
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Adfærdsproblemer. Del 3 af 3

Behandling af adfærdsproblemer

Meyer, Iben

Published in:
Hunden

Publication date:
2021

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Meyer, I. (2021). Adfærdsproblemer. Del 3 af 3: Behandling af adfærdsproblemer. Hunden, (11), 64-72.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/iben-meyer(b079ae17-b45b-4cfe-ab87-a4fbdbf34dcb).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/adfaerdsproblemer-del-3-af-3(27733d7d-9f41-43db-859a-908f2e22e169).html


  HUNDEN NR. 11 · NOVEMBER 2021  32  HUNDEN NR. 11 · NOVEMBER 2021    

ADFÆRDSPROBLEMER

BEHANDLING 
AF ADFÆRDS-
PROBLEMER 

DEL 3 
AF 3

Nogle gange får vi ikke lavet det forebyggende arbejde, 

eller der opstår problemer på trods af vores bedste 

forsøg på at forebygge, og så er det vigtig at få 

behandlet det problem, som hundens adfærd udgør 

enten for hunden selv eller for dens omgivelser
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Når man har konstateret, 
at ens hund har et 
adfærdsproblem, bør 
man søge hjælp hellere 
i dag end i morgen.
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vis først man har konstateret, at der 
er et problem med hundens adfærd, 
er mit råd: søg hjælp – hellere før 
end siden. Vi ved, fra de tidligere 
nævnte videnskabelige studier, at 
hundeejere er meget lidt tilbøjelige 

til at søge hjælp, hvis hundens adfærd er ”uønsket” men ikke 
”problematisk”, eller hvis adfærdsproblemet er relateret mere 
til manglende lydighed, end til alvorlige forhold, så som frygt, 
angst og aggression. 
Min erfaring er dog, at det godt kan betale sig at tage proble-
merne i opløbet enten ved at opsøge en veluddannet hunde-
træner eller en professionel adfærdsbehandler, fordi selv ”små” 
problemer kan være de første tegn på et begyndende adfærds-
problem, og fordi ’små’ problemer kan udvikle sig til et alvorligt 
adfærdsproblem. Tag som eksempel den manglende evne til at 
kunne finde ro. Som tidligere beskrevet ser jeg efterhånden en 
del hvalpe og unghunde, som har svært ved at slappe af, enten 
på tur og i mødet med andre, eller hjemme. I mange tilfælde er 
hvalpen/unghunden glad på trods af et højt stressniveau, og det 
behøver ikke være et problem for hunden, selvom det måske er 
irriterende for ejeren, fordi det er svært at være til hundetræning, 
fordi hunden ikke ”hører efter” på tur, og fordi den måske udvi-

ser meget opmærksomhedssøgende adfærd, såsom at stjæle 
ting eller hoppe op. 
Dette kan dog også være et problem for hunden, fordi mang-
lende evne til at finde ro ofte er forbundet med overstimulering 
og et forhøjet stressniveau, som kan udvikle sig til problemer 
med frygt og have konsekvenser for hundens fysiske sundhed. 
Hertil kommer, at relationen mellem hund og ejer ofte lider over-
last, når hunden har svært ved at finde ro, fordi det let kan føre 
til en masse konflikter. De fleste hvalpe og unghunde kan lære 
at blive bedre til at finde ro gennem træning og tilrettelæggelse 
af hundens hverdag. Men hvis man som ejer ikke har eller får 
redskaberne til at lære hunden det, så kan det ”lille” problem hur-
tigt vokse sig større og ende med et egentlig adfærdsproblem.

Sund og rask
Behandling af adfærdsproblemer – helst så tidligt i forløbet 
som muligt – er altså vigtigt. I behandling af adfærdsproblemer 
bruger vi mange af de samme grundlæggende principper, som 
jeg har beskrevet under forebyggelse. Faktisk anbefales det af 
organisationer som International Association of Animal Behavior 
Consultants (IAABC), at adfærdsbehandlere altid starter med 
at sikre, at hundens basale behov er opfyldt, og at hunden er 
fysisk sund og rask. Det sidste er utrolig vigtigt, da studier 

Det er ikke noget 
problem, at hunde er 
glade og leger, men de 
skal også have evnen 
til at falde til ro. 
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De fleste hvalpe og unghunde kan lære at blive bedre til at finde 
ro gennem træning og tilrettelæggelse af hundens hverdag.  

