
Urinvägssjukdomar 
hos hund

Ämnet för dagen är sjukdomar i urinvägarna. Det är något som drabbar många 
hundar någon gång under livet, men kan variera utifrån ålder och kön.   
Urinvägsinfektion 
Det första man kanske kommer att tänka på är urinvägsinfektion (UVI). Alltså 
en bakteriell infektion i urinblåsan. De klassiska symtomen är intensiva urin-
trängningar, och en tidigare rumsren hund kan börja kissa inne. Det är vanligare 
på tikar än på hanhundar, då de har ett kortare urinrör där bakterier kan vandra 
upp. På äldre tikar kan de klassiska symtomen utebli utan en långvarig UVI kan 
visa sig enbart genom trötthet och nedsatt allmäntillstånd. Om den får fortgå 
obehandlad kan infektionen sprida sig till njurarna (njurbäckeninflammation) och 
bli livshotande.   
Diagnos ställs genom att titta på ett urinprov för att se bakterier och 
inflammatoriska celler i urinen. En odling kan visa vilken sorts bakterier det är och 
vilken antibiotika bakterierna är känsliga mot.   
Lindriga infektioner kan behandlas genom att surgöra urinen med t.ex C-vitamin. 
Det finns olika kosttillskott med andra ämnen som binder upp bakterier i urinen 
också. Annars så är det behandling med antibiotika. Ofta ges ett standardpreparat i 
första läget, och sedan efter odling om man inte får bra behandlingssvar.  
Vaginit 
Vaginit (slidkatarr) är framför allt vanligt på valpar och unga tikar före första löp. 
Symtomen är detsamma som vid UVI och trängningarna kan vara ännu mer 
intensiva. De kan oftast behandlas framgångsrikt med lokalbehandling med t.ex 
Lactal Balans. Oftast försvinner problemen efter första löpet.  
Kristaller och urinstenar 
Urinkristaller är utfällningar av mineraler i urinblåsan. De vanligaste är 
kalciumoxalat och struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Kristallerna kan 
klumpa ihop sig och bilda större stenar. Enskilda kristaller kan inte ses med blotta 
ögat men om det finns mycket kan det se ut som sand i ett urinprov. Vissa individer 
och vissa raser verkar ha större benägenhet att bilda kristaller. Struvit kan också 
bildas sekundärt till en UVI.  
Vilken sorts kristaller stenar hunden har bestäms genom att titta på kristallerna i 
mikroskop eller analys av stenar.   
Struvit kan lösas upp genom att surgöra urinen med specialfoder. Bildning av 
kalciumoxalat-kristaller kan förebyggas med specialfoder. Kalciumoxalatstenar kan 
inte lösas upp utan måste opereras bort ur urinblåsan.    
Stenar i blåsan kan vara en orsak till återkommande UVI:er då de skaver mot 
slemhinnan i urinblåsan.
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På hanhundar (nästan enbart) kan urinstenar fastna i urinröret och orsaka 
urinstopp, vilket är ett akutfall. 

Viktigt att poängtera är, att bildningen av kristaller inte behöver betyda att hunden 
fått ”fel mat” om det inte är frågan om någon extrem diet. Det finns foder för att 
förebygga att problemet inte fortsätter eller kommer tillbaka. 

Prostata-sjukdomar 
Det vanligaste är benign prostatahyperplasi (BPH), som är en åldersrelaterad 
testosteronberoende förstoring av prostata på hanhundar. Det kan leda till 
svårigheter att kissa men även förstoppning-symtom då prostata trycker mot grov-
tarmen. Det finns tabletter som blockerar testosteronets påverkan på prostata. 
Kemisk eller kirurgisk kastrering är också effektiva behandlingar. Numera finns ett 
blodprov (CPSE) som kan visa om hunden har, eller kommer att få, problem med 
prostata. 

Prostatit är en inflammation med eller utan bakteriell infektion i prostata. Dessa 
patienter kan vara mycket dåliga med feber och kraftig smärta. 

Prostatacancer är relativt ovanligt på hund, men när den dyker upp är den oftast 
elakartad. 

Inkontinens 
Den vanligaste orsaken till inkontinens är hormonbrist hos kastrerade tikar.  
Det drabbar några procent av alla och kan uppkomma flera år efter kastreringen. 
Det finns effektiv medicinering mot detta. Även hanhundar, om än färre, kan 
drabbas. De svarar ofta bra på samma medicinering som tikarna, men inte alltid. 

Leg.vet Per Bransell 
Specialist i hundens och kattens sjukdomar 
Vettris Falun


