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Text Birgitta Strömberg

Örat består av ytteröra, mellanöra och inneröra. Ytterörat utformas av 
öronlappen och hörselgången. Hörselgångens övre del är vertikal men 
övergår efter en vinkel till en horisontell del som slutar vid trumhinnan. 
Hörselgångens yta täcks av hud, liknande den hud som finns på krop-
pen.

När man talar om öroninflammation hos hund menar man vanligen 
inflammation i ytterörat (otit) men även mellanörat och innerörat kan 
drabbas. Hos hund är sjukdomen att betrakta som ett hudproblem som 
börjar i yttre delarna av hörselgången och bara i långt gångna fall når 
in till mellanörat.

ORSAKER
Det finns många orsaker till öroninflammation hos hund. Dels är det 
anatomin hos vissa hundar/raser som gör det gynnsamt för tillväxt av 
bakterier och jästsvamp, hängande öron och mycket hår gör att dessa 
trivs extra bra. Även hundar som badar mycket och får fukt i öronen kan 
få lättare att utveckla öroninflammation.

Överdriven öronrengöring och irritation i hörselgången genom använd-
ning av t ex bomullspinnar samt främmande kroppar som gräs, sand 
mm kan skada hörselgången och bidra till att bakterie- och/eller svamp-
tillväxten ökar.
Det finns även sjukdomar som kan ge öroninflammation: 
• Olika allergier (kvalster-, pollen-, foder- och kontaktallergi)
• Hormonella sjukdomar som t ex underfunktion av sköldkörteln
• Parasiter som fästingar, rävskabb, demodex, löss och loppor

SYMPTOM
När det luktar illa i örat och öronlappen är röd och svullen och det är 
geggigt i öronen kan det vara tecken på att hunden har öroninflamma-
tion. Hunden kan skaka på huvudet mer än vanligt och gnugga öronen 
mot marken, möbler mm. Den kan också ha ont och när man tar i örat 
och pipa till när man tar av och på halsbandet.

BEHANDLING
Man ska INTE behandla ett friskt öra med öronrengöring, då kan man 
rubba balansen i örat och orsaka att bakterier och svamp kan börja 
växa till. Ta för vana att titta och lukta i din hunds öron regelbundet. 
Afghanhundarna badas ju oftast varje vecka och det kan vara en bra 
åtgärd att kolla igenom öronen samtidigt. Ett friskt öra ska lukta lite som 
en gammal jordkällare.

Om man misstänker att hunden har öroninflammation, men inte har 
väldigt ont i öronen, så kan man prova att göra rent öronen dagligen 
under ett par dagar med mild öronrengöring, som finns att köpa hos 
veterinärer, apotek och i välsorterade djurbutiker. 

Lyft upp öronlappen och häll i ordentligt med vätska och massera örat 
försiktigt nere vid öronbasen, det får gärna ”klucka”, och håll i örat i 
någon minut innan hunden får skaka ut vätskan. Man kan torka rent 
öronlappen med lite bomull. Peta INTE med tops eller bomullspinnar 
nere i örat, det kan orsaka skada på huden. En klok veterinär sa till mig 
en gång att det vassaste som man får stoppa ner i örat är armbågen. 

Inflammation i öronen är en av de vanligaste orsakerna till veterinärbesök bland alla hundar. I hälsoenkäten 
som genomfördes 2014 inför uppdateringen av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) var öroninflammation 
även den vanligaste hälsoproblemet hos de afghanhundar som deltog i undersökningen. En ny hälsoenkät 
under hösten 2019 visar att närmare 40% av de hundar som ingår i enkäten har eller har haft öronproblem. 

Lyft upp öronlappen och häll i ordentligt med öronrengöring.
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Om hunden inte blir bättre på tre till fyra dagar eller om den har ont, så 
behöver man uppsöka veterinär. Veterinären tittar då ner i örat med ett 
otoskop och tar prov på det sekret som finns. I mikroskop kan man se 
vad som finns i örat och ordinera rätt behandling. Ibland räcker det kan-
ske med öronrengöring men den kan behöva kompletteras med anti-
biotika, smärtlindring och avsvällande medicin. Det är MYCKET viktigt 
att fullfölja behandlingen till örat är helt friskt. Återbesök är mycket vik-
tigt för att undvika återfall och komplikationer.

Man ska INTE använda receptbelagda örondroppar annat är för just 
det tillfället och till det djur som de ordinerats för. Gamla örondroppar 
kan ha försämrad effekt, och en del innehåller antibiotika som innebär 
en risk att resistenta bakterier utvecklas om de används felaktigt.

KOMPLIKATIONER
Om en öroninflammation får pågå utan behandling är det risk att hör-
selgången förkalkas och svullnar så att passage blir omöjlig. Detta 
kan endast botas genom kirurgiskt ingrepp. Om en öroninfektion tar 
sig förbi trumhinnan kan hunden få neurologiska problem med snett 
buret huvud, balansproblem mm. Det är därför VIKTIGT att inte vänta 
för länge med att söka veterinär om du misstänker att hunden har en 
öroninflammation.

Återkommande öroninflammationer har ALLTID en underliggande 
orsak, som t ex allergier, och behöver undersökas och utredas. Om 
hunden har återkommande problem och tidigare behandlats med anti-
biotika ska man INTE använda överbliven medicin utan att kontakta 
veterinär. 

ATT TÄNKA PÅ
Många av de mediciner som kan användas vid bland annat öroninflam-
mationer omfattas av dopingreglementet och kan ha karenstider som 
innebär att hunden inte får tävla i utställning, lure coursing mm.

Många vanliga mediciner har sju dagars karenstid som tex Xylocainsal-
va, Fucidin, Betnovat, Chloromyctin och Fucithalmic. Andra mediciner 
kan ha upp till 28 dagars karenstid.

HUR KAN MAN FÖREBYGGA ÖRONINFLAMMATIONER
• Kontrollera hundens hud och öron ofta. LUKTA och titta i örat, åt-
minstone varje vecka och speciellt om hunden verkar vara irriterad och 
skakar och/eller river sig på huvudet.
• Undvik att hunden får vatten i öronen. Sätt fetvadd i öronen vid bad 
och schamponering.
• Rengör inte för mycket. Använd inte bomullspinnar/tops.
• Använd inte gamla örondroppar/medicin utan att kontakta veterinär
• Använd inte hundar med återkommande öronproblem i aveln.

Öroninflammationer tar normalt tid att läka ut helt. Risken med en för ti-
digt avslutad behandling är att öroninflammationen snart kommer tillba-
ka. Det är därför viktigt att hela behandlingen fullföljs även om öronen 
ser bra ut. Det är också därför viktigt att hunden kommer på återbesök.

Det finns en stor mängd information om öronproblem på internet för 
den som vill veta mer, och informationen är samstämmig i sina råd och 
rekommendationer.

KÄLLOR 
https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/oroninflammation-hos-hund-otit
https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/nationellt-dopingreglemente-for-hund_t24.pdf
http://veterinaren.nu/hund/sjukdomar/oronen/oroninflammation-hund
https://firstvet.com/sv/artiklar/oeroninflammation-hund
https://www.djurakuten.se/vanliga-fragor/oroninflammation-hos-hund
https://www.modernadjurforsakringar.se/djurhalsa/djurhalsa-hund/orininflammation-hund

Håll kvar vätskan i örat och massera vid öronbasen så att det kluckar i någon minut innan hunden får skaka ut vätskan. 
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