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Førstehjelp på katter/små hunder. 

Innhold Første sides oppslag 

Innledning – Førstehjelp kan redde liv 

Din evne til å gi førstehjelp til et dyr i krise kan både spare liv og forebygge lidelser. 

Hvem som helst kan gi førstehjelp, men innholdet i denne guiden kan ses som en første innsats inntil 

dyret får profesjonell pleie hos sertifisert veterinær. 

Husk ved transport til veterinær ved livstruende tilstand. 

- Sørg for at dyret beholder varmen, da dyr i sjokk raskt mister kroppstemperatur. 

- Ring og fortell at dere er på vei for å sørge for best mulige forberedelser. 

Legg inn alle viktige telefonnumre i telefonen din så du raskt kan få hjelp når det er som mest akutt. 

Akuttvakt Vet.: 820 90 060 alle hverdager etter veterinæren din har stengt og alle helligdager og 

helger, til neste hverdag/morgen kl. 08.00. 

 

Kjenn dyret ditt 

Tabellen her under viser normalparametere for katt og hund. 

- Kroppstemperatur:  38,0 – 39,0 grader celsius 

- Pust katt:   ca. 20 – 40 åndedrag/min. 

- Pust hund:   ca. 15 – 25 åndedrag/min. 

- Puls katt:   ca. 140 – 240 slag/min. 

- Puls hund:   ca.60 – 80 slag/min. 

- Slimhinner:   Rosa i farge. Føles glette og fuktige. 

- Tilbakefylling slimhinner: 1 – 2 sek.     

Finn ut hva som er normalt for din katt når det er friskt og upåvirket. 

Pulsen sjekkes enklest på innsiden av bakbenet, høyt oppe i lysken. 

Tell slagene i 15 sek. x 4 = slag/ min. 

Variabler: - tid på døgnet, - alder, - stressnivå, - størrelse, - rase. 

Slimhinners avvik (allmenntilstand): - blå, - hvit, - grå, - gul, - kraftig rød …Kontakt veterinæren. 
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Oppførsel ved akutt hendelse 

Et dyr som er skadet og har smerter kan bite/glefse og klore, selv om det aldri har gjort det før! 

For din egen sikkerhet lønner det seg å bruke munnkurv eller snutetau, forutsatt at dyret ikke har 

store pusteproblemer. 

Vær forsiktig så du ikke blir skadet selv. 

 

Kvelning/åndenød 

- Dersom noe har satt seg fast i halsen kan det fjernes ved å presse ned tungen og trekke ut 

gjenstanden. Vær forsiktig så ikke det som sitter fast forsvinner lenger ned i halsen. 

Pass på fingrene dine. 

- Du kan ellers prøve med et bestemt trykk over fremre del av buken, og opp mot brystet. (Heimlich -

grepet). 

Hvis ikke dette hjelper, kjør til veterinæren! 

Hvis katten ikke har verken puls eller pust må du sette i gang med hjerte- lungeredning. 

- Ved åndenød eller kvelningstilstand av annen årsak, som slangebitt eller akutt 

hjertesvikt/lungeødem, må veterinær umiddelbart kontaktes og oppsøkes. 

- Unngå at katten ligger på siden på vei til veterinær! 

 

Hjerte- lungeredninger - HRL 

Ved utføring av hjerte- lungeredning utføres såkalte brystkompresjoner. Det innebærer at man 

bruker hendene og presser på det bevisstløse dyrets brystkasse for på den måten, sørge for at blodet 

fortsatt sirkulerer. 

- Sjekk fargen på slimhinnene i munnen. Blålig farge viser at det er problemer med blodomløpet eller 

pusten. 

- Sjekk om hjertet slår, eller om katten har følbar puls. 

- Puster katten? – Lytt og kontroller pustemønster. 

- Undersøk de øvre luftveiene. – Trekk tungen ut og fjern det du ser ikke skal være der. 
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Tegn På Hjertestopp: 

- Ingen puls eller hjerteslag, ofte blå slimhinner. 

