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Stort ansvar att vara djurägare
Svåra val när olyckan är framme
När olyckan är framme och ett djur blir allvarligt sjukt eller skadat har man
som djurägare skyldighet att söka vård. I situationer där djur lider finns det
bara två alternativ: att behandla eller att låta djuret somna in. Några andra
alternativ finns inte, för där går djurskyddslagen in.
Det här är förstås en laddad fråga för både djurägare och veterinär, men
lagen är till för att skydda djuren och det kan vara bra för dig som djurägare
att veta hur det fungerar. Det går inte heller att bortse från prisfrågan,
eftersom all djursjukvård måste bekostas av djurägaren eller genom

försäkringsskyddet. Djursjukvård är inte subventionerad av staten och är
dessutom momsbelagd. Akutsjukvård som sker på kvällar, nätter och helger är
den som kan bli allra mest kostsam.
Som djurägare har du alltid möjlighet att välja den vårdgivare du vill ha. Om
du besökt en veterinärklinik och vill flytta ditt djur, trots att ditt djur behöver
vård genast, måste du ha en plan för det och vara beredd på att denna följs
upp av veterinären du först besökte. Detta på grund av veterinärens
anmälningsplikt vid misstanke om att ett djur lider.
Våra fem råd till alla djurägare om olyckan skulle vara framme:
1.
2.
3.
4.
5.

Se över din privatekonomi när du skaffar djur. Klarar du
oförutsedda utgifter om olyckan skulle vara framme?
Se över ditt försäkringsskydd. Olika försäkringar har olika villkor.
Ta diskussionen i familjen om hur långt ni är beredda att gå,
innan olyckan är framme.
Ha en tät dialog med din veterinär när djuret är sjukt. Fråga om
något är oklart.
Våga säga stopp. Det är du som djurägare som fattar det yttersta
beslutet om vården av ditt djur.
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