
Cat Friendly Clinic

Vi förstår att det finns flera svårigheter med att ta en 
katt till veterinärkliniken:

• Katter tycker ofta inte om att resa och känner sig 
otrygga utanför sitt hem• Katter är väldigt känsliga för nya ljud, lukter och 
intryck• De flesta katter föredrar 
tystnad och ensamhet 
och påverkas mycket av 
stress• De flesta katter blir väldigt 
stressade av att ha 
hundar i sin närhet under 
besöket • Katter behöver hanteras 
varsamt och med respekt 
på kliniken

Cat Friendly Clinic-
standard – viktigt för 
veterinärer…
ISFM:s Cat Friendly Clinic-
system innebär att en ackrediterad klinik har uppnått 
en högre standard i hur katter tas omhand i och med 
att kliniken:

• Förstår katters behov och har arbetat för att göra 
veterinärbesöket mer kattvänligt• Förstår hur katter skall behandlas och hanteras 
varsamt och med omsorg• Har en hög kunskapsnivå och utrustning för att 
bedriva god vård av katter

Att som klinik uppnå en Cat Friendly Clinic-
ackreditering involverar hela personalen: från 
receptionister, djurvårdare och djursjukskötare, till 
veterinärer. Varje ackrediterad klinik har också minst 
en Cat Advocate (Kattföreträdare) – en person som 
säkerställer att den kattvänliga standarden 

upprätthålls och efterföljs, samt är öppen för samtal 
med dig som kattägare.
Cat Friendly Clinic-standard… vad 
betyder det för mig och min katt?
Med en klinik som är ackrediterad som ISFM Cat 
Friendly Clinic kan du känna dig lugn och trygg i 
vetskapen att:

• Kliniken har uppnått ett minimum av 
ackrediteringsstandards • Kliniken och dess personal har kunskap om och 
tänker på kattens specifika behov• Personalen tar gärna emot frågor och visar och 
förklarar på vilket sätt de arbetar med katter på 
kliniken

Vilka är de olika nivåerna för 
ackreditering som ISFM Cat Friendly 
Clinic?
Cat Friendly Clinic (CFC) ackreditering sker på tre 
nivåer: brons, silver och guld. Dessa rymmer kliniker 
av vitt olika storlek, lokalisering, struktur, personal 
och utrustning. För fullständig information, se vår 
hemsida – www.catfriendlyclinic.org – tillsammans 
med en lista på ackrediterade kliniker. Personalen 
på varje av dessa kliniker har lovat att hantera och 
behandla katter med förståelse, ömhet och respekt 
och att arbeta för att varje besök till veterinärkliniken 
skall vara så fritt från stress som möjligt – både för 
dig och din katt. 
Om du har några frågor eller funderingar om din katt 
eller kliniken, fråga någon ur personalen som 
gladeligen hjälper dig. Om du har funderingar kring 
något av de kriterier för Cat Friendly Clinic som 
kliniken uppfyller, fråga efter att få kontakt med 
klinikens Cat Advocate. Du kan också ge oss 
information om den klinik du går till på 
www.catfriendlyclinic.org

Vad är en Cat Friendly Clinic – 
Kattvänlig klinik?

Brons Silver Guld

Väntrum
Vissa tider avsedda för endast katter – om 
inte separat område i väntrummet för katter 

finns
Måste ha separat område i väntrummet 

för katter
Måste ha separat område i väntrummet 
för katter, samt extra faciliteter (möjlighet 

att ställa buren på hylla, etc.)

Vårdavdelning Behöver inte finnas Hundar och katter i olika delar av 
avdelningen och minimistorlekar på burar

Måste ha en separat kattavdelning och 
större burstorlekar

Veterinärbesök Säkert, tryggt och väl utrustat undersökningsrum. Minimum 10 minuters bokning för 
en konsultation.

Minst ett undersökningsrum avsett 
endast för katter. Minimum 15 minuters 

bokning för en konsultation.

Operationer Behöver ej finnas möjlighet till kirurgi på 
kliniken. Måste kunna söva katter vid behov. Måste ha en specifik kirurgiavdelning.

Utrustning Bra nivå av kattvänlig utrustning krävs. Extra utrustning såsom röntgen, 
möjlighet till tandingrepp, etc.

