
 

Førstehjælp 

til din hund 

Kontakt eftersøgningstjenesten 

På telefon: 71 10 40 69  

Vagttelefonen har åbent fra 08.00-22.00 hver dag  

Kreds 1 - Nordjylland    Brian Morgen   28 95 21 81  

Kreds 2 - Midt- og Vestjylland   Helle B. Troelsen  30 27 74 00  

Kreds 3 - Østjylland    Anette  Barksman  20 22 40 16  

Kreds 4 - Sønderjylland   Arne Andersen  75 25 88 40  

Kreds 5 - Fyn     Tina Kristensen  23 66 43 84  

Kreds 6 - Sjælland og Bornholm  Joan Andersen   26 14 13 63  



Danmarks civile Hundeførerforening  

Vi tilbyder spændende sociale udendørs aktiviteter for dig og din hund.  

Frisk luft, hunde sjov, søge arbejde efter ting eller mennesker, lydighed som gå 

pænt, sætte sig, lægge sig og hente ting.  

Agility, er en forhindrings bane, som løbes på tid med færrest fejl. 

Rally er lydighed på en sjov måde. Hund og fører skal udfører øvelser, som står 

beskrevet på skilte opsat på en bane. 

Nordisk foregår i skov og mark, hvor hunden skal finde ting eller mennesker ved 

hjælp af et spor eller fært (duft), som er lagt ud.   

Nosework, som ordet siger, skal hunden udelukkende bruge sin næse. Hunden 

skal finde en bestemt duft, som er lagt ud i et rum eller naturen. Nogenlunde 

som man forestiller sig en narkohund arbejder.  

IGP, er et internationalt program for brugshunde, hvor der arbejdes med de tre 

grupper; spor-, lydigheds- og forsvarsarbejde. 

Vi har konkurrencer i alle discipliner.    

Hundeførerkort er en prøve, hvor hund og fører skal udfører hverdags lydighed, 

almen vide om hund og hundeloven. Der gives ikke point, men du består eller 

ikke. 
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Adfærdsproblemer/udfordringer: 

Alt det som hunden gør, er FOR HUNDEN rigtigt. Vi mennesker skal lære hunden, hvordan 

den skal opføre sig/leve i vores verden, vores hjem.  Derfor er der  ikke noget uønsket ad-

færd, som DcH’s hundeadfærdskonsulenter ikke vil hjælpe med. 

Almindelige dagligdags udfordringer kan være: 

 Hunden hopper op 

 Den gør  

 Den bider 

 Den kan ikke være alene hjemme 

 Den spiser/ødelægger hjemmet 

 Den kan ikke gå i snor 

 Den kan ikke lide andre (hunde  / mennesker) 

 Osv. 

Vores sponsorer er: 
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Indholdsfortegnelse Generel nedkøling 

Den bedste måde at undgå nedkøling på, er ved at holde hunden varm, når den ikke 
er i bevægelse. Så snart I standser op, må du sørge for, at hunden komme i læ. Kuld-
effekten vokser med vindstyrken. Det kan være godt at give et varmt dækken på, når I 
standser for at holde hvil. 

Symptomer: 

 Skælven (forsvinder når hundens temperatur daler yderligere) 

 Stive muskler 

 Lav puls og langsom vejrtrækning 

 Huden føles kold ved berøring og under 350  

 Apati efterfulgt af bevidstløshed 

Hvad gør du: 

 Flyt hunden i læ eller endnu bedre ind i et hus og pak den ind i et tæppe. Sørg  
for at opvarmningen foregår langsomt 

 Giv hunden noget varmt at drikke eller  om muligt en varm sukkeropløsning 

 Rådfør dig straks med dyrlæge 

 
Lokale forfrysninger 

De mest udsatte områder for lokale forfrysninger er pungen, ørerne, poterne og hale. 

Symptomer: 

 Huden føles læderagtig og skaller af 

 Muskelvævet er hvidt og føles voksagtigt 

Hvad gør du: 

 Håndtér skaden forsigtig. Varm området op med en varm hånd, hvis skaden er 
begrænset. 

 Flyt hunden ind i et hus eller læ og pak den ind i et tæppe. Det er et godt tegn, 
hvis det forfrosne området får farve igen.  

 Hvis ikke lægger du den forfrosne kropsdel i lunkent vand—max. 400 — til det 
beskadigede område bliver rødt eller rødligt. 

 Optøningen er meget smertefuld for hunden. Rådfør dig med dyrlægen, hvis 
hudforandringerne ikke forsvinder helt.   
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Information. 

