
Hälsoenkät  - Svenska Podengo Português Klubben 2013 

 

Totalt antal hundar som vi fått svar på:   121st 

 

Allmänt 

Var bor du? (100% svarade på den frågan.) 

79%  Sverige 

16% Norge 

2% Danmark 

3% Finland 

 

Hundens födelseland: (97% svarade på den frågan. ) 

68% Sverige 

15% Portugal 

14% Övriga norden 

3%  Övrigt 

 

Hundens kön:  (100% svarade på den frågan.) 

46% Hanar 

54% Tikar 

 

Hundens ålder: (100% svarade på den frågan.) 

50% 0-3 år 

39% 4-6 år 

11% 7-  



Storlek/hårlag:  (100% svarade på den frågan.) 

56% Liten/släthårig 

32% Liten/strävhårig 

1% Mellan/släthårig 

3% Mellan/strävhårig 

7% Stor/släthårig 

1% Stor/strävhårig 

 

Hur använder/använde Du din hund? Flera alternativ kan anges  

87% Sällskapshund 

44% Avel 

17% Lure Coursing 

61% Utställning 

13% Lydnad 

8% Jakt 

17% Agility 

7% Viltspår 

Övrigt Bruksspår, Freestyle, Heelwork 

 

 

Hundens allmäntillstånd 

 

Hur bedömer Du Din hunds allmänna hälsotillstånd just nu?  (95% svarade på den frågan.) 

94% Mycket bra 

6% Ganska bra 



Kommentarer:  Har dock fått en bettskada av övriga hundar här hemma. Blev omplacerad 

vid 2år då han ville bestämma över barnen. 

 

Om hunden inte lever längre hur gammal blev den? 

1 år   2st 

4 år  1st 

6år  1st 

10år  1st 

 

Dödsorsak sjukdom:  25% 

Perthes, Endokardiosis, Troligtvis Lysosomal storage desease 

(avlivad vid 4 månaders ålder.) 

Dödsorsak annat: 75% 

  Skada efter olycka, Avlivning, Trafikolycka 

 

Skelett och Leder 

 

Har/hade din hund haft återkommande hältor eller andra problem med skelett och leder? 

(99% svarade på den frågan.) 

 91%  Nej 

   9%  Ja 

 

Om Ja har hunden fått någon av nedanstående diagnoser av veterinär? 

7st   (6% av totala antalet hundar)  Patellaluxation 

           Om, har någon grad angivits och i så fall vilken?  

Kommentar: Grad 3 och 2, ska operera båda knäna. 

Upptäcktes vid rutinundersökning. 



0st   HD (höftledsdysplasi) 

2st  (1,6 % av totala antalet hundar)  Perthes (förtvining av höftkula) 

0st   Korsbandsskada 

2st  (1,6% av totala antalet hundar) Annat 

Kommentar:  Skadat höften genom fall 

 

Om hunden ej fått någon diagnos hur yttrade sig problemet? 

Kramp i höger ben när hon simmar.  

Lite sned i höft och bakbensrörelse. 

 

Tänder och mun 

Hur ser/såg din hunds permanenta bett ut? (94% svarade på den frågan.) 

 

95% Korrekt saxbettt 

2% Överbett 

1% Tångbett 

2% Underbett 

0% Ej ömsat klart 

 

Har/hade din hund lätt att få tandsten? (96% svarade på den frågan.) 

 

49% Nej 

51% Ja 

 

Ha/hade din hund andra problem med tänder och munhåla? (93% svarade på den frågan.) 

 



94% Nej 

6% Ja 

 Om Ja 

 100% Tandlossning/Tandköttsinflammation 

Kommentar: 2 små bruna tänder i överkäken som ej är tandsten. 

Veterinären vet ej orsaken.  

Får lätt tandköttsinflammation 

 

Saknar din hund eller flera tänder? (96% svarade på den frågan.) 

91% Nej 

9% Ja 

 Om Ja 

 7st (6% av totala antalet hundar) En eller flera P1:or 

 3st (2% av totala antalet hundar) Annat 

Kommentarer: En längre bak i 

överkäken 

       En längst bak vänster nere 

       Saknar många tänder 

 

Behövde någon eller några av hundens mjölktänder dras ut av veterinär/tandläkare i 

samband med tandömsningen? (100% svarade på den frågan.) 

83% Nej 

17% Ja 

 

Mage och tarmar 

Har/hade din hund återkommande problem med mage och/eller tarmar? (100% svarade 

på den frågan.) 



99% Nej 

1% Ja 

 Om Ja vilka problem? 

