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Pelsen kan fort bli sår og  
blodig når hunden klør seg 
med tenner og tunge. I noen 
tilfeller kan kløen skyldes 
eksem og tørr hud. Dyrlegene 
vet råd.

etter 
den søte 
kløe …

H
ver sommer vil noen 
hundeeiere plutselig 
oppdage et hårløst 
væskende sår med 
hissig kant på hun-
den sin. Som regel 

har de ikke merket noe spesielt dagen 
før. Hva har skjedd? Av en eller an-
nen årsak har hunden klødd, bitt el-
ler slikket på seg et overfladisk sår. 
Såret er som regel ganske ømt og 
øker raskt i omfang.

Vanlig problem. – Våteksem er et van-
lig problem hos hund, særlig i som-
mermånedene. Det vi ofte kaller våt-
eksem (akutt fuktig dermatitt, «hot 
spot») har ikke direkte noe med ba-
ding å gjøre, selv om lidelsen er vanli-
gere i varmt og fuktig vær. Det er 
derimot utslettet i huden som er 
«vått». Det er rødt, fuktig og væsken-
de, forklarer dyrlege Solvejg Knagen-
hjelm.

Hudproblemet oppstår når hunden 
selv skader huden ved å bite eller 
slikke på et bestemt område. 

– Dette er som regel forårsaket av 
smerte eller kløe. Det kan være flere 
årsaker til at smerten eller kløen 
oppstår. En ørebetennelse, et insekt-
stikk, allergi, fremmedlegemer i pel-
sen, smerter i et ledd, rifter i huden 
kan være noen eksempler på dette, 
sier Knagenhjelm.

Noen mer disponert. Hudforandringene 

man får, kan oppstå svært raskt, ofte 
bare i løpet av noen få timer. 

– Noen raser er mer disponert for 
å få våteksem, særlig de med mye og 
tett underpels, og tørr hud, sier dyr-
legen. 

Hun nevner Elghund, Collie, 
Schäferhund, St. Bernhard, Golden 
og Labrador retriever (hos disse kal-
les hot spot også for retriever ek-
sem). 

De aller fleste hunderaser kan få 
våteksem, har dyrlegen erfart. 

Behandling. – Den vanligste behand-
ling er å klippe og rense hudområdet. 
Dette hjelper huden til å få luft og 
tørke ut. Det er viktig at hele områ-
det klippes til det er omgitt av en so-
ne med frisk hud. Deretter fjernes 
skorper og størknet sårsekret. Områ-
det vaskes daglig med desinfiserende 
middel. Det er viktig å tørke huden 
godt etter at man har vasket områ-
det. Deretter påføres en salve, opply-
ser Knagenhjelm. Salven inneholder 
både kortison og antibiotika. 

– For at hunden ikke skal bite eller 
slikke på området er det viktig at den 
bruker halskrage for å forhindre vi-
dere slikking som gjør at huden ikke 
får ro til heling. 

Knagenhjelm mener også at det i 
mange tilfeller også foreligger en 
hårsekkbetennelse som må behand-
les med antibiotika (tablettbehand-
ling). Hunden Hugo på 6 år, veterinær Solvejg Knagenhjelm (t.v.) og eier Kristine Reiersen er                  enige i at etter den søte kløe kommer den sure svie.
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Denne uken er det lille Rosa som vil 
søke lykken etter en fast eier å slå seg 
ned hos. Rosa er rundt ett år gammel, 
sterilisert, ID merket og vaksinert.

Hun er leken, og kommer med 
mange gode koselyder. For tiden bor 
hun hos forvert i Kristiansand.

– Etter forrige artikkel har to av 
kattungene kommet til nye gode hjem. 
Dyrenes beskytter har mange flotte 
katter inne som kan ses på www.dbaa.
no, opplyser Maylin Gabrielsen ved 
Dyrenes beskytter.

– Vi trenger stadig flere fôrverter, 
så ta gjerne kontakt for en prat hvis 
noen der ute er interessert i høre litt 
mer om hva det går ut på, sier hun.

Leken pus  
søker hjem

Rosa (1) vil ha en fast sofa å sove i. 

Hunden Hugo på 6 år, veterinær Solvejg Knagenhjelm (t.v.) og eier Kristine Reiersen er                  enige i at etter den søte kløe kommer den sure svie.

FAKtA

l For å hindre at tilstanden skal 
komme tilbake er det viktig å prøve 
å finne den utløsende årsaken og be-
handle denne. 
l Allergier mot husstøvmidd eller 
pollen gir mye kløe og hot spot kan 
oppstå gjentatte ganger. 
l Om hunden har smerter i indre or-
ganer, i skjelettet eller i et ledd kan 
den slikke og gnage på huden i dette 
området og påføre seg en hot spot. 
l Hos noen hunder klarer man ikke 
å finne en konkret årsak, og våtek-
sem kan bli et tilbakevendende pro-
blem. I disse tilfellene er det viktig 
med god hygiene, regelmessig bør-
sting (hunder med lang pels som 
ikke får ordentlig pelsstell, og derfor 
utvikler sammenfiltrede hårmatter, 
kan rammes av hot spot) og sørge 
for optimal fôring. 
l Mange hunder kan ha god nytte 
av tilskudd av fettsyrer i maten, f.
eks. fiskeolje, fordi det vil gi en sun-
nere hud og dermed forebygge kløe.
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