
Allergivänlig	  hund	  –	  är	  det	  möjligt?

	  
	  
	  
För	  många	  av	  oss	  är	  det	  en	  självklarhet	  
att	  ha	  hund.	  Hundägandet	  är	  en	  livsstil,	  
ett	  yrke	  eller	  en	  hobby	  för	  hundratusen-‐
tals	  svenskar	  och	  i	  allt	  fler	  sammanhang	  
blir	  hunden	  accepterad	  i	  vårt	  samhälle.	  
Hundens	  unika	  förmågor	  används	  inte	  
bara	  inom	  polisen	  och	  tullen;	  i	  olika	  
vård-‐	  och	  omsorgs-‐sammanhang	  blir	  
hundar	  mer	  och	  mer	  vanliga	  och	  
hundens	  positiva	  effekter	  på	  oss	  
människor	  är	  väl	  dokumenterad.	  
	  
I	  dag	  lider	  var	  tionde	  svensk	  av	  
hundallergi.	  Förutom	  att	  det	  hindrar	  
många	  från	  att	  skaffa	  hund,	  kan	  det	  
trassla	  till	  sällskapslivet.	  Vad	  gör	  en	  
hundägare	  med	  allergiska	  vänner?	  Och	  
hur	  hanterar	  man	  besök	  av	  hundar	  på	  t	  
ex	  ett	  äldreboende	  där	  någon	  i	  
personalen	  lider	  av	  allergi?	  Eller	  en	  
skolklass	  där	  någon	  är	  allergisk	  och	  
bästisens	  familj	  har	  hund?	  

-‐ Hundar	  lämnar	  spår	  efter	  sig,	  
förklarar	  Bo	  Karlstedt,	  VD	  vid	  
företaget	  Medi-‐Tec	  som	  bedriver	  
forskning	  om	  pälsdjursallergi.	  
Hundägare	  bär	  med	  sig	  allergen	  
från	  sina	  hundar,	  vilket	  kan	  
innebära	  ett	  socialt	  problem.	  

Det	  finns	  inga	  allergivänliga	  
hundraser!	  
Vi	  vet	  att	  talet	  om	  allergivänliga	  
hundraser	  är	  en	  myt.	  Det	  har	  än	  en	  gång	  
slagits	  fast,	  senast	  av	  en	  omfattande	  
holländsk	  forskningsstudie	  publicerad	  i	  
den	  prestigefyllda	  tidskriften	  Journal	  of	  
Allergy	  and	  Clinical	  Immunology.	  I	  
studien	  testades	  en	  stor	  mängd	  hundar	  
av	  olika	  raser	  och	  man	  fann	  att	  
skillnaderna	  mellan	  raserna	  var	  små.	  

-‐ Däremot	  skilde	  sig	  allergen-‐
nivåerna	  markant	  mellan	  olika	  
hundindivider	  inom	  samma	  ras,	  
säger	  Bo	  Karlstedt,	  och	  
forskningsresultaten	  ledde	  till	  
slutsatsen	  att	  det	  saknas	  belägg	  
för	  att	  vissa	  hundraser	  skulle	  
vara	  särskilt	  allergivänliga.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bo	  Karlstedt,	  VD	  Medi-‐Tec	  

	  



Man	  vet	  att	  mängden	  allergen	  
(allergiframkallande	  ämnen)	  varierar	  
kraftigt	  och	  att	  det	  delvis	  är	  genetiskt	  
betingat,	  men	  typ	  av	  päls,	  torr	  hud,	  
ålder,	  kost,	  kosttillskott	  och	  skötsel	  är	  
andra	  faktorer	  som	  inverkar	  på	  hur	  
allergiframkallande	  en	  hund	  är.	  
	  

	  
Hans	  Grönlund	  och	  Anna	  Whiteman,	  två	  av	  forskarna	  som	  
arbetar	  för	  allergivänligare	  hundar.	  	  	  	  	  
	  

Forskning	  pågår	  
Vid	  Karolinska	  Institutet	  bedriver	  Medi-‐
Tecs	  team	  forskning	  för	  att	  hitta	  svaren	  
på	  vad	  det	  är	  som	  gör	  hundar	  allergi-‐
framkallande.	  Hundratals	  päls-‐	  och	  
salivprover	  har	  samlats	  in,	  men	  ju	  fler	  
prover	  man	  får	  in,	  desto	  snabbare	  går	  
forskningen	  framåt.	  	  

