
Första hjälpen 
för din hund

Kursinnehåll



Kursinnehåll

• Heimlichmanöver

• Kramper

• Livmoderinflammation

• Magomvridning

• Ormbett

• Sårskador

• Trafikolycka

• Värmeslag

• Vad är normalt
Puls, temp, slemhinnor och CRT

• ABC (Andning, Blödning och Chock)

• Hjärt- och lungräddning HLR

• Benbrott

• Brännskador

• Drunkning

• Förgiftning



Vad är normalt?

PULS:

70 - 120 slag/min

Pulsen känner du lättast i ljumsken på hunden. 
Träna hemma med att ta pulsen på din hund så 
att du vet hur du gör när situationen kräver det.

Förhöjd puls förekommer vid 
ansträngning, stress, smärta, feber, rädsla, 
blodförlust, chock eller hjärtproblem. 
Sänkt puls kan bero på nedkylning, förgiftning eller skallskador. 

Mer



Vad är normalt?

TEMP:

37,5 – 39,0 grader. 
Har hunden en temp på över 39,5 grader i vila
har den feber. 

Mer



Vad är normalt?

SLEMHINNOR:

Skall vara fuktiga och rosa, mot det 
laxrosa hållet. 

Är slemhinnorna bleka, gråa eller 
blåaktiga berättar detta att syretillförseln 
till kroppens vävnader är försämrad. 

För att undersöka ytterligare hur blodcirkulationen fungerar kan man trycka ett finger mot 
tandköttet så att det vitnar till i slemhinnan, sedan släpper du. Tiden det tar för färgen att komma 
tillbaka till slemhinnan på det stället du hade fingret kallas för CRT. 

Mer



Vad är normalt?
CRT: 

står för kapillär återfyllnadstid (capillary refill time). Alltså den tid det tar för blodet att 
komma tillbaka till kapillärerna på det ställe man har gjort ett tryck i slemhinnan. 
CRT skall vara 1 - 2 sekunder. Är återfyllnadstiden längre än 3 sekunder kan hunden ha ett 
lägre blodtryck än normalt. 

Exempel på vad som kan vara fel när CRT är längre än 3 sekunder:
uttorkning, blödning, nedkylning, smärta och chock. 
När CRT är kortare än normalt då kan man misstänka feber, värmeslag eller blodförgiftning.

Tillbaka



Andning

Den vuxna hunden tar cirka 8 - 30 andetag 
per minut.
Stress, smärta, chock och blodbrist kan göra att 
andningsfrekvensen ökar. 

Tillbaka



Förändrad andning, orsaker?
Symptom:
• Forcerad andning 
• Bukandning
• Framsträckt huvud 
• Vidgade näsborrar 
• Öppen mun 
• Utåtvridna armbågar 
• Sitter helst 
• Ev. cyanotiska slemhinnor

Åtgärd: 

Kontakta veterinär 
Tillbaka



Blödning

Symptom: Kraftig blödning som pulserar eller sprutar

Åtgärd: Tryckförband. 

Lägg exempelvis en hoprullad strumpa eller gasbinda som en kudde mot såret. 

Bandagera sedan om med en linda eller tygstycke, ta det som finns till hands, så att kudden 
trycks mot såret. 

Dra åt så att blödningen dämpas eller upphör, men inte så hårt att blodcirkulationen i 
kroppsdelen stoppas. 

Kontakta veterinär

Tillbaka



Bandagering/Förband

Olika orsaker till bandagering: 
Stöd – frakturer, vrickningar, sträckningar, sårläkning
Skydd – Sår, infektioner, smuts
Absorption – sårvätska, blod
Immobilisering – leder, frakturer

Förband:
Sår som inte blöder bör rengöras med koksaltlösning. 

Om hunden har skadats och blöder våldsamt eller blöder pulserande ur ett sår bör du lägga 
ett tryckförband innan du transporterar djuret till veterinären. Ifall det blöder igenom lägg 
ett nytt bandage utanpå. Använd gärna en självhäftande elastisk linda.

Tillbaka



Tassbandage

Tassbandage:
Tvätta såret och lägg på en kompress.
Lägg sedan bomullsremsor mellan tårna, även under sporren. 

Detta för att undvika irritation och skavsår. 

Lägg sedan bomull runt tassen och en bit upp på benet,

inklusive sidorna.
Linda ett par varv med gasbinda, för att ge lite extra stadga.

Linda till sist ett varv med självhäftande elastisk binda som skydd för bandaget. 

Tillbaka



Tassbandage 

Skyddande ytterlager

Detta lager ger skydd men också stöd. Använd så lite som möjligt så att inte bandaget blir 
för tätt.

