
       Sommarhalvårets faror för våra husdjur 

Under sommarhalvåret finns det förhoppningsvis möjlighet till mycket 

härligt uteliv i sol och värme för oss och våra fyrbenta vänner. Dessvärre 

medför varmare temperatur och mer utomhusvistelse även faror för våra 

husdjur 

Fästingar                                                                     

Till hund kan fästingar sprida sjukdomarna borrelios, anaplasmos och TBE (det sistnämnda 

är dock mycket ovanligt). Det är sällan katter blir sjuka av fästingbett men anaplasmos 

förekommer. Dock kan en stor mängd fästingar snabbt suga sig fast på oskyddade katter, 

som kan ge upphov till andra problem.  Det finns många olika typer av fästingmedel för katt 

och hund. Vi rekommenderar att man använder registrerade (Läkemedelsverket) 

fästingmedel för hund och katt som finns att köpa på apoteket. Många fästingmedel är 

receptfria, men vissa är receptbelagda som tex tuggtabletter åt hund. Det är viktigt att inte 

använda hundens fästingmedel på katten. Läs noga på förpackningen vilket djurslag det är 

ämnat åt. 

Huggormar                                                                                            

Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. När temperaturen stiger kommer ormarna fram 

och solar för att få upp sin kroppstemperatur. Katter är generellt sett mindre känsliga än 

hundar för ormbett, men kan bli mycket sjuka.  Hundar och katter blir oftast ormbitna i nosen 

eller tassarna och kan svullna upp kraftigt på bettstället. Om ett djur blivit ormbitet är det 

viktigt att det inte rör sig. Giftet sprids snabbare från bettet ut i kroppen vid rörelse. Om det 

är möjligt ska man lyfta och bära hunden/katten. Lägg inget tryckförband, försök inte suga ut 

giftet eller liknande från bettet, låt det vara och åk direkt till veterinär. Eftersom skadorna kan 

komma flera dagar efter bettet ska du åka till veterinär även om djuret inte är påverkad. 

Giftet kan nämligen orsaka vävnadsskador och skador på hjärta, lever och njurar. När djuret 

kommer till veterinären får den bland annat dropp, antihistamin och smärtstillande och får 

stanna kvar för övervakning. Även antiserum kan ges i svåra fall.  

Geting- och bistick   

Geting- och bistick kan göra ont, men de flesta hundar och katter tolererar enstaka stick väl. 



Ibland kan man se en svullnad på stickstället, men den är oftast mindre än vid ett ormbett. 

Smärtan kan lindras med kallt vatten. Om en hund eller katt blivit utsatt för en stor mängd 

geting- eller bistick kan den bli mycket dålig och behöva  veterinärvård.  

Värmeslag     

Djur ska aldrig lämnas ensamma i solen eller bilen på sommaren, inte ens om bilen står i 

skuggan. Det är ofta varmare i bilen än man tror och risken att djuret får värmeslag är stor. 

Det räcker med omkring +15°C i luften för att temperaturen inne i bilen snabbt blir mycket 

hög. Plattnosade hundar  och katter blir överhettade fortare än andra djur. Om du misstänker 

att ditt djur fått värmeslag, flytta djuret  till en skuggig plats, lägg fuktiga handdukar på den. 

Det gäller att snabbt få ner kroppstemperaturen. Kontakta omedelbart veterinär. Förutom att 

djuret lider oerhört, kan också hjärta, hjärna, tarmar, lever och njurar ta stor skada vid för 

hög kroppstemperatur. Många svårt överhettade djur behöver sjukhusvård i flera dagar. 

Dödsfall av värmeslag förekommer varje sommar. 

Tänk också på att alltid ha med vatten till ditt djur vid alla bilturer. 

Solbränna                                                                                  

Att solen kan vara farlig för oss människor vet de flesta, men inte lika många tänker på att 

våra djur kan drabbas på liknande sätt. Hundar och katter med ljus hud och kort eller tunn 

päls är känsligare för solbränna. Mest utsatta är områdena runt mage, pung, nos och öron.  

Skador pga solbränna kan vara sveda, hudinflammationer, hudförändringar och hudtumörer.  