IBEN MEYER, DYRLÆGE OG DYREADFÆRDSTERAPEUT
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viser, at et sted mellem 30 og 80% af hunde, henvist til adfærds-
behandling, også lider af smerter.
Ligesom belønningsbaseret træning anbefales til forebyggelse af 
adfærdsproblemer, er det naturligvis også den form for træning, 
som adfærdsbehandlere bør bruge og lære videre til hundens ejer. 
Der ligger mange forskellige læringsprincipper og træningsmetoder 
under begrebet ”belønningsbaseret træning”, men fællesnævneren 
er, at vi så vidt muligt fokuserer på at belønne ønsket adfærd frem 
for at straffe uønsket adfærd. Vi arbejder også indenfor adfærds-
behandling rigtig meget med at håndtere og tilrettelægge hundens 
og ejerens hverdag, så konflikt- og problemsituationer så vidt muligt 
undgås, imens træningen af nye færdigheder og reaktionsmønstre 
indlæres. 

Mere ejer end hund
Jeg oplever ind imellem ejere, som synes det føles ulogisk, at de 
skal undgå problemadfærden – det er jo den, de gerne vil arbejde 
med at ændre. Men ofte er det nødvendigt at træne på nye færdig-
heder hos både hund og ejer, før arbejdet med adfærdsproblemet i 
selve problemsituationen kan blive en succes. Det kan f.eks. være, 
at ejeren har brug for at lære om aflæsning af hundens signaler, 
timing og levering af belønninger, lavpraktiske færdigheder som at 
holde linen på en bestemt måde osv. Hunden har ofte brug for at 
lære specifikke færdigheder som at kunne se på ejeren på signal, 

komme hen til ejeren på signal, tage initiativ i træningen osv. Indtil 
hund og ejer har opnået de nødvendige færdigheder, vil opsøgning af 
problemsituationer alt for ofte ende med, at hund og ejer får en dårlig 
oplevelse, og at hunden bliver endnu ”bedre” til den uønskede adfærd.
Det fremgår forhåbentligt tydeligt af ovenstående, at arbejdet med 
adfærdsbehandling ofte handler mere om at undervise hundens ejer 
end om at træne hunden. Adfærdsbehandlerens meget vigtige rolle er 
at vejlede, støtte og instruere hundens ejer, så vedkommende ender 
med at have de færdigheder og redskaber, der skal til, for at ændre 
på hundens adfærd. Og her gælder selvfølgelig, at adfærdsbehandle-
ren bør bruge de samme principper om belønningsbaseret indlæring, 
som vi bruger til træning af hundene. Vi mennesker har også brug 
for at blive sat op til succes og for at få ros og anerkendelse, når vi 
gør ”det rigtige”, samt hjælp til at gøre det bedre, når vi ikke gør ”det 

Adfærdsproblemer 
kan også skyldes, at 
hunden har smerter. 

Det er vigtigt, at 
hunden er sund 

og godt tilpas. 

ADFÆRDSPROBLEMER

Vi mennesker har 
også brug for at blive 
sat op til succes 
og for at få ros og 
anerkendelse, når 
vi gør ”det rigtige”, 
samt hjælp til at gøre 
det bedre, når vi ikke 
gør ”det rigtige”. 

IBEN MEYER, DYRLÆGE OG 
DYREADFÆRDSTERAPEUT 
  

rigtige”. Det fremgår måske også, at god adfærdsbehandling meget 
sjældent består af et eller flere gode råd – dem kan man også læse 
sig til i bøger eller på nettet – men nærmere af en rådgivningsproces, 
hvor hundeejeren guides hele vejen i tilegnelsen af nye færdigheder 
og ændringen af gamle vaner og overbevisninger. 

