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Disclaimer

• Det jeg sier her er ikke de eneste råd som finnes
• Andre fornuftige råd finnes på området
• Sunn fornuft og profesjonelle råd fra en veterinær i en gitt situasjon

gjelder fortsatt



Atferd

• Dere kjenner hunden deres best. 
• Gjemmer seg bort, aggressiv, stresset, vil ikke gå tur
• Nøkkelord: endringer!



Sirkulasjon

Hjertestøtet på venstre side av brystkassen

Pulsen på bakbenet

Slimhinnene

Hudturgor

Lokale ødemer



Sirkulasjon:
Hjertestøtet/slagene

• På venstre side av 
brystkassen, nedre del

• Like bakenfor og ovenfor
albuen, sånn circa

• Der du kjenner slagene
sterkest er der hjertets apex 
ligger



Sirkulasjon:
Pulsen på bakbenet (femoralis pulsen)
• Normalt: 60-160/min.
• Hvilepuls vs. stresspuls
• Bruk tre fingre, ikke tommelen



Sirkulasjon:
Slimhinnene

• Innsiden av leppen

• Farge: lys- til mellomrosa

• Kapillær refill/trykktesten:

<2 sekunder

• Unormale farger: blek, 
dyprød, lilla, blå, grå, gul.

• Fuktighet

• Rød prikker/flekker
(blødninger)



Pusting og pesing

• Pusting: 10-30/min
• Pesing: ‘ubegrenset fort’ 
• Hvis peser: lukk igjen munnen for å telle
• Årsaker til rask pust: sjokk, lunge/hjertepoblemer, forgiftninger, andre 

sykdomstilstander, smerte



Temperatur

• Måles i rektum

• Øretermometer?

• Temperatur 37,5-39,0 celsius

• Typisk feber temp. er 39,5-41 
grader 

• Ved 43 grader blir det 
alvorlig.

• Hvordan å måle



Hudturgor

• Best over brystkassen
• Stor variasjon
• Forsinket reaksjon = 

dehydrering
• Normal reaksjon 1-3 

sekunder



Hudoverflaten
• Må skille pelsen for å se!

• Akutte forandringer: røde områder, røde
prikker, små eller store hevelser, væskende sår, 
bittsår, punkteringssår

• Ødem



Tørst

• Normalt: en halv liter på et døgn for 10kg hund 

• Unormalt: 1 liter på et døgn for 10kg hund

• Årsaker til at hunden drikker mye?

• Å drikke tilsynelatende lite er ofte ikke et problem, 
med mindre har pågående væsketap – kan bli 
dehyrdrert

• For mye er ikke et problem i seg selv – men tegn 
på sykdom



Oppkast og/eller diare

Vanligste årsaker:
• akutt gastroenteritt (fordervet mat, virus, bakterie, parasitt)
• matintoleranse. 
Oppkast og diaré sees i mange andre tilstander også.

Pågående kraftig diare uten at hunden drikker nok eller mye oppkast
- dehydrering – sjokk! 



Behandling av diaré/oppkast

• Kutt ut vanlig mat
• I begynnelsen kun vann (med sprøyte hvis ikke drikker)
• Saltblandinger +/-
• Faste? (hopp over et måltid eller to) 
• Probiotika = melkesyrebakterier 
• Lettfordøyelig mat i 2-3 dager, eller mer.



Oppkast

To viktige spørsmål ved oppkast: 

1) fare for dehydrering? 

2) hva er det tegn på? 
 Betennelse/irritasjon i tarm/magesekk
 fremmedlegeme
 annen systemisk tilstand som gir kvalme



Oppkast/diaré

Når skal man oppsøke veterinær? 
• Nedsatt allmentilstand
• Mye væske/mat som kommer opp (fare for dehydrering)
• Mye blod
• Vedvarende, tross faste eller diettendring



Å ikke bli bitt - munnbind



Sirkulatorisk sjokk

• Definisjon: vi snakker om sirkulatorisk
sjokk

• Definisjon: mangel på blodforsyning til
vev på grunn av fall i blodtrykket

• Sjokk har et gradvis spekter



Forskjellige former for sirkulatorisk sjokk

• Lite sirkulerende blodvolum - blødning eller væsketap
• Dårlig hjertefunksjon
• Dårlig blodstrømning til eller fra hjertet (f.eks. hjertetamponade)
• Feil distribusjon av blod
Anaphylakse
 Blodforgiftning (=sepsis)
 Neurogen sjokk 



Symptomer på sjokk

Høy puls, svak puls

Bleke slimhinner/mursteinsrøde/blå 
slimhinner

Forsinket kapillær refill – over 2 
sekunder

Rask pusting 

Svakhet, økt tørst, oppkast. 