Tillbaka 



Chock

Livshotande tillstånd

Chock kan uppkomma vid blodtrycksfall, smärta, värmeslag, kraftig
infektion, förgiftning, blödning eller uttorkning

Symptom: Medvetslös
Reagerar oftast inte på yttre respons
Andas snabbt och ytligt
Bleka slemhinnor

Åtgärd: Värme
Nossnara

Åk till veterinären!
Tillbaka



Hjärt- och lungräddning, HLR

HJÄRT-LUNGRÄDDNING – HLR

TECKEN PÅ HJÄRTSTILLESTÅND

Ingen andning eller hjärtslag/puls, ofta blå slemhinnor. 
Stora pupiller som inte reagerar. 

Bröstkompressioner innebär att man använder händerna och trycker på hundens bröstkorg 
för att på det sättet få blodet att fortsätta cirkulera. 

Tillbaka



Hjärt- och lungräddning, HLR

1. Lägg hunden på höger sida. 
2. Knäböj nära hundens rygg och placera händerna lite bakom armbågsspetsen och ovanför 
hjärtat. 
3. Tryck ner bröstkorgen med raka armar. Tryck hårt men krossa helst inte revbenen. 
4. Gör 30 kompressioner 1,5 kompressioner/sek – STOR HUND och 2 kompressioner/sek –
LITEN HUND
5. Växla sedan till att göra två inblåsningar. Sträck ut hundens hals, forma munnen runt 
hundens nos och blås in luft så bröstkorgen reser sig
6. Återgå sedan till kompressioner om du inte fått någon puls på hunden.
OBS: Gör kortare uppehåll för att titta efter spontan andning och puls!

Tillbaka



Hundens apotek

Vad som kan vara bra att ha i sin förbandslåda:

Vatten
Tops
Sax
Nacl (koksalt)
Pincett
Klorhexidinlösning
Sårtejp
Engångshandskar
Bomull
Munkorg
Kompresser
Termometer Tillbaka



Benbrott

Det är inte bara fram och bakben som kan fraktureras, 
utan även bäcken, käkben, revben mm. 

Symptom:  Hälta, onormal ställning av benet, smärta
Vid revbensfrakturer – andningsbesvär
Vid bäckenfrakturer – hälta eller förlamning i bakdelen

Åtgärd: stöd den brutna kroppsdelen under transporten,
till exempel med hjälp av en i hopvikt handduk, 
så att brottstället inte rör sig eller vidrörs. 

Åk till veterinär Tillbaka



Förflytta skadade djur

Använd en filt eller jacka som bår. Se till att ryggen och nacken har ordentligt med stöd.

Lägg på den ett täcke och se till att någon sitter hos hunden 
under transporten. Flytta heller inte på hunden i onödan, 
det kan förvärra skadan eller skadorna.

Tillbaka



Brännskador

Åtgärd: Spola brännskadan i svalt (inte kallt) vatten under ca 20 - 30 minuter.  (Spola ej hela 
hunden)
Täck sedan över området med kall och våt kompress och uppsök veterinär. 

Var uppmärksam på chocksymtom, detta sker på grund av smärta, vätskebrist eller 
infektionsreaktioner i huden. 

Brännskador på tassarna är vanliga, försök då att bära hunden hem, tvätta rent tassarna 
och spola försiktigt med svalt vatten

Kontakta veterinär

Tillbaka



Drunkning

Rädda hunden utan att utsätta dig själv för fara och svep 
in hunden i en varm filt eller liknande.

Åtgärd: Om hunden är medvetslös måste du tömma lungorna på 

vatten genom att lyfta upp hundens bakdel så att vattnet kan

rinna ur. Krama lätt upprepade gånger runt bröstkorgen. 

Kontakta veterinär 
eftersom det finns risk för att djuret drabbas av 
chock och efterverkningar.

Tillbaka



Förgiftning

De vanligaste förgiftningsorsakerna är från läkemedel, råttgift, lök, huggormsbett, choklad 
eller etylenglykol. 

Försök hitta vad djuret kan ha fått i sig, och uppskatta vilken tid hunden fick i sig det samt 
mängd och styrka av preparatet. 

Symptom: Råttgift – blödningar ur nos, munhåla, svalg, urin eller avföring, 

Choklad - kramper, vinglighet, kräkning, diarré, ökad törst och urinering, hyperaktivitet.

Etylenglykol – (finns i glukol) ökad törst och urinering samt vinglighet

Kontakta veterinär omedelbart!

Tillbaka



Blågröna alger
Sjöar och vattendrag under algblomning kan innehålla höga halter av algtoxiner, och 
hundar som dricker eller badar i vattnet riskerar att bli sjuka. 

