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Abstrakt 

Bakgrund: CrCL-ruptur är en av de vanligaste ortopediska skadorna hos hundar. Efter en 

CrCL-operation är fortsatt rehabilitering en viktig förutsättning för hundens tillfrisknande, 

men då rehabiliteringen ofta sker på annan ort än den hunden opererades på är det svårt för 

den ansvariga sjukgymnasten att följa upp och utvärdera rehabiliteringens effekt. Syfte: Syftet 

med denna studie var att undersöka hundägares upplevelser av den postoperativa 

rehabiliteringen efter att deras hundar genomgått en Tibial Tuberosity Advancement. Metod: 

En enkät med 32 frågor konstruerades i det webbaserade enkätprogrammet EvaSys, och 

skickades ut via mail eller brev till 36 hundägare vars hundar genomgått en TTA-operation på 

ett Djursjukhus i Sverige mellan åren 2012-2014. Totalt inkom 18 enkäter, vilket innebar en 

svarsfrekvens på 50%. Data analyserades därefter i programmet Excel. Resultat: Av 18 

hundar hade 16 rehabiliterats i samråd med en sjukgymnast efter operationen. Alla 18 

hundägare svarade att de hade fått bra och relevant information av veterinär och/eller 

sjukgymnast efter operationen gällande rehabiliteringen, och 15 svarade att de informerats 

även före operationen. Det förekom en stor variation i hundarnas postoperativa funktion, och 

endast fyra hundägare ansåg att hunden i dagsläget var tillbaka på samma aktivitetsnivå som 

innan. Trots detta hade de flesta hundägarna en positiv uppfattning av rehabiliteringstiden i 

stort. Konklusion: Resultatet i denna studie visade på stora skillnader i den upplevda 

postoperativa funktionen hos de olika hundarna. Hundägarnas uppfattning kring den pre- och 

postoperativa informationen om rehabiliteringen samt om rehabiliteringsperioden i stort var 

nästan genomgående positiv.  

 

Nyckelord: CrCL-ruptur, hundar, rehabilitering, Tibial Tuberosity Advancement. 
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Bakgrund 

Hunden är, liksom människan, ett däggdjur. Detta innebär att hunden delar vissa anatomiska 

likheter med människan och därmed kan drabbas av liknande skador och sjukdomar i 

rörelseapparaten (1). Ett exempel på en sådan skada är korsbandsruptur, vilket är en av de 

vanligaste ortopediska skadorna hos hundar. Efter en korsbandsoperation är fortsatt 

rehabilitering i samråd med en legitimerad sjukgymnast en viktig förutsättning för hundens 

tillfrisknande (2), men huruvida den verkligen genomförs och på vilket sätt förblir många 

gånger oklart, särskilt i de fall där rehabiliteringen sker på annan ort.  

 

Anatomi och funktion  

Korsbanden är två robusta ligament som sitter mitt inne i knäleden och omsluts av ledvätska. 

Hos hundar är det oftast det kraniala korsbandet (CrCL) som skadas, vilket kan jämföras med 

människans främre korsband (ACL). Detta korsband fäster på den främre delen av tibiaplatån 

och på bakre delen av distala, laterala femurkondylen. Dess funktion är att stabilisera 

knäleden och hindra tibia från att glida framåt i relation till femur, samtidigt som det hindrar 

knäleden från att överextendera och rotera (3).  

 

Patofysiologi  

Traumatiska CrCL-rupturer som uppstår i samband med våldsam lek eller annan påfrestande 

aktivitet förekommer, men många veterinärer är idag överens om att de flesta fallen av CrCL-

rupturer orsakas av långvarig degeneration som får fibrerna i ligamentet att försvagas. Man 

vet inte exakt varför denna degeneration sker eller varför vissa hundar drabbas lättare än 

andra, men en teori är att dessa hundar har en lätt hyperextension i knäleden och en något 

större lutning på tibiaplatån. Risken för CrCL-ruptur ökar när hunden blir äldre, och är som 

störst vid 7-10 års ålder. Vikten har också betydelse i det avseendet att hundar som väger mer 

än 22 kilo drabbas oftare än lättare hundar. Det finns studier som visar att risken att drabbas 

av en CrCL-ruptur är genetiskt betingad, och att raser som Rottweiler, Akita, Mastiff, 

Labrador Retriever och Sankt Bernhardshund är mer predisponerade att drabbas redan vid en 

låg ålder (4).  

 

Vid en traumatisk CrCL-ruptur är kraftig hälta det vanligaste symtomet och hunden undviker 

då att stödja på det skadade benet. När skadan kommer smygande, det vill säga när ligamentet 

har rupturerat efter en längre tids degeneration, är hältan ofta något lindrigare och hunden kan 
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fortfarande stödja på benet. Andra symtom, oavsett skademekanism, är kraftig stelhet efter 

vila, ömhet, svullnad och rörelseinskränkning (5). I vissa fall där hunden i fråga väger 15 kilo 

eller mindre kan konservativ behandling räcka. Denna behandling består i regel av begränsad 

aktivitet, viktreduktion samt analgetika. Oftast rekommenderas dock operation för dessa 

hundar såväl som för hundar över 15 kilo. En obehandlad CrCL-ruptur leder ofta till artros i 

knäleden till följd av instabilitet (4). 

 

CrCL-operation 

TTA och TPLO 

Tibial Tuberosity Advancement (TTA) är ett ingrepp som innebär att tuberositas tibia flyttas 

fram och leden stabiliseras med titanimplantat. På så sätt förändras vinkeln på ligamentum 

patellae, vilket neutraliserar den tibiofemorala skjuvkraften i viktbärande läge. Genom att 

göra detta blir leden mer stabil utan att man försämrar dess kongruens (6).  

 

Utgångspunkten för denna metod baserades på en biomekanisk modellanalys av det 

mänskliga knäets samverkande krafter. Modellen visade att de komprimerande tibiofemorala 

krafterna var av ungefär samma storlek 

och orienterade i samma riktning som 

patellarsenans krafter, vilket resulterade i 

en variabel tibiofemoral skjuvkraft. 

Följaktligen drog man slutsatsen att denna 

skjuvkraft bestämdes av patellarsenans 

vinkel, och att samma resonemang borde 

kunna appliceras på hundens knäled (7). 

 

I en prospektiv studie där man undersökte 

24 hundars knäfunktion efter att ha 

genomgått en TTA fann man att 79% av 

hundarna hade minskad hälta och ökad 

låromkrets ett år efter operationen. 

