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Spørgeskema – adfærdsproblemer, hund 

 
Du/I bedes udfylde følgende skema og sende det til klinikken inden adfærdskonsultationen. 

Skemaet er et standardskema der bruges af dyrlægen til at indkredse adfærdsproblemerne.   

Besvar venligst alle spørgsmålene selvom du ikke synes de alle er lige relevante.  

Det er vigtigt at alle i familien deltager i at udfylde skemaet. Der kan være stor forskel på hvordan 

de enkelte familiemedlemmer opfatter problemet, og det er HELT i orden! Men det er vigtigt at få 

de forskellige meninger med, for at få belyst problemet. 

Hvis du/I synes det er svært at formulere svarene skriftligt, er I velkomne til blot at skrive stikord, 

så uddybes spørgsmålene under konsultationen.
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Dato:__________   Ejers navn/tlf nr:___________________________________________________ 

Hundens navn/alder/køn/race:_______________________________________________________ 

Antal børn/alder i husstanden:_______________________________________________________ 

Antal voksne:_______  antal hunde:_______ antal katte:_________ andre dyr:_______ 

Hundens alder ved overtagelse:_______________  erhvervet fra (kennel/internat etc):_____________ 

Foder (tørkost/vådkost/madrester % vis fordeling):_____________________________________________ 

Hvor mange timer er hunden udendørs?: _____ indendørs?:_____ i løbet af et ”standard” døgn? 

Hvor mange timer er hunden alene hjemme i hverdage?:___________  i weekender?:__________ 

Hvor befinder hunden sig, når den er alene?:____________________________________________ 

Når der er nogen hjemme?:__________________________________________________________ 

Har den sin egen kurv/soveplads?:______________________________ hvorhenne?:___________ 

Hvem lufter hunden?:___________ hvem fodrer hunden?:___________ er hunden renlig?:______ 

Hvor luftes hunden og hvordan (i snor/løber frit):__________________________________________ 

Får hunden medicin? Hvis ja, hvilken?:_________________________________________________ 

Har hunden fejlet noget? hvis ja, hvad?________________________________________________   

Har den nogle kroniske sygdomme?:__________________________________________________ 

Beskriv hundens adfærdsproblem(er) så udførligt som muligt: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Hvornår opstod problemet(erne) første gang?:__________________________________________ 

Hvor tit opstår det nu? (dagligt/ugentligt etc):______________________________________________ 

Kan I forudse hvornår problemet(erne) opstår?:_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Problemet forekommer (sæt kryds): 

       altid    ofte  sjældent aldrig        ved ikke

  

Når hunden er alene? 

Når der er familiemedlemmer tilstede: 

Om natten 

Når der kommer gæster? 

Har I gjort noget for at løse problemet(erne), hvis ja, hvad?:_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Hvilken effekt har det haft?:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Hvor meget ”fylder” problemet(erne) for jer på en skala fra 1(lidt) til 10 (meget)? (alle i husstanden skal 

svare) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Hvis der er flere adfærdsproblemer skal I skrive et tal for hvert problem) 

Hvad skal der til for, at I føler, at problemet (erne) er løst?:________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Hvad sker der, hvis problemet(erne) ikke kan løses tilfredsstillende?:________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Følgende spørgsmål bedes besvaret i den rækkefølge som de står.  

Skriv svarene på et vedlagt A4 ark, som stikord eller sammenhængende tekst alt efter hvad du synes er nemmest: 

1. Hvilken træning har hunden fået (lydighed/sportræning/jagttræning, agility etc)? 

2. Er den nem at træne?  

3. Hvad bruger du til at træne hunden med? (klikker, godbidder, ros) 

4. Synes hunden at træning er sjovt? 

5. Hvad kan hunden gøre på kommando? 

6. Hvad har du ikke kunnet lære den? 

7. Opfatter du hunden som lydig?  

8. Er den nem at gå tur med? 

9. Løber den væk hjemmefra? Hvis ja, Hvornår? 

10. Hvordan reagerer den når I børster den/børster tænder/klipper kløer? 

11. Er der noget du ikke kan få lov til at gøre ved hunden? 

12. Er der forskel på hvem i husstanden den adlyder bedst? 

13. Beskriv hundens personlighed (glad, bange, sur, legesyg etc.) 

14. Hvad gør hunden glad (logrer/fjoller/ går i legestilling (forben nede, hale og bagben oppe)? 

15. Hvad gør hunden bange (trækker sig/ sænker hovedet/ halen imellem benene/piber)? 

16. Hvad gør hunden sur (knurrer/ snerrer/ bider/vil ikke flytte sig)? 

17. I hvilke situationer gør hunden ? 

18. Er hunden nem at holde styr på, når der kommer gæster? 

19. Kan fremmede mennesker gå ind i huset/haven når hunden er der, uden problemer? 

20. Har hunden nogensinde bidt nogen mennesker/andre hunde/andre dyr? – hvornår? 

21. Kan den lide alle andre hunde? 

22. Har den haft dårlige erfaringer med andre hunde? 

23. Æder den ting (afføring/indbo/tøj?)? 


