Er det billigste godt nok eller hænger
kvalitet og pris altid sammen?
I denne artikel vil jeg forsøge at komme med nogle værktøjer,
du kan anvende, når du skal vælge eller skifte dyrlæge
Der findes selvfølgelig ikke noget entydigt svar på spørgsmålet i overskriften, da den billigste dyrlæge kan være den bedste, og den dyreste kan
være det stik modsatte. Det jeg gerne
vil prøve at belyse i denne artikel er,
at der er mange parametre i spil, når
vi skal vælge dyrlæge udover det faktum, at han skal være dygtig og helst
ikke skal koste næsen af en jetjager.

I nogle tilfælde er det billigste ikke
godt nok! Det har vi set nogle skrækkelige eksempler på med den berygtede ”Doktor Død”, dyrlæge Jens
Breth Hansen. Som hans øgenavn
indikerer, så har han været skyld i
mange døde kæledyr. Han er meget,
meget billig, men hos ham dør mange på grund af ”besparelserne”, og
så sent som i 2013 var han på Amager. Har du behov for at læse mere
Undervejs vil jeg lave nogle prissam- om ham, så kan du lave en Google
menligninger, og i den sammenhæng søgning, men lige en advarsel, det
vil du opleve, at priserne varierer me- er meget ubehageligt læsestof, du
get. Hvis man sammenligner alle pri- vil støde på!
serne, så er de faktisk nogenlunde
ens på tværs af landet. Nogle ting
I andre tilfælde er dyrlægerne billige,
er dyre, hvor andre ting er billige hos fordi de enten har en billig husleje,
den ene dyrlæge, til gengæld er det
har knap så meget udstyr i klinikken
modsat hos en anden dyrlæge. Det
eller det kan være en kombination af
kunne virke som om, de alle har haft smådyr, heste, svin og køer eller en
Preben Uglebjergs gamle melodi i
hel fjerde årsag. Så en billig dyrlæge
tankerne, da de satte priserne, nem- behøver bestemt ikke at være dårlig.
lig at ”det vi taber på gyngerne, vinOvenstående annonce fra en lokalder vi på karrusellen”.
avis, der uddeles her i Skive, har
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nogle ekstrem billige neutraliseringspriser. Nykøbing på Mors er en forholdsvis lille by med et opland bestående af mange bønder. Jeg er selv
født i et naboopland med mange bønder og har også boet i Nykøbing på
Mors i nogle år, før jeg flyttede til Skive. Min erfaring i disse lokalområder
er, at ovenstående priserne anses
som værende meget høje, for det er
jo ”kun” en kat. Jeg kunne forestille
mig, at klinikken bevidst har skruet
neutraliseringsprisen lidt i bund i hå-
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bet om at nedbringe uønskede killinger, og så vinder de sikkert lidt ”på
karrusellerne” - altså tager lidt højere
priser på andre områder.
Hvilke ting bør man tage stilling til,
når man skal vælge dyrlæge?
Det er meget vigtigt, at man har en
dyrlæge man kan kommunikere med,
så at han stiller mange spørgsmål er
simpelthen en kvalitetsindikator.
Vores katte er 100 % afhængige af
det samarbejde, vi har med dyrlægen, når de bliver syge. Selv hos os
mennesker, der kan fortælle lægen,
hvilke symptomer vi har, kan fejldiagnoser forekomme. Så des flere iagttagede symptomer vi kan give dyrlægen, jo bedre kan han diagnosticere,
men det fordrer selvfølgelig også, at
han er lydhør overfor vores iagttagelser og fornemmelser af vores kat.
Der, hvor dyrlægen lærer os at kende, er under de rutinemæssige besøg, hvor vi kommer og får sunde
og raske katte vaccineret. Her få vi
en fornemmelse af dyrlægen, og
hvordan han håndterer vores katte,
og hvordan hans kommunikationsform er. Er han fx en lun fætter, eller
er han meget kontant i sine udtalelser, og føler vi, at han lytter, når vi
fortæller noget.

