
INFORMASJON  
VED INNLEVERING  
 

Før vi går i gang med dagens prosedyrer, er det fint om du vil fylle ut 
dette skjemaet når du leverer inn kjæledyret ditt til oss. Ved hjelp av god 
informasjon fra deg som eier, kan vi gi best mulig behandling og ta 
forholdsregler som sikrer ditt kjæledyr en så trygg operasjon/prosedyre 
og bedøvelse som mulig. 

Dyrets navn: 
 

Eier: 

Pas. Nr: 
 

Født: Forsikringsselskap: 
 

Art: Rase: 
 

Telefon privat: Telefon jobb: 

Kjønn: Vekt: 
    

Telefon mobil: Hentes:  

 

FYLLES UT AV EIER: 
 
Har dyret spist etter kl 20.00 i går kveld? 

   Ja   Nei      Hvis ja, når?:_________________  
 
Fått medisiner i dag?  

   Ja     Nei  

Hvis ja, - hvilke medisiner og tidspunkt fått: 
 
Andre medisiner som kjæledyret ditt bruker: 
 
___________________________________________ 

Ja/Nei (Kryss av) 

   Er kjæledyret allergisk for spesielle medisiner? 

  

    Vært syk eller skadet de siste 30 dager? 

 

     Fått bedøvelse/narkose tidligere? 

 

     Tidligere hatt problemer under narkose/bedøvelse? 

 

     Hatt anfall? 

 

PREOPERATIVE BLODPRØVER 
Det har høy prioritet hos oss at kjæledyret ditt skal ha trygg anestesi. Ved innlevering gjør vi derfor en grundig fysisk 
undersøkelse. Mange ”indre” problemer kan imidlertid kun oppdages ved en blodprøve. 

 

 Ja, jeg vil at dere skal sjekke dette før inngrepet 

 Nei, jeg ønsker ikke blodanalyse 

 Det er nylig tatt blodprøver (siste 3 mnd) 

Vår anbefaling: 
 Normalt friske/unge pasienter: LITEN BLODSCREENING 

(blodkoag./blod%/blodsukker/nyre- og leverfunksjon) Kr.688,- 
 Katter > 9 år/Hunder > 7 år/Syke dyr: UTVIDET ANALYSE 

Kr.1106,- 

  
RUTINEBEHANDLINGER SOM SKAL UTFØRES: 

 Vaksine   Identitetsmerking (ID-Chip)  

 Ormekur         Analsekktømming  

 Kloklipp         Annet:_____________________ 

Dersom veterinæren avdekker nye forhold underveis, slik at 
kostnadene kan øke, ønsker jeg å bli kontaktet på telefon: 

  Ja    Nei, det gis fullmakt til videre undersøkelser/prosed. 

 

FORETRUKKET SOM SÅRBESKYTTELSE:     Jeg er eier og/eller ansvarlig for dette kjæledyret. Jeg vet at det ved 
alle operasjoner eller prosedyrer er involvert noe risiko. Hønefoss 
Dyrehospital har rutiner, personale og overvåkningsutstyr som 
minimerer disse risikoene, og som sikrer at 
anestesien/operasjonen foretas så trygt som mulig.  
Jeg gir tillatelse til at veterinær og hjelpepersonale ved Hønefoss 
Dyrehospital kan gjøre de prosedyrer som er avtalt. I tilfelle behov 
for akuttbehandling gir jeg dessuten tillatelse til prosedyrer som 
anses for nødvendig av ansvarlig veterinær etter faglig vurdering.  
 
 
 

Hønefoss Dyrehospital, ___/___2011  Underskrift eier (myndig/over 18 år):________________________________________ 

DATO:  
Ansvarlig veterinær:  
Ansvarlig dyrepleier:  
Innleggelsen gjelder: 

 
 

   Krage   Body   

  Jeg har allerede, tar med når leverer/henter 
 

NÅR JEG HENTER ØNSKER JEG Å BETALE MED: 

  Bankkort               Kontanter 

 

  Direkteregulering Forsikring  

Gjelder Gjensidige og Agria – gebyr kr. 150,-.  
Må avtales på forhånd, polisenummer medbringes. 


