
 
     Bilaga 2 SvBtk RAS 

 
Kort redovisning av Hälsoenkäter i SvBtk 

 
1984 gjordes den första hälsoenkäten med veterinär Lars Steinwall som initiativtagare. 
Enkäten skickades ut till alla hundägare i SvBtk och mottogs mycket illa. Ägarna fick svara 
anonymt, ändå vågade större delen av dem inte skicka in svar. I de svar som kom in saknades, 
i de flesta fall, både hundnamn och härstamningsuppgifter. Enkätsvaren visade att 
hudsjukdomarna redan då var högst representerade. Enkäten lämnades utan vidare 
bearbetning då svarsfrekvensen var för låg och svaren därför missvisande. Den redovisades 
dock på klubbens första uppfödarträff samma år. 
 
1997 skickades en ny enkät ut. Då med veterinär Anna von Celsing och den nybildade 
hälsokommittén som initiativtagare. Enkäten vände sig ännu en gång till SvBtk:s samtliga 
hundägande medlemmar. Svarsprocenten denna gång var 34,4 %. Rapporten visar följande 
siffror: hudsjukdomar (43 %), tumörsjukdomar (11,1 %), hjärtsjukdomar (3,6 %), KCS (2,9 
%), skelett- o ledsjukdomar (21,84 %) varav frakturer 9,7 %.  För övrigt ligger också OCD 
(osteochondros), patellaluxation, spondylos och trånga underkäkar i denna kategori. Övrigt att 
notera är tonsillit (6,1 %), livmoderinfektion (7,2 %), leverinflammation (0,4 %), svansjagare 
(0,7 %), njursvikt (1,4 %) samt dålig mentalitet (4,3 %). 
 
1998 gjordes hälsoenkäten om efter diskussion med professor Åke Hedhammar. För att 
enkäterna skulle vara utvärderingsbara i ett längre perspektiv, borde man, enligt Åke 
Hedhammar, vända sig till årsgrupper och göra utvärderingar med jämna intervaller. 
Följaktligen vänder sig detta års enkät till hundar födda 1994. Svarsprocenten är 70 %. Även i 
denna enkät överväger hudsjukdomar (53,9 %), tumörsjukdomar (4,0 %), skelettsjukdomar 
(11,8 %), mentalproblem (23,6 %). Utvärderingen av enkäten visar också att hundar med 
hudsjukdom har likartade problem oavsett kön eller färg. Dock har tikarna (24 st) en aning 
mer problem än hanarna (17 st).  
 
2002 gjordes en uppföljning, en ny enkät skickades ut till ägare av hundar födda 1998. 
Deltagarna var mycket ovilliga att skicka in svar på enkäten.  Trots många påminnelser från 
hälsokommittén blev svarsprocenten endast 53,5 %. Som vanligt ligger hudsjukdomarna 
högst (47,2 %), tumörsjukdomar (3,8 %), hjärtsjukdomar (1,9 %), njursjukdomar (1,9 %), 
mentalproblem (17 %). Denna enkät redovisas med anledning av RAS även om 
svarsprocenten är för låg för att ge en rättvis utvärdering. 
 
För alla redovisningar på denna sida gäller att samma hund kan ha flera sjukdomar och 
sålunda höja statistiken så att procenttal överstiger antal redovisade djur i enkäten.  
 