Priserne på vaccinationer ligger for
øvrigt rimeligt ens rundt om i landet
med et gennemsnit på kr. 628,88 fordelt på 6 geografisk forskellige placerede dyrlæger (en almindelig konsultation er ca. 100 kr. billigere, svarende til vaccinens pris).
Vaccination
Aalborg Dyrehospital

598,00

Skive Dyrehospital

629,00

Vejle Dyrehospital

620,00

Skejby Dyreklinik

703,75

Lindevang Dyreklinik
Bagsværd Dyreklinik

540,00
682,50

Ved en vaccination bør dyrlægen
som minimum tjekke katten grundigt.
Her tjekkes kattens almene velbefindende, der mærkes, om dens lymfekirtler er normale, der kigges efter,
om den har sår i munden (Calici) og
tændernes almene tilstand, der lyttes
til hjerte og lunge, og nogle dyrlæger
vælger også at tage en temperatur.
Alle disse ting indikerer, om katten
er sund og rask og viser også, om
dyrlægen er grundig med sit arbejde.
I den situation får man også mulighed
for at tage stilling til dyrlægens håndtering af ens kat og hans samarbejde
med katten.

Står man og skal have et helt kuld
vaccineret, bør den grundige dyrlæge
også tjekke alle killinger, før han påbegynder vaccineringen af dem.
Er en killing i kuldet syg, er det nemlig en god ide at vente med at vaccinere hele kuldet, for så er de andre
killinger med stor sandsynlighed ved
at ”barsle” med den samme sygdom.
Hvis der vaccineres i sådan en situation, kan man nemlig forvente at få
killinger, der bliver syge af vaccinationen.
Man bør også tjekke, om dyrlægen
har eget laboratorium på klinikken,
så han kan analysere en blodprøve
med det samme, når den er udtaget.
Nogle af vores katte har desværre
en tendens til at blive ramt af nyreproblemer, og det kan betyde liv eller
død, om en behandling skal vente 1-3
dage, før der kommer svar fra et laboratorium ude i byen. Eller modsat
bliver den nytteløst behandlet i de
mellemliggende dage for noget den
slet ikke fejler, naturligvis for ejerens
regning. Så en dyrlæge med eget
laboratorium til blodanalyse er klart
at foretrække.
Blodanalyse kan også være en god
ide før enhver narkose, men i særdeleshed i forbindelse med narkose af
en ældre kat.
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Katte skal have deres tænder passet
lige så vel som du og jeg. De fleste
dyrlæger foretrækker at lægge katten
i narkose, når de skal tandrense, men
vi har ganske få dyrlæger, der har så
godt tag på kattene, at det i mange
tilfælde kan praktiseres uden.
Priser for en standardrensning med
ultralyd af tænder under narkose:

Er man kælekatteejer, få man jo ikke
udført så mange neutraliseringer som
en opdrætter. Det er efterhånden ved
at være sådan, at nogle opdrættere
vælger at få deres killinger neutraliseret, inden de flytter hjemmefra. I daglig tale kaldes det en ”færdigpakke”
eller en ”pakkeløsning”. Det er en
killing, der er basisvaccineret (dvs.
vaccineret 2 gange med ca. 4 ugers
mellemrum), er neutraliseret, er øremærket og/eller chippet samt registrering i Dansk Katteregister.

skal have pakkeløsningen, kan det
gøres på 3 dyrlægebesøg. Hvilket
man selvfølgelig skal gøre dyrlægen
opmærksom på, så de både afsætter
nok tid, men også ved, at der er udvist ”effektivitet” fra opdrætterens
side.

