Resultat från SKBKs Hälsoenkät genomförd under januari
månad 2018 - Enkäten resulterade i 149 svar
Stort tack till er alla som medverkade i vår hälsoenkät. Vi presenterar här en översikt
över alla de svar vi fått samt en analys av frisvaren. I stort sett kan vi glädja oss över
att vi har en väldigt frisk ras, med få hälsoproblem. Fortfarande kvarstår en del att
åtgärda när det gäller hud- och öronproblem.
Västerås den 1 maj 2018
Avelskommittén
Skandinaviska Bedlingtonklubben
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Svarsfrekvens i procent
Under 2011 gjordes en hälsoenkät som resulterade i 68 svar för hundar
födda mellan 1995 – 2011. Av den anledningen har vi bara räknat
svarsfrekvens på hundar födda mellan 2011-2017.
Bedlington födda mellan 2011-2017 = 502 stycken. Av dessa har 90
stycken bedlingtonägare svarat och det ger 18 procent i svarsfrekvens.
Totalt mellan åren 1990 och 2017 har 1 737 bedlington registrerats.

HUNDENS KÖN

HANE 67 st
TIK 82 st

AVLIDNA

NEJ 127 st
JA 22 st

Avlidna under 10 år = 4 stycken. Orsaker har varit njursvikt, lymfcancer,
och leukemi.
Avlidna över 10 år = 18 stycken. Framför allt ålderrelaterade problem.

ALLMÄNHÄLSOTILLSTÅND

DÅLIGT 0 st
MINDRE BRA 6 st
BRA 141 st

Bra hälsotillstånd = 95,9 procent
Mindre bra = 4 procent
Under 2011 angav 90 procent av ägarna det allmänna hälsotillståndet
som mycket gott eller gott. Då var svarsfrekvensen 68 svar.

HANAR OCH TESTIKLAR

TVÅ 63 st
EN 1 st
INGA 2 st

Normala testiklar = 95,4 procent
En testikel = 1,5 procent
Inga testiklar = 3 procent
Under 2011 med 68 svar angav 0 procent testikelproblem hos hundarna.

HANAR KASTRERADE

NEJ 48 st
JA 17 st

26 procent av hanarna är kastrerade.
De hanar som varit under 10 år har kastrerats på grund av:
- Stress vid tikars löpning
- Jobbig könsmognad
- Stubb/kroksans
- Revirkissande
- Allergi
De hanar som varit över 10 år har kastrerats på grund av:
- Analdenom
- Prostataproblem
- Förstorad testikel

TIKAR OCH LIVMODERINFLAMMATION

NEJ 69 ST
JA 13 ST

15,8 procent = 13 stycken av tikarna har haft livmoderinflammation.
Tikar under 10 år = 8 stycken
Tikar över 10 år = 4 stycken
Under 2011 med 68 svar svarade 4,7 procent att tikarna haft
livmoderinflammation.

TIKAR OCH JUVERTUMÖR

NEJ 72 st
JA 9 st

11,0 procent = 9 stycken av tikarna har haft juvertumörer.
Tikar under 10 år = 5 stycken
Tikar över 10 år = 2 stycken
I hälsoenkäten 2011 var det tre tikar som opererat bort några eller flera
juver.

TIKAR OCH LÖP

NORMALT 69 st
ONORMALT 10 st

LÖPPERIOD PER ÅR

EN GÅNG
TVÅ GÅNGER
FLER ÄN 3 GÅNGER

De flesta tikarna löper helt normalt, d v s två gånger per år.
12,6 procent = 10 stycken löper fler gånger per år, från 1 - 3 gånger.

BLIR TIKEN SKENDRÄKTIG?

NEJ 41 st
JA 36 st

HUR OFTA BLIR TIKEN SKENDRÄKTIG?

VARJE GÅNG 15 st
ENSTAKA GÅNG 21 st

En stor andel av tikarna blir skendräktiga.
Vid varje löp = 41,6 procent = 15 stycken
Enstaka gång = 58 procent = 21 stycken
Några tikar har kastrerats på grund av livmoderinflammation.
Under 2011 var det fem som svarade att tikarna kastrerats på grund av
jobbiga och långvariga skendräktigheter.

