
Sammanställning Hälsoenkät 
 
Fråga 1-7 gäller ägares personuppgifter samt uppgifter gällande varje hunds 
identitet och har utelämnats. 
 
Fråga 8: Har hunden genomfört MH? 
 
54 svar har inkommit på frågan. 28 svarar ja och 26 svarar nej. Vi har dock missat att 
ha med en fråga angående ålder vilket innebär att det inte går att utläsa så mycket av 
svaren då flera av de nekande svaren kan gälla hundar som är för unga. 
 
Fråga 9: Har hunden genomfört BPH? 
 
55 svar har inkommit på frågan. 13 svarar ja och 42 svarar nej. Vi har dock missat att 
ha med en fråga angående ålder vilket innebär att det inte går att utläsa så mycket av 
svaren då flera av de nekande svaren kan gälla hundar som är för unga. 
 
Fråga 10: Har hunden någon gång uppvisat något oönskat beteende som t ex 
aggression, extrem rädsla, hyperaktivitet? Om ja, hur upplevde du situationen 
och beteendet? 
 
37 svar har inkommit på frågan. 27 stycken har svarat nej.  
 
Två svar beskriver hyperaktivitet vid glädje.  
En skriver att hunden generellt har svårt att komma till ro. 
Ett svar beskriver stor jaktlust 
Ett svar beskriver en ökad rädsla efter genomfört MH.  
Två svarar att hunden har rädslor som visar sig i utfall. 
En skriver att hunden morrar åt folk den inte känner. 
Ett svar beskriver rädsla vid snabba ljussken 
En skriver att hunden skäller när det kommer folk. Det är dock inte specificerat om 
det handlar om normal vaktinstinkt eller något annat. 
 
Fråga 11: Har hunden deltagit i exteriörbeskrivning?  
 
56 svar har inkommit. 16 svarar ja och 40 svarar nej. Vi har dock missat att ha med en 
fråga angående ålder vilket innebär att det inte går att utläsa så mycket av svaren då 
flera av de nekande svaren kan gälla hundar som är för unga. 
 
Fråga 12: Om svaret är ja på ovanstående fråga, vad blev resultatet? 
 
15 svar har inkommit.  Då svaren är oerhört varierade är det svårt att göra en 
sammanställning. Det är två personer som beskrivit att hunden fått övervägande 
negativ kritik. En på grund av överbett och en på grund av hunden var för liten och 
tunn. 
 
Fråga 13: Har hunden deltagit i någon officiell utställning? 
 
56 svar har inkommit. 30 svarar ja och 26 svarar nej. 
 



Fråga 14: Om svaret är ja på ovanstående fråga, vad är den högsta 
bedömningen hunden har fått? 
 
30 svar har inkommit på frågan.  Sex hundar är utställningschampion. 18 hundar har 
fått excellent.  En hund har blivit diskvalificerad på grund av underbett. En hund har 
fått good och två very good.  En hund är enbart utställd som valp och ett svar är 
svårtolkat.  
 
Fråga 15-17 gäller avlidna hundar. Endast fyra svar har inkommit och 
dödsorsakerna är helt skilda varför det knappast har betydelse för rasen 
generellt. 
 
Fråga 18: Har hunden haft klåda vid något tillfälle? 
 
53 svar har inkommit. 18 svarar ja och 35 svarar nej. 
 
Fråga 19: Om ja, beskriv hur besvären yttrat sig. 
 
Tre svarar att klådan beror på konstaterad allergi och fyra misstänkt allergi, varav tre 
foderallergi. En hund har haft klåda på grund av underproduktion i sköldkörteln.  
 
Olika typer av klåda beskrivs, t ex utslag, klåda runt anus, klåda på nosen, klåda i 
öronen och jumskarna 
 
Fråga 20-21: Har hunden haft öronproblem vid något tillfälle? 
 
53 svar har inkommit. 31 svarar ja och 22 nej. De flesta svar beskriver enstaka 
öronproblem.  8 beskriver mer återkommande problem. 
 
Fråga 22: Har hunden haft onormalt håravfall vid något tillfälle? 
 
52 svar har inkommit. Nio svarar ja och 43 svarar nej.  
 
Fråga 23: Om ja beskriv hur besvären yttrar sig. 
 
