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Når hunden
«vaser»
Den glemmer om den har spist, og er
egentlig ikke helt sikker på hvem som eier
den. Hunder som går i «vasen», er en av
flere alderssykdommer hos de firbeinte.
Men også katter lider av alderdom.
Tekst: Birte Hegerlund Runde Foto: NTB Scanpix

A

gderpostens Dyrleger
ved Agder Dyreklinikk har det siste
året fått en del henvendelser som er
knyttet til alder og
alderdom. Nå tilbyr de alderdomssjekk av både hund og katt.
Kan gjøre noe. – Grunnen til at det er
viktig å ha økt fokus på geriatri hos
våre firbeinte, er hovedsakelig fordi
mange av de symptomene som eiere
kanskje avskriver som «men han begynner jo å bli gammel», faktisk i
mange tilfeller er mulig å gjøre noe
med, sier Solvejg Knagenhjelm ved
Agder dyreklinikk.
Riktig behandling kan bety økt
livskvalitet for den firbeinte, men kan
også gi et par ekstra gode jaktsesonger før pensjonisttilværelsen inntas
for godt.
Relativt enkle grep kan også gjøre
hverdagen lettere med en aldrende
hund i hus.
Beveger seg saktere. En av de vanligste problemstillingene er at hunden
begynner å bevege seg saktere. Det
kan være snakk om kun små forand-
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våre

ringer, som ofte er synligere etter
hunden har vært i ro. Stivhet og eventuelt halthet og problemer med å gå i
trapper eller å hoppe inn og ut av en
bil, er veldig vanlig etter hvert som
hunder eldes.
– Dette skyldes ofte slitasjegikt og
hunder som får riktig behandling med
slike problemer vil veldig ofte kunne
få «en ny vår». Noe muskelsvinn, spesielt i bakparten er vanlig etter hvert
som hunden er mindre aktiv, men blir
dette for uttalt kan det tyde på et problem, sier dyrlegene Knagenhjelm og
Lilleholt.
Tunghørt. Det er vanlig at eldre hunder
blir tunghørte, men en veterinærundersøkelse bør utelukke andre årsaker
til hørselstapet. Dersom det er snakk
om et aldersrelatert hørselstap er det
viktig å ta hensyn til dette og beskytte
hunden fra farlige situasjoner, for eksempel i forhold til trafikk den ikke
lenger er i stand til å høre.
– I tillegg er det mulig å lære en eldre hund alternative kommandoer for
blant annet «sitt» og «bli», hvor man
bruker kroppsspråk i stedet for stemmen, sier dyrlegene.
Gammel og grå. Grå hår i ansiktet, og
noen ganger også på kroppen, begynner gjerne så smått i 5–6 års alderen,
og er ikke noe å bekymre seg over.
Dersom øynene endrer utseende og
blir grålig blakket like bak pupillen,
kan dette også være snakk om en vanlig aldersrelatert «blakking» av linsen.
Selv om det er ufarlig vil en blakket
linse kunne gå ut over synet, og spesielt nattsynet vil kunne svekkes. Slike
forandringer på øyet kan nok uansett
være lurt å ta en titt på, sier Lilleholt,

da blakking av linsen lett kan forveksles med andre problemer med
øyene.
– Endring i appetitt, kroppsvekt,
drikke eller tisselyst er symptomer
som kan være vanlig hos eldre hunder og som lett kan «tilskrives» hundens økende alder av eier. Dette er
imidlertid symptomer man skal ta
på alvor sier Knagenhjelm.
Slike symptomer kan skyldes alt
fra dårlige tenner, som er et problem
hos eldre hunder, til problemer
knyttet til stoffskiftet.
Hund med demens. Hunder kan, som
også mennesker, få aldersrelatert demens. Dette er en diagnose som stilles ved å utelukke andre årsaker til
de aktuelle symptomene. De vanligste symptomene er desorientering,
for eksempel at hunden plutselig har
problemer med å orientere seg omkring i huset eller ikke kjenner igjen
familiemedlemmer. – Det er også
vanlig at man ser endret søvnmønster, for eksempel ved at hunden kan
begynne å vandre rundt i huset om
natten eller sover mer eller mindre
enn vanlig, presiserer Knagenhjelm.
Å ta vare på en gammel hund, er
annerledes en tiden da den var en
leken og ung valp.
– En helsesjekk for å avdekke aldersrelaterte problemer vil kunne
hjelpe eier med å tilby behandling
der det er aktuelt, for eksempel dersom hunden har slitasjegikt, få tips
om tilrettelegging for eksempel ved
hørselstap, stadfeste at en endring
er ufarlig som ved linseblakking, eller å sørge for at en gammel og syk
hund får ende sine dager på en verdig måte, sier Knagenhjelm.

