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Rottweilerblandingen Charlie 
(11 md.) var virkelig uheldig på 
en av de ellers vanlige søn-
dagsturene sine i skogen ved 
Rannekleiv. Hoggormen liker 
ikke å bli forstyrret.

Snuste seg til ormebitt 

 H
oggormen spretter opp 
og hogger tak i Charlies 
snute. Så fort at ingen 
rekker å tenke eller 
handle. Umiddelbart 
hovner snuten hans opp, 

og områdene rundt er også veldig ho-
vent. Hevelsen sprer seg raskt nedover 
venstre side av kinnet og halsen. Han 
kaster opp og legger seg ned. Det er da 
eierne Svein Harald Monsen og Anne 
Lene Hornbech blir redde for at valpen 
deres skal dø. 

Bærer hunden. Straks de ser ormen på 
bakken, tar de tak i den og prøver å 
slenge den bort. Så ringer de etter hjelp. 
Anne Lene kontakter telefonopplysnin-
gen og ber om å bli satt over til Agder 
Dyreklinikk. Der blir de fortalt at det er 
lurt å bære hunden for å ikke aktivisere 
musklene, og da også blodsirkulasjo-
nen. For å unngå spredning av giften i 
kroppen. Svein tar veterinærens råd på 
alvor og slenger den 55 kilo tunge pasi-
enten på nakken. Slik bærer han hun-
den hele veien til bilen. 

– Det føltes som to mil, men var nok 

bare en kilometer, sier han og demon-
strerer hvordan Charlie lå slapt rundt 
skuldrene hans. 

– Han var ikke redd i blikket, men 
man kunne se han hadde forferdelige 
smerter. Charlie er så trofast, forklarer 
han. 

  
Rask hjelp. Når de tre ankommer kli-
nikken får Charlie raskt hjelp. Samtidig 
som han får en aggressiv væske – og 
antiserumbehandlig (standard behand-
ling), ser tilskuerne hvordan det opp-
hovnede området på snuten merkbart 
vokser. 

Veterinæren gir ham derfor kraftig 
smertestillende og kortison for å dempe 
hevelsen allerede en time etter bittet. 
Han responderer raskt på behandlin-
gen, og bare to timer senere er den lo-
grende halen og det sjarmerende gliset 
tilbake. Men Charlie er utålmodig. Han 
kan ikke vente med å få fjernet væske-
dryppet i forbeinet. 

Oppfølgende behandling. Etter veteri-
nærbesøket får de tilsendt morfin-
sprøyter med hjem for å lindre smerte-
ne, og oppfølgende væske- og smertebe-
handling blir gitt dagen etter. En uke 
senere blir det tatt en kontrollblodprøve 
for eventuelle organskader. 

Veterinær Katrine Aarseth forklarer 
at det er vanlig med hoggormbitt på 
denne tiden av året, og hun er ikke 
overrasket.  

– Etter vinteren og kulden eksplode-
rer mengden hoggormer. Det er da de 
kommer ut fra hiet.
          
– Nesten verre for oss. – Det var nesten 
verre for oss enn for ham, forteller 
Monsen.  
– Det hadde blitt som å miste et fami-
liemedlem hvis det hadde gått galt, til-
føyer han. 
Likevel var det ikke snakk om at Char-
lie fikk sove i senga sammen med dem 
den første natten. Hunden er bare el-
leve måneder, men er stor i størrelsen.

– Han er utrolig kosete og liker å 
ligge tett, og det er ikke deilig å få 50 
kilo trykket oppå deg når du skal sove, 
avslutter eierne.

Charlie får væskebehandling av dyrlege Katrine Aarseth som kur mot huggormbittet.

Huggormen er en fare for snusende dyr på tur i skogen.

våre
DYRA
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Snuste seg til ormebitt 

Charlie får væskebehandling av dyrlege Katrine Aarseth som kur mot huggormbittet.

l Latin: vipera berus.
l Eneste giftige orm som lever vilt i Norge.
l Sikksakk mønster på ryggen, men kan være helt svarte (pigmentfeil). 
l Lever i skogsområder og myrer.
l Kommer ut av hiet i april-mai (allerede i februar på Vestlandet).
l Fredet i Norge.

Ved ormebitt
l Aktiviserer man blodsirkulasjonen, spres giften raskere i kroppen. Få hunden til å 
bruke musklene minst mulig og hold den mest mulig i ro. Enten ved å bære den eller 
gå sakte i bånd. Dette er spesielt viktig ved bitt i beinet eller hos små hunder.
l Kontakt en veterinær umiddelbart og hold deg rolig. Fortell i detalj hva som har 
skjedd. Da får du tips til hva du kan gjøre og hvordan du skal gå frem.

