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Forord

Rigtig mange dyr lever et tilsyneladende sundt og godt liv uden be-
tydelig sygdom – og heldigvis for det! Desværre er der også mange 
dyr, der i løbet af deres liv bliver syge og kommer til dyrlægen. Nogle 
bliver helt raske igen – men mange gør ikke. 

Denne bog er mit bidrag til en yderst tiltrængt debat om, hvordan vi 
holder dyr uden at påføre dem unødig sygdom, og hvordan vi kan 
behandle dem, hvis de skulle blive syge. 

Den henvender sig til alle med interesse for dyresundhed. Bogen er 
skrevet både til dig, der har dyr, som lever med sygdom uden at blive 
helbredt, og til nybagte såvel som erfarne ejere af raske dyr, der er 
interesserede i at holde sig opdateret med den nyeste viden om hundes 
og kattes pasning og pleje.

Bogen er opdelt i tre afsnit. Først en grundig gennemgang af alt, hvad 
du skal vide om, hvordan du holder dit dyr sundt og raskt, herunder 
den nyeste viden om brugen af kastration og vaccination. Derefter 
følger en beskrivelse af de væsentlige alternative behandlingsformer 
og deres anvendelse til dyr. Til sidst gennemgås en række sygdomme, 
både fra det traditionelle aspekt og fra et mere holistisk synspunkt. 
Dette afsnit er fyldt med konkrete praktiske råd om, hvad du selv kan 
gøre for at støtte dyrlægens behandling samt information om, hvor du 
kan finde yderligere hjælp.

Det er mit store håb, at bogen vil hjælpe med at forebygge og lindre 
sygdom og smerte hos de dyr, vi deler vores liv med.

Lise Bang Hansen 
Dyrlæge 
Aarhus, august 2013
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FØRSTE DEL

Det sunde dyreliv

Hvad vil det sige at leve et sundt liv som hund eller kat?

Sundhed er langt mere end bare fravær af sygdom. At leve et sundt 
liv indebærer at leve i harmoni både mentalt, emotionelt og fysisk. 
Frihed til at udfolde sig er et vigtigt aspekt af et sundt liv. Det vil 
sige motion, meningsfulde sociale relationer, mentale udfordringer 
og i det hele taget mulighed for at leve et liv i overensstemmelse med 
individets natur. Selve udgangspunktet, nemlig at vi holder kæledyr 
i vores hjem, må siges at indebære betydelige begrænsninger i dyre-
nes udfoldelsesmuligheder og måske dermed i deres sundhed. Er det 
overhovedet muligt at have et naturligt og sundt liv som indekatten, 
der aldrig får mulighed for at fange en mus? Eller som hunden, der 
kun sjældent slippes fri af flekslinen eller måske er alene hjemme i 
8-10 timer om dagen?

Om ikke andet påtager vi os ansvaret for deres sundhed, i og med at 
de, selv som voksne individer, fratages muligheden for at følge deres 
egne instinkter.

Første del kigger på, hvordan vi kan give vores dyr en livsstil, der er 
så naturlig som muligt.
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Mødet  
– den nye hvalp eller killing flytter ind

Det bliver et helt liv sammen. Hverken mere eller mindre. Det er, 
hvad vi forpligter os til, når den lille killing eller hvalp flytter ind i sit 
nye hjem. Omkring 15 år sammen, lidt mindre for en hund, måske 
lidt mere for en kat. Det er virkelig et stort skridt. Ikke bare gør vi os 
til herrer over deres liv – vores dyrs indflydelse på vores liv kan næsten 
ikke overvurderes. Det siger sig selv, at det betaler sig at gøre alt, hvad 
der står i vores magt, for at komme godt fra start og lægge grunden til 
et sundt og harmonisk samliv. 