Däremot led 21% av hundarna fortfarande av återkommande hälta, och samtliga hundar hade 

signifikant förhöjda tecken på artros (6). En annan komplikation som kan uppstå efter en TTA 

är fraktur av tuberositas tibia (8). 
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TTA utvecklades som ett mindre invasivt 

alternativ till operationsmetoden TPLO 

(Tibial Plateau Leveling Osteotomy) som 

går ut på att tibiaplatån planas ut, vilket 

minskar glidrörelserna mellan femur och 

tibia och därmed eliminerar det kraniala 

korsbandets huvuduppgift (6, 7).  

 

Vilken av dessa tekniker veterinären väljer 

att använda sig av kan variera från fall till 

fall, men kan även bero på vilken teknik 

denne anser sig behärska bäst eller har bäst 

erfarenheter av (7). 

 

Meniskskador 

Meniskerna i knäleden har flera viktiga funktioner, däribland stötdämpning och 

energiabsorption, stabilisation och ledproprioception (2). Efter en CrCL-operation är 

sekundära meniskskador en vanlig komplikation, särskilt bland hundar över 15 kg (4, 9). Det 

råder delade meningar om vilken operationsmetod som innebär störst risk för efterföljande 

meniskskador, och det finns studier som talar för både TTA (9) och TPLO (7). Huruvida 

hunden drabbas av en meniskskada till följd av operationen är viktigt att notera, då detta kan 

komma att påverka effekten av rehabiliteringen. 

 

Rehabilitering efter en CrCL-operation 

Det finns idag lite evidens kring sjukgymnastisk rehabilitering för hundar, vilket är en av 

orsakerna till att denna studie utförs. Den forskning som finns visar dock på att sjukgymnastik 

kan vara användbart vid behandling av ett flertal ortopediska och neurologiska tillstånd (10). 

En legitimerad sjukgymnast som är godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens 

hälso- och sjukvård kan efter en CrCL-operation hjälpa till att bygga upp hundens 

muskelmassa och styrka, öka ledrörligheten i knäleden samt bromsa en eventuell 

artrosutveckling (2, 11). Det krävs att sjukgymnasten samarbetar med hundägaren för att 

uppnå en optimal effekt av rehabiliteringen, eftersom en stor del av rehabiliteringen måste ske 

i hemmet. 
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Rehabiliteringen kan exempelvis bestå av massage, vilket ges för att mjuka upp bindväv och 

muskulatur, öka blodcirkulationen och bidra till en bättre och snabbare läkning. Stretching 

ökar också cirkulationen, samtidigt som det motverkar stela och förkortade muskler. TENS 

och akupunktur använder sjukgymnasten främst i smärtlindrande syfte, och 

kontrakturprofylax görs för att bibehålla rörligheten i det opererade benets alla leder. Cold-

pack används framför allt för att minska svullnad efter aktivitet. Treadmill är ett löpband inuti 

ett kar med plexiglasväggar, där 

sjukgymnasten kan reglera motståndet 

genom att fylla karet med vatten, öka 

bandets hastighet eller lutning samt öka 

vattenmotståndet med hjälp av jetstrålar. 

Syftet med treadmill är främst att öka 

hundens styrka och kondition. Styrke- och 

koordinationsövningar utgör den största 

delen av rehabiliteringen, och kan 

exempelvis bestå av bakbensstående eller 

skritt över låga hinder. Sjukgymnasten kan även erbjuda vattenträning i bassäng, vilket ger en 

skonsam belastning på lederna samtidigt som det fungerar styrke- och konditionshöjande (2). 

 

Studieplats 

På ett djursjukhus i norra Sverige har man sedan år 2012 använt sig av metoden TTA vid 

CrCL-operationer. Efter varje operation har Djursjukhusets sjukgymnaster lämnat ut ett 

rehabiliteringsprogram till hundägaren vilket utformats speciellt med denna operationsmetod i 

åtanke, i samråd med sjukgymnaster från andra djurkliniker baserat på de vetenskapliga 

rekommendationer som finns. Programmet är en vägledning för hur de närmaste månaderna 

av rehabilitering kan se ut – i vissa fall kan träningen stegras snabbare medan andra hundar 

kan behöva mer tid på sig. Sjukgymnasten ska finnas till hands under hela rehabiliteringstiden 

för att kunna bistå hundägaren med personlig guidning och rådgivning. Målet med 

rehabiliteringsprogrammets övningar är att stimulera läkning och få hunden att kunna återgå 

till sina aktiviteter så snart som möjligt (Bilaga 1).  

 

Djursjukhuset i fråga har ett upptagningsområde på cirka 80 mils radie. Då många hundägare 

bor långt ifrån Djursjukhuset sker rehabiliteringen sällan där utan på hemorten, så huruvida 

rehabiliteringen verkligen genomförs och på vilket sätt förblir i många fall oklart för den 
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ansvariga operatören och sjukgymnasten. Forskningsbasen som finns inom ämnet 

sjukgymnastik för hundar är i dagsläget väldigt smal (10), och riktlinjerna kring 

rehabiliteringen efter en CrCL-operation är fortfarande under uppbyggnad. Det anses därför 

vara relevant att sammanställa hundägares upplevelser av den information de fått gällande 

rehabiliteringen samt av hundarnas postoperativa funktion, för att kunna utvärdera den 

sjukgymnastiska interventionen och dess effekt.  
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Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hundägares upplevelser av den postoperativa 

rehabiliteringen efter att deras hundar genomgått en Tibial Tuberosity Advancement. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplevs informationen kring rehabiliteringen? 

2. Hur upplevs den postoperativa funktionen hos hundarna? 

 

Material 

Urval 

Studiens deltagare bestod av hundägare vars hundar genomgått en TTA-operation på ett 

Djursjukhus i Sverige. Under drygt två års tid (2012-2014) hade en och samma veterinär 

utfört totalt 39 stycken TTA-operationer på 36 hundar av varierande ras och ålder. Den 

postoperativa informationen i form av ett rehabiliteringsprogram (Bilaga 1) och personlig 

rådgivning gavs av opererande veterinär och/eller klinikens två godkända leg. sjukgymnaster. 

Samtliga hundägare erbjöds att delta i studien genom ett mailutskick från Djursjukhuset 

(Bilaga 2), eller via brev (Bilaga 3) i de fall där ingen mailadress fanns registrerad hos 

Djursjukhuset. 

