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Jeg har blitt oppfordret til å skrive litt om hvordan jeg har jobbet med foring av Doffen under hans 
lange sykdomsperiode. Og om hvilke erfaringer vi har gjort oss under den perioden og i ettertid, og 
ikke minst hvilke feil vi har gjort, for vi lærer som kjent aller mest av å gjøre feil, og jeg håper at våre 
feil kan hjelpe andre som er inne i IL perioden til å unngå å gjøre de samme feilene. 

Jeg føler at det er viktig å fortelle noen 
rent tekniske detaljer om Doffen og hans 
sykdom:

Han fikk første gang påvist IL, i juni 
2013, og er først helt sykdomsfri etter 
totalt 4 utbrudd av IL i slutten av 2014. 
Vi har i den perioden blant annet, 
tatt noe i overkant av 70 blodprøver, i 
tillegg til at mange prøver er sendt til 
sentrale laboratorier i Norge, men også 
Tyskland, England, og flere anerkjente 
universitetslaboratorier i USA har 
vært brukt. Grunnen til at vi ikke bare 
bruker Norske laboratorier, er at de 
mangler noe av det analyseutstyret 
som vi har vært avhengige av, da vi har 

ønsket å analyserer langt mer enn de 
vanlige ”CA”,”TP”,”ALB”,”GLOB”, ”CHOL”, 
”ALT”,”GGT” osv

Jeg må også på det sterkeste, 
understreke at mye av det vi har lært, 
og de fremgangsmåtene vi har brukt, 
kommer fra andre hundeeiere, som 
har vært i samme situasjon, og vi har 
gjennom en meget lang periode hatt tett 
kontakt med alt fra erfarne hundeeiere, 
anerkjente Amerikanske veterinærer, 
Australske universitetsprofessorer, til 
laboratoriet på Tine meierier, og mange 
andre. 

Og ikke minst så har vi hatt mye nytte av 

uerfarne medlemmer av hundefamilien, 
som har sendt oss sine sykejournaler, 
blodprøver, og erfaring fra sykdomsbildet 
for deres hund. 

Dette er også et forsøk på å samle litt 
av alt det materialet, og litt av den 
erfaringen som jeg mener vi fikk ved å 
dybdeanalysere alt det materialet, til 
en ”veldig kort” artikkel, og et meget 
forenklet bilde av hva vi har erfart er ”en 
måte” å behandle/fore en IL syk hund på.

Unngå å bli syk

Det ville være helt feil å starte en 
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beskrivelse av foring under IL, med noe 
annet en å si at ”Vi er overbevist om at 
det er veldig mange tilfeller av IL som 
kunne vært unngått!”. For det handler 
om å gjøre noen enkle ting riktig, for i 
størst mulig grad å unngå å havne i IL 
fella.

De lærde (og jeg) er enige om at det er 
to ting som helt klart kan trigge IL: fett og 
stress. Lundehundmat med fettprosent 
over 6-8% totalinnhold er i faresonen 
for veldig mange Lundehunder. Av de 
som har hatt problemer med IL, så er 
det en del som bruker Hills I/D Low 
Fat fòr, som er et såkalt fullfòr, og som 
inneholder ca 7% fett (tilsvarer ca 3,5% 
fett i våtfor). Dette foret fikk vi anbefalt 
av Veterinærhøyskolen, og vi har i tillegg 
blitt anbefalt samme foret av andre 
institusjoner som jeg har vært i kontakt 
med.

Vi har hørt utallige ganger fra de samme 
folka at, ”jeg har gitt 15-20% med fett i 
alle år, og aldri hatt syk hund!”. Det er 
omtrent som å si at ” jeg har kjørt i 150 
på motorvei med 2 i promille mange 
ganger, og det har gått helt fint hver 
gang”. Det er IKKE de hundene som tåler 
15-20% fett, som setter standarden for 
hva som er bra for en Lundehund!!!!. 
Det er alle de ”andre” som ikke tåler det, 
men blir syke.

