
Førstehjælp
til

hunde

Astrid Ingstrup
Fagdyrlæge i sygdomme 

hos hund & kat



Aftenens program:
 Normalværdier temperatur, puls og respiration

 Kunstigt åndedræt: mund-til-snude og hjertemassage 

 Chok og blødninger

 Skoldning/ætsning og elektrisk stød

 Forgiftninger

 Kramper /hedeslag

 Akutte øjenskader

 Sårbehandling

 ”Hunting dog low glychaemia”

 PRAKTIK



Normalværdier temperatur, puls og 

respiration

• Temperatur måles i endetarm med termometer

• ( 38,5-38,8 C)

• Puls måles ved hjertestødet eller inderlår

• (80-100 slag/min.)

• Åndedræt tælles direkte

• (ca. 15 /min. (10-30))



Kunstigt åndedræt 
mund-til-snude og hjertemassage
• Ånder hunden?

• Slår hjertet? Hjertemassage 60-100 x pr minut

• Mund-til-snude + VIDEO

• Hunden lægges på siden

• Blæs over snuden 4-6 x /minut, 

• Vent imellem til hunden  selv ånder ud

• Video



Chok og blødninger
• Chok
• Hurtig svag puls

• Hurtig vejrtrækning

• Fjern, kold med blege slimhinder

• Hold hunden varm og transporter den varsomt
• Hunden SKAL til dyrlægen
• De fleste hunde der dør af chok er kommet i behandling for sent og 

dør af nedkøling og blodtryksfald 



Blødninger /ydre
• Veneblødninger og arterieblødninger

• Anlæggelse af trykforbinding

• -trykket skal lettes hvert 10. minut

• Blødninger/ indre

• Blege slimhinder

• Choksymptomer 



Skoldninger/ ætsninger
• Skyl med rigeligt vand  også under transport

• –efterbehandling hos dyrlæge

• Elektrisk stød
• Genoplivningsforsøg hvis nødvendigt

• Behandling for chok

• Check mundhule   



Fremmedlegeme i halsen

 Vent til hunden er bevistløs

 Læg den på ryggen med halsen blottet

 Forsøg ikke at få det ud fra munden

 Lav et fast tryk med begge tommelfingre 

mod svælget til bold el lign kommer ud

 Video



Forgiftninger

• Fødevarer til mennesker  + choc calc. 

• Planter ude/inde

• Kemikalier

• Medicin

• Kontakt dyrlæge straks:
• Modgift

• brækmiddel indenfor 1-2 timer (evt . Saltvand)

• Aktivt kul herefter + efterbehandling

• Symptombehandling  



Kramper 
Kramper
• Epilepsi og hjertesygdomme

• Hjerne/rygmarvssygdomme eller skader

• Feber/hedeslag

• Varer ofte ikke mere end 2-3 minutter 

• Sørg for hunden ikke slår sig og du ikke bliver bidt!

• Kontakt dyrlægen-få en udredning  



Hedeslag
• Biler! Det er ikke nok at vinduerne er åbne

• Overanstrengelse / dehydrering

• Nedkøling med koldt vand

• Hvis ingen bedring skal dyret have intravenøst 

drop hos dyrlægen pga. dehydrering 



Akutte øjenskader

• Skyl med øjenbadevand (0,9% saltvand)

• Hvis øjet er faldet ud af øjenhulen skal det IKKE 

forsøges trykket ind igen

• Fremmedlegemer skal forsøges skyllet ud

• Kontakt dyrlægen



Sårbehandling
• Vask med mild sæbeopløsning (IKKE brun sæbe)

• Skyl med klorhexidin opløsning 0,05%

• Ved dybere sår anlægges en forbinding

• Kontakt dyrlægen for efterbehandling

• Sår der skal syes -skal helst syes hurtigst muligt! 



”Hunting dog low glychemia”

• Oftest springer spaniel

• Lavt blodsukker efter overanstrengelse

• Farligt med glucose niveau under 2,5

• Kollaps –skal bringes til dyrlægen straks

• Forvent ikke at hunden sætter et tempo der er 

afpasset!

• Giv fedt og druesukker FØR og UNDER en 

længere jagt

• Evt.  Hill´s prescription diet a/d dåser



Praktik

• Måling af puls

• Mund-til-snude

• Pålægning af snude snor

• Fastholdelse af hund

• Pålægning af poteforbinding