Tio svar har inkommit. En svarar på grund av allergi, en på grund av 
sköldkörtelproblem, en på grund av försämrat immunförsvar och några svarar på 
grund av klåda. Ett par av svaren beskriver ”normalt” broholmerfällande. 
 
Fråga 24: Har hunden haft utslag mellan tårna någon gång? 
 
53 svar har inkommit. Nio svarar ja och 44 nej.  
 
Fråga 25 Om ja beskriv hur besvären yttrar sig. 
 
Tio svar har inkommit. De flesta svarar rodnad. 
 
Fråga 26: Har hunden vid något tillfälle haft lipom? 
 
53 svar har inkommit. 24 svarar ja och 29 svarar nej.  



 
Fråga 27: Om ja beskriv hur besvären yttrar sig. 
 
24 svar har inkommit.  De flesta svarar att hunden har mindre lipom som den ej 
besväras av. 11 svarar att de har opererat bort fettknölar. Ett par svar beskriver större 
knölar som hunden besvärats av. 
 
Fråga 28: Har din hund vid något tillfälle haft andra problem med skinn eller 
päls? 
 
52 svar har inkommit. Sex svarar ja och 46 nej. 
 
Fråga 29: Om ja beskriv hur besvären yttrar sig. 
 
Sex svar har inkommit. Två svarar allergi och övriga svar beskriver utslag, rodnad, 
torr hud och hot spot. 
 
Fråga 30: Har hunden vid något tillfälle haft symtom på misstänkt allergi? 
 
52 svar har inkommit. 14 svarar ja och 38 svarar nej.  
 
Fråga 31: Om ja beskriv hur besvären yttrar sig. 
 
14 svar har inkommit.  De flesta svarar klåda och/eller öronproblem. 
 
Fråga 32: Har hunden konstaterad allergi? 
 
52 svar har inkommit. Nio svarar ja och 43 svarar nej.  
 
Fråga 33: Om svaret är ja på ovanstående fråga, vad är hunden allergisk mot? 
 
Nio svar har inkommit. Sju svarar kvalsterallergi. En svarar torrfoder och en svarar att 
det ej är utrett. 
 
Fråga 35: Är din hund röntgad för höftledsdysplasi? 
 
53 svar har inkommit. 35 svarar ja och 18 svarar nej.  Vi har dock missat att ha med 
en fråga angående ålder vilket innebär att det inte går att utläsa så mycket av svaren 
då flera av de nekande svaren kan gälla hundar som är för unga. 
  
Fråga 36: Om svaret är ja på frågan, vilket HD-resultat har hunden? 
 
35 svar har inkommit. 15 svarar A. Elva svarar B. Sex svarar C. Tre svarar Fri/Ok 
utan att specificera grad. 
 
Fråga 37: Är din hund röntgad för armbågsdysplasi? 
 
51 svar har inkommit. 36 svarar ja och 15 svarar nej. Vi har dock missat att ha med en 
fråga angående ålder vilket innebär att det inte går att utläsa så mycket av svaren då 
flera av de nekande svaren kan gälla hundar som är för unga. 



 
Fråga 38: Om svaret är ja på ovanstående fråga, vilken ED-status har hunden? 
 
36 svar har inkommit. 23 svarar grad 0. Fyra svarar grad 1. Tre svarar grad 2. En 
svarar grad 3. Två svarar Fri. En har ej fått något resultat. En svarar OK.  En svarar A 
 
Fråga 39: Har din hund artros? 
 
53 svar har inkommit. Fem svarar ja och 48 svarar nej. 
 
Fråga 40: Om din hund behandlas för artros, vilken behandling får den? 
 
Fem svar har inkommit. Två svarar att dom ger hunden kosttillskott medan tre svarar 
att hunden inte behandlas alls då den ej har besvär. 
 
Fråga 41: Har din hund spondylos? 
 
53 svar har inkommit. Tre svarar ja och 50 svarar nej. 
 
Fråga 42: Om din hund behandlas för spondylos, vilken behandling får den? 
 
Tre svar har inkommit. Två ger hunden carprofensprutor. En behandlas ej då hunden 
ej uppvisar problem. 
 
Fråga 43: Har din hund vid något tillfälle diagnosticerats med OCD? 
 
53 svar har inkommit. Två svarar ja och 51 svarar nej. 
 
Fråga 44: Om din hund behandlats/behandlas för OCD, vilken behandling har 
den fått?   
 
