
Hvalpens først besøg hos dyrlægen 
Hvalpens første besøg hos dyrlægen med sin nye familie kan være en meget 
overvældende oplevelse for den. 

Den skal ud og køre bil, møde nye mennesker og dyr, nye omgivelser og dufte. 

Det vil være en meget stor hjælp for hvalpen, hvis i allerede har været på et 
hyggebesøg - og kom gerne flere gange på besøg på dyrehospitalet inden jeres 
konsultationstid. 

Så kan hvalpen i dens eget tempo opleve den atmosfære der er på klinikken, få 
godbidder af det søde personale, og måske lokkes op på vægten med de lækre 
godbidder, så den allerede har prøvet det inden den kommer til selve 
konsultationstiden.  

Det er nemlig altid en fordel, at være på forkant med de positive oplevelser på 
klinikken "#$%   

 

Hvad kan du selv forberede inden dyrlægebesøget? 
Husk hvalpens vaccinationsbog og evt. pas, sygeforsikringspolice 

Hvis du har nogle spørgsmål til dyrlægen, så skriv dem gerne ned hjemmefra så 
I husker, at få svar på de spørgsmål I evt. har.  

Husk gode godbidder (også selv om dyrlægen har) – men det kan være hvalpen 
skal bruge lidt ekstra tid og lækre godbidder for at komme ind på klinikken 
hvor der sker mange ting. 

Kom i god tid. 

Vær rolig i dit kropssprog. Det hjælper også din hvalp til at slappe af. 

Træn positiv håndtering lige fra du får din hvalp hjem, så den bliver vant til at 
blive berørt. (Begynd altid håndteringstræningen når hvalpen er afslappet)  

 

 

 

 



 

Besøg os meget gerne inden selve konsultationstiden, så hvalpen er vant til at 
komme forbi og få godbidder. Så er der nemlig fyldt op på den positive saldo 
på forhånd, inden den skal ind og berøres og evt. stikkes af dyrlægen. 

Det er derefter en meget stor fordel, at vedligeholde de små hyggebesøg på 
klinikken, hvor i bare kigger forbi til klap, kæl og godbidder uden den skal ind 
forbi dyrlægen "#$%  

  

Venteværelset 
Undgå unødig stress for din hvalp i venteværelset.  

Vær opmærksom på din hvalps sprog og signaler under besøget. 

Det kan være den hurtigt bliver utryg ved mødet med andre hunde den ikke 
kender, eller en anden hund på klinikken der er stresset og gør/piber - eller din 
hvalp måske generelt reagerer utrygt på de uvante omgivelser. 

Der kan også pludselig være en anden hundeejer, som synes din søde hvalp 
lige skal hilse på hans/hendes hund eller en anden som måske har glemt at 
“låse” flexlinen... 

Og det er faktisk ikke altid disse hundemøder i venteværelset går specielt godt, 
da den “anden hund” måske kan være presset af at være hos dyrlægen, eller 
også har den smerter/er utilpas, og måske derfor slet ikke reagerer, som den 
ellers plejer overfor andre hunde. 

Husk – Hvis du fornemmer det hele bliver for meget for din hvalp, så træk dig 
tilbage, lok evt. din hvalp til dig med de gode godbidder, og find et roligt hjørne 
hvor du kan sidde, og hvor din hvalp kan observere tingene i tryg afstand. 

 

Klinikkens personale er som regel også altid klar til at hjælpe dig og din hvalp 
ud af en utryg situation, hvis vi kan se det bliver for meget for hvalpen.  

 

 

 



 

Undersøgelsen  
Når hvalpen skal undersøges, kommer den op på konsultationsbordet. 
De store racer kan som regel lokkes op på konsultationsbordet, som er kørt 
ned i gulvhøjde, og får godbidder mens bordet køres op i passende højde til 
undersøgelsen. 

Allerede når dyrlægen tager imod jer i venteværelset starter deres observering 
af hvalpen.  

De ligger mærke til hvalpens bevægemønster, adfærd, tegn på udfordring med 
syn eller hørelse. Hvalpens generelle fysiske tilstand undersøges, når i kommer 
op på bordet i konsultationen.  