Førstehjælp til hunden adskiller sig ikke meget fra førstehjælp til mennesker. Sørg for at 
læse denne kvikguide, før du får brug for den.  
 

Vigtig at lægge mærke til 

 Prøv altid at forebygge skader og sygdomme 

 Selv en bevidstløs hund kan, instinkt bide. Du bør derfor altid sikre hunden før du 
hjælper den. (sørge for, den ikke kan bide dig). 

 Ved  alvorlige ulykker bør du kører til dyrlægen, ring før du når frem, så dyrlægen 
kan forberede sig. 

 Forsøg at få andre til at lære førstehjælp 

Førstehjælp ved ulykker 

 Sørg for at sikre ulykkesstedet. Du kan ikke hjælpe, hvis du selv kommer til skade. 
Gør stedet trygt at færdes i. 

 Bevar roen og hent/bed om hjælp. Det giver tryghed at have nogen til at hjælpe. 

 Få overblik over skaderne og prioriter, hvad der skal gøres først 

 Prøv at få kontakt med hunden. Reagerer den på tale og berøring? Hvis ikke tjek-
ker du vejrtrækning og puls. Hvis den reagerer, undersøger du den for skader. 
Snak med hunden og giv den kropskontakt imens. 

 Når du har sikret stedet og dig selv, kan du kører hunden til dyrlæge hvis skaden 
kræver det. 

Sikring af hunden 

 En syg/skadet hund kan finde på at bide! 

 Tag altid en line på hunden og læg en snudebandage, før du giver førstehjælp. 
Forbind aldrig snuden, hvis hunden kaster op eller har blødning i munden. Det er 
vigtig, at hunden bliver beroliget, så den undgå at blive stresset. 

 Brug en mundkurv eller et stykke gazebind el.lign. til at sikre hundens snude. 

 Læg båndet rundt om snuden og bind enderne sammen bag nakken på hunden. 
Bandagen må ikke stramme men være fast.  
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OM Danmarks civile Hundeførerforening  

DcH er Danmarks største forening for træning af hunde med 118 lokalfor-
eninger og omkring 13000 medlemmer i hele landet. I DcH er alle hunde 
velkomne uanset race, blanding eller størrelse. 

DcH tilbyder, mange forskellige aktiviteter for dig og din hund. Måske ken-
der du allerede flere slags hundesport - spor, lydighed, familiehundetræ-
ning, agility, rally, nosework mm. 
 
FRIVILLIGHED I HØJSÆDET 

Alt arbejde i DcH udføres af frivillige, som brænder for netop hundearbej-
det. Vi har en stor uddannelsesvirksomhed, hvor både instruktører, dom-
mere m.fl. gennemgår kurser og længere uddannelser, så det er veluddan-
nede instruktører, der tager imod dig. 
Her kan du se at vi er i dit lokalområde fra Skagen til Åkirkeby  

Læs mere om os på vores hjemmeside:  

www.dch-danmark.dk 

Eller ring til vores sekretariat på telefon: 21156610  



Hvordan flytter man hunden 

 Sørg for at hundens ryg og nakke bliver støtte under flytning. Brug din jakke eller 
et tæppe som båre.  

 Ben med skader bør holdes højt. 

 Hvis hunden har svært ved at trække vejret,skal du lægge den i en stilling som 
letter vejrtrækningen. Hunden vælger ofte at sidde, alternativt kan du lægge 
den på brystet 

 Brug gerne et transportbur, når du flytter hunden 

Det kan være svært og smertefuldt at flytte hunden, og selve flytningen kan give flere 
skader. 

Puls. 

Man kan ikke mærke hundens puls på halsen som på mennesker. Indersiden af hun-
dens lår er bedst. Du bør øve dig  hjemme før skaden er sket 

 Find pulsen på indersiden af låret ved at sætte to finger på, der hvor det bliver 
forbundet med kroppen. Flyt fingrene lidt rundt til du finder pulsen. 

 Hvis du ikke kan finde pulsen, kan du mærke hjertet ved at lægge din hånd på 
den nederste del af brystkassen 

Normal puls: 

Store racer: 80—110 slag/minut 

Små racer: 100—130 slag/minut 

 

Vejrtrækning 

 Du undersøger vejrtrækning ved at se, om brystkassen bevæger sig 

 Hvis du ikke kan se brystkassen bevæger sig, kan du sætte et spejl foran snuden. 

