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I n t r o d u k t i o n
Du kender det sikkert godt…
Det er lørdag klokken nærmer sig 14.00, og i aften
skal du ud, UDEN hund... Allerede her kan nogle
mennesker begynde at mærke en snigende uro.
Den mærker hunden naturligvis også. Det vil sige
at "balladen" er allerede startet. Der bliver gået tur
og givet mad. Måske er du en af dem, som også
mærker en lille stress, der sidder der i brystet og
gnaver. 
Klokken er nu ved at nærme sig 17.00. Du skal
gøre dig klar og af sted om en lille times tid

Din hund kommer lige igen ud en tur for at tisse af.
Så er det nu at du skal gå. Stressen er faktisk til at
tage at føle på, og du må tvinge hjerne og fornuft til
at tage over: ”Det er altså sådan det er", og "Det er
jo altså bare en hund”. Du tager af sted, men ved
inderst inde jo godt, at den vil hyle, pibe eller gø;
måske ligefrem lave "pu-ha", medens du er væk
hjemmefra. Det er faktisk begyndt at fylde så
meget i dig, at fornøjelsen ved at skulle af sted slet
ikke er så stor mere...

D i n  nye  m u l i g h e d
Jeg har jo prøvet alt tænker du måske… eller har du?
Der er flere tangenter at spille på. Det gælder både om at lære hunden,
helt basalt, at være alene hjemme, og at lære den, at du altid kommer
hjem igen. 

Den skal ikke belønnes for at gø, og den skal ikke have ekstra
opmærksomhed. Så fornemmer den, at der skal ske noget særligt og
kommer lidt op at køre. Hunde kan godt være alene. Det er en del af
livet som vovhund. 

Du har sikkert allerede forsøgt mange forskellige ting; men det handler
om kombinationen af tiltag, samt et grundigt forarbejde for at nå helt i
mål. 

Du skal også arbejde med din indre ro. Så en sidegevinst her er, at du
nu bliver bevidst om at slippe stress og uro. Det smitter af på din hund.
Din tilstand er også afgørende for, hvordan du skal få succes med at få
din hund til at føle sig tryg ved at være alene hjemme. 

Har du tanker som siger: ”jeg tror ikke det går, jeg har prøvet alt” eller
”det virker ikke på vores hund”. Slip disse tanker, smid dem helt væk. Så
får du mulighed for at starte på et blankt lærred. Her er mulighed for at
starte forfra med det ene mål at kreere trivsel, for både din hund og ikke
mindst for dig selv. 
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F o r m å l
HVAD  FÅR  JEG  UD  AF  DENNE  GUIDE

Når du har læst denne e-bog, så skal du gerne føle dig klædt på til at komme i gang med "alene-hjemme-
træning" med din hund, og til at fortsætte de nye, gode vaner. Det skulle også gerne være sådan, at du med ro i
sindet godt kan tage af sted og nyde det, uden at din hund altid skal med dig.

I begyndelsen handler det selvfølgelig om træning, stille og rolig træning, og sidenhen om at vedholde de nye
rutiner, så din hund kan være alene hjemme på alle tidspunkter af døgnet, og føle sig tryg. 

Målet er at din hund bliver i stand til at være alene hjemme, når som helst;  når du er på arbejde og når du skal
til arrangementer, hvor den ikke kan komme med. Der kan også være dage, hvor den skal være alene mere end
1 gang, og det kan den også sagtens lære.

Der er bestemt intet quick-fix med hensyn til ændring af adfærd. Det kræver engagement og tålmodighed.
Investerer du til gengæld det i din hund, så kommer belønningen tifold igen. Til glæde både for dig og din hund. 

I det følgende vil jeg fortælle om de forskellige trin, som du skal arbejde på, for at få din hund til at føle sig tryg
ved at være - "Home alone".
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M i n  h u n d  k a n  i k k e
v æ r e  a l e n e  h j e m m e
FEM  TRIN  DU  SELV  KAN  GØRE  FOR  AT

AFHJÆPE  DIN  HUNDS

SEPARATIONSANGST

Inden du går i gang:
Det er en absolut
forudsætning, at du
ellers passer og
stimulerer din hund, så
den er luftet og godt
tilpas, når den skal
være alene. Det tillader
jeg mig ganske enkelt
at gå ud fra. Det
handler heller ikke om,
at træne den til være
alene i 10 timer - hver
dag, men netop om at
den er rolig og lærer at
accepterer, at "nu skal
jeg blive hjemme". 