Högre nivå krävs – till exempel 
laboratorieutrustning, etc.
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Katter är oberoende, revirbundna djur som 
behöver ha kontroll över sin omgivning. De är 
känsliga för olika lukter och intryck, vilket gör att 
ett besök till kliniken kan vara stressande för din 
katt.
Hitta en bra klinik
Leta efter en klinik som kan och förstår katter 
och försöker minska källor till stress. Det bästa 
är att hitta en klinik som är ackrediterad enligt 
International Society of Feline Medicine (ISFM) 
Cat Friendly Clinic (Kattvänlig klinik) standard.

Välj en bra transportbur till din katt
•Buren skall vara robust 

och enkel att rengöra 
(plast eller med plastyta)• En bur där locket kan 
öppnas är enklare – 
katten kan då varsamt 
lyftas in och ut• Täck över buren med en 
filt eller handduk under 
resan för att hålla katten 
lugn• Placera buren fastspänd 
på ett säte, eller på 
golvet på ett sätt så att buren inte riskerar att 
röra sig under bilresan• Bär buren varsamt – undvik att gunga buren 
eller att låta den slå emot saker när du går 

Kända dofter kommer att göra din katt 
mindre stressad
•Använd transportburen hemma – uppmuntra 

din katt att sova i buren eller få mat där, så 
kommer katten inte att sammankoppla buren 
bara med veterinärbesök!• Använd filtar i buren som luktar som hemma• Ta en liten filt eller duk och stryk i din katts 
ansikte för att få den att lukta som katten och 
stryk sedan duken i buren• Spraya buren med Feliway ® spray 30 
minuter innan buren skall användas•Om din katt får panik, linda försiktigt in 
honom/henne i en filt och lägg in katten i 
buren kvar i filten• Ta med extra filtar (som luktar som hemma) 
att ha ifall katten går på toaletten i buren 
under resan eller besöket

I väntrummet
Hitta en klinik som är ackrediterad av ISFM som 
Cat Friendly Clinic och håll utkik efter:

• Ett separat väntrum, eller ett område i 
väntrummet som är till för endast katter• Hyllor eller upphöjda ytor där transportburen 
kan ställas istället för nere på golvet• Välj en lugn del av 
väntrummet och låt 
transportburen vara 
täckt av en filt 
medan ni väntar• Vid behov, låt din 
katt vara kvar i bilen 
tills det är dags att 
träffa veterinären

På undersökningsrummet 
•En klinik som är ackrediterad som ISFM Cat 

Friendly Clinic har intygat att all personal 
behandlar katter varsamt, med respekt och 
på ett korrekt sätt.• Personalen skall ta tid på sig att tillåta din katt 
att bli lugn innan undersökningen•Om det är något du inte förstår – fråga för att 
få ett förtydligande•Om du är osäker på hur du ska ge en 
medicin, be en veterinär, djursjukskötare eller 
djurvårdare att visa dig 

Om din katt måste vara inlagd på 
sjukhus
En klinik som är ackrediterad som ISFM Cat 
Friendly Clinic kommer hålla en viss standard. 
Du ska inte vara rädd att fråga om hur din katt 
kommer att bo under tiden på kliniken. Det som 
bör finnas är:

• En separat, lugn vårdavdelning för katter eller 
ett separat område för katter på 
vårdavdelningen•Gedigna, rena och säkra burar med bra 
storlek som har utrymme för en bekväm 
säng, kattlåda, mat- och vattenskålar – alla 
separerade från varandra• Bekvämt underlag och någonstans för katten 
att gömma sig•Möjlighet att lämna en egen filt till katten, som 
luktar som hemma•Om din katt skall vara inlagd på kliniken, 
fråga om/när du kan besöka katten.

Att ta din katt till veterinärkliniken
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Åka hem
När din katt kommer hem efter att ha varit på 
kliniken kan den behöva extra omsorg:

•Om den har blivit sövd samma dag – prata 
med och klappa den försiktigt, låt katten själv 
ta initiativ till närmare kontakt när den är redo 
för det

• Hindra att din katt slickar på sår eller biter i 
stygn. Om din katt inte har fått en krage, be 
din veterinär om en sådan vid behov

•Ring till kliniken om bekymmer uppstår, 
såsom att ett sår ser rött eller svullet ut, ett 
sår vätskar eller att du känner att din katt inte 
återhämtar sig normalt

• Alla mediciner som blivit ordinerade skall ges

• Smärta kan vara svårt att känna igen hos 
katter, men tecken kan vara att katten har 
bristande aptit, gömmer sig eller vill inte vara 
nära dig. Kontakta kliniken om du misstänker 
att din katt har ont.

