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Informasjonsheftet er laget for å samle publisert informasjon om emnet og representerer på ingen måte Rasegruppen eller 
Norsk Terrier Klub’s synspunkter eller anbefalinger rundt tenner & tannhelse.

Rasegruppen for Stafordshire Bull Terrier presenterer:
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Denne informasjonen inneholder publisert informasjon om emnet Tenner & Tannhelse og representerer på 
ingen måte Rasegruppen eller Norsk Terrier Klub’s synspunkter og /eller meninger om emnet. Hver artikkel’s 
forfatter er selv ansvarlig for sitt innhold. Denne informasjonen er satt sammen  i august 2011. Det kan følge 

oppdateringer til heftet, se rasegruppens websider for mer informasjon. www.norskterrierklub.no.
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Tannhelse hos hund 

Tannproblemer er et av de største helseproblemene på hunder, problemene blir som regel lere og 
større med alderen. Betennelse i munnen og tenner er smertefullt, og det påvirker også andre organ-
er i kroppen som f.eks. lever, nyrer og hjertet. Å gå med kronisk betennelse og smerte innebærer en 
kraftig forringelse av livskvalitet.

Ofte kan det være vanskelig å skjønne at hunden kan gå med smerter i munnen, hunder ”klager” ikke 
over smerten, men kan eventuelt bli roligere enn normalt, trekke seg mer unna og holde seg mer i 
ro og for seg selv. Det hender også at atferden kan forandre seg i en mer aggressiv retning. De leste 
eiere blir som regel overasket over at kjeledyret deres har et tannproblem fordi det ikke har vist noen 
tydelige tegn til smerter, mange blir derfor også overasket når dyret blir mye ”piggere” etter at prob-
lemet er løst og dyret er kvitt smertene.
Tannstein

De vanligste betennelsestilstandene i munnen kommer som regel av tannstein. Tannsteinen legger 
seg på tennene og irriterer tannkjøttet som igjen blir betent (gingivitt), denne betennelsen gjør at 
tannkjøttet trekker seg tilbake og blottlegger tannhals og røtter. Betennelsen vil fortsette ned langs 
røtter og rundt tennene i kjevebeinet (periodontitt). Etter hvert vil tennene løsne. Denne prosessen 
er smertefull og vil også påvirke andre organer i kroppen ved at bakterier og giftstofer slipper ut i 
blodstrømmen kontinuerlig Dessuten vil dyret ha en meget dårlig ånde (halitosis).

Den beste behandling er å forebygge, tannpuss hver dag er uerstattelig og vil forsinke tannsteindan-
nelse, samt gjøre munnhygienen mye bedre. Når tannsteinen allerede er der bør denne jernes under 
narkose, da har man også muligheten til å sjekke munnen nøye og evt ordne opp i andre problemer 
som plager hunden.

 
Melketenner

Både hunder og katter er født med melketenner, disse felles fra ca 3 – 8 måneders alder. Under tan-
nfellingen er det viktig å følge med på at melketenne faller ut slike at de permanente tennene kan 
komme ut uten problemer. Det hender dessverre at melketenner ikke felles slik de skal og må derfor 
trekkes for å unngå problemer som betennelser og feilstillinger av de permanente tennene.

 
Knekte tenner (tannfraktur)

Dette er et vanlig problem hos hunder. Hvis hulrommet i tanna (pulpa) er blottlagt vil det forårsake 
betennelse og smerter. I hulrommet ligger nerver og blodkar som forsyner tanna med næring, dette 
hulrommet går fra rota i tanna og helt opp til toppen (krona) i tanna. Når dette hulrommet blir blott-
lagt/åpnet vil det bli betent (pulpitt) og deretter vil vevet i hulrommet dø (nekrose/nekrotisere). Det 
blottlagte hulrommet vil være en inngangsport for bakterier som vil slå seg ned i rota av tanna og 
forårsake betennelse og tannverk (rotspissabscess).