Lad os komme i gang
med "De fem trin til at
min hund kan være
alene hjemme."

Optræn din hund til at
være alene helt fra
bunden. Den skal lære at
du altid kommer igen.
Dette i sig selv kan tage
op til 3-4 uger og er klart
det mest
tålmodighedskrævende
trin.
Forbered din hund på
hvad der skal ske, når
den skal være alene
hjemme.
Lav et ritual som hunden
forbinder med det.
Fortæl den, hvornår du
kommer tilbage. - Måske
undrer du dig over dette
punkt, og jeg skal nok
uddybe og forklare det
nærmere senere
Arbejd med din indre ro
når du går og når du
kommer tilbage

Fem trin til at min hund
kan være alene hjemme:



04

#  1  O p t r æ n  d i n  h u n d  t i l  a t
v æ r e  a l e n e  
-  VIS  DEN  AT  DU  ALTID  KOMMER  T ILBAGE  

Dette er helt normal hundeadfærdstræning, hvor du starter med at gøre tiltagene som om du skulle gå. Du
tager jakken på, sko, finder nøgler og taske. Du giver din hund en godbid osv. (se også trin 2-5). Så går du
hen til døren hvorefter du går tilbage og hænger jakken på plads, tager skoene af. Dette gør du 3-4 gange om
dagen i de første par dage. 

Efter de første par dage begynder du at gå udenfor døren og komme tilbage igen efter 10-15 sekunder. Husk
at tage jakke, sko osv på. Du gør det i løbet af dagen 2-4 gange hvor det i de første dage højst er 15
sekunder alle gangene. 

Herefter øges tiden laaaaangsomt i løbet af dagene. Du går ud og venter ½ minut til 1 minut og til 3 minutter
os så fremdeles. Måske går du ned i gården eller lidt henad gaden og tilbage igen. Så får din hund
fornemmelsen af at du har været væk, og kommer tilbage. 

Dette første trin er vigtigt og danner en stor del af grundlaget for, at din hund lykkes med at kunne være alene
hjemme uden at hyle eller gø. Selvom din hund måske er ældre nu, så er det aldrig for sent. Man skal huske at
dens opførsel ved at gø eller hyle efter sin mor eller far (flok) når den er utryg, sådan set ikke er unaturlig. Har du
en hvalp, arbejdes på samme måde, som jeg beskriver nedenfor. 

NB: For at dette trin skal lykkes, kan det ikke understreges nok, at der skal gås varsomt frem. Det er vigtigt ikke
at forcere processen med at forlænge den tid du er væk.
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#1  o p t r æ n  d i n  h u n d  t i l  a t  v æ r e
a l e n e  (f o r t s a t )
-  VIS  DEN  AT  DU  KOMMER  T ILBAGE

Desuden skal du IKKE gå ind til den, når den gør eller hyler under træningen. Det kan selvfølgelig være
svært, hvis den giver hals hele tiden, men når der kommer et ophold i lydene, så vælg at gå tilbage der.
Denne timing er så uhyrlig vigtig, for ellers tror din hund netop, at det hjælper at hyle og gø.

Du skal heller ikke råbe ude fra den anden side af døren, at den skal tie stille, men netop ignorere dens gøen,
så den ikke får nogen som helst opmærksomhed ud af denne adfærd. Du må heller ikke skal ynke den, hvis
den hyler og sige "nårrhhh Pusse er det så slemt" med pylret stemme. Det er forbudt i denne proces! Hvis
hunden ikke hedder Pusse, indsættes det aktuelle navn i eksempel.

Al uønsket adfærd ignoreres og lad som om du intet er har hørt.