-‐ Vi	  försöker	  omvandla	  forsknings-‐
resultaten	  till	  att	  få	  fram	  
produkter	  som	  ska	  bidra	  till	  så	  
allergivänliga	  hundar	  som	  
möjligt.	  Det	  hjälper	  inte	  bara	  
enskilda	  allergiker,	  vi	  vågar	  påstå	  
att	  vi	  gör	  en	  samhällsinsats	  
eftersom	  vi	  och	  våra	  kunder	  
minskar	  mängden	  allergener	  i	  
samhället. 
	  

Allergivänligare	  hund	  
En	  nybadad	  hund	  är	  mindre	  
allergiframkallande	  än	  en	  som	  är	  mindre	  
välskött.	  	  

-‐ Men,	  poängterar	  Bo	  Karlstedt,	  det	  
krävs	  ett	  specialschampo,	  annars	  
kan	  man	  få	  motsatt	  effekt.	  Det	  vill	  
säga,	  om	  man	  använder	  schampo	  
som	  irriterar	  eller	  torkar	  ut	  

huden	  ökar	  mjällbildningen	  och	  
hunden	  avger	  mer	  allergen.	  

	  
Svenska	  forskare	  har	  nu	  tagit	  fram	  ett	  
unikt	  specialschampo	  för	  en	  mer	  
allergivänlig	  hund.	  Schampot	  är	  
djuprengörande	  och	  tvättar	  bort	  upp	  till	  
90	  %	  av	  hundens	  allergen	  från	  hud	  och	  
päls	  redan	  efter	  första	  tvätten.	  Det	  är	  
oparfymerat	  och	  snällt	  mot	  både	  hunden	  
och	  den	  som	  tvättar	  den	  och	  det	  
återfuktar	  och	  vårdar	  hundens	  hud	  och	  
päls.	  

-‐ De	  första	  testerna	  har	  visat	  att	  
regelbunden	  användning	  av	  
schampot	  kan	  bidra	  till	  att	  sänka	  
hundens	  allergenutsöndring	  även	  
på	  lång	  sikt.	  Schampot	  är	  
utvecklat	  och	  producerat	  under	  
läkemedelsnära	  former	  i	  Sverige.	  
Hur	  effektivt	  schampot	  lindrar	  
besvären	  hos	  allergiker	  beror	  
även	  på	  hur	  allergisk	  personen	  
ifråga	  är	  och	  om	  det	  finns	  andra	  
allergier	  utom	  den	  mot	  hund,	  
förklarar	  Bo	  Karlstedt.	  

	  
	  

	  

	  



Några	  röster	  om	  Allergenius	  
specialschampo	  
Hur	  vet	  man	  att	  schampot	  fungerar?	  
Medi-‐Tec	  har	  utvecklat	  ett	  test	  som	  kan	  
mäta	  mängden	  allergen	  hos	  hunden,	  
både	  i	  hud,	  päls	  och	  saliv.	  Genom	  att	  
mäta	  före	  och	  efter	  tvätt	  med	  
specialschampot,	  kan	  man	  med	  fog	  påstå	  
att	  det	  fungerar.	  Vi	  har	  fått	  ett	  flertal	  
reaktioner	  från	  hundägare	  som	  testat	  
schampot.	  Så här berättar några av dem 
som testat, i tidningen Hundsport nr 
5/2015. 
	  

	  
	  
Katarina,	  allergiker	  och	  ägare	  till	  tre	  
hundar:	  ”Visst är man skeptiskt inställd, 
men detta har fungerat över all förväntan! 
Jag kände faktiskt en enorm skillnad efter 
enbart ett endaste bad. Tillräckligt stor 
skillnad att jag kunde sluta med mina 
mediciner.” 
 
Niki äger en chihuahua och har en 
allergisk pappa: ”Pappa brukar vara 
snabb med att berätta när han känner 
obehag från hundarna, men efter att vi 
började bada hundarna har han inte märkt 
något! Jag är verkligen jätteglad att detta 
har fungerat så bra! Även om hundarna är 
små, är det trots allt rätt drygt att bada 
varje vecka. Så jag tänkte testa att dra ut 
lite på tiden mellan baden och se hur det 
fungerar.” 
 
