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Boka in
årsmöte
2019!
Om du inte redan gjort
det är det nu hög tid
att strecka för 5–7 april
nästa år. Då blir det
årsmöteshelg på
Solvalla.
Årets höjdpunkt. Även
nästa år kommer årsmötet
att hållas på Solvalla.

Årsmöte 2019
– Vi tycker att det
fungerade bra där. Lokalerna är bra. Allt finns
inom räckhåll, både
föreläsningssalar, festlokal
och stallar att ha tävlingar
i. Nu vet vi också vad vi ska
tänka på och vad vi kan
förbättra till nästa år, säger
ordförande Mats Holmstedt.
Islandshästar och Reining
kommer att stå på programmet.
När detta skrivs är vi i
början på oktober men
när du får tidningen i din
brevlåda är vi redan inne i
december.
Arbetet med att planera
allt pågår för fullt.
För att hålla dig uppdaterad; håll utkik på
hemsidan. Där kommer vi
kontinuerligt att lägga ut
nyheter allt eftersom saker
och ting faller på plats.
Vi ser fram emot ett
spännande årsmöte 2019!

Lyckliga! Lärlingslandslagets medlemmar var

Lyckliga2! Från vänster: EFFA:s prisutdelare Peter
otroligt glada över sin fjärdeplacering. Från vänster Kristiansen, lagkapten Niklas Pettersson och lagses Jonathan Olsson, Christoffer Asklöf, Johannes medlemmarna Per Nilsson, Martin Bruks, Rickard
Sandsten Atlasson och Linus Lundgren. Till höger Svärd och Simon Bodner. 
Foto: Landslaget
Peter Kristiansen från EFFA.

Lagkaptenen om prisutdelningen på VM:

”Känns lite som Nobelmiddag”
Det var mycket stil och
inte minst känslosvall när
priserna under årets VM
delades ut.

Det blev bra resultat för de
svenska lagen som deltog i VM
i Stoneleigh i september. Lärlingslaget blev 4:a i sin lagklass
(av nio lag) och Landslaget kom
5:a i 90 minuters skoningsklass.
Båda lagen kom 6:a totalt.
Lagkapten Niklas Pettersson
minns tävlingen med värme.
– Mitt bästa minne från tävlingarna är prisutdeningen, när
lärlingarna fick veta att de var
fjärdeplacerade. Den spontana
glädjen de visade där var som
om de var vinnare. Vilka killar!
Vilka känslor de visade! säger
Niklas Pettersson.
Själva ceremonin beskriver
han som väldigt högtidligt.
– När man kommer in där på
prisutdelningen pratar de om
forna kolleger och respekten för
dem. Man går in i led och det
är väldigt högtidligt. Det känns
lite som en Nobelmiddag. Det
är stil på det. Alla har kavaj och

slips och det är kanske inte så
man ser hovslagare annars, om
man säger så. Vi är oftast skitiga, skrattar Niklas.
På söndagen vann Simon
Bodner klassen Bästa modellsko för hela dagen.

“Det är alltså vuxna
karlar som står och
blir väldigt berörda.”
– Det är ärofyllt det. Det är
inga pengar i det här utan det
är bara äran. Man tror det inte
men det är alltså vuxna karlar
som står där och blir väldigt
berörda. Det är stort att få de
där plaketterna. Stoltheten som
kommer fram och att man får
ett bevis för alla de här timmarna man har lagt ner.
– Själva grejen också med
landslaget är ju att vi fortbildar
oss. Vi har uttagning i januari
och sen börjar de här träffarna.
– Att som lagkapten få se
lärlingarna och laget utvecklas
och verkligen bli ett lag och tän-

ka på varandra, att vara med på
den här resan, det är... Jag tror
inte man kan förstå hur mycket
det är värt förrän man har varit
i den sitsen, säger Niklas.
Uppskattat SHF-stöd
SHF står bakom landslaget
och har sponsrat med pengar
och landslagströjor. Dessutom
har en hel del pengar kommit
in via de auktioner som hållits
på årsmötet och under SM. Totalt blev det 68 560 kronor.
– Det viktigaste för oss är att
vi kan erbjuda lärlingarna ett
ekonomiskt bidrag. När man är
lärling och kanske går i skolan
har man kanske annars inte de
ekonomiska förutsättningarna
för att åka på en tävling.
Det är mycket kostnader i
samband med träningar och
annat runtomkring. En person
som ställer upp i landslaget får
räkna med att betala en hel del
ur egen ficka.
– Stödet från SHF känns otroligt bra och det betyder mycket
för oss, säger Niklas som hälsar
och tackar alla som bidragit.