HUD - HUDPROBLEM

NEJ 109 st
JA 36 st

36 stycken av 109 stycken = 31 procent säger sig uppleva att hunden
har hudproblem. Hudproblemen kan i huvudsak relateras till:
- Svamp i öron och tassar
- Foderallergi
- Allergi mot kvalster och gräs
- Eksem, hot spots
- Akut dermatit
- Öroninflammationer
- Klåda
- Skabb och bölder
En stor del av hundarna med hudproblem har svampangrepp i öron och
på tassar.
Under 2011 med 68 svar i hälsoenkäten angav 31 procent någon typ av
hudproblem. I hälsoenkäten som genomfördes 2004 var det 45 procent
som angav hudproblem.
Om vi tittar på resultatet från de båda årens hälsoenkäter är det ungefär
lika stor procent under 2018 som anger hudproblem som under 2011.
Dock har en minskning av hudproblemen skett sedan hälsoenkäten som
genomfördes 2004.

ÖRON OCH ÖRONPROBLEM

NEJ 92 st
JA 54 st

36,9 procent = 54 stycken har problem med öronen.
En till två gånger per år = 28 stycken
Fler gånger per år = 20 stycken
Orsaker är ofta återkommande öroninflammationer beroende på
svampinfektioner, men även allergi samt trånga örongångar och mycket
hår i öronen.
Under 2011 i hälsoenkäten med 68 svar angav 34 procent att hundarna
haft öroninflammationer. I hälsoenkäten under 2004 var det 12 procent
som angav öronproblem.
Slutsatsen blir att öronproblemen blivit fler med åren och ökat från 12
procent 2004, till 34 procent 2011 och 36,9 procent under 2018.

MYCKET HÅRVÄXT I ÖRONEN

NEJ 49 st
JA 97 st

66 procent = 97 stycken upplever att hunden har mycket hårväxt i
öronen.

TRÅNGA ÖRONGÅNGAR

NEJ 125 st
JA 17 st

11,9 procent = 17 stycken upplevera att huden har trånga örongångar.

ÖGON OCH ÖGONINFEKTIONER

NEJ 140 st
JA, VID UNGA ÅR 3 st
JA, SOM VUXEN 6 st

6 procent = 9 stycken upplever att hunden har problem med sina ögon.
Det rör sig framför allt om ögoninfektioner och rinniga ögon.
Under 2011 med 68 svar i hälsoenkäten svarade 7 procent att hunden
haft ögoninflammation.

ÄR HUNDEN ÖGONLYST?

NEJ 78 st
JA 69 st

46,9 procent = 69 stycken är ögonlysta hos legitimerad veterinär.
Under 2011 med 68 svar angav 22 procent att hundarna var ögonlysta

ÖGONLYSNING OCH RESULTAT

UTAN ANMÄRKNING 62 st
DIAGNOS 9 st

87 procent = 62 stycken anger att ögonlysningen var utan anmärkning.
12,6 procent = 9 stycken har fått en diagnos vid ögonlysning.
Diagnoserna är katarakt, distichiasis, PPM-irirs-iris lindrig och starr.
Under 2011 med 68 svar i hälsoenkäten angav 93 procent att hundarna
var utan anmärkning vid ögonlysning. Diagnoserna då var:
- Katarakt 4,5 procent
- Distichiasis 1,5 procent
En orsak till att diagnoserna blivit fler, är att betydligt fler hundar är
ögonlysta idag än under 2011.

PROBLEM MED MAGE OCH TARM

NEJ 141 st
JA 8 st

Inga större problem med mage eller tarm. Några få har angett kronisk
gastrit och kräkningar. Hundarna får skonsam diet.

ANALSÄCKAR - PROBLEM

NEJ 144 st
JA 5 st

Inga större problem med analsäckarna upplevs. Några få har fått
uppsöka veterinär för att tömma dessa.

URINVÄGAR OCH NJURAR - PROBLEM

NEJ 139 st
JA 10 st

Inga större problem finns med urinvägar eller njurar. Några få har haft
urinvägsinfektioner och enstaka fall av njurbäckeninflammation och
njursvikt finns.

LEVER - PROBLEM

NEJ 145 st
JA 4 st

Enstaka leverproblem finns, framför allt förhöjda levervärden, dock inte
koppartoxikos. Förhöjda levervärden kan bero på andra hälsoproblem,
och hundarna behandlas med specialkost.

