
 
 

 
 

 

Kære dyrlæge 

Den Danske Dyrlægeforening - Faggruppe Familiedyr ønsker at se på, om der er 
sammenhæng mellem hvalpes sundhedsstatus og deres herkomst. Derfor sender vi dig 
denne invitation til at deltage i en landsdækkende undersøgelse med dette formål. 

Undersøgelsens resultater vil indgå i DDD’s videre samarbejde med blandt andre 
Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen og forhåbentlig også bidrage til, at hvalpekøbere 
bliver mere opmærksomme på at anskaffe sunde hvalpe fra gode opdræt. 

Projektet løber foreløbigt frem til 1. september 2021 

Hvad skal du gøre? 

Hvis du ønsker at bidrage til studiet, skal du gøre som du plejer, når du får en hvalp ind 
til undersøgelse for første gang. I den forbindelse beder vi dig om at notere 
informationerne samt besvare nogle spørgsmål om eventuelle yderligere undersøgelser 
i vores spørgeskema. 

Spørgeskemaet udfyldes under konsultationen eller efterfølgende af dig. Det er 
anonymt, så der skal ikke gives samtykke fra ejer, selv om det opfattes som god etik at 
spørge, om de ønsker at bidrage. Der er tale om en undersøgelse af enkeltdyr, og derfor 
kan hvalpekuld ikke indgå. Det er samtidig vigtigt, at du kun inddrager en given hvalp i 
undersøgelsen én gang – første gang den ses i klinikken. 

Spørgeskema 

Vi har udarbejdet et spørgeskema online i Surveymonkey samt en tilsvarende 
papirversion, som tager dig igennem alle relevante trin. Du kan vælge enten at: 

• Udfylde skemaet direkte i Surveymonkey på din PC, smartphone, iPad eller 
andet device i forbindelse med konsultationen 

• At printe vedlagte skema, udfylde det i konsultationen og derefter indtaste 
oplysningerne via undersøgelseslinket eller 

• At printe vedlagte skema, udfylde det i konsultationen og derefter fremsende det 
pr. mail til ProjektFF@ddd.dk 

mailto:ProjektFF@ddd.dk


 
 

 

 

 

 

 

Du finder linket til Surveymonkey-undersøgelsen her:  

https://da.surveymonkey.com/r/MR796CQ 

Linket kan bruges flere gange. Hvis du har brugt linket, udfyldt undersøgelsen og 
afsluttet, skal du blot huske at opdatere siden, så du kan udfylde undersøgelsen igen 
med den næste patient. Du kan med fordel lægge linket ind i din browser som et 
bogmærke, og på den måde nemt tilgå det, når du har en ny hvalp inde. 

Ønsker du at besvare undersøgelsen i papirformat, finder du en printvenlig version af 
skemaet her:  

Skema 
Hvalpesundhed 202   

Vi har oprettet en hjemmeside, hvor du kan finde link til undersøgelsen, printvenligt 
skema og vejledning, hvis du skulle komme i tvivl. Du finder det her: Undersøgelse: 
Sundhedsstatus hos hvalpe | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk) 

Resultaterne vil blive præsenteret ved FFs medlemsmøde i slutningen af 2021 

Kontaktpersoner 

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller til det tekniske set-up, er du velkommen til at 
kontakte fagpolitisk konsulent og dyrlæge i DDD’s sekretariat Karin Melsen eller 
Faggruppe Familiedyrs formand, Christine Fossing. 

Karin Melsen km@fsek.dk direkte 39131088     eller     Christine Fossing cf@fsek.dk 

Vi håber, du vil tage godt imod initiativet og hjælpe os med denne vigtige sag. 

Med venlig hilsen 

Christine Fossing 
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