Hoggormen

FAKTA

SPØRSMÅL: Hva er tannoppløs-
ning hos katt?

SVAR: Tannresorbsjon (TR) er en 
spesiell tannsykdom som er 
svært vanlig på katter. Ved TR 
skjer det en ukontrollert nedbry-
ting av tannsubstansen av så-
kalte odontoklaster (spesielle 
spiseceller som finnes normalt i 
tannen). Årsaken til at dette 
skjer er fortsatt uklar, men syk-
dommen kan ramme alle katter, 
uansett rase og kjønn. Vi ser dog 
at rasekatter har noe høyere inn-
sidens. 
Sykdommen utvikler seg kon-
stant, og det finnes ingen be-
handling. Den forekommer først 
og fremst på eldre katter, men 
også unge katter helt ned i ett 
års alder kan rammes. Skaden 
kan oppstå hvor som helst på 
tannen, men ofte ser vi den, like 
under tannkjøttranden, slik at 
det kan være vanskelig å opp-
dage uten en grundig undersø-
kelse med tannrøntgen. Godt 
over halvparten av alle katter 
over fem år har en eller flere ten-
ner med TR. Noen katter kan ha 
kun 1–2 tenner som er angrepet, 
mens hos andre katter kan alle 
tenner være involvert.
Vi kan få en mistanke om TR der-
som katten har kraftig tannkjøtt-
betennelse, men det er ikke all-
tid tilfelle. Kraftig tannkjøttbe-
tennelse kan også skyldes andre 
sykdommer i munnen. Det er 
helt nødvendig å ta røntgen for 
å se omfanget av sykdommen. 
Da man begynte å vie denne 
tannsykdommen oppmerksom-
het på 80-tallet, forsøkte man å 
behandle tidlige stadier, med 
tannfyllinger. Det viste seg å 
være lite vellykket. Fyllingene 
falt ut etter bare noen uker eller 
måneder fordi tannen gjennom-
går en kontinuerlig resorpsjon 
(oppløsning). Tannfyllinger har 
ingen bremsende effekt på det 
videre sykdomsforløpet. Svake/
tidlige skader kan behandles 
med fluorlakk som pensles på 
tannen, to ganger i året. Lenger 
ut i forløpet bør tennene trekkes 
for å minske ubehag og smerte 
hos katten. For dette er en til-

stand som skaper til dels store 
smerter for katten. Eiere vil ofte 
merke at katten vegrer seg for å 
spise (spesielt harde knotter). 
Andre symptomer kan være sik-
ling, anoreksi (at den slutter helt 
å spise), og /eller nedsatt all-
menntilstand.
I siste utviklingsstadiet har krop-
pen selv ordnet opp (spist opp/
oppløst hele tannen) og behand-
ling er ikke lenger nødvendig. 
Forløpet på hele prosessen fra 
det begynner til tannen er opp-
løst kan variere fra noen få må-
neder til flere år.
Ved tannrens hos katter anbefa-
ler vi alltid å ta røntgen av kat-
tens tenner nettopp på grunn av 
denne sykdommen.

Hilsen dyrlege Camilla Lilleholt

SPØRSMÅL: Foring av hund, 
hvorfor er det så vanskelig?

SVAR: For den vanlige mann i 
gata kan det være vanskelig å 
orientere seg i tilbudet av hunde 
og- kattefôr som florerer på mar-
kedet. Det selges fôr alle mulige 
steder, og felles er at de ulike 
produsentene ofte hevder at 
nettopp deres fôr er overlegent, 
og da kan det bli vanskelig å 
velge. For å kunne ta et valg, bør 
man se på oppbyggingen av 
hundens eller kattens fordøyel-
seskanal. Enkelt fortalt vil dyr 
med kort tarmkanal som ilder og 
katt, trenge fôr bestående av 
kjøtt. Hunder faller litt mellom 
to stoler i overgangen mellom 
kjøttetere og altetere. De har 
noe lengre tarmkanal og er i 
stand til å fordøye mat fra plan-
teriket. Dyr som er i stand til å 
fordøye mat fra både dyre– og 
planteriket kalles omnivore eller 
altetere. Hundens ernæring be-
står i hovedsak av tre grupper; 
proteiner, fett og karbohydrater. 
I tillegg er det behov for en del 
vitaminer og mineraler, og selv-
følgelig vann. I et godt fullfôr 
skal alt dyret trenger finnes og i 
riktige mengder. i Tillegg til 
vann.
Hilsen dyrlege Solvejg Knagen-
hjelm

Spør dyrlegene
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