• Du kan behöva ha din utekatt inomhus, 
antingen första natten eller en längre tid

•Ge din katt en lugn, tyst, varm plats i huset 
där den kan vila upp sig

Ta tillbaka din katt till andra katter i 
hemmet
Din katt kan lukta annorlunda efter ett besök till 
veterinären, speciellt om katten har varit inlagd. 
Dessa lukter kan få andra katter i hemmet att 
känna sig oroliga, så det är bäst att försiktigt 
låta katterna vänja sig vid varandra igen:

• Var med och övervaka katterna när de träffar 
varandra igen

•Överväldiga inte katten som kommit hem 
med för mycket uppmärksamhet från varken 
människor eller andra husdjur

Mata din katt
Efter en operation kan din katt vara ovillig att 
äta. För att uppmuntra katten kan du:

• Värma maten till kroppstemperatur om du ger 
blötmat

•Ge väldigt god mat, till exempel mat för 
kattungar

• Din klinik kan ge förslag på ett lämpligt foder 
som stimulerar aptiten och underlättar 
återhämtningen 

•Ge små måltider ofta och ta bort matskålen 
mellan måltiderna

• Testa att handmata din katt samtidigt som du 
klappar den

•Genom att smeta en liten mängd mat på en 
framtass kan katten börja äta

• Använd en grund och vid matskål så att 
morrhåren inte stöter i kanterna på skålen

• Kontakta din klinik om katten inte kommer 
igång att äta normalt på 1-2 dagar efter 
hemkomsten

Kom ihåg
Om det är något som bekymrar dig, kontakta 
kliniken!

Att ta hem din katt efter 
veterinärbesöket
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Att använda topikalt (på huden) spot-
on preparat
Många preparat mot parasiter är så kallade 
spot-on preparat, vilket gör dem lätta att 
använda på din katt. Dock måste du se till att 
preparatet för att ha effekt appliceras direkt på 
huden och inte hamnar i pälsen.

• Läs de medföljande instruktionerna – vissa 
preparat ska 
appliceras på flera 
ställen

•Hantera och håll fast 
din katt varsamt – att 
vara två som hjälps 
åt kan göra det 
lättare, eller vira in 
katten i en filt eller handduk om den är 
sprattlig

• Dela pälsen på 
baksidan av kattens 
nacke (mellan 
huvudet och 
skulderbladen) så att 
du tydligt kan se 
huden

• Applicera preparatet 
på huden. Försök få så mycket produkt som 
möjligt på huden och så lite som möjligt på 
pälsen

Varning – använd aldrig preparat som är 
avsett för hund till din katt – vissa 

preparat kan innehålla permetrin, vilket 
kan vara dödligt för katter. Fråga alltid 

din veterinär om du är osäker.

Ge örondroppar

•Håll din katt varsamt men bestämt – att vara 
två som hjälps åt kan göra det lättare, eller 
vira in katten i en filt eller handduk om den är 
sprattlig

• Håll i kattens huvud 
och öra och luta 
huvudet något åt ena 
hållet så att örat som 
skall medicineras är 
uppåt

• Droppa den 
förskrivna mängden 
medicin ned i örat. 
Håll kvar så att 
katten inte kan skaka 
på huvudet

•Massera vid öronbasen för att sprida vätskan 
i hörselgången

Ge ögondroppar eller – salva

•Håll din katt varsamt men bestämt – att vara 
två som hjälps åt kan göra det lättare, eller 
vira in katten i en filt eller handduk om den är 
sprattlig

• Håll i kattens huvud 
och luta huvudet så 
att nosen pekar 
uppåt

•Öppna ögonlocken 
försiktigt på ena 
sidan med tummen 
och ett finger 

• Applicera några droppar eller en sträng med 
salva på ögat (såsom veterinären förskrivit)

• Stäng ögonlocket försiktigt och massera 
eventuellt för att sprida medicinen över hela 
ögat

För extra hjälp kan du titta på videos på 
vår YouTube-kanal… 

www.youtube.com/icatcare

Att ge hud-, öron- eller ögondroppar/-
salva
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Att ge tabletter kan vara stressande och få 
katter är helt samarbetsvilliga. Men, det är 
mycket viktigt att din katt faktiskt får sin medicin 
på rätt sätt. Om du har problem, kontakta din 
klinik – de kommer förstå att det kan vara svårt 
och kommer att försöka hjälpa dig.