Hvem skal hundeejerne søge hjælp hos?
Ifølge IAABC er det en forudsætning for at kunne kalde sig profes-
sionel adfærdsbehandler, at man tilegner sig opdateret viden om læ-
ringsteori og træning, at man tilegner sig praktisk erfaring med brugen 
af denne viden, og at man holder begge dele ved lige gennem fortsat 
uddannelse og praktisering. Vi har endnu ikke en dansk officiel cer-
tificering af professionelle adfærdsbehandlere. Det kan derfor også 
være svært for hundeejere at vide, hvem de skal opsøge for at få 

Vi har endnu ikke en dansk officiel certificering af professionelle adfærds
behandlere. Det kan derfor også være svært for hundeejere at vide, hvem 
de skal opsøge for at få hjælp til adfærdsproblemer hos hunden.  

IBEN MEYER, DYRLÆGE OG DYREADFÆRDSTERAPEUT
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hjælp til adfærdsproblemer hos hunden. Måske er det en af grundene 
til, at det stadig ikke er lige så udbredt at søge professionel hjælp til 
adfærdsproblemer hos hund, som det er at søge professionel hjælp 
til andre typer af problemer. 
Når motoren i vores bil er i stykker, tager vi bilen til mekaniker, og når 
vores dyr har brækket et ben, tager vi det til dyrlægen. Løsningen af 
rigtig mange problemer kræver, at vi søger hjælp hos en professio-
nel. Så hvad er mon grunden til, at det ikke er lige så almindeligt at 
søge professionel hjælp, når der er problemer med hundens adfærd? 
En mulig forklaring kunne som sagt være en manglende oplysning 
om, at der findes professionelle adfærdsbehandlere, der har uddan-
net sig og arbejder seriøst med at løse lige netop adfærdsproblemer. 
En anden mulig forklaring kunne være, at adfærd – hvad enten det 
er vores egen, vores børns eller vores hunds – er noget, vi et stykke 
af vejen mener, at vi kan ”klare selv” med gode råd fra andre eller in-
ternettet. Og det kan være svært at vide, hvornår man har nået græn-
sen for, hvad man selv kan løse. Sidst men ikke mindst kan en del af 
forklaringen også være, at nogle hundeejere føler, at problemerne 

Ofte handler det mere 
om at opdrage ejeren 
end hunden. Ejeren kan 
måske have svært ved at 
tyde hundens signaler.

med hundens adfærd er ”deres egen skyld”. Udtryk som ”du burde 
opdrage din hund mere” eller ”du er en dårlig leder for din hund”, som 
ejere af hunde med problematisk adfærd ofte må lægge ører til, er 
med til at gøre det skamfuldt at have en hund med adfærdsproblemer.
Det er vigtigt at få fjernet ”skammen” og et eventuelt tabu omkring 
adfærdsproblemer hos hund måske gennem mere debat og oplys-
ning omkring emnet. For ligesom et tabu omkring problemer med 
mental sundhed hos mennesker kan spænde ben for behandlingen 
af sådanne problemer, så kan et tabu omkring adfærdsproblemer hos 
hunde være et stort problem for både hunde, ejere og mulighederne 
for at løse problemerne. Der er bestemt hundeejere, der mangler de 
gode redskaber, viden og færdigheder til at kunne hjælpe deres hund 
bedst muligt. Samtidig er der bestemt også hunde, der er sværere 
at være ejere for end andre. Når det så er sagt, så er det langt mere 
frugtbart at tale om løsninger fremfor at placere skyld. 
En professionel adfærdsbehandler vil altid arbejde løsningsorienteret 
fremfor at placere skylden hos enten ejer eller hund. Så ud over ud-
dannelse og erfaring indenfor adfærd og træning, kan dette være et 

en god parameter at se efter, når man søger professionel hjælp 
til et adfærdsproblem hos hunden. 