Behandlingen er å trekke eller rotfylle tanna, fordelen ved tanntrekk er at behandlingen er permanent 
om man får med hele roten/røttene, ulempen er at tannen er mistet og ofte må tannen opereres ut. 
Ved rotfylling kan dyret bevare tannen og behandlingen er mindre traumatisk, ulempen er at det 
kreves en hyppigere oppfølging med røntgenkontroll av tannen. Man har ingen garanti for at rotfyl-
lingen er vellykket.

Tannhelse hos hund - sakset fra www.porsgrunndyreklinikk.no Tannhelse  - sakset fra www.vetsenter.no
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Hunder har to tannsett slik som oss. Først får de valpetenner 
når 
de er 2-3 uker gamle. Disse erstattes med de varige tennene 
når hunden er 4-7 måneder gammel. Først når hunden har fått 
sitt varige tannsett er det mulig å avgjøre om den har fått et 
korrekt bitt.

En av de tingene som en utstillingsdommer alltid kontrollerer i 
ringen, er om hunden har et korrekt bitt. Hva som er et korrekt 
bitt er avhengig av hvilken rase du har. Hos de leste raser er 
saksebitt det korrekte, men hos lere raser aksepteres et tang-
bitt og hos noen raser er et underbitt det normale. Sett deg 
derfor grundig inn i rasestandarden før du sjekker om hunden 
din har et korrekt bitt.

Alle tennene har navn og nummer

Framtennene kalles incisiver og forkortes til I. De er spisse og skarpe og brukes til å rive maten løs fra et byttedyr. Så kom-
mer de store hoggtennene, eller hjørnetennene som kalles canintenner og forkortes til C. De blir brukt til både angrep for 
å skafe seg mat og for å forsvare seg. De er lange og sterke og lager dype hull i byttet eller ienden.

Rett bak hoggtennene kommer forjekslene eller premolarene som forkortes til P. Den premolaren som er nærmest hjørn-
etanna, P1, er bitteliten. Premolarene tror man har størst funksjon når byttet skal bæres hjem, men de har også en viktig 
rolle i forsvaret. De bakerste premolarene er betydelig større. Rett bak dem kommer de store jekslene, eller molarene, M. 
Jekslene kalles også rovtenner da deres oppgave er å knuse harde ting slik som bein. De bakerste jekslene har knudrete 
overlate og er de eneste av hundens tenner som kan brukes til å virkelig tygge med.

Et fullstendig tannsett

En voksen hund med et fullstendig tannsett har totalt 42 tenner. Av dette er 12 framtenner, I, 6 i overkjeven og 6 i un-
derkjeven. Den har ire hjørnetenner, C. Den har 16 premolarer, 4 på hver side både oppe og nede. Til slutt har den 10 
molarer, 2 på hver side oppe og 3 på hver side nede.

Melketenner

Valpen har færre, men til gjengjeld skarpere tenner enn den voksne hunden. Valpens tannsett består av små, men meget 
skarpe tenner. Et fullstendig sett med melketenner er på 28 tenner, altså hele 14 tenner færre enn hos den voksne hun-
den. Selv om hunden har et korrekt bitt som valp, trenger den ikke å få det som voksen. Det kan være snakk om gener 
som gjør at for eksempel underkjeven blir for kraftig eller for svak, som medfører overbitt eller underbitt.

Dersom tennene eller kjeven 
utsettes for ytre påvirkninger 
og får skader, kan også det 
endelige tannsettet skades. 
Melketenner som blir stående 
for lenge igjen under tan-
nfellingen kan fort gi opphav 
til bittfeil og tannfeil hos den 
voksne hunden. Følg derfor 
med når valpen mister sine 
tenner og pass på at det ikke 
blir stående igjen en melket-
ann som lager problemer for 
de nye tennene. Ofte gjelder 
dette hjørnetennene.

Saksebitt

Dette er hundens normale bitt og det bittet man ønsker på de aller leste rasene. Når hunden har et saksebitt danner 
tennene en saks ved at framtennene i overkjeven er plassert rett foran framtennene i underkjeven. Tannrekkene sitter så 
tett sammen at de er i kontakt med hverandre, men de møtes ikke. Hjørnetennene i underkjeven stikker opp rett foran 
hjørnetennene i overkjeven.