 

Inklusionskriterier 

Hundägare vars hundar genomgått en TTA-operation på det aktuella Djursjukhuset. 

 

Metod 

Datainsamling 

Data samlades in genom en enkät med 32 frågor (Bilaga 4). Några av dessa frågor togs från 

en version av formuläret WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis 

Index) - ett självskattningsformulär som används för att skatta smärta, funktion och stelhet hos 

personer med knä- eller höftartros (12), som omarbetats av två tidigare 

sjukgymnaststuderande på Luleå tekniska universitet för att passa hundar (13). Resterande 

frågor var ändamålsenligt utformade. Enkäten skapades i det webbaserade enkätprogrammet 

EvaSys utifrån de fem grundläggande steg som beskrivits av Carter, Lubinsky & Domholdt: 

utkast, expertgranskning, revidering, pilottest och slutlig revidering (14). Enkäten mailades 

till Djursjukhuset som sedan vidarebefordrade den till respondenterna, d.v.s. hundägarna. De 
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hundägare som inte hade någon registrerad mailadress hos Djursjukhuset fick tillgång till 

enkäten via brev. De som inte hade svarat efter två veckor fick en påminnelse via mail (Bilaga 

5) eller brev (Bilaga 6). En vecka senare skickades ännu en påminnelse ut till dem som inte 

svarat. På grund av låg svarsfrekvens vid enkätens sista svarsdag togs beslutet att skicka ut en 

tredje påminnelse och förlänga svarsdatumet med ytterligare en vecka. De färdiga 

webbenkäterna kom kodade och avidentifierade direkt till författaren via EvaSys, medan 

pappersenkäterna scannades in i systemet. Totalt skickades 36 enkäter ut och 18 svar inkom, 

vilket innebar en svarsfrekvens på 50% (Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Svarsfrekvens och externt bortfall. 

Analys 

När det sista svarsdatumet passerat stängdes enkäten, och data sparades ner i CSV-format 

(Character Separated Values). Datan matades därefter in i programmet Excel och kodades, 

samtidigt som alla kvalitativa svar omvandlades till ett numeriskt värde. Dokumentet sparades 

sedan om i formatet Excel Workbook, för att kunna bibehålla kommande ändringar. För den 

deskriptiva analysen användes Excelfunktionerna max, min, average, count if och sum, för att 

på ett enkelt sätt kunna hantera och åskådliggöra resultatet. Detta förtydligades slutligen med 
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hjälp av tabeller, stapel- och cirkeldiagram (15). Ett medvetet beslut togs kring att presentera 

resultatet i absoluta tal, då procenttal hade blivit missvisande med ett så litet urval.  

 

Pilotstudie   

Innan enkäten skickades ut till respondenterna fick en mindre testgrupp, bestående av sex 

personer med kunskaper om hundar och/eller anatomi och fysiologi, svara på frågorna och ge 

feedback till författaren via mail. Detta för att testa och om möjligt förbättra enkätens 

validitet, så att den i största grad skulle mäta det författaren avsett. Därefter reviderades 

enkäten utifrån testgruppens feedback (14, 15).  Den ändring som gjordes var på fråga 3.5, där 

det krävdes ett förtydligande av hur respondenten skulle gå vidare beroende på om denne 

svarade Ja eller Nej (Bilaga 4). 

 

Etiska överväganden  

Innan enkäten skickades ut fick samtliga respondenter ta del av ett informationsbrev. Det 

första steget blev att klargöra syftet med studien och informera deltagarna om ungefär hur 

lång tid det skulle ta att fylla i enkäten, hur många frågor den innehöll, när de senast behövde 

svara samt hur de kunde komma i kontakt med författaren till studien (16, 17). Enligt 

forskningsetiska principer upplystes deltagarna även om att deras medverkan var frivillig och 

att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna fick vidare veta hur 

materialet skulle komma att användas, vilka studien riktade sig till och var den skulle 

publiceras. De fick slutligen veta att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt, d.v.s. 

inte spridas i sådan form att personer eller situationer kunde kännas igen av utomstående (15). 

 

Då detta inte var en interventionsstudie utan en utvärdering av en pågående behandling 

gjordes ingen djuretisk prövning (18). Valet att samla in data till studien via enkäter som 

utgick ifrån Djursjukhuset och återvände avidentifierade till författaren gjorde att denne kunde 

vara helt objektiv i sina slutsatser. Att samtliga operationer utfördes av en och samma 

veterinär gjorde det också lättare för författaren att bedöma hundarnas postoperativa funktion 

utifrån deras olika rehabilitering. Nyttan med studien bedömdes som stor då målet var att 

kunna använda resultatet för att utveckla och förbättra rehabiliteringsarbetet för CrCL-

opererade hundar. 
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Resultat 

Ras, vikt och ålder 

Av de totalt 18 hundarna som opererats användes tolv till sällskap, tre till jakt och tre till både 

sällskap och jakt. De tillhörde elva olika raser, och av dessa var blandraserna 

överrepresenterade (Figur 5). En hundägare angav inte hundens ras, och denne är därför inte 

medräknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. De olika raserna som genomgått en TTA-operation.  

 

På frågan om hundens vikt förekom ett internt bortfall av två hundägare. Baserat på 16 ägares 

svar hamnade därmed hundarnas medelvikt (±SD) på 30.8±13.6 kg (Figur 6). Medelåldern vid 

skadetillfället låg, baserat på samtliga ägares svar, på 6,6±2,5 år (Figur 7) och åldern vid 

operationen var i de flesta fall (16 av 18) densamma som åldern vid själva skadan. Sedan 

operationen hade tre hundar avlivats, varav två på grund av korsbandsskadan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Hundarnas vikt. 
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Fig. 7. Hundarnas respektive ålder vid skadan. 

Operationen 

Av 18 hundägare var det en som svarade att operationen hade orsakat en meniskskada hos 

hunden. 13 hundägare svarade att deras hundar inte hade haft någon meniskskada efter 

operationen, medan fyra hundägare svarade att de inte visste om så var fallet. De flesta 

hundarna (17 av 18) hade inte fått plattan borttagen efter operationen. Totalt två hundar hade 

drabbats av en postoperativ infektion i knät. 