- Store pupiller som ikke reagerer 

HRL på katter og små hunder: 

1. Legg dyret på høyre side. 

2. Legg ene hånden der albuespissen møter brystet, og den andre hånden på den andre siden. 

3. Komprimer brystkassen ved å presse hendene mot hverandre. 

4. Press ca. 30 ganger, med en fart på omtrent 100-120 kompresjoner/min.(ca. 2 x pr. sek.) 

5. Veksle med å gjøre 2 innblåsinger. Strekk dyrets hals, dekk munnen din rundt snuten og blås 

inn så brystkassen hever seg. - Pass på at du ikke blåser for hardt på små dyr! 

 

Sår, bittskader og blødninger 

Bruk gjerne hansker. 

Sår som ikke blør kan renses med saltvannsoppløsning. 

Ved kraftig blødning legges en trykk- bandasje på. Noe som gir motstand, en kompress. Hvis det blør 

igjen legg en bandasje til utenpå. Bruk gjerne en elastisk selvklebende bandasje.( Vetflex). 

Bittskader kan se små ut i begynnelsen, men kan senere vise seg alvorlig. Kontakt Veterinær. 

Ved kraftig blødning eller alvorlig bittskade kan dyret gå i sjokk og få bleke slimhinner. Reis 

umiddelbart til Vet! 

 

Førstehjelpspakke 

Kompresser, Kirurgisk tape, Saks, Gasbind (kan også brukes til snutetau), Vatt (til polstring), 

Selvklebende elastisk bandasje, Stump saks, Pinsett, Saltvannsoppløsning, Plasthansker, Digitalt 

termometer. 
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Innhold Andre sides oppslag 

Magedreining 

Magen dreies og fylles av gass/luft. Rammer som regel store raser, men det forekommer på der små 

også. 

- Tilstanden er umiddelbart livstruende. Ta kontakt med Vet. Og dra dit omgående. 

Symptomer: 

-  Hunden prøver å kaste opp uten å få det til. 

- Hunden skritter fram og tilbake og er urolig. 

- Akutt oppsvulmet mage og kraftige smerter. 

 

Heteslag 

Å etterlate katten i en bil en sommerdag, tilsvarer å putte den i stekeovnen og sette temperaturen på 

85 grader celsius.  

Symptomer: 

- Ustø, forvirret og høy kroppstemperatur. 

- Tilby vann, - Hold katten i ro, - Avkjøl kroppen med kaldt vann. 

- Oppsøk alltid veterinær, for det kan oppstå skader på indre organer! 

Tid Ute temperatur Skygge/Sol Temperatur i bil 

08,30 14 Skygge 19 

09,30 18 Skygge 38 

10,30 20 Blandet 47 

11,15 20 Sol 58 

12,00 23 Sol 62 

13,30 22 Sol 85 

 

Forgiftning  

De vanligste årsakene til forgiftning er: 

- Legemidler, - Planter, (- løk), - Rottegift, - Huggorm, - Sjokolade, - Etylenglykol. 

Prøv å finne ut hva katten har fått i seg og når det skjedde, hvor mye og styrken på preparatet. 

Ta kontakt med Veterinæren som kontakter Giftinformasjonen for videre rådgivning/tiltak. 

- IKKE PRØV Å FÅ KATTEN TIL Å KASTE OPP! 
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Blågrønne alger er veldig giftig for dyr, og forløpet er svært raskt. 

Dra umiddelbart til Veterinær hvis katten har drukket eller (badet) i vann med giftalger. 

https://helsenorge.no/Giftinformasjon (Hund og Katt)    Gift sentralen tlf.: +47 22 59 13 00 

 

 Huggormbitt 

- Hold katten i ro.  

- Bind ikke av blodsirkulasjonen, og ikke sug ut giften eller avkjøl bittet. 

 

Urinstopp 

Rammer hovedsakelig katter. Dette er en akutt tilstand som krever umiddelbar veterinærhjelp. 

IKKE VENT TIL I MORGEN. 

