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Åbyhøj Dyreklinik 
 
 
 
ADFÆRDS SPØRGESKEMA 
 
 
 
Dato: 

 
Ejer: 
 
Adresse:   Postnummer, By: 

 
Telefon:                                               Arbejdstelefon: 

 
Er patienten henvist af anden dyrlæge? Hvem?: 

 
 
Husstandsoplysninger: 
 
Hvor stor er familien: 

  
Navn og alder på evt. børn: 

 
 
 



GENERELLE INFORMATIONER 
 
 

 
   hund        kat        
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Dyrets navn: Andre 

 
    Køn:      han        hun     Alder, år, md.          
 

 
Race:   Farve:   Vægt: 

 
Neutraliseret (Kastreret/steriliseret)   Ja         Nej. Ved hvilken alder ? 
 
 
Fra hvem er dyret anskaffet? Venner, opdrætter, internat, 
andre:____________________________ 
 
 
Hvor lang tid tilbringes indendørs:_____________%  Udendørs:___________% 
 
 
Er dyret alene om dagen?   Ja    Nej       Hvor lang 
tid?______________________________ 
 
 
 
På hvilken måde er din daglige tilværelse påvirket af adfærdsproblemerne? Angiv evt. på en 
skala fra 1 til 10 (hvor 1 betyder meget lidt og 10 ekstrem meget): 
 
 
Hvilken udvej ville du vælge, hvis jeg eller andre rådgivere ikke kan give dig en løsning på 
problemerne?: 
 
 
Er der noget i dit samvær (glæde, morskab, afslappet samvær) med dyret, som du 
værdsætter: 
 
 
Hvad ønsker du skulle forblive, som det er, i forhold til samværet med dit dyr: 
 
 
Skulle der ske et mirakel lige nu, og dine problemer i forhold til dit dyr forsvandt, hvad 
ville da være anderledes (eller det samme)?: 
 
 
 
På hvilke arealer i huset/lejligheden eller haven opholder dyret sig? 
 
a) I løbet af dagen________________________________________________________ 
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b) Om natten___________________________________________________________ 
 
c) Når det er alene_______________________________________________________ 
 
d) Når der kommer gæster_________________________________________________ 
 
Beskriv dyrets "personlighed"_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Beskriv dyrets adfærd (opførsel): 
 
a) Lige inden du forlader det_________________________________________________ 
  
b) Lige efterhjemkomst_____________________________________________________ 
 
 
Fodring: 
___________% tørfoder   Mærke:__________________________________________ 
___________% dåsemad   Mærke:__________________________________________ 
___________% hjemmemad/rester  Hvad:___________________________________________ 
 
Hvornår på dagen fodres dyret?__________________________________________________ 
Af hvem?_____________________________________________________________________ 
 
Hvilke større kirurgiske og medicinske problemer har der været ?  
Nævn også tidspunkterne__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Får dyret medicin    JA     Nej   
Hvad?_____________________________________________ 
 
Marker hvis der er andre dyr i familien: 
 
Katte:   Hunde:    Andre:_______ 
   hun    tæve    
   steriliseret hun   steriliseret tæve 
   han    han 
   kastreret han   kastreret han 
 
 
Hvilket legetøj bruger dyret?_______________________________________________________ 
 
Hvor meget motion eller mulighed for motion gives dyret?__________________________________ 
Løber det frit rundt i nabolaget?_____________________________________________________ 
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Hvor ofte?_____________________________________________________________________ 
 
Har dyret gået til nogen form for lydighedstræning?_______________________________________ 
Beskriv hvilken type træning og med hvilket udbytte?______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Hvad kan dyret gøre på 
kommando?____________________________________________________________________ 
 
 
Hvordan kommer dyret ud af det med andre dyr?______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Hvordan er dine/Jeres vaner/arbejdsskema 
o.l.?_________________________________________________________________________ 
 
Hvordan reagerer dyret på fremmede?____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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INFORMATION OM ADFÆRDSPROBLEMER 
 
 
Beskriv så udførligt som muligt dit dyrs adfærdsproblemer:___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hvornår (måned/år) konstaterede du første gang 
problemet?___________________________________________________________________ 
 
Beskriv situationerne hvor problemet hyppigst forekommer:_________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Problemet forekommer:   altid    ofte   sjældent aldrig 
      
      
Når dyret er alene        
 
Når familiemedlemmer er tilstede        

     
Om natten når alle sover        
  
     
 
 
 
Hvor ofte er der problemer:_____gange om dagen,______gange om ugen,_____gange om 
måneden,_____gange om året 
 
Har der været ændringer i problemets forekomst (hyppighed)? Beskriv 
venligst:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Hvad er gjort indtil nu for at løse problemerne? (disciplin, straf, lydighedstræning etc.)_________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Hvordan reagerede dyret på irettesættelser 
o.l.:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Skete der nogen særlige eller vigtige ændringer i dyrets forhold eller omgivelser før problemet opstod?  
 

 a. Flyttede eller ommøblerede   e. Ændring i familiens dagsplaner 
  b. Flyttet     f.  Nytilkommen i familien 
  c. Besøgende/gæst (menneske/dyr)   g Ændring i fodring 
  d. Ændring af underlag/kattegrus etc.  h. Andre 
 
Hvordan påvirkede disse ændringer dit dyr?___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Afkryds venligst andre adfærdsproblemer: 
 

 a. Urenlighed   h. Skyhed    o. Leg 
 b. Bider i ting   i. Æder afføring   p. Springer op 
 c. Fodrings-   j. Jagter ting/dyr   q. Ubeherskethed 
 d. Sexual-    k. Aggression   r. Bider 
 e. Børstning/pelspleje   l. Gøen    s. Slås 
 f. Æder ting   m. Indlæring   t. Løber væk 
 g. Graver    n. Søvn-    u. Andre 

 
 
 
Beskriv venligst alle de situationer, som kan udløse en aggressiv adfærd, sådan som knurren , nappen, 
bidden og angreb ( f.eks. når der kæles, når nogen nærmer sig, når børn kommer nær, kun hvis i bil, når 
der rækkes ud efter, når der straffes eller skældes ud, når legetøj eller mad fjernes eller tages fra, når 
søvn forstyrres 
o.s.v.):________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Hvis dit dyr har et aggressionsproblem så beskriv i detaljer (på et separat stykke papir eller benyt 
bagsiden) de sidste 2-3 tilfælde, hvor dyret har vist aggressiv adfærd. 
 
Beskriv venligst andre detaljer eller anden information, som kan have betydning og som er relevant for 
dit dyrs 
problemer:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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