Två svarar att hunden har opererats. 
 
Fråga 45: Har din hund haltat vid något tillfälle?  
 
53 svar har inkommit. 21 svarar ja och 32 svarar nej. 
 
Fråga 46: Om ja på ovanstående fråga, vad berodde hältan på? 
 
21 svar har inkommit.  En svarar på grund av ED. Två svarar på grund av spondylos. 
En svarar på grund av OCD. Två svarar på grund av UPA. Resterande svar handlar 
om tillfällig hälta på grund av sträckning eller skada. 
 
Fråga 47: Har din hund haft några andra problem med muskler eller leder? 
 
52 svar har inkommit. Fem svarar ja och 47 svarar nej. 
 
Fråga 48: Om ja på ovanstående fråga, vilka problem har hunden? 
 



Fem svar har inkommit. Två svarar stelhet på grund av artros. En misstänker 
biverkningar av bravecto. En beskriver sträckning i ryggen. En beskriver en skada i 
ung ålder som gett bestående men. 
 
Fråga 49: Är din hund scannad för aortastenos.? 
 
53 svar har inkommit. Sju svarar ja och 46 svarar nej.  
 
Fråga 50: Om svaret är ja på ovanstående fråga, vad visade undersökningen? 
 
Sju svar har inkommit.  Tre svarar fri. Tre svarar gråzon. En svarar mycket liten 
aortainsufficiens med rekommendation om fortsatt utredning inför eventuell avel. 
 
Fråga 51: har hunden, vid något tillfälle, uppvisat problem när det gäller hjärta 
och/eller lungor? 
 
53 svar har inkommit. Tre svarar ja och 50 svarar nej. 
 
Fråga 52: Om ja på ovanstående fråga, vad uppvisade den för problem? 
 
Tre svar har inkommit. En svarar att hunden har ett något förstorat hjärta men ej 
uppvisar symtom. En hund avled av lunginflammation. En hund har haft 
oregelbunden hjärtrytm vid undersökning. 
 
Fråga 53: Har din hund någon gång behandlar för problem med 
hjärta/cirkulation? 
 
53 svar har inkommit och samtliga svarar nej. 
 
Fråga 55: Har hunden, vid något tillfälle, varit drabbad av hjärt – eller 
lungmask? 
 
53 svar har inkommit. En svarar ja och 52 nej. 
 
Fråga 56: Har hunden, vid något tillfälle, haft problem när det gäller lungorna? 
 
52 svar har inkommit. En svarar ja och resten nej. 
 
Avelsfrågor hanhundar: 
 
Fråga 58: Är hunden godkänd för avel enligt Broholmerföreningen? 
 
37 svar har inkommit. Sju svarar ja och 30 nej. 
 
Fråga 59: Om inte, vad är orsaken? 
 
23 svar har inkommit. Fem svarar att hunden är för ung. Tre svarar att hunden ör 
kastrerad och en att hunden är kryptorchid. Sju svarar att hunden ej är avelsgodkänd 
på grund av hälsoproblem. Några svarar att man ännu inte hunnit göra det men ska. 
 



Fråga 60: Har din hund parats någon gång? 
 
38 svar har inkommit. Sex svarar ja och 32 nej. 
 
Fråga 61: Om svaret är ja på ovanstående fråga, var det en naturlig parning (till 
skillnad från insemination)? 
 
Elva svar har inkommit (alltså fler än vad som har svarat ja på fråga 61) Fyra svarar ja 
och sju svarar nej. 
 
Fråga 62: Är hunden far till några valpar? 
 
30 svar har inkommit. Två svarar ja och 28 svarar nej. 
 
Fråga 63: Om svaret är ja på ovanstående fråga, hur många kullar/valpar? 
 
Tre svar har inkommit: En kull med sju valpar. Två kullar med en valp i den ena och 
två valpar i den andra. En kull med 11 valpar som avled innan födsel. 
 
Fråga 64: Har hunden parats någon gång utan att valpar blivit resultatet? 
 
30 svar har inkommit. En svarar ja och resten nej. 
 
Fråga 65: Om svaret är ja på ovanstående fråga, hur många gånger? 
 
Ett svar har inkommit och svaret är två gånger. 
 
Fråga 66: Har det fötts några döda valpar i någon av kullarna? 
 
19 negativa svar har inkommit. 
 
