
Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)
Spørreskjema til eier av hunder med haltheter

Kjære eier,

Takk for at du vil fylle ut dette spørreskjemaet.

Skjemaet vil hjelpe oss å samle inn verdifull informasjon om hunden din. Det er du som kjenner hunden 
din best og derfor er din hjelp til stor nytte for oss slik at vi kan finne ut hva som plager hunden din 
og gi den best mulig behandling. Ved ditt neste besøk på klinikken skal du antagelig utfylle et lignende 
spørreskjema igjen. Dette er for at sikre at hunden din er på bedringens vei og slik at veterinæren kan justere 
behandlingen, hvis det er behov for det.

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

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                       

Bakgrunn

1. Hvor lenge har din hund haltet?

Opp til 6 måneder 6–12 måneder 12–24 måneder  24–36 måneder mer enn 36 måneder 

2. Har din hund andre diagnoser i tillegg til sitt leddproblem?

Nei Ja

3.  Om mulig er det fint om du skriver opp de medisinene dyret ditt får nå, og når dyret fikk 
siste dose av hver: 

Første besøk

Tilbakestill

I så fall er det fint om du skriver dem her:



7. Hvem begrenser hvor mye mosjon hunden din får? 

Du Hunden din

5. I hva slags terreng mosjonerer du vanligvis hunden din? 

På sletter I skogen På gaten I kupert terreng

6. Når du mosjonerer hunden, har du hunden i?

Skritt i bånd Skritt uten bånd Trav Løpende fritt

Livsstil

1. Hvor langt har hunden din gått i gjennomsnitt hver dag den siste uken?

0–1 km 1–2 km 2–3 km 3–4 km mer enn 4 km

2. Hvor mange turer har hunden din gått i gjennomsnitt per dag den siste uken? 

0 1 2 3 mer enn 4 4

3. Hva slags turer har det vært?

Alltid i bånd For det meste i bånd               For det meste uten bånd Alltid uten bånd Brukshundarbeid eller 

tilsvarende

4.  Er det noen av dagene i løpet av en uke som hunden din får mye mer mosjon enn andre 
dager? (Kryss av for mer enn et svar om det skulle være behov for det.)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Første besøk

Tilbakestill



Mobilitet

Generelt 
 

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

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?

Veldig god

Ikke hemmet

Ekstremt aktiv

Ingen effekt

God

Litt hemmet 

Veldig aktiv

Liten effekt

Moderat

Moderat hemmet

Moderat aktiv

Moderat effekt

Dårlig

Alvorlig hemmet 

Litt aktiv

Stor effekt

Veldig dårlig

Ekstremt hemmet

Ikke aktiv

Ekstrem effekt 

  

 Ved mosjon

7. Hvor villig er hunden din til å mosjonere? 

6. Ved mosjon, hvor aktiv er hunden din? 

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

   
   
  

Første besøk

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

Veldig bra Bra Moderat Dårlig Veldig dårlig

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

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

Første besøk

For bruk på 
klinikken

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

Opphavsretten til alt materiale tilhører University of Liverpool.
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