
 
 Til vores dyrlæge- og VSP kolleger i Danmark: 
  

Invitation til deltagelse i studie: 
’Beskrivelse af sundhedsstatus hos brachycephale hunde i Danmark’ 

 
Kære kollega 
  
Tak for alle de positive tilbagemeldinger på vores udsendte invitation til deltagelse i vores studie om sundhed 
og velfærd hos de brachycephale hunde og katte i Danmark. Vi er nu kommet der til, hvor vi skal have indsamlet 
information om, hvordan sundhedsstatus er for de hunde, vi ser i vores dagligdag, og vi vil meget gerne have 
jeres hjælp til dette. 
 
Vi ønsker at se på sundhedsstatus hos alle fransk bulldog, mops og engelsk bulldog m/u stamtavle præsenteret 
til undersøgelse ved dyrlæger i danske dyrlægepraksis uanset henvendelsesårsag. Studiet løber frem til juni 
2019.  
  
For at gøre studiet så nemt for jer som muligt, har vi valgt at lave en del af undersøgelsen i venteværelset og 
kun bruge de parametre, som blev fundet signifikante i det nyligt afsluttede pilotstudie om sundhed ved franske 
bulldogs. De parametre vi gerne vil have undersøgt er:  
 
- Signalement – tages i venteværelset:  
o Alder  
o Køn  
o Vægt og BCS (score 1-9)  
o Neutralisationsstatus 
o Medicin 
- Herudover vil vi gerne vide, hvorfor hunden er kommet til klinikken og om ejer har bemærket tegn på træthed 
hos hunden.  
 
- Klinisk tilstand – undersøgelse ved dyrlæge i konsultationen: 
o Almenbefindende   
o Karakterisering af respirationstype  
o Måling af halsomfang  
o Foto og graduering af næseborsåbning  
o Foto af hundens hoved taget fra siden  
o Foto af hundens krop taget fra siden  
- Herudover vil vi gerne vide om hunden har andre kliniske symptomer.  
 
Indsendelse af data sker løbende ved at sende en mail med enten digitalt udfyldt eller scannet version af 
skemaet sammen med de tilhørende 3 billeder (næsebor, krop og hoved) til Karin Melsen på km@ddd.dk. 
 
Efter afslutning af dataindsamlingen vil resultaterne blive gjort op og publiceret. Som deltagende klinik vil I 
naturligvis også modtage opgørelsen direkte fra os. 
 
Vi håber meget, at I har lyst til at være med i dette spændende studie. Tilmelding sker ved at skrive til Karin 
Melsen på: km@ddd.dk. Tilmeldingsfrist er 14. december 2018. 
 
Venlig hilsen  
Christine Fossing  
Tovholder for BOAS-gruppen, Faggruppe Familiedyr 
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