 1st Diarré 

 

Ögon 

Har/hade din hund några problem med ögonen eller synen? (98% svarade på den frågan.) 

97% Nej 

3% Ja 

 Om Ja 

 1st Distichiasis (en extra rad med ögonfransar? 

 1st Rinnande ögon 

 1st Annat 

  Kommentar: Skadad av annan hund 

 

Har/hade din hund ögonlysts av veterinär? (78% svarade på den frågan.) 

93% Nej 

7% Ja 

Om Ja vilken diagnos fick hunden? (3st av 7st som svarat Ja på 

föregående fråga svarade.) 

3st  UA 

 

Har/hade din hund några problem med sina öron? (100% svarade på den frågan.) 

98% Nej 

2% Ja 

 Om Ja vilka? 



 Kommentar: Inflammation 

  Har blivit döv nu vid 12 års ålder 

Hud 

Har/hade din hund någon form av hudproblem? (100% svarade på den frågan.) 

 

87% Nej 

13%  Ja 

 Om Ja 

 Har/hade din hund problem med furunkulos? (Tåinfektioner) 

 4st Ja 

 Har/hade din hund problem med klåda? 

 12st Ja 

  Om Ja har veterinär bedömt att problemen beror på - 

Allergi?  4st Ja 

  Bakterier? 1st Ja 

  Demodex? 0st Ja 

  Andra hudproblem? Vilka? 

  Kommentarer:   Akut hundinflammation 

       Torr hud 

                               Troligen känslig för kvalster i fodret 

     Utslag på sommaren av gräs 

Hade mycket klåda som valp, är nu 

försvunnet 

        Pollenallergi (gräs)    

Kliar sig ibland en kort stund efter kalla       

promenader.Kanske en lindrig form av 

köldeksem.     



Hade klåda som valp. Gick över när jag 

började med BARF. 

 

Krampanfall/Epilepsi 

 

Har din hund haft krampanfall? ? (100% svarade på den frågan.) 

98% Nej 

2% Ja 

 Om Ja 

 Vid vilken ålder hade hunden sitt första krampanfall? 

 1st 1 år 

 1st 4 år 

 Har veterinär konstaterat orsaken till krampanfallen/krampanfallet? 

 1st  Ja epilepsi 

 1st Nej 

 Vet du om några närbesläktade hundar (syskon, halvsyskon, föräldrar) har  

 haft krampanfall? 

 1st Ja 

 

Livmoderinflamation, löp och förlossningsproblem (besvaras endast 

av tikägare) 

Har din tik haft livmoderinflamation (pyometra)? ? (95% svarade på den frågan.) 

100% Nej 

Hur skulle du beskriva din tiks löpperioder? ? (85% svarade på den frågan.) 

89% Regelbundna 

6% Oregelbundna 



 

Hur ofta löper din tik? ? (83% svarade på den frågan.) 

2% Var 4:e månad 

4% Var 5:e månad 

41% Var 6:e månad 

22% Var 7:e månad 

11% Var 8:e månad 

4% Var 9:e månad 

2% Var 11:e månad 

15% Var 12:e månad 

 

Blir din tik skendräktig? ? (86% svarade på den frågan.) 

77% Nej 

23% Ja 

Om Ja – efter varje löping? (35% svarade på den frågan – fler än som svarade 

Ja) 

 78% Nej 

 22% Ja 

Har/hade din tik haft valpar? ? (92% svarade på den frågan.) 

62% Nej 

38% Ja 

 Om Ja 

 Har tiken valpat naturligt?  

 91%  Ja 

 9% Tiken har förlösts med kejsarsnitt 

  Om tiken förlösts med kejsarsnitt 



  Hur många kullar har tiken haft? 

  50% 2 kullar 

  50% 3 kullar 

  Hur många gånger är hon förlöst med kejsarsnitt? 

  50% 1 gång 

  50% 2 gånger 

 

Är din tik kastrerad? ? (77% svarade på den frågan.) 

86% Nej 

14% Ja 

 Om Ja – av vilken anledning? 

 Kommentarer: Dåligt humör vid löptider 

   Blev deppig och loj efter löp, skulle inte ha fler kullar 

   Pga förlossningskomplikationer 

   Hunddagiset krävde det 

   Jobbig skendräktighet 

För att se om det hjälpte mot hennes 

separationsångest  

 

Kryptorschism och prostataproblem (Besvaras endast av 

hanhundsägare) 

Har/hade din hund två normalt belägna testiklar i pungen? ? (100% svarade på den frågan.) 