Jeg hadde brukt Labb til Doffen da han 
fikk IL for første gang, og det fòret hadde 
en fettprosent på 17. Vi har prøvd oss 
på å fòre med noe lavere fettprosent i 
ettertid, og med de samme katastrofale 
følgende. Det kan godt hende at 
fordelingen av hunder som tåler høyere 
fettprosent er 20% som tåler det, og 80% 
som ikke tåler det, eller omvendt, men 
du vet ikke i hvilken gruppe din hund 
befinner seg, og da er det russisk rulett å 
kjøre med fòr av den type som kan skade 
hunden din. 

For de som lurer på hvor vi ligger i 
fettprosent i dag, så er Doffen’s daglige 
kost nå på ca 4% (8% tørrfor), og da 
snakker jeg om en hund som springer 
mellom 50-150 kilometer hver eneste 
uke, og som fortsatt tar jevnlige 
blodprøver, for å bekrefte at vi har 
alle verdier på riktig nivå, inkludert 
totalprotein, og kolesterol verdiene med 
så lav fettprosent.

Vår mat består i dag av 80% 
hjemmelaget, resten er Hills R/D, som 
er et slankefòr, og som vi bruker av 
flere grunner. Det inneholder lite fett og 
kalorier, så vi trenger ikke å regne det 
inn i den daglige mengden av kalorier, 
som for Doffen er 50-55 kal. pr kilo hund 
pr dag. Den andre grunnen er at jeg 
opplever det samme som alle de som 
anbefalte oss å teste det fòret. Det gir 
bedre mage, bedre tarmfunksjon, og 
langt bedre avføring.  Doffen synes at 
det smaker godt, så vi bruker det i tillegg 
som belønningsfòr og godiz. Og sist men 
ikke minst, de dagene som Doffen ikke 
trenger så mye mat så kan jeg erstatte en 
del av det hjemmelagede foret med Hills 
R/D for å gi samme metthetsfølelse hos 
hunden. 

Når vi regner fettprosenten, så er det ut 
fra tørrforverdi, fordi man da ikke må 
ta hensyn til vanninnhold (prosenten 
av vann i foret). Vanninnholdet i tørrfor 
er ca 10%, og vi regner innholdet i 
hjemmelaget å være ca 60%, som betyr 
at om du veier foret så må du bruke 
dobbelt så mye hjemmelaget i forhold 
til tørrfor, siden 50% mer av foret består 
av vann. Ved bruk av hjemmelaget for 
med ca 60% vanninnhold så er den totale 
fettprosenten i det foret som jeg bruker 
2-3%. For å ta et par raske eksempel, 
så inneholder kyllingkjøtt ca 2-2,5% fett 
(tilsvarer ca 5% fett i tørrfor), mens kokt 
torsk derimot inneholder 0% fett!!!. 

Begge to inneholder i nærheten av 
25% proteiner, og har omtrent den 
samme energiverdi. Men!, bruker du 
torsk så må det finnes andre kilder til 
fett i foret, fordi hunden må ha en viss 
minimumsmengde med fettsyrer for ikke 
å få andre mangelsykdommer.       

Stress

Stress er etter min mening, en minst 
like stor faktor, og en kombinasjon av 
de to -  fett og stress er selvsagt en 
enda større fare. Jeg vet meget godt, 
at mange av hundene blir syke etter 
stressperioder som, utstillinger med 
lang reise, stressperioder i eierens liv, 
ferietider hvor hunden ”plutselig” havner 
på kennel med mange ukjente hunder 
osv. osv. Jeg har i det siste året blitt 
kontaktet av mange lundehundeiere 
med syke hunder, mange av mønstrene 

er velkjente, og mange av mønsteret går 
igjen, gang på gang. 

Jeg må også fortelle at Doffen og jeg 
er meget tett på hverandre, som de 
aller fleste Lundehundeiere, og vi lever 
et nesten 24/7 liv sammen. De fleste 
som har Lundehund har nok lært seg 
at Lundehunden er utrolig rask til å 
oppfatte din følelsessituasjon. Den 
merker straks om du er sint, sliten, 
trist, eller stresset, og det stresset 
overføres på hunden. Jeg kunne under 
den mest kritiske situasjonen i vår lange 
sykdomsperiode se på blodverdiene 
at Doffen reagerte på familiens høye 
stressmodus. Vi har fått mange strenge 
formaninger fra Leslie, om at jeg måtte 
holde hunden glad, og ikke fortelle den 
at den er syk, for da fortsetter den å 
være syk. En glad kropp blir raskere frisk 
enn en trist kropp. Så ikke endre på de 
daglige rutinene når hunden er syk, og 
gjør det som du vet gjør hunden glad. En 
hund har liten forståelse av tid, så den 
daglige turen må man fortsette med, 
men ta 10-15 minutter i stedet for en 
time.  

