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Jörgen Vädel och Eva Lindgren, djurvårdare och legitimerad djursjukskötare på Falu djursjukhus, förbereder dalmatinern Amy för operation. 

I ett av rummen tittar veterinär Anna Löf på en svullen tass i en
så kallad genomlysningsapparat. Röntgenbilden syns på en
skärm medan den norska skogkatten sover på britsen.

Sandra Siverman visar ”kattbion”, som bland annat visar akvarier, fågelbord och ekorrar, i rummet där djursjukhusets kattpatienter väntar på att få åka hem.
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”Det är roligt att jobba med djur. Vissa gånger, när det inte går
bra och man måste ta bort djuret, är det viktigt att inte ta med
sig jobbet hem”, säger Sandra Siverman.

Djursjukhuset satsar

■■Fler djur kan opereras i Dalarna med nyanställd ortoped
DALARNA Snart kan Falu
djursjukhus klara fler avancerade operationer på
plats i Dalarna. För patienterna – hundar, katter och
andra husdjur – innebär
satsningen kortare väntetider och färre transporter
till andra djursjukhus.

Brunprickiga dalmatinern
Amy, som har en knöl på halsen, är inlagd för operation
på Falu djursjukhus. Eva
Lindgren, legitimerad djursjukskötare och föreståndare för operationsavdelningen, ger henne en spruta.
– Vi använder samma preparat som man gör för människor, säger hon.
Medan den stora hunden
somnar håller hon koll på

pulsen och färgen på slemhinnorna i munnen – förändringar kan ge signaler
om att något gått fel – samtidigt som hon klappar lugnande.
Ute på avdelningen råder
full aktivitet. En norsk skogkatt röntgas för en svullen
tass, en nyopererad kanin
ligger på rygg på en brits och
en liten vit blandrashund
har en bruten klo.
Utöver vanliga åkommor
som livmoderinflammationer, magproblem och öronklåda har det varit ovanligt
många jaktskador på hundar den här hösten.
– Det kan vara stressigt när
det händer mycket. Därför är
det så viktigt att vi har en bra

Vi kommer att utföra
avancerade operationer varje dag.
Yvonne Wiberg, verksamhetschef, Falu djursjukhus

sammanhållning i personalen. I bland går det undan
och då måste vi kunna lita
på varandra, säger djurvårdaren Sandra Siverman.
Falu djursjukhus, som i
dagsläget har två ortopeder
anställda, tar in en konsult
som är specialiserad på kirurgi och ortopedi ett par

dagar i månaden. Efterfrågan på dessa operationstider är stor. Dessutom skickas patienter, i genomsnitt
fem fall i veckan, vidare till
andra djursjukhus för operation.
Snart ökar däremot möjligheterna att utföra fler och
mer avancerade operationer
på plats i Dalarna. Djursjukhuset har anställt en veterinär, specialist på ortopedi,
som börjar i januari nästa år.
För personalen, som möter många oroliga djurägare, betyder satsningen jättemycket.
– Vi slipper skicka de riktigt svåra fallen till andra
djursjukhus, som Strömsholm, säger Eva Lindgren.

Yvonne Wiberg, verksamhetschef, berättar att det
dessutom finns planer på
att investera i utrustning
för skiktröntgen, så kallad
datortomografi, vilket gör
operationerna ännu säkrare.
– Vi kommer att utföra avancerade operationer varje
dag, vilket dessutom gör att
väntetiderna blir kortare, säger hon.
Redan i dag tar Falu djursjukhus patienter från andra
veterinärkliniker i Dalarna
med omnejd.
– Nu hoppas vi på att bli en
ännu mer självklar remissinstans, säger Yvonne Wiberg.
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Fakta Falu
djursjukhus
■■Tillhör koncernen Djursjukhusgruppen med 50 djursjukhus och kliniker och 800
anställda i Norden.
■■24 000 patienter – husdjur
som hundar, katter, kaniner, fåglar och reptiler – kommer till Falu
djursjukhus varje år. Siffran är
33 000 om man räknar in filialerna i Borlänge och Ludvika.
■■Mellan 100 och 150 samtal
kommer in till djursjukhuset
varje dag. I många fall räcker
det med rådgivning från personalen.
■■Ett 50-tal operationer i veckan genomförs.

