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Ledare

Swevet är en helhetsleverantör av
produkter och tjänster inom läkemedel, förbrukning och utrustning
för djursjukvård och friskvård av
djur.
Swevet har allt du behöver inom läkemedel, förbrukning och utrustning. Vår
webbshop utvecklas löpande tillsammans med våra kunder. Det gör det enkelt för dig att beställa. Vi har produktspecialister som kontinuerligt arbetar
med vårt produktutbud tillsammans
med våra kunder bland annat.

APOTEK
Vårt öppenvårdsapotek ligger i anslutning till vårt distributionscenter i Sjöbo
och alla är varmt välkomna att handla
hos oss. Vi har ett stort utbud av djurläkemedel i apoteket och personal
som har stor kunskap inom området.
Våra öppettider är måndag-fredag kl.
09.00 - 17.00.

UTBILDNINGAR
Swevets kurser riktar sig till dig inom
veterinärbranschen. Vi erbjuder ett
brett utbud både vad gäller djurart,
ämne och nivå. Våra föreläsare är
kunniga och välrenommerade och vi
samarbetar ofta med större koncerner
och universitet inom Norden.
Saknar du något eller har önskemål
om en specifik utbildning, tveka inte
att höra av dig till oss på e-postadress:
utbildning@swevet.se
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Marie Winther Bothén, vd.

Välkommen till
vår nya tidning!
Under det senaste året har vi på Swevet jobbat med
interna processer för att bli en ännu bättre leverantör
av djurvårdsprodukter till dig som arbetar med att
sköta om, föda upp och behandla djur av alla de slag.
Det resultat du främst kommer att mötas av är vårt nya
grafiska utseende och snart en helt ny webshop som ska
göra att det blir ännu enklare för dig att beställa ut vårt
sortiment. Den nya webbshopen kommer under våren att
testköras av ett antal pilotkunder. Webbplatsen ska vara
en levande portal där vi löpande kommer att släppa nya
funktioner och såklart även berätta om nya produkter och
kampanjer du kan ha nytta och glädje av. Läs mer om den
nya webbplatsen på sidan 6-7. Vi ser fram emot att höra var
du tycker!
Under 2018 centraliserade vi distributionen till vårt distributionscenter här i Skåne, så att vi kan driva både apoteksverksamhet och leverans av förbrukningsvaror och utrustning
från ett ställe. På det sättet kan vi enklare säkerställa att vi
alltid har varor tillgängliga och redo för leverans till hela Sverige. Vår välkända kundservice (inom alla produktområden)
finns fortfarande tillgänglig över e-mail och telefon för alla
kunder.
Det är en intressant tid att vara en grossist när e-handel och
logistik står högt på agendan för både leverantörer och kunder. Vår önskan är att vara mötesplatsen där våra leverantörer och kunder kan få bästa service, finna sina produkter och
mer därtill såsom utbildning, information och nätverk. Jag
är övertygad om att vi kommer att ge dig som läsare och
kund en känsla av trygghet när du kontaktar oss. Som alltid
sätter vi dig som kund i fokus.

Nu fraktar vi
även med DHL!

DJURSKYDD
Boehringer Ingelheim Animal Health
har ledande lösningar för att förebygga,
behandla och bota djur.

www.langthundliv.se

Blodprovtagningssystem
för veterinärmedicin

Hälsa för
husdjur

Brett sortiment av blodprovtagningsprodukter
• Mild provtagningsteknik som bidrar till optimal
provkvalitet
• Rör för både små & stora djur
• För alla typer av vener

www.langthastliv.se

www.sarstedt.com • info.se@sarstedt.com

Elektrolyttillskott
till kor

Virbac©21012019

Produkter utvecklade för att
upprätthålla elektrolytbalans
hos mjölkkor och i samband
med kalvning

se.virbac.com
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Ny grafisk profil