Mulig forvarsel

Et enkelt råd for å få et forvarsel om at 
det kan være noe galt på gang, er å veie 
hunden med jevne mellomrom (er helt 
gratis, og i tillegg kan det være greit å 
sjekke sin egen vekt i blant også). For 
med mindre det skjer noe helt spesielt 
i fòringsveien, eller med hunden, så går 
den ikke ”plutselig” opp i vekt. Endrer 
vekten seg raskt med et par tre hekto så 
er det fare på ferde. Og en blodprøve er 
den eneste sikre kilden til å fastslå om 
det er IL.

Nå er sikkert de fleste blitt klar over 
når faren tydeligvis er størst, for det er 
slik at veldig mange av de som får IL, 
så kommer det i aldersperioden 1-3 år. 
Mest utsatt kan det se ut som gutta er, 
men en av de Lundehundeierne som har 
hjulpet oss fikk IL på sin tispe på 11 år. 
Så det er kun en ting som er sikkert, at 
det er ikke noe som er som er sikkert, 
dessverre.

Jeg må også få berømme mange av 
eierne med syk hund, som har jobbet 
med lange avhandlinger til meg om 
forløpet til sykdommen, hvordan 
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hunden oppfører seg under sykdommen, 
og ikke minst hvordan hundens 
utvikling, og respons på de forskjellige 
behandlingsmåtene har vært. Også må 
jeg berømme en klok mann som kom 
bort til meg under Lundehundspesialen 
på Morokulien, og luftet sine erfaringer, 
tanker, og personlige meninger om 
meg og om Doffen’s sykdomsbilde. 
Det er noen kloke mennesker der ute i 
Lundehundfamilien som kan sette ting i 
riktig perspektiv.

Når vi har blitt syke

Når man uomtvistelig har fått bekreftet 
at hunden har IL, så er det et par ting 
som jeg har lært at har helt overordnet 
viktighet: 

All mat skal være kokt lenge, og det 
er bare følgende ingredienser som er 
helt sikre: ris, potetstappe, hvitfisk, 
kylling, gulrøtter, og gresskar. Når jeg 
sier lenge så er det minst 3 timer, og det 
gjelder alt. Deretter så kjører du dette i 
kjøkkenmaskin, eller med stavmikser, til 
det er helt bløt pasta. Sammensetningen 
av de forskjellige ingrediensene 
fordeles på følgende måte, du skal ha 
2/3 karbohydrater og 1/3 proteiner 
(karbohydrater er ris og potet, og 
proteiner er kjøtt og melkeprodukter). 
Grønnsakene i vårt tilfelle har bestått av 
et tillegg på ca 20%.  

Det er visse ting som nesten helt sikkert 
kommer til å skape problemer, og 
forlenge sykdomsforløpet, og det er 
såkalt diettfòr (bløtfòr) fra dyrlegen, kokt 
sei, tørrfor alle typer, alle råfòr typer 
som Vog H, BARF, osv. Denne typen 
fòr inneholder vanligvis 15-20% fett i 
våt tilstand, som tilsvarer 30-40% fett i 
tørrfor. I tillegg så opplever ca 80-90% 
at det er en klar negativ effekt av egg, 
da eggeplommen består av ca 20% rent 
fett, og det er som å helle ”salt i såret” i 
denne situasjonen. 

Jeg oppdaget etter tips fra andre 
Lundehundeiere, at gresk yoghurt var 
en liten ”diamant” i matveien. Gresk 
yoghurt inneholder 1-2% fett (ca 5-6% 
i tørr tilstand), og det er rikelig med 
proteiner, og masse gode bakterier. Det 
er viktig å merke seg her, at ca 18% av 
alle hunder er laktoseintolerante, eller…..
omvent, 82% tåler laktose. Nå finnes 

nesten alle tenkelige melkeprodukter 
som laktosefrie, så det er ingen grunn til 
å utelate ”syrnede” melkeprodukter fra 
diètfòret, for de inneholder lite fett, men 
mye energi i form av proteiner, og gode 
bakteriekulturer, og noe hunden trenger 
mye av, nemlig kalsium. 