 

Rehabiliteringen 

De flesta hundägarna (15 av 18) sa att de informerades av veterinär och/eller sjukgymnast 

före operationen om den postoperativa rehabiliteringen. Exakt hur fördelningen mellan 

veterinär och sjukgymnast såg ut och vad denna information innefattade är oklart, då inte alla 

hundägare valde att kommentera detta. Alla 18 svarade att de fått information efter 

operationen (Bilaga 1). Förutom en hundägare som valde att sköta sin hunds rehabilitering 

själv i hemmet var det endast en ägare som valde att inte rehabilitera hunden alls, med 

motiveringen att det var för långt att köra. Övriga hundar (16 av 18) rehabiliterades i samråd 

med en sjukgymnast efter operationen (Figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Fördelning av de olika platser där rehabiliteringen genomfördes. 
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De olika rehabiliteringsmetoderna som användes var simning, massage, kyla, treadmill, 

stretching samt styrke- och koordinationsövningar. Tre hundägare valde även alternativet 

”Annat”, vilket inte specificerades vidare (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt över de olika kombinationerna av rehabiliteringsmetoder som användes.   

Simning Massage Kyla Treadmill Stretching Styrke- och 

koordinationsövningar  

Annat 

   X X X  

   X  X  

 X X X X X  

   X    

X     X  

 X  X X X  

X X     X 

      X 

   X X X  

X     X  

 X X X  X X 

 X  X  X  

   X  X  

 X  X X   

   X    

X X   X   

 

Postoperativ funktion  

Frågorna kring hundens hälta besvarades endast av 15 hundägare, eftersom tre hundar hade 

avlivats sedan operationen. Varje fråga syftade till att undersöka hundens grad av hälta i olika 

situationer, och kunde besvaras med alternativen ”Ingen hälta”, ”Lätt”, ”Måttlig”, ”Svår” eller 

”Mycket svår” hälta. Svarsalternativen poängsattes från 0-4 poäng, där ”Ingen hälta” gav 0 

poäng och ”Mycket svår” hälta gav 4 poäng. Det framgick av hundägarnas svar att sex av 

hundarna var helt fria från hälta, medan övriga visade varierande grader av hälta i en eller 

flera situationer (Figur 9). Ingen hund uppvisade mycket svår hälta i något moment. 

 

När hundägarna ombads bedöma hur länge hunden klarade av att promenera framkom en 

spridning från ”15 minuter” till ”Hur länge som helst”. På frågan om hundens postoperativa 

aktivitetsnivå förekom ett internt bortfall av en hundägare. Av de 14 återstående ansåg fyra 

hundägare att hunden var tillbaka på samma aktivitetsnivå som innan den opererades (Figur 

10).  
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Fig. 9. Sammanlagt resultat av hundarnas grad av hälta i olika situationer. 

 

 

Fig. 10. Enkätfråga 5.2 gällande hundens postoperativa aktivitetsnivå.  

 

Fria svar 

Något som framkom av de kommentarer hundägarna valde att lämna var att de flesta tyckte 

att personalen var kompetent och hjälpsam, att de hade fått bra råd och stöd samt att 

rehabiliteringstiden varit rolig och intressant. De negativa kommentarerna gällde främst det 

långa avståndet till kliniken, de höga kostnaderna, att det inneburit mycket jobb och att 

rehabiliteringen hade tagit lång tid. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enkät som datainsamlingsmetod 

Beslutet att samla in data med hjälp av en enkät grundade sig i att det faktum att det är en 

effektiv och enkel metod, genom vilken man lätt kan nå ut till en större målgrupp. Rent 

ekonomiskt är en webbaserad enkät billigare än en brevenkät, och till en början hade 

författaren som syfte att endast distribuera enkäterna via mail. När det stod klart att detta 

skulle innebära ett bortfall av de hundägare som inte hade någon mailadress registrerad hos 

Djursjukhuset togs beslutet att tillverka pappersenkäter för att inkludera även dem.  

 

Bortfall  

Med båda dessa datainsamlingsmetoder följer en stor risk för bortfall. Webbaserade enkäter 

ger ofta ett större bortfall än brevenkäter, i och med att mail har en förmåga att fastna i 

skräpfilter eller helt enkelt försvinna i mängden. Så var fallet även i denna studie – 

webbenkäterna hade en svarsfrekvens på 45%, medan brevenkäterna hade en svarsfrekvens på 

100%. Nackdelen med brevenkäter är att processen att distribuera och få tillbaka enkäterna är 

mer tidskrävande (17). Det finns även en risk för felinmatning av siffror när data måste föras 

in i ett statistikprogram manuellt, vilket författaren behövde göra i detta fall (15). För att 

minimera bortfallet skickades tre påminnelser ut, vilket visade sig ha effekt då nya svar kom 

in i direkt anslutning till varje påminnelse. Däremot hade kanske ännu fler svar kommit in om 

enkäterna inte hade skickats ut under påskhelgen, då många respondenter kan ha varit 

bortresta. På grund av studiens låga svarsfrekvens är det svårt att göra sambandsanalyser och 

generalisera några resultat. För att författaren skulle kunna dra slutsatsen att dessa gäller även 

för de hundägare som valde att inte svara på enkäten hade det krävts en svarsfrekvens på över 

60%, istället för de aktuella 50% (15). 

 

Förutom det externa bortfallet förekom även interna bortfall, vilket innebär att vissa frågor 

inte besvarades av alla respondenter. Detta påverkar naturligtvis studiens resultat, och 

behandlas i analysen som saknad data. För att komma runt detta hade enkäten kunnat 

konstrueras på ett sådant sätt att vissa frågor var tvungna att besvaras för att respondenten 

skulle kunna skicka in den. Nackdelen med en sådan funktion är att respondenter som 

upplever vissa frågor irrelevanta, för personliga eller svåra att besvara, istället väljer att inte 

svara på enkäten alls vilket i sin tur skulle orsaka ett större externt bortfall. 
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Enkätens frågor  

Några av enkätens frågor togs från en version av formuläret WOMAC som omarbetats för att 

kunna appliceras på hundar. Den omarbetade versionen har visat sig ha en klinisk relevans, 

men har inte testats i en sådan utsträckning att den kan sägas vara valid och reliabel (13). 

Detta är något som måste tas i beaktande vid tolkningen av studiens data. Med tanke på de 

många steg som genomgicks vid konstruerandet av enkäten anser författaren ändå att de flesta 

frågorna var relevanta och tydliga. Ett av dessa steg var pilotenkäten, vilket sannorlikt ökade 

enkätens relevans och validitet då faktorer som medförde risk för feltolkning av frågor kunde 

elimineras innan den skickades ut (17). Däremot uppstod vissa frågetecken bland de 

hundägare vars hundar hade korsbandsopererats flera gånger, vilket kanske hade kunnat 

undvikas genom att tydliggöra i fråga 1.3 att respondenten skulle utgå ifrån hundens första 

TTA-operation på Djursjukhuset i fråga genom hela enkäten (Bilaga 4).  

