
Helseundersøkelse 2022

Schnauzer Salt/pepper

ASU ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å svare på helseundersøkelsen.

Noen spørsmål er utelatt i resultatet fordi de ikke har forekomster i undersøkelsen.
I første del vises hvordan svarene er fordelt i diagrammer og deretter følger en tekstuell

beskrivelse og konklusjon
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Hjertesvikt og plager ved overanstrengelse er oppgitt som årsak/diagnose.
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Blærekreft, Tåkreft, Hudkreft, Jurkreft, Magekreft og Benkreft er oppgitt som diagnoser.
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Små sår, Våteksem og Furunkulose er oppgitt som årsak/diagnose.
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Tannstein, Feilstilling  og trekking av 1 eller flere tenner er oppgitt som årsak
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Sammendrag og konklusjoner.

Helseproblemer:

- 2 tilfeller av hjerteproblemer, anses ikke som bekymringsverdig pr dags dato.

- Det er 6 ulike diagnoser av kreft på de 8 rapporterte tilfellene, her vil det nok være
vanskelig å finne en sammenheng med diagnoser, det skal følges med på om det
kommer flere tilfeller.

- Et tilfelle av stoffskifteproblemer. Vekker ikke stor bekymring pr dags dato. Håper
hundeeiere gir beskjed om de har hunder som får problemer.

- 2 tilfeller av livmorbetennelse der livmor også måtte fjernes. Dette er noe som kan
forekomme på tisper og gir ikke stor grunn til bekymring. Blir det en økende trend må
det utredes videre.

- 4 tilfeller av Analkjertelproblemer, Ikke et vedvarende problem for hundene.

- 1 tilfelle av blære/urinstein.

- 5 tilfeller av eksem/hudplager, 1 tilfelle med plager rundt fòr type. Ellers er det små
sår, våteksem og furunkulose, Det er ikke ønskelig men kan være vanskelig å finne
årsakssammenheng,

- 1 tilfelle av alvorlig feilstilling på tenner og 1 hjørnetann som måtte fjernes, ellers er
det kun fjerning av tannstein som har vært nevnt på tenner.

- Det har ikke vært rapportert noen tilfeller av Epilepsi, Pankreatitt og Kloløsning, Dette
er svært positivt for rasen.

I tillegg til informasjon vi har fått fra statistikkene ovenfor har vi fått følgende
tilleggsinformasjon på helse

- Det har vært noen tilfeller med forhudskatarr og ørebetennelse på enkelte individer.
Årsaken til dette kan være mange så sammenheng mellom tilfellene vil være
vanskelig å finne.

- Det har vært et enkelt tilfelle av Borrelia og ett tilfelle av Blodlus.

- 2 tilfeller av artrose i rygg/hofter som er oppstått på eldre hunder (10+). ASU følger
med HD status på rasen.

- Det etterlyses flere spørsmål rundt mage/tarm problemer, ASU skal se nærmere på
dette og ta det med i neste undersøkelse.

Samlet ser det ut som rasen som helhet er frisk og lever lenge uten alvorlige
helseproblemer. De som opplever alvorlig sykdom som går utover livskvalitet til hunden får
dette oftest i godt voksen alder (10+)
Det er positivt at rasen ikke virker til å ha mye alvorlige problemer og vi håper at det
fortsetter slik.
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Mentalitet og adferd:

- Bare 3 hunder som har gjennomført Mentaltest. Det er dessverre lite mentaltester
som gjennomføres på landsbasis. Men vi håper at flere tester sine hunder om
muligheten er der.

- Mange som ikke vet om hunden deres er skuddfast eller hva skuddfast betyr. 19
svarer at hunden er skuddfast, 3 er berørt og 9 svarer nei. Dette anses ikke som stort
problem for hundens hverdagslige liv med mindre man har planlagt og bruke hunden
i jakt/brukssammenheng

I tillegg til informasjon vi har fått fra statistikkene ovenfor har vi fått følgende
tilleggsinformasjon på mentalitet og adferd.

- 2 hannhunder har sterk kjønnsdrift
- 4 hunder er utagerende mot andre hunder
- 7 beskrives som ubalanserte.
- 1 har hatt litt lite sosialiseringstrening pga Covid.
- 1 har blitt omplassert pga adferds problemer
- Resten beskrives som avbalanserte

Samlet sett er de fleste hundene mentalt og adferdsmessig gode hunder. Siden populasjon
er liten er det grunn til bekymring at en del opplever problematikk innen mentalitet og adferd
da rasen skal være stødig og tolerere det meste. Utviklingen skal følges videre, viser det en
negativ trend fremover må det jobbes med å finne metoder/tiltak som kan begrense dette.

ASU vil jobbe videre med å tilegne seg mer informasjon om problemer av betydning som
fremkommer i undersøkelsen.

Resultatene vil også være et godt verktøy i forbindelse med revisjon av RAS

Har du spørsmål om helseundersøkelsen, eller vil informere om sykdom/helseplager og/eller
atferdsproblematikk på din hund, send oss en mail på asu@nsbk.no
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