Du MÅ tenke fett hele tiden, for det er 
det som skaper problemer nå. Så lenge 
lymfesystemet er ”betent” og ute av 
funksjon, så er det fett som holder den 
prosessen gående. Hunden trenger 
meget lite fett i denne tiden, jeg og 
mange av dem jeg har jobbet sammen 
med, har operert med fettprosent under 
2% i lange perioder. 

Når man begynner på den medisinske 
behandlingen av IL syk hund, så raser 
hunden ned i vekt ganske umiddelbart, 
og dette bekymrer selvfølgelig alle 
hundeiere. Men neida, hunden din 
kommer ikke til å sulte i hjel, så ikke start 
opp med noen form for ”fetekur”, for det 
gjør bare saken enda mer alvorlig! Det er 
langt større mulighet for at den skader 
seg av mangel på vitaminer, mineraler, 
osv, noe jeg kommer tilbake til.

I de aller fleste tilfeller av IL syk 
Lundehund, så er behandlingen 
Prednisolon, og i tillegg Flagyl, Tylan, 
eller tilsvarende. Disse stoffene er 
”bakteriedrepere”, og tar livet av store 
deler av bakteriefloraen i mage og 
tarm. Den bakteriekulturen sørger for 
å løse opp maten slik at kroppen kan 
absorbere næringen som er i maten. 
Siden hunden nå ikke har noe godt 
fungerende fordøyelsessystem så er 
det helt avgjørende at du serverer mat 
av en type som ikke trenger et 100% 
velfungerende fordøyelsessystem for å 
kunne absorberes av hunden.

Mange har blitt ”villedet” til å kjøpe 
såkalte MCT oljer, som skal kunne 
absorberes av hunden utenfor 
lymfesystemet, og dermed gi hunden 
energiopptak av fett uten å irritere 
lymfesystemet. Det er nå ganske bred 
enighet om at det ikke fungerer, og de 
aller fleste opplever diare, og senket 
kolesterolverdi.  Den eneste av de 
såkalte ”fettsyreoljene” som har den 
riktige lengden/typen av fettfiber, er ren 
kokosnøttolje.

Hvordan forer vi?

Disse hundene har store problemer med 
opptaket av næring fra tarmen, (det er 
lymfesystemet som står for det meste 
av næringsopptaket, det er sykt og har 
nesten sluttet å virke!) så da må det gis 
små porsjoner av mat, av en type som 
det er mulig for et sterkt skadet/redusert 
fordøyelsessystem å absorbere. Det er 
stor forskjell på hvor mye og hvor ofte 
man kan/skal fore, men det er smart å 
begynne meget forsiktig, og deretter øke 
i takt med hva man ser at hunden tåler. 
Når Doffen var som sykest, ved det andre 
utbruddet av IL, så ga jeg en stor teskje 
med mat, 8 til 10 ganger daglig. Det 
tilsvarte da ca 20-25 kcal pr kilo hund pr 
dag, og var fullt tilstrekkelig til en hund 
med så lite kroppslig aktivitet. 

Ved Doffen’s tredje utbrudd så var det 
overhode ikke mulig å få maten til å 
bli i magesekken på grunn av magesår, 
og da var det selvfølgelig umulig å få 
et næringsinntak som var stort nok 
til å tilfredsstille det daglige behovet. 
Det løste seg til slutt med å bruke 
proteintilskuddet Prozyme, som det skal 
meget lite til av for å tilfredsstille det 
nødvendige dagsbehovet. Dette pulveret 
røres ut i Biola eller lignende. Det smaker 
bra, så det er lett å gi, og det er så små 
mengder, at selv en meget sår magesekk 
aksepterte det. Mengden vi brukte var 6 
gram pr dag (tilsvarer en stor matskje), 
og i tillegg så ble alle medisiner, 
mineraler og vitaminer, malt opp, og gitt 
i den samme blandingen, med unntak av 
medisiner for mage og tarm som gis før 
måltider, og ved sengetid.