DE ALLERVIGTIGSTE FØRSTE 16 UGER
Perioden fra den lille hvalp eller killing åbner sine øjne for første 
gang, når den er knap to uger gammel, til den er omkring 16 uger, 
kaldes socialiseringsperioden. I denne periode er hjernen utrolig flek-
sibel og åben for indtryk. Det meste, der mødes på en nogenlunde 
positiv måde inden for dette tidsrum, vil accepteres uden videre. 
Indtryk, der mødes første gang senere i livet, kan derimod være 
langt sværere at kapere og måske kræve langvarig træning. Spild 
derfor ikke denne periode. Hvalpen og killingen påvirkes af deres 
omgivelser, længe før de kommer hjem til dig. De lægger mærke 
til, hvordan deres mor reagerer over for mennesker, over for frem-
mede, over for andre dyrearter og så videre og så videre. Du får så 
meget forærende, hvis du anskaffer en velstimuleret lille nysgerrig 
og selvsikker hvalp eller killing frem for den mere forskrækkede, 
der bare har ligget hos sin mor i stalden eller kennelen, indtil den 
hentes af de nye ejere. Et ”køkkengulvsopdræt” giver langt den 
bedste forudsætning for god mental sundhed resten af livet. Hvalpe 
og killinger skal håndteres, fra de er helt unge, vænne sig til skram-
len og lyde, børn med hurtige bevægelser og høje stemmer, store 
mænd med dybe stemmer, at tages lidt væk fra søskendeflokken og 
så videre. Flere studier har påvist, at hvalpe, der tages op og er i 
menneskehænder, fra de er et par dage gamle, er tættere knyttet til 
mennesker resten af deres liv end hvalpe, der ikke får denne helt 
tidlige prægning. 



12 Det sunde dyreliv - Mødet

SPILD IKKE TIDEN
I Danmark er det ifølge dyreværnsloven ulovligt at tage killinger fra 
deres mor, før de er fyldt 12 uger, og hvalpe før de er fyldt otte uger. 
Jeg vil stærkt anbefale, at du henter dit nye familiemedlem, så snart 
det når denne alder. Det behøver ikke at blive et problem, at der må-
ske er gået en måned ekstra, hvis hvalpen eller killingen holdes under 
familiære forhold, indtil den afhentes, men det er altså værdifuld tid, 
der ikke bør spildes, hvis det overhovedet kan undgås. Hvis hvalpen, 
du har udset dig, når at fylde fire måneder, før det passer med dine 
ferieplaner at tage den med hjem, så overvej lige en ekstra gang, om 
ikke der er en anden hvalp, der passer bedre. Måske næste år.

DEN STORE BESLUTNING 
Besøg altid kuldet, før hvalpene eller killingerne er klar til at blive 
taget fra deres mor. Hvis du er taget af sted i forventning om, at du 
skal hente en ”flyvefærdig” killing eller hundehvalp med hjem, kan 
det være utrolig svært at gå tomhændet derfra, selvom du måske bli-
ver opmærksom på noget, der burde få dig til at gå igen og se dig om 
efter et nyt familiemedlem et andet sted. Besøg derfor stedet første 
gang bare for at kigge og danne dig et indtryk. Sørg for at møde mo-
deren, og naturligvis helst også faderen, hvis det er muligt. De små 
babyer er altid uimodståeligt søde, men moderen vil give dig et bedre 
indtryk af, hvordan de vil udvikle sig, når de bliver voksne. Så kig 
godt på hende også. Er hun sky og reserveret eller venlig og social? Et 
nyt studie har påvist at hvalpekøbere, der ikke ser hvalpens forældre, 
har større risiko for at få en hvalp, som senere udvikler alvorlige ad-
færdsmæssige problemer. Det er naturligvis umuligt at sige, om disse 
kommende hvalpeejere bare har mere hundeforstand og således er 
mere kompetente og bevidste hundeejere, eller om købere, der har 
set hundeforældrene og fået hvalpen med hjem, simpelthen har købt 
bedre hvalpe. Det ene udelukker jo heller ikke det andet. Men husk 
at fokusere mindst lige så meget på moderen som på hvalpene. Tal 
med opdrætteren om forældrenes helbred og personlighed. Dan dig i 
det hele taget et indtryk af moderen, kuldet og stedet – og tag så hjem 
igen og tænk lidt over det, før du tager en beslutning. Det kan være en 
god ide at besøge kuldet flere gange. Og at besøge flere kuld.
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EN GOD START
Når dagen kommer, og du tager af sted for at hente din nye killing 
eller hvalp, så vær parat til at aflyse, hvis der viser sig at være opstået 
nogen form for sygdom. Øjenbetændelse, nysen, hoste, diarré med 
mere er grund nok til at udskyde afhentningen. Hvalpe og killinger 
skal være raske, når de flytter til deres nye hjem. Måske er det en ba-
nal infektion, der er ovre om et par dage, i så fald kan du jo komme 
igen. Måske er det derimod de første tegn på mere kroniske proble-
mer. Tag altid kun et helt raskt dyr med hjem. 