Ny logotype
– samma företag

Vi är fortfarande samma företag med ett brett sortiment, bra priser,
snabba leveranser och kompetent personal. Nu enas vi bakom en ny
logga som får vara en symbol för ett nytt och mer modernt Swevet.
Det betyder också att vi kan sätta ännu mer fokus på dig som kund!
Det är sex år sedan Swevets logotype skapades i samband med sammanslagningen av två olika bolag.
Mycket har hänt sedan dess och
den nya förändringen av logotype
och utseende ska inte bara förstärka
de mål, värderingar och den vision
som Swevet har utan är också kopplad
till många interna processer inom
företaget.
– Vi arbetar med att bygga en
starkare och effektivare organisation,
säger Caroline Josefsson som är
marknadschef på Swevet. Med rätt
person på rätt plats, med rätt verktyg, har vi möjlighet att fokusera
ännu mer på kunderna. Vi vill optimera våra kunders köpupplevelse
från vår första kontakt till slutfört
köp, leverans och tiden efteråt och
vid de tillfällen då våra kunder behöver vår hjälp. Vi är ett väldigt kompetent team med en gedigen erfarenhet men vi har inte riktigt hunnit
med i teknikens snabba framfart.
Där har vi lite att ta igen. Detta är
en process som inte sker i en handvändning och att då kunna enas
bakom en ny logga som visar riktning - Allt för djurets bästa - tror vi
kommer att bidra till framgång.

ALLT FÖR FRISKARE DJUR
Swevet har valt en stilren logotyp
som är tidlös och drar försiktigt åt ett

Caroline Josefsson, marknadschef på Swevet.

lekfullt och mjukt uttryck. Tecknet
framför Swevet är en blandning av
ett hjärta ett S och V från Swevet och
symbolen ”caduceus” eller ”asklepios”
där en orm symboliserar medicin.
– Vi tycker alla att de nya färgerna,
bildspråket och hela stilen symboliserar vårt tankesätt och våra värderingar väldigt bra. Även om någon
först trodde att symbolen framför
Swevet var ett victory-tecken och
till och med en glass. Man kan tolka

in vad man vill i den symbolen så
länge det är något positivt, säger
Caroline med ett skratt.
– Vår nya tagline syftar dessutom
på kopplingen att Swevet har allt
för friskare djur och att vi gör allt för
friskare djur.

NY WEBBSHOP
Swevets nya webbplats är producerad på en plattform som är enkel
att växa med. Översikten över Swe-

Swevets nya logotyp är stilren och tidlös
och drar försiktigt åt ett lekfullt och
mjukt uttryck. Tecknet framför Swevet
är en blandning av ett hjärta ett S och V
från Swevet och symbolen ”caduceus”
eller ”asklepios” där en orm symboliserar
medicin.
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Ny grafisk profil

Enkel
E-recepttjänst
Visste du att du kan ansluta dig till
Muntra utan kostnad? En e-recepttjänst för dig som är förskrivare.
• Dina recept kan du rikta direkt till
oss på Swevet. Vi säkerställer att
de blir expedierade på direkten och
hemskickade till dina kunder om din
kund vill.
• Nu behöver du inte skriva
”gula recept” längre eller ringa
in recepten – allt för miljön.
• Är du orolig för de nya Sambireglerna? Då kan Muntra e-recept
också vara en bra lösning för dig!
Läs mer om tjänsten och ansök på
www.swevet.se
Swevets nya webshop innehåller flera smarta funktioner som underlättar för både personalen och
kunderna.

Vi tycker att de nya
färgerna, bildspråket och hela stilen
symboliserar vårt tankesätt och våra
värderingar väldigt bra.

vets sortiment blir tydligare och som
inloggad kund får du direkt tillgång
till såväl förbrukning och utrustning
som läkemedelsprodukter, (det senare förutsatt att du ansökt och blivit
godkänd som läkemedelskund.) Det
går lika bra att använda webbshopen
och lägga beställningar oavsett vilken
typ av apparat man använder; dator,
platta eller telefon. Favoritlistor och
orderhistorik finns med precis som
tidigare.
– En ny funktion i webbshopen som
många kunder önskat, är att man
som inloggad kund kan se sina avtalspriser direkt. Detta underlättar förstås
både för kunden och för oss, säger
Caroline.
Ytterligare en förändring är att
Swevet kopplat webbshopen till sitt
affärssystem vilket gör att saldon och
lagerstatus kan uppdateras i realtid
och kunden får därmed en bättre
köpupplevelse.