Forsetter det: tap av bevissthet, 
pustestans, hjertestans



Behandling av sjokk

• Forsøk å berolige hunden hvis den er stresset
• Stopp blødning
• Hold varm
• Hvis bevisstløs men puster og har hjerteslag: legg hunden flat i   

sideleie, hode rett frem, trekk ut tungen
• Hjerte-lunge redning 
• Komme seg til veterinær



Tegn på fremmedlegeme i luftveier

• Harking
• Hosting
• Stertor (‘snorking’)
• Stridor (mer høyfrekvent)
• Brystkassebevegelser uten at det passerer luft
• Brekninger eller oppkast
• Nysing
• Innovernysing
• Blå slimhinner, kollaps



Er det virkelig et fremmedlegeme der?

• Det er uvanlig/sjeldent (?) at et fremmedlegeme blokkerer luftveiene 
mer en noen få sekunder – det hostes fort opp eller blir svelget

• Det som ser ut som et fremmedlegeme er oftere: 
sår etter at et fremmedlegeme har passert
 innsnevring av svelget eller åpningen til luftrøret ved betennelse eller 

hevelse 

• Vanligst med pinne mellom tenna eller gresstrå eller annet smått i 
nesehulen, eller at det svelges



Å få ut 
fremmedlegemet

• Åpne munnen, dytt ned tungen og se

• Hvis du kan se det, dra det ut

• Hvis hunden hoster, la den hoste

• Hvis ikke kan hoste: slå på begge sider av 
brystkassen noen ganger

• Holde opp ned og slå på brystet med en flat hånd

• Heimlich manøver? 

• Ikke trekk det ut blindt (kun hvis prøvd alle andre
metoder, hunden er blå og holder på å kollapse)



Hjerte-lungeredning
- huskeregelen

Det er viktig at du setter i gang med livredning så fort som mulig.

BLÅS
B: Bevissthet: sjekk om hunden er ved bevissthet
L: Luftveier: sjekk at det er frie luftveier (sideleie, hodet rett frem, se i 
svelget)
Å: Åndedrett: sjekk om den puster
S: Sirkulasjon: sjekk om større pågående blødninger + blodsirkulasjon



BLÅS: Bevissthet

Nærm deg bak ryggen

Første berøring med foten

Legg så en hand på nakken, rist litt på hunden for å se om responderer

Så kan du begynne undersøkelsen



BLÅS: Luftveier

Sideleie: hodet rett frem, uten nedoverbøy på hodet

Trekk ut tungen

Dytt tungen ned og se bak i svelget – fjerne fremmedlegeme hvis du 
kan se det



BLÅS: 
Åndedrett

Puster hunden?

Obs! Sjekk både 
brystkasse bevegelser, 
og luftstrøm fra nesen



BLÅS: 
Sirkulasjon

Sjekk om større 
pågående blødninger

Blodsirkulasjon: sjekk
hjertestøt, puls



Hjerte-
lungeredning
utførelse

Hvis ikke puster: start med 5 kjappe innblåsninger

Så 30 hjertekompressjoner, så gi 2 luftblås 

Gjenta 30:2 30:2 30:2 30:2 osv. Husk rette albuer

To personer som bytter om

Kompressjoner 100-120/minutt

Kompressjon 1/3-1/2 av brystets tykkelse



Kompresjonene

• 1/3 – 1/2 av bystkassens tykkelse – dette er hardt!

• 2 personer, bytt på hvert 2. minutt, sjekk puls/pust hver 2. 
minutt

• La brystkassen sprette tilbake etter trykket, ikke ‘len deg på’ 
hele tiden

• To hender på dyr over 5 kg

• 1-hånds på dyr under 5kg, enten fra siden eller gripe på
begge sider

• 100-120/min (‘Stayin Alive’ by the Bee Gees)

• Trykk på hjertet (ved albuen) ELLER på brystkassens høyest
punkt

• På rund-brystede hunder: eventuelt liggende på ryggen

• Hvis god puls men ikke pust: fortsett innpust hvert 5. sek



Drukning

• ‘Få vann’ ut av lungene? 
• Legg i nøytralt sideleie
• Puster pasienten? Hold varm vent på 

hjelp/transport til veterinær
• Hvis ikke puster: 5 kjappe innblåsninger 

gjennom nesen
• Så hjerte-lunge redning 30:2 30:2 30:2
• Alternativt: følg med på 

puls/hjertestøt, kun 
hjertekompressjoner hvis ingen 
hjerteslag.