HVALPEN
 UD AT MØDE VERDEN

Den vigtige tidlige socialisering fortsætter naturligvis, når 
I kommer hjem. Det er i høj grad de første 3-4 måneder 
i hvalpens liv, der afgør, hvordan de næste 10-15 år kom-

mer til at forløbe. Betydningen af en god socialiseringsproces kan 
simpelthen ikke overdrives. Den investering i tid og træning, du læg-
ger i din hundehvalp, kommer mange, mange gange igen i form af 
en omgængelig og uproblematisk voksen hund. Sørg for, at hvalpen 
kommer ud, kører bil, går på græs, grus, asfalt, trapper og broer. 
Hilser på dyr og mennesker i alle afskygninger. Knallerter, krykker, 
kørestole, kasketter. Containere, presenninger, skud og tordenvejr. 
Støvsuger, kost og tørrestativ. Cykler, busser, tog, trillebør og jetjager. 
Det er nu, det skal opleves. Det kan alt sammen være meget farligt, 
hvis det først mødes for sent i livet. Og som nævnt er det allerede ved 
at blive sent, når hvalpen når fire-månedersalderen. Nogle ejere giver 
den hele armen og spiller trompet og blæser i skraldere. Du kan også 
købe en cd med alle mulige lyde herunder nytårsfyrværkeri. Jeg ken-
der rigtig fine opdrættere, der spiller denne cd jævnligt for hvalpene, 
allerede mens de ligger og dier.

SØRG FOR POSITIVE OPLEVELSER
Du må naturligvis aldrig skræmme hvalpen. Lad være med at hive 
eller bære din hvalp hen til noget, den er lidt utryg over for. Vær selv 
rolig og uberørt og bliv på den afstand, hunden er nogenlunde tryg 
ved. Giv den tid til selv at gå nærmere, og beløn den gerne for at gøre 
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det. Ligesom det er vigtigt med gode oplevelser, der kan lagres resten 
af livet og krydses af på ”ikke farlig”-listen, lige så vigtigt er det na-
turligvis, at hvalpen ikke forskrækkes og husker den dårlige oplevelse. 
Hold hele tiden øje med, hvordan den reagerer, og stop, før det bliver 
for meget. Det er uhyre vigtigt, at den får hilst på hunde af begge køn 
og af alle racer og størrelser – men sørg lige for at tjekke med ejerne, 
før I når helt derhen, at de er søde og ikke af den mere sjældne, hval-
pesure slags.

EN LILLE HUND ER OGSÅ EN HUND 
Meld jer så hurtigt som muligt til et hvalpesocialiseringshold, hvor 
de små kan få udviklet deres sociale kompetencer. Jeg oplever tit, at 
ejere af store hunderacer er meget opmærksomme på vigtigheden af 
træning, stimulering og socialisering, men at det nogle gange ikke får 
den topprioritet, det fortjener, hos små hunde. De kan jo bare holdes 
i flekslinen og tages under armen, hvis der skulle opstå problemer, 
ikke? Nej! For en hund af en lille race er træning og god socialisering 
mindst lige så vigtigt. Verden kan virke meget overvældende for en 
lille hvalp. Det er nemt at blive livsforskrækket, når alle de andre 
hvalpe, der tonser rundt, er kæmper, og man i øvrigt hele tiden bæ-
res, så man ikke selv kan lære at forholde sig til verden. En lille hund 
er også en hund. Og en hund, der bjæffer rasende af enhver anden 
hund, der nærmer sig, er bange og stresset.

