Sammanställning Hälsoenkät 2021
Under maj månad fick mopsägare runt om i Sverige fylla i en enkät som skapats av
styrelsen. Meningen med enkäten var att ta reda på hur statusen låg till hos våra
mopsar. Enkäten riktade sig till mopsar födda 2010 eller senare. Totalt sätt svarade
528 stycken på enkäten varav 476 var registrerade i SKK. 311 tikar och 218 hanar.
Sammanställningen visade att över 400 av de mopsar som var med i enkäten var
födda i Sverige. Andra länder var Ryssland (10), Tjeckien (8), Norge (5), Ungern (5),
Bosnien (3), Spanien (2) och Kroatien (2).
Frågan om patellastatusen visade att över 100 mopsar var grad 0 och 369 mopsar inte
var testade, ett fåtal mopsar låg på grad 1-4. Varav alla 529 mopsar var det bara 9
stycken som hade blivit opererade för patella och av de 9 var det endast en hund som
inte var registrerad i SKK.
Sammanställningen visade även att 360 mopsar inte var testade för PDE, 113 stycken
var NN, 48 stycken NS och 9 stycken SS.
100 mopsar var kastrerade och åldrarna varierar kraftigt. Den yngsta mopsen som
var med i enkäten var 6 månader när den kastrerades och den äldsta 9 år.
Anledningen till kastrering var främst att hunden inte skulle användas i avel eller att
hunden skulle bli lugnare. Anledning till kastrering vid de äldre mopsarna, ålder 4-9
berodde på flera olika anledningar. Några av dessa var framfall i samband med löp,
att undvika framfall i framtiden, att hundarna inte skulle användas i avel mer,
upprepade urinvägsinfektioner samt problematiska löp. Vid hanhundskastrering var
det främst att de juckade på sin ägare och andra hundar men även att testiklarna låg
kvar i buken. 429 mopsar var inte kastrerade.
Endast 6% av de som svarade på enkäten hade behövt operera sin mops för
prostatan eller livmodern och av dessa var 2 mopsar inte registrerade i SKK och 31
stycken var registrerade. Den yngsta som opererats var 11 månader och den äldsta 9
år.
Allergier var inte speciellt vanligt hos våra mopsar. 46 mopsar hade en uttalad allergi
och det vanligaste var någon form av foderallergi. Pollen, kvalster, tuggben, protein,
vaccin, gräs, råg, gluten, griskött och nötkött var andra allergier.

Upptäckta andningsproblem hos mopsarna var främst hos unga mopsar. Totalt sett
upplevdes 21 mopsar ha andningsbesvär och dessa upptäcktes under första till tredje
levnadsåret och 9 mopsar från fjärde till nionde levnadsåret. Av alla mopsar som
tycktes ha problem med andningar var det 23 mopsägare som själv sökte vård för
bekymret och i 13 fall tog veterinären upp andningen med ägaren.
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Operation av mjukagommen och näsvingar visade att det var 23 mopsar som blivit
opererade. Av dessa var den yngsta 7 månader gammal och den äldsta var 7 år. Av
dessa 23 mopsar var 18 stycken registrerade i SKK. Resultatet upplevdes blandat,
några upplevde en tydlig och positiv skillnad medan några upplevde att problemet
kvarstod eller kom tillbaka.
Ögonskador är vanligt hos våra mopsar. Skadorna sker oftast vis lek, när hunden har
nyklippta klor eller varit på promenad. Många av svaren var inte kroniska utan läkte
med hjälp av droppar och veterinärvård. 15 ögonskador hade lett till Pigmentös
keratit.
56 mopsar upplevs ha kronisk öronproblematik och 32 av dessa startade under första
och andra levnadsåret.
Hud, päls och klobekymmer visade sig var något som inte många mopsar bekymras
av då endast 26 stycken svarade att de hade kroniska problem med detta. Detta
gäller även kronisk mun och tandproblem, kronisk mag- och tarmproblematik,
kramper och epilepsi samt hjärtproblematik.
Tack till alla de mopsägare som ställde upp och svarade på enkäten. Ni har varit till
stor hjälp!
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