
Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)
Uppföljningsfrågeformulär till ägare av hundar med nedsatt rörlighet

Till djurägaren!

Tack för att du fyller i det här frågeformuläret. Det är en uppföljning på det formulär du fyllde i 
vid ditt tidigare besök. Dina svar här jämförs med dina tidigare svar för att värdera om din hund 
är på bättringsvägen eller om behandlingen ska justeras.

Det är viktigt att du försöker svara på alla frågor efter bästa förmåga och att du bara kryssar i en 
svarsruta per fråga. Vänd dig till klinikpersonalen om du har frågor om formuläret.

Uppföljningsbesök

Ägarens namn: Hundens namn:

Ägarens telefonnummer: Kundnummer: Datum:

Hundens ras: Hundens ålder: Kön:  Hanhund    Tik   

Fylls i av kliniken  Påverkat ben:           VF                 HF                  VB                 HB                       Reset



8. Hur skulle du bedöma din hunds förmåga att motionera?

För klinik- 
personalen

2. Hur stor funktionsnedsättning har din hund på grund av sin hälta?

3. Hur aktiv är din hund?  

4. Hur påverkar kall och fuktig väderlek din hunds hälta?

5.  I vilken grad visar din hund stelhet i det påverkade benet när den har legat 
och vilat?

Ingen 

funktionsnedsättning

Extremt aktiv

Ingen påverkan

Viss 

funktionsnedsättning

Mycket aktiv

Liten påverkan

Måttlig 

funktionsnedsättning

Måttligt aktiv

Måttlig påverkan

Svår 

funktionsnedsättning

Lite aktiv

Stor påverkan

Mycket svår 

funktionsnedsättning

Inte aktiv alls

Extrem påverkan

  

Vid motion

6. Hur aktiv är din hund när du motionerar den?

7. Hur ivrig att motionera är din hund?

Extremt aktiv

Ingen stelhet

Extremt ivrig

Mycket aktiv

Lindrig stelhet

Mycket ivrig

Måttligt aktiv

Måttlig stelhet

Måttligt ivrig

Inte så aktiv

Svår stelhet

Inte så ivrig

Inte aktiv alls

Extrem stelhet

Inte ivrig alls

   
   
  

Rörlighet
Generellt

1. Hur är din hunds rörlighet generellt?

Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig

Uppföljningsbesök

Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig



För klinik- 
personalen

9. Vilken allmän inverkan har motion på din hunds hälta?

Ingen inverkan Liten inverkan Måttlig inverkan Stor inverkan Extrem inverkan

11. Hur påverkar kall och fuktig väderlek din hunds förmåga att motionera?

Ingen påverkan Liten påverkan Måttlig påverkan Stor påverkan Extrem påverkan

13. Hur påverkar din hunds hälta dess förmåga att motionera?

Ingen påverkan Liten påverkan Måttlig påverkan Stor påverkan Extrem påverkan

10. Hur ofta vilar din hund (stannar/sitter ner) när den motioneras?

Aldrig Nästan aldrig Ibland Ofta Mycket ofta

12.   I vilken grad visar din hund stelhet i det påverkade benet när den har legat
och vilat sig efter motion?

Ingen stelhet Lindrig stelhet Måttlig stelhet Svår stelhet Extrem stelhet

Uppföljningsbesök

Tack än en gång för att du fyller i frågeformuläret! Lämna det ifyllda 
formuläret till klinikpersonalen.

För klinikpersonalen
Klicka på LOAD-score för att se den samlade poängen.
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