
Att förbereda sig inför 
veterinär-besöket

I detta numret tänkte jag komma med några tips hur du kan få snabbare och bättre 
hjälp vid veterinärbesöket. Redan från första telefonkontakten till det fysiska 
besöket.   
Tiden vi veterinärer har med varje patient är av naturliga skäl begränsad. Så om du 
som djurägare har tänkt igenom och antecknat sjukdomshistorien (anamnesen) i 
förväg så kan mer tid läggas på undersökning och utredning. Många frågor är svåra 
att besvara på stående fot vid konsultationen och man kan behöva tänka efter lite.  
Vissa frågor är generella oavsett problem; 
Hur länge har hunden haft problem? Är det några dagar, några veckor eller flera 
månader? Har problemen varit konstanta eller kommit och gått? Har de blivit 
gradvis sämre eller verkar de avta? 

Hur är hundens allmäntillstånd? Är den helt som vanligt eller har den varit hängig 
och trött under sjukdomsperioden? Har hunden gått upp eller ned i vikt? Har den 
haft ökad eller minskad aptit? 
Har hunden haft liknande problem tidigare? 
Har du varit hos någon annan veterinär, nu eller tidigare för samma problem?

Jag tänkte ta tre exempel på symtomgrupper och vilka frågor som kan komma upp 
förutom de allmänna enligt ovan. 

Klåda/öron

• Hur kraftiga är problemen? Ligger hunden vaken på nätterna och kliar?  
 Stannar den på promenader för att klia sig?

• Har ni gjort något foderbyte eller börjat med något nytt godis

• Är hunden behandlad med någon medicin? Till exempel fästingprofylax. 

• Har du behandlat hunden hemma med 
 schampo eller örontvätt och har det gett  
 någon effekt?

• Finns det andra djur i hemmet och har de  
 symtom

• Försök gärna gradera problemen 1-10.  
 Det kan faktiskt ge bra vägledning även om  
 det känns vagt.

Hälta

• När är hältan som värst – efter vila eller efter ansträngning

• Är hunden vid några tillfällen synbarligen ohalt eller märks det alltid  
 någonting. 

• Hur kraftig är hältan när den är som sämst och när den är som ”bäst”?

• Började den plöstligt eller har det varit ett smygande förlopp?

• Har hunden vid något tillfälle pipit eller skrikit till?

Mag-tarmproblem

• Är det både kräkningar- och diarré? Om båda så vilket var det första och 
 fortsatt övervägande symtomet? 

• Vilken är frekvensen på problemen? Till exempel kräkningar, hur många 
 gånger per dag eller per vecka?

• Var är det som kommer upp, mat, vätska, galla?

• När sker kräkningarna i förhållande till mat och vatten, direkt efter eller  
 verkar det inte ha något samband? Och är det någon särkild tid på dygnet? 

• Diarré/avföringsproblem: Har hunden svårt att hålla sig inne/över natten? 

• Har all avföring samma konsistens eller varierar den mellan bättre och  
 sämre? 

• Har du provat någon dietmat hemma, och vilken effekt hade det? 
 
Om man börjar tänka igenom såna här frågeställningar kan veterinären få en bra 
vägledning för undersökning, provtagning och behandling. 
Samarbetet mellan hundägare och veterinär kommer att fungera bättre för 
hundens bästa. 
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