
Avelskommiten i SSTS fick förra året i uppdrag att genomföra en ny Hälsoenkät där 

man skulle använda sig av 2009 år enkät i så stor utsträckning som möjligt. 

Anledningen till detta var att man ville arbeta fram en enkät som kan användas vart 

femte år  

Syftet med enkäten är på sikt kunna följa, jämföra och se att rasen fortsätter att vara 

frisk.  

Hälsoenkäten 2009, skickades med post och svarskuvert till 1000 tibbeägare, vars 

adresser vi fått genom SKK.  

Ett tack till Tanja Lindgren som lånade ut sin kunnighet i datans värld och förde in vår 

enkät på Google. På det viset sparade vi pengar samtidigt som enkäten lyftes in i 

dataäldern. 

Förutom att enkäten har publicerats på klubben hemsida, har vi fått ca 500 

mejladresser av SKK till ägare av tibetansk spaniel som fått en länk till enkäten på 

mejl. Svarsfrekvensen var 549 inkomna svar 2015, mot 564 år 2009. Vi vet att upp 

mot 60% av de som svarat är i åldern 0 -5 år och dessa var därmed inte aktuella i 

tidigare enkät. 

Det man ser tydligt i enkäten är att Tibetansk Spaniel är en mycket frisk ras. 

93% ansåg 2015 att de hade en frisk hund. 7% hade någon form av hudåkomma, 

men tittar man på Demodex, våt eksem samt allergisk klåda har antalet hundar som 

drabbats minst halverats mot 2009. 

Nytt i årets enkät var frågan om hunden var DNA-testad för PRA-3. 

26 %  av enkätens hundar var testade. 

Clear (fri)  129st 

Carrier (bärare)    14st 

Affected (sjuk)     2st 

58% av hundarna var ögonlysta, 31% av hundarna var använda I avel, vilket tyder på 

att fler hundar än de som används i avel ögonlyses. Hur kan vi få fler att ögonlysa 

sina hundar? 

Det ser ut som att ögonproblemen i stort har minskat. Största minskningen ser vi på 

Cherry eye, som har mer än halverats från 8,4% till 4%. Klubben har haft som åtgärd 

i RAS, att Cherry eye, har ju haft åtgärd i RAS, att drabbad hund inte ska användas i 

avel. En mindre ökning ser vi på distichiasis, felplacerade ögonhår som växer inåt 

ögat och förorsakar smärta och rinnande ögon 

Bett och tänder blir också bättre, framför allt tandsten som är vanligt på alla 

småhundar. Här har det minskat från 15,6% 2009 till 11% 2015.  Med tanke på att 

7,5 % av de hundar enkäten gäller är över 11år, är det vara en bra siffra. 

Något som ser ut att ha gjort en liten ökning är patellaluxation, en ökning till 3% 2015 

från 2009 års 0,5%. 



Navelbråck ligger högt och låg högt även tidigare, var fjärde Tibetansk Spaniel har ett 

navelbråck. 

 

 

 

 

 

 

 


