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LEDAREN:
Som vanligt förundras jag över att det redan
drar ihop sig till höst och dags att skriva en
ny ledare, det känns inte länge sedan som jag
skrev vårens. Men nu har en fantastisk sommar
passerat och på Valla Djursjukhus har det
märkts tydligt att våra djur har fått vara ute
mycket. Vi har haft fler besökare än någonsin
och trots att vi – till skillnad mot de flesta
andra företag – har mer personal på sommaren
än resten av året, har det stundtals varit svårt att
hinna med. Även om jag är part i målet måste
jag säga att personalen har gjort ett fantastiskt
jobb! Det är framförallt akutfallen som tar
extra tid och de har varit många. Vi arbetar
med samma princip som humanvården, sk
triage. Detta innebär att de svårast sjuka eller
skadade djuren naturligtvis prioriteras, vilket

ibland har lett till något längre väntetider
för mindre akuta fall. Vi hoppas att du har
förståelse för detta.
Utbyggnaden går framåt och delar av de nya
lokalerna är redan i bruk, även om de inte
är helt färdigställda. Inom ett par månader
kommer den nya vårdavdelningen, inklusive
en renodlad intensivvårdsavdelning, vara
klara.
Därefter följer en renovering av
befintliga lokaler liksom en om/utbyggnad av
operationsavdelningen. Även rehab kommer
att få utökade lokaler, bland annat planerar vi
för en så kallad vattentrask (treadmill). Helt
klara blir vi nog inte förrän framåt jul, men då
kommer vi i gengäld ha ett mycket modernt
och fint djursjukhus att stoltsera med.

Evidensia
Specialistdjursjukhus
och
Specialisthästsjukhus ligger nära området
i Västmanland där den stora branden
härjade. Så nära att de som arbetar där hela
tiden kände röklukten. Det var självklart
att hjälpa till på olika sätt. Många ringde
till oss och frågade om vad man ska tänka
på när det gäller smådjur och hästar som
utsätts för brandrök.

När det gäller hundar, katter och andra
smådjur finns det flera viktiga saker att tänka
på i samband med bränder. Brandpartiklar kan
reta djurets slemhinnor och ge hosta, näsflöde,
missljud från lungorna och göra det svårt att
andas. Partiklarna i rök är ofta mycket små och
kan därför tränga långt ned i lungorna.
Håll djuren inomhus så mycket som möjligt.
Se till att djuren är märkta med ett halsband
med namn och telefonnummer till djurägaren
ifall de skulle komma bort från sin ägare.
Många djur blir stressade av bränder och rök
och det är viktigt att de kan identifieras och att
en djurägare kan kontaktas vid behov.
Ge djuren mycket vatten att dricka så att
slemhinnorna hålls fuktiga och skyddas mot

Väl mött på Valla
Djursjukhus!
Björn Lindevall
klinikchef och
veterinär

Kontakta veterinär om ditt djur andas snabbare
än vanligt eller på annat sätt förändrar sitt
andningsmönster tex använder buken för
att andas, om du hör rosslande eller väsande
ljud vid andning eller vid kraftig hosta. Dessa
symptom kommer inte alltid direkt utan kan
komma några dagar efter att ditt djur utsatts
för rök eller varm luft.

DJUR OCH BRÄNDER

Evidensia förstärkte bemanningen på
Djurkliniken Västerås, Djurdoktorn Västerås,
Djurkliniken Köping, Specialistdjursjukhuset
och Specialisthästsjukhuset Strömsholm så
att det alltid fanns någon på plats som kunde
besvara frågor och ta emot rökskadade djur.

Som sagt, hösten närmar sig och även den
medför en del risker för våra djur. Läs gärna
tipsen nedan, som även – på förekommen
anledning – innehåller litet fakta om hur man
skall agera vid eventuella bränder.

uttorkning. Vatten fuktar luftvägarna och det
underlättar reningsprocessen

Gamla och unga djur eller djur med kroniska
sjukdomar, framförallt i andningsvägarna, kan
vara extra känsliga för brandrök och behöver
hållas under extra uppsikt.

Om ditt djur fått direkta skador från branden
eller har kommit i kontakt med en varm yta
ska veterinär kontaktas omgående. Om det
finns öppna sår så håll en ren, fuktig handduk
mot såret tills ni kommer till en veterinär.
Brandrök och mycket varm luft kan orsaka
skador på andningsvägarna hos våra husdjur.

