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Pressmeddelande 
Stockholm, 25 april, 2017 

Unik möjlighet att upptäcka hjärtsjukdom vid AniCura Djursjukhuset 

Albano 

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, fortsätter att 

investera i avancerad djursjukvård och erbjuder nu ett nyutvecklat tredimensionellt hjärtultraljud vid 

AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd. Den senaste tekniken är unik i Norden och skapar möjligheter att 

betydligt snabbare upptäcka och behandla hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur.  

Problem med hjärtklaffarna, hjärtats pumpförmåga samt medfödda hjärtmissbildningar är relativt vanligt 

förekommande och varje år drabbas tiotusentals hundar och katter i Sverige. I förlängningen kan 

åkommorna leda till hjärtsvikt, ett tillstånd som i sin allvarligaste form är livshotande. Begynnande hjärtsvikt 

kan orsaka trötthet och motionsintolerans, och i vissa fall avmagring. Med det nya tredimensionella 

hjärtultraljudet kan en hjärtspecialist (kardiolog) få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek redan vid 

undersökningstillfället, och kan därmed avgöra djurets behov av medicinering på ett säkrare sätt än tidigare. 

– Genom att direkt på plats få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek kan vi ställa rätt diagnos och 

sätta in behandling omgående, vilket besparar både djur och djurägare onödigt lidande. Vid fall av svårare 

hjärtproblem kan en snabb diagnos vara livsavgörande, säger Anna Tidholm, chef för Kardiologienheten vid 

AniCura Djursjukhuset Albano, legitimerad veterinär samt Europeisk specialist inom kardiologi (Diplomate 

ECVIM). 

Sedan tidigare genomför Albanos kardiologicenter både tvådimensionella och tredimensionella ultraljuds-

undersökningar av hjärtpatienter. Det nya tredimensionella hjärtultraljudet, som ger en exakt och 

omedelbar uppfattning om hjärtvolym och missbildningar, är unikt i Norden och införskaffades av AniCura 

Djursjukhuset Albano med finansiellt stöd av en av AniCuras ägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. 

– Satsningen på tredimensionellt hjärtultraljud har avgörande betydelse för många husdjur och tar 

djursjukvården i Sverige till helt nya nivåer. Genom att vara med och stötta noga utvalda, större projekt 

inom djursjukvården kan vi påskynda utvecklingen och säkerställa att våra husdjur får tillgång till den allra 

bästa vården, säger Per-Arne Rudbert, ordförande i stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. 

Det nya tredimensionella hjärtultraljudet finns på AniCura Djursjukhuset Albanos Kardiologicentrum sedan 

i januari 2017. 

Har din hund problem med hjärtat? 

Följande symptom kan vara ett tecken på hjärtproblem hos hundar: 

 Andningsbesvär, dvs ökat antal andetag per minut och forcerad andning där bukmuskulaturen 

används för att öka andningens effekt 

 Svaghet framförallt  i bakdelen och korta perioder av medvetandeförlust (svimningar) 

 Bukighet med ökat bukomfång 

 Avmagring där revbenen blir väl synliga och ryggradens utskott känns över ryggmuskulaturen 
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Om hunden uppvisar något eller några av symptomen kan det vara bra att besöka en veterinär som kan 

lyssna efter blåsljud med stetoskop (auskultation). Om veterinären upptäcker blåsljud eller andra symptom 

som tyder på hjärtsjukdom remitteras patienten för en hjärtutredning hos specialutbildad kardiolog som 

kan genomföra ultraljud (ekokardiografi) och ibland även röntgen, EKG och blodprover beroende på 

symtom.  

Många patienter som har hjärtfel behöver ingen behandling, åtminstone inte tidigt i livet. Men prognosen 

är varierande, därför är det bra att låta en kardiolog undersöka misstänkt hjärtsjukdom och se över 

behandlingsalternativ. För mer information om hjärtsjukdom hos hund, se AniCuras hemsida: 

http://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/hjartfel-hos-hund/ 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Karin Ronander, Verksamhetschef AniCura Djursjukhuset Albano, +46 704 967 117 

Karin Dileo, Marknadsansvarig Stora Djursjukhus Sverige, +46 708 164 240 

 

 

Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den 

första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård 

och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

 

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 150 orter i Europa och skapar trygghet för 

djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 3 000 passionerade medarbetare tar 

varje år hand om fler än en och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och 

remissinstans. 

 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida 

www.anicura.se 

http://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/hjartfel-hos-hund/
http://www.anicura.se/

