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Spørreundersøkelsen om 
Yorkshire Terrier helse 

 

Spørreundersøkelsen om Yorkshire Terrier rasens helse er et ledd i NYTKs arbeide med tanke 
på å bedre rasens helse på sikt. 

Vi håper på flest mulig svar fra eiere av norske Yorkshire Terriere, slik at vi trygt kan bruke 
resultatene som grunnlag for NYTKs anbefalinger til oppdrettere, NYTKs medlemmer, Norsk 
Kennel Klubb osv. 
 
Vi vil svært gjerne ha svar både fra medlemmer av NYTK og fra eiere som ikke er medlem av 
NYTK. Vi håper derfor at du kan sette av noen minutter og hjelpe oss ved å fylle ut 
spørreskjemaet vårt. Undersøkelsen er anonym. 
 
Du kan svare på undersøkelsen direkte på www.nytk.no eller du kan ta utskrift av 
undersøkelsen fra www.nytk.no og svare på papir. Ferdig utfylt skjema sendes i posten til 
NYTK Avlsråd ℅ Anette Jahr, Nadderudkroken 33, 1357 Bekkestua. Du kan også levere 
undersøkelsen til NYTK på treff eller utstilling osv. 
 
 usk at hv s hunden d n  kke lever lenger kan det v re ekstra n tt g  or oss at du   ller ut 
sk e aet.  v s du e er  lere hunder  å det   lles ut ett sk e a  er hund.  v s hunden d n har 
 ått n  e er er det  lott hv s du kan  e n  e er o  å   lle ut sk e aet. 
 
Hvis du lurer på noe kan du kontakte NYTKs avlsråd på avl@nytk.no Det er ikke bestemt når 
undersøkelsen stenges for svar, for det kommer an på hvor mange som svarer og i hvilket 
tempo vi får de inn. Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert på nytk.no. Tusen takk for 
at du bidrar! 
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Del 1: Generell og anonym informasjon om 

din hund 

1.1 Kryss av om du har  

Hannhund  

Tispe  

Hund som er registrert i NKK og har stamtavle  

Medlemskap i Norsk Yorkshire Terrier Klubb  
 
1.2 Fyll ut året hunden din er født: ……………………………. 

1.3 Hvis hunden din ikke lever lengre, kryss av for hvorfor:  
 

Naturlig død pga. alderdom  

Ulykke  

Avlivning pga. temperamentsproblem  

Avlivning pga. endret familiesituasjon, omplasseringsproblemer o.l  

Avlivning pga. sykdom.  

 Hvis hunden ble avlivet pga. sykdom. Fyll ut veterinærens diagnose:  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.4 Hva bruker du din hund til? (sett gjerne flere kryss)  
 

Familiehund  

Utstilling  

Dressur  

Spor, agility eller terapihund  

Avl/oppdrett  
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Del 2: Helse 

 
2.1 Ører, kryss av hvis hunden din har /har hatt  

Øremidd eller ørebetennelse mer enn 1 gang pr år  

Nedsatt hørsel  

Hengeører (ett eller begge)  
 
 
2.2 Øyne, kryss av hvis hunden din har /har hatt  

Tette tårekanaler, inngrodde øyehår eller øyebetennelse  
 
Skriv diagnose hvis hunden din har nedsatt syn: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Hvis hunden din har vært undersøkt/øyelyst hos veterinær skriv hva den ble undersøkt for og resultatet her:  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3 Tenner/kjeve - kryss av hvis hunden din  

Har overbitt  

Har underbitt  

Har såpass alvorlig bittfeil at det er et helseproblem  

Har trukket melketenner  

Har fjernet tannstein hos veterinær  

Har problemer med løse tenner  

Har tungen hengende ute, innimellom eller hele tiden  

Er over tannfelling og mangler èn eller flere av totalt 42 "voksne" tenner  

Hvis du ikke har telt tenner kryss av her  
 
 
2.4 Luftveier - kryss av hvis hunden din:  

Har hatt nesemidd  

Har fått stilt diagnosen kennelhoste hos veterinær  

Sporadisk harker, hoster eller lager snorkelyder når hunden er glad, redd, ivrig, drikker kaldt 
vann eller anstrenger seg fysisk  

Har tracheal kollaps diagnose stilt av veterinær (=luftrørs kollaps)  

Har hatt halsbetennelse, bronkitt eller vann i lungene  

Har operert bort mandlene  
 

Norsk Yorkshire Terrier Klubb | post@nytk.no | www.nytk.no 

 



4 
 

 
 
 
 
2.5 Fruktbarhet/reproduksjon  
 
Hvis hunden din har avkom fyll ut antall avkom………  

  
Antall avkom som er blanding av Yorkshire Terrier og annen rase:………… 
 

Hvis du har en hannhund, kryss av hvis han:  

Kun har èn testikkel  

Er kastrert av medisinske årsaker  

Er kastrert på grunn av adferdsproblemer  

Har vært parret uten resultat (avkom)  Oppgi gjerne antall resultatløse parringer: …………. 
 