 

Forskningsetiska principer 

De fyra forskningsetiska principerna informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav har på olika sätt uppfyllts i denna studie (15). Informationskravet 

uppfylldes genom att samtliga hundägare fick ett mail eller brev med information om studien 

samt kontaktuppgifter till författaren. Samtyckeskravet innebär att hundägarna själva har rätt 

att avgöra sin medverkan i studien. Bortfallet i studien visar att 18 hundägare tog ställning till 

sitt deltagande genom att inte besvara enkäten, vilket respekterades av författaren. 

Konfidentialitetskravet syftar till att all data som framkommer i studien ska skyddas så att 

personer eller situationer inte kan kännas igen av utomstående. De besvarade enkäterna 

avidentifierades innan de hanterades av författaren, och förvarades på sådant sätt att ingen 

obehörig kunde ta del av dem. Nyttjandekravet uppfylldes på så sätt att det som framkommer 

i denna studie inte kommer att användas i andra sammanhang där respondenterna inte gett sitt 

godkännande.  

 

Resultatdiskussion 

De flesta hundar som hade genomgått en TTA-operation på det aktuella Djursjukhuset vägde 

mer än 22 kilo och var mellan 6-11 år vid skadetillfället, vilket stämmer överens med vad som 

tidigare visats gällande prevalensen för CrCL-ruptur (4). I den studien fanns också Rottweiler 

och Labrador Retriever representerade i urvalet, även om blandraserna var överrepresenterade 

i detta fall.  
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I stort sett alla hundägare blev informerade både före och efter operationen gällande 

rehabiliteringen (Bilaga 1), vilket tyder på att Djursjukhusets rutiner gällande detta fungerar 

som de ska. Kvaliteten på informationen fick också positiva kommentarer: ” ... Jag upplever 

att jag fick bra hjälp och många tips på hur jag kunde träna henne hemma mellan besöken på 

rehab.” samt ” ... Sjukgymnast hade hög kompetens. Fick bra råd.”. En hundägare hade dock 

önskat att få veta mer om riskerna innan operationen: ”... Trots att jag specifikt bad om 

realistisk prognos och ville veta ev. besvär som kunde uppstå efter op fick jag bara höra att 

det var jättegod prognos på denna op. Och i princip inget som kunde bli besvär efter. Vår op 

resulterade i icke önskvärt resultat.”. Om studien endast haft en kvalitativ ansats hade man 

sannorlikt fått fler kommentarer likt den ovanstående, genom vilka Djursjukhusets 

sjukgymnaster hade kunnat utläsa vad som borde förändras med rehabiliteringen. En sådan 

studie skulle eventuellt kunna genomföras framöver som ett komplement till denna.  

 

Några hundägare uttryckte att uppföljningen från veterinärens sida varit bristfällig, och att det 

hade varit bra att få träffa denne när det gått en tid sedan operationen för att prata och ställa 

frågor. Detta skulle man kunna möjliggöra genom att skapa ett enkelt sätt för hundägare att ge 

veterinären och sjukgymnasten sina synpunkter om rehabiliteringen, till exempel genom ett 

forum på Djursjukhusets hemsida. Ett annat förslag är att göra långtidsuppföljning med såväl 

veterinär som sjukgymnast till en del av rehabiliteringsplanen.  

 

De flesta valde att utföra rehabiliteringen på Djursjukhuset eller på en annan klinik närmare 

hemmet. Av detta kan man dra slutsatsen att den generella uppfattningen bland hundägarna 

var att förutsättningarna för rehabiliteringen efter en CrCL-operation blir bättre om den utförs 

i samråd med en sjukgymnast (10). De sex rehabiliteringsmetoderna som definierades samt 

alternativet ”Annat” användes i flera olika kombinationer, men ingen kombination hade något 

samband med ett specifikt utfall. Det är dock möjligt att ett sådant samband hade kunnat 

påträffas om urvalet hade varit större.  

 

Tiden från det att hundarna opererades till att enkäten besvarades skiljde sig för de olika 

hundägarna - från två år och sju månader till sex månader. Inget samband kunde dock hittas 

mellan tiden som gått sedan operationen och hundarnas funktion i dagsläget. Av de 15 hundar 

som fortfarande var vid liv sedan operationen hade sex stycken återkommande hälta i 

varierande grad, vilket procentuellt var nästan dubbelt så många som i studien av MacDonald 

et al. där endast 21% av hundarna led av återkommande hälta (6). Vad gällde sekundära 
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meniskskador var denna studies resultat desto mer positiva än många andras (4, 9), med 

endast ett bekräftat fall av en meniskskada. Att det endast var fyra hundägare som ansåg att 

hunden var tillbaka på samma aktivitetsnivå som innan den opererades kan låta väldigt 

negativt. Dock bör man vara medveten om att det är normalt att tappa viss funktion efter en 

skada, samt att detta inte säger något om huruvida hunden trots funktionsnedsättningen kan 

leva ett drägligt liv.  

 

Med tanke på den lilla evidens som finns kring sjukgymnastisk rehabilitering för hundar är 

det nödvändigt att man fortsätter följa upp rehabiliteringen för att kunna utvärdera och 

förbättra den sjukgymnastiska interventionen (10). Detta skulle kunna ske genom att 

hundägarna en viss tid efter operationen fick tillgång till ett standardiserat formulär, bestående 

av en kombination av frågor från den omarbetade versionen av WOMAC som används för 

utvärdering i dagsläget (13) samt frågor från enkäten som utformades specifikt för denna 

studie (Bilaga 4). I kombination med detta skulle sjukgymnasten kunna utföra en kostnadsfri 

utvärdering med standardiserade kvantitativa mätningar av exempelvis låromkrets och 

knäledens rörlighet (ROM), för att få med alla aspekter av hundens postoperativa funktion. 

Om det visade sig att detta gav relevant information skulle man kunna gå vidare med att 

implementera samma system på andra djursjukhus. 

