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

Till hundägaren!

Tack för att du svarar på frågorna i formuläret. Det hjälper oss att samla in värdefull information om din hund. 
Det är du som känner din hund bäst och därför är din hjälp mycket värdefull vid diagnostisering och val 
av behandling. Vid ditt nästa besök på kliniken kan du komma att få ett liknande formulär att fylla i, det 
för att säkerställa att din hund är på bättringsvägen och för att veterinären vid behov ska kunna justera 
behandlingen.

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

Bakgrund

1. Hur länge har din hund haft rörelsestörningar?

Upp till 6 månader 6-12 månader 12-24 månader 24-36 månader Över 36 månader

2. Har din hund någon mer sjukdomsdiagnos utöver sin ortopediska sjukdom?

Nej Ja

2. Har din hund någon mer sjukdomsdiagnos utöver sin ortopediska sjukdom?

3.  Om du kan, lista eventuella mediciner som din hund får just nu och ange när hunden fick 
den senaste dosen av varje medicin:

Första besöket

Reset

Lista eventuella diagnoser om du kan:



7. Vem sätter gränsen för hur mycket motion din hund får?

Jag Min hund

5. I vilken sorts terräng går du oftast med hunden? 

På jämn gräsmatta I skogen På gatan I ojämn och kuperad 

terräng

6. Hur hanterar du hunden när du går ut med den?

Promenad i koppel Promenad utan 

koppel

Småspringande Fritt springande

Livsstil

1.  Under den senaste veckan, hur långt har du gått med din hund varje dag i genomsnitt?

0–1 km 1–2 km 2–3 km 3–4 km Mer än 4 km

2. Under den senaste veckan, hur många promenader har din hund fått varje dag i genomsnitt?

0 1 2 3 Fler än 44

3. Vilken typ av promenad är det?

Alltid i koppel Oftast i koppel               Oftast utan koppel Alltid utan koppel I samband med arbete

4.  Får din hund betydligt mer motion vissa dagar i veckan? 
(Om så är fallet kryssa för dessa dagar)

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

2. Under den senaste veckan, hur många promenader har din hund fått varje dag i genomsnitt?

3. Vilken typ av promenad är det?

4.  Får din hund betydligt mer motion vissa dagar i veckan? 

5. I vilken sorts terräng går du oftast med hunden? 

6. Hur hanterar du hunden när du går ut med den?

7. Vem sätter gränsen för hur mycket motion din hund får?
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Rörlighet
Generellt
 

1. Hur är din hunds rörlighet generellt?

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?

Mycket bra

Ingen 

funktionsnedsättning

Extremt aktiv

Ingen påverkan

Bra

Viss 

funktionsnedsättning

Mycket aktiv

Liten påverkan

Varken bra eller dålig

Måttlig 

funktionsnedsättning

Måttligt aktiv

Måttlig påverkan

Dålig

Svår 

funktionsnedsättning

Inte så aktiv

Stor påverkan

Mycket dålig

Mycket svår 

funktionsnedsättning

Inte aktiv alls

Extrem påverkan

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 

Vid motion

7. Hur ivrig att motionera är din hund?

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

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

Vid motion    
   
  

Första besöket

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

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

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

Första besöket

För klinik-
personalen

För klinikpersonalen
Klicka på LOAD-score för att se den samlade poängen. =LOAD-score
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20 För ytterligare information: 

www.elanco.se

Upphovsrätten till allt material tillhör University of Liverpool.
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