Nogle gange er der behov for mere end træning
Lige som nogle hunde kræver mere i form af forståelse og fær-
digheder hos ejeren end andre hunde, så er der også hunde og 
adfærdsproblemer, der kræver mere end det, som træning kan 
gøre. Tag f.eks. hunden, der er så frygtsom, at det ikke er muligt 
at lave gradvis tilvænning til det, den er frygtsom for, fordi selv 
den laveste intensitet af den frygtudløsende stimulus sender 
hunden på flugt. For sådan en hund kan det være ikke bare en 
hjælp men muligvis også en nødvendighed, at træningen bliver 
suppleret med medicinsk behandling. 
Der findes beroligende hjælpemidler i håndkøb, som man kan 
prøve. Men derudover kræver medicinsk behandling med re-
ceptpligtige midler, at en dyrlæge bliver involveret. Medicinsk be-
handling er ikke ”den nemme løsning”, og det kan aldrig erstatte 
træningsmæssige tiltag i adfærdsbehandlingen. Men medicinsk 
behandling kan i nogle tilfælde gøre det lettere at gennemføre 
og få succes med træningen, og nogle gange er det et nødven-
digt supplement for at lykkes med adfærdsbehandlingen. Det er 
ikke synd for hunde at få medicinsk behandling for et adfærds-
problem, selvom det måske nok er synd for dem, at de har brug 
for det. Hvis de har brug for det, er det også rigtig synd for dem, 
hvis de ikke får det. Problemer som frygt og angst vil nemlig som 
oftest blive værre, hvis de ikke bremses, og hvis træningsmæs-
sige tiltag ikke er nok til at bremse udviklingen, så er medicinsk 
behandling nødvendig. 
En del ejere er bekymrede for de bivirkninger, som medicinsk 
behandling kan have. Det er forståeligt, for adfærdsregulerende 
medicin kan ligesom mange andre former for medicin have bi-
virkninger. Men vi skal huske på, at ubehandlede lidelser som 
kronisk stress eller angst også har bivirkninger, ikke kun i form 
af nedsat mentalt velbefindende, men også i form af fysiske 
skader på kroppen. 

Der findes beroligende 
hjælpemidler i håndkøb, 
som man kan prøve. 
Men derudover kræver 
medicinsk behandling 
med receptpligtige 
midler, at en dyrlæge 
bliver involveret. 

IBEN MEYER, DYRLÆGE OG 
DYREADFÆRDSTERAPEUT 
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Ligesom med 
forebyggelse af 

adfærdsproblemer 
handler behandlingen 

også i høj grad om 
positiv håndtering.  

Med behovet for adfærdsregulerende medicin i behandlingen af nogle 
tilfælde af adfærdsproblemer giver det også sig selv, at der er behov for 
et godt samarbejde mellem dyrlæger og adfærdsbehandlere i tilfælde, 
hvor adfærdsbehandleren ikke har en dyrlægefaglig baggrund. Men fordi 
adfærdsproblemer er så multifaktorielle, som de er, så strækker behovet 
for samarbejde i dette felt sig meget videre til også at omfatte forskere i 
hundeadfærd, opdrættere, hundetrænere, og specialister i smerteudred-
ning og -behandling. Jeg er overbevist om, at vi får de bedste muligheder 
for både at forebygge og behandle adfærdsproblemer, når alle disse fag-
grupper udveksler viden og erfaringer og arbejder sammen på tværs af 
fag for den enkelte hund og ejer.

Du er ikke alene
Ud fra det, vi ved om adfærdsproblemer hos hunde i dag, må budskabet 
herfra være, at adfærdsproblemer er langt mere udbredte, end mange 
måske forestiller sig. Man er altså ikke alene, hvis man indimellem oplever, 
at Fido ikke opfører sig helt, som man gerne ville, at hun eller han skulle 
gøre. Der er dog også meget, vi kan gøre for at forebygge og behandle 
adfærdsproblemerne, og det er vigtigt at vide, at der findes professionel 
hjælp at få, hvis man oplever problemer af mindre eller større grad med 
sin hund. Selv om hundeejerskabet altid kommer med en vis pris, som 
økonomiske udgifter, ekstra arbejde og tidsforbrug, skal de gode ting 
helst fylde mere end de dårlige, så livet sammen bliver en glæde for både 
hund og ejer.   

Selv om hundeejer
skabet altid kommer 
med en vis pris, som 
økonomiske udgifter, 
ekstra arbejde og 
tidsforbrug, skal de 
gode ting helst fylde 
mere end de dårlige, 
så livet sammen 
bliver en glæde for 
både hund og ejer.
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