Akutte allergiske reaksjoner
- kilder/årsaker
• Kontaktallergi
• Matallergi
• Medisinallergi
• Inhalasjon/slimhinnekontakt
• Insektstikk



Akutte 
allergiske 
reaksjoner
- lokale tegn

• Rødhet i hud

• Hevelser i hud

• Hevelser i lepper, ansikt

• Hevelser i svelg

• Væskende sår

• Kløe

• Mild matallergi: oppkast, diare



Akutt 
allergisk 
reaksjon
- anafylakse

• Alvorlig allergisk reaksjon, med systemisk virkning og 
rask progressjon til sjokk

• Systemisk = som virker på hele kroppen, på flere 
organer; motsatt av ‘lokalt

• Tegn: begynner ofte med lokale tegn, rask progressjon 
til alvorlige systemiske tegn og sjokk:
 Store hevelser
 Pustebesvær
 Oppkast
 Nedsatt allmenttilstand
 Ustøhet, forvirring
 Sirkulasjon: svak rask puls, bleke slimhinner, 

forlenget kapillær fylning
 Tar alt fra sekunder til mange minutter (halvtime)



Akutt 
allergisk 
reaksjon
- Behandling

• Lokale reaksjoner: kald kompress, vaske bort, 
antihistamin

• Kom deg til veterinær ved hevelse i svelg. 

• Anafylakse: kom deg til veterinær så fort som
mulig; nøytralt sideleie



Bittskader

• Stopp blødning. 

• Hvis ingen hudpenetrasjon 
og ingen hevelse, kan 
behandles hjemme.

• Ta med til veterinær hvis:
Ved penetrert hud
Hevelse
Halthet
Dårlig allmentilstand 

eller feber



Bittskader
- behandling ved hudpenetrasjon

• Grundig og dyp spyling med saltvann/klorhexidin

• Kuldekompress

• Spyling gjør vondt, kan kreve bedøvelse og ekspertise for å vurdere dypere skader. 

• Sår med penetrert hud vil ofte kreve antibiotika og 
betennelsesdempende/smertestillende medisiner

• Vil i de fleste tilfeller kreve veterinærbehandling



Øyeskader og øyebetennelser

• Kom deg til veterinær snarlig

• Øyeflod uten at hunden kniper øyet er 
sjeldent akutt

• Men ved kraftig rødhet, kniping eller 
endringer i pupillens størrelse kontakt 
veterinær fort. 

• Når du kan se det an: litt øyeflod uten 
at hunden kniper øyet, mild rødhet, 
normal pupillstørrelse



Forgiftninger
- generelt

• Symptomer og tegn – stor variasjon.
• Kommer gjerne noen timer (til noen få dager) etter inntak
• De fleste giftstoffer må komme seg videre fra magesekken til tarmen for å 

kunne tas opp, dette tar 1-2 timer
• Brekkmiddel kan gis i dette ‘vinduet’, og kanskje senere så lenge ikke veldig 

slapp
• Brekkmiddel skal ikke gis hvis etsende stoffer eller petroleums produkter
• Brekkmiddel hos veterinær, ikke forsøk det hjemme
• Kull kan gis i de fleste tilfeller, men: ikke hvis brekkmiddel innen 1 time, og 

igjen ikke hvis etsende stoffer eller petroleums produkter. 



Forgiftninger

Hva har hunden spist, hvor mye og når
– svært viktig informasjon



Forgiftninger
- rottegift

Alfakloralose
• Symptomer innen 30min-4timer: 

hypotermi, skjelvninger, koma
• Behandling: brekkmiddel og kull

Antikoagulerende midler
• Antikoagulerende gifter: 

symptomer etter 3-5 dager: 
slapphet, nedsatt matlyst + 
blødninger

• Behandling: kull, brekkmiddel, 
vit K1 behandling 
Koagulasjonsmålinger hos 
veterinær



Forgiftninger
- sjokolade
• Sjokolade/kakao = teobromin
• Påvirker hjertet, kan gi alvorlig forgiftning
• 10kg hund: en halv 200g melkesjokolade eller en tiendedel av den 

mørkeste 100g mørk sjokolade gir ingen til lette symptomer.
• Brekkmiddel, kull



Forgiftninger
- xylitol

• Oppkast, slapphet, ustøhet, diare. Symptomer 10min – 3 døgn

• Blodmåling: lavt blodsukker, økte leverenzymer

• OBS! Hvis angitt som første søtningsmiddel:

• Litt giftig:  <1 tyggis på 10kg hund. Små hyppige måltider i 12 timer

• Alvorligere: 1-5 biter per 10kg hund. Oppsøk veterinær, brekkmiddel.

