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Första hjälpen
räddar hundliv

Sommaren är högrisktid för olyckor.
Att ge första hjälpen bör alla hundägare kunna.
Hundsport lär dig grunderna!
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V

arje år skadas ett stort antal
svenska hundar på promenaden,
på träningen, på semestern eller i
hemmet. Statistik från försäkringsbolaget Agria visar att traumatiska skador som bitsår, sticksår, och skärsår är en av
den vanligaste orsakerna till veterinärbesök.
Men även allvarligare olyckor förekommer. Trafikolyckor drabbar runt 1500 hundar varje år, många av dem med dödlig utgång. Det händer också att hundar springer
in i pinnar som punkterar lungorna, skär upp
trampdynorna eller drabbas av akut andnöd
när en boll fastnar i halsen vid häftig lek.
I alla de här fallen behöver hunden få första hjälpen. Det kan röra sig om allt ifrån direkt livräddande insatser som konstgjord
andning till enklare åtgärder som att lägga
om ett sår.
Karin Szabó är legitimerad veterinär med
specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar och driver Värmdö Djurklinik utanför Stockholm. Hon menar att första hjälpen tillhör baskunskaperna för hundägare.
– Första hjälpen handlar inte om att kunna göra så många olika saker. Det viktigaste
är att man ska veta vad man ska göra när något händer! Så kallade ABC-hjälper som rör
andning, blödning och chock, liksom grundläggande sårbehandling kommer man långt
med. Det är bra om alla djurägare kan detta!
Nu på sommaren är risken för skador och
olyckor extra stor. Vatten och picnic-mat utgör typiska sommarfaror, liksom ormbett
och algförgiftning. En inte ovanlig dödsfälla
är även varma bilar.
– Störst risk att hunden råkar ut för något
är när vädret är fint, säger Karin Szabó. I dåligt väder är folk inte ute på samma sätt, och
då händer inte alls lika mycket.
Att lämna hunden till en hundvakt utgör
en annan ”sommarfara”.
– Det är inte ovanligt att hundar kommer
skadade till kliniken i sällskap med sin hundvakt. ”Det var ju typiskt”, säger hundvakten
– det är just vad det är. Ofta gör hundvakten
andra saker med hunden än ägaren och då
ökar risken.

Hundägare är utsatta
Helena Calmén är utbildad första hjälpeninstruktör för människor och håller även första hjälpen-kurser för hundägare och jägare,
dels genom olika studieförbund och dels via
Hundens normalvärden
Kroppstemperatur, puls, andning och slemhinnor säger mycket om hundens hälsotillstånd. Men för att
bedöma hur hunden mår om den är skadad eller
sjuk behöver man veta dess normalvärden. Mät temperatur, puls och andning några dagar i följd (efter
vila) och skriv upp värdena, så vet du vad som gäller
för just din hund. Följande ska ses som riktmärken:
Andningsfrekvens: 10–30 andetag/minut.
Hjärtfrekvens/puls: 60–120 slag/minut (ökar vid
stress). Unga hundar och små hundar har generellt högre puls, vältränade hundar har lägre
puls. Pulsen mäts i ljumsken.
Temperatur: 38–39 grader, högre vid stress eller
under varma dagar.
Slemhinnorna i munnen: laxrosa och fuktiga.

sin verksamhet hundochägare.se. Hon konstaterar att hundägare är sårbara om hunden
skadar sig:
– När det gäller människor kan man ringa
112, men när det gäller hundar måste man
kunna ge hjälpinsatser själv.
Dessvärre lever många hundägare med
villfarelsen att olyckor inte händer den egna
hunden.
– Man stoppar gärna huvudet i sanden.
Först när man råkat ut för en situation som
man inte klarat av kommer motivationen att
lära sig första hjälpen. Det vittnar många
kursdeltagare om!
På sina kurser lär Helena Calmén ut akut
livräddande insatser som hjärt-lungräddning, heimlichs manöver och chockbehandling men också enklare åtgärder. Hennes erfarenhet är att tassbandage är svårast att lära
sig rent praktiskt:
– Det är pilligt om man inte är van. Men
förband man lägger ”i fält” behöver inte vara
snygga eller perfekta. Det räcker gott att de
är funktionella. Första hjälpen är sådant man
som lekman ska kunna göra med enkla
hjälpmedel – inte professionell vård!