95% Ja 

5% (3st) Nej 

 Om Nej  

 3 st  hunden är monorschid (en normalt belägen testikel) 



 

Har hunden haft några problem som kan sättas i samband med avsaknaden 

av en eller två testiklar i pungen? 

100% Nej 

 

Har/hade din hund några konstaterade prostataproblem? (91% svarade på den frågan.) 

100% Nej 

 

Är/var din hanhund kastrerad? (96% svarade på den frågan.) 

74% Nej 

26% Ja 

 Om Ja av vilken anledning? 

 Kommentarer:  Ska inte avla på honom, det blev lugnare  i flocken 

   Sprang bort, inte störa grannar 

   Arbetar på vet.klinik och det kommer löptikar dit  

   Pga av monorschism 

   Pga underbett samt dålig mentalitet 

   Pga avelsförbud och förhoppning till det bättre när 

   det gäller hans klåda. Blev bättre efteråt 

   För att se om han blev mindre dominant 

   Översexuell 

   För att undvika tjuvparning och för lugnare hund 

Övriga hälsoproblem 

Har/hade din hund haft av veterinär konstaterat problem med sköldköreln? (100% svarade 

på den frågan.) 

100% Nej 



Har/hade din hund av veterinär ett konstaterat problem med hjärtat? (88% svarade på den 

frågan.) 

92% Nej 

8% (9st) Ja 

 Om Ja  

 1st Blåsljud 

 1st  Endocardiosis 

 1st Pneumotorax 

  Kommentar: Haft pneumotorax och blivit opererad. Är nästan helt 

  frisk igen.  

Har din hund haft/hade din hund återkommande hälsoproblem av annat slag än som 

nämnt här?  

Kommentarer:  Har haft stora problem med struvitstenar i urinblåsan. Flera 

  sköljningar + operationer, sist gjordes en uretrafistel och nu mår 

  han bra igen men går på diet resten av livet. 

  Hon hade ett mindre krampanfall vid 8 månader sen inget mer. 

Vår hund hade klåda redan som valp och behandlades av 

veterinär med vaccin efter konstaterad allergi, dock utan resultat. 

Numera behandlas hunden med kortison under sommarhalvåret. 

Därför har vi inte avlat på henne. 

Hon hade väldigt mycket nysningar i början på sommaren som 

behandlades som noskvalster men som inte försvann förrän gräs 

och träd blommat färdigt. Så misstänkt någon typ av pollenallergi 

en inget konstaterat. 

Nej, har aldrig haft friskare hund. 

 

Mentalitet 

Hur upplever/upplevde du din hunds mentalitet?  

Min hund är/var social och öppen mot familjen – (100% svarade på den frågan.) 

98% Ja 



2% Nej 

 Kommentar: Han ville bestämma över barnen. 

 

Min hund är/var social och öppen mot främmande människor - (96% svarade på den 

frågan.) 

81% Ja 

19%  (22st) Nej 

 Om Nej 

 Är inte rädd för främmande människor men lite avvaktande - 13st 

 Kan vara skygg i kontakten med främmande människor -  6st 

 Kan upplevas som aggressiv mot främmande människor -   3st 

 

Min hund tycker/tyckte om att umgås med främmande hundar (100% svarade på den 

frågan.) 

59% Ja 

41% (50st) Nej 

 Om Nej 

 Tycker inte om/är avvaktande mot främmande hundar - 18st 

 Är för det mesta positiv mot andra hundar av samma kön -  4st 

 Är för det mesta positiv mot andra hundar av annat kön -  2st 

 Tycker inte om/är avvaktande mot stora hundar -  18st 

 

Min hund fungerar bra ihop med familjens egna hundar (87% svarade på den frågan.) 

98% Ja 

2% Nej  

 

Min hund kan/kunde ha svårt att koppla av i vardagen (100% svarade på den frågan.) 



12% Ja 

88% Nej 

 

Min hund upplever/upplevde jag som extra skällig (100% svarade på den frågan.) 

22% Ja 

78% Nej 

 

Jag upplever/upplevde att min hund har/hade stor jaktlust (100% svarade på den frågan.) 

46% Ja 

54% Nej 

 

Är det något du vill lägga till om din hunds mentalitet? 

Kommentarer: Vild ute, lugn inne. 

  Mycket glad i människor. 

  Generellt mycket gott humör, lite lat men mycket snäll. 

  Mycket självständig, orädd och nyfiken. Vill vara med.  

  Lite stressad ute men avslappnad inne.  

  Tycker i stort sett om främmande människor om hon bara får ett

   par minuter på sig.  

