
Magedrening hos hund 
 
Det er mye som kan skje i en hunds liv helsemessig sett. Noen helsemessige symptomer kan utvikle 
seg over tid, mens andre kan ha et mer akutt forløp. 
 
Magedrening har et akutt forløp og det står kanskje bare om minutter hvis man er riktig uheldig. Det 
er derfor viktig å være klar over både symptomer og hvor fort det kan gå. 
 
Hva er magedreining? 
 
Magedreining er som navnet sier, en utvidelse og dreining av magesekken. Magesekken roterer 
rundt sin egen akse og den kan rotere fra 90 – 360 grader. Magedreining er derfor en akutt og 
livstruende tilstand som krever øyeblikkelig hjelp av veterinær.  
 
Symptomer 
 
Det tydeligste symptomet på magedrening er at buken blir eller virker sprengt og at bukomfanget 
øker. Dersom man banker forsiktig på den utspilte buken, kan man høre gasslyder og om man 
klemmer på buken vil hunden vise tydelige tegn på smerte. 
 
Hunden forsøker gjerne å kaste opp uten at det kommer noe. Den er urolig og forsøker å innta 
stillinger som gjør det lettere å puste. Tilstanden kan fort forverre seg og hunden kan få åndenød 
eller puste svært raskt med åpen munn. Bleke slimhinner, uregelmessig hjerterytme og svak, rask 
pust er tegn på at hunden er i ferd med å gå i sjokk. Uten rask behandling, kan tilstanden fort bli 
livstruende. 
 
Hvem rammes? 
 
Store hunder med dypt bryst og opptrukket buk har en økt tendens til å få magedrening og man 
antar at det er på grunn av kroppsbygningen. Et stort og dypt bryst gir større rom for bevegelse av 
magesekken i buken. Middelaldrende og gamle hunder ser også ut til å rammes oftere enn unge 
hunder, men yngre hunder kan også rammes. 
 
Forskere har ikke endelig kartlagt årsakene til magedreining, men lidelsen oppstår oftest dersom 
hunden har spiste store mengder fôr som er gitt tørt.  Magedreining har også lettere for å oppstå 
dersom man mosjonerer hunden rett før eller etter et måltid. Nå vet vi imidlertid at for eksempel 
hundekjørere, fôrer sine hunder under trening og løp uten at hundene nødvendigvis rammes, så det 
antas at det må ligge en predisposisjon for lidelsen hos i hvert fall en del av hundene som rammes. 
 
Diagnose 
 
Som regel får veterinæren en sterk mistanke om diagnosen allerede ved å vurdere de oppståtte 
symptomene. Diagnosen bekreftes ofte av et røntgenbilde av buken. 
 
Behandling 
 
Den akutte behandlingen rettes først og fremst mot å gjenopprette sirkulasjon i kroppen ved hjelp av 
væsketilførsel samt fjerne gass fra magesekken og gi smertestillende. 
 
Når veterinæren har klart å stabilisere hunden, må den opereres så raskt som mulig for å få 
magesekken tilbake til sin normale plass og samtidig lette trykket i magesekk og på blodkar i 
mageregionen.  



 
Operasjonen skjer under full narkose. Ved operasjon tømmes magesekken for gass, væske og 
matrester ved hjelp av en sonde som føres ned gjennom spiserøret. Veterinæren lager også et snitt i 
buken for å komme til magesekken og snu denne til riktig posisjon før den sys fast til bukveggen for å 
forhindre tilbakefall.  
 
Komplikasjoner 
 
Selv om operasjonen ser ut til å gå bra, så kan det oppstå komplikasjoner både under og etter 
operasjonen. 
 
Hjertearytmi kan oppstå på grunn av den nedsatte sirkulasjonen og sjokket som oppstår. Hunden 
kan få en unormal hjerterytme. Hjerterytmen overvåkes kontinuerlig under og etter operasjonen og 
dersom det er behov, vil det bli behandlet medisinsk. 
 
Vevsskader i magesekken kan oppstå som følge av manglende blodstrøm til hele eller deler av 
magesekken. Dersom vevsdøden i magesekken er for stor, kan det føre til at hundens liv ikke kan 
reddes. 
 
Skader på milt. Milten sitter nær magesekken og roterer sammen med magesekken ved 
magedreining. I noen tilfeller kan blodkarene til milten skades, og det kan oppstå akutte blødninger. I 
slike tilfeller kan man risikere at milten må fjernes. 
 
Når livet ikke kan reddes 
 
Noen hunder blir så kraftig påvirket av den nedsatte situasjonen og går så kraftig i sjokk at deres liv 
ikke står til å redde. I noen tilfeller har hunden såpass nedsatt almenntilstand ved ankomst til klinikk 
at veterinæren ser at den ikke vil overleve en eventuell operasjon. I slike tilfeller vil hunden bli avlivet 
ved ankomst for å avslutte hundens lidelser.  
 
Dødelighet ved magedreining varierer mellom 5 og 15%. Det betyr at de fleste kan reddes bare man 
raskt nok oppfatter symptomene.  
 
Dersom du mistenker at hunden din har fått magedreining, så kontakt veterinær umiddelbart. Jo 
fortere hunden kommer under behandling, desto bedre er prognosen. 
 

 