Lisa Olsson

Agneta
Karlsson
Norström
Läns‑
veterinär
på Gotland
Foto: Lena
Hultberg

Veterinärtips:
Fotografera
hästarna mera
Journalkoll. Det var år 2015
länsveterinär Agneta Karlsson
Norström var och kontrollerade Fredrik Strange. Och
hon minns det fortfarande.
– Ja, jag minns att jag var
väldigt nöjd med deras
journalföring och framförallt
det här digitala sättet de skötte
det på. Han var först med det
och det är därför jag minns
det, säger hon.
– Man ska kunna ta fram
uppgifterna lätt och det kunde
de verkligen när det är digitalt.
Om det är ett okomplicerat
fall är det helt okej att skriva
”Helskoning utan amärkning.”
– Man ska inte krångla till
saker och ting.
Ta en bild av hästen
En svårighet tror hon kan
vara att säkerställa vilket djur
det är man behandlar.
– De tog ju bilder på
hästarna. Det var ju ännu
smartare än pass, det var ju
nästan bättre än bäst, säger
Agneta om hovslagarna hon
kontrollerat.
Man ska kunna spara
journaler i fem år och man ska
kunna ta fram dem snabbt.
De ska inte heller kunna
göras oläsliga. Även där
fungerar det utmärkt att sköta
journalskrivandet digitalt.
Hon efterlyser något slags
digitalt system som alla skulle
kunna använda, någon färdig
digital mall att fylla i.
Har du något gott råd till
villrådiga hovslagare?

– Ja, att man kollar så att alla
uppgifter finns med. Datum,
tidpunkt, anamnes, diagnos,
behandling, anledning till
behandlingen med mera.

Lisa Olsson

Han har stenkoll på journalerna
Är du redo när länsveterinären knackar på dörren?
Plötsligt en dag ringde
det i telefonen. Det var
länsstyrelsen som ville
komma och göra en koll.
– Jag blev lite skakis,
erkänner Fredrik Strange.
Går du och våndas inför ett
eventuellt besök av länsveterinären? Har du koll på din
journalföring? Skulle du klara
en inspektion?
En av dem som fått besök
av länsveterinären är Fredrik
Strange, hovslagare på Gotland. Besöket skedde år 2015.
Det var föranmält; de ringde
cirka en vecka innan de dök
upp. Länsveterinären ville kolla hur han skötte sin verksamhet och även hur han hanterade smittskydd och rutiner
kring hygien.
– Det blev ingen snabbstädning av bilen utan det blev lite
mer städning om man säger
så, skrattar Fredrik.
Skämt å sido så tycker han
ändå att besöket var helt okej.
– Det var inte så skrämmande. De tittade igenom
mina journalanteckningar och
kollade att jag följde de direktiv som gäller.

Kollad.

Fredrik
Strange
har fått
påhälsning
av länsveterinären.

“Det blev ingen
snabbstädning utav
bilen utan det blev
lite mer städning, om
man säger så”
Fredrik har valt att inte ta
passnumret på hästarna. Istället har han med sig en chipläsare och läser av chipnumret
för att säkerställa hästens identitet.
– Det var okej att göra så.
De tyckte det var smart, säger
Fredrik.
Extra ombyte kläder
När det gäller smittskydd och
hygien har han också några
tips.
– Jag har extra ombyte kläder
med mig som jag skulle kunna kasta i en sopsäck om det
skulle behövas.

5 bästa tips
Fredrik Stranges

l För journalanteckningar i

en anteckningsapp i mobilen.
Spara i molnet.

l Chipläsare i bilen.
l Extra ombyte kläder, vid
smitta.

l Handsprit. Och Virkon, för

att kunna sterilisera skor och
däck.
l Gör det inte krångligare än
det är!

Dessutom har han handsprit
och tvättmöjligheter.
Har du ändrat något i dina
rutiner efter besöket?

– Nej, faktiskt inte.

Har du något tips till andra?

– Jag tycker en journalföring
är en bra anteckning. Jag vet
att det är omdiskuterat men
jag skriver ingen novell om
varje häst utan jag gör det
väldigt lätt. Det blir en hjälp i
vardagen.
Hur skriver du?

– Jag skriver ”utan anmärkning, ua, helskoning” till
exempel. Om kunden säger
något, som att hästen varit öm

Krav på att skriva journal
Skriva journal, ska det
vara nödvändigt?
Ja, om man är av Jordbruksverket Godkänd
hovslagare så är man
skyldig att föra journal.