Har blivit skrämd av främmande hundar när hon var valp och det 

 jobbar vi med fortfarande.  Men det kan gå bra om de är lösa när 

de får hälsa. 

 Det är i flocken de är skälliga men inte ensam. 

 Mycket arbetsvilja, mod och nyfikenhet. 

 Kräver aktivitet och konsekvent fostran. 

 Bor i en familj där många barn kommer och går och hon älskar 

barn. Social mot alla. Skäller nästa aldrig. 



Han blir lätt triggad när dörrklockan ringer, en springer förbi, barn 

busar osv. 

Lite osäker och vaktig i vissa situationer. 

Lite osäker vilket visar sig i att hon gör utfall mot främmande 

människor. 

Jaktlust men rymmer aldrig. 

Otroligt mysig hund. Vill kela med alla han möter, även 

främmande.  

Fungerar bra med alla hundar. 

Fungera bra med småbarn. 

Väldigt lätt för att slappna av i alla de konstigaste miljöer. Han har 

dock SVÅR separationsångest. Han kan inte vara ensam hemma 

överhuvudtaget. Bajsar inne. Ylar.  

Underbart snäll, mycket trevlig och social. 

Har varit/är nervös i samband med att vara ensam hemma och att 

åka långt i bil.  

Väldigt samarbetsvillig och positiv. 

Trevlig/glad/öppen valp som är lätt att ha med i vardagen, lätt 

villig att träna. 

Rädd för höga ljud, skotträdd, osäker i stimmiga miljöer. 

Väldigt pigg och alert. Som en valp fast han är 12,5 år.Kan vara 

osäker i nya situationer men beror nog på åldern. 

Han är mycket duktig på att läsa både folk och hundar och beter 

sig därför väldigt olika beroende på vem han möte. 

En fantastisk hund. Vi har haft bullterrier innan. Vi vill ha en 

podengo till. 

Svårt att vara ensam. 

Har ALDRIG rymt. Dagliga promenader i skogen lös utan minsta 

problem. 

Han kan umgås med alla andra djurarter. Nästan alla katter vi 

träffar blir han en bra kompis med pga att han inte går på dem. 



Pigg, glad. 

Positiv, nyfiken, trevlig hund. 

Har gjort MH-test och där fick han bra omdömen. 

Denna hundar har stor förstörelselusta. Biter sönder och gräver i 

möbler.  

Hon vaktar.  

 

Hur kom du i kontakt med rasen podengo? (93% svarade på den frågan.) 

Genom bekanta -   27% 

Genom att läsa om rasen i någon hundbok -  29% 

Genom hundutställningar -  14% 

Genom Internet   30% 

 Om annat var/hur 

 Kommentarer:  Annons i tidningen 

   Såg en podengo på en agilitytävling 

   Annons på jägarsida 

   Mötte en podengo på gatan 

   Annons i tidning 

   På hunddagis 

   Hade en podengo canariomix för 20 år sedan 

   SvVKs årsbok 

 

Har du fler podengos? (100% svarade på den frågan.) 

53% Ja 

47% Nej 

 



Är du nöjd med ditt val av ras? (100% svarade på den frågan.) 

98% Ja 

2% Nej 

 

Motivera gärna. 

Kommentarer: Lättlärd och trevlig. 

  En tuff liten ”brukshund”. 

  Pigg och alert hund. 

Är överlag nöjd med rasen men tycker att uppfödare borde 

hälsotesta och använda sina hundar och inte bara se på 

utställningsresultat.  

Trevlig hund men mer jakt än jag trodde. 

Smidig, lojal, aktiv. 

Hunden är tålig och uthållig och arbetsvillig. 

Social, pigg, glad, busig, klok och mysig. 

Super storlek. Kan användas till allt. 

Uthållig och stark. 

Nej är väl fel att säga men tycker nog att det är lite för skälliga och 

har trots allt en stor jaktlust. 

Jag kan ha honom lös på vissa ställen men han lyssnar inte på ett 

nej i de situationerna. Han reagerar och skäller mycket. 

Mycket hund i en liten storlek. 

Trevlig behändig storlek. Stor hund i liten förpackning.  

Alltid uppskattande mot familjen. 

Fantastisk hundras.  

Både och. Hon fungerade inte i flocken. 

Allför uppmärksam och skällig. 

Kärlek vid första ögonkastet. 



Är supernöjd med de små liven. 

Mer jaktinstinkt och mer skärpa än förväntat men på det hela 

taget en fantastiskt lättsam och enkel hund. 

Jag är mycket nöjd. Hunden matchar vårt sätt att leva. 

Underbara hundar på alla sätt. 

Flott familjehund som kan användas till allt. 