Ingen vejrtrækning—mund—til—mund—metoden 

Det første du skal gøre hvis hunden ikke trækker vejret, er at sikre dig at luftvejene er 
fri. Ingen fremmedlegemer i luftvejene.  

 Træk forsigtig hundens tunge ud af munden. Husk at hunden kan bide selv om 
den er bevidstløs. 

 Hvis der er synlige fremmedlegemer fjerner du dem. Hvis du ikke kan det, kan 
du bruger Heimlichmanøvren. 

 Luk hundens mund og ret forsigtig nakken ud. Pas på evt. nakkeskader 

 Sæt din mund over hundens snude 

 Pust, indtil du ser brystkassen hæve sig. Tilpas indblæsning hundens str. 

 Gentag 10 gange, pust 20 gange/minut 

 Undersøg om der er vejrtrækning. Hvis ikke fortsæt på vej til dyrlæ-
gen  

Hedeslag 

Den bedste måde at undgå hedeslag på, er ved at sørge for, at hunden altid har adgang til 
frisk luft,  vand og skygge. 

Lad aldrig hunden sidde i bilen. Hunden kan dø af hedeslag på 20 minuter. 

Hvid du er nødt til at forlade hunden i bilen et kort øjeblik, skal du sørge for, at både bag-
smækken og et vindue står åbent. Sørg  også for at hunden har adgang til skygge og vand. 
Vær opmærksom på at solen flytter sig hurtig. Kig til hunden med jævne mellemrum for at 
se, om den har det godt. 

Symptomer: 

 Øget puls og vejrtrækningsproblemer 

 Rødlige slimhinder 

 Opkastning, diaré 

 Uro, forvirring, krampe 

 Høj kropstemperatur 

 Bevidstløshed  

Hvad gør du: 

 Flyt hunden til et køligt, skyggefuldt sted 

 Læg hunden i kølig/kuldslået vand eller overbrus den med vandslange 

 Stands nedkølingen og tør hunden, når kropstemperaturen når 40’  

 Få hunden til at drikke 

 Tag til dyrlæge 
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Dybt siddende fremmedlegemer 

Hvad gør du: 

 Sørg for at sikre hunde (førstehjælp ved ulykker) 

 FJERN IKKE FREMMEDLEGEMET! 

 Læg kompres eller bandage rundt om skaden for at tætne området og sæt den fast 
med medicinsk tape, sådan at fremmedlegemet ikke kan bevæge sig under trans-
port. 

 Tag straks til dyrlæge 



Hjerte—lunge—redning (HLR) 

HLR, anvendes når hunden ikke har vejrtrækning, puls og du ikke kan få kontakt. 

Genoplivning kan kun foretages hvis luftvejene er frie og der er mulighed for kunstigt 
åndedræt . 

Ved hjertemassage på hunde sikres der ingen pumpeeffekt, men den mekaniske bevægel-
se kan stimulere hjertet til at slå igen. 

 Undersøg hunden for ydre blødninger. Du standser blødningen, ved at lægge et 
pres på såret. 

 Læg hunden på dens højre side,  på et stabilt fladt underlag 

 Undersøg at luftvejene er frie og ret halsen ud. Hoved og hals skal helst danne en 
lige linie. Vær opmærksom på nakkeskader. 

 En person giver mund til mund, og en anden giver hjertemassage, ved at lægge 
hænderne på den nederste del af brystkassen, hvor venstrearmhule møder brystet. 
Pres kun så meget sammen at ribbenene bliver trykket 1/3 af brystkassens tykkelse. 

 10—15 gange for små hunde 

 20—30 gange for mellemstore hund 

 35—40 gange for store hunde 

  Hjertemassage 15 gange (1 pres pr. sek.)  

  2 pust (Pust til maven hæver sig) 

 Gentag hjertemassagen og mund til mund, indtil hjerte og vejrtrækning fungerer. 

 Kør til dyrlæge så snart hunden har puls og vejrtrækning  

Hjerte—lunge—redning skal helst udføres af 2 personer. Hvis du er alene, skal du huske at 
rette nakken ud og trække tungen ud før hver indblæsning. 

 

Forbrænding  

Graden af forbrænding afhænger af, hvor dyb skaden er samt hvor stort området er. 

Du kan undersøge, hvor alvorlig skaden er ved forsigtig at trække lidt i pelsen, hvis den 
løsner sig er forbrændingen dyb. Tag altid til dyrlæge. 