 

Dyrlægen gennemgår hvalpens: 

 

Øjne: Der observeres øjnenes placering og størrelse. Pupiller og deres funktion 
tjekkes. Der ses efter tåreflåd. Øjenlågenes udformning undersøges for 
fejlstilling, da det kan krænge ind eller ud, og derved give hornhinde 
problemer. Nogle racer er mere disponeret for fejlstillingen end andre.  

 

Ører: Der ses efter rødme i det ydre øre, forøget ørevoks, øremider eller lugt. 
Et sundt og rask øre lugter ikke. 

 Hvis dyrlægen har mistanke om svamp, bakterieinfektion eller andet, tager de 
et otoskop, hvor de kan se langt ned i øregangen og til trommehinden. 

Det kan være også være nødvendigt at tage en prøve af sekretet fra øret, og 
undersøge det i laboratoriet.   

 

 

 

 



 

 

Tænder: Mundhulen, tænder og tandkødet ses efter.  

Tandskifte starter ca. ved 4 mdr. alderen afhængig af racen og de fleste hvalpe 
har tabt deres mælketænder ved ca. 6 mdr. alderen.  

Hvalpe tygger naturligt i mange ting og dyrlægen ser efter om der er knækket 
mælketænder, så der ikke går infektion i en knækket tand.  

Det undersøges, at tandstillingen/biddet er korrekt.  

Ved flere typer af fejlbid er det vigtig behandlingen igangsættes mens hunden 
er helt ung, så det ikke giver udfordringer med de blivende tænderne senere. 

Der ses efter (ved de mælketænder der er faldet ud) at der ikke er dobbelt 
tandsæt, da det kan give udfordringer i forhold til de blivende tænder hvis 
mælketænderne ikke falder naturligt ud.  

Kraniets form og symmetri mærkes igennem.  

 

 

Negle/poter: Neglene ses efter om de er hele og fine. Dyrlægen tager en lille 
snak omkring negleklip. Start så tidligt så muligt med at lære hvalpen at få 
klippet negle. Nerverne og blodårer vokser med ud jo længere neglen bliver og 
så kan det til sidst være svært at holde neglene korte. Poterne/tæer mærkes 
igennem. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bughulen/kønsorganer: Maveregionen mærkes efter om der er tegn på 
ømhed.  

Hos tæverne mærkes mælkekirtler igennem og de ydre kønsorganer ses efter. 

Hos hanhundene mærkes testikler efter om de er faldet ned på plads og ikke 
sidder i bugen eller i lyskekanalen, samt de ydre kønsorganer er fri for 
misdannelse.  

Hvis ikke de er på plads som 8 ugers, så kommenteres det i hvalpens 
sundhedsbog.  

Hvis ikke testiklerne er faldet ned i pungen når hunden er ca. 8 – 10 mdr. er 
hunden med stor sandsynlighed kryptorkid.  

Tilstanden er oftest arvelig og det anbefales i de fleste tilfælde ofte en 
fjernelse af testiklen, da forekomst af testikel kræft hos disse hanhunde er 
højere.   

Analkirtler 

Hos begge køn mærkes analkirtler efter om de er spændte.  

Analkirtler sidder på hver side af hundens endetarmsåbning.  

De producerer et ildelugtende sekret som kan bruges til at kommunikere med, 
da lugten hænger i omgivelserne i lang tid.  

Hvis en hvalp bliver meget bange, så kan man risikere den tømmer dens 
analkirtkler.  

Hvis din hund begynder at køre på enden hen af gulvet, så kan det være et 
tegn på fyldte analkirtler.  

De tømmes normalt af sig selv når hunden har afføring.  

Men hvis hunden har for lind afføring i en periode, så er det ikke sikkert 
kirtlerne kan blive tømt på naturlig vis. Hvis det er tilfældet bør man kigge på 
hundens foder.  

Ved vedvarende tegn på analkirtler problemer, bør man søge dyrlæge. 

 



 

 

Pels/hud: Pelskvaliteten vurderes og pelsen undersøges for utøj. Huden ses 
efter for skæl, tørhed.  

