
Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)
Oppfølgende spørreskjema til eier av hund med haltheter.

Kjære eier, 

Takk for at du vil fylle ut dette spørreskjemaet.

Skjemaet vil fungere som en oppfølgning til skjemaet du fylte ut om hunden din sist.  Dine svar vil bli 
sammenlignet med tidligere svar for å vurdere om hunden din er på bedringens vei eller om 
behandlingen skal justeres. 

Det er viktig at du forsøker å besvare alle spørsmål etter beste evne og at du kun krysser av ett felt 
per spørsmål. Henvend deg til personalet i dyreklinikken hvis du har spørsmål til skjemaet.

Oppfølgingsbesøk 

Eiers navn: Dyrets navn:

Eiers telefonnummer: Kundenr: Dagens dato:

Rase: Dyrets alder: Kjønn:  Hannhund    Tispe   

Utfylles på klinikken Berørt(e) ben:        VF               HF                VB               HB                       Tilbakestill



8. Hvordan vil du vurdere hundens evne til å mosjonere?  

For bruk på 
klinikken

2. Hvor hemmet er hunden som følge av sin halthet?

3. Hvor aktiv er hunden din? 

4. Hvordan virker kaldt, fuktig vær på hundens halthet? 

5.  I hvilken grad er hunden din stiv i det berørte ben etter å ha ligget 
og hvilt?  

Ikke hemmet

Ekstremt aktiv

Ingen effekt

Litt hemmet 

Veldig aktiv

Liten effekt

Moderat hemmet

Moderat aktiv

Moderat effekt

Alvorlig hemmet 

Litt aktiv

Stor effekt

Ekstremt hemmet

Ikke aktiv

Ekstrem effekt

  

Ved mosjon

6. Ved mosjon, hvor aktiv er hunden din?

7. Hvor villig er hunden din til å mosjonere?

Ekstremt aktiv

Ingen stivhet

Ekstremt villig

Veldig aktiv

Mild stivhet

Veldig villig

Moderat aktiv

Moderat stivhet

Villig

Lite aktiv

Alvorlig stivhet

Lite villig

Ikke aktiv

Ekstrem stivhet

Uvillig

   
   
  

Mobilitet

Generelt

1. Hvor god er hundens evne til å bevege seg?

Veldig god God Moderat Dårlig Veldig dårlig

Oppfølgingsbesøk 

Veldig bra Bra Moderat Dårlig Veldig dårlig
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For bruk på 
klinikken

9. Hvor stor effekt har mosjon på hundens halthet?

Ingen effekt Liten effekt Moderat effekt Stor effekt Ekstrem effekt

11. Hvor stor effekt har kaldt, fuktig vær på hundens evne til å mosjonere? 

Ingen effekt Liten effekt Moderat effekt Stor effekt Ekstrem effekt

13. I hvor stor grad påvirker hundens halthet dens evne til å mosjonere? 

I ingen grad I liten grad I moderat grad I stor grad I ekstrem grad

10. Hvor ofte tar hunden pauser (stopper/setter seg) under aktivitet? 

Aldri Nesten aldri Av og til Ofte Veldig ofte

12.  I hvor stor grad viser hunden din tegn på stivhet i det berørte ben etter at 
den har ligget ned og slappet av etter mosjon?

Ingen stivhet Liten stivhet Moderat stivhet Stor stivhet Ekstrem stivhet

Oppfølgingsbesøk

Takk nok en gang for at du fullførte spørreskjemaet! Vær snill å send 
det ferdig utfylte skjemaet til en av de ansatte på klinikken.

Til bruk på klinikken
Trykk på "LOAD Tall" for å kalkulere det totale LOAD tallet.
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