Kan tabletten ges med eller i mat?
Vissa tabletter smakar 
gott och då kan din katt 
till och med äta dem 
frivilligt. Andra tabletter 
kan gömmas i en liten 
mängd av kattens 
favoritgodis (lite smör, 
ost, kött eller fisk) eller 
krossas och blandas med något gott för att 
förenkla medicineringen. Dock så bör inte alla 
mediciner varken krossas eller ges tillsammans 
med mat, så fråga alltid din veterinär vad som 
gäller för den specifika medicinen som din katt 
fått ordinerad.

Att ge tabletten
Hantera alltid din katt 
varsamt, arbeta lugnt 
och var trygg. Om din 
katt blir extremt 
stressad av 
hanteringen, kontakta 
din veterinär för att 
diskutera möjliga 
alternativ. Det kan vara bra att vara två 
personer, så att någon kan hålla i katten när du 
ger tabletten. Alternativt kan du linda in katten i 
en stor handduk eller filt för att katten skall bli 
lugnare och du undviker att bli klöst.

• Använd händer, armar och stöd mot kroppen 
när du håller din katt, så katten är stilla

• Håll kattens huvud varsamt men bestämt, 
placera tummen och pekfingret på 

överkäken/kinden på varje sida av ansiktet, 
strax ovanför mungiporna 

• Genom att hålla detta område skadas inte 
din katt, men du kan 
hålla huvudet stilla

• Håll tabletten mellan 
tummen och 
pekfingret i den 
andra handen

• Luta kattens huvud 
så att nosen pekar 
uppåt

• Öppna munnen genom att sätta ett finger på 
underkäkens små framtänder och försiktigt 
trycka nedåt

• När munnen är öppen: för in tabletten i 
munnen så snabbt som möjligt och släpp 
sedan huvudet så att 
katten kan svälja

• För in tabletten så 
långt bak i svalget 
som möjligt så att 
katten bara kan 
svälja tabletten – inte 
spotta ut den!

• ”Pillergivare” kan användas istället för att 
öppna munnen med ett finger. En del tycker 
att dessa underlättar

• För att hjälpa tabletten hela vägen ned 
genom matstrupen och för att förhindra 
obehag, så är det 
bäst att ge en liten 
mängd mat eller 
vatten i din katts mun 
efter att du gett 
tabletten – fråga din 
veterinär vilket som 
är bäst i det aktuella 
fallet

•
För extra hjälp med hur du ger tabletter 
kan du titta på videos på vår YouTube-

kanal… 
www.youtube.com/icatcaree

Att ge tabletter till din katt
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Varför behöver din katt byta 
foder?
Din veterinär kan rekommendera att din katt 
får ett nytt foder eller en specifik medicinsk 
diet. Detta kan vara för att hjälpa till med 
exempelvis::

• Behandling mot en specifik sjukdom 
såsom diabetes eller njursjukdom

• Viktkontroll

• Att öka aptiten hos en katt som inte vill 
äta

• Att förbättra återhämtningen efter en 
operation eller sjukdom

• Att förbättra din katts diet baserat på 
ålder och individuella behov

Hur du byter din katts foder
Vissa katter har väldigt starka åsikter om 
vilken mat de äter, men några få tips kan 

göra ett foderbyte mycket enklare. Du ska 
alltid följa din veterinärs råd kring hur du ska 
introducera ett nytt foder, men generellt 
gäller:

• Låt foderbytet ske gradvis under 3-7 
dagar (eller ännu längre om du har en 
väldigt petig katt)

• Börja med att blanda in en liten mängd av 
det nya fodret tillsammans med det du 
byter ifrån

• Om din katt accepterar det nya fodret, 
öka gradvis mängden nytt foder och 
minska mängden av det tidigare fodret, 
tills dess att katten bara får det nya fodret

• Om din katt är tveksam till det nya fodret, 
gör bytet långsammare över längre tid

• Om du använder blötmat, värm maten 
något (till kroppstemperatur) för att öka 
smakligheten

• Om bytet sker gradvis så accepterar de 
flesta katter ett foderbyte, men prata med 
din veterinär om du behöver mer hjälp 
och råd

Att byta foder till din katt
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