
Hur ni bäst hjälper er katt på kliniken 
 Var ute i god tid. 

 Katter är mycket känsliga för djurägarens känslor och stress, och påverkas lätt. 

 Låt katten vänta i bilen medan ni registrerar er. 

 Om det är fullt med katter i kattväntrummet kan det vara bättre att vänta i bilen eller 
utomhus och låta personalen komma och hämta er där. 

 Ställ inte katten på golvet inne på kliniken. 

 Katter gillar att ha koll på saker och ting, och detta är svårt om man står på golvet. 

 Placera då hellre katten i vår kattlounge, på en stol, på undersökningsbordet etc. 

 Låt inte andra katter eller hundar komma nära/hälsa. 

 Var noga med att se till att andra katter eller hundar inte kan få ögonkontakt med er 
katt och/eller kommer fram till buren. Detta är mycket stressande för katten som inte 
har någon möjlighet att komma undan! 

 Bär buren så försiktigt som möjligt så att buren inte svänger fram och tillbaka etc. 

 Täck över buren med en filt. 

 Detta kan underlätta för katten och göra den mindre stressad då den inte känner sig så 
observerad och kan gömma sig. 

 Om du även täcker buren med en filt hemifrån så luktar den bekant och lugnar katten. 

 Tvinga inte ut katten ur buren inne på undersökningsrummet. 

 Tvinga aldrig katten ur buren! 

 Se till att ha en bur som går att plocka isär om katten inte vill komma ut själv (då kan 
den även sitta kvar i burens underdel under undersökningen). 

 Låt katten utforska rummet om möjlighet ges. 

 Katter gillar som sagt att ha koll och de minskar på så sätt stressen. 

 Hantera katten lugnt och försiktigt. 

 Ta det lugnt så är det större chans att katten är lugn.  

 Håll inte ”för hårt” i katten. Att hålla för hårt gör bara att katten stretar emot mer.  

 Prata lugnt och försiktigt och undvik ”Schh”-ljud då detta liknar katternas fräs-ljud och 
kan innebära att katten blir arg/rädd/stressad. 

 Känn efter och erkänn för er själv om ni oroar katten. 

 Om ni känner er oroliga och känner att katten kommer bli mer stressad av att ni är 
närvarande vid t.ex. blodprovstagning, säg i sådana fall till. Att säga till om sådant innan 
kan underlätta och göra att det går smidigare och blir mindre stressande för katten i 
slutändan. 

 Berätta hur katten betett sig vid tidigare besök, om det hänt något särskilt. 

 Om katten gjort detta tidigare, berätta gärna hur det gick så vi kan anpassa oss. 


