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Hunden ytteröra består av 2 huvuddelar, öronlappen och hörselgången.  
Hundens hörselgång är L-formad och går in i skallen längre ner än där öronlappen 
sitter. I slutet av den horisontella delen av hörselgången sitter trumhinnan och hos de 
flesta hundar finns en liten mängd hår på botten av hörselgången strax framför trum-
hinnan.  
Trumhinnan är normalt obehårad utöver detta. Hos vissa raser, som t.ex. Pudel och 
Lagotto Romagnolo är stora delar av hörselgången behårad. 

Kolla din hunds öron minst en gång i veckan, dock ej dagligen då kan det 
vara svårt att se förändringar som kommer långsamt. Titta inte hunden i 
öronen då den är väldigt varm eller uppstressad, då kan öronlapparna se 
onormalt röda ut.

Det man ska titta efter när man undersöker sin hunds öron är om öronlappen och övre 
delen av hörselgången är rodnad eller mörkpigmenterad (om den från början inte var 
det). Man tittar även på mängden synligt öronvax. Lindrigt med smuts i öronen är helt 
normalt så länge hunden inte är besvärad av sina öron. Stora mängder är inte bra även 
om hunden inte har symptom i nuläget.
Vid små mängder smuts kan det torkas bort med en fuktad bomullsrondell. 
Vid större mängder smuts bör man rengöra med ett vaxlösande öronregöringsmedel.  

Något rodnat och smutsigt 
öra

Kraftigt rodnat öra med 
hudförtjockning

Friskt öra

Öron
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Öron rengör du på följande sätt: 
• Fatta öronlappen och lyft den rätt uppåt för att räta ut hörselgången. 
• Fyll hörselgången med rengöringsmedel, du ska se vätskan när du tittar ner.  

Släpp öronlappen och fatta tag över hörselgången, hittas lättast genom att följa 
öronbasen ned utmed huvudet. 

• Massera någon minut, hörs ett smaskande ljud vet du att du gör rätt. 
• Torka öronlappen torr med bomull. Du kan även torka ur övre delen av hörsel-

gången med ett finger inlindat i lite bomull. 
• Använd aldrig tops när du rengör öronen, det kan orsaka blödningar i huden i 

hörselgången. 

Hundar (och katter) får aldrig en öroninfektion utan 
underliggande orsak. 
Oftast har det av någon anledning blivit en inflamma-
tion i huden i hörselgången, vilket har gjort att jäst-
svampar eller bakterier har kunnat få fäste och växa 
till. Infektionen smittar därför inte från hund till hund.

Vanligaste orsakerna till öroninflammation  
hos hund är:

Allergi – Allra vanligaste orsaken till öroninflammation hos hund. Både foderallergi 
och omgivningsallergi hos hund kan ha återkommande öroninflammationer som enda 
symptom. 

Vaxinflammation – Vissa hundraser, framför allt cocker spaniel kan ha en defekt i 
sin vaxproduktion vilket gör att de producerar mycket mer vax än en normal individ.  
Den onormala vaxmängden kan leda till en irritation av hörselgången och bli en god 
grogrund för infektioner. 

Nybildning i hörselgången – Detta är mycket mer vanligt hos katt, men kan även 
förekomma hos äldre hundar. 
Hormonella sjukdomar, t.ex. underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyreos) 
eller överproduktion av kortisol (Cushings) kan ge hudförändringar som gör att hunden 
lättare får hudinfektioner, även i öronen.

Främmande kropp – Hundar kan om de har otur få ner gräsfrön i örat som sedan 
orsakar en inflammation. Detta är såklart vanligare på hundar med stående öron.

Cytologi från en jästsvampsotit.  
Alla små lila "barbapappor" är 
    jästsvampar

forts.



Öroninflammation kan ge upphov till klåda eller smärta. Tecken som visar att din hund 
är besvärad av sina öron är att hunden ruskar på huvudet ofta, att den lägger sig ner 
och drar huvudet mot gräs eller mattor och så klart att de kliar mot huvudet med 
baktassarna. Ger det inte med sig med daglig rengöring i 1 vecka så bör man uppsöka 
veterinär. Det är lättare att åtgärda ett problem som inte gått för långt, så man ska inte 
vänta för länge.
Vid ett veterinärbesök, om du söker för öronproblem, utförs en undersökning med  
otoskop då man inspekterar hörselgången och trumhinnan. Då tittar man efter ev 
främmande kropp eller nybildning samt hur påverkad huden i hörselgången är. 
Man undersöker även trumhinnan och om den är hel. Är trumhinnan inte hel ska man 
inte använda antibiotikaörondroppar och vissa sorters öronrengöringsmedel då det 
kan ge skador på mellanörat. Otoskopering går inte alltid att utföra på vaken hund, de 
kan ha ont i sina öron då de har öroninflammation och har de haft problem länge kan 
hörselgången vara svullen så att man inte kommer åt att titta. 
Man tar även prov från sekretet i öronen och tittar på i mikroskop, sk cytologi. 
Då kan man se om en infektion föreligger, hur kraftig den är och om det är jästsvamp 
eller bakterier.

Sammanfattningsvis: 
Ett friskt hundöra behöver inte rengöras om det inte är mycket smutsigt. Håll koll på 
din hunds öron så du inte missar sjukliga förändringar, vissa hundar visar inte tydliga 
symptom till en början. Återkommande öroninflammationer har alltid en grundorsak 
och bör utredas. 
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