UDEN BÅND, DER BINDER
Lad din hvalp løbe frit hver dag. Jeg har det rigtig dårligt med fleks-
liner og ville gerne kunne afskaffe den opfindelse. En fleksline må 
aldrig bruges på fortove, stier, grusveje eller andre steder, hvor der 
færdes andre. Adskillige hunde er blevet dræbt, fordi ejeren ikke hav-
de mulighed for at reagere i tide ved lynhurtigt at trække hunden til 
sig. En fleksline kan for eksempel bruges til træning på åbne områder. 
Til gengæld kan en tur i skoven i fleksline på ingen måde erstatte en 
rigtig luftetur, hvor hunden løber frit og allerhelst får leget med andre 
hunde. En hund bør ikke leve sit liv i snor, bare fordi den ikke har 
lært at omgås andre hunde fornuftigt, eller fordi den ikke har lært at 
komme, når man kalder. I gang med træningen. Indtil din hund har 
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lært at komme, når du kalder, må du finde sikre steder, hvor du kan 
slippe den løs hver dag. Det er ikke nok, heller ikke for en lille hund, 
at løbe løs i haven derhjemme.

RETTEN TIL AT FÆRDES FRIT
Det er et stort problem, at det i sommerhalvåret kan være svært 
at finde steder, hvor hunde overhovedet må være fri. Vi nærmer 
os som samfund efterhånden japanske forhold, hvor hunde (også 
velopdragne hunde) bare altid skal være i snor, og hvor der bruges 
kræfter og mandskab på at patruljere offentlige områder på jagt 
efter en hund uden snor. Det er ikke bare synd og skam, det er 
også tåbeligt og helt unødvendigt. Det var måske ikke min plan at 
skrive en bog, der ligefrem opfordrer til civil ulydighed, men det 
nytter simpelthen ikke noget at holde en hund i snor i et halvt år. 
Så mange og store hundeskove er der altså ikke. Så må man sno 
sig. Det kan godt være, det ikke passer dig at gå tur med hunden 
klokken seks om morgenen eller klokken ti om aftenen, men i visse 
områder på visse tidspunkter af året kan det være nødvendigt. El-
lers må vi starte en græsrodsbevægelse og forlange plads til dyrene, 
sund fornuft og lidt perspektiv i tingene. 

EN BABY I HUSET
At have en lille hundehvalp er ikke så forskelligt fra at have en baby. 
Forskellen er, at fasen er meget kortere. Der vil her kun være tale 
om nogle uger, hvor de kræver 100 procent opmærksomhed. Brug 
en ferie på hvalpeprojektet. 2-3 uger derhjemme, hvor hvalpen gøres 
renlig på bekostning af din nattesøvn, og hvor I lærer hinanden at 
kende og opbygger en lille rutine. 

AT VÆRE ALENE ER NOGET, DER SKAL LÆRES 
Allerede efter nogle dage kan du begynde at lade hvalpen være alene 
hjemme i 10-15 minutter ad gangen. Kom tilbage på et tidspunkt, 
hvor den er rolig og ikke står og piber efter dig. Stort set alle de hun-
de, jeg har haft i behandling på grund af alene-hjemme-problemer, 
har udviklet problemet, fordi ejeren var arbejdsløs, på barsel eller lig-
nende, mens hunden var ung. Pludselig var de langt ude over sociali-
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seringsfasen, og så er det bare svært (og kræver langt mere målrettet 
og langvarig træning) at lære nye ting. Selvom du ikke behøver at gå, 
så udnyt socialiseringsfasen til at få lært den at være alene hjemme. 
Selvfølgelig kan en hvalp, der er ældre end fire måneder, eller en 
voksen hund for den sags skyld, stadig lære nye ting. Du får det bare 
næsten forærende, hvis du husker at få det med før. Så få det krydset 
af på listen. Se også afsnittet om adfærdsproblemer side 269.