• Veldig alvorlig: over 5 biter på 10kg hund. Oppsøk veterinær, 
brekkmiddel, m.m.



Forgiftninger
- druer og rosiner

• Druer/rosine: nyreskade 
• Alle inntak er potensielt 

alvorlige
• Symptomer innen 24t, kan 

strekke seg over dager. 
Oppkast, slapphet, anorexi

• Veterinær med en gang, 
brekkmiddel, kull  



Forgiftninger
- la oss snakke om kull
• Kull (aktivt kull): 3-6 spiseskjeer en til flere ganger daglig.
• Gis ikke hvis oppkast skal fremkalles innen 1 time
• Skal ikke gis hvis etsende midler eller petroleumprodukter
• Gis kun ved god svelgerefleks



Diverse andre forgiftninger

• Ibux

• Paracetamol 

• Giftige planter, blågrønne alger, sopp

• Bolledeig

• Og mange andre



Heteslag

Vil dø av dette hvis blir for varm

Vanligste årsak: stengt i en parkert bil i 
solen/om sommeren

Celleskade ved kroppstemperatur >43C

Behandling: spray hunden med kjølig, ikke 
kaldt vann. Mål: 39 grader. Gi vann. Kom 
deg til veterinæren. 



Anfall

• Definisjon: epileptisk liknende anfall
• Når anfallet er over (1-5 min?) bør hunden undersøkes hos veterinær           
• Årsaker: mange! 
• Epilepsi, forgiftninger, blodpropp eller hjernetraume/blødning, 

hjernetumor, lavt blodsukker, lavt kalsium, akutt 
åndenød/oksygenmangel, nyre eller leversykdom, heteslag, 
infeksjonstilstander



Huggormbitt

• Hoggormbitt eller insektbitt? 1 av 3 bitt er 
‘tørre’

• Symptomer: lokal symptomer/hevelse 
kommer innen 2 timer

• Systemiske symptomer kan ta flere timer å 
utvikle seg

• Symptomer: smerte, hevelse, slapphet, 
sjokk, pustebesvær, blødninger, skader i 
lever/nyre. Går over flere dager. 



Huggormbitt

Verre ved bitt i ansikt og ben, eller 
i ben når hunden må gå på benet 
etterpå

De aller fleste gangene går det bra 
- lokal virkning eller begrensede 
systemiske virkninger

I uvanlige tilfeller kan hunden bli 
alvorlig syk eller dø



Huggormbitt
- behandling

• Holde hunden i ro, 

• La bittstedet være

• Kortison ikke anbefalt
rutinemessig

• Oppsøk alltid veterinær



Målet for 
bandasjering

• holde på en kompress (lett 
bandasje)

• støttende for et sår (dekke 
området)

• støttende for et ledd eller en 
senene (kraftigere bandasje, 
strammere)

• stabilisering av et brudd 
(bandasje og spjelke)



Bandasjering
Lagene: 
 Sårkompress
 Bomull mellom tærne 
 Padding
 Selvklebende 

bandasje
 evt. tape (fleksibel 

tape)



Bandasjering

• Stramhet

• Hva skal bandasjen dekke

• Reduser risiko for betennelse mellom 
tærne



Bandasjering
• Hvor ofte skal den byttes?

• Tegn på at noe er feil: hunden biter/slikker 
mye på det, det lukter av det, rødt og fuktig 
mellom tærne, tråkker ikke på det, hevelse 
(ødem)



Blødninger

• Hold hunden i ro, appliser trykk, vær tålmodig, hold trykk gjerne i 
20min. 

• Skill mellom sivblødning (venøs blod) og pulserende blødning 
(pulsåre, mer alvorlig, vanskeligere å stoppe)

• Mye blødning: hypovolemisk sjokk.
• Ikke turniké  – kun siste utvei, ved blødning fra hovedpulsåre og akutt 

fare for hypovolemisk sjokk og død.



Brudd

• Ved mistanke om brudd, kom deg til veterinær for 
videre vurdering +/- røntgen. 

• Støttebandasje

• Spjelking er generelt frarådet, la veterinæren gjøre
det

• Spjelking: støttebandasje først, opp til og med 
neste ledd, så spjelke



Tannskader

• Sjekk dine hunds tenner regelmessig
• Ofte oversett!
• Bør sees på snarlig, spesielt hvis åpning 

til pulpahulen
• Oppfølging? Lakk eller fylling? Fylling? 

Rotfylling?
• Når det skjer:

• Pinner og stener
• Kollisjoner og fall
• Under slossing eller lek