 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visade på stora skillnader i den postoperativa funktionen mellan de 

olika hundarna. Däremot var hundägarnas uppfattningar kring den pre- och postoperativa 

informationen om rehabiliteringen samt om rehabiliteringsperioden i stort nästan 

genomgående positiva, med undantag av några kommentarer kring det långa avståndet till 

kliniken, de höga kostnaderna samt det faktum att rehabiliteringen hade inneburit mycket jobb 

och varit tidskrävande. På grund av studiens låga svarsfrekvens var det svårt att göra 

sambandsanalyser och generalisera några resultat. Mer forskning krävs för att optimera den 

sjukgymnastiska rehabiliteringsregimen för CrCL-opererade hundar. 
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Bilaga 1                               

Rehabiliteringsplan från Djursjukhuset 

 

Rehabiliteringsplan för .......................... efter TTA 

 

För att så snabbt som möjligt återfå funktionen i benet är det viktigt med en väl fungerande 

rehabilitering. Den största delen av träningen kommer ni, med vägledning av oss här på 

djursjukhuset i Gammelstad, att göra hemma. Detta kompletteras med vattenträning i 

watertreadmill (WTM). Vid besöken hos oss följer vi upp hur träningen går, lägger till eller 

ändrar övningar beroende på patientens framsteg. Varje besök journalförs noggrannt. För att 

bedriva en framgångsrik rehabilitering kan det vara bra att sätta upp långsiktiga och 

kortsiktiga mål utifrån hundens förutsättningar. 

 

Långsiktiga mål - vad ska hunden återgå till tex jakt, vallning eller sällskap: ........................... 

 

Kosttillskott/medicinering: ..................................... 

 

Allmänna råd: 

 

 Undvik att hunden blir kall, använd täcke vid behov 

 Ha ALLTID hunden i koppel, även den lugnaste hunden kan "jaga katten" då den inte 

får lika mycket motion och träning som den är van vid 

 Begränsa hundens utrymme inomhus. Vad gör t ex hunden om någon ringer på dörren? 

 Undvika halkiga underlag 

 Lyft hunden i och ur bil 

 Gå ej i trappor innan veterinär eller sjukgymnast ger klartecken 

 Absolut förbjudet att leka med andra hundar 

 Viktigt att hunden så snart som möjligt börjar använda sitt opererade ben igen – se till 

att hunden skrittar (går sakta) när ni promenerar så att hunden tvingas att belasta sitt 

opererade ben. Använd gärna sele under promenaderna. 

 Viktigt att en hund med ledbesvär inte är överviktig – det är lätt hänt när 

aktivitetsnivån minskar. Övervikt ger en ökad belastning på leder, mindre ork och 

nedsatt styrka vilket ökar skaderisken och försämrar återhämtningen. 

 

 

Vecka 1 (fram till stygntagning) 

 

 Ta endast ut hunden på korta rastningsrundor 4-6 ggr/dag. Gå sakta så att hunden går 

på alla fyra ben. 

 Begränsa rörelseutrymmet kraftigt. 

 Kylbehandla gärna knäleden – kyla dämpar inflammatoriska reaktioner och är 

kärlsammandragande vilket minskar svullnad. Kylomslag finns att köpa på apoteket. 

Detta görs enklast med hunden liggandes på sida. Omslut leden från framsidan av 

knäet. Kyl 5-7 min efter rastning/aktivitet. 

 

Vecka 2 (efter stygntagning) 

 

 Koppelpromenader i långsamt tempo 5 min 4-6 ggr/dag på mjukt underlag 

 Första besöket på rehabavdelningen hos någon av våra sjukgymnaster 
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 Belastningsträning: Denna övning hjälper hunden att börja belasta sitt ben igen. Ha 

hunden stående, ställ dig på motsatt sida till det opererade benet, håll en hand lätt 

ovanför knät och för försiktigt ner benet så att tassen ställs i golvet. Luta dig lätt mot 

hunden så att belastningen ökar något på det opererade benet. Denna övning ska 

upprepas flera gånger/dag framförallt om hunden inte vill gå eller stå på benet. 

Svårighetsgraden på denna övning kan ökas utifrån hundens förmåga och framsteg. 

 Torka tassarna: Att regelbundet "torka tassarna" på din hund är en bra rörelse-, 

belastnings- och balansträning som är bra att göra efter operationen. "Torka" samtliga 

tassar då det är en bra belastningsträning för hela kroppen. 

 Aktiv rörelseträning: Stå-sitt-ståträning. Här tränar hunden rörelse av knäleden 

aktivt. Locka hunden att från stående sätta sig och sen ställa sig igen. Upprepa ca 5-10 

ggr 2-3 ggr/dag 

 Vila mellan promenaderna, endast ok med korta rastningsrundor 

 Kylbehandla knät 2 ggr/dag efter aktivitet 

 Massage: Massera gärna hunden i avslappnande och cirkulationsfrämjande syfte. 

Mest fokus på höft, vad och framdelen. 

 

Vecka 3 

 

 Koppelpromenader: 5-10 min på mjukt underlag 

 Rehabbesök samt eventuellt första vattenträningen. Att tänka på innan vattenträning: 

Bada och schamponera din hund ordentligt innan besöket. Löptikar ska avvakta med 

vattenträning tills löpet är över pga infektionsrisk. 

 Fortsatt belastningsträning och aktiv rörelseträning 

 Massage som tidigare 

 Övrigt: .................................................................. 

 

Vecka 4-5 

 

 Koppelpromenader: 10-15 min i lättare terräng 

 Återbesök hos veterinär samt kontrollröntgen 

 Rehabbesök inkl vattenträning 1-2 ggr/v, genomgång av fler individuella 

träningsövningar 

 Ev korta skrittintervaller om hunden belastar det opererade benet väl 

 

Vecka 6-7 

 

 Koppelpromenader: 15 min i lättare terräng 

 Backträning: Gå långsamt uppför och nedför i lätt lutande backe 3 vändor med 1 

min vila mellanåt 

 Rehabbesök inkl vattenträning: 1-2 ggr/v, genomgång av fler individuella 

träningsövningar 

 Koordinationsträning/cavaletti: Gås igenom med sjukgymnasten 

 Travintervaller om hunden ej haltar: 1-2 min x 3/promenad - då hunden är uppvärmd 

 

Vecka 8-10 

 

 Återbesök hos veterinär samt slutröntgen 

 Rehabbesök inkl vattenträning: 1 ggr/v, genomgång av individuella 
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träningsövningar 

 Cavalettiträning: 4 hinder i hashöjd, 8-10 ggr, 2 ggr/dag 

 Fortsatt belastningsträning och aktiv rörelseträning: Rörelseträningen kan nu göras 

mot t ex en vägg för att korrigera benets placering el 1 person rätar till placeringen 

 Backträning: Gå långsamt i skrå samt rakt upp och nedför i lätt uppförsbacke, totalt 5 

vändor: 3 st rakt upp och ner samt 2 st i skrå 

 Dubbla tiden på travintervallerna om allt ser fortsatt  bra ut. 