 
Hvis du har tispe, kryss av hvis hun har hatt:  

Betennelse i livmoren etter løpetid  

Betennelse i livmoren etter parring  

Betennelse i livmoren etter valping  

Keisersnitt før fødsel var i gang  

Keisersnitt bestemt etter at fødsel var i gang  

Innbilt svangerskap 1 gang  

Innbilt svangerskap mer enn 1 gang  

Har vært parret uten resultat (avkom)  Oppgi gjerne antall resultatløse parringer: ………….. 
 
 
2.6 Skjelett/ledd  
Kryss av hvis hunden din har skjev hale:  

Pga klemskade (klemt i dør o.l eller andre typer uhell)  

Halen er skjev uten at du vet om at det skyldes en ulykke (a-symmetrisk hale)  
 
Kryss av hvis hunden din er undersøkt for patellaluksasjon ("løse knær") av veterinær:  

Ved fysisk undersøkelse (palpasjon) av veterinær og røntgenundersøkelse  

Ved kun fysisk undersøkelse (palpasjon) av veterinær  
 
Hvis hunden din er fri for patellaluksasjon (grad 0), fyll ut hunden alder da den ble undersøkt: …………. 
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Hvis hunden din har fått diagnose patellalukasjon, fyll ut hunden alder da diagnosen ble stilt første 
gang:……….. 
 

Fyll ut grad: (Dvs grad 1,2 eller 3. Hvor grad 1 er det "mildeste" og grad 3 er det mest alvorligste. 
Tidligere ble også grad 4 benyttet)  

Venstre bakben grad 1  

Venstre bakben grad 2  

Venstre bakben grad 3  

Høyre bakben grad 1  

Høyre bakben grad 2  

Høyre bakben grad 3  

Veterinær har ikke oppgitt noen grad  

Sett kryss hvis hunden din har fått diagnosen patellalukasjon uten å være operert  
 
Kryss av hvis hunden din har:  

Knapt merkbare smerter eller plager  

Smerter eller plager innimellom  

Daglige smerter eller plager  
 
Hvis hunden din er operert for patellaluksasjon angi hvor gammel den var ved (hver) operasjon:……..  
 
Har hunden din blitt bedre etter operasjon(ene)?  

Ja  

Nei  

Usikker  
 
2.7 Hud problemer: Kryss av hvis hunden din har hatt:  

Håravfall pga kløe  

Eksem  

Allergiske hudreaksjoner  

Parasitter annet enn flått  

Fått stilt diagnosen hårsekkmidd (Demodikose/demodex) hos veterinær  
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2.8 Andre helseproblemer - kryss av hvis hunden din har hatt:  

Urinveisinfeksjon  

Diabetes  

Epilepsi  

Krampeanfall uten at veterinær har stilt diagnose epilepsi  

Jurkreft/svulster  

Prostatakreft/testikkeltumor  

Prostataproblemer  

Mage/tarmproblemer (ikke kryss av hvis det kun er snakk om sporadisk fordøyelsebesvær selv 
om diagnose er stilt av veterinær)  

Hjertefeil eller hjertesykdom  

Nyresykdom  

Leversykdom  

Osteoporose  

Problemer med forben  

Korsbåndsskade  

Hormonforstyrrelser (stoffskiftet)  
 
2.9 Ulykke - kryss av hvis hunden har vært utsatt for ulykke som gjorde at du kontaktet veterinær  

Fall  

Trafikkulykke  

Bittskade pga hundeslagsmål  

Ormebitt  

Annet uhell  
 
2.10 Hvordan bedømmer du din hunds almenntilstand  

Meget bra  

Bra  

Middels  

Dårlig  

Meget dårlig  
 
2.11 Hva veier din hund………… 
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Del 3: Gemytt/temperament 

 
3.1 Sett gjerne flere kryss - Hunden min:  

Bjeffer lite  

Er kjælen og tillitsfull overfor oss den bor sammen med  

Er glad i å leke og lærer gjerne dressur/triks hvis vi tar oss tid  

Er skeptisk eller aggressiv overfor fremmede mennesker  

Er aggressiv overfor andre hunder  
 
 
3.2 Hvor godt passer din hund til deg og dine forventninger  

Jeg er godt fornøyd med hunden min  

Hunden min har en oppførsel som er problematisk innimellom, men det går greit  

Hunden min har en oppførsel som er problematisk mye av tiden  
 
 
3.3 Hvis det er noe mer du ønsker å fortelle oss om din Yorkshire Terriers helse, kan du skrive det 
inn her: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

 
Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på våre spørsmål.  
Men vennlig hilsen Avlsrådet i NYTK 
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