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Tusentals nya Coronahundar – men kunskapen om 
djurvård är låg  
 
Pandemin har inneburit många nyblivna – och kanske oerfarna – djurägare i landet. 
Samtidigt som var femte svensk (17 procent) har skaffat hund eller katt under de senaste 
tre åren, upplever många en bristande kunskap om hur man behandlar vanliga besvär 
som kan drabba den nya familjemedlemmen. Vad ska du göra om din hund plötsligt får 
dålig andedräkt? Eller om din katt drabbas av ångest?  
 
Även om en stor majoritet av nyblivna hund- eller kattägare anser sig ha hög kuskap om 
pälsvård (86 procent), behandling av fästingbett (84 procent) och mask (82 procent) är 
frågetecknen desto fler vad gäller exempelvis problem med mage, ögon, öron eller 
munhygienen hos sin hund eller katt.  
 
– Många av de besvär som nyblivna hund- eller kattägare anser att de har dålig koll på är 
relativt vanliga problem. Till exempel uppger två av fem (42 procent) att de har låg 
kunskap om hur de ska behandla dålig andedräkt, som kan vara ett resultat av tandvärk, 
tandsten eller tandlossning vilket många hundar lider av. Dessa besvär kan enkelt 
förebyggas med regelbunden tandborstning, säger Peter Fritzon, leg. apotekare och 
farmacispecialist på Apotek Hjärtat. 
 
Topp 7 besvär som nyblivna hund- och kattägare har låg kunskap om: 
1. Dålig andedräkt (42 procent)  
2. Problem med mun och tänder (41 procent) 
3. Problem med ögon och öron (40 procent) 
4. Orolig mage (37 procent)  
5. Loppor/ohyra (36 procent) 
6. Rädsla och oro (33 procent)  
7. Sårbehandling (31 procent) 
 
Här nedan tipsar Apotek Hjärtat om hur man tar hand om sina nya fyrbenta 
familjemedlemmar. 
 
Har din hund eller katt drabbats av orolig mage?  
Diarré kan bero på flera saker, som stress, matsmältningsbesvär eller ny kost. För att 
motverka orolig mage finns flera produkter i vårt sortiment som stödjer tarmbalansen 
eller verkar för att återställa tarmfunktionen och normalisera avföringen. 
 

https://www.apotekhjartat.se/produkter/djurvard/


 

 

Har din hund eller katt fått ett sår?   
Om ditt husdjur får ett sår är det viktigt att du behandlar såret så tidigt som möjligt, för 
att undvika infektion. Rengör alltid såret med koksaltlösning. Bakterier trivs bra i varm 
och fuktig miljö, så undvik att stänga in såret med undantag för om djuret vistas 
utomhus. Annars är det bra om det får luftas så mycket som möjligt. Handlar det om ett 
djupare sår eller en bitskada behöver en veterinär kontaktas.  
 
Har din hund eller katt munproblem?  
Det är inte ovanligt att både katter och hundar drabbas av dålig andedräkt, tandsten 
eller plack. För hundar finns ett brett utbud av tillskott, tuggpinnar, tandborstar och 
tandkräm som hjälper till att motverka plackbildning och tandsten. Det är produkter 
som också används för att upprätthålla en god munhygien hos hundar. Även för katter 
finns tandpastor och olika fodertillskott att strö över kattens mat.  
 
… eller dålig andedräkt?  
Den bästa lösningen för att förebygga problem med dålig andedräkt är att ta väl hand 
om tänderna med tandborstning. Dålig andedräkt drabbar främst hundar, så du bör 
regelbundet borsta tänderna på din hund – gärna dagligen. Det finns särskilda 
tandkrämer som är smaksatta för att passa hundens preferenser. Det går också bra att 
använda enbart vatten. Det är den mekaniska rengöringen – det vill säga att man 
skrubbar med borsten – som ger den största effekten. Välj en tandborste som matchar 
storleken på din hund, det finns flera olika modeller att välja på. Tandtugg och ben kan 
delvis bidra till att hålla tänderna i form, men tänk på att det också innebär extra 
kalorier. Har du en katt som får problem med dålig andedräkt? Det finns även tandkräm 
för katter som hjälper till att motverka besvär kopplade till mun, tänder och andedräkt.    
 