Den nya webbshopen testas just nu
av pilotkunder för att så småningom
kunna rullas ut i etapper till alla våra
kunder. Om du som kund är intresserad av att ingå i testpanelen är du
hjärtlig välkommen att höra av dig via
e-post till Caroline Josefsson:
caroline.josefsson@swevet.se.

MER TID FÖR DIG SOM KUND
Den förändringsresa som Swevet är
inne på kommer bland annat att frigöra tid för medarbetarna. Målet är
att mer tid istället ska läggas på att
möta kunderna på bästa sätt och att
vara proaktiva i hur vi kan göra det
enklare och bättre för våra kunder.
– För även om vi gör stora förändringar internt och extern är vi fortfarande samma företag med samma
personer, samma värderingar och
samma produkt- och serviceutbud. Vi
fortsätter att arbeta med omtanke om
både djur och människor.

För dig som är
lantbrukare
Om du har en verksamhet med många
djur och behöver hjälp med att beställa
läkemedel direkt till gården så kan du
beställa hos oss via din veterinär på
följande sätt:
1. Du kan be din veterinär att skicka
in ett e-recept direktadresserat till
Swevet apotek.
2. Du kan be din veterinär att mejla,
faxa eller i brådskande fall ringa in
receptet till oss.
Det här kan du förvänta dig av oss:
• Beställningar innan kl 13.00 skickas
samma dag (detta gäller lagerförda
läkemedel)
• Prisvärda läkemedel
• Djurläkemedel i lager
• Farmaceuter med lång erfarenhet av
djurläkemedel
• Leveranser hem till gården med
möjlighet till lossningsavtal (behöver
ej vara på plats vid leverans)
• Licensläkemedel på lager
• Samleveranser med förbrukningsmaterial
• Fraktfritt från 2000kr
– Vi på Swevet är proffs på att leverera
djurläkemedel till hela den svenska
marknaden med vårt lager av läkemedel som sträcker sig utöver det vanliga.
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HOTLINE - Vi ﬁnns här för dig

KJELD LYNGE MADSEN
Veterinary Services Manager, DVM
kjeld.madsen@ceva.com

tel: +45 5150 0995
HENRIK BECK PEDERSEN
Technical Services Manager
henrik.bech-pedersen@ceva.com

tel: +45 2424 0123

MICHAEL ALBIN
Veterinary Services Manager, DVM
michael.albin@ceva.com

tel: +45 6162 0288

ANJA VALLØ KIBSGAARD
Product Manager, DVM
anja.kibsgaard@ceva.com

tel: +45 6128 9858
HENRIK BALLEBY
Key Account Manager, DVM
henrik.balleby@ceva.com

tel: +45 5355 1995
KASPAR KROGH
Technical Coordinator, DVM
kaspar.krogh@ceva.com

tel: +45 2490 3395

Ceva Animal Health AB – Annedalsvägen 9, 227 64 Lund – tel: 046-12 81 00 – kontakt@ceva.com – www.ceva.nu

Töre Djurklinik

Vi har djurägare som kör
30–40 mil för
att komma hit

Taina Helma, vorstehn Sune och Martin Norberg. Övre bilden, fr v: Ida Söderholm, Anna Grunditz, Lowa Göransdotter Linn Löfgren. Undre bilden: Linn Löfgren med
hunden Svipp.

Långväga jakthundar

ställer andra krav
En djurklinik i Norrland möter helt andra utmaningar än de
längre söderut. Älgsparkade jakthundar och patienter som rest 40 mil
är vardag. Då gäller det att ha förråden fyllda.
Töre Djurklinik är en liten privatägd
veterinärpraktik för smådjur belägen
ungefär mitt emellan Luleå och Haparanda. Andreas Holte startade kliniken
i april 2015, som den första veterinären
på orten och Swevet har varit med sen
dag ett.
Jakthundar som är de vanligaste patienterna kommer ofta in med skador

Andreas Holte startade Töre Djurklinik 2015.

