
VÄLKOMMEN TILL MEDICINSK UTREDNING!

Vi på Specialistdjursjukhuset Strömsholm arbetar utifrån ett problem- och evidensbaserat 
system. Detta innebär att vi utgår från ditt djurs symtom vilka omvandlas till en problemlista 
som vi utreder med utgångspunkt från de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen.

Detta blir något av ett detektivarbete där man systematiskt arbetar för att utesluta de mest 
troliga orsakerna till ditt djurs sjukdom. Diagnostiken omfattar vanligen blod- och urinprov, 
ultraljud av buk, röntgen av thorax samt mätning av blodtryck.

Mer avancerad diagnostik inkluderar ofta endoskopi som innebär att en kamera används 
för att undersöka mage och tarmar, cytoskopi för urinvägar, rhinoskopi för nässjukdomar 
och bronkoskopi för luftvägar. Avancerad bilddiagnostik såsom flouroskopi (genomlysning), 
CT (datortomografi/skiktröntgen) och magnetkamera används ofta. Ledvätkeprov, 
benmärgsprov, nålaspirat och biopsier är också vanliga steg i en medicinsk utredning.

En medicinsk utredning är att likna vi ett komplicerat pussel vilket innebär att de första 
pusselbitarna sällan ger svaret. Beroende på vilka symtom just ditt djur har och vad en 
eventuell tidigare utredning visar så börjar vi vanligen med grundläggande diagnostik. Om 
mer avancerade undersökningar bedöms vara aktuella planeras dessa normalt in till ett 
senare tillfälle. I de flesta fall behöver djuret då sövas. Det är inte ovanligt att planen ändras 
när ni väl träffar veterinären eller under utredningens gång, detta eftersom vi anpassar 
utredningen till det som bedöms vara det bästa för ditt djur.

I de flesta fall ingår många olika typer av prover (inklusive vävnadsprover) i en medicinsk 
utredning varför det ofta dröjer tills alla provsvar inkommit.

INFÖR BESÖKET 

• Om inget annat angetts bör ditt djur vara fastande från 12 timmar innan besöket. Vatten 
ges som vanligt.

• Medtag morgonurinprov.  Förvara det svalt.
• Om ditt djur har problem med törst eller urinering är det bra om det inte har kissat på 3-4 

timmar innan besöket.
•  Om ditt djur har symtom från magtarmkanalen (kräkningar och/eller diarré) eller hosta 

kan det vara aktuellt med avföringsprov. Medtag gärna avföring från tre tillfällen. Förvara 
proven svalt. Din veterinär beslutar vid besöket om analys av avföringsprov bör ingå i 
utredningen av ditt djurs problem.

VÄLKOMNA!
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