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Dyrlægens rolle i bidsager
– hvordan skal man forholde sig?
De fleste af os i praksis har prøvet det: Der
kommer en fortvivlet og chokeret klient
ind ad døren med en hund, der har været
i et hundeslagsmål og er blevet bidt. Følelserne går ofte højt, idet det er en voldsom
oplevelse at overvære et hundeslagsmål.
Hvis der er tale om et alvorligt bid er hunden ofte forpint og skræmt, mens ejeren er
forskrækket og vred - og ønsker den skadevoldende hund hen hvor peberet gror.
Men hvad er det lige man skal huske på,
når man står som den behandlende dyrlæge i denne situation?
Dette er tidligere blevet beskrevet af
dyrlæge Pernille Hansen i Journalen nr. 7
fra 2014, samme år som hundeloven blev
revideret. Men det viser sig at der er en del
dyrlæger, der er i tvivl om hvordan de skal
forholde sig.
Derfor denne opfølgning, som forhåbentlig er lige til at have liggende i skuffen
et sted på kontoret, så man hurtigt kan repetere, hvad det er man skal være opmærksom på.
Allerførst gælder det selvfølgelig om at
få stabiliseret og behandlet den hund, der
er kommet til skade.
Men det er også vigtigt ret hurtigt at
få afklaret, om det kan komme på tale, at
der skal ske en anmeldelse af bidepisoden
til politiet. Hvis dette er tilfældet, er der
nemlig en række forhold, som man skal
være opmærksom på. Ved en anmeldelse
til politiet, vil det være af afgørende betydning, at der er givet en grundig klinisk
beskrivelse af bidlæsionerne og eventuelle
afledte skader, for at der kan laves en vurdering af, om der er tale om et skambid.
Selve konteksten hvori skaden er sket og

vurderingen af denne varetages af politiet
og/eller den hundesagkyndige dyrlæge,
hvis en sådan bliver rekvireret i sagen.
Beskrivelse af bidlæsionerne.
I hundeloven lyder ”skambidsparagraffen”
(hundeloven § 6, stk. 5) således: ” Hvis en
hund ved et overfald eller ved anden uacceptabel og farlig adfærd har bidt et menneske eller en anden hund, og hvis biddet
kan betegnes som skambid, skal politidirektøren lade hunden aflive”.
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Der er altså to ting, der skal afgøres:
1. Er der tale om et overfald eller en farlig
adfærd?
2. Er der tale om et skambid?
På Fødevarestyrelsens hjemmeside er det
beskrevet således:
Lovændringen indebærer en præcisering
af bestemmelsen i hundelovens § 6, stk. 5 om
aflivning af hunde, der ved et overfald har
skambidt mennesker eller andre hunde.
Ændringen indfører en ny, mere præcis
deﬁnition af skambid, som beskriver, hvilke
fysiske skader der skal være til stede, før der
kan være tale om skambid. Politiet kan indhente oplysninger fra læge eller dyrlæge om
bidskaden.
Hvis en hund bider et menneske eller en
anden hund, er det Politiet, der konkret vurderer og afgør, om hunden skal aflives.
Med de nye regler har ejeren af hunden
desuden mulighed for at forlange en hundesagkyndiges undersøgelse, inden politiet
træffer afgørelse. Omstændighederne ved bidepisoden skal indgå i den sagkyndiges undersøgelse, fx om det skete under leg, i forsvar
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Det er her den praktiserende dyrlæge,
der skal behandle bidlæsionerne, kommer
på banen.