Så hur ska en journal skrivas
för att vara korrekt?
Adrian Vallin är handläggare
inom djurens hälso- och sjukvård på Jordbruksveket. Enligt
honom har verket inte tagit fram
några exempel på hur man ska
skriva.
– Det är vissa uppgifter som
ska vara med. Sen kan det

skilja sig från fall till fall exakt
vad som bör finnas med.
– Det ska framgå vilket djur
det handlar om, vilken sjukdomshistoria som finns, och
vad som har gjorts och inte
gjorts så att det går att följa vad
djuret har fått för behandlingar.
Förstå vad som har hänt
– Vad som står i journalen
kan variera för varje enskilt fall.
Det beror på situationen, vad
det är för historik, vad upplever hovslagaren på platsen.
Sen blir det upp till länsstyrelsen att avgöra om det relevanta finns med så att man ska

kunna förstå vad som har hänt.
Journalens syfte är nämligen
det; att man ska kunna förstå
vad det är som har hänt.
Varför skriva journal?

– Det är dels för ens egen skull,
för att man ska kunna hålla
koll på varje enskilt djur, hålla
reda på problematiken hos de
olika djuren så att man har koll
nästa gång man kommer och
behandlar samma djur. Det
blir som en jobbdagbok för ett
djur. Dels om man hamnar i
Ansvarsnämnden för att någon
kund inte är nöjd. Då väger det
som står i journalen mycket

i höger bakknä så skriver jag
det och dagens datum. Passeller chipnummer och om den
har några avvikelser i benen,
om den kanske är tåtrång, hastrång, parallellförskjuten eller
något annat.
Vad är det konstigaste du
har skrivit?

– Det konstigaste?… att det är
en jävla häst! skrattar Fredrik.
Fredrik skriver i en anteckningsapp som heter Evernote,
som han har i mobilen.
Han tycker det fungerar alldeles utmärkt.
– Jag ringde till länsstyrelsen
under mitt tredje år på utbildningen och frågade om man
kunde göra så och de sa att det
var helt okej.
– Jag tyckte att länsstyrelsen
inte alls var ute efter att fälla
mig på något sätt utan de ville
bara se till att allt fungerade.
Jag tycker de var väldigt trevliga och förstående också att vi
kanske inte kan byta alla kläder
inför alla besök och så där, det
vore ju orimligt.
– Jag blev lite fundersam när
jag fick samtalet att de skulle
komma och kolla mig, ja,
jag blev lite skakis. Men nej,
det var faktiskt inte så farligt,
avslutar Fredrik Strange.

Lisa Olsson

l Vad är en journal?

Definitionen av en journal
enligt Jordbruksverket:
”Dokumentation i löpande
ordning om konsultationer
rörande ett visst djur eller
djurgrupp inkluderande röntgenbilder, remisser, remissvar,
analysuppgifter och liknande
samt andra dokument eller
datafiler som har medicinsk
anknytning till djuret eller
djuren som journalen avser.”
journalen innehålla
Journalen ska innehålla
hästägarens namn, adress
och telefonnummer, hästens
kön, ålder och identitet.
Vid varje behandling ska man
skriva in datum, tidpunkt,
eventuell sjukdomshistoria,
status, i förekommande fall
diagnos samt typ av behandling. Hovslagarens namn ska
också framgå.

l Gäller bara

Utan anmärkning. För Fredrik Strange gick Gotlands länsvet-

erinärs Agneta Karlsson Norström inspektion bra. Hon var mycket
nöjd med det hon fick se och tyckte Fredriks lösningar med digital
journal var föredömlig.
Foto: Sophia Tollebrant

tyngre än vad både djurägare
Påläst.
Adrian Vallin,
eller hovslagare har att säga.
– Journalen har ett tungt handläggare
bevisvärde. Det är en säkerhet inom djurens
hälso- och
för djurhälsopersonalen. Är
sjukvård.
det noggrant nedtecknat vad Foto: Emma
man har gjort så är det det som
Larsson
gäller, då ifrågasätts inte det av
nämnden.
– För hovslagare skulle jag
normalt säga att det är så att
man äger sin egen journal.
– Själva journalen är hovslagaren inte tvungen att lämna
till kunden. Många gör det och

Journalföring

l Det här ska

– av flera olika anledningar

Om kunden vill ha ut journalen, vad gäller då?

Veta mer

”Journalen har ett
tungt bevisvärde.
Det är en säkerhet
för djurhälsopersonalen”

det är inget problem, men man
är inte tvungen att lämna ut
den, säger Adrian Vallin.
Men det finns undantag. Om
man jobbar vid en myndighet,
till exempel distriktsveterinärerna och i viss mån också Universitetsdjursjukhuset SLU.
– Då är journalen en allmän
handling och om någon begär
att få den så blir det en sekretessprövning, så då gäller lite
andra regler. Men den hovslagare som jobbar som egen
företagare eller vid en klinik
äger sin egen journal och behöver inte lämna ut den till