Symptom: 

Katten prøver å tisse i kassen eller andre steder i hjemmet flere ganger, men det kommer bare litt 

eller ingen urin. 

 

Kramper 

Katten kan ha alt fra små rykninger og stølhet, til alvorligere krampeanfall. 

- Dyr som har kramper i mer enn 5 min. eller flere enn en gang i løpet av 24 timer, bør undersøkes 

av veterinær akutt. 

- Sørg for at dyret ikke skader seg på gjenstander i området. 

- Ikke berør eller stikk gjenstander inn i munnen. 

- Sørg for at katten ikke utsettes for kraftig lys eller lyd. 

 

Skjelett-, muskel- og leddskader 

Halthet kan være pga: - Brudd, - Brist, - Forstuing, - Strekk, - Sår, - Leddsykdommer eller andre 

skader. 

 

 

https://helsenorge.no/Giftinformasjon
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Sjekk:  

1. Er benet hovent, varmt, har skade, sår, noe stikker ut/inn. 

2. Beinbrudd: Holde dyret i ro.(Bur) (Spjelking er vanskelig i våken tilstand) Ved åpent 

sår/brudd kan en fuktig bandasje brukes som beskyttelse. 

3. Hvis dyret halter etter 1-2 døgns hvile og ingen årsak er funnet, få time hos Vet. 

 

Akutt magesyke 

Oppkast / Diare kan komme plutselig. Påvirker allmenntilstanden kraftig. Årsak kan være annet enn 

magesyke. 

Oppsøk Vet hvis katten: 

- ikke klarer å holde på vannet.(Gi temperert) 

- har blodig oppkast / diare. 

- kan ha fått i seg en gjenstand som kan ha satt seg fast.(smokker) 

- har spist noe som kan være giftig. 

- allmenntilstanden er påvirket.( daglige rutiner, atferd)   

 

Øyenskader 

Øyet kan falle ut av øyehulen ved skader. 

- Unngå at dyret klør seg, eller gnir seg mot gjenstander. – Holde øyet fuktig ved å legge et fuktig 

kompress over det skadde øyet. 

- Kontakt og dra øyeblikkelig til Veterinær! 

Ved sår på hornhinnen: 

Dyret kniper øyet og kan være følsom for lys. 

- Unngå at katten klør seg og/eller gnir seg mot gjenstander. Sett på krage hvis du har. 

- Oppsøk Veterinær samme dag for å minske faren for alvorlige komplikasjoner. 
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Potebandasje 

- Vask såret og legg på kompress. 

- Legg bomull mellom tærne, også under rundt tredeputene.(klipp klør hvis de er lange) 

- Legg bomull rundt foten og et stykke opp på beinet, inkludert sidene. 

- Legg på et par runder med gasbind for å gi litt ekstra støtte. 

- Legg til slutt på et lag med selvklebende elastisk forbinding som beskytter for bandasjen. 

- Pass på så du ikke strammer for hardt, da det kan gi dårlig blodomløp. 

- Trekk en potesokk eller plastpose over bandasjen ved fuktig vær (hund). Fuktbeskyttelsen fjernes 

med en gang den er kommet inn igjen.(hund) 

- Ved sår og skader på bein, kan katter gjerne få pellets i kattedoen slik at ikke sand kommer i 

såret. 

Personlig og nyttig informasjon: 

Nærmeste Veterinær, tlf 

Din Veterinær, tlf 

Eiers navn (den person som dyret er registrert på) 

Kattens navn, alder, rase (blanding av) 

Id-nummer, medikamenter den går på 

Forsikringsselskap og forsikringsnummer 

Akuttvakten, tlf 

Ønsker dere en fin og trygg tid.  

Jorunn T. Ytrestøyl 

Aut. Dyrepleier hos 

AniCura Veterinærkontoret På Sotra 

Svingen 1 

5350 BRATTHOLMEN Tlf.: 56334840 

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør, Kilden (Stend): Tlf.: 55116060 

http://www.anicura.no/dyresykehus-bergen-sor/ 