Symptom: Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon. 

förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödningar 
från mage och tarm uppkomma. 

Åtgärd: Skölj av hunden så snabbt som möjligt och schamponera den så fort du kan om den 
badat i algblommande vatten. 

Hindra hunden från att slicka sig.

Åk omedelbart till veterinär! Tillbaka



Heimlich manöver
Heimlich manöver innebär att man försöker stöta upp främmande föremål som fastnat i luftvägen 

Symptom: Har svårt att få luft, Orolig

Åtgärd: Vänd djuret upp och ned. Placera hundens huvud mellan dina ben med ryggen mot ditt bröst. Ta 
ett tag runt hundens buk och lyft den upp mot ditt bröst. 

Ge därefter fyra bestämda kramar över magen med ena handens knytnäve precis nedanför bröstbenet. 
Anpassa trycket efter hundens storlek.

Kontrollera därefter om föremålet har lossnat och om du kan nå det via munnen. 
Har det lossnat, ge tre nosinblåsningar. 

Passerar inte luften: upprepa proceduren. 
Kontakta veterinär

Tillbaka



Kramper

Kramper ser ofta ut att vara mer dramatiska än de är. 

Symptom: Hunden ramlar plötsligt ihop och börjar att skaka eller förlorar kontrollen över benen, en 
del kan även urinera på sig, ögonen kan rulla, och de kan börja dregla. 

Åtgärd: Se till att hunden inte skadar sig

Ta tid på anfallet

Stanna hos hunden.

Efter några få minuter återfår hunden medvetandet, de kan vara lite desorienterade i början, verka 
lite oroliga och försiktiga. Men efter en liten stund skall hunden återgå till normalt.  

Kontakta veterinär för undersökning (vid första anfallet) Tillbaka



Livmoderinflammation

Symptom: variga, brun-röda, illaluktande flytningar

Ibland är livmoderhalsen sluten och då kommer de inte ut, livmodern blir större och 
varfylld, hunden slickar sig mycket

Ökad törst, ökad urinering

Nedsatt allmäntillstånd

Försämrad aptit

Kräkning, diarré

Buksmärtor, svullen buk

Bakbenshälta eller stelhet 

Kontakta veterinär omedelbart Tillbaka



Magomvridning

Vad som händer är att magen roterar runt sin egen axel. 

Symptom: 

Svårt att andas. 

Försök till att kräkas (inget kommer upp)
Försök att fisa/prutta
Smärta från buken, svårt att ligga ner, tittar mot magen som också kan svullna upp

Orolig

Kontakta veterinär omedelbart! 

Tillbaka



Ormbett

De flesta ormbitna hundar blir kraftigt påverkade av ett ormbett.. 

Symptom (lindrigt) svullen vid bettet och lokal smärta.

Symptom (allvarligt) blodtrycksfall, yrsel, slöhet, hjärtrubbningar,

Medvetslöshet, chock.

Åtgärd

Hunden bör vara stilla och vila eftersom giftspridningen påskyndas vid muskulär aktivitet. 
Hunden ska bäras från platsen när du upptäcker att den blivit biten. 

Kontakta veterinär Tillbaka



Sårskador

Ytligt sår Tvätta med tvål och vatten,

lägg förband

Djupare sår/skärsår

Ska behandlas hos veterinär och bör sys inom 6-8 timmar efter skadetillfället. 

Bitskador

Har bettet gått igenom huden ska veterinär alltid uppsökas

Tillbaka



Trafikolycka

Är hunden illa skadad kan du försöka ge första hjälpen. Kontrollera andning, puls och 
stoppa eventuella blödningar.

Åtgärd: Håll hunden varm, med jacka eller filt.
En skadad hund kan bitas, linda (om möjligt) en halsduk (eller liknande) runt nosen.
Vid förflyttning, var försiktig med hundens nacke och rygg (så lite böjningar som möjligt)

Åk direkt till veterinär.

Tillbaka



Värmeslag

Symptom: Hunden hässjar för att sänka kroppstemperaturen
Är hunden utmattad, har kräkning och diarréer kan detta betyda att hundens kroppstemperatur är 
över 41 grader.  

Detta kan sedan gå över till svårigheter att få luft på grund av att luftvägarna svullnar, vilket leder till 
svimning, kramp och slutligen död. 

Åtgärd: Kyl ned hunden med svalt (inte kallt) vatten. Lägg blöta handdukar på hunden
Duscha eller skölj kroppen och huvudet.
Skölj även hals, armhålor, ljumskar samt på magen för en 
kylande effekt snabbare. 

Kontakta veterinär Tillbaka