Hunder blir også gamle og glemske. Om denne hunden,
alderssjekke kjæledyret ditt.	
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Kan hunder få Paracet?
SPØRSMÅL: Hunden min hadde
det vondt i går etter tur, så jeg ga
han en Paracet. Men jeg så hørte
jeg i dag at det var kanskje ikke
så lurt?
SVAR: Paracetamol skal ikke brukes på hunder eller katter. Det viser
seg at de tåler dette mye dårligere
enn oss mennesker, og kan være
skadelig for lever og nyrer. Snakk
heller med din dyrlege om å ha en
resept på egnet smertestillende til
hund, som du kan ha i førstehjelpsskrinet deres. Det er viktig å snakke
med en dyrlege før man administrerer medisiner beregnet for mennesker, da mange medisiner ikke
tåles av dyr.
Hilsen Solvejg Knagenhjelm
SPØRSMÅL: Jeg har en dvergvedder kanin på 2 år, som den siste
tiden har begynt å spise mindre.
Hun er ellers i vigør, men hun spiser ikke gulrøttene jeg gir henne
som hun pleier, og jeg ser at
mengde pellets er også mindre.
Det virker litt som hun har problemer med munnen når hun prøver å spise. Hva kan være galt?
SVAR: Jeg tenker det er viktig at du
får kaninen sjekket så snart som
mulig hos en dyrlege. Når man
som eier merker at noe er unormalt med sin kanin eller gnager, er

det som oftest alvorlig. Disse type
dyr vil skjule sykdom så lenge den
kan, da instinktene deres forteller
dem at de må skjule det i fare for
at de kan tas av rovdyr. Det første
jeg tenker på når jeg leser spørsmålet ditt er tennene på kaninen
din. Kaniner og gnagere har tenner
som vokser hele livet. De kan sammenliknes med våre negler. I en
normal munn vil de slipes ned når
den spiser, men det viser seg at det
er mange kaniner og gnagere har
ikke rette tenner og/eller normal
bitt: dette fører til at tennene vokser utover det normale. Til slutt vil
dyret ha problemer med å plukke
opp og tygge maten, og til slutt
også til å drikke vann. Det er relativt enkelt å få de slip ned hos en
dyrlege, men man må oftest bruke
narkose.

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!

FAKTA

Geriatri hos dyr

l Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, som en tommelfingerregel eldre enn syv år hos hund.
l Det er en mer «utydelig» gruppe enn hos oss mennesker siden det
er ganske stor rasevariasjon og store raser eldes generelt tidligere enn
de små.
l Agder dyreklinikk vil ha fokus på geriatri i en kampanje som starter
i oktober.
l Både hunder og katter tilbys alderdomssjekk på klinikken.
l Slitasjegikt og dårlig hørsel er vanligste alderdomsplager hos hunder.
l Vanligste sykdommer hos gamle katter, er kronisk nyresvikt, hypertyreose, diabetes og tannproblemer. Disse har vekttap som et viktig
symptom. En eldre katt som tar av seg bør alltid sjekkes av veterinær.

som er delvis påkledd på café, har begynt å «vase», vites ikke. Dyrlegene ved Agder dyreklinikk ønsker å

