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     Information och villkor för adoption hos Akutgruppen 

  

 

Tack för att du har valt att adoptera från oss! För att du och andra öppnar era hem för hemlösa 

katter kan vi rädda fler. Nedan följer lite allmän information samt de villkor vi ställer på dig 

som adoptör för både din och vår men - framför allt – för kattens skull. 

Allmän information 

Innan du adopterar en katt från oss vill vi att du betänker följande:  

 En katt lever ofta 15-20 år och ska vara väl omhändertagen och behandlas som en 

familjemedlem under hela sitt liv. En katt är inte en slit-och-släng-vara som man gör sig 

av med för att man byter jobb, flyttar eller plötsligt inte har tid längre. Är du beredd att ta 

det ansvaret i kanske 20 år framöver? 

 Har du råd med en katt? Vi kräver att våra katter veterinärvårdsförsäkras men även med 

försäkring kan kostnaderna bli höga. Är du beredd att betala?  

 Finns det risk för allergier i hemmet? Om du är tveksam, gör ett allergitest innan katten 

flyttar in så hon/han inte utsätts för onödig stress av flytten. 

 Finns det någon som kan se efter katten om du reser bort, blir sjuk eller på annat sätt är 

temporärt oförmögen att ta hand om katten? En katt ska, enligt lag, ha tillsyn två gånger 

dagligen. 

 För personer som är 70 år eller äldre krävs en medadoptör för katter yngre än 5 år. 

Medadoptören övertar ansvaret för katten om den ursprungliga adoptören blir oförmögen 

att ta hand om katten i enlighet med våra adoptionsvillkor. Medadoptören förbinder sig 

till samma avtal som den ursprunglige adoptören. 

 Har du ovaccinerade katter i hemmet? Då rekommenderar vi starkt att vaccinera dem 

innan du tar emot en katt från oss. Vaccinationen bör ske minst 1 månad i förväg. 

 Det finns flera försäkringsbolag som försäkrar katter, jämför dem! Välj ett 

försäkringsbelopp upp mot minst 50 000kr; många djurägare försäkrar men förvånas 

sedan över att försäkringen inte räcker till. Våra katter är försäkrade via Agria och när du 

adopterar en katt från oss har du möjlighet att överta den försäkringen. På så vis slipper 

du den karenstid som uppstår vid nyteckning av försäkring. Du slipper också eventuella 

reservationer som skulle uppstå för sjukdomar eller skador som katten har före 

tecknandet av en ny försäkring (eventuella reservationer som redan finns på försäkringen 

följer dock med). Du har alltid rätt att tacka nej när du blir kontaktad. 

 Läs gärna de svenska djurskyddsbestämmelserna på Jordbrukets hemsida; www.sjv.se  
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Adoptionsvillkor 

 

 Din katt ska behandlas med respekt och som en familjemedlem. Det är ditt ansvar att 

hans/hennes behov och rättigheter tillgodoses under hela kattens liv.  

 Din katt ska hållas som innekatt om inte annat har avtalats med Akutgruppen. Vi har 

goda anledningar att ställa detta krav, läs dem gärna under Villkor på vår hemsida. 

Eventuellt godkännande av att katten får gå ute ska ske skriftligen av Akutgruppen. 

 Om du har balkong måste den vara innätad eller inglasad innan katten får vistas där för 

att minimera risk för rymning och/eller fallskador. Även dörrar och fönster måste säkras. 

 Din katt ska veterinärvårdsförsäkras. 

 Din katt ska vaccineras mot kattsnuva och kattpest årligen eller enligt veterinärs 

rekommendation och avmaskas vid behov.  

 Du får inte omplacera din katt utan medgivande av Akutgruppen. Om du inte kan ha kvar 

katten uppskattar vi dock om du hittar ett nytt hem till honom/henne och om vi anser att 

hemmet uppfyller våra villkor kan vi omplacera katten dit. 

 Du får inte avliva katten utan medgivande av Akutgruppen annat än på veterinärs 

inrådan. 

 Akutgruppen ansvarar för att katten vid adoptionstillfället är kastrerad, ID-märkt, 

vaccinerad och, vid behov, avmaskad. I övrigt adopteras våra katter i ”befintligt skick”. 

Eventuella kända hälsoproblem hos katten informerar vi dig om före adoptionen men vi 

ersätter inte för vård som uppstått efter adoptionen såvida inte annat överenskommits om 

i förväg. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig. 

 Akutgruppen äger rätt till hembesök. 

 Akutgruppen äger rätt att omedelbart återta katten om ovanstående adoptionsvillkor inte 

följs eller vi bedömer att katten inte mår bra i sitt nya hem. 

 Om problem skulle uppstå med katten som inte kan åtgärdas med hjälp av Akutgruppen 

tar vi alltid tillbaka honom/henne. Om det sker inom 3 veckor från adoptionstillfället 

återbetalas hela köpeskillingen, i övrigt tillämpas inte öppet köp. Återtag av katten är 

beroende av tillgång till passande jourhem och det är inte säkert att vi kan ta emot katten 

omedelbart, till dess är det ditt ansvar att se till att kattens välbefinnande upprätthålls och 

rättigheter tillgodoses. Vi förbehåller oss också rätten att kräva att katten först ställs under 

t.ex. veterinärbehandling eller professionell kissutredning. 

 I och med att du bokar en katt hos oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i 

enlighet med vår Integritetspolicy som finns på vår hemsida. 

  

Med detta önskar vi dig och din nya familjemedlem ett riktigt gott liv tillsammans! Hör gärna 

av dig om du har frågor och glöm inte att skicka ett Tassavtryck på vår hemsida eller en 

hälsning på Facebooksidan! 

