Obduktionsverksamheten vid Animalycen i
Skara upphör vid årsskiftet och ersätts med
gårdsobduktioner under 2019
Obduktion och laboratorieverksamheten vid Animalycen i
Skara upphör till årsskiftet. Området är djurtätt och
efterfrågan på obduktion är stor, både från djurägare och
veterinärer. Gård & Djurhälsan arbetar för att säkerställa en
fortsatt obduktionsverksamhet även efter årsskiftet. Att ta
över verksamheten i befintliga lokaler har inte varit möjligt.
Därför har vi valt att testa en alternativ lösning under 2019,
genom att bedriva obduktionsverksamheten ute på gård.

Det har länge funnits ett stort intresse för att utföra obduktioner
på gård, både från myndigheter, djurägare och veterinärer. Trots
ett antal olika initiativ och kurser har denna obduktionsform
aldrig blivit någon verklighet i större skala. I samband med att
Animalycen nu upphör med sin verksamhet, ser vi en möjlighet att
införa konceptet ”Gårdsobduktion” som ett pilotprojekt. Båda
Animalycens veterinärer anställs nu av Gård & Djurhälsan.
Veterinär Hanna Arosenius kommer efter årsskiftet jobba som
grishälsoveterinär i Skara. Veterinär Kerstin Ortman har anställts
för att under 2019 utföra obduktioner på gård, samt att utarbeta
en fungerande metod för detta. Projektet kommer även inkludera
obduktion av vuxna nötkreatur, en djurkategori som tidigare
hänvisats till obduktion endast via Svensk lantbrukstjänsts
transporter till andra obduktionslaboratorier. Dessutom kommer
Kerstin fungera som ett stöd för andra veterinärer i Sverige som
vill obducera på gård. Kerstin har en lång erfarenhet och en
gedigen kunskap från många års arbete på laboratoriet i Skara.
Projektet kommer ske i samråd med Karin Olofsson-Sannö på SVA
och Karin Alvåsen SLU.
Vi hoppas att projektet ska ge djurägare och veterinärer i området
en fortsatt god service. Genom initiativet säkerställs även att en
för myndigheterna viktig sjukdomsövervakning bibehålles.
Förhoppningsvis blir detta början till ett framtida fungerande
gårdsobduktionskoncept, även på andra platser i Sverige.
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Mer detaljerad information om hur man går till väga kommer
skickas ut under december. Har du frågor är du välkommen att
kontakta:
Ulrika Rockström, programansvarig veterinär för
obduktionsverksamheten
Ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se
018-68 28 88, 070-524 37 90
Hälsningar,
Ulrika
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