
Økt drikkelyst hos hund 
 
Det snakkes ikke så ofte om økt drikkelyst hos hund, bortsett fra i de tilfeller hvor man mistenker 
livmorbetennelse hos tisper.  
 
Livmorbetennelse forekommer i to ulike former, åpen og lukket. Ved en åpen livmorbetennelse vil 
det normalt renne ut illeluktende puss, mens en lukket betennelse er vanskeligere å oppdage og når 
man først oppdager infeksjonen så har ofte livmoren sprukket og da står det om livet.  
 
Kjennetegnene ved livmorbetennelse kan være økt drikkelyst, økt tissing, nedsatt allmenntilstand og 
dårlig appetitt og feber. Disse symptomene kan opptre alene eller i fellesskap. Livmorbetennelse kan 
oppstå både under og mellom løpetider og jo eldre en tispe blir, desto mer utsatt er hun for å få 
livmorbetennelse. Nedsatt matlyst i seg selv, kan også være tegn på innbilt svangerskap så dette 
symptomet alene trenger ikke å bety at det er snakk om livmorbetennelse. 
 
Økt drikkelyst kan imidlertid også være tegn på andre tilstander eller sykdommer 
 
Det aller første man tenker på, dersom hunden er ung, er at den har urinveisinfeksjon. Normalt vil 
man se tegn på urinveisinfeksjon i form at hyppig vannlating og fordi den tisser ofte, så vil den også 
drikke mer.  
 
Urinveisinfeksjon kan oppstå både hos yngre og eldre hunder og kan enkelt diagnostiseres ved å ta 
med urinprøve for analyse hos veterinær. 
 
Men det finnes også flere andre sykdommer eller tilstander som gir økt drikkelyst og noen av de kan 
vi nevne her: 
 
Diabetes 
 
Diabetes Mellitus, sukkersyke, er relativt vanlig hos hund og rammer oftest middelaldrende eller 
eldre hunder. Sykdommen rammer oftest tisper, og overvektige hunder har større risiko for å utvikle 
sykdommen enn slanke hunder.  
 
Normalt reguleres blodsukkernivået hovedsakelig av insulin, som produseres i bukspyttkjertelen. Ved 
diabetes er blodsukkernivået unormalt høyt. Det er to grunner til dette: 
 

1. Svekket insulinproduksjon i bukspyttkjertene, diabetes type 1. 
 

2. Kroppen klarer ikke å «svare» pån insulinet, diabetes type 2. 
 

Hunder med diabetes har vanligvis type 1.  
 
Det kan være mange utløsende faktorer når det gjelder diabetes, blant annet infeksjoner, 
sykdommer i immunforsvaret, legemiddelbivirkninger og arvelige årsaker.  
 
Diabetes er forårsaket av mangel på insulin i kroppen. Insulinet er viktig for å fjerne glukose (sukker) 
fra blodomløpet, og når det er mangel på insulin kan glukosen gå over i urinen. Glukosen trekker meg 
seg væske og dette fører igjen til økt tørst og økt vannlating. 
 
Cushings syndrom 
 



Cushings syndrom blir også kalt Hyperadrenocorticism, er en hormonell ubalanse som skyldes for 
høyt kortisolinnhold i blodomløpet. Symptomene kommer til syne over tid så den økte drikkelysten 
starter gradvis for så å øke. Mange eiere tror derfor at det bare dreier seg om den normale 
aldringsprosessen. Under står listet symptomer som ofte opptrer sammen med økt drikkelyst: 
 

1. Glupsk appetitt. 
2. Tønneformet mage. 
3. Muskelsvakhet. 
4. Hudproblemer. 

 
Nyresvikt 
 
Nyrene har mange roller og en av de er å sørge for riktig tilgang på væske. Hydrering av kroppen er 
avhengig av å regulere «væskeforbruk» samt utskilling av væske. Ved dehydrering reagerer nyren 
med å spare væske, det betyr at alle avfallsstoffer som kroppen skal kvitte seg med, fortsatt må 
utskilles, men nyrene sørger da for å bruke minst mulig væske for å få skilt ut avfallsstoffene. Ved 
nedsatt nyrefunksjon vil nyrene har problemer med å konsentrere urinen og dette fører til økt 
drikkelyst.  
 
Dehydrering 
 
Dehydrering kan forekomme hos både yngre og eldre hunder og kan også være årsak til økt 
drikkelyst. Ubehandlet tilstand kan være livstruende. En hurtigtest kan fort vise om hunden er 
dehydrert. Ta tak i huden. Om huden trekker seg fort tilbake, er det ingen fare, men dersom huden 
blir stående så er hunden sterkt dehydrert og tilstanden kan fort bli kritisk. Dersom du mistenker at 
din hund er dehydrert, så må du umiddelbart oppsøke veterinær. 
 
Når skal man reagere på økt drikkelyst? 
 
Når en hund eldes, vil det ofte oppstå fysiske adferdsendringer. Endringene kan knapt være 
merkbare i starten slik at det er vanskelig å fange opp symptomer. Som en regel kan vi si at en hund 
som veier 10 kg vil drikke ca. en kopp pr. dag. Hvis man registrerer at hunder besøker vannskålen 
hyppigere enn tidligere, så bør man kanskje tenke på å ta en tur til veterinæren. 
 
Diagnostisering av årsak til økt vanninntak 
 
Din veterinær kan utføre forskjellige tester for å avgjøre hva som er årsak til økt drikkelyst.  
 
Tester kan påvise følgende: 
 
Nyresykdom:  
Forhøyede nyreverdier. 
 
Diabetes:  
Forhøyet blodsukker og glukose i urinen. 
 
Cushings syndrom:  
Forhøyet leververdig ALP, endringer i antall hvite blodlegeméer og forhøyet kolesterol. 
 
Dehydrering: 
Positiv test av hud (hudturgortest), forhøyet leverprotein (Albumin), elektrolyttendring. 
 



Om du skulle være i tvil om hunden har en av disse tilstandene, så ikke nøl med å ta kontakt med 
veterinær. 
 
Vi skal heller ikke glemme at mange årsaker til økt drikkelyst, er helt normale. Hunden drikker mer 
under trening, når det er varmt og når det er høy luftfuktighet De kan også drikke mer om de for 
eksempel spiser tørr mat og likeledes vil væskebehovet ofte være lavere om de spiser våtfôr.  