Andrea, allergiker och ägare till två dansk-
svenska gårdshundar: ”Det märktes stor 
skillnad ganska omgående efter första 
badet, det blev bättre med både ögon och 
näsa. Inte helt perfekt, men långt mycket 

bättre! Ett bad i veckan har det varit, och 
jag märker också av när det blir dags att 
bada på nytt.” 
	  
Marina	  har	  en	  allergisk	  mamma	  och	  två	  
allergiska	  bröder:	  ”Efter första badet 
besökte jag mamma, utan att nämna något 
för henne, men hon upplevde klar skillnad 
direkt! Sedan har det bara blivit bättre för 
varje bad. Problemen har inte försvunnit 
hos min familj, men blivit avsevärt mindre 
för varje bad.” 
  

Om	  Medi-‐Tec	  
Företaget	  Medi-‐Tec	  grundades	  2011	  av	  
två	  privatpersoner;	  docent	  Hans	  
Grönlund	  och	  författaren	  Liza	  Marklund.	  
Liza	  har	  alltid	  älskat	  katter	  men	  lider	  av	  
svår	  pälsdjursallergi.	  Hon	  har	  många	  
gånger	  upplevt	  sorgen	  över	  att	  behöva	  
lämna	  bort	  ett	  kärt	  djur	  på	  grund	  av	  sin	  
allergi.	  Liza	  vill	  bidra	  till	  att	  fler	  ska	  få	  
uppfylla	  sin	  dröm	  om	  att	  kunna	  leva	  
med	  pälsdjur.	  
	  

	  
Författaren	  Liza	  Marklund	  är	  en	  av	  Medi-‐Tecs	  grundare.	  
	  
Medi-‐Tec	  bedriver	  forskning	  för	  att	  hitta	  
nya	  vägar	  för	  att	  undvika	  pälsdjurs-‐
allergier,	  skapa	  behandling	  av	  dem	  och	  
på	  sikt	  bota	  dem.	  Forskningen	  sker	  
huvudsakligen	  vid	  Karolinska	  Institutet	  i	  
samarbete	  med	  specialister,	  veterinärer	  
och	  framstående	  forskare	  inom	  miljö	  
och	  medicin.	  Under	  varumärket	  
Allergenius	  ®	  utvecklar	  Medi-‐Tec	  
produkter	  som	  hjälper	  hundallergiker.	  
	  



Gör	  en	  insats	  för	  samhället	  –	  byt	  
schampo!	  
Allergenius	  ®	  specialschampo	  hittar	  du	  i	  
zoo-‐fackhandeln	  och	  i	  vår	  webbshop	  
http://www.allergenius.se/vara-‐
produkter/hundvard	  
	  
Vill	  du	  som	  är	  hundägare	  bidra	  till	  
forskningen?	  Vill	  du	  veta	  hur	  allergen	  
din	  egen	  hund	  är?	  Gå	  in	  och	  beställ	  ditt	  
test-‐kit	  på	  
http://www.allergenius.se/vara-‐
produkter/testkit	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Text:	  Lena	  Heimlén	  
Foto:	  Lena	  Heimlén,	  Shutterstock	  och	  privat	  
	  
	  
	  

	  

Faktaruta	  Allergenius	  schampo	  
-‐	  Minskar	  allergener	  med	  upp	  till	  90	  %	  
-‐	  Djuprengörande	  –	  tvättar	  effektivt	  bort	  
allergen	  ifrån	  hundens	  hud	  och	  päls	  	  
-‐	  Effektivt	  mot	  svamp	  och	  mjällbildning	  	  
-‐	  Återfuktande	  –	  stärker	  och	  vårdar	  huden	  	  
-‐	  Oparfymerat	  –	  för	  att	  minimera	  alla	  
risker	  för	  allergiska	  reaktioner	  	  
-‐	  Ger	  fin	  päls	  efter	  tvätt	  	  
-‐	  Drygt,	  lättflytande	  och	  enkelt	  att	  använda	  
-‐	  4	  av	  5	  tycker	  att	  det	  fungerar	  