Fråga 67: Har hunden båda testiklarna i rätt läge? 
 
23 svar har inkommit. 19 svarar ja och fyra svarar nej. 
 
Avelsfrågor tikar 
 
Fråga 70: Är hunden godkänd för avel enligt Broholmerföreningen? 
 
30 svar har inkommit. 14 svarar ja och 16 svarar nej. 
 
Fråga 71: Om inte, vad är orsaken? 
 
13 svar har inkommit. Fem svarar att hunden är för ung. Tre svarar att det är på grund 
av fysiska eller mentala brister.  Resten svarar att de ej gjort det ännu men planerar. 
 
Fråga 72: Har din hund parats någon gång? 
 
30 svar har inkommit. Nio svarar ja. 21 svarar nej. 
 



Fråga 73: Om svaret är ja på ovanstående fråga, var det en naturlig parning (till 
skillnad mot insemination)? 
 
Sju svar har inkommit. Samtliga tikar har parats naturligt. Fem av dessa har, 
dessutom, inseminerats. 
 
Fråga 74: Är hunden mor till några valpar? 
 
29 svar har inkommit. Åtta svarar ja. 21 svarar nej. 
 
Fråga 75: Om svaret är ja på ovanstående fråga, hur många kullar/valpar? 
 
En kull med fem valpar 
En kull med 12 valpar 
En kull med sju valpar 
En kull med en valp 
Två kullar med, totalt, nio valpar 
Två kullar med, totalt, 18 valpar 
En kull med 11 valpar varav nio överlevde. 
En kull med sex valpar. 
 
Fråga 76: Har hunden parats någon gång utan att valpar blivit resultatet? 
 
29 svar har inkommit. Två svarar ja och resten nej. 
 
Fråga 77: Om svaret är ja på ovanstående fråga hur många gånger. 
 
Två svar har inkommit. Den ena svarar en gång och den andra fyra. 
 
Fråga 78: Har det fötts några döda valpar i någon av kullarna? 
 
24 svar har inkommit. Två svarar ja och resten nej. 
 
Fråga 79: Har hunden förlösts med kejsarsnitt någon gång? 
 
24 svar har inkommit. En svarar ja och resten nej. 
 
Fråga 85: Är hundens syn normal enligt din bedömning? 
 
50 svarar ja. 
 
Fråga 91: Har hunden ett korrekt bett?  
 
51 svar har inkommit. En svarar nej och resten ja. 
 
Fråga 97: Har hunden, vid något tillfälle, haft svajiga bakbensrörelser? 
 
52 har svarat. Två svarar ja och resten nej. 
 



Fråga 98: Om svaret är ja på ovanstående fråga, beskriv hur problemet yttrade 
sig. 
 
Två har svarat. Den ena svarar att hunden har haft övergående svårigheter att gå vilket 
misstänktes orsakas av bravecto. En svarar att hunden efter 10 år fyllda har fått sämre 
stabilitet. 
 
Fråga 99: Har hunden, vid något tillfälle, haft svårigheter att koordinera sina 
rörelser? 
 
52 svar har inkommit. Två svarar ja och resten nej. 
 
Fråga 101: Har hunden, vid något tillfälle, uppvisat andra avvikelser i 
rörelsemönstret? 
 
52 svar har inkommit. Tre svarar ja och resten nej. 
 
Fråga 103: Har din hund, vid något tillfälle, uppvisat andra neurologiska 
problem? 
 
52 nekande svar har inkommit. 
 
Fråga 106: Har hunden, vid något tillfälle, haft epilepsi? 
 
52 nekande svar har inkommit. 
 
Fråga 108: har hunden, vid något tillfälle, haft problem med mage – eller 
tarmsystem? 
 
51 svar har inkommit. 16 svarar ja och 35 svarar nej. 
 
Fråga 109: Om svaret är ja på ovanstående fråga, är orsaken konstaterad? 
 
17 svar har inkommit. Tre svarar reaktion på foder. En hund har haft gardia. Ett par 
hundar har reagerat på medicin. Övriga har haft tillfälliga besvär med diarréer 
 
Fråga 111: Har din hund någon gång drabbats av magomvridning? 
 
52 nekande svar har inkommit. 
 
Fråga 115: Har din hund, vid något tillfälle konstaterats ha cancer? 
 
52 nekande svar har inkommit 
 
 
 