Han valde oss. 

Det är en glad och mycket positiv hund med mycket energi. 

Man kan inte låta bli att skratta åt hans upptåg. 

En härlig ras att arbeta tillsammans med. 

För skälliga och reaktiva. 

För mycket jakt. 

Tycker om mina hundar som jag har men skaffar nog inte någon 

mer.  

Vi får alltid beröm för att han är så väluppfostrad. Det är en 

mycket lättlärd ras. 

Rolig. Lätt att ha med. Lättsam, pigg och snäll.  

Han är så snäll/söt och mysig. 

En perfekt liten hund för i princip vem som helst.  

Han följer med på allt man önskar. Kan springa flera mil om 

dagen. Men klagar aldrig om han bara får gå kissrundor om jag är 

sjuk eller så.  

Älskar att springa, hoppa och busa. Träna trix, eller agility. (Kan 

dock inte koncentrera sig några längre stunder. ) 

En pigg och vaken hund. Ingen soffpotatis. Lätt att ha inomhus, 

lätt att ta med i bilen. Lydig, lättfostrad, rolig. 

Härlig glad öppen pigg och aldrig sjuk. 

Kan användas till det mesta i framtiden när han har åldern inne. 

Perfekt storlek. Har rekommenderat till andra. 



En underbar ras men min podengo är lite väl skällig.  

De är uthålliga och starka. 

Rasen har en massa charm och en stor personlighet. 

Världens bästa hund.  

Glad, trevlig, busig, full av energi, gosig, lättlärd. Fullkomligt 

avslappnad när han vilar och kan vara uppe igen på sekunden. 

Underbara hundar som sprider massor med positiv energi. 

Supernöjd i förhållande till familjen och som jaktkamrat. Men 

kanske lite för autonom för skandinaviska jaktregler. 

 

Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund av samma ras igen? (100% svarade på den 

frågan.) 

95% Ja 

5% Nej 

 

Motivera gärna. 

Kommentarer:  Min uppfattning av rasen både som privatperson och genom mitt 

arbete på veterinärklinik är att de korthåriga hundarna är mer 

stressade och har fler hälsoproblem än de strävhåriga.  

 Jag vill ha fler med åren.  

 Perfekt storlek även om vår hane är för stor (40cm) för att vara 

den lilla podengon.  

 En social hund.  

 En underbar ras som för mig är lagom i storlek och tyngd och som 

alltid är glad och viftar på svansen gör både gamla och spädbarn 

och mindre hund. Är mycket kelen och nyfiken. 

  Man blir glad av att se honom eftersom det är en så positiv hund. 

  Tycker om deras livlighet. Är med på allt.  

  Otroligt pigg, glad, social hund som älskar alla människor.  



  De är roliga och påhittiga och är med på allt.  

  Ja vi har en väldigt intelligent och trevlig hund. 

  Jag kan tänka mig att köpa en till podengo i framtiden MEN då

   måste båda föräldrarna åtminstone ha känd knästatus.  

  Finns ingen annan ras än podengon. 

  Man har aldrig tråkigt när man har en podengo som kompis. 

Kan mycket väl tänka mig en podengo till men det kommer i så fall 

att bli en tik. 

Det är helt enkelt en trevlig ras. 

Vet inte om det är mitt fel eller rastypiskt men han har svårt med 

andra hundar som inte leker som han gör.  Springer fort. 

Ja men jag skulle vara mera noggrann och träffa även pappan till 

valparna.  

Jag tävlar och träna annat än utställning och då  är inte podengon 

en optimal ras.  

Rasen har så mycket och är verkligen en stor hund i liten 

förpackning. 

En grande. Jag är förälskad i rasen.  

Härlig ras. Klok, positiv och lätt i de flesta sammanhang.  

Skaffar gärna 1-2 till och gärna med nytt blod från Portugal. 

Jobbigt med separationsångesten. 

Jag skulle inte vara nöjd med bara en podengo eftersom min hund 

inte är lika glad i hundträning som jag är. Han är ganska 

okoncentrerad och svårmotiverad. Men i kombination med en 

brukshund som jag har nu är han den perfekta pigga 

sällskapshunden. 

Lite för osäkra. Vill nog ha en mer framåt ras.  

Jag bara älskar podengorasen! 

Ja nu vill vi ha en strävhårig tikvalp liten. 



Vill hemskt gärna ha en till och när min lilla kille är mogen för en 

kompis blir det en hund till. 

Eftersom jag tränar en hel del så tar det tid att komma 

någonstans med podenog. 

Ja men skulle önska mindre skällande.  


