


Den store betydning af orm hos 
voksne hunde er, at de virker som 
depot for smitte til fostre, hvalpe 
og til andre voksne hunde.

Er det
almindeligt,

at hunde
har orm?

Kan man se på en
hund om den har orm?

Hvordan smittes
hunde med orm?
Smitte med orm kan ske ad 
fire forskellige veje:
l smitte direkte fra tævehund 

til afkom. (til fostre, med 
mælk til diende hvalpe)

l smitte fra egen eller andre 
hundes afføring

l smitte fra byttedyr som 
mus, fugle, snegle og 
 insekter m.m.

l smitte gennem hud
Betydningen af smittevejene 
varierer afhængigt af hundens 
alder, ligesom de forskellige 
typer af orm benytter sig af en 
eller flere af smittevejene.





Hvilke arter af 
indvoldsorm har
betydning for hunde?



Bændelorm
Bændelorm er sjældne hos hunde.
      Bændelormsmitten kan findes i smådyr og 
insekter. Bændelorm giver sandsynligves ikke 
anledning til sygdom hos hunde.
      Bændelorm lever af tarmindhold.

Bændelorm-led kan af og til ses i afføring eller i 
pelsen af smittede dyr. Hunde smittes kun sjæl-
dent.

Andre orm
Hunde smittes tilsyneladende i stigende grad med 
fransk hjerteorm, som kan give anledning til svær 
sygdom og med lungeorm, som typisk har et mil-
dere forløb.
Læs mere på: www.dyrehospitalet.kvl.dk
Klik: “Fagområder”, klik: “Hjerte- og luftvejssyg-
domme”, klik: “Hunde- og katteejere klik her for at 
få vigtig information”, klik: “Hjerteorm hos danske 
hunde”.

I meget sjældne tilfælde smittes hunde med andre 
orm eksempelvis i forbindelse med udlandsrejse.

Giardia
Er en encellet tarmsnylter, som af og til findes 
hos hunde, og som især hos unge hunde giver 
diarre.



Hvad kan man
gøre for at
forhindre

hunden
i at få orm?

Hvordan
skal
hunden
behandles
mod orm?





Kan
hunde
få orm
igen?
Ormemidler til hunde har ikke
langtidsvirkning.
Hvis hunden gensmittes lige efter
ormebehandlingen, vil den derfor kunne
få orm igen efter nogle uger.
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