 Start-stoppträning: Jogga med hunden- gör ett tvärt stopp – börja jogga igen. 

Upprepa ca 5 ggr/promenad. 

 

Vecka 11 

 

Individuell träning beroende på hundens och djurägarens långsiktiga målsättning. 

 

OBS: 

Det här är bara en vägledning på hur dom närmaste månaderna kan se ut. Med vissa hundar 

kan man stegra träningen snabbare och med vissa kan man behöva gå långsammare fram. 

Veterinär och sjukgymnast hjälper dig med personlig guidning och rådgivning för just din 

hund. Var hellre lite extra försiktig dom 2 första månaderna istället för att öka på träningen för 

snabbt. Målet med rehabiliteringen är att stimulera läkning. Läkning tar tid. Vi strävar efter att 

din hund kan återgå till sina aktiviteter så snart som möjligt. 

Kontakta oss vid eventuella frågor. Bättre att fråga en gång för mycket. Vi på 

rehabavdelningen nås enklast via mail. Då ringer vi upp så snart vi får tid: 

rehab@djursjukhuset.se 

 

Lycka till!! 
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Bilaga 2 

Information och förfrågan om deltagande i examensarbete 

När en hund genomgått en korsbandsoperation är fortsatt rehabilitering en viktig förutsättning 

för hundens tillfrisknande. Det saknas idag kunskap om hur informationen kring 

rehabiliteringen uppfattas av hundägaren och om och hur rehabiliteringen faktiskt utförs. 

Syftet med denna studie är att sammanställa hundägares upplevelser av rehabiliteringen efter 

att deras hundar genomgått en TTA-operation. Resultatet kommer senare kunna användas för 

att utveckla och förbättra det framtida rehabiliteringsarbetet med korsbandsopererade hundar. 

 

Studien riktar sig till dig som har en eller flera hundar som genomgått en TTA-operation på 

Djursjukhuset Gammelstad under åren 2012-2014. Det är en enkätstudie som består av ca 30 

frågor och tar ungefär 5 minuter att besvara. Enkäten skickas till dig från Djursjukhuset 

Gammelstad, och ditt svar behövs senast 2015-04-01. Du svarar på enkäten genom att klicka 

på följande länk: [DIRECT_ONLINE_LINK]. När den besvarats skickas den automatiskt till 

undertecknad och är då helt anonym. Observera att du som har flera hundar som genomgått 

denna operation kommer få mer än ett mail med en länk, för att du ska kunna svara på en 

enkät för varje hund. 

 

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. Deltagandet i studien 

är frivilligt och du kan fram till insändandet av enkäten när som helst avbryta ditt deltagande. 

Insamlad data behandlas konfidentiellt, d.v.s informationen kommer inte att spridas i sådan 

form att personer eller situationer kan kännas igen av utomstående. Den färdiga rapporten 

kommer att publiceras på LTU:s hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

i juni 2015. 

 

Studien är ett examensarbete i fysioterapi som utförs på Luleå tekniska universitet, i 

samarbete med Evidensia Djursjukhuset Gammelstad. Jag som genomför studien heter 

Mikaela Mellberg, och läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet. Har du frågor kring 

studien eller enkäten är du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon (se 

kontaktuppgifter nedan).  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mikaela Mellberg                                                                   

Mail: mikisr-2@student.ltu.se 

Tfn: 070-262 02 87 

 

Handledare  

Inger Jacobson, PhD, Leg. Sjukgymnast, Av Jordbruksverket godkänd för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård 

Mail: inger.jacobson@ltu.se 

Tfn: 0920-49 00 00  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:mikisr-2@student.ltu.se
mailto:inger.jacobson@ltu.se
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Information och förfrågan om deltagande i examensarbete 

När en hund genomgått en korsbandsoperation är fortsatt rehabilitering en viktig förutsättning 

för hundens tillfrisknande. Det saknas idag kunskap om hur informationen kring 

rehabiliteringen uppfattas av hundägaren och om och hur rehabiliteringen faktiskt utförs. 

Syftet med denna studie är att sammanställa hundägares upplevelser av rehabiliteringen efter 

att deras hundar genomgått en TTA-operation. Resultatet kommer senare kunna användas för 

att utveckla och förbättra det framtida rehabiliteringsarbetet med korsbandsopererade hundar. 

 

Studien riktar sig till dig som har en eller flera hundar som genomgått en TTA-operation på 

Djursjukhuset Gammelstad under åren 2012-2014. Det är en enkätstudie som består av ca 30 

frågor och tar ungefär 5 minuter att besvara. Enkäten skickas till dig från Djursjukhuset 

Gammelstad, och ditt svar behövs senast 2015-04-01. När du besvarat enkäten skickar du 

enkelt tillbaka den till avsändarens adress. Observera att du som har mer än en hund som 

genomgått denna operation kommer få flera enkäter, för att du ska kunna fylla i en enkät för 

varje hund. 

 

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. Deltagandet i studien 

är frivilligt och du kan fram till insändandet av enkäten när som helst avbryta ditt deltagande. 

Insamlad data behandlas konfidentiellt, d.v.s informationen kommer inte att spridas i sådan 

form att personer eller situationer kan kännas igen av utomstående. Den färdiga rapporten 

kommer att publiceras på LTU:s hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

i juni 2015. 