efter olyckor ute i skogen och då är
det viktigt både med bra leveranser
och kunnig personal. Idag har kliniken
åtta anställda, däribland Linn Löfgren
som är djurvårdare och har utökad
behörighet.
– Jag har varit med nästan sedan
starten, började i augusti 2015, säger
Linn. Det är alltid högt tryck här på
kliniken och väldigt mycket att göra.
Att driva en veterinärpraktik långt
uppe i norr innebär inte bara andra typer
av patienter och skador, det betyder
också att besöken är långväga.
– Vi har djurägare som kör 30-40 mil
för att komma hit, säger Linn. Då måste
vi ha utrustning och förbrukning i ordning så de inte har kört förgäves.
Fraktbolagen har också långt att köra.
Trots att Swevet snabbt skickar ut sina
beställningar tar frakten tid, enligt Linn.
– Vi räknar nog ofta med två–tre dagar

extra så det gäller att vara ute i god tid.
Det har vi lärt oss.
Linn berättar att Töre Djurklinik var
först i Norrland med CT-röntgen till
smådjur och att de har både digital
röntgen och tandröntgen. Bra utrustning och senaste tekniken är viktigt för
snabb behandling. Men också fortbildning, som de satsar mycket på.
– Vi köper både förbrukning, utrustning och en hel del apoteksvaror av
Swevet, säger hon. De är väldigt bra på
att återkoppla snabbt och har hjälpt oss
många gånger när vi har behövt hjälp.
Linn beställer både via telefon och i
Swevets webshop.
– Webshopen är väldigt bra, säger
Linn. Det är lätt att hitta och går snabbt
att beställa. När det är brådskande ringer vi och uppskattar att vi alltid får tala
med samma personer.
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Lager & Logistik

Effektiva leveranser är målet
Nathan Yeo är chef för lager och
logistik på Swevet. Med lång erfarenhet som produktchef inom
logistik på ett av Sveriges största
fraktbolag och uppvuxen på en
djurgård i Australien, är det hans
uppgift att tillsammans med sitt
team förfina och effektivisera
lagerhantering inom- och leverans
ut från Swevet.
– Vi vill att våra kunder ska känna sig
trygga hos oss, säger Nathan. De ska
veta att produkterna de beställer levereras i rätt tid, till rätt plats och är både hela
och väl kylda om det behövs. Genom att
se över våra interna processer och att
arbeta med flera professionella leverantörer kan vi se till att våra produkter kommer fram som de ska, oavsett om de ska
till lantbrukaren i grannorten eller till en
veterinärpraktik i Norrland.
Som logistikansvarig arbetar Nathan

Nathan Yeo och Eva Ingvarsson bredvid våra lagerhissar.

med LEAN – en metod som från början
utvecklades av Toyota i Japan. Målet är
att skapa maximal nytta för kunden,
med så lite resurser som möjligt. Bra för
kunden, bra för leverantören.
För närvarande arbetar Nathan och

hans team med utvärdering av leveransarbetet för att se var förbättringsmöjligheterna finns.
Nathan ser gärna att de kunder som
skulle vilja medverka i förbättringsarbetet
kontaktar honom, nathan.yeo@swevet.se.

Stärk hudens
naturliga
försvar

Virbac©21012019

med hudprodukter
från Virbac

se.virbac.com
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Nöjda kunder

Bra service
– är guld värt

JB Holstein föder upp:

friska kor och
starka kalvar
JB Holstein är en gård i Hörby i Skåne, med
150 mjölkkor samt kalvar och ungdjur. Amanda
Sjöland driver gården tillsammans med sin
bror och deras föräldrar, ett familjeföretag
under utveckling som föräldrarna köpte 1991.
De närmaste planerna är att utöka besättningen,
bygga ut och installera mjölknings-robotar.
– Vi har haft stor hjälp av Swevet under flera år, säger Amanda. De har ett mycket bredare sortiment än
jag trodde från början, inte bara veterinärprodukter
utan också mängder av produkter som vi kan använda dagligen för att hålla våra kor och kalvar så välmående som möjligt, som liniment, energilösande
pulver till korna och energibalanserande oralpasta till
kalvarna när de är lite hängiga. Jag får ofta förslag på
alternativ till produkter som är både bättre och billigare än de jag tänkte använda.

Karin Löfqvist, regionchef på AniCura Syd.

