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dra. Kanske var det där lagom väl ma-
rinerade grönskimrade älgbenet 
som orsakade en tillfällig mag-
tarmstörning? Som djurägare till en 
hund som har för vana att prov-
smaka på ”allt” gäller det att vara 
beredd, vara extra uppmärksam 
på avföringen och alltid ha 
medicin för god avföring 
hemma i hundapoteket. 

Ibland drabbas hela be-
sättningar av smitta och 
detta med att bedöma 
hundars avföring kan bli 
lite väl magstarkt. En god 
vän till mig ringde tidigt en 
lördagsmorgon. Scenen som 
mötte henne när hon öppna-
de dörren till hundrummet 
var spektakulär. Hon stängde 
dörren, svalde djupt och öpp-
nade den igen. Alla fem hun-
dar som glatt sprang 
emot henne mådde 
till synes bra men 
det var som hon ut-
tryckte det – diarré 
bokstavligen över-
allt och en lukt som 
”kunde få de döda 
att vakna”. Efter 
vårt samtal och 
en lugnande 
kopp kaffe åkte 
hon till närmaste 
Apotek för att kö-
pa upp större delen 
av deras lager av engångshandskar, hund-

schampo och effektiva magtarmtabletter för att 
återställa konsistensen på avföringen och bak-
teriefloran i tarmen. Efter medicinering, diet, 
ett antal mer eller mindre ofrivilliga hundbad, 
ett otal koppar starkt kaffe, dagliga bilder på 
den alltmer normaliserade avföringen skickade 

till mig och några oförglömliga dagar av 
avföringsinspektion återhämtade sig 

matte och hela hundflocken. Sedan 
den incidenten brukar vi skämt-

samt referera till just Bristolskalan 
om vi haft en bra, halvbra eller 

riktigt dålig dag. Mycket talande 
för oss invigda.   

Så – du hundägare som känner 
dig en smula onormal eller äcklig 

för att du regelbundet och nog-
samt kontrollerar din hunds avfö-

ring – du är inte bara helt normal ut-
an du visar också tecken på att vara en 

mycket god djurägare. Och för dig som 
inte är hundägare och ser en sådan stå 

böjd över sin hunds avföring och kanske 
petandes i den med en pinne – det är 

ett helt normalt beteende och ett 
sätt för oss tvåbenta att faktiskt ta 

reda på hur våra fyrbenta vänner 
mår. Likaså är det helt normalt 

att just den här veterinären 
dagligen njuter av gott kaf-

fe ur sin Bristolmugg. 

I julas fick jag en fin kaffemugg. Den är pre-
cis lagom stor, vit och rosa och på muggen 
står beskrivet alla olika stadier av Bristol-
skalan. Lite äckligt tycker kanske någon 

men mycket användbart tycker jag som veteri-
när. Om du bedömer dig själv som kräsmagad 
bör du nog sluta läsa nu eftersom den här krö-
nikan kommer att handla om just Bristolskalan 
och det enligt mig alltför sällan diskuterade 
ämnet - avföring. 

Inom humanmedicin används Bristolskalan 
som ett verktyg för att bedöma avföringens 
konsistens och därmed passagetid genom mag-
tarmkanalen. Skalan kan användas för att följa 
förändringar i avföringens konsistens och som 
ett verktyg att skapa sig en bättre bild av pa-
tientens avföringsvanor. 

Jag menar att en riktigt god hundägare regel-
bundet kontrollerar sin hunds avföring för att 
veta hur hunden faktiskt mår. En avföringskon-
troll gör att du i tid kan upptäcka ett för din 
hund potentiellt livsfarligt tillstånd. En så kall-
lad stressdiarré kan till exempel vara förödande 
för en jakthund liksom avsaknaden av avföring 
kan vara förödande för valpen som har råkat 
svälja mattes socka. Detta är orsaken till att vi 
som veterinärer ofta ställer vad som kan upp-
fattas som ganska intima frågor om just din 
hunds avföringsvanor och avföringskonsistens. 
Vi vill bara veta hur din hund mår. 

Diarréer kan vara mer eller mindre komplice-
rade och drabba enskilda individer eller många. 
De flesta hundar drabbas någon gång under li-
vet av en så kallad okomplicerad diarré, då 
hunden har ett gott allmäntillstånd men har en 
avföring som inte är synligt skalenlig. Hundar 
kan verkligen få för sig att provsmaka eller tug-
ga på allt, vissa individer och raser mer än an-

Hundägaren som regelbundet och nogsamt kontrollerar hundens avföring är helt normal  och visar också tecken på att vara en mycket god djurägare.  foto: Anton EnErlöv / Arkiv
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Bristolskalan – bra att 
känna till för hundägare

”
 Som djurägare till 
en hund som har för 
vana att provsmaka 
på ”allt” gäller det 
att vara beredd, va-
ra extra uppmärk-
sam på avföringen 
och alltid ha medi-
cin för god avföring 
hemma i hundapo-
teket.