VERDEN ER GOD – DET SØRGER DU NEMLIG FOR 
Husk, at din hvalp er et lille barn. Vær rolig, kærlig og konsekvent. 
Den skulle nødigt blive utryg eller bange for dig. Det giver ikke mere 
mening at skælde ud på en hvalp, der tisser på gulvet, end på en 
baby, der tisser i bleen. Brug positiv forstærkning i form af ros og 
måske godbidder til stille og roligt at vise din hvalp, hvordan tin-
gene fremover skal gøres. Tag den med alle steder, men undgå store 
forskrækkelser.

ONDT FOR TÆNDER
Hvalpe lider i varierende grad af gener ved tandskifte. Du behøver 
ikke gøre andet end at sørge for, at de har adgang til legetøj af forskel-
lige materialer, som de kan gnave i. Lad være med at overreagere, 
hvis hvalpen bruger dine hænder til at lindre tandkløen. Den ”bider” 
ikke. Der er ingen grund til at skælde ud. Gnaveriet skal nok fortage 
sig, når tandskiftet er overstået. Håndrifter og småsår hører med til 
det at have hvalp – bær dem med godt humør. 

 
Sovetid
 – SAMMEN

Små dyrebørn bliver overvældede og trætte. Forstyr ikke en sovende 
hvalp, og tillad ikke at andre gør det. Når den første nat kommer, så 
husk, at hvalpen formentlig aldrig har været helt alene. Nogensinde. 
Den har hele livet sovet i en varm hyggelig klump sammen med sin 
mor og søskende. Hvis du i forvejen har afgjort, at din hund de næ-
ste mange år gerne må sove enten i sengen eller i sin kurv på gulvet 
i soveværelset (gerne lige ved siden af sengen, så du kan sove med 
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en hånd i kurven), vil den første nat formentlig slet ikke være noget 
problem. Den vil sove hyggeligt sammen med sin nye flok, og du vil 
yderligere have den fordel, at du kan mærke, så snart den vågner og 
bliver urolig, så I kan komme hurtigt ud at tisse, før uheldet sker.

 – ELLER ALENE 
Hvis det derimod er vigtigt for dig, at hunden sover i et andet rum, må 
du forberede dig på, at det for nogle hvalpe vil være noget af et chok. 
Det er et temperamentsspørgsmål, om du lader den klynke eller hyle, 
indtil den falder til ro, eller om du i starten selv sover på en madras 
i bryggerset med en hånd i kurven. Uanset hvordan du gør, skal det 
nok komme til at fungere i løbet af nogle nætter eller uger. Lad bare 
for alt i verden være med at gå derud, hver gang der kaldes. Beslut dig 
for, om du er der eller ikke er der, men lær ikke din hund, at det virker 
at hyle efter dig. Hvis du har besluttet, at din hvalp skal sove alene 
fra den første nat, så sørg for, at den har et tæppe, der lugter dejligt 
trygt og hjemligt, med fra opdrætteren. Hvis din opdrætter ikke har et 
tæppe, du må få, så giv dem selv ét et par dage før du henter hvalpen 
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og bed om, at det lægges ned i hvalpekassen. En radio eller et tikkende 
ur kan også give lidt beroligende lyd. Endelig vil jeg forslå Bachs nød-
hjælpsdråber på en godbid ved sengetid (hvad er nu det for noget? Det 
får du mere at vide om i bogens anden del). Hvis der er megen hylen 
den første nat, kan du overveje at opsætte en såkaldt adaptil diffuser i 
det rum, hvor hvalpen sover (se side 285). Det homøopatiske lægemid-
del Ignatia hjælper mod akut hjemve. Giv Ignatia 200C eller 1M ved 
sengetid, hvis din hvalp skal sove alene og har meget svært ved at falde 
til ro. For yderligere detaljer om disse hjælpemidler se afsnittene om 
Bachs blomstermedicin side 161 og homøopati side 133.