Det er medisinske påstander om at 
proteintilskudd at typen Prozyme og 
lignende, ikke virker ved IL. Jeg fikk 
rådet om å teste det av Lundehundeiere 
i utlandet, som har reddet flere meget 
syke hunder ved å bruke dette tilskuddet, 
og vår intensive testing i den perioden 
viste at det fungerte som beskrevet av 
disse Lundehundeierne også for oss.

I denne perioden tok vi meget tett med 
blodprøver, opptil to prøver om dagen, 
for å kunne kontrollere om vi fikk i oss 
nok av de vitaminene, og mineralene 
som sørger for at hunden ikke får enda 
flere skader, og sykdommer som et 
resultat av selve IL problemet. Følgende 
er helt essensielt, og overskygger alt: 
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Vitaminet D3 og Kalsium!

Kort fortalt av en som ikke er 
ernæringsfysiolog, og ikke noe annet fint 
heller, så virker det på følgende måte. 
Kalsiumnivået må være på et visst nivå 
for at kroppen skal ”ta opp” næring. 
Kroppen tar ikke opp kalsium uten at 
vitaminen D3 først er til stede. Gir du D3 
og Kalsium så starter du opp kroppens 
opptak av næring igjen. Det er liten fare 
for at du gir for mye av Kalsium eller D 
vitamin. Våre tester viste at en vanlig 
vedlikeholdsdose som for et menneske 
på 75kilo er ca 500 mg pr dag, det er 
for lite for en syk Lundehund.  Vi økte til 
1000 mg pr dag, og jeg tredoblet i tillegg 
D3 mengden (til 40um pr dag).

Det neste som måtte på plass var B 
vitaminene, og Folat (B9). Det er vanlig 
å gi B12 i sprøyte, noe vi også gjorde 
ved de to første tilfellene av IL, men 
tredje gangen så begynte vi å gi B1-
B6-B9-B12 i maten hver eneste dag i 
stedet, og i dobbel dose med langt bedre 
effekt. B vitaminer tilhører gruppen av 
vannløselige vitaminer, og forsvinner 
meget fort ut av kroppen igjen, så det 
må fylles på med nytt daglig, mens D1-3 
er fettløselighet vitaminer, og lagres noe 
bedre i kroppen. 

Alle Lundehunder som jeg har fått kopi 
av blodprøver fra hvor B nivåer har vært 
målt, har meget lave verdier, noe som 
er skadelig for hunden. B12 verdier 
under 200 vil også påvirke kroppens 
evne til å ta til seg næring, og jeg ser 
hele tiden at når vi kommer opp i B12 
verdier på 6-800, så gir det klare positive 
reaksjoner.

Det tredje anfallet av IL lærte oss også 
at de medisinene som brukes for å 
bekjempe sykdommen, også har noen 
uønskede virkninger. Hunder med IL 
har allerede sår/svak mage, og sterke 
medisiner gjør ikke det problemet 
mindre. Langt over 50% av hundene 
med IL som vi har jobbet med, har fått 
magesår av forskjellig alvorlighetsgrad. 
Av de ting som vi ser har en beskyttende 
effekt på mage og tarm er vitaminet B1, 
noe som gis daglig, sammen med de 
øvrige B vitaminene til en syk hund. 

Dette med magesår er veldig alvorlig, 
og forverrer selvfølgelig situasjonen 
ytterligere for hunden. Et av tegnene på 

magesår er at hunden drikker mye kaldt 
vann, og spesielt etter at den har fått 
mat. Dette for å kjøle ned magen, og for 
å gi en smertelindring. I tillegg så har 
den ofte oppblåst/hard mage, og mye 
tarmgass, den strekker seg og klynker, 
den velger kjølige plasser å ligge, og den 
vill helst ligge på siden. Det er her viktig 
å huske på at hunden behøver ikke ha IL 
for å få magesår!

I denne perioden så gjorde vi et par 
meget smertefulle erfaringer. Våre tre 
spesialutdannede smådyrveterinærer 
var enige om å skrive ut medisiner for å 
dempe kvalme, og for å dempe tørrheten 
i munnen, slik at Doffen ikke skulle kaste 
opp maten igjen pga magesåret. 