Karin Löfqvist är regionchef på AniCura Syd och samtidigt kliniskt verksam som kirurg med ortopedi som
specialitet på AniCura Djursjukhuset Hässleholm.
Utöver det har hon ett specialintresse som veterinär,
fortplantningssjukdomar, främst hos hundar.
Det är ett jätteintressant område, säger hon. Faktiskt en
passion sedan många år. Som regionchef har hon personalansvar, något hon trivs bra med.
– Jag tycker att det är jättekul att arbeta med verksamhetsutveckling och med människor.
På AniCura Djursjukhuset Hässleholm har man i första hand Swevet som föredragen partner då det gäller
förbrukning.
– Vi beställer varje vecka och får fantastisk service
av Andreas och hans team, säger Karin Löfqvist. Leveranserna kommer blixtsnabbt. Är det något speciellt vi
behöver räcker det att skicka ett mail, även mitt i natten
så tar de tag i det redan nästa dag.
Som både regionchef och kliniskt verksam har Karin
Löfqvist mycket att stå i och tid är en bristfaktor. Då
är det skönt att kunna få hjälp med förslag på olika
lösningar på diverse utrustning och material, något de
gärna hjälper till med på Swevet då de har kompetensen.
Hon betonar att det inte bara är leveranserna de är
nöjda med, även annan service fungerar mycket bra.
Swevet kan ibland erbjuda serviceavtal på vår utrustning. Har man frågor får man i regel snabbt svar,
det är guld värt och underlättar helt enkelt vårt
arbete!

Vi har haft stor hjälp av
Swevet under flera år
Amanda och gårdens veterinär uppskattar de snabba
leveranserna men inser så klart att de har det extra
förspänt på den punkten då två av Swevets anställda
bor i närheten.
– Men är det riktigt bråttom med något kör vi dit
och hämtar.

Amanda Sjöland med en av gårdens kor.
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Utbildningar

Kurser för djurvårdspersonal

Carsten Grøndal.

Swevet anordnar varje år ett antal
utbildningar både i egen regi tillsammans med föreläsare med olika
specialistkunskaper och i samarbete
med kunder, produktleverantörer och
universitet inom Norden. Kurserna
riktar sig till yrkesverksamma veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare
och erbjuder ett brett utbud när det
gäller djurart, ämne och nivå. Läs mer
om utbildningarna på vår hemsida
www.swevet.se och prenumerera gärna
på vårt nyhetsbrev med inriktning på
utbildningar.
Swevet har redan anordnat flera utbildningar under 2019. Under året hålls
följande utbildningar och fler är på gång:

Ophthalmology for the small
animal practitioner
– A practical, in-depth approach.
26-27th April 2019,
STOCKHOLM-ARLANDA, Sweden
Framgångsrik sårbehandling
9 Maj 2019, UPPSALA
Respiratory problems in small
animals.
I samarbete med UDS.
27–28th May 2019, UPPSALA
Equine Sinonasal and Dentistry
Course.
I samarbete med Köpenhamns
Universitet. 13-14 Juni 2019, TAASTRUP
First aid for emergency vets
In cooperation with Anicura.
23–24th October 2019, UPPSALA
Introduktionskurs i laboratorievetenskap och mikroskopering
7-8 november. SUNDSVALL
Anestesikurs – grundläggande
anestesiologi, monitorering och
åtgärder
20-21 november 2019,
STOCKHOLM-ARLANDA, Sweden
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Säkrare anestesibehandling – för
ökad arbetsglädje
En av Swevets kurser 2018 var Carsten Grøndahls föreläsningsdagar om anestesi i Göteborg. Ett trettiotal nöjda deltagare fick
ta del av hans djupa kunnande och erfarenhet inom området
och reste därifrån med större säkerhet i sin yrkesutövning.
Carsten Grøndahl är sedan 1996 chefveterinär på Köpenhamn Zoo och
sedan många år föreläsare inom
smärtmodulering, smärtfysiologi och
anestesi runt om i Europa. Han doktorerade i veterinärmedicin på Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole, numera Köpenhamns universitet, 1986.
Han tog en Phd i anestesiologi och
farmakologi på samma institution
1992 där han sedan hade en tjänst
som associate professor – docent på
svenska – åren 1992–1998.