Svårt behålla lugnet
Det mentalt svåraste i en akutsituation är att
behålla lugnet, enligt Helena Calmén. Att
tänka på att den egna hunden lider gör att
man lätt blir ofokuserad.
Om man är osäker på vad man ska göra
kan man fundera på hur man skulle handla
om den skadade var en människa, till exempel det egna barnet, tipsar Karin Szabó.
– Många gånger kan man göra på liknande
sätt med djur. Ta också gärna kontakt med
en veterinärklinik. Då kan man få värdefulla
råd över telefonen och även information om
vart man kan åka om hunden behöver veterinärvård.
Både Karin och Helena betonar vikten av
att ”torrträna” första hjälpen på en frisk
hund.
– Det går inte att lära sig första hjälpen när
olyckan är ett faktum, säger Helena. Att veta
hur man gör en nossnara eller var man placerar händerna vid heimlichmanövern ger
trygghet i skarpt läge!
Hon betonar att även hunden behöver tränas i de olika handgreppen.
– Vi hundägare är duktiga på att lära hundarna att få klorna klippta och att bli under-

Första hjälpen kunskap kan vara livsviktigt, säger instruktören Helena
Calmén, här med
sin wachtelhundkorsning Sessa,
fem år.

Alla hundägare bör
kunna ge första
hjälpen,
säger veterinär Karin Szabó.
Foto: Sofia Nilsen.

sökta av främmande. Men även första hjälpen underlättas av att man gjort hanteringsövningar!
Tar det emot att torrträna kan man komma ihåg att även djurkliniker övar, säger Karin.
– Det är nödvändigt att alla vet vad de ska
göra om något händer. Engagera gärna hela
familjen! Barnen kan testa på gosedjur.

Förebygg skador!
En given förberedelse är också att titta igenom sitt första hjälpen-kit. Att förstå hur
man ska använda de olika förbanden är nämligen inte alls självklart i en akutsituation.
Allra bäst är förstås att i möjligaste mån förebygga skador och olyckor. Att undvika de
värsta fällorna – som att lämna en hund i en
varm bil, att rasta hunden lös vid vägar, strunta i flytvästen på sjön och att låta hunden tugga på små ben som kan fastna i halsen.
– Se över den egna hundhållningen och
försök hitta risker, säger Helena Calmén.
Man måste inte vara domedagsprofet och se
faror överallt, men om man tänker efter lite
kan man förhoppningsvis undvika de allvarligaste olyckorna.
Viktiga telefonnummer
Agrias telefonveterinär: tel: 0900100 51 61 (vardagar 16–24, helger 7–24). Kostar 60 kr per samtal.
Giftinformationscentralen: tel: 0833 12 31 (öppet för djurfrågor alla dagar 10–19).
Hemsida: giftinformation.se
Läkemedelsupplysn: tel: 077146 70 10 (vardagar kl 8–20).
Djurambulanser finns på vissa platser i Sverige, bland annat Stockholm och Göteborg. Sök på internet efter just din ort – och skriv
upp telefonnumret!
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Lär dig första hjälpen
Om hunden är allvarligt skadad är det viktigt att behålla lugnet och göra saker i rätt ordning. Börja med att bedöma läget. Behöver hunden flyttas för att undvika fara eller ytterligare skada? Sätt inte dig själv i fara när du räddar hunden!
Är hunden vid medvetande? Närma dig försiktigt. Säg hundens namn, klappa i händerna, rör eventuellt vid hunden. Var försiktig – en skadad hund som har ont kan bitas.
Övergå därefter vid behov till så kallade ABC-hjälper: Andning–Blödning–Chock.

