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Vi har ställt några frågor till en av våra medlemmar, denna gång 
träffade vi Karin Råberg från Blekinge Smådjursklinik.  

 

- Hur påverkas Er verksamhet av Coronapandemin? Vi har vår verksamhet i 

full gång men har fått anpassa oss efter rådande regler – vi låter våra kunder i 

möjligaste mån vänta utomhus medan vi undersöker deras djur och vi 

försöker hålla avstånd. Vi har anställt extra personal för att kunna hantera 

våra patienter utan den hållhjälp vi i vanliga fall har av deras ägare. I dessa 

dagar när många har fått minska kontakten med andra människor och hållit 

sig isolerade ser vi åter hur mycket det betyder att ha ett husdjur. För många 

människor är husdjuret kanske det enda sällskapet man har. Husdjuret ger en 

mening och en anledning att hålla igång och få dagliga rutiner i en värld som 

annars kännetecknas av mycket oro och osäkerhet. Det är en stor efterfrågan 

på valpar och kattungar just nu vilket väcker en viss oro för oss inom 

veterinärbranschen av olika anledningar. Dels är vi lite rädda att den kraftiga 

efterfrågan kan leda till en ökning av insmugglade valpar som transporteras 

till Sverige under vidriga förhållanden och som kan föra med sig smittor och 

sjukdomar till oss. Dels kan det leda till att oseriösa uppfödare kan få en 

bättre marknad och massproducera hundar/katter av föräldradjur som kanske 

inte alltid lämpar sig för avel. Att alltid kolla upp att den valp/kattunge 

kommer från en seriös uppfödare som man kan besöka och där man själv kan 

se att uppfödningen skett i bra miljö av sunda föräldradjur är ett tips som vi 

önskar att många följer. Dessutom är det bra att noga fundera igenom att 

man har möjlighet att ta hand om det djur man skaffar även om situationen i 

Sverige återgår till det mer normala och man inte kan/får arbeta hemma i 

samma utsträckning längre.  Man bör även sätta sig in i vad det är för 

hund/katt man skaffar sig och se över om deras mentalitet och typ är sådan 

som passar bra i den livssituation man själv befinner sig i.  

- Vilka frågor anser du KFH ska jobba med för ett bättre företagsklimat i 

kommunen? Vi är ett mindre företag som inte har så många kontakter med 

vare sig kommunen eller med andra företag i kommunen. Att hitta ett forum 

eller kontaktnät där man kan samlas kring en eller flera frågor kring 

företagande eller mentorskap skulle kanske gynna flera mindre företag som 

brottas med likartade frågor. 

- Vilka frågor är viktiga för ditt företags utveckling? Att Karlskrona är en 

kommun som är attraktiv och dit man kan tänka sig att flytta är viktigt för att 

vi ska få kompetent personal som vill bo och arbeta här. Sociala medier är 

viktiga områden som har större och större betydelse för oss i vårt dagliga 

arbete och i vår kommunikation med våra kunder. Det allra viktigaste för oss 

annars är att vi fortsätter att hela tiden satsa på utveckling och utbildning 

inom veterinärbranschen för att kunna ge våra patienter och kunder den 

bästa vård vi kan.  

 

CAMILLA HÄR, 

I mina första ord till er medlemmar i februari, skrev jag att> jag ser med 
tillförsikt fram emot att samverka med er, lyssna in på vad ni önskar och 
sedan föra dialog med kommunen och andra parter för att vi tillsammans 
ska jobba för en sund utveckling i Karlskronas näringsliv. Av 2020 önskar  
jag många fina samarbeten, nya möjligheter och ny kunskap. Ser fram  
emot våra möten framöver < 
Och det började bra, med många möten och nätverkande, samarbeten 
startades upp och jag hade fått till en relevant budget. Där och då visste  
vi inte hur Covid-19 skulle utvecklas, så ambitionen fanns att köra på  
enligt plan. 
I mina ord i juni, så var det mesta inställt, korttidsarbete var ett faktum och 
det var mestadels digitala möten. Nya samverkansformer växte fram, som 
Support Karlskrona, där vi i efterhand ser att det viktigaste vi organisationer 
gjorde tillsammans, var att skapa trygghet för oss som bor och arbetar i 
Karlskrona. Vi tog fram dekaler, skyltar, annonsering och filmer som ger 
uppmaningen, att hålla avstånd och vara rädda om varandra. Ur styrelsen 
bildade vi en mindre arbetsgrupp, Strategi & Framtid. När aktiviteter som 
innebär att större antal människor träffas ställs in, för att vi tar ansvar i att 
minska smittspridning, så ger det oss tid att se framåt. Vad är KFH:s Vision 
och vilka Mål är realistiska att jobba med för att nå den visionen? Vad vill ni 
medlemmar med föreningen? Vilka frågor är viktiga för att er verksamhet 
ska fungera och må bra? Dvs Vilka frågor är viktiga för er i avseende 
förbättring? 
Vi på kansliet, tillsammans med styrelsen, har arbetat fram en 
enkätundersökning som vi hoppas att de flesta av er vill svara på.  
Era svar kommer sammanställas och bli ett viktigt underlag för  
föreningens utvecklingsarbete. 
Ny prognos efterhand månaderna går, känner jag mig trots allt trygg med 
årets utfall. Ovisshet i hur vi kan garantera trygghet i samband med 
arrangemang. funderingar på om man tar Rätt eller Fel beslut, låta känslor 
eller förnuft bestämma? Ja, det är minst sagt en annorlunda tid att förhålla 
sig till för oss alla. Jag är ändå glad att höra, efter att ha pratat med några 
av er, att det börjat gå tillbaka till det normala ute i verksamheterna.  

Under tiden vi alla håller ut och håller i, för att minska risken för en ökad 
smittspridning, ger det oss tid att jobba med förbättringsarbete! 

 

 

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS 

MEDLEMSNYTT 
SEPTEMBER 2020 

Har du begränsat med plats i din egen konferens- eller 

kontorslokal? På Bredgatan 12, har vi en stor festvåning 

där du enkelt kan genomföra dina utbildningar och 

konferenser med ett tillräckligt och säkert avstånd mellan 

sittplatserna. Vi städar lokalen noggrant och ser till att du 

kan genomföra ditt evenemang på ett tryggt och bra 

sätt! Kontakta oss för mer information och för att boka.   

Hyr vår konferens- och festvåning! 

 

Var med och tyck till! 

Vi vill utveckla KFH! Så passa på 

att göra din röst hörd genom att 

delta i vår enkätundersökning. Har 

du egna idéer och tankar tar vi 

gärna emot det också!  

Ny möjlighet att gå utbildning i styrelsearbete!  

Rätt fokus den 2/11. Plats: Karlskrona  

Anmälan och mer info: www.styrelseakademien.se 

http://www.kfh.se/
https://docs.google.com/forms/d/1oBZZmT7c44-vBfUQhR5Hx4DNOHAIuboxO9VIHvSYoys/edit

