Første besøg

Liverpool Osteoarthritis in Dogs ( LOAD)
Spørgeskema til ejere af hunde, der har problemer med bevægeligheden
Kære ejer,
Tak fordi du vil udfylde dette spørgeskema.
Skemaet vil hjælpe os med at indsamle værdifulde informationer om din hund. Det er dig, som kender
din hund bedst, og derfor er din hjælp til stor gavn for, at vi kan finde
finde frem til, hvad der plager din hund
og give den bedste behandling. Ved dit næste besøg på klinikken skal du muligvis udfylde et lignende
spørgeskema igen. Dette er for at sikre, at din hund er i bedring, og så dyrlægen kan justere behandlingen, hvis
der er behov for det.
Det er vigtigt, at du forsøger at besvare alle spørgsmål efter bedste evne, og at du kun afkrydser ét felt pr.
spørgsmål, medmindre andet er påkrævet. Henvend dig til personalet i dyreklinikken, hvis du har spørgsmål til
skemaet.

Ejers navn:

Hundens navn:

Ejers telefonnr.:

Kundenr.:

Dags dato:

Hundens race:

Hundens alder:

Køn:

Udfyldes af klinikken

Berørte ben:

VF

HF

VB

Hanhund

HB

Tæve

Reset

Baggrund
1.

Hvor længe har din hund haft problemer med bevægeligheden?

Op til 6 måneder

2.

6–12 måneder

12-24 måneder

24-36 måneder

mere end 36 måneder

Har din hund fået diagnosticeret andre lidelser udover dens ortopædiske sygdom?
Oplys venligst hvilke, hvis du kan:
Nej

3.

Ja

Hvis din hund får anden medicinsk behandling, skriv om muligt hvilken, med angivelse af
hvornår sidste dosis af hver er givet:

Første besøg
Livsstil
1.

Hvor lange ture har din hund i gennemsnit gået dagligt i den seneste uge?
0–1 km

2.

1–2 km

3

4

For det meste i snor

For det meste ikke i snor

Aldrig i snor

Brugshund

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

I hvilket terræn motioneres din hund som regel?
I skovområder

På gaden

I kuperet terræn

Hvordan håndteres din hund, når den motioneres?
Gåture i snor

7.

2

mere end 4

(Afkryds om nødvendigt mere end ét felt)

På en flad plæne

6.

1

Er der bestemte dage i ugen, hvor hunden får betydeligt mere motion?

Mandag

5.

mere end 4 km

Hvilken type motion er det?
Altid i snor

4.

3–4 km

Hvor mange ture har din hund i gennemsnit gået dagligt i den seneste uge?
0

3.

2–3 km

Gåture uden snor

Løb

Den løber frit omkring

Hvem begrænser den mængde motion, din hund får?
Dig

Din hund

Lørdag

Søndag

Reset
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Generelt

1.

Hvordan er din hunds bevægelighed generelt?
Meget god

2.

3.

Dårlig

Meget dårlig

Slet ikke

En smule

Moderat

Kraftigt

Ekstremt

invalideret

invalideret

invalideret

invalideret

invalideret

0

Moderat aktiv

En smule aktiv

Slet ikke aktiv

0

Hvor aktiv er din hund?
Meget aktiv

0

Hvad er virkningen af koldt og fugtigt vejr på din hunds dårlige gang?

Ingen virkning

5.

Nogenlunde

Hvor invalideret er din hund af sin dårlige gang?

Ekstremt aktiv

4.

God

Svag virkning

Moderat virkning

Kraftig virkning

Ekstrem virkning

0

I hvilken udstrækning udviser din hund stivhed i det berørte ben, når
den har ligget ned?

Ingen stivhed

Svag stivhed

Moderat stivhed

Alvorlig stivhed

Ekstrem stivhed

Ikke særlig aktiv

Slet ikke aktiv

Ikke ret glad

Slet ikke glad

0

Ved motion

6.

Hvor aktiv er din hund, når den motioneres?

Ekstremt aktiv

7.

Meget aktiv

Rimeligt aktiv

0

Hvor glad er din hund for at motionere?
Ekstremt glad

8.

Meget glad

Nogenlunde glad

0

Hvordan vil du betegne din hunds evne til at motionere?
Meget god

God

Nogenlunde

Dårlig

Meget dårlig

0
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9.

Hvor stor virkning har motion på din hunds dårlige gang?

Ingen virkning

10.

Moderat virkning

Kraftig virkning

Ekstrem virkning

0

Hvor ofte hviler din hund (standser/lægger sig/sætter sig) under motion?
Aldrig

11.

Svag virkning

Næsten aldrig

Ind imellem

Hyppigt

0

Meget hyppigt

Hvad er virkningen af koldt og fugtigt vejr på din hunds evne til at motionere?

Ingen virkning

Svag virkning

Moderat virkning

Kraftig virkning

Ekstrem virkning

0

12. I hvilken udstrækning udviser din hund stivhed i det berørte ben, når den har
ligget ned efter motion?

Ingen stivhed

13.

Let stivhed

Moderat stivhed

Kraftig stivhed

Ekstrem stivhed

0

Hvad er virkningen af din hunds dårlige gang på dens evne til at motionere?

Ingen virkning

Svag virkning

Moderat virkning

Kraftig virkning

Ekstrem virkning

0

Tak for din hjælp. Du bedes returnere skemaet til personalet.

Til brug på klinikken
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Klik på LOAD score for at finde den samlede score.

For yderligere information:
www.elanco.dk

LOAD score

=

0