 
Lette forbrændinger 

Symptomer: 

 Afsveden pels, rød hud, smerter, vabler og hævelse 

Hvad gør du: 

 Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker) 

 Skyl området med kuldslået vand (180-200) eller læg et koldt, vådt omslag. Stik ikke 
hul på evt. vabler 

 Læg et let, sterilbandage. Hunden må ikke slikke såret 

 
Alvorlige forbrændinger 

Symptomer: 

 Afsveden pels, rød og vabler 

 Pelsen løsner sig nemt på det beskadigede område 

 Smerter og hævelse 

 Hunden vil ikke rør sig 

Hvad gør du: 

 Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker) 

 Undersøg vejrtrækning, pels og sørg for frie luftveje 

 Dæk det beskadigede område med et koldt kompres opvredet i en saltvandsopløs-
ning. Stik ikke hul på evt. vabler. Hunden må ikke slikke sig. 

 Kør straks til dyrlæge 

Sørg for at sikre ulykkesstedet, før du hjælper hunden, især hvis det er en elektrisk fejl, der 
er årsag til forbrændingen. Giv ikke hunden noget at drikke, før du har talt med dyrlæge. 
Afbryd strømmen før du rører ved hunden, så får du ikke stød. 
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Kilde: Agria.se 



Forgiftning 
Symptomer 
 Smerter, opkastning, svaghed, apati, sår omkring munden, øjenirritation, savlen, 

bevidstløshed og manglende vejrtrækning. 
Hvad gør du : 
 Hvis giften indåndes, skal du tage hunden ud i frisk luft. Pas på, at du ikke selv ind-

ånder giften. 
 Prøv at identificere giften og kontakt dyrlægen hurtigst muligt. 

 Kontroller vejrtrækning og puls og sørg for frie luftveje. 
 Fremkald aldrig opkastning, hvis giften er en syre eller et petroleumsprodukt, ben-

zin eller lignende. 
 Skyl hunden med masser af vand, hvis giften sidder i pelsen 
 Kontakt en dyrlæge før du behandler en hund, som er blevet forgiftet. Medbring 

evt. beholder/emballager som giften har været i 

Slangebid  

I Danmark er det kun hugormen, der er giftig. 

Den forekommer hyppigt i visse områder, heder, plantager, klit– og strand områder, den 
er sjælden andre steder i landet. De fleste hunde bliver bidt i snuden, men de kan også 
blive bidt på kroppen især poter og ben. Hvis hunden er blevet bidt er det vigtig at holde 
den i ro og straks køre til dyrlæge. 

Symptomer: 

 Bidemærker, pels kan vanskelig gøre at se det 

 Voldsom hævelse (kan hæve yderligere i det første døgn) 

 Smerter, rødme og/eller blå mærker 

 Svaghed, skælven, savlen og manglende vejrtrækning 

Hvad gør du:  

 Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker) 

 Hold hunden i ro, især hvis den er blevet bidt i pote eller benet 

 Bær hunden hen til bilen og kør straks til dyrlægen 
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Mavedrejning/maveudspiling   

Store hund kan rammes af mavedrejning/maveudspiling, som er en livstruende tilstand. 

I nogle tilfælde kan mavesækken rotere om sin egen akse. Det stopper blodtilførslen til milt 
og mave og medfører en livstruende choktilstand. Man er ikke helt klar over årsagen til 
mavedrejning, men i de fleste tilfælde er det en sammenhæng med overspisning, foder, 
der gærer i maven, overdrevent væskeindtag eller kraftig motion før eller efter maden. 
Symptomerne udvikler sig hurtigt. 

Symptomer: 

 Uro 

 Opkastningsforsøg 

 Hævelse af den forreste del af maven, den bagerste del af brystkassen, særlig højre 
side. 

 Svaghed, svag hurtig puls, chok, vejrtrækningsproblemer. 

Hvad gør du: 

 Tag straks til dyrlæge! Hvert sekund tæller 

 Det er vigtig, at have nærmest vagtdyrlæges telefon nr. ved hånden.  

Blødning.  Ydre blødninger. 
Blødninger fra små sår standser normalt hurtigt. Ved alvorlige blødninger skal hunden have 
førstehjælp. Hvis blødningen ikke standses, kan det medføre cirkulationssvigt og hunden 
kan gå i chok. Det kan i værste fald være dødeligt. Hvis du mener, såret skal sys, kører du 
hurtigst muligt til dyrlæge. 
 