Tangbitt

Da møtes rekken med framtenner i underkjeven rekken med framtenner i overkjeven. Dette regnes som en mindre feil 
enn overbitt og underbitt. Enkelte hunden kan ha et korrekt 
saksebitt i ung alder, men kan utvikle et tangbitt når de blir eldre. 
Ulempen med et tangbitt er at framtennene slites raskere enn 
vanlig.

Omvendt saksebitt

Dette kalles av mange for et underbitt, men det er så tett at rek-
ken med framtenner i underkjeven akkurat glir utenpå og er i 
kontakt med rekken av framtenner i overkjeven.

 
Overbitt

Rekken med framtenner i overkjeven sitter så langt foran rekken 
med framtenner i underkjeven at tennene ikke har kontakt med 
hverandre. Som regel skyldes et overbitt at underkjeven er for lite utviklet. Dette kalles ofte for en svak underkjeve. En 

hund kan også få overbitt fordi overkjeven er alt for lang. Som 
regel vokser underkjevene noe saktere enn overkjevene, slik at en 
ung hund med et lite overbitt kan få et helt korrekt saksebitt som 
voksen. Enkelte hunder har også en skrå tannstilling slik at selve 
tannstillingen gir inntrykk av at hunden har et overbitt.

Dersom hunden er så overbitt at hjørnetennene i underkjeven 
ikke er korrekt plassert, kan disse lage seg hull i tannkjøttet oppe 
i ganen. Dette kan gi store plager for hunden og bør derfor be-
handles av en veterinær.

 

 

Denne bittformen er mest vanlig hos raser med kort og bred 
snute. Rekken med framtenner i underkjeven sitter så langt foran 
rekken med framtenner i overkjeven at det ikke er kontakt. Selv 
om rasebeskrivelsen sier at et underbitt er ønskelig hos rasen, skal 
tennene i underkjeven aldri kunne ses når hunden har munnen 
lukket.

 

Artikkel skrevet av Inger Handegård, foto av Inger Handegård Artikkel skrevet av Inger Handegård, foto av Inger Handegård

Et korrekt saksebitt

Denne hunden har et meget kraftig overbitt på grunn av 

en for lang overkjeve. hjørnetennene er korrekt plassert, 

så bittfeilen gir ikke hunden nevneverdige problemer.

Denne hunden har ire tenner som står feil og som dan-

ner et omvendt saksebitt. Mange regner dette som et 

underbitt.

Her er det et underbitt med avstand mellom tennene 
i overkjeven og tennene i underkjeven

En eldre hund med et korrekt saksebitt. En av framtennene i underkjeven har en skade som 

ikke påvirker bittet
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Uregelmessig bitt/tannstilling

Enkelte hunder kan ha korrekt plasserte hjør-
netenner og korrekt lange kjever, men enkelte av 
framtennene kan være skeivt plassert eller ha en 
avvikende retning fra de andre tennene. Dette 
regnes som en mindre feil hos de leste raser.

Tannmangel

Hos enkelte raser er tannmangel vanlig og ses på 
som nesten normalt. Hos andre raser er det svært 
viktig at tannsettet er komplett. Spesiell gjelder 
dette tyske raser og raser som bedømmes av tyske 
dommere. Hos engelske raser og av engelske 
dommere, ser man som regel langt mildere på om 
det skulle mangle en tann. Tannmangel har eksis-
tert hos hund i tusener av år. Undersøkelser viser at kanskje 40% av alle hunder mangler en eller lere tenner. En hund 
kan miste en tann under oppveksten, tannen kan være der, men den har ikke brutt gjennom tannkjøttet, men de leste 
tannmangel er arvelige. De tennene som vanligvis er borte er jekslene, men også andre tenner kan mangle.

For mange tenner

Enkelte hunder har for mange tenner. Dette kan 
ses på melketennene, men for mange melketen-
ner trenger ikke å bety for mange voksne tenner. 
For mange tenner er som regel et lite problem for 
hunden.

Bittet er nesten korrekt, men litt trangt og en tann er feilplassert

Denne hunden har et korrekt bitt, men den har en framtann for mye i 

overkjeven.

Artikkel skrevet av Inger Handegård, foto av Inger Handegård Inverted canines  in the Stafordshire Bull Terrier
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