En anden vigtig faktor er at du er neutral, når du kommer tilbage. Lav intet postyr over at ”nu kommer mor
hjem til min lille Pussenusse” (se ovenstående vedr. navnet). Bare gå ind, hæng jakken og sig så hej til din
hund. Det handler netop om at vise din hund at "nu er jeg hjemme og det er dejligt, hej hund."

Efter ca. 2 uger skal din hund gerne kunne være alene i 15-20 minutter. Herefter er det gode, at så kan du for
alvor begynde at øge tiden til en halv time, en time til 2 timer og så videre. 

Efter 3-4 uger vil din hund kunne være alene op til 3-5 timer, og herefter kan du virkelig øge tiden og det
betyder ikke så meget om det er 4 timer eller endda 6-7 timer inden den trænger til at blive luftet. 

OBS: Hvis din hund stadig hyler eller gør, så er du gået for hurtigt frem. Så må du bakke lidt og starte med at gå
ud i kortere tid igen. 

I de næste trin vil jeg komme ind på tiltag, som støtter op om at skulle af sted, og hvordan du kan forberede din
hund på, at den nu skal være alene hjemme. Disse trin hænger sammen med det første, så læs dem igennem
og begynd at bruge dem sammen med træningen i trin 1. 
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#2  f o r b e r e d  d i n  h u n d
. . .PÅ  HVAD  DER  SKAL  SKE

Hunden forstår meget mere end vi aner. Når du fortæller den, at "den skal passe huset" eller
"gå hen i kurven", så forstår den måske ikke hele sætningen, men den afkoder rytmen og
opfatter ord som Huset eller Kurven. Den mærker også energien i sætningen og er ofte
meget mere med på, hvad der skal ske, førend sætningen er afsluttet. 

Når du skal af sted hjemmefra er det virkelig godt at have een bestemt "kommando" som du
giver din hund for at forberede den på, at nu skal den "være alene hjemme." 
Det kan for eksempel være: ”Nu skal jeg ud at handle, og du skal passe huset” (også selvom
I bor i lejlighed. Det er ligegyldigt. Ellers risikerer du, at den begynder at spekulere over
forskellen på hus og lejlighed. Det forvirrer, og måske får den mindreværdskomplekser). Eller
”Nu skal Pusse være dygtig og passe huset”. Og det siger du i en let og glad tone samtidig
med en bestemthed (læs: lederskab) i stemmen.
Hermed forstår din hund ud fra tonen, energien og rytmen, at nu er det sådan det er. Du siger
det, når du begynder at gøre dig klar til at gå ved for eksempel at finde nøgler og jakke frem.
Dette ritual er en forberedelse for dig og din hund. 
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#3  l a v  e t  p o s i t i v t  r i t u a l
. . .SOM  DIN  HUND  FORBINDER  MED  AT  VÆRE  ALENE  HJEMME

Tænde en lampe og rulle gardinet for hvis det er om aftenen, eller hvis du ved at du
kommer hjem, når det er mørkt/sent.  

Du kan sætte kurven et bestemt sted eller det kan være, at den har en favoritpude eller
tæppe. Så lav det gerne lidt hyggeligt for din hund. Denne hyggen om din hund er også
med til at gøre dig selv afslappet omkring det at skulle af sted. Det hjælper dig til at føle, at
"alt er godt" og "nu kan min hund ligge dejligt her". Det smitter positivt af på din hund, at du
føler det sådan, hvilket betyder meget for et roligt resultat. 

Du kan også give en godbid i kurven eller hvor din hund ynder at ligge imens du er væk.
Hvis din  hund ikke får godbidder, så kan du også give lidt mad i skålen, inden du går.
Dette skal ske som det sidste inden du går ud af døren. 

Her gælder det selvfølgelig også om at gøre noget, som du ved og mærker, passer til din
hund, så gør gerne dette trin personligt. Det skal blive til en rutine, der passer både dig og
din hund.  