 

 

 

 

 

http://www.akutgruppen.com/index.php?menuitem=51
http://www.akutgruppen.com/index.php?menuitem=980
http://www.akutgruppen.com/index.php?menuitem=503
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Snabb hälsocheck av din katt 

 

Nedan följer en checklista för att utvärdera din katts hälsotillstånd, punkterna kan vara bra att 

ha svar på när du kontaktar veterinär om du misstänker att din katt är sjuk. Anteckna gärna 

”normalvärden” för din katt när han/hon är frisk för att jämföra med. 

 Kön, ålder, ras - om det är en honkatt, när löpte hon senast? Är hon dräktig?  

 Temperatur – normaltemperatur för en katt är 38-39 grader i vila. Använd en vanlig 

rektaltermometer med glidslem eller t.ex. vaselin på och för försiktigt in i ändtarmen. En 

del katter är enklast att tempa när de står upp, andra får man lägga på rygg i knät. 

 Puls – hur många slag per minut slår hjärtat? Lättast är att räkna pulsen under 15 

sekunder och multiplicera med 4. Normal vilopuls är 120-140 slag per minut. Du kan 

känna pulsen högt upp på insidan av låret nära ljumsken eller direkt på hjärtat. 

 Andning – normal andning är 16-40 andetag per minut i vila. Andas din katt fortare, 

långsammare, ytligare eller mer ansträngt än vanligt? Om din katt andas med öppen mun 

och/eller pressar med buken för att andas är situation akut. 

 Hosta – när hostar katten, hur ofta och hur låter det?   

 Slemhinnor – lyft på läppen och kontrollera färgen på tandköttet; är det blekare, rödare, 

blåare eller gulare än vanligt? Normal färg är blekt rosa. Blå färg innebär en akut 

situation då katten har svårt att syresätta sig. TIPS! Missta inte en röd rand längs 

tandköttskanten för akut sjukdom; det är en tandköttsinflammation som visserligen också 

behöver behandlas men är inte ett akut tillstånd. 

 Aptit/törst – äter eller dricker din katt mer/mindre än vanligt? Tuggar katten annorlunda 

än tidigare (t.ex. bara på ena sidan eller sväljer torrfoder helt)? OBS! En katts organ kan 

börja ta skada redan efter ett par dagar utan mat, vänta inte med att kontakta veterinär! 

 Urin/avföring – kissar eller bajsar din katt mer/mindre eller oftare/mer sällan än 

normalt? Försöker den kissa/bajsa utan resultat? Har urinen/avföringen förändrad färg, 

konsistens, lukt eller innehåller blod? OBS! Urinstopp, dvs. när katten har svårt att få ur 

sig urinen, är ett akut tillstånd - uppsök veterinär omedelbart, vänta inte! Urinstopp kan 

misstas för förstoppning så iaktta om katten faktiskt försöker bajsa eller egentligen kissa. 

 Kräkning – när, hur ofta och hur mycket kräks katten? Hur ser det ut?  

 Uttorkning – ta tag i skinnet på kattens huvud och lyft lite, när du släpper ska skinnet 

släta ut sig igen inom ett par sekunder, annars kan din katt ha vätskebrist. 

 Allmäntillstånd – är katten orolig? Dämpad? Rör den sig normalt? Visar tecken på 

smärta? Gömmer sig? Saliverar (dreglar) katten? 

 Vikt – viktminskning kan vara tecken på sjukdom. Väg dig och katten på en badrumsvåg 

och räkna bort din egen vikt. Övervikt kan också leda till sjukdom! 

 Övrigt – har din katt någon annan sjukdom? Äter den någon medicin – i så fall vilken 

och i vilken dos? 



Sida 4 av 4 

 

___________________________________________________________________________ 
     www.akutgruppen.com          info@akutgruppen.com          Jourtelefon 070 402 76 12  

Swish 1236931729                 Plusgironr: 58 84 73-9            Bankgironr: 727-2982 

  

Vid akut sjukdom eller skada 

 

Akutmottagning finns hos flera kliniker och djursjukhus i och nära Stockholm men de nedan 

har bäst resurser för svårare fall.  

 

 Albano djursjukhus 

Akutmottagning vardagar 7-22, helger 10-22 

Tel. 08-505 304 00 

Rinkebyvägen 21A, Danderyd 

 

 Bagarmossens Regiondjursjukhus 
Akutmottagning dygnet runt, året om 

Tel. 08-505 303 00 dagtid 

Tel. 0900-10 22 020 alla nätter 22:00 - 07:00 (20 kr/min) 

Ljusnevägen 17, Bagarmossen 

 

 Distriktsveterinärerna  
Akutmottagning dygnet runt, året om 

Rimbo/Norra Stockholm  Vårsta/Södra Stockholm 

Tel. 010-122 88 40   Tel. 010-122 88 60 

Västra Stockholmsv. 11, Rimbo  Ringvägen 1, Grödinge 

   

 Strömsholm specialistdjursjukhus 

Akutmottagning dygnet runt, året om 

Tel. 0220-45800 

Djursjukhusvägen 11, Strömsholm 

 

 Södra djursjukhuset 
Akutmottagning vardagar 8-21, helger 9-21 

Tel. 08-505 288 00 

Månskärsvägen 13, Kungens kurva 

 

 Universitetsdjursjukhuset Uppsala 
Akutmottagning dygnet runt, året om 
Tel. 018-67 26 80 

Ultunaallén 5A, Uppsala 

 

 Väsby Djursjukhus 

Akutmottagning Mån-Tors 08:00-22:00, Fre 08:00-18:00 helger 10:00-16:00 

Tel. 08-590 307 08 
Vilundavägen 30, Upplands Väsby 

tel:010-1228840
tel:010-1228840