 

Studien är ett examensarbete i fysioterapi som utförs på Luleå tekniska universitet, i 

samarbete med Evidensia Djursjukhuset Gammelstad. Jag som genomför studien heter 

Mikaela Mellberg, och läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet. Har du frågor kring 

studien eller enkäten är du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon (se 

kontaktuppgifter nedan).  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mikaela Mellberg                                                                   

Mail: mikisr-2@student.ltu.se 

Tfn: 070-262 02 87 

 

Handledare  

Inger Jacobson, PhD, Leg. Sjukgymnast, Av Jordbruksverket godkänd för arbete inom 

djurens hälso- och sjukvård 

Mail: inger.jacobson@ltu.se 

Tfn: 0920-49 00 00           

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:mikisr-2@student.ltu.se
mailto:inger.jacobson@ltu.se
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Mark as shown: 

Correction: 

 

 
[RÄTTA FEL] 

          
EvaSys                                                        Enkät till hundägare  

 

Mikaela Mellberg 
 

Studentenkäter                                                          Enkät till hundägare 

 

Mark as shown: 

Correction:                                           [RÄTTA FEL] 
 

 

  1. DEL 1   

1.1   Ditt postnummer 
 
 

 
1.2   Dagens datum 

 

-        - 
 

1.3 Operationsdatum (om din hund korsbandsopererats i båda sina knän är det den första skadan och operationen du 
ska utgå ifrån genom hela enkäten) 

 

-        - 
 

 

1.4   Hundens ras 
 
 

 
1.5     Hundens vikt (avrundat till hela kg) 

 
 

 
1.6     Hundens användningsområde (flera alternativ får väljas) 

Sällskapshund                                        Brukshund                                              Tjänstehund 

Jakthund Annat (skriv användningsområde 
nedan) 

1.7   Annat användningsområde: 
 
 

 
1.8     Hundens ålder vid skadan (avrundat till hela år) 

 
 

 
1.9     Hundens ålder vid operationen (avrundat till hela år) 

 
 

 
1.10  Hundens ålder nu (avrundat till hela år) 

 
 

 
1.11  Om hunden är död/avlivad, skriv orsak här: 

 
 

 
1.12 Var hunden veterinärvårdsförsäkrad vid operationstillfället? 

Ja                                                            Nej                                                          Vet ej
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  1. DEL 1  [Continue]   

1.13 Var hunden rehabiliteringsförsäkrad vid operationstillfället? 

Ja                                                            Nej                                                          Vet ej 
 

 

  2. DEL 2  

2.1  Fick din hund även en meniskskada i 
samband med sin korsbandsskada? 

Ja                                Nej                               Vet ej

2.2  Har din hund haft en meniskskada efter 
operationen? 

Ja, på grund av 
operationen 

 
Vet ej 

Ja, men av 
annan orsak (ex 
trauma) 

Nej

2.3 Har din hund haft en infektion i det skadade 
knät efter operationen? 

Ja                                Nej                               Vet ej

2.4 Har man tagit bort plattan från din hunds knä 
efter operationen? 

Ja                                Nej                               Vet ej

 

2.5  Har din hund även skadat och 
korsbandsopererat sitt andra knä sedan den 
första operationen? 

Ja                                Nej                               Vet ej

 
2.6     Om ja, när skedde den andra skadan och operationen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. DEL 3  

3.1  Fick du någon information före operationen 
gällande rehabiliteringen? 

3.2   Kommentar: 

Ja                                Nej                               Vet ej

 
 
 
 
 
 
 

3.3  Fick du någon information efter operationen 
gällande rehabiliteringen? 

3.4   Kommentar: 

Ja                                Nej                               Vet ej
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  3. DEL 3  [Continue]  

3.5  Har din hund genomgått någon typ av 
rehabilitering efter operationen? 

Ja (gå vidare till 
fråga 3.7) 

Nej (gå vidare 
till fråga 3.6)

 
3.6     Vad är orsaken till att din hund inte har genomgått någon rehabilitering? (flera alternativ får väljas) 

Jag hade inte tid                                     Jag hade inte råd                                    Jag hade inte tillgång till de 
resurser som krävdes (t.ex. 
körkort, bil, stöd/hjälp från familj 
eller vänner)

 

Jag hade inte fått tillräckligt med 
information om rehabiliteringen 
från Djursjukhuset 

 

Annat

Gå vidare till fråga 4.1 

 
3.7     Var har din hund rehabiliterats efter operationen? (flera alternativ får väljas)

På djursjukhuset där hunden 
opererades 

Annat 

På djursjukhus/klinik på annan 
ort 

Hemma

 

3.8     Hur har din hund rehabiliterats efter operationen? (flera alternativ får väljas) 

Simning i bassäng Massage TENS 

Akupunktur Kontrakturprofylax Kyla 

Treadmill/vattentrask Stretching Styrke- och 
koordinationsövningar (t.ex. 
bollar, balansbräda mm) 

Annat   

 
 
 

  4. DEL 4 - Ange graden av hälta hos din hund i följande situationer, under den senaste veckan:   
 
 
 
 
 

4.1   Hälta vid gång på plant underlag (t.ex. asfalt) 

4.2   Hälta vid gång på ojämnt underlag (t.ex. skog) 

4.3   Hälta vid gång uppför trappor 

4.4   Hälta vid gång nedför trappor 

4.5   Hälta efter längre vila (dagligen) 

4.6   Hälta efter aktivitet 
 
 
 
 

 
  5. DEL 5   

5.1     Hur länge bedömer du att din hund klarar av att promenera? 
 

 
 
 

5.2  Anser du att din hund är tillbaka på samma 
aktivitetsnivå som innan den opererades? 

Ja, fullständigt             Ja, i stort sett               Nej, men den är 
påväg 

Nej, inte alls
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  6. DEL 6   

6.1     Vad är din upplevelse av rehabiliteringsperioden i stort? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2     Finns det något annat du skulle vilja nämna gällande din hunds rehabilitering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Påminnelse webbenkät 

 

Hej! 

Detta är bara en vänlig påminnelse till er som ännu inte svarat på enkäten från Evidensia 

Djursjukhuset Gammelstad gällande korsbandsoperation och rehabilitering. Din medverkan är 

mycket viktig för oss! Enkäten stängs den 12:e april.  

 

Följ länken för att öppna enkäten: 

[DIRECT_ONLINE_LINK] 

 

 

Tack för din medverkan, 

Evidensia Djursjukhuset Gammelstad & Mikaela Mellberg 
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Påminnelse brevenkät 

 

Hej! 

Detta är bara en vänlig påminnelse till er som ännu inte svarat på enkäten från Evidensia 

Djursjukhuset Gammelstad gällande korsbandsoperationer och rehabilitering. Din medverkan 

är mycket viktig för oss! Enkäten stängs den 12:e april.  

Har du tappat bort eller råkat slänga din enkät medföljer en ny i detta brev. Har du precis 

skickat in din enkät kan du bortse från denna påminnelse. 

 

 

Tack för din medverkan, 

Evidensia Djursjukhuset Gammelstad & Mikaela Mellberg 

 

 

 