Det var «totalt skivebom», for å bruke 
det utrykket. Jeg skjønner i dag at 
man må behandle det underliggende 
problemet, og ikke stoppe kroppens 
naturlige reaksjon. Når hunden kaster 
opp så betyr det at kroppens naturlige 
system sier at det er noe feil, og det skal 
ikke mat ned i min mage, for det tåler 
den ikke! Da må man behandle magen, 
og når vi satte ned produksjonen av 
magesafter, og i tillegg ga medisin som 
beskyttet slimhinner i mage og tarm, 
så ble maten nede med en gang, og 
Doffen sluttet straks å ”helle innpå” med 
kaldt vann hver gang det kom noe ned i 
magen. 

Når maten kommer forbi magen og ut i 
tarmsystemet så skal den være oppløst 
av magesyren slik at tarmbakteriene kan 
omdanne den til næring som tarmen 
kan oppta. Bruker man Prednisolon, 
Flagyl osv, så tar man livet av store deler 
av de bakteriene, og da stopper mye 
av den naturlige fordøyelsesprosessen 
selvfølgelig opp. Når man gir hunden 
mat som ikke krever et 100% fungerende 
bakteriesystem, så hjelper det litt. 
Men, jeg lærte ganske raskt at hvis 
jeg ga Doffen nye bakterier i store 
mengder (siden vi jo tok livet av store 
mengder også), så fikk vi utslag på TP 
og på CHOL nesten umiddelbart. Når 
kolesterolverdien og totalproteinet øker 
i verdi, så har kroppen startet å ta opp 
næring igjen, og da var vi på rett vei. 

Jeg har også lært en annen meget viktig 
ting: det tar tid. Og det er langt bedre å 
bruke et par måneder for mye, enn en 
uke for lite. 

Ikke gå tilbake til vanlig fòring før du 
er helt sikker på at hunden er frisk. 
Start den prosessen med å blande inn 
litt vanlig hundemat (oppbløtt) i den 
hjemmelagede maten. Og hunder som 
har hatt IL virker å fungere bedre hvis de 
får flere måltider om dagen i stedet for 
et stort om morgenen. Vi er også meget 
oppmerksomme på at etter IL sykdom, så 
er magen/tarmslimhinner et svakt punkt. 
Vi gir et lite kveldsmåltid for å begrense 
at magesyren irriterer slimhinnene, 
og det lille måltidet er basert på en 
spiseskje med biola en liten teskje med 
usukret blåbær, og en teskje med mager 
cottage cheese.

Ikke stopp opp med medisiner før du 
har tatt prøver som uomtvistelig viser at 
hunden er helt frisk.

Vi har fått så mange beviser på at 
Lundehundens fordøyelses system er 
ganske følsomt, og ”sart”, og ikke minst 
så har mange dyktige hundemennesker 
delt den samme erfaring som oss. Du 
må ta vare på mage og tarmflora, og det 
gjøres ved å fore med mat som naturlig 
inneholder de bakteriene, i de mengdene 
som en Lundehund fikk i seg ved å spise 
det den spiste i gamle dager, nemlig alt 
den fant ute i naturen som kunne spises, 
og da snakker jeg om alt fra fiskerensk, 
via egg og fugler, til mus, rotter osv. I 
tillegg så har mange med meg oppdaget 
at de til tider spiser jord. Sikkert mange 
som løfter på øyenbrynene nå, Doffen får 
en teskje med jord hver dag, noe vi har 
brukt i snart et år, med helt forbløffende 
virkning. Neida det er ikke en teskje 
fra blomsterbedet, men en spesiell 
”myrjord”, og det spekuleres i om det er 
en type av torvmose som har en form 
av antibakteriell effekt her, og som gir 
positivt utslag.

Dagens hundemat er hermetisk fri for 
alt av bakterier som en Lundehund fikk 
i seg naturlig i gode gamle dager, og må 
tilføres på ”kunstig” vis. Probiotica og 
Prebiotica er viktige ingredienser i det 
naturlige kostholdet til en Lundehund, 
også tror jeg at en glad og lykkelig hund, 
lettere holder seg frisk.

Doffen og P.     


