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Lone Plum undersøger Bella, samtidig
med at hun giver gode råd til hundens
ejer. Besøget afsluttes med, at Bella får
påmonteret en Orbiloc-hundelygte på
sit halsbånd, så hunden er klar til at
færdes i vinterens mørke.

Dyrlægehjælp
til socialt udsattes dyr
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To gange årligt besøger frivillige dyrlæger og veterinærsygeplejersker
fra Randers Dyrehospital værestedet Perron 4. Her udfører de gratis sundhedstjek
af de familiedyr, der tilhører hjemløse og socialt udsatte personer.
Hvis dyret fejler noget alvorligt, er der endda mulighed for at tilbyde
efterfølgende behandling på dyrehospitalet. Dette kan lade sig gøre,
fordi mange virksomheder og privatpersoner støtter initiativet, blandt andet
under den årlige aktivitetsdag ’Hund Forbi’ til fordel for dyrlægebehandling
af udsatte borgeres dyr. Dyrefondet var med, da dyrlæge Lone Plum
og veterinærsygeplejerske Mette Lauritzen tilså dyr på Perron 4.
Tekst og foto: Carsten Broder Hansen

B

ella snuser nysgerrigt til sækkene med hundemad og stiller
sig derpå beredvilligt klar til
undersøgelse. Bellas ejer, Merete, oplyser, at siden sidste sundhedstjek har hun fundet nogle knopper i
Bellas ører, og at hunden i øvrigt klør
sig jævnligt. Det intense kradseri medfører lettere sårdannelse. Lone Plum
går i gang med at undersøge Bella og
konstaterer, at hunden har betydelig
skældannelse på huden, der formentlig
er en følge af en allergisk reaktion.
Merete får et kløestillende middel med
til Bella samt en loppekur og desuden rådgivning om, hvordan Bella
bør vaskes og behandles for at kurere
hundens hudproblemer. Som afslutning
på besøget monterer veterinærsygeplejerske Mette Lauritzen en Orbiloc-hundelygte på Bellas halsbånd, så
hunden kan opdages i vintermørket.
Merete modtager desuden en sæk med
hundemad til Bella. Både loppekur,
lygte og hundemad er doneret af de
respektive producenter.

Gitte Nielsen med sin hankat Muddi.
Gitte og Muddi er faste gæster,
når de frivillige dyrlæger kommer
forbi værestedet for at
sundhedstjekke socialt
udsattes familiedyr.

Sundhedstjek
og efterfølgende behandling
Værestedet Perron 4 har omkring 100
brugere, hvoraf en stor del har familiedyr. Værestedets personale informerer
brugerne om, hvornår dyrlægen og
veterinærsygeplejersken kommer på
besøg. Brugere med et familiedyr kan
så skrive sig på en tilmeldingsliste,
hvis de gerne vil have foretaget et
sundhedstjek af dyret. ”Det er ofte
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personer og dyr, som vi kender i forvejen, der dukker op,” siger Lone Plum i
en pause mellem to besøg. Derfor har
hun og veterinærsygeplejersken på
forhånd en idé om, hvilke problemer
dyret eventuelt kan have. Lone har
medbragt forskellige vacciner, midler
til at behandle udslæt og kløe samt
loppemidler med mere, så behandling
af mindre skavanker straks kan foretages på den interimistiske ’klinik’, der
er oprettet i et af værestedets lokaler.
Lone Plum uddyber: ”Det er selvfølgelig
ikke mindst for at tjekke, om nogle af
dyrene har brug for mere omfattende
behandling, at vi gennemfører denne rutinekontrol. Vi har for eksempel

erfaret, at nogle dyr har haft meget
dårlige tænder, og så har vi i kraft
af de indsamlede midler fra ’Hund
Forbi’-arrangementet mulighed for at
tilbyde en efterfølgende tandbehandling på klinikken.”
Hvis de hjemløse og socialt udsatte
oplever et akut problem med deres dyr,
kan de naturligvis ikke afvente det
halvårlige besøg. Lone Plum forklarer:
”Vi tager også på hjemmebesøg, og vi
behandler de udsattes kæledyr akut
på dyrehospitalet. Når der opstår en
kritisk situation, kan brugerne henvende sig til værestedets personale, der så
efterfølgende kontakter dyrehospitalet.

Så er vi sikre på, at der er tid og plads
til, at dyret kan komme til behandling.”
Et tilfældigt møde
førte til ’Hund Forbi’
Initiativet med aktivitetsdage, hvor
der samles ind, samt de halvårlige
sundhedstjek har nu eksisteret i tre
år. Det hele begyndte med en udstilling i Randers Havn, hvor Lone Plum
kom forbi med sine egne hunde. Et af
udstillingens elementer var en båd,
hvor der ikke var adgang for dyr. Lone
parkerede derfor sine hunde på kajen,
mens hun gik ombord, og da hun kom
ud igen, var to ’Hus Forbi’-sælgere i
gang med at klappe hundene. De faldt i

Lone Plum med hunkatten Pjuske.
Ifølge Lone er det generelt sunde dyr,
som de frivillige dyrlæger og
veterinærsygeplejersker undersøger
ved de to halvårlige besøg på
værestedet.
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snak, og en af de socialt udsatte mænd
beklagede sig over prisen for at se det
flydende museum og erklærede, at han
så hellere ville bruge penge på mad til
sin kat.

Katten Fie har et grimt sår på ryggen efter et slagsmål med en anden kat.
Der er kommet en betændt byld i såret, der nu er alt for ømt til at kunne behandles på stedet.
Lone Plum giver en smertestillende indsprøjtning og aftaler med Fies ejer, at hun skal komme
ind på dyrehospitalet med katten efter weekenden, så bylden kan blive fjernet under
bedøvelse, og Fie efterfølgende kan få en antibiotikakur.

