
Boxer på pallen???

Hej, vi är ”inbitna” hanhundsägare och kan i princip 
tävlingsträna året runt. Förarna till tikarna i våra 
träningsgrupper vet för det mesta när ett löp är på gång 
och ligger då självklart lite lågt med träningsdoserna. 

Men till detta hör vi ofta att tikarna är skendräktiga och då 
blir det ännu mer stopp i deras träning.
Så vad är skendräktighet och hur skall man bäst tackla detta 
tillstånd?     
    Träningsfantasten

?

”Vad fyller skendräktighet för  
biologisk funktion?  Och hur hjälper 
man sin tik bäst från att ha problem 
under sin skendräktighet?”

Skendräktighet är en naturlig biologisk 
process. Alla tikars äggstockar följer en 
hormoncykel som är lika oavsett om de 
parats eller ej. I äggstockarna produceras 
under löpet bl.a. hormonet progesteron, ett 
hormon som vid en viss nivå i blodet indu- 
cerar ägglossning i äggstockarna. Man 
tar ju numera ofta blodprov för att mäta 
progesteronnivån under löpet för att 
kunna para tiken på rätt dagar. 

Efter ägglossning ökar progesteronnivån 
i blodet oavsett om tiken parats eller ej. 
För den blivande dräktiga tiken är proge-
steronet viktigt för att livmoderväggen 
ska förbereda sig för dräktigheten, dvs. 
att kunna inplantera de befruktade äggen 
efter parning och vidmakthålla försörj-
ningen av de växande fostren via moder-
kakan som bildats i väggen.

Även om tiken inte parats stiger proges-
teronnivån. Livmodern förbereder sig ”för 
dräktighet” och mjölkkörtlarna påverkas 
likaså. Dock förekommer stora skillnader 
bland tikar i denna hormonfas hur de 
reagerar. Vissa är helt opåverkade medan 
andra får kraftiga symtom på skendräk-

tighet med fyllda juver, bäddande 
och leksaker får bli ”valpar”. 
Skendräktigheten är 
alltså en helt normal 
kroppslig funktion, 
olika framträdande hos 
olika tikar. Det verkar 
dock som viss ärftlighet 
finns till beteendet.
Hur behandla? Förr sa 
man mindre mat, mera 
motion, ta bort leksaker 
och sysselsätt tiken. 
Tyvärr hjälper inte det 
alla gånger. 

Radikalaste behandlingen/före- 
byggande åtgärd är ju att kastrera 
tiken. Äggstockar och livmoder tas 
bort och då blir det ju ingen löp- 
ning. Inte bästa alternativet om tiken 
senare är tänkt att gå i avel.

P-spruta har varit ett alternativ. En 
injektion som gör att löpet uteblir. 
Skall ges 1-2 månader innan beräk- 
nad löpning. En inte helt riskfri 
behandling då man vet att det 
ökar risken för juvertumörer 
och livmoderproblem. Dess-
utom har nu under en lång 
tid preparatet som ska 
ges varit ”restnoterat” på 
apotek (känt fenomen 

LÅDAN
FRÅGE ?

för många mediciner nu för tiden).
Det som nu står till buds är en flytande 

medicin som ges i munnen/maten 1 gång 
dagligen i 4-6 dagar. Preparatet, Galastop 
vet (dopaminagonist/prolaktin hämmare), 
ger en långvarig hämmande effekt på 
hypofysens prolaktinutsöndring. Prolaktin 
är det hormon som ger mjölkkörteltillväxt 
och mjölkproduktion. På 2-3:e dagen efter 
insatt behandling börjar juvren minska 
och upphör helt efter 6-8 dagar. Tikens 
bäddande och leksaksbärande avtar också.
Behandlingen kan dock inte ges i ”före-

byggande syfte”utan sätts in när 
tiken börjar visa  

 sken-

FOTO: Nikolina Stenström

FRÅGELÅDAN

34  |  BOXERBLADET  NR 3  |  2020

BB3_2020_MASTER (kopia).indd   34BB3_2020_MASTER (kopia).indd   34 2020-09-23   21:572020-09-23   21:57



Har du en fråga, maila den till 
redaktion@boxerklubben.org

dräktighets symtom. Behandlingens längd 
brukar vara 4-6 dagar. Om symtomen 
återkommer kan ny kur sättas in. Biverk-
ningar i form av nedsatt aptit och kräk-
ningar kan förekomma. Vissa blir slöa och 
någon kan få klåda.

Monica Stavenborn

Leg.vet, Specialist i hundens och 
kattens sjukdomar

"Hur ska vi lyckas med träning 
och tävlande när min boxer är  
skendräktig?”

Superbra fråga som jag vill svara på 
genom att ge olika strategier och 

tips både ur ett perspektiv av 
ren hundträning OCH ur 

ett perspektiv av mental 
träning för föraren.