Har din hund eller katt öronproblem?  
Ibland kan man uppleva att hunden eller katten har en dålig lukt i örat eller ofta kliar sig 
i örat – och det kan bland annat bero på en ökad tillväxt av svamp och bakterier. Det 
finns produkter som balanserar mikrofloran i örat, vilket kan ta bort den dåliga lukten. 
Om din hund eller katt har en infektion som har utvecklas till öroninflammation 
är symptomen ofta svårare – till exempel kan du märka det genom att hunden eller 
katten skriker, tappar aptiten, får feber eller blir torr i nosen. Öronen är känsliga och 
felbehandlingar kan leda till allvarliga problem. Därför är det viktigt att aldrig starta en 
behandling utan att en veterinär först har undersökt ditt djur. 
 
Rädsla och oro?  
Separationsångest, stress över resor eller evenemang – förändringar i vardagen kan 
innebära oro för våra fyrbenta vänner. Du kan börja med att ge ditt husdjur lugnande 
fodertillskott inför en förändring i vardagen. Även lugnande doftferomoner kan vara ett 
bra alternativ. Feromoner finns naturligt i hundens näshåla och i kattens kind, och de 
har en lugnande effekt på djur. För lite motion och stimulans kan också vara en orsak till 
oro, vilket är relativt lätt (och roligt) att åtgärda.  
 
Apotek Hjärtats bästa tips för ett komplett husapotek till din fyrbenta vän 



 

 

• Kompresser, gasbinda 
• Bomull och bomullspinnar 
• Engångshandskar  
• Tandborste och tandkräm  
• Desinfektionsmedel, som exempelvis klorhexidin 
• Koksaltlösning i engångspipett, dels för sårtvätt men fungerar även bra som 

ögonskölj 
• Antibakteriellt schampo 
• Pincett 
• Fästingplockare 
• Liten sax 
• Febertermometer 
• Klotång 
• Blodstoppare 
• Sparris på burk (kapslar in om din hund eller katt har ätit något olämpligt/stickande) 
• Öronrengöringsmedel 
• Tablettingivare  
  
Vid behov kan man även ha: 
• Fodertillskott för mage i obalans 
• Vätskeersättning (vid diarré) 
• Aloe Vera-spray/gel vid insektsbett 

 
Undersökningens resultat i korthet: 
• Var femte svensk (17 procent) har skaffat hund eller katt under de senaste tre åren.  
• Nära två av fem svenskar (37 procent) uppger att de har låg kunskap om hur de ska 

behandla sitt djur om det har orolig mage.  
• Nära en av tre (31 procent) uppger att de har låg kunskap om hur de ska behandla 

sin hund/katt när de fått ett sår.  
• Fler än två av fem (41 procent) har låg kunskap om hur de ska behandla problem 

med mun och tänder hos sin hund/katt.  
• Fler än var tredje (36 procent) uppger även att de har låg kunskap om hur de ska 

behandla loppor och ohyra hos sin hund/katt.  
• Fler än två av fem (42 procent) har låg kunskap om hur de ska behandla dålig 

andedräkt hos sin hund/katt.  
• En av tre (33 procent) har låg kunskap om hur de ska behandla sin hund/katt när de 

drabbas av rädsla eller oro.  
• Två av fem (40 procent) har låg kunskap om hur de ska behandla problem med ögon 

och öron som drabbar deras hund/katt.  
• En stor majoritet har hög kunskap om pälsvård och behandling av fästingbett hos sin 

hund/katt (86 procent respektive 84 procent). Majoriteten (82 procent) har även 
hög kunskap om hur de ska behandla sin hund/katt när de drabbas av mask. 

 
Om undersökningen 



 

 

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den 
bygger på 4 200 intervjuer med allmänheten 18-79 år i Sverige. Datainsamlingen 
genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 5 och 20 januari 
2023. 
 
För mer information 
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se  
apotekhjartat.se, icagruppen.se 
 
Med omkring 390 apotek runt om i landet, en stadigt växande e-handel och en 
omsättning på cirka 17 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största apoteksaktör. 
Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och relevanta hälsotjänster. Apotek Hjärtat är 
en del av ICA Gruppen. För mer information, se icagruppen.se och apotekhjartat.se. 
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