I november 2018 höll Swevet i samarbete med AniCura en tvådagarskurs
i grundläggande anestesiologi, monitorering och åtgärder för 29 deltagare
på Elite Plaza Hotel i Göteborg, med
Carsten Grøndahl som föreläsare.
Kursen blev mycket uppskattad.
– Det är en spännande utmaning
att hålla en kurs för deltagare med
olika bakgrund, säger Carsten Grøndahl. Den ska ge något för dem med
mindre förkunskaper och samtidigt
erbjuda tillräckligt med nya lärdomar

Utbildningar

En av deltagarna som deltog vid Carsten Grøndahls
föreläsning var Karin Wiksten, veterinär.

Karin Wiksten, veterinär i Burträsk, var
en av deltagarna i anestesikursen med
Carsten Grøndahl i Göteborg.
HUR VAR KURSEN?

Alla ska gå hem med verktyg som ger dem
de bästa förutsättningarna att hjälpa djur
och samtidigt kunna känna arbetsglädje och
säkerhet i sin yrkesutövning.
för de som har lång erfarenhet. Jag
vill att alla ska gå hem med verktyg
som ger dem de bästa förutsättningarna att hjälpa djur och samtidigt kunna känna arbetsglädje
och säkerhet i sin yrkesutövning.
Kursen är en uppdatering av
grundläggande kuskaper, med
höjdpunkter kring nya rön. Den ska
ge tillfälle att friska upp gamla lärdomar och erfarenheter och knyta
ihop dem med nya.
Carsten Berättar att smärtlindring
och sövning av djur är en svår konst
som det tar lång tid att behärska fullt
ut. Varje tillfälle är unikt och beror på
djurets smärtnivå, ålder, allmäntillstånd, sjukdom, grad av rädsla och
mycket annat.

Utvecklingen inom anestesiologin
kretsar inte så mycket kring nya preparat, utan mer om att kombinera
befintliga preparat på nya sätt. Det är
främst där utvecklingen har tagit fart.
– Man har lärt sig inom anestesiologin och fysiologin att ett plus ett
kan bli tre, att olika kombinationer av
preparat kan erbjuda stora möjligheter till rätt smärtlindring och
bedövning i varje enskilt fall. De
kunskaperna är viktiga då varje behandling alltid utgör en potentiell
fara för djuret.
Kursen ihop med Carsten Grøndahl
kommer att hållas igen 20-21 november 2019, denna gång i Uppsala.
Läs mer om den och Swevets andra
kurser på www.swevet.se.

– Jag tyckte den var väldigt bra, en av de
bättre jag har deltagit i. Den var riktad till
veterinärer, inte till djursjukskötare som
några andra jag har gått, vilket passade
mig som inte har så stor vana av anestesi.
Gruppen var lagom stor, ca 30-35 deltagare och för mig som norrlänning var
det skönt att förelösningarna hölls på
engelska och inte på danska. Det var lätt
att lyssna och förstå, Carsten Grøndahl var
en jättebra föreläsare!

HUR VAR ARRANGEMANGET?
– De hade ordnat allt rätt bra. Det blev
lite lång väntetid vid maten någon gång,
men det var fantastiska lokaler!

Aleksandra Crnkovic är veterinär på
Evidensia i Göteborg och arbetar i stort
sett uteslutande med narkos.
VARFÖR GICK DU KURSEN?

– Jag deltog föreläsningen med Carsten
Grøndahl för att lyssna och få nya kunskaper, säger Aleksandra. Det händer saker
hela tiden på detta område. Jag fick flera
nya idéer, framförallt det han berättade
om att kombinera olika medel för bättre
resultat vid sövning. Det fungerar jättebra
och djuren är mer stabila med en cocktail
av olika preparat.

VILL DU GÅ FLER KURSER?
Aleksandra planerar att gå samma kurs
igen om 2–3 år och skulle dessutom gärna
se en mer avancerad fortsättningskurs.

11

I Sverige har vi goda
hygienrutiner vid kirurgi.
Ändå drabbas patienter av
postoperativa sårinfektioner.

Det går att
göra mer.
Med Ethicons antibakteriella
Plus-suturer, kan antalet
infektioner minskas med 26-28%.
Triklosan-behandlade suturer finns
med i WHOs behandlingsriktlinjer:*
*Ethicons antibakteriella Plus-suturer är de enda triklosanbehandlade suturerna på den svenska marknaden.

