
Anmälan om Epilepsiliknande anfall

Norrbottenspets

Jag anmäler att hunden nedan har/hade epilepsi eller epilepsiliknande anfall och godkänner att uppgifterna 
om hunden kan användas på det sätt SSF eller avelsråden finner lämpligt för att främja avelsarbetet, vilket 
kan innebära att de offentliggörs. Se bifogat informationsblad för mer upplysningar.

Kön:            Hane          Tik 

Hundens namn ...........................................................................  Reg. nr .......................................

Ägare  .............................................................................................................................................

Adress ............................................................................................................................................ 

Tel.  ............................................................. E-post ........................................................................

Vid vilken ålder insjuknade hunden?

Ålder:   År .............  Mån ............

Har epilepsi diagnosticerats av veterinär?

Ja, veterinär har fastställt epilepsi och inte funnit bakomliggande orsak.
(Frågorna på nästa sida behöver då inte besvaras)

Nej,  (Besvara gärna frågorna på nästa sida)

Blanketten skickas till:
Bengt Wahlin
Mycelievägen 48
903 39 Umeå

Underskrift av hundägare eller uppfödare. 

Ort: ....................................   Datum: ..............................

Underskrift

.........................................................................................  

Namnförtydligande

.........................................................................................



Kompletterande frågor angående epilepsiliknande anfall, där inte veterinär fastställt diagnosen epilepsi.
 

1. Är hunden veterinärundersökt med anledning av anfall? Ja Nej  

Om Ja, vilken diagnos ställdes?  ................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Är hunden vid liv? Ja Nej

Ålder när hunden dog: .......... år  .......... mån.  

Varför är hunden död eller avlivad: ............................. ............................................................................

3. Hur många anfall har hunden hittills haft?    ....................... st

4. Hade hunden före eller i samband 
    med insjuknandet någon annan sjukdom Ja Nej  

Om Ja, vilken?  ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5. Behandlades hunden vid insjuknandet med läkemedel?         Ja Nej  

Om Ja, vilket?  ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

6. Hade hunden innan insjuknandet någon gång drabbats 
    av kraftigt våld mot huvudet (t.ex. trafikolycka)? Ja Nej  

Om Ja, vad hände och hur påverkades hunden?  .....................................................................................

..................................................................................................................................................................

7. Var hundens anfall liknande toniskt-kloniskt anfall 
   som beskrivs i informationsbladet? Ja Nej  

Om Nej, beskriv anfallen  .........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................



Epilepsi och anfall
Epileptiska anfall orsakas av att den elektriska 
aktiviteten i hjärnan tillfälligt fungerar onormalt. 
Orsaken till att hunden får anfall kan ibland vara 
att hjärnan är skadad av t.ex. tumör, slaganfall, 
infektion eller yttre våld. Epilepsin kallas i så fall 
sekundär, eftersom den är en följd av annan 
sjukdom. Denna epilepsi är inte av samma 
intresse för avelsarbetet som idiopatisk (även 
kallad primär) epilepsi. Vid idiopatisk epilepsi kan 
man inte förklara hundens epileptiska anfall med 
någon bakomliggande sjukdom eller skada, utan 
hunden är fullt frisk i övrigt. Detta är ganska vanligt 
i de flesta hundraser och i regel tycks ärftlighet för 
sjukdomen finnas, även om man i de flesta raser 
inte vet exakt hur den nedärvs. 

Norrbottenspetsen är en frisk ras
Norrbottenspetsen är som bekant en frisk ras, men 
på senare år tycks epilepsi ha blivit vanligare även i 
denna ras. Orsaken är okänd och vi vet inte heller 
hur vanligt det är med epilepsi, men allt fler hundar 
rapporteras till avelsråden och även veterinärer 
har noterat en ökning. Arbetet med att hitta sjuka 
hundar har därför intensifierats, eftersom det första 
steget för att minska spridningen av sjukdomen är 
att kartlägga förekomsten. 

Anfall
Det klassiska epileptiska anfallet är det s.k. 
tonisk-kloniska anfallet, som börjar med att 
hunden faller på sidan och är spänd i hela kroppen 
med raka ben och huvudet böjt bakåt. Efter ett 
antal sekunder övergår hunden till ryckningar med 
benen och tuggande käkar. Ofta tömmer hunden 
under anfallet urinblåsa eller tarm. Hela anfallet 
brukar ta några minuter, men efter ett anfall är 
ofta hunden påverkad och kan bete sig avvikande. 
Vissa hundar kan bete sig avvikande även innan 
anfallet börjar. Tonisk-kloniska anfall uppstår när 
hela hjärnan är engagerad under anfallet. Om inte 
hela hjärnan är påverkad, är anfallets utseende 
beroende på vilka delar som involveras. Detta 
innebär att övriga anfallstyper kan variera väldigt 
i hur de ser ut. 

Känner du till andra fall?
Vi är även intresserade av uppgifter om andra 
norrbottenspetsar med epilepsi. Känner du 
till någon annan norrbottensspets som har 
epilepsi så uppmana hundägaren att skicka in en 
sjukdomsanmälan. 

Kom ihåg att en sjuk hund inte är 
något att skämmas för, men det är 
skamligt att hemlighålla det!
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