
Sammanställning av hälsoenkät som medföljde nr 4 2000 av Chihuahua Bladet. 
Publicerat i Chihuahua Bladet nr 1 2002. 
100st chihuahua ägare svarade på enkäten. 
 
Chihuahua korthår – 45 st, Chihuahua långhår – 54 st, vet ej 1 st, varav 38 hanar och 62 
tikar. Vikt mellan 1,1 – 4,5 kg medelvikt = 2,2413 kg 
 
Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Bortse från tillfälliga åkommor. 
Mycket gott = 78 st Gott = 14 st Medelgott = 1 st Dåligt = 0 st Mycket dåligt = 0 st 7st 
hade ingen bedömning. 
 
Ögonproblem. Har hunden någon gång haft problem med ögonen? 
Ja (lite) = 31 st Nej = 69 st Om ja besvara nedanstående frågor. 
A) Entropin (ögonlocket rullat inåt och irriterar ögat) Ja = 3 st 
B) Ögoninfektion    Ja = 2 st 
Om ja: Mindre än 1 gång/år          2 st 
C) Rinnande ögon    Ja = 19 st 
D) Andra ögonproblem: Skada på hornhinnan           4 st 
 
Temperament. Hur bedömer du din hunds temperament? 
Mycket bra = 67 st, Bra = 26 st, Mindre bra = 4 st, Dåligt 0 st, Mycket dåligt = 1 st,      
2 st kunde ej bedöma. 
 
Öronproblem. 
Öroninflammation: Ja = 3 st Nej = 96 st 
Om ja: mindre än 1 gång/år = 3 st hör sämre = 1 st 
 
Epilepsi. Har hunden konstaterad epilepsi? 
Ja = 2 st Nej = 98 st 
 
Hjärtproblem. Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom? 
Ja = 7 st Nej = 93 st 
Ange om möjligt diagnosen: blåsljud, förstorat hjärta 
Vi vilken ålder märktes problemen? 1 – 5 och 7 års ålder 
 
Navelbråck. Hade hunden vid leveransen konstaterat navelbråck? 
Ja = 2 st Vilka problem har det inneburit? = Inga Nej = 98 st 
 
Vad har hunden för bett? 
Saxbett = 52 st Tångbett = 11 st Överbett = 14 st (mer än 0,5cm = 4st) Underbett = 13 
st (mer än 0,5cm = 2 st) Annat = 10 st 
 
Komplikationer p.g.a. bettfel: Borttagning av tandsten var 3:e månad 1 st. 
 
Komplikationer p.g.a. tandbortfall eller annat: Några hundar har svårt att tugga maten. 
 
Av hundar med saxbett svarade ägaren att 14 st hade alla tänder dvs. 42 st. På annat 
hade 2 st sneda bett, 5 st hade inga tänder kvar och 3 st vet ej.  
 
Skelett. Har hunden haft problem med något av nedanstående? 
A) Rygg  Ja = 5 st Nej = 95 st 
Ange om möjligt diagnosen: 2 fall av diskbråck, 3 fall av muskelspänningar. Behandling: 
1 st blev hjälpt av Rimadyl. 
B) Knäleder Ja = 18 st Nej = 82 st 
Ange om möjligt diagnosen: Patella luxation. Vid vilken ålder märktes problemen? Från 3 
månader upp till 4års ålder. 
 



Hälta. Har hunden haft problem med hälta? 
Ja = 14 st Nej = 86 st 
 
Fontanell. Förekomst av fontanell som är ett eller flera hål I skallbenet? 
Ja=42st Nej=53st Vet ej=5st 
 
Hjässfontanell: 35st liten (<1cm), 4st medel (1-2cm), 1st stor (>2cm)  
Nackfontanell: 11st liten (<1cm), 2st medel (1-2cm), 0 stor (>2cm) 
 
Hosta. Vad brukar framkalla den s.k. ”kvarkan” då hunden får andnöd en stund? Många 
beskriver det som att hunden hostar, anfallet kallas också för inåtvänd nysning. 
 
Kommentarer: vid upphetsning, koppeldrag och kyla. 
Ja = 71 st Nej 26 = st 
Om Ja: svårartad = 15 st lättare = 56 st vet ej = 3 st 
 
Tikens problem. 
A) Blir din tik skendräktig?  Ja = 9 st Nej = 53 st 
B) Har din tik haft livmoderinflammation? Ja = 2 st Nej = 60 st 
C) Har din tik haft juvertumör?  Ja = 1 st Nej = 61 st 
1 tik löpte ofta och länge, 3 tikar med valpningskomplikationer. 
  
Hanhundens problem. 
A) Hunden har båda testiklarna i pungen? Ja = 33 st 
B) Hunden har bara en testikel i pungen? Ja = 3 st 
C) Hunden har inga testiklar i pungen? Ja = 2 st 
Har avsaknad av en eller båda testiklarna i pungen orsakat problem? 
Svar = Nej 
 
Har din hane eller tik haft andra problem? 
Ja = 19 st Nej = 71 st 
 
Om ja, beskriv problemen: 4 fall av återkommande analsäcksinflammationer (1 med 
operation), 2 fall av leg perthes, 2 fall av missbildningar i nackkotorna, varav 1 även med 
missbildad lever, 2 fall opererade för borttagning av lösa tänder och inflammerat 
tandkött, 1 fall av känslig mage och måste äta dietfoder, 1 fall med leversjukdom vid 5 
års ålder och måste äta dietfoder, 1 kastrerad hane samt 2 äldre hundar med hälta. 
 
 
 
 


