Hälsoenkät Australisk terrier 2018
Hälsoundersökningen har utförts under perioden juni t o m augusti med hjälp av en webb-baserad
enkät. Information och inbjudan att delta har förmedlats via Aussieklubbens hemsida och klubbens
facebooksida. Vi har också kontaktat föreningens medlemmar1 samt Aussieägare utifrån SKKs
ägarregister2 via mail. Uppfödare har också bistått med att uppmana sina valpköpare att svara på
enkäten. Vår målgrupp har varit hundar som är födda år 2000 och framåt.

I sammanställningen refererar vi också till den tidigare hälsoenkäten som utfördes 2012. I den
enkäten erhölls 372 svar ( 202 tikar och 170 hanhundar) med födelseår 1995-2011. Uppgifter från
2012 ges i blå kursiv text.

Allmän information
Vi erhöll 327 svar varav 172 hanhundar och 152 tikar (3 svarande har inte angivit kön). Födelseår för
hundarna i enkäten visas i figuren nedan.
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Hur används hunden?
De flesta svarande ger mer än ett användningsområde. För 313 hundar (96%) anges att de används
som sällskap/familjehund. I 2012 års undersökning var resultatet ganska lika (99%). I figuren
nedan redovisas övriga användningsområden, från 2012 års undersökning och årets undersökning.
Observera att det är olika antal hundar som ingår i svaren.

De medlemmar i medlemsregistret som har angivit en mailadress
Registret innehöll drygt 3000 ägare, men endast ca 500 mailadresser fanns tillgängliga. Endast
dessa har fått information om enkäten.
1

2

160
140
120
100
80
60
40

2012

20

2018

0

Hundens vikt
Svar från ca 275 hundar på denna fråga. I figuren visas antal hanhundar resp. tikar och deras vikt
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Medelvikt för hanhundar 9,7 kg
Medelvikt för tikar 7,5 kg
Hundar födda 2018 är ej med i figur eller beräkning ovan. Denna fråga fanns inte med vid
hälsoundersökningen 2012.

1.

Hundens allmäntillstånd

Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?

För 73% av hundarna bedöms hälsotillståndet vara mycket gott (81%)

72 hundar anges ha återkommande problem (40 hanhundar och 32 tikar) De
vanligaste som nämns är
Hanhundar
Magproblem (9st)
Hudeksem, klåda, hårsäckskvalster (4)
Klåda, svamp i trampdynor/tassar, torra tassar (3)
Tandlossning och tandsten (3 st.)
Ögon (rinnande, kladdiga torra) (3)
Öronproblem + dålig hörsel (3)
Allergi (3)
Patella luxation, artros, diskbråck (3)
Urinsten (2)
Förhudskatarr (1)
Hjärtproblem och hosta (1)
Torr nos (1)
Tikar
Öronproblem (6 st)
Klåda, eksem (5)
Smärta i leder, artros, rygg, ben (4)
Ögonproblem, rinnande, kletiga, cherry eye (4)
Magproblem (2)

Diabetes (2)
Allergi (1)
Skendräktighet (1)
Tandsten 1
Knölar/tumörer (1)
Torra trampdynor med sprickor (1)

2.

Hunden lever inte längre

42 svarande anger att hunden har avlidit. Fem stycken anger olycka som skäl, två anger hög ålder,
övriga har avlidit av sjukdom. 13 av dessa sjukdomsfall har varit cancer eller tumörer i någon form.

Figuren visar antal hundar som avlidit vid ålder 1-14 år.
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Medelålder för de avlidna hundarna var 9,3 år (8 år). Medelålder för avlidna hanar (20 st) var 9,6 år
(8 år) och medelålder för avlidna tikar (22 st) var 9 år (7,9 år).

3.

Sterilisering/Kastrering

Av de svarande så är 32% (105 hundar) kastrerade (22%) ; 72 kastrerade hanar och 33 kastrerade
tikar (41% av hanhundarna (30%) och 22% av tikarna (16%)).
Orsaker till kastrering ges i följande figur:

Hanhundar; totalt 71 st ; 18 st medicinska orsaker 6 inget svar, 47 st beteendemässiga orsaker
(66%) (67%)
Tikar; 33 st; 25 st medicinska orsaker 3 st inget svar, 5 st beteendemässiga orsaker (15%) (16%)
För en kastrerad hund är inte kön angivet.
Av de hanhundar som kastrerades av beteendemässiga orsaker var 14 st under ett år, 13 ca 1 år.