Det kan være forskelligt alt efter tidspunkt om det er om dagen eller aftenen....
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#4  f o r t æ l  d i n  h u n d  
. . .HVORNÅR  DU  KOMMER  T ILBAGE

Når du skal af sted så fortæl din hund, hvornår du kommer tilbage. Så fortæl den, at du er
tilbage om 4 timer eller ”kl. 14.00 - om 4 timer.” Jeg ved at den ikke kan klokken, men hunden
fornemmer det alligevel, fordi den har et indre ur, som kører via dens intuition, og det kompas
skal man ikke underkende. 
Link: blog-indlæg - hunden forstår mere end du tror 

Så når du har trænet den til at være alene hjemme, forberedt den på at du snart skal gå,
tændt en lampe og givet den en godbid, så siger du til den som eksempel: "kan du være
dygtig og passe huset. Jeg er tilbage om 5 timer". Dette siges efter godbidden og lige når du
går ud af døren, hvor du kigger på den, når du siger det. 

Hvis hunden skal være alene i lang tid uden luftning eller pauser som for eksempel 8 timer.
Så fortæl den at ”i dag er en lang dag og du skal være dygtig at passe huset i 8 timer.” ”Jeg
er hjemme kl. 17.00.”

I mit arbejde med hunde så har jeg telepatisk en samtale og indføling med hunden. Den
opfatter og føler meget mere end vi aner. Den fornemmer også den tilstand af ro som du
udsender via dine ord og stemmeføring. Så giver det en form for afklaring og tillid hos din
hund. Den fornemmer at der er styr på det, og du har sat rammerne og taget dit lederskab på
dig. 
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#5  a r b e j d  m e d  d i n  i n d r e  r o
. . .NÅR  DU  GÅR  OG  KOMMER  T ILBAGE

Din indre ro er vigtig. Du er din hunds kompas og den stiller ind på dig. 
Din stress og uro over ”hvordan mon nu det går” oversættes i din hunds bevidsthed til angst
og uro over: "Hvad er der mon galt?" og "Nu sker der noget ubehageligt, at nu skal jeg nok
være på vagt!" Din uro smitter af på din hund, som så igen forstærker den uro du følte...

Læs mere om spejling her: https://connectbymette.org/2018/06/19/lille-spejl-i-kurven-eller-
boksen-der/ - klik her

Så vær også opmærksom på din hund, hvis du føler den er ”træls” eller ”irriterende”. Det kan
være, at det er din egen (måske ubevidste) stress, som giver anledning til denne adfærd. 
Arbejd derfor med din indre ro, således du står stærkt i din kerne og dit lederskab. Det
betyder ikke, at du skal være skrap; tværtimod så betyder det, at du skal være der med
nærvær og med åbent hjerte. 
Når du mærker kontakten til din kerne, så får du ro, din hund får ro, og I slapper begge af.  

https://connectbymette.org/2018/06/19/lille-spejl-i-kurven-eller-boksen-der/
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O p s u m m e r i n g

Der er absolut  ingen grund t i l  at  st i l le s ig
t i l f reds med, at  d in hund skal  være
ulykkel ig og gø el ler  hyle,  når den skal
være alene hjemme. Det er der råd for og
nogle gange kan få juster inger gøre
tr icket.  Andre gange skal  der l idt  mere t i l .
Du kan opleve at  nogle t r in er let te,  og du
gør måske al lerede noget af  det .  Det kan
også være at  et  e l ler  f lere af  t r inene kan
dr i l le og måske virke l idt  skøre.

Husk dog på, at  det  kan være netop
det/de tr in,  som giver det s idste nøk, for
at  d in hund er mere t i l f reds og
accepterende, når den skal  være alene.
Det er i  høj  grad ganske mul igt  at  ændre
på t ingene, så din hund får bedre t r ivsel
ved at  være alene hjemme. Det bl iver en
hel t  natur l ig oplevelse for  den, og det
giver dej l ig ro og fr ihed t i l  jer  begge.

V i l  d u  v i d e  m e r e

Er du blevet nysgerrig på at høre mere
eller / og har du brug for at høre mere om
hvad der hæmmer din hund i forhold til at
være alene hjemme. Så ring til mig for en
uforpligtende snak - helst mellem kl. 8.00-
9.00.

Telefon: 21757722

Du er også meget velkommen til at læse
med på min blog og hjemmeside:

www.connectbymette.org - klik her

https://connectbymette.org/