1   KAN DU GE HUNDEN VILA 

 en eller två veckor – gör 
det. Vila kommer inte 

påverka träningen nega-
tivt, snarare brukar vila ge 

en positivt effekt på beteenden. 
Var helt enkelt smart och undvik 
frustrationen som kan uppstå 

hos er båda pga till exempel sken-
dräktighet. Vila betyder inte att ni 

måste sitta på sofflocket - se tips 4.
2   VI KAN INTE VILA, VI SKA TÄVLA SNART!

Då är mitt andra - och kanske viktigaste 
- tips att sänka kriterierna. Om hunden
inte är med på samma sätt som tidigare

kan din ”nu ska jag jobba igenom bete-
endet” skapa en frustration och/eller 

hopplöshet hos dig som förare för att 
hunden inte ger det svar den brukar. 

Dessa känslor kan påverka er 
träning på ett sådant sätt att ni 

stjälper istället för skapar bra  

beteenden. Om du istället sänker kriteri-
erna och tränar utifrån det du får just nu 
utav din hund minskar du risken att skapa 
konflikter som sedan kan ligga kvar även 
efter att skendräktigheten är över… 

...för det är nycklar jag vill att du ska 
tänka på: Konflikter som skapas under icke 
optimala lägen kan ligga kvar längre än om 
du tränar ”för enkelt” och istället foku-
serar på grunder där ni lyckas och därmed 
boostar er relation och samarbete. Obser-
vera att det också är en mental träning för 
dig som förare att VÅGA sänka kriterierna 
och se att det i förlängningen kommer att 
ge dig mer. Bara genom att experimentera 
kommer du få det sanna svaret.

Jag kan höra tanken ”Men jag vill inte att 
hunden kommer undan när jag vet att den 
kan. Jag vill jobba igenom beteendet”. 
Frågan du vill ställa dig då är vad som 
kommer att vara mest effektivt och 
konstruktivt i det långa loppet?

Ett sätt är att se skendräktigheten som 
en intern störning att jobba igenom. Hur 
hade du jobbat med en störning som är ny 
för hunden i andra situationer? Troligtvis 
hade du tränat på enklare beteende/
moment som hunden har lätt att utföra 
trots att det är annat som stör och därmed 
kan få sin belöning, för att sedan successivt 
be den om svårare uppgifter. Detta anses 
väl som den mest effektiva lösningen när 
vi jobbar med yttre störningar såsom tex 
skott, externbelöningar eller människor på 
 appellplan. Skillnaden mellan skendräk-
tighet (eller annan hormonkaos) är att 
vi inte kan förflytta oss längre ifrån stör-
ningen utan behöver jobba med stör-
ningen hela tiden närvarande. Hade jag 
jobbat med skott hade jag ju kunnat åka 
längre ifrån - lite svårare när vi har med 
hormoner att göra. Vi vill göra det mesta 
av det vi faktiskt kan!

3   SE ÖVER DINA BELÖNINGAR När jag jobb- 
ade som djurtränare fanns det perioder 
mina djur tog vad som helst och andra 

perioder där jag fick vara mer selektiv med 
de belöningar jag valde för att de skulle ha 
ett högre värde. Kanske dags att ta fram 
barnmatstuben med laxsmak eller jobba 
med ditt engagemang under leken. ÄVEN 
om din hund i vanliga fall går genom eld 
för en torrfoderkula eller tycker pipbollen 
är det bästa som finns bara den blir kastad, 
så kanske du nu behöver ta till ett tyngre 
artilleri.

4   TRÄNA ALTERNATIVT och på det som 
faktiskt fungerar. Är sökarbetet det som 
alltid fungerar - träna då det! Är springa 
i skogen det bästa - ut och spring! Är trix-
träning det som får ögonen på hunden att 
gå i kors - träna nya trix! Detta tips går 
hand i hand med att sänka kriterierna och 
samtidigt främja relationen - se till att den 
träning ni gör under den perioden som 
hunden är låg faktiskt ÄR värdefull för er 
båda. Se till att ha KUL ihop så att när 
ni kommer ut på andra sidan är starkare 
tillsammans.

5   BÖRJA SKRIVA NER OCH OBSERVERA I VILKA 

CYKLER HUNDEN GÅR NER SIG så att du i fram- 
tiden kan lägga upp tränandet och 
tävlandet så att ni får ut mesta möjliga av 
er tid tillsammans. Om nu tex SM alltid 
infaller under skendräktighet finns det all 
anledning i världen att hitta strategier att få 
din hund att kunna jobba trots hormoner 
i kaos. Om det inte sammanfaller med 
viktiga tävlingar, passa på att lägga vilan 
under dessa perioder och minska risken 
för känslan av hopplöshet. 

Eva Marie Wergård

Utbildad i både mental träning  
och etologi, där hon forskat inom 

djurträning. Brinner för att skapa bästa 
förutsättningarna med hjälp av både 
det mentala hos föraren och effektiv 

hundträning.
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