Godkända hovslagare
Kraven på att journalföra
gäller bara djurhälsopersonal, det vill säga bara av
Jorbruksverket godkända
hovslagare. På den som skor
utan att vara godkänd vilar
inga krav på journalföring.
l Journaler ska sparas i
fem år från dagen för den
sista journalanteckningen om
hästen.
Källa:
Jordbruksverkets hemsida
Reglerna som finns för journalföring
finns på Jordbruksverkets hemsida.
www.https://www.jordbruksverket.
se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/journalforingmedmera

andra än länsstyrelsen och
Ansvarsnämnden.
Kunden kan alltså inte begära
att få själva journalen, om man
som hovslagare inte vill dela
med sig av den. Däremot har
kunden rätt att få ett så kallat behandlingsbevis där det framgår
allt som gjorts och iakttagits.
Länsstyrelsen kan genomföra
slumpmässiga kontroller av
hovslagares journaler.
– Det har de full rätt att göra,
säger Adrian Vallin.
Och då kan det ju kännas
skönt att ha ordning i journalerna.
Lisa Olsson

Fixa inloggning Meddela din
på hemsidan
nya adress
Sök Hovslagare. Vi vill
påminna alla som ännu inte
skaffat ett konto på hemsidan att göra det. Instruktioner till hur du gör har du
fått hem i brevlådan i början
av oktober. Dessutom finns
informationen i förra numret
av Hovslagarmagasinet.

Adressändring. Om du
flyttar behöver vi ha din
nya adress. Skicka ett mejl
till: kansliet@
hovslagareforeningen.se
Detsamma gäller om du
vidareutbildar dig. Hör av
dig så vi kan uppdatera i
”Sök hovslagare”.

Prestigefylld medalj
till Per Nilsson
Per Nilsson tilldelades den
åtråvärda medaljen från The
Worshipful Company of
Farriers.
Medaljen delas ut till
hovslagare som bedöms hålla
en genomgående hög klass i sitt
yrkesutövande och detta är
bara femte gången hittills som
den delas ut till någon utanför
Storbritannien.
Allt utspelade sig på
hovslagartävlingen vid
Stjärnhovs Säteri i Södermanland i början av oktober.


Foto: Beatrice Österberg

Clinic på K1. Clinicen med Michael Woods och Aksel

Vibe om skoning vid hårda underlag och om tips och trix i
vardagen lockade 28–30 personer till K1 i Stockholm en av
sommarens sista dagar. 
Foto: Camilla Johansson

Vi frågar

Enkät: Thomas Estrin

1. Vad gör du/ditt företag om tio år?
Johan Mård,
Vingåker
– Jag
har väl
tänkt att
eventuellt
söka mig
till någon
klinik eller
lärartjänst
så småningom, för att
slippa flänga runt i
dåliga stallar när jag blir
äldre. Jag tycker det är
mycket viktigt med vidareutbildning. Jag tycker
det borde vara obligatoriskt för Godkända
hovslagare.

Anders Hilding, Gnosjö
– Jag
hoppas
ha vidareutvecklat
möjlighet
att ta
emot
specialskoningar
hemma i egen smedja,
samt ha lärt mig mer
om hästens muskulära
funktion över knät för
att kunna hjälpa till och
analysera stelheter och
ojämnheter i rörelse. Vidareutbildning är viktigt
både för yrket och för
mig som individ, för att
inte tröttna.

2. Hur ser du som hovslagare på att ständigt utvecklas och vidareutbilda sig??
Jenny Wiman,
Västerlanda
– Om tio
år hoppas
jag att bolaget har
vuxit och
förknippas med
kvalitet och kunnande.
Utveckling är det som
håller bort tristessen och
skapar glädje i jobbet
även när det är 100
procent luftfuktighet och
snålblåst.

Vad tycker du att vi ska skriva om?
Skicka tips eller önskemål till:
redaktionen@hovslagareforeningen.se
Senaste nyheterna hittar du på:
www.hovslagareforeningen.se

Pinge Andersson, Nykil
– Gissar
att det
inte ser så
annorlunda ut än i
dagsläget.
Jag har
tursamt
hittat en
behaglig balans där
jobbet fortfarande känns
underhållande efter
25–30 år. Jag har byggt
upp den kundkrets och
de hästar jag trivs med.
Vidareutbildning är
jätteviktigt. Hantverket
absolut men även det
kollegiala nätverket är
viktigt att underhålla.

Nina Eriksson, Lindome
– Om tio
år hoppas
jag att
kroppen
är okej
och att
jag fortfarande
är en lika
intresserad hovslagare.
Utbildning är viktigt för
hästarnas skull och för
min motivation. Jag har
sett tävlandet som ett
sätt att utbilda mig, men
tiden finns inte längre
så nu går jag kurser och
följer med duktiga kollegor/vetrinärer som kan
granska och ge input.

