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Dyrlegene Camilla Lilleholt og Solvejg Knagenhjelm sjekker overbittet til et marsvin.
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Karius og Baktus har noen sørgelige dager i 
mai. Da har nemlig Agder Dyreklinikk en 
massiv oppussing av dyretenner. For det lille 
marsvinet, betydde det at han endelig kunne 
lukke munnen igjen.

Med tenna 
på tørk

 M
ange sjekker tennene 
til dyrene, og mange 
lurer på om det er vik-
tig, sier dyrlege Sol-
vejg Knagenhjelm. 

Hele mai måned 
tar Agder dyreklinikk imot både hund, 
katt og gnagere til gratis tannsjekk.  

Klarte ikke lukke munn. – Hvordan ten-
nene på kjæledyret skal være, er spørs-
mål mange lurer på. 

– Vi får inn mest hunder. Det er mer 
vanlig når en har hund, at en bruker 
ressurser til helsa deres. Da man vet at 
80 prosent av hunder og 70 prosent av 
katter over to år har tannhelseproble-
mer, er dette viktig, sier Camilla Lille-
holt. 

I kjølvannet av avisoppslaget i fjor, 
ble det en landsomfattende kampanje 
som kalles «Sunn Munn Måned», som 
tilbyr gratis tannsjekk til hunder. 

– Men når vi får inn andre dyr som 
marsvin og kanin, er tennene ofte det 
første vi ser på, siden det kan være det 
som er problemet, sier dyrlegen, som vil 
utvide tilbudet til også å gjelde disse.

Den lille gnagerkrabaten som kom 
inn med et ekstremt overbitt, klarte 
ikke engang å lukke munnen. Naturlig 
nok ei heller spise.

– Tennene på marsvinet ble derfor 
slipt ned. De er som negler som vokser 
hele livet, og dersom det er skikkelig 
ille, er behandlingen i verste fall å fjer-
ne tennene, sier Knagenhjelm. 

Veldig mange som kommer med ka-
niner eller gnagere til klinikken er ikke 
klar over at disse dyrene også har kinn-
tenner (jeksler), fordi munnen deres er 
så liten og smal og det nesten er umulig 
å se dem selv om man faktisk får dyret 
til å gape. 

– Dette, kombinert med veldig mye 
feilfôring gjør at disse dyrene ofte lider 
av alvorlige tannproblemer før det blir 
oppdaget, sier Lilleholt. 

Kan bli hjertesyk. Mange eiere skjønner 
ikke at både manglende matlyst og syk-
dom hos kjæledyret kan skyldes at de 
har problemer med tennene. 

– Dyrene kan faktisk få problemer 
med hjertet og nyrene om tennene er 
betente. Antistoffer som kroppen dan-
ner mot bakteriene, kan skape beten-
nelse i hjerte og nyrevevet. Immunkom-
pleksene som felles i de små blodkare-

ne, kan starte en betennelsesreaksjon i 
vevet (i hjerte og nyrer) som skader ve-
vet til slutt, forklarer dyrlegen. 

Noe liknende kan også forekomme 
hos menneskene. 

– Vi opplever at flere og flere er klar 
over problemene som finnes hos hund, 
noe dårligere er det hos katt og generelt 
er det veldig dårlig hos gnagere og ka-
nin, sier dyrlegene. 

Tennene må slipes ned for at maten skal kunne spises. 

SPØRSMÅL: Min hund har plutselig 
begynt å tisse inne. Hun er fire år og 
har vært husren siden hun var et halvt 
år, så dette er rart. Kan det være syk-
dom som gjør det? For eksempel urin-
veisinfeksjon?

SVAR: Ja, det kan det være. Om du vil, 
kan du starte med å komme inn med 
en urinprøve (så fersk som mulig, og 
helst morgenurin) så vi kan analysere 
den. Du kan samle litt når hun tisser, 
for eksempel på et rent syltetøyglass.

  Camilla Lilleholt

SPØRSMÅL: Jeg har en dverghamster 
som er tre år nå. Hun virker stiv i bak-
beina og detter lett på ryggen. Hva 
kan det være?

 
SVAR: Dette bør undersøkes, for gna-
gere er generelt ganske syke når de 
begynner å vise symptomer. Naturlige 
«byttedyr» forsøker å skjule sympto-
mer så lenge som mulig.

  Camilla Lilleholt

SPØRSMÅL: Hvilke regler gjelder nå 
om jeg skal ta med hunden over gren-
sen til Sverige, dagstur?

 
SVAR: Nå fra 1. mai må hunden ha EU 
pass, være mikrochippet, og ormekur 
må gis av dyrlege og stemples i passet 
innen 120 timer før du passerer gren-
sen tilbake til Norge. Hvis det er dags-
tur kan du ta ormekuren hos dyrlege i 
Norge før du reiser. Pass får du hos 
oss, når det gjelder chip vs. tatove-
ring, kan du henvende deg til Mattil-
synet. Det er mulig de ville godta en 
tatovering. Jeg regner med en klage 
angående regelverket også måtte ret-
tes dit hen. 
  Solvejg Knagenhjelm

SPØRSMÅL: Jeg lurer litt på hva dere 
mener om «huggormtabletter» til 
hund? har det noe for seg? Jeg har 
hørt litt forskjellig. Jeg har en dachs 
som ble bitt for noen år siden. Er det 
fare for at den kan få en kraftigere 
reaksjon hvis den blir bitt igjen?

SVAR: Ja, han kan få en kraftigere re-
aksjon hvis han blir bitt igjen. Du kan 
ha med deg kortisontabletter for sik-
kerhets skyld, men effekten er som du 
ser omdiskutert.

  Solvejg Knagenhjelm

Spør dyrlegen

Solvejg 
Knagenhjelm

Camilla Lilleholt

våre
dYrA KontAKt oss

Har du dyrespørsmål du ønsker å 
få svar på i denne spalten 
eller bilder av deg og kjæledyret ditt, 
skriv til 

dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!
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