Lymfer/knuder: Lymfer under huden mærkes igennem for at afsløre en evt. 
infektion i bestemte områder.  

 

Lunger/hjerte. Dyrlægen lytter efter rytme, styrke og evt. mislyde på hvalpens 
hjerte. På lungerne lyttes efter respirationsfrekvens og evt. mislyde i forhold til 
infektion osv.  

 

Vaccination: Hvalpen skal vaccineres for at være bedst mulig beskyttet mod en 
række sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis de 
bliver smittet.  

Når hvalpen er vaccineret, danner den selv antistoffer og opnår en 
beskyttende immunitet. Det betyder at hvalpens krop kan bekæmpe de 
sygdomme, den er vaccineret imod. 

Hvalpen mærker meget sjældent stikket, når den gives.  

Vi anbefaler der gives godbidder imens, til at aflede hvalpen og flytte fokus fra 
området der stikkes i. Ellers vil det også være en fordel, at nusse et andet sted 
på kroppen imens. 

Der ses sjældent bivirkninger ved vaccinen. Den mest almindelig er en lille 
hævelse omkring injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan der ses lidt 
nedstemthed.  

Hvalpen kan godt være træt, når i kommer hjem, ovenpå alle de mange nye 
indtryk og oplevelser den har fået.  

I tilfælde ved evt. mistanke om bivirkninger bør du altid kontakte din dyrlæge, 
hvis du er i tvivl.   

 

 



 

Dyrlægen vil under konsultationen ofte tage en snak om selve 
sundhedsundersøgelsen, vaccinetyper, foder loppe/flåt behandling, ormekur, 
sygeforsikring, vægt, motionsbehov o.s.v 

 

Håndtering 
Gennem hele hundens liv er der brug for håndtering af den.  

Det er derfor vigtigt, at man allerede fra hvalp ligger et solidt fundament for 
positiv håndtering og “træner” håndtering lige så meget som alt andet 
træning. 

 

Hunde er normalt meget følsomme i forhold til berøring/fastholdelse og 
oplever det ofte som ubehagelig – medmindre man har styrket hvalpen i 
hjemmefra, at håndtering sagtens kan være forbundet med en positiv 
oplevelse. 

Det kræver tålmodighed og masser af tid at træne positiv håndtering, men det 
er det hele værd "#$%  

 

Start altid håndteringstræningen, når hvalpen er afslappet. Let massage kan 
være en god ide at starte med. Derved bliver den vant til at blive berørt på alle 
dele af kroppen.   

 

Håndtering i dagligdagen derhjemme kan bestå i at få klippet negle, blive 
børstet, tjekket tænder, kigget ører, tørret poter, få fjernet flåter og meget 
mere... og når man så kommer ind til dyrlægen og skal undersøges/berøres - så 
er der oveni måske også et stetoskop, otoskop, sprøjter, termometer osv. som 
hvalpen også skal forholde sig til.  

 

 

 



 

 

Håndtering af hunde giver ofte mange hundeejere nogle udfordringer i 
dagligdagen og vi ser også hunde på klinikken som kan være svære at håndtere 
fordi de bliver bange/stressede, når de ikke er særlig vant til håndtering. 

Sådan en oplevelse kan gøre at hunden desværre kan komme til, at forbinde 
dyrlægebesøget med en negativ oplevelse fremadrettet - også selvom 
veterinærpersonalet gør alt hvad de kan, og er uddannet til - nemlig at gøre 
oplevelsen på klinikken så god og stressfri som muligt til trods for de 
undersøgelser der laves.  

 

Hvis hvalpen er vænnet til positiv håndtering hjemmefra, vil det gøre en enorm 
stor forskel, da det bliver en meget bedre oplevelse for hvalpen når den har 
brug for at komme til dyrlægen. 

 

HUSK: Det er en god investering at vedligeholde de små hyggebesøg på 
klinikken, hvor i bare kigger forbi til lidt klap, kæl og godbidder uden den skal 
ind forbi dyrlægen hver gang. 

 Så der altid bliver fyldt godt op med positive oplevelser hos hvalpen "#$%    

 

 

 

  


