
Analsäckar hos hund

Om din hund kasar med rumpan över bästa mattan hemma försöker den troligen 
tömma sina anal-säckar. Det är i grunden ett normalt beteende men om det sker ofta 
eller om hunden verkar ha ont i rumpan, är det tecken på sjukdom.  
Anal-säckarna är två sekret-fyllda körtlar som sitter kl 4 och kl 8 om anus. De har 
öppningar via varsin kanal (utförsgång) precis i analöppningen. I storlek är de från 
hasselnöt till stor vindruva i omfång. Oftast töms anal-säckarna när hunden bajsar. 
Funktionen är väl inte glasklar men om de har, eller har haft, en funktion är det 
sannolikt doftmarkering.  
Om inte säckarna töms som de ska kan de bli överfyllda, spända och inflammerade. De 
kan ibland spricka ut genom huden så blod och var rinner ut. Tecken på problem är 
att hunden ofta kanar på ändan, biter eller slickar sig bak mot rumpan eller verkar ha 
problem att bajsa. Grundorsaken till att en viss hund har återkommande problem kan 
vara svårt att reda ut. Hundar med allergier, överviktiga djur och problem med lös eller 
hård avföring, verkar vara mer drabbade. Det är vanligare på små-hundar än på större 
raser. Men ibland stämmer inget av föregående.  
Om din hund visar lindrigare tecken på analsäcks-
inflammation kan du prova att tömma själv. Man tar då ett 
rejält tag strax nedanför anus och trycker.  
Man brukar känna säckarna som två kulor innanför huden. 
Standardtipset här är att inte stå och stirra hundens 
rumpa när du gör detta för det kan bli en ordentlig dusch.  
Om problemen inte går över utan leder till ett 
veterinärbesök, är det vanliga att veterinären spolar 
anal-säckarna med koksaltlösning och lägger i något 
inflammationshämmande. Vanligtvis ges lugnande 
då detta kan göra ganska ont. Ofta får hunden äta 
inflammationshämmande tabletter hemma några dagar.  
Om en hund har återkommande problem, kan detta  
ibland hjälpas med regelbunden manuell tömning.  
Vissa hundar kan fungera bättre med fiberrik mat.  
Om det är ofta återkommande, kan anal-säckarna opereras bort. Det ger för det mesta 
gott resultat och är inget som påverkar hunden i övrigt.
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När veterinären inte följer sina 
egna råd vid analsäckstömning....