Sprøjtende, pulserende blødning 
 Der er tale om blødning fra en arterie. Blodet har en klar rød farve. 
 Blødninger fra en arterie standses bedst ved at lægge pres på såret. Det gøres nem-

mest med 2 fingre.  

 For at holde trykket mod såret under transporten til dyrlægen, bør du lægge en 
bandage. 

 Om nødvendigt kan du lægge et gazekompres el.lign. lige under bandagen, den 
hjælper med at holde presset. 



Kvælning  
Symptomer: 
 Vejrtrækningsbesvær eller kvælningslyde, hoste 

 Gnider ansigtet mod jorden og gnider munden med poterne  
 Udstående øjne 
Hvad gør du: 
 Åbn hundens mund. Træk tungen ud og kig hunden i halsen. Hvis du kan se et 

fremmedlegeme, kan du prøve at fjerne det med fingrene. Pas dog på ikke at 
trykke den længere ned. 

 Hvis det ikke lykkes, kan du bruge Heimlichmanøvren 
 

 

  

Flåter  

Når flåten har bidt sig fast i huden, begynder den at suge blod og sprøjte en væske ind som 
forhindre blodet i at koagulere. Samtidig kan den overfører andre sygdomme. Derfor skal 
den fjernes hurtigt.  

Hvad gør du: 

 Du gennemgår hundens pels dagligt. Flåter sætter sig ofte bag ørerne, i ansigtet, 
omkring halsen, i armhulen og lysken. 

 Det er vigtig at få godt fat om flåten og forsigtig dreje den rundt indtil den slipper. 
Sørg for at få hele flåten med. Munddelene kan nemt blive siddende. Brug en 
flåttang 

 Kontakt dyrlægen, hvis hunden får feber, bliver træt eller evt. halter. Disse sympto-
mer kan komme længe efter flåtbiddet. 

Hvordan lægger man en potebandage? 

Det er vigtig, at bandagen lægges rigtigt, så den sidder godt og ikke giver hudirritation. 

 

   

 

 

 Læg pladevat rundt om hele poten og et stykke op ad benet og små stykker mellem 
tæerne 

 Rul bandagen frem og tilbage på forsiden og undersiden af poten og opad benet 

 Mens du ruller bandagen på, kan du af ogtil sætte den fast med medicinsk tape 

 Slut af med selvhæftende bandage 

 Skift bandagen hver dag eller følg dyrlægens råd 
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Heimlichmanøvren  

 Hold hunden med hovedet nedad, om muligt med hundens ryg 
mod dit bryst. 

 Placer hundens hoved mellem dine ben 

 Tag fat rundt om hundens mave 
 Løft hunden op mod din brystkasse. Hvis du ikke kan løfte hun-

den, kan du lade den, stå på 2 ben og hold hænderne om hun-
dens mave 

 Pres voldsomt 4 gange mod hundens mave med begge hænder. 
Vær ikke bange for at tage for hårdt fat. Du skal lægge så stor 
kraft i at det giver resutat. Tilpas kraften efter hundens størrelse. 

 Sørg for hundens luftveje er frie. Hvis de er det, puster du 3 gan-
ge ind i hundens mund. Hvis luften stadig ikke har fri passage 
fortsætter du med at trykke på maven. 

 Tag straks til dyrlæge.  

Sår 

Hunde kommer tit til at skære sig i poten. I mange tilfælde er hunden ikke særligt generet 
af et sår på poten. Den halter måske lidt og kan efterlade blodige potespor. Det er meget 
ualmindeligt at hunde forbløder pga. potesår. Hvis såret dybt eller sidder på bagsiden af 
poten, kan senerne blive beskadiget. I så fald bør du lægger et kompres. 

Hvad gør du: 

 Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker) 

 Undersøg såret 

 Rens såret og fjern evt. grus og skidt. 

 Læg en bandage eller et kompres 

 Hold hunden i ro 

 Tag til dyrlægen og få såret undersøgt 

Hvepsestik/insektstik 
Et enkelt hvepse– eller bistik er som regel ikke farligt for hunden. Ved et større angreb er 
der risiko for, at hunden får hævelse og cirkulationssvigt. 
Symptomer: 
 Smerter, hævelse, varme og rødme 
 Hunden slikker konstant et lille område på kroppen 
Hvad gør du : 
 Fjern brodden hvis du kan 

 Rens med et antiseptisk middel, fx klorhexidin 
 Hold øje med hunden i den følgende tid 

 Kontakt dyrlægen, hvis hunden får det dårligt 


