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Pressmeddelande 
Stockholm, 28 oktober 2016 

 

Happy Halloween – farliga fynd i hundars magar 

Varje år dör hundar till följd av att ha ätit föremål som inte kan passera igenom hela mag- och tarmkanalen. 

Hundar har en förmåga att sätta i sig allt möjligt de hittar på marken. På AniCuras djursjukhus och kliniker runt 

om i Sverige söker varje år mängder av djurägare hjälp för att deras fyrbenta vänner har stoppat i sig något 

olämpligt. Synålar, klockor, tamponger, kinderäggleksaker och trosor är bara några exempel på föremål som 

fått avlägsnas från djurs mag- och tarmkanaler med operation.  

– Jag har sett fler fall av märkliga föremål än jag kan räkna till. Trosor, strumpor, tamponger, stenar och majs-

kolvar är rena vardagsmaten. Det är sanslöst vad hundar sätter i sig. Ibland får fynden en att dra på smilbanden 

mitt under pågående operation. Bland annat har jag opererat ut flertalet kinderägg, helt intakta så att man har 

kunnat öppna dem och montera ihop leksaken efteråt, säger Karin Löfqvist, chefsveterinär på AniCura 

Djursjukhuset i Hässleholm. En kollega fick sig en överraskning då en liten dödskalle med tillhörande plastskelett 

plockades ut ur en glupsk hund. Det var lite extra roligt eftersom detta till råga på allt skedde under Halloween, 

fortsätter Karin.  

Det hör till ovanligheterna att djur avlider till följd av att de svalt något, men det är ändå viktigt att man söker 

vård om man misstänker att djuret fått i sig något olämpligt. Handlar det om ett föremål utan vassa kanter som 

djuret nyligen satt i sig, kan man ofta få det att kräkas upp föremålet. Detta görs med hjälp av läkemedel som 

framkallar kräkning och som ges hos veterinär. Kan man inte få upp föremålet genom kräkning kan man ibland 

gå ned med videokamera, s.k. endoskop och fiska upp föremålet från magsäcken med en liten tång.  

Inte sällan händer det att föremålet i fråga passerar ut från magsäcken till tunntarmen och har man otur kan 

det fastna och ge upphov till intensiva kräkningar och allvarlig sjukdom. I de här fallen måste i regel föremålen 

avlägsnas genom operation. 

– Det är väldigt viktigt att man kommer in för behandling fort. Det här är ju rutiningrepp, men ju längre 

föremålen blir kvar i mag- och tarmkanalen och ju sämre djurets allmäntillstånd blir, desto allvarligare kan 

konsekvenserna bli, säger Karin Löfqvist. 

Det är allra vanligast att hundar sväljer främmande föremål, men även katter kan få i sig olämpliga saker. Då 

handlar det oftast om tråd av olika slag. 

Vanligt förekommande främmande föremål i mag- och tarmkanalen hos hund på AniCuras djursjukhus: 

- Tamponger 

- Ballonger 

- Strumpor 

- Kasslernät 

- Fleecefilt 

- Kycklingben  

- Nappar 

- Leksaker 

- Majskolvar 

- Persikokärnor 

- Kastanjer 

- Stenar

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Karin Dileo, Marknadsansvarig AniCura Sverige, +46 708 164 240, karin.dileo@anicura.se 
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Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes 

ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första 

sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en 

uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 130 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare 

genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 2 500 passionerade medarbetare tar varje år hand 

om fler än en miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida 

www.anicura.se. 

 

http://www.anicura.se/