WWW.ETHICON.COM

02 2018 Ethicon Plus sutures
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triclosan-coated sutures for prevention of surgical-site infection. 2013; 100:465-474.
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antimicrobial (triclosan)-coated suture technology to reduce the risk for surgical-site infections?
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Nöjda kunder

En bra start i livet
– för föl med framgång
Brodda

Stuteri

Med sikte på kvalitet, både
när det gäller hästarnas miljö
och fölen som föds på gården,
drivs familjeföretaget Brodda
stuteri med framgång.
Rätt kunskap, noggranhet
och erfarenhet är receptet.
Brodda stuteri har en lång historia.
Gården har varit familjens sedan 1925
och här driver Lennart och Margaretha
Peterson–Brodda tilsammans med
deras dotter Katarina Brodda ett framgångsrikt företag inom avel, uppfödning
och inackordering av travhästar.
Brodda ligger vackert nära Skurup,
med stora betesmarker och nyrenoverade utrymmen för hästarna. Här arbetar
sju personer med hästar som röner stor
framgång på travbanor i Sverige och
utomlands.

Lennart, Margaretha Peterson-Brodda och Katarina Brodda föder upp framgångsrika travhästar.

– Vi har ett knappt hundratal hästar,
berättar Margaretha Peterson-Brodda. I
februari–mars tar fölningen fart och det
brukar bli ungefär 75 föl per år.

FRISKA FÖL
Cirka 80 procent av hästarna är inackorderade, övriga ägs av Brodda
stuteri. För att lyckas med inseminering, dräktighet och uppfödning håller
familjen noggrant koll på hästarnas
hälsa och foderstat. Det lönar sig, siffrorna för dräktighet, lyckad fölning, friska
och välfungerande föl och sedermera
framgångsrika tävlinghästar är mycket
positiva. Under år 2017–2018 sprang hästar från Brodda in ca 20 miljoner per år.
– Bra, naturligt foder är grunden,
säger Katarina Brodda. Fölstona ska
vara friska och starka redan innan inseminering för att de med större säkerhet
ska bli dräktiga och bära fram ett friskt
föl. Sedan utvärderar vi råmjölken i refraktometer för att fölen ska få den bästa
starten i livet och slippa sjukdomar.
Sedan vi började med refraktormetern
från Swevet har vi fått en markant förbättring av fölens utveckling.
Efter fölningen har de fortsatt bevakning på hälsa och välbefinnande både
hos sto och föl. Alla föl utreds tidigt med

särskilt avseende på ett korrekt steg
och behandlas vid behov med plast på
hovarna, ett slags iläggssulor för hästar,
under tillväxtstadiet. Med behandling
blir 90 procent av fölen helt korrekta.
– Vi gör allt för att fölen ska utvecklas
så bra som möjligt, säger Margaretha.
Om något inte stämmer letar vi tills vi
hittar problemet och löser det om vi kan.

KVALITET VIKTIGT
Gården har stora hagar där fölen och
unghästarna kan springa fritt. Här finns
också en rundbana, en skogsbana och
en rakbana för mer strukturerad träning.
Med sina stora marker är Brodda stuteri
dessutom självförsörjande på foder.
Brodda stuteri tar emot hästar för inackordering, inseminering, bevakning
och fölning samt har egen uppfödning.
Fokus ligger på att erbjuda externa
uppfödare och deras hästar det bästa.
Som ett led i sin strävan att erbjuda
kvalitet och effektivitet har familjen valt
Swevet som enda leverantör av förbrukning och apoteksvaror.
– Vi har alltid handlat hos dem, säger
Margaretha. Vi vet att de levererar allt vi
behöver, snabbt och effektivt och de vet
att vi handlar av dem. Vi litar på varandra.

13

Avdelningar

Jessika, receptarie i Sjöbo.

Petra, Andreas, Johanna, Ann-Louise, Sarah, Magnus och Cecilia utgör Swevets kundtjänst och apotekspersonal tillsammans med Stina och Jessica.

Möten, människor
– och mediciner
Andreas Olred är försäljningschef hos Swevet. Han har
ansvar för försäljning, kundtjänst och apotek med tolv
personer till sin hjälp. De arbetar målmedvetet med att
hjälpa Swevets kunder att hjälpa djuren.