4.

Testiklar – hanar

3% av de svarande hanhundarna har/hade en testikel(5%)
Om hunden har avsaknad av testikel/testiklarna, har detta orsakat problem?
Två har svarat jakande på detta; 1 hund hade magproblem som upphörde efter kastrering, testikeln
låg troligtvis i magen Den andra anger tumör, testikel togs bort vid operation (några oklara svar, en
del har troligtvis svarat på problem efter kastrering)

5.

Hudproblem/klåda/parasiter

Ca 11% anger att de har upprepade eller långvariga hudproblem eller klåda (12%)
”

Av de som svarar ja är 20 hanhundar (12%) (17%) och 17 tikar (11%) (8%)

För 10 hundar anges orsaken till hudproblemen allergi (varav 6 st födoämnesallergi)
För 9 hundar anges att problem har orsakats av parasiter, 6 av dessa anger rävskabb som orsak.

6.

Öron och Ögon3

Ca 12% av hundarna har någon gång haft öroninflammation (15%)

Av de som svarat ja är 22 hanhundar , 17 tikar

Ca 13% anger att hunden någon gång har haft problem med ögonen (12%)

frågan var 2012 om hunden har haft problem med öronen, 15% svarade ja. Något annorlunda
formulerad fråga 2018
3

Av de som svarat ja är 29 hanhundar (17%) (14%) , 14 tikar (9%) (10%)
13 svarande anger att hunden även har haft hudproblem
6 svarande anger att öron- och ögonproblem har varit kopplade till allergi

7.

Mag- och tarmproblem

Ca 30% av hundarna har någon gång haft problem med magen (17%)

av ja-svaren är 58 st hanar och 41 tikar

Av de hundar som svarar att magproblem förekommer mycket ofta är 13 svarande hanhundar, 1 tik
(2012; magproblem förekommer mycket ofta; 7 st hundar, 5 hanar, 2 tikar)

8.

Andra infektioner

Halsinfektion: 6 svarande (2%) (3%) ((anger att hunden (endast hanhundar) har haft halsinfektion
vid enstaka tillfällen (en hund mer än en gång per år)

Urinvägsinfektion; 12 svarande anger att hunden har haft urinvägsinfektion( 4 %) (6%) (.Av de
svarande är 5 hanhundar och 7 tikar )

14 svarande anger att hunden har haft annan infektion (4 st urinsten, 2 st livmoderinflamation,
övriga diverse infektioner)

9.

Hjärtproblem

För 8 hundar anges att de fått diagnosticerad hjärtsjukdom eller hjärtfel (2%) (1%) . Av dessa är 6 st
hanhundar och 2 tikar. Fem av de som svarat ja, specificerar diagnosen som blåsljud. Medelålder då
problemen märktes var 8,7 år (7,4 år)

10. Krampanfall och epilepsi
Sex svarande anger att hunden har haft kramper eller anfall av epileptisk karaktär (4 hanhundar, 2
tikar) . (4 st)

11. Tumörer
För 31 hundar (9%) anges att de har fått diagnosen tumör/cancer. Av dessa är 11 hanhundar och 20
tikar.
Följande anges i svaren (en del anger tumörer i flera kroppsdelar)
12 st juvertumör
4 st hudtumörer
4 st mage/buk
3 st lever
3 st mjälte
1 st Lymfom
2 st testikeltumör
1 st Urinblåsa
1 st lunga

12. Skelett och leder
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I 15 fall (ur figuren ovan) har diagnosen fastställts med röntgen
Av de svarande anger 4% patellaluxation (7%).

13. Njurar och lever
•
•

9 hundar ( 2%) har fått diagnosen lever- eller njursjukdom (6 tikar, 3 hanhundar) . Även
2012 var andelen ca 2%
Medelålder då hunden drabbades av sjukdomen var 6,9 år (av 8 drabbade hundar).
Medelålder vid undersökningen 2012 var 5,2 år

14. Diabetes
•

5 hundar har fått diagnosen diabetes (4 tikar, 1 hanhund). Medelålder då hunden drabbades
av sjukdomen var 9 år. Vid 2012 års undersökning hade 12 hundar fått diagnosen, (8 tikar
4 hanar). Medelåldern vad 8,6 år

15. Addisons sjukdom
•

2 hundar har fått diagnosen Addisons sjukdom (1 tik, 1 hanhund). Vid undersökningen
2012 registrerades 1 hund med sjukdomen

16. Annan hormonrubbning
•
•
•

3 hundar har fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning (2 hanhundar, 1 tik). Medelålder
vid diagnos var 5 år. Vid undersökningen 2012 redovisades 5 hundar med sjukdomen (4
hanar och 1 tik). Medelålder vid diagnos var 2,4 år.
Ingen hund har fått diagnosen Cushings sjukdom. Vid undersökningen 2012 redovisades 2
hundar med diagnosen.

