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”Första Hjälpen – när olyckan är framme”

Nu är den äntligen här, boken om Första Hjälpen för hund som riktar sig till alla 
som har hundintresse, har egen hund eller arbetar med hund. Den är skriven på ett 
enkelt och lättförståeligt språk av en veterinär med erfarenhet av vad som kan drab-
ba hundar i Norden.

I en nyutkommen bok skriver veterinär Ylva Trygger vad du som hundägare kan 
göra om olyckan är framme. Bokens första del handlar om den friska hunden. Där 
beskrivs hur du undersöker en hund, vad som är normalt och vad du ska leta efter 
för att upptäcka en eventuell skada.

Bokens andra del handlar om den akut skadade och sjuka hunden och hur du som 
hundägare ska agera vid en olycka. Den tar upp den viktiga kontrollen av andning-
en, hur du upptäcker och stoppar en blödning, hur du undersöker blodcirkulation 
och medvetande och hur du ska hantera och transportera en skadad hund.

Bokens sista del handlar om mer vanliga och mindre akuta skador och problem. 
Du får bland annat lära dig varför en hund kräks, hur du ska göra om din hund 
eventuellt får i sig något gift, hur en analsäcksinflammation yttrar sig, hur du ska ta 
hand om en sårskada eller ett fukteksem.

Boken innehåller mycket kunskap för den vetgirige. Den riktar sig till dig som är 
nybliven hundägare och till dig som har haft hund i flera år, men också till dig som 
har hund som yrke. Boken är lättläst och kan med fördel läsas från pärm till pärm. 
Den fungerar även som uppslagsverk med en omfattande sökordlista. Enkla fotnoter 
vid sidan om texten sammanfattar det som är viktigt. Det är en bok som bör finnas i 
varje hundägares bokhylla eller följa med i bilen om du är ute i skog och mark med 
din hund.

Författaren har arbetat som veterinär sedan 1998 med inriktning på hund. Hon hål-
ler föreläsningar och kurser och kompletterar utbildningsverksamheten med klinisk 
veterinär verksamhet.


