Information till kattägaren
Obduktionsremiss
Obduktionsremissen innehåller information om din katt. I remissen skall du uppge
kattens namn, ID-nummer, ägarens namn, adress, telefonnummer, vem som ska betala
obduktionen och till vem obduktionssvaret ska skickas. I remissen ska du också uppge
om du vill att katten kremeras separat så att du kan få tillbaka kattens aska i en urna. Du
fyller i så mycket som möjligt om kattens sjukdomshistoria under hela dess liv och vad
som hände när katten dog. Genom att underteckna remissen godkänner du att resultatet
arkiveras hos hälsoprogrammet samt ger tillstånd att offentliggöra alla resultat från
obduktionen.
Obduktionsremissen kan du ladda ner och skriva ut via PawPeds hemsida. (vi ska fixa
med det snarast möjligt i alla fall)
Privat
Om katten dör hemma kan du ta kontakt med en veterinär som ombesörjer att katten
kommer till SVA. Du kan också skicka in katten direkt till SVA. Om du skickar in katten
själv, slå in djurkroppen i tidningspapper, lägg kylklampar runt och stoppa i dubbla
plastpåsar. Lägg i en passande kartong och skicka som ett vanligt paket, tillsammans med
den ifyllda och undertecknade obduktionsremissen, till följande adress:
Statens Veterinärmedicinska anstalt/SVA, Avdelningen för patologi
att. Erika Karlstam
Travarvägen 12 A
75189 Uppsala
Genom veterinär
Om du låter en veterinär skicka in kroppen till SVA ska du fylla i och ta med
obduktionsremissen till veterinären när du lämnar katten. Ta också med det
informationsblad som ligger som sida 3 i detta dokument till veterinären. Avlivas katten
hos veterinären gäller samma sak.
Hela kroppen eller endast vissa organ
Vill du inte skicka iväg hela kroppen kan du välja att bara skicka in hjärta och
vävnadsprov från lunga och njure. Ta kontakt med en veterinär som ombesörjer att detta
sker. Skickas endast hjärta och vävnadsprov kan patologen oftast bara bedöma om katten

haft en hjärtsjukdom. Om katten dog av något som inte hade med hjärtat att göra får ni
inget svar på detta.
Förvaring
Om katten dör hemma, eller du väljer att ta med det döda djuret hem från veterinären och
skicka in det själv, kan en katt ligga i kylskåp upp till en vecka utan att det påverkar
obduktionsresultatet. Om ens kära vän dör en fredag kväll, eller under helgen kan man
alltså vänta till måndag morgon med att skicka in katten till SVA. Man bör inte lägga
katten i frysen då detta kan påverka obduktionsresultatet.
Patologen
Erika Karlstam som är veterinär på SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tar hand
om de hjärtan och kroppar som skickas in till SVA med hälsoprogrammets blankett. Hon
har ett särskilt intresse för katter och genom att en och samma person anlitas för
obduktionen vet vi att den genomförs med samma noggrannhet. Erika studerar även
hjärtat mer ingående än vid en vanlig obduktion. Vi hoppas att materialet i framtiden ska
kunna användas vid forskning för att ge oss svar på en del av de många frågorna om
HCM.
Kremering
Du kan välja att få kroppen allmänt eller separat kremerad. Vid separat kremering får du
till en extra kostnad din katts aska tillbaka i en liten urna. Ange på obduktionsremissen
om du vill att din katt kremeras separat.
Pris (prisuppgifter från 2010)
Obduktion av endast hjärtat plus prover från njure och lunga: 490:- + moms
Obduktion av hel kropp: 1000:- + moms
Separat kremering av hel kropp: 1100:- + moms
Skickar man in djuret själv tillkommer frakten. Låter man veterinären skicka in djuret
tillkommer de kostnader detta medför, som eventuell förvaring, paketering och
transportkostnad.
Mer finns att läsa på SVA:s hemsida
http://www.sva.se/sv/navigera/tjanster_produkter/Patologi/Doda-djur/

Vid frågor, kontakta:
Åsa Ohlsson
Tel. 018-46 88 82
E-post: sleeping_crystal@yahoo.com
Ulrika Olsson
Tel. 0243-230286
E-post: ulrika@pawpeds.com

Information till veterinären
PawPeds
Föreningen PawPeds driver ett hälsoprogram mot HCM, hypertrofisk kardiomyopati, och
har ett samarbete med Erika Karlstam på SVA som utför obduktioner på de katter som
obduceras inom hälsoprogrammet.
Obduktionsremiss
Kattägaren använder en remiss från PawPeds som ska skickas med katten till SVA. Var
god kontrollera att alla fält som ska fyllas i av djurägaren är korrekt ifyllda och att
remissen är undertecknad av ägaren.
Avlivning
Avlivning får ej ske via hjärtstick.
Mottagare
Katt och remiss ska skickas till:
Statens Veterinärmedicinska anstalt/SVA, Avdelningen för patologi
att. Erika Karlstam
Travarvägen 12 A
75189 Uppsala

Vid frågor, kontakta:
Åsa Ohlsson
Tel. 018-46 88 82
E-post: sleeping_crystal@yahoo.com
Ulrika Olsson
Tel. 0243-230286
E-post: ulrika@pawpeds.com

