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Nyheter
Husdjur

Ulf Anderssons kikar på medan veterinären Emma Lindblad Åström och sköterskan Emma Kvarnström gör kontrollen.

Bilder: Jonas Lindstedt

Här får hemlösas husdjur
gratis besök hos veterinären
På djursjukhuset kollas tänder
och tassar. Det är dagen då
hemlösa erbjuds gratis vård
för sina djur och sjukhuset är
välbesökt.
– Det betyder jättemycket,
säger Jeanette Ek som är där
med hunden Saga.
Den snart fyraåriga blandrasen
rör sig snabbt runt på undersökningsbordet. Veterinären Ann-Mari
Kjellgren börjar med att klämma
på henne och konstaterar att hon
är lite väl rund.
Sen tar hon en titt på tänderna
innan det är dags för vaccination.
En mjölktand sitter kvar och en
operation skulle behöva bokas in

längre fram. Men hur och när blir en
fråga som de behöver fundera över.
Saga ska träffa en hane nästa vecka.
– Man vill ju inte söva henne och
fixa med tänder medan hon är dräktig, så det beror lite på nu hur det
blir med parningen, säger Ann-Mari
Kjellgren.

En dag om året erbjuds personer
som lever i hemlöshet att komma
med sina djur och få gratis vård
på Anicura Västra Djursjukhuset.
Under dagen har drygt 50 personer
kommit förbi med sina hundar och
katter. Hälsokontroller varvas med
vaccinationer eller operationer.
– Vi hade en hund som kom in
på morgonen med en pytteliten
knöl på huvudet, så den är inne på

Hunden Saga, en blandning mellan en chihuahua och prazský,
får en spruta med vaccin som räcker tre år ...

”

Det är rätt uppenbart
att behovet finns.
Man vill ha en koll
eller så är man orolig
för något
Emma Lindblad
Veterinär

operation nu, säger Julia Sandqvist,
marknadskoordinator på Västra
Djursjukhuset.

Dagen anordnas för elfte året i rad
i samarbete med Faktum. Tanken
är att göra en insats för dem som
inte har någon ekonomisk möjlighet att annars undersöka sina djur.
Om de skulle behöva uppsöka vård
under resten av året kan de söka ersättning via en fond som administreras av Faktum.
Veterinären Emma Lindblad
Åström tar emot i ett av rummen.
– Det är rätt uppenbart att behovet finns. Man vill ha en koll eller så
är man orolig för något. Och det är
klart att det är stora pengar om man
inte har pengar, så någonstans vill

... behöver komma tillbaka för att gå igenom tänderna som har
tandsten.

Allt såg fint ut för Ceasar.

vi försöka ge dem en trygghet i att
vi tar hand om den biten, säger hon.
Hon känner igen flera personer som
återkommer varje år. En av dem är
Ulf Andersson, som kommit med
katten Ceasar. Han börjar med att
hälsa på några bekanta och ta en
fika i entrén innan han går in till
undersökningsbordet för att få Ceasar vaccinerad och klorna klippta.
– Det är jättebra att komma hit,
säger han. Och jag har nog aldrig
haft en katt som är så kelsjuk som
den här.
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