A

Andning
Kontrollera andningen – lyssna, titta, känn. Titta på slemhinnorna i
munnen. Blek eller gråvit färg innebär cirkulationsproblem. Kontrollera även pulsen. I ett akutläge räcker det att konstatera om
hunden har puls eller ej. En medvetslös hund som saknar puls och
andning behöver återupplivas med hjärt-lungräddning, HLR.
Hjärt-lungräddning, HLR
HLR består av två moment: hjärtmassage (bröstkompressioner)
och konstgjord andning (mun-mot-nos-inblåsningar). De ges enligt
mönstret 30 kompressioner + 2 inblåsningar (samma som för
människor).
Gör så här:
Lägg händerna på varandra på hundens bröstkorg, i jämnhöjd
med vänster armbåge. För mindre hundar, använd en hand. Tryck
till 30 gånger i en hastighet av cirka två kompressioner per sekund. På små hundar kan man ta med en hand runt bröstkorgen
och göra kompressioner på det sättet.
Gör sedan två mun-mot-nos-inblåsningar. Titta i munnen och avlägsna eventuella
föremål, jord och
dylikt. Sträck fram
hundens huvud.
Håll med båda
händerna runt
hundens nos och
sätt din mun runt
nostryffeln. Se till
att det är tätt!
Blås tills du ser
att bröstkorgen
höjer sig.
Fortsätt att varva 30 kompressioner och två inblåsningar tills
hunden börjar andas självmant eller
tills hjälp anländer.
På små hundar,
blås försiktigt för
att inte skada
hunden.
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B

Stoppa en blödning
Vid större blödningar måste man lägga tryckförband, annars
finns risk för att hunden förblöder eller drabbas av chocktillstånd.
Gör så här:
Tryck så många kompresser som du har mot såret (i värsta
fall kan en tröja eller dylikt också fungera). Du kan också ta
en rulle gasbinda eller dylikt och trycka mot såret.
Tryck med handen på kompresserna/rullen.
Vira en självhäftande binda runt för
att hålla förbandet
på plats.
Åk till veterinär.
Om möjligt, låt en
person fortsätta
trycka mot såret under transporten.

C

Behandla chock
Chock är ett livshotande tillstånd. Det inträffar när blodtrycket sjunker kraftigt och hjärtat inte kan pumpa runt blodet
som normalt. Effekten blir att organen inte får tillräckligt med
syre. Symptomen omfattar bland annat oregelbunden andning, svag och snabb puls, bleka slemhinnor och kalla öron
och tassar. Chock kan bli följden till exempel vid kraftig blödning, trafikolyckor, fallolyckor, brännskador och yttre våld.
Gör så här:
Lägg hunden på sidan och sträck huvudet framåt.
Lägg något under hundens bakdel så att huvudet är lägre
än resten av
kroppen.
Svep in
hunden i en
filt (till exempel en första
hjälpen-filt)
för att hålla
den varm.
Åk till veterinär.
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Lägga nossnara
En hund som har ont kan bitas,
och i värsta fall kan du då inte hjälpa
den. Börja därför alltid med att lägga en
nossnara – dock inte om hunden har andningsproblem, kräks eller blöder ur munnen.
Gör så här:
Vik en gasbinda dubbel. Ett koppel eller en
tygremsa kan också fungera. Gör en ögla och
lägg den runt hundens nos. Dra
åt under hakan och gör en
rosett bakom öronen.

Leg vet Karin Szabo, Helena
Calmén, Veterinären.nu med flera.

