Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg

Inte bara för hundar och katter
I förra numret skrev Kerstin Wetterström Toftling om Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Djursjukhuset Albano och vi fortsätter med reportage från de övriga djursjukhusen där Svenska Blå Stjärnan
är delaktig på olika sätt.
Turen har nu kommit till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, som sedan första
januari 2004 även innefattar Skara Djursjukhus.
★ Redan 1933 tog dåvarande Göteborgs och Bohus Distrikt av Röda Stjärnan initiativ till att Göteborg fick ett
sjukstall som det kallades på den tiden.
Genom diverse insamlingar lades
grunden till sjukstallet, som blev en välkänd institution för djurägare i Göteborg med omnejd. 1967 flyttade djursjukhuset till Ringön på Hisingen, där
det nu ligger.
I samband med flytten bildades Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Styrelsen består av sju
personer, varav Göteborgs och Bohus
förbund utser fyra och tre utses av stödföreningen till stiftelsen. Stiftelsen i
sin tur utser ledamöterna i Blå Stjärnans Förvaltningsbolag AB som ansvarar för driften av de båda djursjukhusen.
Blå Stjärnans Djursjukhus är i dag ett
regiondjursjukhus och ett av de mest
kvalificerade djursjukhusen i Norden
med hög specialistkompetens. På djursjukhuset arbetar drygt 100 personer
alltifrån erfarna veterinärer, djursjukvårdare och sjukgymnaster till administrativ personal som är redo att ta
hand om våra husdjur dygnet runt.

Allt högre krav på djurvård
Djursjukvården har utvecklats mycket
under de senaste åren och liknar i dag
alltmer humansjukvården. Djurägare
kräver i dag också vård av sina djur i allt
högre utsträckning och samtidigt ökar
möjligheterna att kunna ge bra vård.
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ar och ingrepp i buk- och brösthåla, vilket besvärar djuren mindre och ger en
snabbare läkning.

Skiktröntgen och labbanalyser

Gustaf Svensson, chefskirurg, och hans team
opererar en hund med ett lymfkärl som läcker
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ut i brösthålan.

På Blå Stjärnan finns i dag en av landets främsta intensivvårdsavdelningar
med övervakning dygnet runt. Här kan
akut svårt sjuka djur få snabb vård och
smärtlindring.
På djursjukhusets kirurgklinik arbetar klinikveterinär Gustaf Svensson
med titthålskirurgi i bland annat leder,
vilket innebär att man via en kamera
kan se inne i leden utan att behöva göra stora ingrepp. Titthålskirurgin används numera också vid undersökning-

Sedan 2007 har man dessutom en CT
(skiktröntgen) som ger stora möjligheter att röntga kroppens olika delar. Med
hjälp av CT-kameran fotograferas djuret från alla vinklar och bilderna sammanfogas senare till en tredimensionell bild som kan läsas i olika lager.
Var fjärde hund som kommer in till
djursjukhuset har någon form av hudproblem. För att utreda vad som orsakar dessa, gäller det att samordna det
man ser på djuret med djurägarens berättelse om sjukdomsförloppet samt resultat av tester i form av utstryk, skrapprov, blodprov, biopsid och allergitest.
Blå Stjärnans Djursjukhus har också
ett avancerat laboratorium som analyserar prover från hund, katt och mindre sällskapsdjur. För att kunna erbjuda
analyser dygnet runt finns också ett
jourlabb.

Akupunktur och vattengympa
Vid skador i rörelseapparaten tappar
hunden snabbt styrka och rörlighet.
Det är därför viktigt med en bra eftervård. Här arbetar även sjukgymnaster
som också är utbildade i akupunktur.
De utreder varje patients rörelseförmåga och funktionsstörning. I djursjukhusets bassäng hjälper sjukgymnasterna till med att bygga upp muskulaturen
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Bosse Runsten, veterinär på den exotiska avdelningen, undersöker en papegoja.

och därmed rörligheten hos till exempel diskbråcksopererade hundar, vilket
gör att man förkortar rehabiliteringstiden avsevärt.

Unik avdelning
Exotiska djur och gnagare har en egen
avdelning på sjukhuset. Kaniner, marsvin och andra gnagare, papegojor, ormar och sköldpaddor – allt utom hund
och katt. Detta är helt unikt.
Att separera exotiska djur från andra
har stora fördelar. Det blir färre lukter
och skapar mindre stress. Man kan säBlå Stjärnan 2/10

ga att den exotiska avdelningen är ett
eget litet sjukhus i sjukhuset och har
sina egna operationssalar, veterinärer,
sköterskor och övernattningsburar.
En vanlig patient är en gnagare med
tand- eller magproblem, vilket oftast
har med kosten att göra.
På sjukhusets exotiska avdelning arbetar Bo Runsten, en välkänd veterinär
med inriktning på exotiska djur. Han är
också verksam på Universeum.
Hit till avdelningen kommer många
på remiss från andra delar av Sverige.
Sedan 2007 erbjuder Blå Stjärnan i
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Göteborg regelbundna utbildningstillfällen för veterinärkollegor i regionen.
Det är specialister inom olika områden
från olika delar av världen som föreläser och delger sina kunskaper.
För den breda allmänheten anordnas
också utbildningskvällar en gång per
månad där veterinärer från djursjukhuset föreläser om olika ämnen inom
hund-, katt- och smådjursområden.
Dessa kvällar är mycket populära och
brukar snabbt bli fulltecknade.
Christina Lind
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