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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.

”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.

Sandra Siverman visar ”kattbion”, som bland annat visar akva-
rier, fågelbord och ekorrar, i rummet där djursjukhusets katt-
patienter väntar på att få åka hem.

DA L A R NA  Snart kan Falu 
djursjukhus klara fler av-
ancerade operationer på 
plats i Dalarna. För patien-
terna – hundar, katter och 
andra husdjur – innebär 
satsningen kortare vänte-
tider och färre transporter 
till andra djursjukhus.

Brunprickiga dalmatinern 
Amy, som har en knöl på hal-
sen, är inlagd för operation 
på Falu djursjukhus. Eva 
Lindgren, legitimerad djur-
sjukskötare och förestånda-
re för operationsavdelning-
en, ger henne en spruta.

– Vi använder samma pre-
parat som man gör för män-
niskor, säger hon.

Medan den stora hunden 
somnar håller hon koll på 

pulsen och färgen på slem-
hinnorna i munnen – för-
ändringar kan ge signaler 
om att något gått fel – sam-
tidigt som hon klappar lug-
nande.

Ute på avdelningen råder 
full aktivitet. En norsk skog-
katt 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 livmoderinflammatio-
ner, magproblem och öron-
klåda har det varit ovanligt 
många jaktskador på hun-
dar den här hösten.

– Det kan vara stressigt när 
det händer mycket. Därför är 
det så viktigt att vi har en bra 

sammanhållning i persona-
len. I bland går det undan 
och då måste vi kunna lita 
på varandra, säger djurvår-
daren Sandra Siverman.

Falu djursjukhus, som i 
dagsläget har två ortopeder 
anställda, tar in en konsult 
som är specialiserad på ki-
rurgi och ortopedi ett par 

dagar i månaden. Efterfrå-
gan på dessa operationsti-
der är stor. Dessutom skick-
as patienter, i genomsnitt 
fem fall i veckan, vidare till 
andra djursjukhus för ope-
ration. 

Snart ökar däremot möjlig-
heterna att utföra fler och 
mer avancerade operationer 
på plats i Dalarna. Djursjuk-
huset har anställt en veteri-
när, specialist på ortopedi, 
som börjar i januari nästa år.

För personalen, som mö-
ter många oroliga djuräga-
re, betyder satsningen jätte-
mycket.

– Vi slipper skicka de rik-
tigt svåra fallen till andra 
djursjukhus, som Ströms-
holm, säger Eva Lindgren.

Yvonne Wiberg, verksam-
hetschef, 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 av-
ancerade operationer varje 
dag, vilket dessutom gör att 
väntetiderna blir kortare, sä-
ger hon.

Redan i dag tar Falu djur-
sjukhus patienter från andra 
veterinärkliniker i Dalarna 
med omnejd.

– Nu hoppas vi på att bli en 
ännu mer självklar remissin-
stans, säger Yvonne Wiberg.
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Jörgen Vädel och Eva Lindgren, djurvårdare och legitimerad djursjukskötare på Falu djursjukhus, förbereder dalmatinern Amy för operation.  FOTO: JOnaTan Svedgård

Djursjukhuset satsar
■■ Fler djur kan opereras i dalarna med nyanställd ortoped

Vi kommer att utföra 
avancerade opera-
tioner varje dag.
Yvonne Wiberg, verksam-
hetschef, Falu djursjukhus

Fakta FALU 
DjURSjUkhUS

■■ tillhör koncernen djur-
sjukhusgruppen med 50 djur-
sjukhus och kliniker och 800 
anställda i norden.

■■ 24 000 patienter – husdjur 
som hundar, katter, kaniner, fåg-
lar och reptiler – kommer till Falu 
djursjukhus varje år. Siffran är 
33 000 om man räknar in filia-
lerna i Borlänge och Ludvika.

■■ Mellan 100 och 150 samtal 
kommer in till djursjukhuset 
varje dag. I många fall räcker 
det med rådgivning från perso-
nalen.

■■ ett 50-tal operationer i veck-
an genomförs.