Hvis hvalpen skal sove alene i et andet rum fra starten, kan det være 
en god idé at stille vækkeuret til at vække dig et par gange i løbet af 
natten og tage den ud at tisse. Lad være med at hilse eller kæle for 
meget med den på de tidspunkter, det er bare en tissetur. Lad også 
være med at gå derud, mens den hyler. Vent, til der er ro. 
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SPISETID
Rigtig mange hvalpe får diarré i løbet af den første uge i deres nye 
hjem. Det er der egentlig ikke noget at sige til. Sørg for at få noget 
foder med hjem fra opdrætteren, så hvalpen oven i alle de andre for-
andringer ikke også skal omstilles til nyt foder med det samme. Hvis 
du gerne vil ændre kosten, så gør det gradvist over et par uger ved at 
blande det kendte foder sammen med stigende mængder af det nye.

Hvalpe skal fodres efter princippet ”lidt og ofte”. Fjern skålen, når 
den forlades. Du undgår problemer med kræsenhed i fremtiden, 
hvis du lærer hunden at komme glad og sulten, når maden er klar. 
Mange hunde udvikler beskyttende adfærd over for deres mad og 
kan finde på at knurre, hvis nogen kommer for tæt på. Det undgår 
du nemt ved en gang imellem, når hvalpen spiser, at forstyrre den 
lidt med en lille overraskelse. Gå over og flyt lidt på skålen og læg 
lidt ekstra lækkert oveni, mens du gør det. Så lærer den hurtigt, at 
det slet ikke er en trussel, men tværtimod er en rigtig god ting, når 
mennesker forstyrrer ved spisetid. Hvis du har flere hunde, bør de 
fodres hver for sig. Selvom de ikke udviser aggression over for hin-
anden eller viser tegn på at tage hinandens mad, vil konkurrencen 
omkring mad nemt kunne føre til, at de sluger maden og måske 
overspiser i stedet for at levne.

KILLINGEN
HVIS ER DU? 

Katte er af natur ikke flokdyr. Derfor er det ikke nødvendig-
vis så stressende, som man skulle tro for en lille killing at bli-
ve fjernet fra kuldet. Den er formentlig indstillet på at skulle 

”alene ud i verden”. Selvom katte altså af natur er solitære individer, 
betyder det naturligvis ikke, at de ikke kan være kælne eller sociale 
eller sætte pris på selskab fra mennesker eller andre dyr. Selvfølgelig 
kan de det. Det betyder blot, at de er indstillede på at være alene og 
ikke er afhængige af selskab helt på samme måde, som hunde er. 

Bachs nødhjælpsdråber (som jeg vender tilbage til i bogens anden del, 
se side 161) og det beroligende feromon feliway (se side 285) kan lette 
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overgangen, hvis din killing alligevel virker meget stresset, for eksem-
pel hvis I skal køre langt for at komme hjem.

Jeg vil i de fleste situationer anbefale, at killingen holdes inde i star-
ten. Først og fremmest er det vigtigt, at den har lært, hvor den hører 
til, før den lukkes ud. Hvis den bliver forskrækket af en anden kat eller 
af en bil på den første tur udenfor, skulle den jo gerne løbe hjem igen 
i stedet for at gå i panik og løbe væk. Der er imidlertid også andre 
gode grunde til at holde killingen inde i en længere periode. Disse 
diskuteres i afsnittet om neutralisering side 107.

Læs mere om god killingepleje i afsnittene kost og vaccination.

EN NY KILLING I FLOKKEN
Problemer i forbindelse med introduktion af en killing i et nyt hjem 
opstår oftest, hvis der i forvejen bor katte i huset. Hvis du allerede 
deler dit hjem med en eller flere katte og anskaffer en ny killing, 
så vær opmærksom på, at der her kan være en interessekonflikt. 
Vi vil gerne holde flere katte sammen, men katte er fra naturens 
side ikke flokdyr, og i mange tilfælde kan det stresse kattene at bo 
tæt sammen. I de fleste situationer kan de lære at leve fredeligt side 
om side, men en ny killing i huset vil rykke balancen og kan være 
anledning til stressreaktioner fra de andre katte, hvad enten de til-
syneladende reagerer direkte over for killingen eller ej. Sørg for, at 
alle kattene altid har mulighed for at komme væk, være alene og 
undgå konfrontationer. Der findes en række hjælpemidler, der kan 
hjælpe alle gennem omstillingen. Læs mere om disse i afsnittet om 
Bachs blomstermedicin samt beskrivelsen af brugen af kosttilskud 
og feromoner side 281.

