
Avelsrådet informerar. 

Sammanställning av hälsoenkäten för shiba I:  

Användningsområden, allmäntillstånd och dödsorsaker 

Under hösten 2007 skickade klubben ut en hälsoenkät till alla med en shiba född mellan 1990 

och 2004 och som vi kunde hitta adresser till. Dessutom lades hälsoenkäten ut på klubbens 

hemsida. Totalt har vi fått in 245 svar. Av dessa saknade 2 st uppgifter om födelseår, 8 st var 

för shibor födda efter 2004 och en för shiba född före 1990. Sammanställningen kommer att 

bygga på de resterande 234 st shibor som alltså är födda mellan 1990 och 2004. Det finns 683 

st shibor registrerade som är födda mellan dessa år, vilket betyder att vi fått in hälsoenkäter 

för 34% av dessa, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. 

Av dessa 234 shibor har 33 st avlidit. En grov uträkning av åldern 2007 (då de flesta enkäter 

skickades in) baserad på födelseår på de 201 hundar som lever ger en åldersfördelning som 

visas i tabell 1. Som synes är antalet shibor som är 6 år eller yngre markant fler än antalet som 

är äldre än 6. Detta beror fr.a. på att antalet registrerade shibor har ökat markant under senare 

år.  

Tabell 1. Åldersfördelning på 202 shibor födda mellan 1990 och 2004 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

På den första frågan ”Hur använder du din hund?” hade 233 st svarat, dvs alla utom en. Den 

som ej svarat hade en shiba som inte längre lever, vilket troligen är anledningen till att 

han/hon ej svarat. För fördelning av svaren, se tabell 1. Alla shibor utom en används/användes 

som sällskap/familjehund. En fjärdedel ställs/har ställts ut på utställning och 18% går eller har 

gått i avel. När det gäller träning med sin shiba är agility vanligast med 11,6 %, spår 10,7 % 

och lydnad 9% av shiborna. Dock skall det tilläggas att vissa tränar sin shiba i mer än en gren. 

Endast 4 shibor används/användes till jakt. Utöver dessa användningsområden, har vi en shiba 

som även används som terapihund och en som tränar rallylydnad. 

Tabell 2. Fördelning av svaren på frågan ”Hur använder du din hund?” för 233 st shibor 

födda mellan 1990 och 2004. Observera att många shibor används i mer än ett sammanhang.  

Ålder Antal 

14 7 

13 6 

12 4 

11 7 

10 11 

9 17 

8 12 

7 16 

6 24 

5 29 

4 33 

3 35 

Totalt 201 



Hur "använder" du din 

Shiba?  
Antal 

Sällskap/familjehund 232 

Utställning 49 

Avel 42 

Agility 27 

Spår 25 

Lydnad 21 

Jakt 4 

Terapihund 1 

Rallylydnad 1 

  

I tabell 3 visas svarsfördelningen på nästa fråga ”Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?”. 

Av de som ej hade svarat hade alla en shiba som avlidit. Av de totalt 225 som svarat hade 

73% svarat ”mycket gott”, vilket är mycket glädjande och visar att de flesta shibor i detta 

material mår mycket bra. Av de tre som svarat ”dåligt” var en shiba 14 år, en var 10 år och 

lider dessutom av allergi som påverkar hundens allmäntillstånd och den tredje hade problem 

med svamp och led av hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln). Av de fyra som svarat att 

hundens allmäntillstånd är mycket dåligt led en av mycket svår allergi och artros i alla leder, 

en hade coxa vara, en led av epilepsi, hade humörsvängningar och var orolig, och den fjärde 

hade stora problem med rädslor och var panikslagen inför det mesta, samt hade nedsatt 

allmäntillstånd som ledde till upprepade infektioner. Alla dessa fyra shibor är avlivade.    

* Coxa var innebär att lårbenshalsens vinkel är mindre än normalt.  

Tabell 3. Fördelning av svaren på frågan ”Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?”. 

Hur bedömmer du hundens allmäntillstånd? antal 

Mycket gott 164 

Gott 39 

Medelgott 15 

Dåligt 3 

Mycket dåligt 4 

Ej svarat 9 

Totalt 234 

  

På frågan om din shiba har återkommande problem av något slag hade 54 st beskrivit olika 

sådana. De vanligaste besvären var allergi, klåda och problem med tassarna, såsom svamp och 

att hunden slickar sig mycket om tassarna. En mer utförlig redovisning av hur många shibor 

som har allergi och klåda kommer att publiceras när denna del av enkäten är sammanställd. 

  



Medelåldern för de 33 shibor som dött/avlivats var 10,8 år. Åldersfördelningen på dessa visas 

i tabell 5 och orsakerna till avlivning är listade i tabell 6.  

Av de 6 shibor som avlivades innan 8 års ålder, led en av coxa vara (avlivad vid 1,5 års ålder), 

en medfödd sjukdom, en hade både psykiska problem, fr.a. svåra rädslor med panikångest, 

och nedsatt allmäntillstånd med upprepade infektioner (avlivad vid 3,5 års ålder), en led av 

epilepsi och mentala problem, vilket skulle kunna tyda på en hjärnskada (avlivad vid 4 år), en 

hade hypotyreos, upprepade svampinfektioner fr.a. i öronen och hjärtfel (avlivad vid 4 års 

ålder) och en blev svårt biten i ena benet, opererades men fick svåra smärtor (avlivad vid 6 års 

ålder).  

Tabell 4. Åldersfördelning vid död/avlivning för 33 st shibor födda mellan 1990 och 2004.  

Ålder vid död/avlivning Antal 

16 2 

15 2 

14 8 

13 2 

12 3 

11 2 

10 3 

9 1 

8 4 

7 1 

6 1 

5 0 

4 2 

3 1 

2 0 

1 1 

Totalt 33 

  

För de shibor som dog/avlivades efter 7 års ålder var cancer den vanligaste orsaken följt av 

åldersproblem. De vanligaste åldersproblemen som angavs var dövhet och mycket försämrad 

syn. Tre shibor avled till följd av stroke, dvs blodpropp eller blödning i hjärnan.  

Tabell 5 . Dödsorsaker för 33 st shibor födda mellan 1990 och 2004.  

Dödsorsak Antal Kommentar 

Cancer 8 Juvertumör 3 st  

    Ospecificerade 2 st  

    Malignt lymfom 1 st  

    Tumör på bakbenet 1 st  

    Levertumör 1 st  



Åldersproblem 7 Bl.a. dövhet, mkt dålig syn, livstrött 

Stoke 3   

Temperamentsproblem  3   

Hjärtproblem 2 Hjärtsvikt 1 st, ospecificerat hjärtfel 1 st  

Livmodersinflammation 2 En osäker 

Höftledsproblem 1 Svår höftledsluxation 

Coxa vara 1   

Diabetes 1   

Epilepsi 1 Hade även temperamentsproblem 

Glaukom 1 Med dubbelsidig linsavlossning 

Allergi 1 Mycket svår, ej behandlingsbar. Dessutom artros i alla leder 

Akut leversjukdom 1 Ej specificerad 

Olyckshändelse 1 Svårt biten i benet 

Totalt 33   

  

 

 


