
Allmäna frågor om djuret 

Djuret - basfakta 

Namn:  

Ras:  

Ålder idag:     Ålder vid inköp:    Inköpt från:  

Kön:      Kastrerad/steriliserad?:   Om ja, i vilken ålder:  

Familj 

Antal vuxna i familjen är:  , antal barn 12 år eller äldre är: , och antal barn under 12 år är: 

Andra djur i familjen är (antal och art)  

Om andra djur av samma art i familjen, ange kön och åldrar  

Beskriv kort djurets boende (hus/lägenhet/hundgård, var sover hen, var finns matplatsen, annat ni finner 
relevant) 

Djurets livssituation 

Hur ofta och hur länge är djuret ensamt hemma?  

Har djuret tillgång till hela bostaden när den är ensam? Om nej, vad har den tillgång till? 

Tränas djuret på något sätt? Om ja, på vilket sätt och hur ofta?  

Hur matas djuret med tanke på 1) typ av mat (märke och sort) och 2) servering av maten? 

Hur motioneras djuret?  

Hur ofta upplever du att ditt djur leker? I vilka situationer? 

Kan djuret koppla av? I vilka situationer? I vilka situationer kan hen inte koppla av? 

Upplever ni att ert djur kräver mycket uppmärksamhet? 

Hur reagerar djuret på andra djur av 1) samma art och 2) annan art? 

1)  

2)  

Finns det något du upplever att djuret blir rädd för? Om ja, vad? I alla situationer?  

Djurets sjukdomshistorik 

Beskriv djurets sjukdomshistorik med diagnoser och ungefärlig ålder vid tillfällena 

 

Fortsätt till nästa sida där problembeteendet beskrivs.  



Problembeteendet 

Här kommer frågor om det söker beteenderådgivning för. Beskriv det så detaljerat du kan.  
 

Beskriv vad ditt djur gör som du söker hjälp för. Börja innan beteendet börjat och avsluta när hunden 
återgått till lugnt tillstånd. 

Hur länge har du upplevt det här problemet med ditt djur? 

Var, när och med vem förekommer beteendet?  

Händer det något speciellt innan problembeteendet uppstår? D.v.s. vad startar beteendet? 

När uppstår inte problembeteendet?  

Vad uppnår djuret för att det beter sig på detta viset, tror du?  

Vad undviker djuret för att det beter sig på detta viset, tror du? 

Har ni gjort något för att åtgärda problemet? Vad? 

Har några åtgärder hjälpt? 

Kan ni se någon situation relaterad till problemet som kan vara grund problemet? Har djuret tillexempel 
blivit skrämd som liten/ung? 

Om du kan filma före, under och efter beteendet så gör gärna det och skicka till mig. 

 

Finns det fler beteenden som djuret utför som ni upplever som ett problem? Inget problem är för stort, 
för litet eller irrelevant. 