SÅDAN SER STRESS UD
Når en ny killing introduceres, ændres dynamikken i katteflokken, 
og det vil ofte stresse de andre katte. De mest typiske stressreak-
tioner hos kat viser sig enten som urinvejsproblemer, enten i form af 
blærebetændelse eller ved, at katten pludselig at begynde at besørge 
uden for kattebakkerne, eller hudproblemer som for eksempel over-
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dreven soignering, hvor pelsen på nogle områder måske ligefrem 
slikkes helt af. Hvis du ser nogen af disse symptomer, så vær op-
mærksom på, at de er typiske stressreaktioner hos katte. Du kan 
læse mere om de pågældende sygdomme i afsnittene om urinvejs- og 
hudsygdomme i bogens tredje del. 

 
Hvalpens og killingens helbred

Ligesom små børn har killinger og hvalpe et umodent immunsy-
stem, der skal lære verden at kende. Det kan hos både menneske- 
og dyrebørn give sig udslag i uskyldige og ufarlige reaktioner som 
forbigående øjenbetændelse, diarré eller udslæt. Dertil kommer, at 
dyrebabyen helt skifter miljø, med de fysiske og psykiske stresspå-
virkninger det indebærer.

DÅRLIG TIMING
Uheldigvis sker flytningen til det nye hjem ofte, netop som hvalpen 
eller killingen er blevet vaccineret hos opdrætteren. Vi ved, at der 
sker en generel undertrykkelse af immunsystemet på dag 3-14 efter 
en vaccination. Det vil sige, at hvalpen eller killingen er meget mere 
udsat i denne periode. Det er unægteligt det mest uheldige tids-
punkt at flytte på! I kapitlet om vaccination kommer jeg nærmere 
ind på, hvordan vi kan tilstræbe at undgå dette uhensigtsmæssige 
sammenfald. Det homøopatiske lægemiddel Thuja 200C er altid 
en god støtte til nyvaccinerede dyr. Giv 2-4 doser fordelt over et 
par dage (se afsnittet om homøopatisk medicin side 149). Tilskud 
af echinacea urtetinktur, der kan købes i de fleste helsekostbutik-
ker, kan også hjælpe med at styrke immunsystemet i denne sårbare 
periode. Giv et par dråber på en godbid 2-3 gange om dagen. Hvis 
hvalpens eller killingens mave reagerer på omskiftningen, kan det 
være en god idé at tilsætte et probiotika (gode tarmbakterier) til 
kosten i nogle dage eller uger.

DIARRÉ
Sammenfaldet af, at immunsystemet er undertrykt på grund af 
vaccination, omstilling fra mælk til fast føde, eventuelt foderskift 
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ved flytning til nye ejere og hele den fysiske og psykiske stresspå-
virkning, der er uundgåelig, når den lille hvalp eller killing flytter 
til et helt nyt miljø, gør det i grunden ikke så mærkeligt, at mange 
får diarré i løbet af de første dage eller uger i det nye hjem. Hvis 
det sker, hjælper det at fjerne tørfoderet og skifte til letfordøjelig 
fedtfattig skånekost (kylling og ris er klassisk og god skånekost), 
som gives i hyppige små portioner. En lille smule mad hver eller 
hver anden time tåles meget bedre end større måltider. Sørg for, 
at dyret stadig drikker vand, og overvej at give probiotika (gode 
tarmbakterier). Disse forhandles blandt andet af din dyrlæge og 
vil, afhængigt af produktet, ofte også indeholde et bindemiddel, 
der beskytter tarmslimhinden. Homøopatisk medicin kan også 
være en stor hjælp for fordøjelsen under denne omstillingsperiode. 
Der står meget mere om homøopati, og hvordan du kan bruge det 
til at styrke dine dyrs helbred, i bogens anden del, men hvis din 
hvalp eller killing får diarré, så prøv i første omgang det homøo-
patiske lægemiddel Capsicum 30C (læs mere på side 215). Du kan 
også bruge Bachs nødhjælpsdråber. De har en generel effekt på 
problemer forårsaget af akut stress. Hvis afføringen er vandig, og 
der måske også er opkast, kan du i stedet prøve det homøopatiske 
lægemiddel Arsenicum album 30C.