DNA-TESTAD FÖR KOPPARTOXICOS

NEJ 14 st
JA 128 st

90 procent av hundarna är DNA-testade för koppartoxicos, varav ägarna
till 70 procent känner till hundens DNA-resultat.
Under 2011 var det 91 procent som angav att hundarna var DNAtestade. Svarsfrekvensen var då 68 stycken. 3 procent var biopsitestade.

DNA-RESULTAT

1-1 a-a 72 st
1-1 a-c 4 st
1-2 a-b 22 st
1-2 b-c 1 st
Vej ej 35 st

LEDER OCH SKELETT - PROBLEM

NEJ 145 st
JA 3 st

Inga större problem upplevs. En bedlington har drabbats av
korsbandsruptur i bakbenen och opererats. En har haft spända muskler i
ryggen som krävt rehabilitering.

INRE ORGAN/ÖVRIGT - PROBLEM

NEJ 133 st
JA 14 st

9,5 procent = 14 stycken har haft övriga hälsoproblem:
-

Epilepsi
Förhöjda eller underproduktion av sköldkörtelvärden
Tonciller
Blåsljud på hjärtat
Förstorat hjärta

Under 2011 angavs följande infektioner i hälsoenkäten med 68 svar:
- Halsinfektioner 4,4 procent
- Urinvägsinfektioner 12 procent
- Annan infektion 15 procent
Andra svar under 2011:
-

Cancer 9 procent
Hjärtproblem 0 procent
Cushing 3 procent, två fall som upptäcktes när hundarna var äldre.
Dermoid Sinus 1,5 procent. Två hundar är DNA-testade, en av
hundarna har diagnosen dermoid sinus, medan den andra är
anlagsbärare.

KORREKT SAXBETT

NEJ 11 st
JA 137 st

8 procent = 11 stycken har ej korrekt saxbett. Dessa hundar har överbett
eller tångbett.
Under 2011 med 68 svar var det 3 procent av hundarna som inte hade
korrekt bett. Det var framför allt nedre incisiver som saknades, P1:or
samt sammanväxta incisiver samt lindrigt överbett.

SAKNAR HUNDEN NÅGON TAND/TÄNDER?

NEJ 135 st
JA 9 st

7 procent = saknar någon tand/tänder.
Under 2011 svarade 12 procent att någon/några tänder saknades av 68
svar.

HAR TÄNDERNA KRÄVT VETERINÄRVÅRD?

NEJ 131 st
JA 18 st

12 procent = 18 stycken har krävt behandling av tänderna hos veterinär,
framför allt för att skrapa tandsten, men även tandlossning förekommer.

ÄR HUNDEN BPH-TESTAD FÖR SIN
MENTALITET?

NEJ 114 st
JA 31 st

30 procent = 31 stycken är BPH-testade.
Under 2011 var det 6 procent av 68 svarande som gjort MH-test.

BESKRIV HUNDENS TEMPERAMENT FLERA ALTERNATIV MÖJLIGA

Lugn/orädd
Glad/livlig
Nervös/feg
Stressad/hyperaktiv
Kaxig/aggressiv
Osäker/skygg

De flesta ägarna anser sin hund vara lugn/orädd och/eller glad/livlig.
Några få upplever sin hund nervös/feg eller osäker/skygg.

ANNAT PROBLEMATISKT I
HUNDENS BETEENDE?

NEJ 116 st
JA 31 st

21 procent = 31 stycken upplever något problematiskt i hundens
beteende. Dessa hundar har svårt vid hundmöten, skäller och är osäkra.
Framför allt gäller det hanhundar mot andra hanhundar.
Några är avvaktande mot en del människor, andra är låga i rang och
osäkra och försiktiga. Några har stark jaktinstinkt och jagar gärna.
Under 2011 med 68 svar var det 22 procent som upplevde något i
hundens beteende som var problematiskt. Skällig hund, osäker, mycket
reserverad, hoppig, vaktig, skotträdd var några av orsakerna. 4,4
procent ansåg att hunden inte uppförde sig som de förväntade sig.

NÅGRA ANDRA PROBLEM?

Nej 98 st
Ja 44 st

31 procent = 44 stycken uppger andra problem som i stort kan hänföras
till tidigare frågor. Exempel är känslig mage med kräkningar, smärtor vid
löp, torra trampdynor med flera problem.
De allra flesta anger dock att de är mycket nöjda med valet av
bedlingtonterrier som sin ras.