Stina, leg. djursjukskötare
och receptarie i Uppsala.
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Swevets fyra säljare, Erik, Lina, Emma och
Nathalie arbetar i hela Sverige.
Erik är utrustningsspecialist med 25 år i
branschen. Lina har arbetat som legitimerad
djursjukskötare sedan 1994 och har även
varit klinikchef på djursjukhus under 5 år.
Emma tog examen på SLU 2009 och har arbetat som legitimerad djursjukskötare med
inriktning operation och narkos, samt varit
klinikchef i två år. Nathalie är utbildad djurvårdare, har jobbat flera år vid Specialistdjursjukhuset Strömsholm som akut- och intensivvårdssköterska, samt varit butiksansvarig.

KUNDTJÄNST SOM SVARAR
På Swevets kundtjänst arbetar Ann-Louise, Sarah
och Magnus med att ta emot beställningar via
telefon och ge råd om produkter och tjänster.
Ibland kan en produkt ha utgått, ersatts med en
annan eller helt enkelt vara slut hos leverantören.
Då är det dessa tre som hittar en annan som fungerar lika bra, eller bättre.
Ann-Louise har jobbat på Swevet sedan 1989,
först på lagret och sedan på kundtjänst. Magnus
började på lagret hos Swevet 1994 och gick år
2000 över till att sköta inköpen. De senaste 15 åren
har han arbetat på kundtjänst. Sarah jobbade som
djurvårdare i 12 år innan hon började på Swevets
kundtjänst 2016.

APOTEKSPERSONALEN SOM HÅLLER KOLL
Swevets apotek erbjuder cirka 20 000 produkter.
I Sjöbo arbetar Johanna, legitimerad apotekare
och läkemedelsansvarig, Jessica och Petra som
båda är legitimerade receptarier samt Cecilia som
är apotekstekniker. I Uppsala arbetar legitimerade
djursjukskötaren Stina som också är legitimerad
receptarie. Apotekets personal hanterar en mängd
beställningar och utför den farmaceutiska kontrollen.
Alla har flera års erfarenhet av djurläkemedelsrådgivning.

Vill du erbjuda din kund ett alternativ för en mer bekväm och stressfri
återhämtning i stället för ”kragen”? Vi har svaret till dig! Alla produkter från
Medical Pet Shirts är 100 % djurvänliga med optimal frihet för ditt husdjur att
röra sig, äta, dricka, sova och läka och förenklar behandlingen för veterinären.
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Mindre stress, snabbare återhämtning!

RI

A

V

ET

ERIN A

• MPS® Medical Pet Shirt:
Den ursprungliga och professionella kroppströjan som
har gett hundar, katter och kaniner skydd i mer än
11 år och är ett bekvämt alternativ till kragen! Perfekt
efter operation, i händelse av hudåkommor eller för att
skydda bandage och medicinska salvor.
• MPS-Head Cover®:
Skyddar sår, bandage och hudproblem på öronen och/
eller huvudet. Lämpar sig även för blodutgjutningar
på öronen eller som ett alternativ till ett heltäckande
huvud- och/eller öronbandage, eller för att förhindra att
man behöver göra om bandaget, vilket sparar tid för
både veterinär och husdjursägare.

• MPS-TAZ® & MPS-TAZ2®:
Det mångsidiga frambensskyddet! Skyddet är speciellt
utvecklat för hundar som har medicinska tillstånd eller sår
på ett av frambenen, båda frambenen eller armbågarna.
Frambensärmen/ärmarna skyddar också sår, bandage eller
dropp, samtidigt som den tillåter rörelsefrihet och har en
lugnande effekt tack vare det justerbara bandet runt bröstet.
• Medical PetS Boot®:
Det vattenavvisande benskyddet! Dåligt väder kräver extra
försiktighetsåtgärder för att hålla bandage, skenor eller gips
torra runt hundens fötter. Använd stöveln för hundar när du
går på promenad.

”Det är endast en äkta Medical Pet Shirts när det står

på den!”

Besök www.medicalpetshirts.com för att läsa mer om veterinärtillämpningar, storlekstabeller med mera.
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