Hvis der er blod i afføringen, eller hvis din hvalp eller killing virker 
slap eller dehydreret, må I straks til dyrlægen. I mange tilfælde af 
”babydiarré” vil det dog ikke være nødvendigt. 

 
Det første dyrlægebesøg

HVALPEN
Som regel vil hvalpen være mikrochippet og have fået sin 
første vaccination, når du henter den. Måske vil du allige-
vel vælge at tage den med til din dyrlæge i løbet af de første 

dage for at få den undersøgt, introducere dem for hinanden og få gode 
råd om pasning og pleje. Måske vælger du i stedet at vente 3-4 uger, 
indtil den skal have sin anden vaccination, før I tager til dyrlægen 
for første gang. Hvis du, som jeg anbefaler i afsnittet om vaccination, 



25Det sunde dyreliv - Mødet

udskyder den første basisvaccination, vil det første dyrlægebesøg for-
mentlig ligge allerede et par uger efter, at du har fået hvalpen hjem. 
Alle hvalpe skal ifølge dansk lov mikrochippes og ansvarsforsikres, så 
det har du formentlig allerede styr på på det tidspunkt. Det kan være, 
du har specifikke spørgsmål om din hvalps reaktioner eller sympto-
mer. Ellers må du sørge for at få spurgt om den vigtige hvalpeorme-
behandling, og hvis du ikke allerede har tilmeldt jer et hvalpehold, så 
kender jeres dyrlæge sikkert gode hundetrænere i lokalområdet.

Vaccination er der rigtig meget at sige om, derfor går jeg i detaljer 
med emnet på side 51. Her skal blot nævnes de vaccinationer alle 
hvalpe bør have, nemlig hundesyge, parvovirus og smitsom leverbe-
tændelse. Disse gives samlet i én sprøjte. Hvis du skal have hvalpen 
med til udlandet inden for de næste par måneder og derfor også har 
brug for rabiesvaccinationen, så forsøg at adskille den så meget som 
muligt fra de andre vacciner. Der skal helst gå mindst en uge mellem 
de to stik – og gerne meget længere. Hvis dine rejseplaner er mere 
vage eller ligger længere ude i fremtiden, så vent. I kan altid vaccinere 
mod rabies indtil tre uger, før I rejser.

Som nævnt er hvalpens immunsystem undertrykt i perioden fra 3-14 
dage efter vaccinationen. Den bør af adfærdsmæssige hensyn ikke iso-
leres i denne periode. Du kan hjælpe immunsystemet i dagene efter 
vaccination ved at give det homøopatiske lægemiddel Thuja. Læs me-
get mere om homøopati på side 57.

KILLINGEN
Jeg vil i dette indledende afsnit blot nævne de vaccinationer, 
din killing skal have alt efter forholdene. Men der er meget 
meget mere, der er værd at vide om vaccination, sterilisation 

og kastration. Disse emner bliver uddybet på side 51 og side 107.

Hvis din killing kommer ud, skal den hurtigst muligt vaccineres mod 
kattesyge og katteinfluenza, og du skal sørge for at få den neutralise-
ret, før den bliver kønsmoden, som regel ved 5-6-månedersalderen. 
Hvis din killing derimod skal være indekat, kan du vælge, om du vil 
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vaccinere, og du kan som regel vente et par måneder længere med at 
neutralisere. Det er en god ide at få din kat mikrochippet eller øreta-
toveret, uanset om den kommer ud eller ej – det kan være afgørende, 
hvis den en dag skulle slippe ud ved et uheld. Derudover bør alle kil-
linger ormebehandles (se side 88). 