Källor:

Akut sårvård
Hur ett sår ska behandlas beror på
vad som orsakat det och hur det ser ut.
Vissa sår självläker, andra behöver sys eller dräneras. Alla sår behöver rengöras, men det är svårt i
skog och mark. Satsa istället på att tvätta av såret för att
få en uppfattning om hur stort och djupt det är och kontakta
veterinär vid behov.
Bit- och sticksår kan vara förrädiska. De är ofta små på ytan men
djupa under huden. Risk för infektion. Låt veterinären bedöma hur
de ska behandlas.
Skärsår kan blöda mycket. Större skärsår kan behöva sys.
Stakningar kallas sår där ett föremål sitter fast i kroppen. Låt föremålet
sitta kvar och åk till veterinären. Försök se till att föremålet inte rör sig
under transporten. Att försöka ta ut föremålet själv kan skada blodkärl
och vävnad.
Gör så här:
Stoppa blödningen Torka kring såret med koksaltlösning, sårservetter eller vatten. Klipp eventuellt bort päls runt såret. Undersök
såret för att bedöma storlek och djup. Misstänker du att såret ska sys, använd bara koksaltlösning för att rengöra.
Lägg en kompress mot såret, lägg över gasbinda
eller bomullslinda, och fäst med självhäftande
binda. Åk till veterinären vid behov.

Heimlichmanövern
Heimlichmanövern används om ett föremål, till exempel en boll, har fastnat i hundens hals eller svalg. Manövern framkallar en
luftstöt som kan få loss föremålet.
Gör så här:
Stå bakom hunden, knyt handen till en näve och placera
handen med tummen mot hundens buk, strax framför hundens navel. Placera andra handen ovanpå den första.
Håll hunden tryckt mot din bröstkorg och tryck till fem
gånger uppåt-framåt. Fortsätt på detta sätt tills du får ut
föremålet.
Om hunden blir medvetslös, övergå till hjärt-lungräddning. Mindre hundar kan man hålla upp och ner med
hundens rygg mot det egna bröstet och ge heimlichmanövern på det sättet.
På mycket små hundar kan man göra
bröstkompressioner (se hjärtlungräddning) istället för heimlichmanöver.

Lägga tassbandage
Att lägga tassbandage skyddar en skadad
tass eller klo från smuts och väta. Det går
lättast om hunden ligger ner.
Gör så här:
Lägg bomullsremsor mellan tårna. Lägg en kompress
på såret/den skadade klon.
Lägg en remsa bomullslinda från handlovs-/hasleden
på framsidan, runt tårna och upp på tassens baksida.
Vira varv med bomullslinda runt hela tassen och fäst
med självhäftande binda mitt på bandaget.
Vira på samma sätt med självhäftande binda runt
hela bomullslindan. Lägg den självhäftande bindan över en led för att undvika att den halkar
av. Använd gärna en påse som skydd mot
smuts och väta.

SEX sommarfaror att se upp med!
Drunkning: Håll hunden upp och ner
(mindre hund) eller lägg den med
huvudet lägre än kroppen. Låt vatten rinna ut och sätt snarast igång
med konstgjord andning. Åk till veterinär.
Värmeslag: Kyl hunden med kallt vatten, framför allt på huvudet. Lägg
våta handdukar över hunden och åk
till veterinär. Stor fara för livet. Lämna aldrig en hund i en varm bil!
Algförgiftning: Skölj av hunden och
tvätta med schampoo. Undvik att
hunden slickar sig. Vid symptom (till
exempel kräkningar och kramper),

kontakta veterinär direkt. Algförgiftning är livshotande.
Ormbett: Håll hunden i stillhet, bär
den om möjligt. Lämna bettstället
ifred. Åk till veterinär även om hunden inte visar symptom. Läs mer om
ormbett i aprilnumret av Hundsport!
Fästingar: Förebygg med fästinghalsband eller dylikt. Plocka bort fästingen direkt.
Picnic-rester: Har hunden ätit grillpinnar i trä, glasspinnar och benrester
– var uppmärksam på om den kräks,
äter dåligt och har svårt att göra
ifrån sig. Kontakta veterinär.
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