eller lignende. To kriterier skal altså være
opfyldt, for at der vil være tale om skambid –
hundens adfærd og selve skaden.
Definition af skambid
Et skambid er defineret ved følgende:
• Flere dybe, punktformede sår, der når dybt
ned i underhuden eller penetrerer ned i muskulatur; det skal tydeligt fremgå, at der er
tale om flere bid, og at det er foregået med
nogen voldsomhed, eller udrivning (dyb
flænge) i underhud/muskulatur (altså ikke
kun i huden/skindet), eller
• bidlæsioner, der medfører tab af væv (bortset fra ubetydelige skader på hundeører),
eller
• bidlæsioner, der medfører døden, herunder
situationer, hvor en hund rusker en anden
hund til døde, uden at biddet i sig selv har
givet anledning til skader af en karakter,
som beskrevet i de foregående tre punkter.
Selve definitionen af et skambid skulle
gerne give anledning til, at der kan skelnes
mellem om hunden er i stand til at kontrollere sit bid eller ej, da dette siger en del om
hundens farlighed.
Som man kan se af ovenstående, er selve
beskrivelsen af bidlæsionerne en VIGTIG
del af det ”bevismateriale”, der skal lægges
til grund for en eventuel politisag.
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Tag billeddokumentation
og brug skambidningsskemaet
Selv om det selvfølgelig er vigtigt at sørge
for at hunden behandles så hurtigt som
muligt, er det også vigtigt at tage den tid,
der skal til, for at beskrive læsionerne INDEN de er blevet behandlet. Det er en
rigtig god ide at billedokumentere bidlæsionerne INDEN de er blevet revideret,
sutureret og dræneret - eller hvad man nu
vurderer, vil være den rette behandling af
bidlæsionen.
Tag også gerne billeder EFTER læsionen er blevet behandlet. Ikke sjældent udvikler der sig komplikationer på trods af
den indledende behandling. Det kan f.eks.
være, at der mod forventning alligevel sker
en abscesdannelse, som skal dræneres, eller
at der opstår vævsdød i bidlæsionen, så der
skal foretages yderligere behandling. Sørg
også for at billeddokumentere disse efterfølgende behandlinger.
Hvis der er taget røntgenbilleder eller
lavet scanninger, bedes billeder og beskrivelser også medsendes som dokumentation for bidlæsionernes omfang.
I forbindelse med revisionen af hundeloven i 2014, og fastlæggelse af en definition på hvornår der er tale om et skambid,
er der udarbejdet et skambidsskema, der
bedes udfyldt i alle bidsager, der anmeldes
til politiet.
Skambidsskemaet er afbildet på næste side. Det findes let f.eks. ved at blot at
Google ”DDD skambidsskema”, eller ved

Skema til registrering af skambid
Skema til systematisk optegnelse af skader på hund, der er blevet bidt af en anden hund. Vedlæg om muligt
gerne billeddokumentation af læsionerne.
Nedenstående oplysninger udfyldes af den dyrlæge, der undersøger hunden, der er blevet bidt.

Oplysninger om ejer:

Oplysninger om hunden:

Navn:

Navn:

Adresse:

Køn:

By:

Alder:

Telefon:

Race:
Chipnummer/
Tatovering:

Beskrivelse af bidsår
Læsion
nr.

Placering

Længde

Dybde

Væv
involveret

Lommedannelse
str.

Afrevet væv
vævstype/str.

Beskrivelse af andre læsioner
Hæmatomer: Ja/Nej
- Placering/str.
Røntgen:
- Fund

Ja/Nej

Ja/Nej
Tandskade:
- Hvilke(n) tand (tænder)
Læsionerne vurderes til at være opstået ved bid:
- Hvis Nej – beskriv hvordan:

Dato

Ja/Nej

Underskrift
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Mark Your
Calendar

at gå ind på DDD ´s hjemmeside og søge
på ”skema skambid” i søgefeltet derinde. Så
lander man på et afsnit om faglige vejledninger, hvor skambidsskemaet er placeret
lidt nede på siden under ”dyreartsspecifikke vejledninger”. Man behøver IKKE at
være logget ind som medlem for at finde
frem til vejledningerne. Man kunne også
med fordel have nogle eksemplarer af
skambidsskemaet printet ud på forhånd,
så man ikke skal rode efter disse midt i
kampens hede.
Hvem bedømmer om
der er tale om et skambid?
I reglen vil den behandlende dyrlæge blive
bedt om at give en tilkendegivelse af, om

man mener at der er tale om et skambid eller ej ud fra de givne definitioner. Men det
er vigtigt, at der er lavet en så grundig og
fyldestgørende beskrivelse af læsionerne, at
det også vil være muligt for andre at kunne
bedømme bidlæsionen.
Nedenfor bringes nogle billeder af forskellige bidlæsioner som jeg – i mangel af
bedre – har fundet på nettet. Det kan være
en god lille øvelse at forsøge at vurdere, om
der kan være tale om et skambid eller ej,
selvom det naturligvis er behæftet med stor
usikkerhed, når der ikke samtidigt foreligger en god klinisk beskrivelse af læsionen.
Tak til de hundesagkyndige dyrlæger
Pernille Blok-Riisom og Pernille Hansen
for input til artiklen.
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AniCura Odense Dyrehospital
Henvisnings- og vagthospital
Bidsår og dræn.

Frisk overfladisk bidsår.

Vi modtager henvisninger til udredning og behandling indenfor:
•
•
•
•
•

Intern medicin
Billeddiagnostik (CT og ultralyd),
Onkologi
Ortopædi (inkl. artroskopi)
Krybdyr

•
•
•
•

Rygkirurgi
Bløddelskirurgi (herunder
laparoskopiske operationer)
Endoskopi
Kardiologi

Du er altid velkommen til at ringe til os for at diskutere en patient.
Hund med flere overfladiske bidsår.
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Bidsår før behandling.

AniCura Odense Dyrehospital
Rugårdsvej 105, 5000 Odense C
66160280 - odense@anicura.dk
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