Nyheter

4

lördag 2 juni 2018

NYHETER | 5

lördag 2 juni 2018

Det har investerats i olika omgångar och nyligen införskaffades en skiktröntgen till sjukhuset.
”Det gör att vi kan ställa diagnoser fortare”, säger Ewa Jonsson, filialchef i Borlänge.
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Ewa Odénius, till vänster,
är verksamhetschef och har
varit sedan djursjukhuset
öppnade i Falun. ”Jag trodde
att jag skulle vara kvar i
branschen länge men kanske
inte på samma ställe. Men
det är utvecklande att jobba
på en arbetsplats som utvecklas hela tiden”, säger
hon. Till höger om henne
sitter Ewa Jonsson, filialchef
för klinikens avdelning i Borlänge.
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Anicura Falu djursjukhus är uppdelad så att katter och hundar har olika avdelningar – och inne
på de respektive avdelningarna så är det också avskiljt beroende på om djuren ska opereras,
måste vara under uppsikt eller behandlas.

Djursjukhuset 30 år – siktar nu på nybygge
Falun I 30 år har djursjukhuset i Falun varit
centralt för djurens hälsa i länet.
Under åren menar
verksamhetschefen att
husdjuren överlag fått
högre status – och avslöjar planer på byggnationer av ett nytt djursjukhus i framtiden.
– Vi håller på att titta
på tomter just nu, säger
Ewa Odénius verksamhetschef.

Solen gassar utanför mot
den vita träbyggnadens pa
neler. Ute på parkeringen
kommer en man med en vit,
smålockig liten hund i sin
famn. Hunden har opere
rats och nu är det dags för
återbesök.
– Vi har tre stora områden

här. Dels är det polikliniken,
alltså den dagliga verksam
heten som undersökningar,
sen är det operation och sen
vårdavdelningen, förklarar
Ewa Odénius.
– Vi kan utföra de flesta
behandlingar här, men vissa
komplicerade fall behöver
vi remittera vidare som
ryggoperationer, MR-under
sökningar och speciella
ögonoperationer.

I år firar AniCura Falu djur

sjukhus 30 år, vilket är en
betydande milstolpe på
verksamheten. Verksam
hetschefen Ewa var en av de
som var med från början
och på rundvandringen mö
ter tidningen Monica som
har jobbat på labbet sen
starten.
– Då var vi här utanför och

marknadsansvarig för djur
sjukhuset men också klinik
chef för filialen i Borlänge,
tycker mycket har gått fort
fram i branschen.
– Allt går otroligt fort
framåt. I dag jobbar man till
exempel mycket mer med
hygien och patientsäkerhet,
säger Ewa Jonsson.

Verksamhetschefen håller

I början av maj firade djursjukhuset sina 30 år med öppet hus
och även med att inviga nybyggda undersökningsrum.
klättrade på byggställning
arna, berättar hon och skrat
tar.
Och fler byggnadsställ
ningar kring fastigheten har
det blivit. Det positiva är att
djursjukhuset fått bygga ut

flera gånger och så sent som
i år i har flera undersök
ningsrum kommit till. En
skiktröntgen har också
köpts in och avdelningar
har stuvats om.
Ewa Jonsson, som dels är

med.
– Man märker också skill
nad på vad ägarna är bered
da att göra för sina djur och
vill göra mycket mer avan
cerade saker i dag än tidiga
re. När jag började så gjordes
det inga större saker på till
exempel äldre hundar, men
nu gör man operationer
långt upp i åldrarna om man
tycker djuret har en livskva
litet, säger Ewa Odénius.

Det kan ha att göra med
att husdjurens status har
höjts. Från att vara djur
med en funktion – som en
råttjagande stallkatt – så har
djuren blivit mer som en fa
miljemedlem och försäkras
rent av i större utsträckning
nu än förr.
– Även en del kaniner och
andra smådjur är försäkrade
och det känns som om de
också fått en högre status,
säger Ewa Jonsson.
Djursjukhuset har även
det utvecklats mycket. Från
en liten klinik i centrala Fa
lun med två veterinärer till
att bygga Dalarnas första
– och enda – djursjukhus
som nu firar 30 år.
– Redan från starten fanns
det en stor efterfrågan från
våra kunder så efter ett par
år byggde vi ut och på den

vägen är det, säger verksam
hetschefen Ewa Odénius.

Bara de senaste åren har

sjukhuset byggts ut flera
gånger, just för att efterfrå
gan på kvalificerad vård
ständigt ökar. De flesta av
patienterna är hundar, men
sen är det katter och övriga
smådjur som behandlas på
kliniken.
– En period såg vi också
många reptiler men så är
det inte längre. Vi har också
ett samarbete med Rättviks
viltjour och får därför in
vilda djur och då framför allt
fåglar. För en tid sedan kom
de in med en kungsörn och
det var spännande tyckte
många i personalen, säger
verksamhetschefen och ler.
AniCura, som företaget
heter som äger djur
sjuk

”

Det är en stor
utmaning att
hitta personal.
Ewa Odénius,
verksamhetschef.

huset, har i dag cirka 100
anställda totalt i Falun in
räknat med filialerna i Lud
vika och Borlänge.

Fast att rekrytera legitime

rade djurskötare, sjukskö
terskor och veterinärer är
svårare än vad man kan tro.
Även det här är bristyrken,
som inom sjukvården.
– Det är en stor utmaning

att hitta personal. Sköter
skorna räcker inte till i antal
i en bransch som hela tiden
ökar. Jag tycker det också
har blivit svårare att få tag i
veterinärer, säger Ewa Odé
nius och får medhåll av filial
chefen Ewa Jonsson.
– Framför allt de erfarna
veterinärerna är det brist
på, säger hon.
För vad som helst kan
hända på djursjukhuset och
få dagar är lika. För några år
sedan kom exempelvis en
sankt bernhardshund in
rullandes på en bår alldeles
blodig, berättar Ewa Odéni
us.
– Han hade lekt i gräset
och sprungit in i en hö-grep
som låg gömd. Grepen satt
fortfarande fast i hundens
ben när den kom in så det
blev ganska dramatiskt.

Men grepen bara skadat
muskler så allt gick bra till
slut, säger hon och fort
sätter:
– Det var flera djurägare
som satt i väntrummet när
hunden kom in och som
ringde in dagen efteråt och
var oroliga och frågade
”men hur gick det med hun
den”.

För att verksamheten ska

kunna utvecklas ännu mer
framledes, så måste en ny
byggnad till. En del av det
administrativa har redan
i dag fått flytta ut till bygg
naden intill, för att maxime
ra ytan för vård.
– Vi kommer behöva flyt
ta ur det här så småningom,
för vi kommer inte få plats.
Vi får inte bygga ut mer här
på tomten. Så ska vi utöka,

så måste vi flytta. Så vi pla
nerar att bygga ett nytt djur
sjukhus i kommunen, be
rättar Ewa Odénius.
Hur viktigt är det att
vara kvar i tätorten?
– Det är en kundservice att
det är lätt att ta sig till oss.
Och vi ser fördelar med att
man i dag kan åka till oss
med buss för de djurägarna
som inte har bil och även för
personalen, så vi kan spara
lite på miljön också.
Och hur långt in
i framtiden pratar
vi nybyggnation?
– Vi pratar nog inom två–tre
år och vi är nära ett beslut
om inköp av tomt, så mycket
kan vi säga, säger verksam
hetschefen Ewa Odénius.
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