
Dato   Ditt navn  

1     Hvilket hud- eller øreproblem er årsaken til dette besøket?  
 

2    Hvor lenge har dyret ditt hatt dette problemet?             Alder når dette begynte? 
 

3    Når problemet begynte, kom det plutselig eller gradvis? 
 

4    Hvordan så hud- eller øreproblemet ut når det ble oppdaget?  

  
 
 
 

5    Hvordan har det forandret eller spredd seg? 

6    Problemet har vært (velg): 
  

  Kontinuerlig, selv med medisinering    
  Kontinuerlig men bedre med medisinering       
  I perioder eller sporadiskt 
   
7    Er problemet verre i visse deler av året? Hvis ja, når?     
 

8    I løpet av det siste året, hvor mye har dyret ditt klødd seg under et typisk utbrudd av hud- eller   
      øresykdom? Bruk en skala fra 1 til 10 der 1 betyr kløe innenfor normalområdet og 10 betyr konstant,  
      alvorlig kløe.

9    Om du bruker samme 1 til 10-skala, hvor mye har dyret ditt klødd seg den siste måneden?  
  

10  Får dyret ditt noen behandling nå? Om ja, hvilken type? 
 

11   Når fikk dyret ditt sist noen medisiner og hvilke medisiner var det?

12   Skriv opp alt dyret ditt spiser inkl. godbiter, matrester, tyggebein, tannkrem osv. 
 
 
 

13   Har noen ulike dietter vært prøvd som behandling? Hvis ja, hvilke varemerker og hvor lenge har du    
      gitt det? 
 

14   Hvor mange ganger om dagen har dyret ditt avføring, 
                                

           Er det lett å plukke opp?                
 

15   Hvor ofte bader du vanligvis dyret ditt?     Med hva?

16   Går ditt dyr på utstilling   eller til frisør? 
 

17   Har du sett noen parasitter på dyret ditt eller på et annet dyr i husholdningen?

18   Bruker du rutinemessig noe flåttforebyggende produkt på dyret ditt? Hvis ja, hvilken type?  
 

 

19   Har dyret ditt noen gang vært utenlands? Hvis ja, når og hvor?  
 

20  Har du andre husdyr?   
 

21  Har noen av de andre dyrene hudproblemer?      Har noen mennesker i huset hudproblemer? 
 
 

22   Foruten hudproblemer, har dyret ditt noen andre sykdommer?  

23  Andre symptomer som dyret ditt har som ikke er beskrevet ovenfor? Eller noe annet du mistenker kan ha     
      betydning for hud- og/eller øreproblemene? 

DERMATOLOGI 
ANAMNESEFORMULAR

Pasientopplysninger / etikett
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Symptomer Forekommer aldri eller ingen Forekommer sjelden eller liten Forekommer av og til eller moderat Forekommer ofte eller mye

River / slikker / bite seg selv 

Mister pels eller dårlig vekst av pels

Økt rødhet i huden 

Små røde flekker, kviser, knuter, utslett

Flass, partikler, skorper på hud el. pels

Økt lukt fra hud eller pels 

Skorper eller fortykkede hudpartier

Åpne, fuktige sår

Områder som utskiller blod eller puss

Øyne - rødhet, irritasjon, kløe, flytninger

Endringer i farge eller kvalitet på pelsen

Hudområder som har blitt mørkere

Tap av pigment - svart hud har blitt rosa

Ørebetennelse

Parasitter har blitt sett på dyret

Diaré eller løs avføring

Oppkast

Nysing eller økt pustelyd

Endringer i personlighet

Endringer i aktivitetsnivå

Vekttap eller vektøkning

Endret appetitt 

Endret tørst

Endringer i urineringsvaner

Kroppsområde Ingen kløe Litt kløe Moderat kløe Kraftig kløe

Poter

Ben

Mage/kjønnsorganer  

Armhule, bryst, sider på kroppen

Ansikt/Øyne

Ører, øreflippen

Ryggen eller bakre del kryss

Hale

Analområde

Behandling Har det noen gang blitt gitt? Hvis så, hvor mye hjalp det?

Ja Nei Vet ikke Hjalp ikke Hjalp litt Hjalp mye

Kortison, tabletter eller sprøyter (Prednisolon, Prednicortone, Medrol)

Antibiotika alene (uten annen medisinering samtidig)

Antihistamin 

Soppdrepende medisiner (Canizol etc)

Ciklosporin (Atopica, Cyclance, Modulis, Sporimune)

Apoquel

Cytopoint

Immunterapi (Artuvetrin, Immucept - sprøyter eller dråper i munnen)

24   I følgende tabell, kryss av hvilke symptomer dyret ditt har hatt og hvor alvorlige de har vært i hele den   
       perioden som dyret ditt har hatt hud- eller øreproblemer. (Kryss av en rute for hvert symptom.)

25   Hvor mye slikker, biter, tygger, river eller gnir dyret ditt seg på følgende områder av kroppen?  

26   Det er viktig at vi vet hvilke medisiner som er gitt til dyret ditt tidigere og om de hjalp. På listen over   
       medisiner nedenfor, kontroller om de har vært gitt og, om så er tilfellet, hvor mye de hjalp. 
       (Kryss i ruten ”Ja” om de har vært gitt og deretter hvor mye behandlingen hjalp.)
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