
Inför veterinärbesöket
FEAR FREE TIPS FÖR KATT

Här kommer några råd till dig som har en katt som tycker att det är obehagligt 
och stressande med veterinärbesök. Det allra bästa är att förbereda besöket i 
god tid före besöket och du kan få fler tips om det på vår hemsida  hemsida.

RESAN TILL DJURSJUKHUSET
Vi rekommenderar att katten transporte-
ras till oss i en rymlig och säker bur med 
ett avtagbart tak. När ni kommer hit kan 
vi lyfta av taket och undersöka katten 
som får sitta kvar i burunderredet där den 
ofta känner sig tryggare.  

För att katten ska bli trygg i buren kan 
man ha den framme hemma så att kat-
ten vänjer sig vid den, kanske till och med 
att katten kan ha den som en sovplats. 
Det finns speciella preparat som avger 
feromoner med lugnande inverkan på 
katter, läs gärna mer på feliway.com/se 
Spraya gärna i buren och på filten 15 min 
innan transport. Vänj också katten vid att 
transporteras så blir det mindre drama-
tiskt när ni behöver åka till oss. 

Vid transporten hit bör buren ställas 
säkert på golvet bakom förarsätet eller 
säkrat med säkerhetsbälte på sätet. Tänk 
på att köra lugnt och undvik att spela hög 
musik med snabbt tempo (däremot kan 
lugn musik stänga ute skrämmande mo-
torljud och därigenom ha en lugnande 
effekt).

UNDER BESÖKET
Om din katt blir mycket stressad vid 
veterinärbesök kan det vara klokt att låta 
katten vara kvar i bilen när du anmäler er 
i receptionen. Vi har delat upp väntrum-
met så att en del är avsedd för katter och 
där har vi även hyllor där du kan sätta 
upp kattburen. Katter känner sig nämli-
gen mer trygga när de sitter högt och får 
överblick. Det finns även filtar att lägga 
över buren för att skona katten från alla 
intryck runtomkring (du kan även ta med 
en filt hemifrån som du sprayat med fero-
monspray som beskrivet ovan). 

Undvik att sätta kattburen på golvet i 
receptionen eller väntrummet eftersom 
det kan skrämma katten när hundar och 
andra katter kommer i samma nivå och 
de inte kan fly. 

Vi använder feromon-doftavgivare i 
väntrum och poliklinikrum som har en 
lugnande effekt på katter. 

EFTER VETERINÄRBESÖKET
När Din katt kommer hem igen kan det 
vara bra att hålla eventuella kattkompisar 
avskilt eller under uppsikt det första 
dygnet. Katter som varit på djursjukhuset 
luktar annorlunda och kan ibland bete sig 
annorlunda om de fått lugnande medicin 
eller annan behandling. 



Effekten av medicinen varierar mellan 
katter och hur påverkad din katt kommer 
att bli är svårt att veta, vissa märker man 
nästan ingenting på medan andra blir 
sömniga. Även om du inte ser någon tyd-
lig påverkan på katten så kan medicinen 
verka ångestdämpande och ha mer effekt 
än vad som syns utåt. Effekten varar i ca 
8 timmar. Gabapentin kan ges samtidigt 
som de flesta andra mediciner, fråga din 
veterinär om du är osäker.

LUGNANDE INFÖR VETERINÄRBESÖK
 

Om din katt är mycket stressad av att åka till veterinären kan den få ett milt  
lugnande och ångestdämpande preparat som heter Gabapentin inför sitt  
nästa besök. Medicinen kan hämtas hos oss efter kontakt med veterinär. 

INSTRUKTION
1-2 timmar innan veterinärbesöket öpp-
nar du 1 kapsel och häller ut pulvret i en 
liten mängd (ca 1-2 tsk) mjukfoder. Till 
små katter under 4 kg eller katter med 
njursjukdom räcker det att ge hälften av 
innehållet i kapseln. Blanda ordentligt 
och låt katten äta upp det. Om du har 
mer än 1 timmes resväg så bör medicinen 
ges 1 timme innan avresa. 

Kom ihåg att meddela oss om din katt 
har fått medicin inför besöket.

LÄNKTIPS

Lär dig mer om hur man kan underlätta veterinärbesök mm för sin katt:  
fearfreepets.com/about/what-is-fear-free/

För den som vill lära sig mer om hur man kan underlätta veterinärbesök  
och vardagen kan man bli medlem på FearFree´s engelskspråkiga hemsida: 

fearfreehappyhomes.com
fabcats.org 

icatcare.org/advice 

Varmt välkomna till oss på Västerorts Djursjukhus!