Lone tænkte efterfølgende over,
hvordan man kunne hjælpe de udsatte
med at sikre deres dyrs velfærd. Hun
engagerede sine kolleger på Randers
Dyrehospital og tog kontakt til en
medicinproducent, som havde erfaring
med at sponsorere lignende projekter.
Sammen tog de initiativ til det første
’Hund Forbi’-arrangement den 2. juni
2016.

De socialt udsatte
har som regel sunde dyr
Den næste besøgende er Gitte Nielsen,
som kommer med sine to katte, Pjuske
og Muddi. Pjuske er en grå og hvid
hunkat, mens Muddi er en rød hankat.
Lone Plum fortæller: ”Sidste gang han
kom her, var Muddi ikke kastreret, men
Gitte havde mulighed for selv at betale
en smule, så vi tilbød at neutralisere
Muddi og samtidig vaccinere ham til
en meget gunstig pris.” De to katte er
særdeles imødekommende og venlige,
da de kommer ud fra deres transportbure. Ifølge Gitte Nielsen er de to katte
overraskende begejstrede for at komme

i brusebad, og hun spørger, om det kan
være problematisk. Lone Plum tilkendegiver, at selvom katte ellers sjældent
frivilligt opsøger vandgang, er det en
aldeles ufarlig hobby. Undersøgelsen
afdækker, at kattene kun har behov for
en rutinemæssig revaccination, og Gitte tager beroliget afsted med sine dyr.
Lone Plum mener, at de to energiske
og kælne katte er ganske repræsentative for de dyr, som ejes af hjemløse
og socialt udsatte. Hun siger: ”Ligesom
Pjuske og Muddi er de fleste af dyrene
heldigvis sunde og harmoniske. Mange
ejere har udgifter til dyrets sundhed
med i deres månedlige budget, og
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Henrí er en blandingshund
med maveproblemer, som også plages en
smule af gigt. Henrí har fået ordineret
smertestillende piller samt et middel mod
maveproblemerne. Ejeren har tegnet en
sygeforsikring til Henrí, og han fortæller,
at hunden har fået det meget bedre, men
at hunden er noget utilfreds med den
ordinerede diæt. Lone Plum klipper Henrís
kløer, mens Mette Lauritzen beroliger
hunden. Til sidst anbefaler Lone besøg
hos en hundemassør for at give Henrí
smertelindrende og støttende behandling
mod gigten.

der er endda flere, som prioriterer at
betale en sundhedsforsikring til deres
dyr. Gennem de indsamlede midler fra
’Hund Forbi’ kan vi gå ind og dække
forsikringens selvrisiko, hvis der er
behov for behandling.”
Nødvendig prioritering
For dyrehospitalet er det centralt, at
det er personalet på Perron 4, der
prioriterer, hvilke dyr og dyreejere der
har størst behov for hjælp. Dyrehospitalets halvårlige besøg foregår på
frivillig basis, men der er naturligvis
ikke ressourcer til at gennemføre en
stor mængde komplicerede operationer. ”Medicinalproducenter og andre
virksomheder giver vacciner, plejepro-

dukter, loppekure og meget mere til
projektet, og vi samlede et rekordstort
beløb på 23.000 kroner ind under
sommerens ’Hund Forbi’-aktivitetsdag,
men pengene skal jo dække et helt års
behov,” siger Lone Plum. Hun fortæller,
at det er umuligt for dyrlægerne at
vurdere, hvilke dyreejere der har mest
’ret’ til at få deres dyr opereret, og
derfor er det Perron 4’s personale, som
udvælger de mest trængende.
Sår efter slagsmål
Næste gæst er katten Fie, som af og
til færdes ude. Fies ejer fortæller, at
katten på et tidspunkt var væk i en hel
måned, og Fie har tydeligvis benyttet
fraværet til at komme i slagsmål. Fie

Næste ’Hund Forbi’-aktivitetsdag
er den 16. juni 2019.
Læs mere på www.randers-dyrehospital.dk/hund-forbi
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har et sår på ryggen, og selvom Lone
Plum må barbere pelsen omkring såret
for at kunne gennemføre undersøgelsen, tager katten situationen med
ophøjet ro. Der er imidlertid kommet en
byld i såret, der kræver operation under
bedøvelse. Lone Plum beder Fies ejer
møde op på dyrehospitalet med katten
efter weekenden, så såret kan renses
ordentligt.
I Randers er der ikke så mange borgere,
som er egentlig hjemløse, men selvom
flertallet af værestedets brugere råder
over et værelse eller en lejlighed, har de
samtidig sociale eller helbredsmæssige
udfordringer og således brug for støtte i
deres hverdag eller i bestemte perioder.
Derfor er dyrlægerne også i dialog med
værestedets personale om udlevering af
medicin til dyr, der i værste fald vil kunne indtages af misbrugere eller omsættes til kontanter. I løbet af de foreløbig
tre år, som ’Hund Forbi’ har eksisteret,
har initiativet haft stor betydning ikke
kun for de behandlede dyrs sundhed og
velfærd, men også for de hjemløse og
socialt udsatte dyreejere.
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Lucky er en beagle, hvis ejer er for dårlig
til selv at møde op med hunden. Lucky bliver
derfor fulgt af en medarbejder fra Perron 4.
Lucky er en ældre hund, der er plaget af
gigt og overvægt, og som har problemer
med udslæt i ørene. Lucky nyder at få
renset og behandlet sine ører, men
Lone Plum er ikke fortrøstningsfuld,
i forhold til hvorvidt ejeren vil tage affære,
hvad angår Luckys øvrige problemer.
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