Ovenstående kan klares ved at killingerne ved første besøg 10 uger gamle vaccineres første gang. Ved 2. beTandrensing med ultralyd
søg 3 uger efter neutraliseres samt
Aalborg Dyrehospital
1420,00
chippes de 2 hanner og de 2 hunner.
Ved 3. besøg ca. 8-10 dage senere,
Skive Dyrehospital
995,00
På det område er der lidt mere spred- hvor hunkillingerne skal have trådene
Vejle Dyrehospital
1095,00
ning på prisen (bemærk at Pakkeløs- fjernet (hvis ikke der er tale om selvningen indeholder i denne oversigt 1. opløselig tråd), revaccineres alle kilBagsværd Dyreklinik
1267,50
vaccination, neutralisering, øremærk- lingerne (de 2 killinger til avl chippes)
og vupti 14-15 uger gamle er de
ning samt registrering, hvor ikke an”flyvefærdige”.
det er bemærket):
Katte kan udover tandsten og paradentose også få tandpine, og det me- Se skemaet næste side
Altså skal tilbuddet gives på 3 dyrlænes at ca. 50 % af alle katte over 5 år
gebesøg indeholdende:
har TR (tandresorptioner), før kaldet En fordel er også, at dyrlægen har
adskilte opvågningsrum til henholdsFORL – det gør meget ondt på kat12 vaccinationer
vis hund og kat, så katten ikke i opten. Den eneste måde, hvorved det
6 chipninger
vågningsfasen fra en narkose skal
med sikkerhed kan fastslås, er ved
at røntgenfotografere rødderne, hvil- stresse af en gøende hund, der sav- 2 kastrationer
2 sterilisationer
ket kræver, at dyrlægen har røngten ner sine mennesker.
udstyr, der kan tage mundoptagelser
Jeg har selv prøvet ovennævnte, og
(små detaljerede billeder). Da vi hyp- Hvis vi skal have lavet noget større
pigt ser disse tandresorptioner i vores hos en håndværker, så udbeder vi os det kan altså godt betale sig, for i såracer, er det en god ide, at din dyrlæ- helt naturligt et tilbud, og det samme dan en situation er dyrlægen villig til
at give en god rabat, der så senere
kan man med succes gøre hos en
ge også har det udstyr.
dyrlæge. Har du fx 6 killinger (3 han- kan komme killingekøberen til gode.
Der er selvfølgelig også forskellige
Som alt andet, er det en god ide at
krav til en dyrlæge alt efter, om man ner og 3 hunner), hvoraf en han og
en hun skal gå videre i avl, og resten udbede sig et skriftligt tilbud.
er kælekatteejer eller opdrætter.
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Aalborg
Dyrehospital

Hankat: Kastration
"Pakkeløsning"
Hunkat: Sterilisation
"Pakkeløsning"

Skive
Dyrehospital

698
1195

Vejle
Dyrehospital

Skejby
Dyreklinik

Lindevang
Dyreklinik

Bagsværd
Dyreklinik

798
1636 *
1450

725
1370
1125

1050
1587,50 **
1650

800
1190 ***
1350

1014
1592,50 ****
1690

2190 *

1770

2187,50 **

1690 ***

2177,50 ****

* inkl. 2 vaccinationer og 15 % rabat i forhold til normalprisen
** min sammenlægning af priser for sammenligningen
*** inkl. chipning + ormekur
**** ekskl. registrering
Årsagen til, at de kan og vil give rabat
i sådan en situation, er, at det er tidsbesparende på mere end en måde.
For det første er det kun 3 besøg,
men de sparer 75% tid, da der kun
skal forklares om opvågning og håndtering af katten efter narkosen 1 gang
og ikke 4 gange. Dernæst har min
dyrlæge udtalt, at dette ofte er unødvendigt at bruge tid på, for en opdrætter har jo prøvet neutraliseringer
en del gange.
Som opdrætter kan man selvfølgelig
altid spørge sin dyrlæge, om det ikke
er på sin plads med en opdrætterrabat, da man jo typisk kommer med
mange ting i løbet af et år. Som kælekatteejer kan man også sagtens tillade sig, hvis man har mere end 1 kat,
og har brugt den samme dyrlæge
over en årrække at spørge efter, om
det efterhånden ikke er på sin plads

