2014-03-31 10:44 CEST

"Branschen förändras" skriver Anders
Thunberg i en ledare
Anders Thunberg, vd på Evidensia Djursjukvård, skriver om hur branschen
förändras i en ledare i tidningen Djurvård som delas ut i dag den 31 mars. Läs
hela ledaren här:
”Målet är friska djur!”
Sedan årtionden har husdjuren blivit allt fler och allt viktigare i dagens
familjer. Det leder till att vi djurägare vill ha bättre vård, nära hemmet med
specialister och resurser dygnet runt.

Sjukdomen följer inte klockan eller kalendern. Magproblem hos kaninen,
hälta hos hästen, en konstig knöl hos hunden – plötsligt är det bara ett
faktum.
Vilken tur då att vi i Sverige har djursjukvård i världsklass, med veterinärer
som inte bara följer utvecklingen – utan driver den framåt. Vissa av
specialisterna i det här landet är bäst i världen på sitt område. Inom hela
veterinärmedicinen sker en enorm utveckling just nu.
Landets första privata djursjukhus grundades 1954 i Helsingborg. Historiskt
har vi levt länge tillsammans med djur, men runt den här tiden började allt
fler bo i städer. Kanske var det så att den tidigare kontakten med gårdens
djur gick förlorad, men längtan efter djurkontakt bestod. Bruksdjur byttes mot
sällskapsdjur och hästsporten växte.
Efterfrågan på kvalificerad djurvård ökade och idag finns ett stort antal
djursjukhus och kliniker i Sverige.
Och djur har fortfarande en stor betydelse för människor. Vi vet i dag att
kontakten med djur kan ha en läkande effekt och vi lär oss mer och mer om
sambandet mellan människa, djur och natur.
Inte konstigt att många djur värderas lika högt som alla andra
familjemedlemmar.
Vi anstränger oss för att ge djuren bästa tänkbara vård. Det måste vi. Det
förväntas av oss.Samtidigt förändras just nu branschen.Konkurrensen växer
och den tekniska och medicinska utvecklingen kräver investeringar.
Fler och fler aktörer inom djursjukvården går samman, vilket gör att resurser
och kompetens kan spridas. En annan stordriftsfördel är besparingar på
inköp.
Det är inget konstigt. Samma sak har hänt i andra branscher, som tandläkare
och optiker. Men det har gått fort. Evidensia har till exempel vuxit från fyra
av landets äldsta och mest välrenommerade djursjukhus som gick samman
och startade kedjan, till 90 kliniker i hela Norden – på två år!
Vad vinner du som djurägare på det då?

Jo, bättre vård i form av bättre kompetens och utrustning för sjuka och
skadade djur över hela landet. Veterinärvården i Sverige håller absolut
världsklass – tack vare omfattande forskning och utbildning. Tillsammans
kan fler dra nytta av det. Branschen blir starkare samtidigt som vi kan hålla
en fortsatt rimlig prisnivå på behandlingar.
Vad är målet?
Det finns egentligen bara ett: Fler friska och lyckliga djur.
Med rätt diagnos, provsvar du kan lita på och effektiv behandling. Dygnet
runt, året om. Det ska alla djurägare kunna känna sig trygga med. Och det är
extra viktigt eftersom våra patienter inte själva kan tala om vad de har för
problem. Fast vissa som jobbar med veterinärmedicin verkar faktiskt förstå
djurens språk…
Två av landets äldsta djursjukhus, Helsingborg och Strömsholm, fyller 60 och
50 år i år. Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg firade 80 år förra året. Tänk så
mycket som hänt med djursjukvården, sen dessa anrika sjukhus startade. I dag
kan man operera in stentar på hundar och 3D-röntga hästar!
Men en sak törs jag säga består – vi som jobbar med djursjukvård vill det
absolut bästa för djuren.
/Anders Thunberg, vd Evidensia Djursjukvård

Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter,
exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus
i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande
friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje
möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra
engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per
år. www.evidensia.se
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