17. Skendräktighet
57 tikar anges ha bli skendräktiga (37% av tikarna). För 37 sker detta vid varje löp. Elva tikar har
medicinerats (endast Galastop namnges). År 2012 var motsvarande antal tikar som blir
skendräktigar 60 st (30%). 41 st blev skeddräktiga efter varje löp.

18. Livmoderinflammation
16 tikar (10%) är behandlade för livmoderinflammation. 9 st fick sjukdomen i samband med löp.
Medelålder då sjukdomen uppstod var 6,7 år. År 2012 redovisades att 22 tikar (11%) behandlats
för sjukdomen. 15 fick sjukdomen i samband med löp. Medelålder då sjukdomen uppstod var 5 år.

19. Prostatabesvär
4 hundar har angivit prostatabesvär. År 2012 var motsvarande antal 3.

20. Tänder
17 hundar anger bettfel (8 hanhundar, 9 tikar) (7 st saknar vissa tänder. 10 st bettfel)
82 svarande anger problem med tandsten (25%) (19%)
26 hundar har haft problem med tandlossning (8%) (3%)

21. Andra sjukdomar
•
•

För 2 st hundar anges autoimmuna sjukdomar leder / artros
1 trolig AIHA (anemi)

•

3 hundar har drabbats av SLO/KCS/Vasculit (det går tyvärr inte av svaren att skilja ut
vilka) . Samtliga är hanhundar
Andra sjukdomar? 4 st anger urinsten/njursten varav tre tikar

•

22. Olycksfall
För 62 hundar anges att de har uppsökt veterinär på grund av olycksfall. De vanligaste orsakerna
anges i följande figur
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23. Beteende

90% anser att hunden uppför sig så som de förväntade sig när de skaffade rasen. Motsvarande
andel 2012 var 94%.

82 svarande (25%) anger att de upplevt en del av hundens beteende som problematiskt.
Motsvarande andel 2012 var 27%.
Några exempel är
•
•
•
•
•

Skällig (31 st)
Rädd för ljud, skotträdsla (15 st)
Osäker, rädd (15 st)
Aggressiv mot andra hundar(14 st)
Mycket vakt (6 st)

28 av hundarna har genomfört BHP

24. Avslutning
315 svarande anger att de är nöjda med sitt val av ras (96%). 4 svarar att de inte är nöjda.

296 svarande anger att de skulle skaffa en Australisk terrier igen ( 90%).
Några motiveringar till svaret:
•
•
•
•
•
•

Det är en underbar ras, gillar allt och alla
För att det är en sån livsglad, positiv, rolig, vänlig och snäll hund som får mig att skratta
varje dag!
Är själv allergisk mot hundar men klarar aussie.
En härligt tålig snäll glad och trevlig hundras. Stor hund i liten förpackning.
En mycket rolig o tillgiven hund, aktiv vill vara med familjens alla upptåg o äventyr.
Bästa rasen, alltid pigg och glad, mycket social hund!

•
•
•
•
•
•
•
•

Lugn, fäller inte, skäller inte
För att det är en så allround ras. Hänger med på allt och gillar det. Kajakpaddling,
fjällvandring tävlingar och mys i soffan. Alltid pigg och glad, en riktigt bra kompis
Lugn, trygg, lekfull, nyfiken, kelig
Mycket älskvärd och lätt hanterlig ras, lyhörd och följer förarens önskningar med glädje.
Perfekt familjehund. Har två barn och han har accepterat dem in i familjen direkt. Aldrig
aggressiv alltid glad mot människor och djur. Perfekta hunden
Liten Robust
Oerhört snäll. Sällskaplig, social, lagom storlek, lättsam, fäller inte hår och lättlärd.
Rolig, envis (vet vad han vill) vaktar bra gårdshund

25 svarar att de inte skulle göra det (8%)
•
•
•
•
•

På grund av hög ålder hos ägare (5 svar)
För mycket pälsvård (4 svar)
Sjukdomar i rasen (4 svar)
Vill ha hund med annan mentalitet (3 svar)
Skällighet (2 svar)

