2008: Totalt: 3 st hundar (1,2%). Fick besvär i en ålder av 2, 6 respektive 14 år 

 
 
21. Tänder Tandsten-Tandlossning. 
2013: Tänder: Totalt 111 st (22,5%). Hanar 40 st   tikar 71 st 
 Tänder: Totalt 110 st (19,7%). Hanar 57 st   tikar 53 st    

 

 

22. Andra sjukdomar. 
2013: Totalt 23 st (4,6%). Hanar 15 st  tikar 8st 
Hanar: Fästingfeber (borelia), infl. i analsäckar och tandkött, bråck som vuxit bort, magsjuka och 
även här tog man upp röda tassar.  
Tikar: Fästingfebersjukdomar ( borelia, anaplasma och TBE),  utväxt på tå, fettknöl, noskvalster, 
akut dermatit, kennelhosta. 
 
2008: Totalt 14 st (2,5%). Hanar 7 st  tikar 7st 

Hanar: reaktion mot fästinghalsband, kennelhosta (3 st), ”däligt pigment som kom tillbaks, 

muskelproblem, tandköttsproblem.  

Tikari: urinsten, erlichia, vagel, borelia, akut dermatit, analsäcksproblem då och då, 

vinterkräksjuka. Fästingfebersjukdomar  

 
 
 
23. Olycksfall: 2013: Totalt 55 st (11,1 %)  
Hanar 20 st  Tikar 35 st 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008: Totalt 69 st (12,4 %). Hanar 37 st Tikar 32 st 
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24. Kejsarsnitt: 
2013: 

 
 

2008: Totalt 37 st  tiksr (11,8%) gjorde 43 snitt (6 tikar gjorde 2 snitt).  
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