Hembesök för
vaccination av din hund
Kastreringsbussen är en mobil veterinärklinik som framför allt ägnar sig åt djurskyddsarbete i form av
kastrering av katter. Men vi arbetar även med andra enklare former av djurhälsovård. Dels för att få vår
verksamhet med det viktiga djurskyddet att gå runt, men också för att kunna erbjuda hembesök som
en service till hundar eller hundägare som av olika anledningar kan uppskatta det. Det kan handla om
funktionsnedsättning hos ägaren, avsaknad av transportmöjligheter, en rädd eller osäker hund, en
hund som har tidigare negativa erfarenheter av veterinärer, hundrädda eller hundaggressiva hundar,
etc. Genom ett hembesök kan den enkla men viktiga vaccineringen snabbt bli avklarad och både
hundägare och hund slipper undan ett kanske ångestladdat, stressande eller på annat sätt obehagligt
besök på veterinärstationen.
Varför vaccinera?
I Sverige vaccinerar vi framför allt mot valpsjuka, hepatit, parvo samt kennelhosta. I händelse av
utlandsvistelse tillkommer andra vaccinationer beroende på resmål och för hundar i avel förekommer
vaccination mot herpes.
Anledningen till att vi i Sverige sällan ser utbrott av de sjukdomar som nämns ovan är att vi har en god
vaccinationskultur och goda rutiner kring vaccinationer. Genom att hålla så många hundar som möjligt
vaccinerade får smittorna inget fäste i hundpopulationen.
Hundar som vistas mycket bland andra hundar, genom att leka, gå på hunddagis, gå på kurser,
vistas på pensionat, etc, lever under ett högre smittryck än andra hundar. Hundar som sällan träffar
andra hundar är dock också i behov av vaccination eftersom dessa individer är extra utsatta då de väl
utsätts för smitta. Det beror på att en hund som utsätts för ett väldigt lågt smittryck inte har ett utvecklat
immunförsvar mot dessa sjukdomar eftersom den troligen aldrig tidigare har träffat på smittan.
Det innebär att en sådan hund riskerar att bli väldigt sjuk eftersom det tar längre tid att utveckla
immunförsvaret för en för kroppen tidigare helt okänd smitta.
Hur ofta ska man vaccinera?
Hundar bör vaccineras årligen mot kennelhosta och vart annat till var tredje år mot valpsjuka, hepatit
och parvo.
Vad kostar det?
Hos oss kostar samtliga vaccinationer 300:–
Vi kan även utfärda pass, friskhetsintyg, besiktning, id-märkning, etc.
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