
OVEROPPHETING/HETESLAG HOS HUND 
 
Hva skjer i kroppen?  
Kroppens naturlige evne til å regulere kroppstemperaturen blir forstyrret fordi den 
omkringliggende temperaturen er for høy. Dersom kroppstemperaturen overstiger 42 grader 
vil det begynne å skje alvorlige forandringer med kroppens proteiner og celler, noe som kan 
føre til død. Hunder kan ikke svette som oss mennesker, de har bare noen få svettekjertler 
under tredeputene. Hunden kan regulere kroppstemperaturen ved å pese. Økt 
spyttproduksjon gir en mer effektiv avkjøling, men det kan bli så intenst at hunden blir 
uttørket.  
 
Symptomer 
Symptomer på heteslag hos hund kan være pesing, sikling, røde og tørre slimhinner, økt 
puls og at den blir urolig og/eller forvirret. I alvorlige tilfeller kan hunden få oppkast/diaré, bli 
vinglete og få respirasjonsbesvær. Dersom det er veldig alvorlig kan hunden gå i sjokk og få 
sirkulatorisk svikt.  
 
Hva kan man gjøre? 
Det første som bør gjøres er å hjelpe til med å kjøle ned hunden ved å tilby vann, holde 
hunden i ro og kjøle ned med kaldt (ikke iskaldt) vann. Dusj eller dynk hunden på brystet, 
buken og innsiden av lårene først. Mål temperaturen hvert 5. minutt til temperaturen har 
kommet under 39,5 grader, kroppen vil fortsette å kjøles ned så lenge pelsen er våt. Normal 
kroppstemperatur hos hunder ligger mellom 38 og 39 grader. Alvorlige tilfeller bør behandles 
hos veterinær. Det er uansett lurt å ringe veterinær, det kan hende de vil ha hunden inn til 
sjekk ettersom forhøyede temperaturer kan føre til skader på indre organer. Dette kan vise 
seg først etter et par dager.  
 
 
Visse hunder, som f.eks. de som er kortsnutede, overvektige, tykkpelsede eller har hjerte- 
og respirasjonsproblemer, er mer følsomme for varmen. De med kort snute er mer følsomme 
fordi de har trangere respirasjonsveier og vanskeligere for å pese effektivt. De kan også 
hovne opp i luftveiene ved intens pesing og dermed få enda større vanskeligheter med å 
puste. De kan dermed få heteslag ved normale temperaturer.  
 

 
 