Det hænder desværre, at man som
opdrætter kan stå med en kat, der
bare ikke kan helbredes for fx Giardia
eller TF (Tritrichomonas Foetus).
I sådan en situation er der kun en vej
med en ”loyalitetsrabat”. Du kan hø- at gå som opdrætter, og det er at tajest få et nej, men jeg tror de fleste vil ge katten ud af avl, for den pågælopleve at få en rabat enten i form af
dende kat vil jo smitte de andre katte,
et nedslag i prisen på regningen eller den møder på sin vej!
en pose foder med hjem under armen.
Er der tale om en hankat, så vil den
smitte hunkattene, der kommer ind til
Nogle vælger også at bruge
parring, er det modsat en hunkat, så
”kodyrlægen” til de almindelige ting
vil hun smitte hannen, hun er til parog så tage til en dyrlæge, der er spe- ring hos og senere hen sit afkom.
cialiseret, når der er noget mere spe- Dernæst står man som opdrætter
cifikt. I sådan en situation kan man
med et kuld, der skal (hvis det kan)
selvfølgelig ikke forvente nogen form kureres for den pågældende parasit.
for rabat, ligegyldig om man er opdrætter eller kælekatteejer.
Er man til gengæld kælekatteejer,
kan man jo sagtens leve sammen
Et andet sted, hvor det også er meget med en symptomfri smittebærer, og
vigtigt, at dyrlægen kan differentiere
man skader ikke andre katte med det.
mellem en opdrætter og en kælekatteejer, er på det område, hvor det
Jeg vil også klart anbefale, at man
drejer sig om smitsomme sygdomme vælger en dyrlæge, der er bekendt
og raske smittebærer.
med vores race, for ellers kan man
få pudsige oplevelser på sin vej.
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Jeg har fx prøvet at være oppe hos
en anden dyrlæge end min egen, der
skulle give min kat en kvalmestillende
indsprøjtning, ordineret af min egen
dyrlæge. Årsagen var, at spare katten
for en unødig transport på ca. 1½
time, når det kunne gøres på et 15-20
minutter. Dyrlægen gjorde kanylen
klar og kiggede så på katten, hvorefter han konstaterede, at hun da skulle
i væskebehandling, for hun var jo
voldsomt dehydreret. Hun var i væskebehandling dagen før, og hun var
ikke kommet yderligere i væskeunderskud. Det mente dyrlægen nu,
fordi hun jo havde helt indsunkne
øjne…….. Øjnene er såmænd bare
siam øjne, og katten har på ingen
måde dybtliggende øjne – kun normale siam øjne! Så her var der tale
om en dyrlæge, der faktisk ville sætte
en behandling i gang på en ikke dehydreret kat, fordi han netop ikke
havde et dybere kendskab til vores
dejlige orientalske katte.

kommer hele tiden ny viden til. Modsat skal vi også have forståelse for, at
dyrlæger også kun har 24 timer til
rådighed i døgnet, og derfor kan de
ikke nå alting. I internettets tidsalder
er mange af os begyndt selv at søge
viden, og de allerfleste dyrlæger er
faktisk lydhøre, hvis vi selv har fundet
nogle informationer på nettet, hvis de
har relevans for det, vores kat fejler.
Kan jeg få det hele?
Nej, det kan man højest sandsynlig
ikke, medmindre man bor i en større
by, derfor må du formodentlig gå på
kompromis med nogle af tingene.
Den vigtigste ting for mig at se er, at
man har en god kommunikation med
dyrlægen, for er den ikke tilstede, kan
det få skæbnesvangre konsekvenser.
Denne artikel kunne fylde mange sider, hvor der ville være skema på
skema med priser på forskellige ydelser. Da disse priser popper op på
internettet i hobetal, hvis man på
Google blot søger på ”dyrelægeklinik
priser”, har jeg valgt ikke at kede jer,
men kun at vise nogle få priser her.

de inden man ringer dyrlægen op.
Det er fx en god ide, at man har lavet
en oversigt, der kort beskriver, hvilke
ændringer der er iagttaget, der er
årsagen til henvendelsen. Sådan en
oversigt er også rigtig god at medbringe til konsultationen, for når man
er bekymret for sit kæreste eje, så
hænder det ofte, at der går vigtige
informationer tabt. Dernæst vil dyrlægen meget gerne vide, hvilken temperatur katten har (selvfølgelig ikke ved
et benbrud eller tandskade), samt om
katten har tabt sig.

