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”Djursjukvården i dag går inte att jämföra med den för tio år
sedan”, menar Anna Hjälmdahl Trygg, här med den egna
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hunden Scilla.

Sjukvården
blir allt mer
avancerad
LINKÖPING
Kostnaderna för djursjukvård har skjutit i höjden.
Det bekräftar Anicuras
verksamhetschef i Östergötland, Anna Hjälmdahl
Trygg.

operationen av livmodern.
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den för Tuvas försäkring och hade inte
en tanke på att hon redan slagit i taket.
– Sedan önskar jag att veterinärer
kanske kunde vara lite mer behjälpliga
när det handlar om gamla människor
som jag, och förklara att notan kan bli
mycket, mycket dyr.

Då och då blossar debatten

om djursjukvård och risk
kapitalbolag upp i takt med
att djursjukvården drivs av
några få stora aktörer.
Anna Hjälmdahl Trygg
är verksamhetschef på Ani
cura Östergötland, dit Jägar
vallens djursjukhus hör. Ani
cura är ett svenskt privatägt
aktiebolag som driver djur
sjukhus och kliniker för säll

Att djur ger livet mening och botar en
samhet är väl dokumenterat.
– Tuva ser till att jag kommer upp på
morgonen och kommer ut flera gånger
per dag. Hon märker när jag har värk i
kroppen och tröstar mig när jag är led
sen. Ja, hon är min allra finaste livs
kamrat.
Catharina tycker det är synd att inte
fler gamla kan ha hund.
– Jag har flera bekanta som gärna vill
ha hund, som har råd att köpa en, men
inte att bekosta de höga veterinärkost
naderna om den blir sjuk. Det är väldigt
sorgligt, tycker jag.

Carina Glenning
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Catharina Nordström har sin
hund Tuva försäkrad hos Sve
land.
– Försäkringstagaren väl
jer själv vilket övre tak som
ska gälla för försäkringen,
20 000, 40 000 eller 60 000
kronor per år, berättar Jenni
fer Persson på Svelands eko
nomiavdelning i Helsing
borg.
Efter att taket nåtts får hus
se och matte själva betala no
tan. Och den kan bli saftig.
– Veterinärkostnaderna
har skjutit i höjden under
senare år och vi rekommen
derar våra kunder att ha
60 000 kronor som tak, säger
Jennifer Persson. Väljer man
20 000 kan de förbrukas på
bara ett enda veterinärbesök.
– Säkrast är att ringa oss
och kolla hur mycket peng
ar som återstår innan man
påbörjar en dyr behandling
av sitt djur, säger Jennifer
Persson.

Vi skulle
"
aldrig bidra
till att utsätta ett
djur för onödigt
lidande.

Catharina Nordström trodde inte sina ögon när hon fick se notan för Tuvas 27 timmar
på djursjukhuset.

Anna Hjälmdahl Trygg,
Anicuras verksamhetschef
i Östergötland

skapsdjur i stora delar av
Europa. 2017 omsatte bola
get 2,6 miljarder kronor och
gjorde under samma år en
liten förlust då rörelseresul
tatet blev 7,2 miljoner.
– Djursjukvården har fått
mycket kritik, men man bor
de kanske granska även för
säkringsbranschen när dessa
frågor diskuteras, anser hon.
Men varför har det blivit
så dyrt?
– Vi gör mycket mer avan
cerade saker i dag än för tio
år sedan. Det börjar närma
sig de ingrepp som görs på
människor. Djuren betrak
tas som familjemedlemmar
och många djurägare vill
göra allt som går för att räd
da ett sjukt djur.
Upplyser ni om
kostnaderna innan?
– Vår rutin är att alltid göra
det. Det är viktigt att djuräga
ren får en rimlig chans att fat
ta ett bra beslut, och då ha all
information som behövs för
att göra det. Vi ber dem också
att kolla upp sina försäkring
ar. Det finns ju en uppsjö av
olika bolag och regler.
Händer det att ni avråder
från ingrepp?
– Absolut. Vi som arbetar här
skulle aldrig bidra till att ut
sätta ett djur för onödigt li
dande, tvärtom är det ju de
ras bästa vi har för ögonen.
Sedan finns det förstås ex
empel på djurägare som inte
lyssnar på oss.
Veterinären vill
operera Tuva igen, men
antibiotika räckte ...
– Det var skönt att det blev
så, men det har man ingen
garanti för. Det är lätt att re
censera behandlingar efter
åt, när man vet hur det gick.
Något tips till
djurägare?
– Jämför olika försäkrings
bolag och kolla noga upp
vad som ingår i försäkringen.
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