Man kan smörja med solkräm för barn, men som ägare är det viktigt att se till att djur som är 

känsliga för solsken vistas mest i skuggan. Bränner sig din fyrbenta vän är behandlingen 

densamma som för människor, till exempel med kylande preparat som kan köpas på 

Apoteket. 

 

Vattenfaror   

  

Algblomning 

Katter undviker för det mesta bad. Dock älskar många hundar att bada. Låt aldrig hunden 

bada i vatten där det är algblomning. Blågröna alger finns i både sött och salt vatten. Algerna 

producerar ett gift som hunden kan få i sig om den slickar i sig vatten. Även om hunden fått i 

sig bara en mun av vattnet ska du uppsöka veterinär. Hunden kan få leverskador, 

neurologiska skador och skador på mag- och tarmsystemet även vid små mängder. 



 

Saltvatten 

En del hundar som badar i saltvatten, dricker också vattnet. De kan börja kräkas. Vid stort 

vattenintag kan de drabbas av saltförgiftning. Till att börja med tar man bort mat och vatten 

under 6 –12 timmar så magen får vila sig. Om hunden då fortsätter att kräkas eller om den 

blir allmänt dålig, bör man uppsöka veterinär. Ofta behöver hunden då läggas på dropp. 

Andra badfaror 

Hundar kan få hot spot eller fukteksem om de går omkring och är våta efter bad. Typiska 

symtom är röda, ömmande områden och pälsen kring dom är ofta fuktig. För att förebygga, 

skölj hunden med rent vatten efter varje bad och torka den noggrant. Får den fukteksem ska 

man klippa eller raka bort pälsen kring det drabbade området och badda det med 

klorhexidinlösning 2 gånger per dag. Krage bör sättas på hunden som annars slickar på 

området. Vid större sår bör man uppsöka veterinär. 

Fukteksem gör ibland mycket ont och då kan man riskera att bli biten vid försök att avlägsna 

pälsen. Det är i detta läge alltid bäst att uppsöka veterinär. Ibland behöver hundar lugnande 

medel för att klara av rakningen. Hundar som badar kan också drabbas av 

öroninflammation. För att förhindra det, torka ur hundens öron efter badet med en 

bomullstuss. 

En del hundar som badar i kallt vatten kan få en svansförlamning, eller vattensvans. Det kan 

göra väldigt ont, men går över av sig själv på runt 3-7 dagar. Hunden är rädd om sin svans 

och vill ogärna sätta sig ned. Vid beröring vid svansroten kan det ömma ordentligt. Några 

kan behöva smärtlindring i några dagar. 

Grill- och picknickrester  

Ge inte hunden överblivna grillrester, speciellt inte fågel-, fläsk- och fiskben eller majskolvar. 

Symtom på att hunden har fått i sig något olämpligt är att den börjar kräkas, dricka och äta 

dåligt och har svårt att göra sina behov. Uppsök omedelbart veterinär vid dessa symtom. 

Fallskador                                                                                                                 

Under det varmare halvåret tycker många katter det är skönt att få komma ut och lufta sig på 

balkongen. Det är vanligt med fallskador främst hos katt som ramlat ner från ett öppet 

fönster eller balkong. Även om katter är smidiga djur och kända för att klara fall från höga 

höjder, kan ett fall från en balkong innebära stora skador eller till och med döden för en katt. 

Sedan år 2008 gäller Jordbruksverkets regel om att balkonger mer än fem meter över 

marken där katter vistas ensamma, måste vara försedda med nät.  



Skärsår                                                                                                                                    

Skärsår uppkommer oftare på sommaren då både vi och våra husdjur är ute mer i skog och 

mark. Ofta blöder det rikligt, varför det kan vara bra att lägga på ett bandage i 30 minuter tills 

blödningen lugnat sig. Därefter kan man undersöka såret. Stora glipande sår behöver oftast 

sys, vilket bör göras inom 8 timmar. Ett skärsår är alltid infekterat. Kontakta därför veterinär 

vid skärsår.                

Hemma apotek för hund- och kattägare                                                              

Termometer                                                                                                                                    

Bandage:                                                                                                                                      

- vet-flex                                                                                                                                     

- gasbinda                                                                                                                                  

- bomull                                                                                                            

Fästingborttagare                                                                                                          

Koksaltlösning                                                                                                                            

Klorhexidinlösning                                                                                                                    

Sax                                                                                                                                            

Pincett                                
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