
NORWICH TERRIER UPPER AIRWAY SYNDROME I FINLAND     

/Ulla Grönlund, Patchwork & Elina Jokinen, Doublepatch 

 

Andningssvårigheter har varit ett välkänt och erkänt problem i rasen i Finland under 
många år, dock under många olika namn och diagnoser. Oftast sägs det bara att 
hunden låter när den andas. 
 
Dålig värmebeständighet förekommer ofta i varmt väder. Avelsmässigt har det 
naturligtvis varit svårt att ta itu med problemet när man inte ens visste vad det var, 
förrän det började komma nyheter från Schweiz. 
   

En av Ullas (Patchwork) valpar som bodde i Tyskland hade undersökts i Bern för 15 
år sedan, och då vi ble väldig intresserade av undersökningen. Ulla fick mölighet att 
lite senare under ett besök i Tyskland, vara med en grupp hundar som skulle resa til 
Bern för att undersökas. 
 

Universitetsprofessorer Ulrich Rytz och Elisabeth Dietschi var då ansvariga för 
studien, de berättade om studiens bakgrund och syfte, och tillät också Ulla att se hur 
videon gjordes. 
Ulla agerade som mellanhand mellan universitetet i Bern och Finland. Bern var 
intresserad av att få involverat flere hundar i studien, och hundägare och uppfödare 
törstade naturligtvis efter information om sina hundar. 
 

Flera Norwichägare och uppfödare har varit kunder hos Eläinklinikka (Djurklinikk) 
Hakametsä i Tammerfors, där en av veterinärerna varit ägare till Norwich och 
därmed hade specielt intresse för rasen och dess hälsa. Kliniken har utmärkt 
kunskap och expertis inom många specialområden och hög utrustningsnivå. För 
nästan tre år sedan tillbringade veterinärerna Anne Siljamäki och Sanna Elfving 
några dagar i Bern för att lära sig göra en video för NTUAS studien. 
 

Kati Dillard, en veterinär i avelskommittén i Finlands Norwich och Norfolk Terrier 
Klubb, agerade som en kontaktperson och informationsdistributör, och 
rasorganisationen var med och stödde undersökning av hundarna. Avelskommittén 
rapporterar resultaten på klubbens hemsida.  
Varje video är gjord med samma procedur, sederingsdjupet är också detsamma för 
varje hund så att videon som görs är lika för varje hund. 
 

Därför är inte ägarnas närvaro vid tidpunkten för förfarandet önskvärd,  närvarande 
klinikpersonal är den samma för varje hund. Även om många ägare vill se 
proceduren på sin egen hund, är det bättre för hunden att få så få distraktioner som 
möjligt. 
 

 



Hundar som önskar delta i undersökningen meddelar kontaktpersonen i föreningen 
som samarbetar med kliniken om datum och tid, kontaktpersonen meddelar til de 
hundägare som är i tur för undersökningen. Vanligtvis fem hundar i taget. 
Med varje hunds undersökningsvideo bifogas ett formulär, en kopia av stamtavlan 
och även ett blodprov. Dessa skickas till Bern för utvärdering. Veterinärerna som 
utförde ingreppet gör ingen bedömning av hundens tillstånd. 
 

Bern skickar sedan resultatet tillbaka till kliniken, som sedan skickar resultatet till 
hundägaren. 
Finlands NN klubb stöder forskningen genom att returnera avgiften till Bern (50 E) 
om ägaren skickar in forskningsresultatet till klubbens avelskommitté och hemsida 
för publicering. 
Avelsmässigt finns inga begränsningar, men rekommendationen är att poängen inte 
är från samma område. 
Hittills har i Finland undersökts ca 60 hundar och resultaten som skickas till 
föreningen kan hittas på föreningens hemsida 
(https://www.nnterrierit.fi/hengitystietutkimukset). Studiens pris i Augusti 2020 är för 
närvarande 302 e per hund. 
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