ÖGONLYSNINGAR HÖSTEN 2014
Lena Karlstam, leg veterinär och specialist
på ögonsjukdomar, utför ögonlysningar
hos oss följande måndagar:
15 september
13 oktober

10 november
8 december

Var ute i god tid med bokningen. Det
brukar ofta vara fullbokat när Lena
kommer.
Mer info om ögonlysning finns på vår
hemsida.

När etapp ett är klart påbörjas etapp två.
Befintliga lokaler kommer då att byggas om
och renoveras. Slutresultatet blir fräscha och
moderna lokaler, där fokus har lagts på att skapa
en så lugn miljö som möjligt för de djur som
kommer till oss. Hundar, katter och kaniner
(eller andra smådjur) separeras så långt det är
möjligt. Pigga djur som skall opereras ligger
avskilda från sjuka, trötta djur eller djur som
har opererats. Hygienkraven har skärpts och
de omgjorda lokalerna är anpassade för detta.
Utöver själva lokalutformningen investerar vi
även i en del ny medicinsk utrustning, vilket
gör att vi framåt årsskiftet kan glädjas åt ett av
Sveriges modernaste djursjukhus.

UTBYGGNADEN TAR FORM
Under hösten är etapp ett i vår
utbyggnad klar. Då har vi bland annat
tillgång till sex nya undersökningsrum
(vi har tjuvstartat med att använda
dessa under sommarens intensiva
period).

ATT TÄNKA PÅ I HÖST OCH VINTER

Katter, kaniner och andra smådjur får
en egen entré och eget väntrum för att
minska stressen som kan bli när de sitter
tillsammans med hundar.

Vår nya vårdavdelning innehåller stora,
rymliga burar för både hundar och katter.
Självklart i olika delar av lokalen. Bilden visar
katternas vårdrum.

Fästingarna försvinner inte för att det blir höst,
de kan finnas året runt när det är milt väder.
Förebygg angrepp med antiparasitära medel.
Svampar som är giftiga för oss människor är
vanligtvis giftiga även för hundar. Om du tror
att din hund har ätit giftig svamp ska du alltid
kontakta veterinär.
Förebygg problem under jaktsäsongen med att
ha en vältränad och rätt utfodrad hund när det
är dags. Din hund behöver mycket vätska före,
under och efter
jakt.

Djur som misstänks ha smittsamma
sjukdomar får en ny separat avdelning
(hundar och katter i olika rum) med egen
ingång och separat ventilation för att
minimera smittrisken.

Helt nytt är en egen Intensivvårdsavdelning,
IVA. Där kommer vi att vårda djur med
livshotande skador eller sjukdomar och
som kräver kontinuerlig övervakning och
högintensiv behandling hela dygnet.

Kort om Valla Djursjukhus.
Öppettider: Måndag - fredag 8.00 - 18.00.
Jourmottagning: Vardagar 8.00 - 21.30.
Lördag, söndag och storhelger 9.00 - 19.30.
Personal finns på plats dygnet runt, så att inneliggande djur
aldrig behöver tillbringa en natt utan tillsyn.
Drop-in för vaccinationer:
Måndag - fredag 8.00 - 18.00.
Gäller ej rabies- och leptospiravaccin eller om det är första
gången djuret vaccineras på Valla Djursjukhus, då undersöks
djuret av veterinär. Tänk också på att ditt djur måste vara friskt då
det vaccineras.

Glöm inte att
använda reflexer
till dig och ditt
djur nu när det
är mörkt ute.
Det finns olika
sorter att köpa i
vår butik

Många av våra kunder ser bara väntrum och mottagningsrum,
men bakom kulisserna händer det mycket. Här finns
operationssalar, tandläkaravdelning, röntgen- och ultraljud,
laboratorium, vård- och infektionsavdelningar, personalrum och
sist men inte minst Valla HundRehab.
Vi erbjuder informationskvällar för grupper som är intresserade
av att se hela kliniken och att få information om t ex hund eller
kattvård. Besöken anpassas efter era önskemål.
För mer info, fråga i receptionen eller ring 013 - 315440.
Gå gärna in på Evidensias hemsida. Där kan du läsa mer om
Evidensias och Valla Djursjukhus verksamhet, tips och råd om
årets säsonger, information om vanliga behandlingar mm.
www.evidensia.se/valla-djursjukhus-linkoping

013 - 315440, djursjukhusetvallalinkoping@evidensia.se, www.evidensia.se, Westmansgatan 21, 582 16 Linköping.

Friskvård och sjukvård

För din bästa vän