Det er altid en god ide at skrive ned
fx i en kalender, hvis en af vores katte lige pludselig ændre adfærd, det
kunne fx være at den halter lidt, når
den er hoppet ned fra køkkenbordet.
I de allerfleste tilfælde bliver disse
notater aldrig aktuelle i forbindelse
med sygdom. Meeeen det sker også,
at en kat bliver syg, og så stiller dyrlægen det svære spørgsmål, hvornår
begyndte katten at halte. Tjaa, det
En dyrlæge, der bor i nærheden, er
kan man ikke lige huske om det var i
absolut også at foretrække, da det er
pinsen eller om det faktisk var i vinlidt uhensigtsmæssigt at skulle køre
terferien. Mange gange kan man ikke
50-100 km med en syg kat på baghuske sådan noget i tid medmindre
sædet eller skifte tog, busser og me- Hvordan kan jeg sikre mig den op- det lige faldt sammen med, at det
timale hjælp, når jeg kontakter min skete på tante Karens besøg. Ligeletro flere gange med en kat, der har
dyrlæge?
det dårligt.
des er det en knagens god ide at veje
sin kat med mellemrum, for et sygEn seriøs dyrlæge bruger også noget Der er selvfølgelig nogle helt elemen- domstegn er ofte, at katten begynder
tære ting, der er gode at vide, allere- at tabe sig.
af sin tid på at opdatere sig, for der
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En akut sygdom, hvor katten bliver
rallende mager på en uge, er jo let.
Har den til gengæld tabt sig et kilo
over et år, er det kommet så gradvis,
at man egentlig ikke har tænkt over
det. Hvis man fx vejer voksne hver 3.
måned og killing/ungdyr en gang om
måneden, har man altid en rigtig god
vejledende rettesnor. En voksen kat
må fx ikke tabe sig 1 kg på et år og
en killing eller et ungdyr skal løbende
tage på med småpauser i væksten,
men den må selvfølgelig ikke tabe
sig.

argumenter for at sygeforsikre, og
jeg valgte dengang at få mine 3 katte
forsikret. Det er desværre den bedste
”forretning”, jeg nogensinde har gjort,
for jeg har haft alt for stor overskud
på den forsikring. Jeg mistede for 4
år siden en kat med akut nyresvigt,
købte en ny kat, der desværre viste
sig at have TF, som den smittede
med. Den havde også Mycoplasma
med som barselsgave og smittede
Shadow. Det kostede en del penge at
få fastsat diagnosen og efterfølgende
behandle hende. Så på bare 1½ år
fik jeg ubetalt ikke mindre end 9.436
Hvad nu hvis det bliver rigtig dyrt? kr. og jeg giver på årsbasis 895 kr. pr.
kat. Det er betryggende, når en kat
Det er en kendsgerning, at dyrlæger bliver syg, at man indenfor de første
er dyre at besøge, men udover den
24.000 kr. pr. år ikke behøver at tænalmindelige ”vedligeholdelse” kan der ke på, om man nu også har råd til at
også ske alvorlige ting med vores
gøre det, der er nødvendigt uden at
kære. Her vil jeg gerne slå et slag for skulle optage lån eller leve af havresygeforsikringer til vores katte. Jeg
grød i et halvt år.
hørte for 5 år siden en masse gode

Hvad beskriver den bedste dyrlæge?
Tilbage til valg af dyrlæge: Hvad er
så opskriften på at få den bedste dyrlæge. Ja, den er svær, for som denne
artiklen belyser, er der enormt mange
ting, der bør tages med i betragtning
og opvejes imod hinanden.
Det mest enkle svar på, hvad der må
være den bedste af dyrlæge, er kort
og godt, der hvor du føler dig tryg.
Pia Nyrup
Elegantia Siamesere
www.elegantia.dk
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