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Vi planerar
ett rejält 50nUVÀUDQGH

T

änk att det snart gått
hela 50 år sedan SHF
år 1972 startades, med
syftet att bland annat förbättra villkoren för hovslagarna
och höja statusen på yrket.
Och tänk, vad mycket som
har hänt under de här 50
åren!

Ordförande har ordet
Givetsvis ska vi fira vårt
jubileum under festliga
former och planeringen är i
full gång.
Som framgår av artikeln
här intill vill regeringen titta
på möjligheterna att skydda
titeln hovslagare. Jag vill
verkligen tipsa dig som har
en tvåårig utbildning att
hoppa på SHF:s fortbildning.
Den ger dig möjlighet att, när
du är klar, ansöka hos
Jordbruksverket om att bli
godkänd.
I det här numret har vi
också tittat närmare på
Djurens hälso- och ansvarsnämnd, där vår medlem
hovslagarmäster Chrichan
Ivarius är en av ledmöterna.
På grund av coronarestriktionerna har styrelsen tyvärr
sett sig tvungen att ställa in
det tänkta fysiska höstmötet.
Istället har vi börjat planera
för någon form av digital
träffa med intressant och
matnyttigt
innehåll.
Ta väl hand
om er!
Mats
Holmstedt

Ordförande
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Hovslagare kan
bli skyddad titel
Varför är så få hovslagare intresserade av att ansöka om
att bli godkända hovslagare?
Det undrar regeringen som
nu tillsätter en utredning för
att se över bland annat det.

Utredningen ska göra en översyn av lagstiftningen om djurens
hälso- och sjukvård. Bland annat ska man titta på hur djurhälsovården har påverkats av de
nya regler som infördes år 2010,
då bland annat titeln Av Jordbruksverket godkänd hovslagare
infördes. Man ska också undersöka framtida behov av olika
yrken inom djurhälsovård.
När det gäller hovslagare är det
främst två frågor som ska belysas:
Det begränsade inresset av att ansöka om godkännande samt
möjligheten av att eventuellt göra
hovslagare till en skydad titel.
I instruktionerna till utredaren
skriver regeringen att det enligt
Jordbruksverket i slutet av år
2020 fanns cirka 425 godkända
hovslagare i Sverige. Regeringen
konstaterar att det inte finns

några säkra uppgifter om hur
många hovslagare det finns i
landet men att det sannolikt rör
sig om flera tusen personer som i
olika omfattning yrkesmässigt
verkar som hovslagare.
Få godkända hovslagare

Den nya lagen som infördes
2010 har nu funnits i elva år.
Ändå är det inte fler än cirka 425
personer som ansökt om att bli
godkänd hovslagare. Därför ger
regeringen nu utredaren i uppdrag att analysera bakgrunden
till ”det relativt begränsade intresset bland hovslagare att ansöka om godkännande”.
I förarbetena till lagen som infördes 2010 påpekade regeringen att det, efter en tid, borde
göras en förnyad prövning av
hovslagaryrket, som skulle innefatta ”att se över om hovslagare ska omfattas av bestämmelser om legitimation och om
yrkestiteln hovslagare bör skyddas”.
I det nu aktuella direktivet till

utredaren konstaterar regeringen att ett skydd för yrkestiteln
hovslagare skulle påverka de
som idag arbetar som hovslagare
utan att tillhöra djurhälsopersonalen. Rätten att utöva ett yrke
får endast begränsas för att
skydda angelägna, allmänna intressen och aldrig enbart i syfte
enbart att ekonomiskt gynna
vissa personer eller företag. Det
finns alltså motstående intressen
att beakta vid ett övervägande
om skyddad titel för hovslagare,
konstaterar regeringen.
Regeringen vill att frågan ses
över och ber utredaren ”bedöma
behovet och effekten av att, med
hänsyn till bland annat hur bemanningen skulle påverkas,
skydda yrkestiteln hovslagare
och om yrket i så fall bör regleras
genom legitimation”.
Lisa Olsson
Här kan du läsa regeringens
direktiv till utredaren:
https://www.regeringen.se/
rattsliga-dokument/
kommittedirektiv/2021/06/
dir.-202142/

6LVWDFKDQVHQDWWKLQQDEOLJRGNlQGKRYVODJDUH
Är du lärlingsutbildad eller
har du gått en tvåårig hovslagarutbildning? Då finns fortfarande chansen att hinna komplettera din utbildning och
kvalificera dig till att kunna ansöka om titeln godkänd hovslagare.
Ännu gäller Jordbruksverkets
övergångsregler men 1 januari
2026 stängs den möjligheten.

Därefter krävs en treårig utbildning för att kunna bli godkänd
hovslagare. Genom att gå SHF:s
fortbildning kan du alltså fortfarande kvalificera dig för att bli
godkänd. Vi kommer att starta
en ny omgång så fort coronarestriktionerna så medger. Är du
intresserad? Anmäl dig till:
kansliet@hovslagareforeningen
.se

Mer om Jordbruksverkets
|YHUJnQJUHJOHUÀQQVKlU
https://djur.jordbruksverket.se/
amnesomraden/djur/
djurhalsopersonal/arbete
inomdjurenshalsoochsjuk
vard/hovslagare.4.32b12c7f1
2940112a7c800010402.html
Här kan du läsa om SHF:s
IRUWELOGQLQJRFKDQPlODGLJ
https://hovslagareforeningen.
se/anmalan/
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Gotland nästa
på Holmstedts
landsturné
RESFEBER. SHF:s ordförande
Mats Holmstedt har lovat
åka runt i landet och träffa
hovslagare från norr till
söder. Förra besöket
skedde i Borlänge och nu
är det Gotland som står
på tur.
– Jag fick väldigt bra
feedback sist när jag var
i Borlänge. Sommaren är
slut och det är lika bra att
köra igång nu för jag tänker åka till många ställen,
säger Mats.
Vad står på agendan på
mötena?

– Jag vill träffa hovslagare ute i landet. Många
vet fortfarande inte vad
Hovslagareföreningen gör
och vad det finns för möjligheter i föreningen när
man är medlem. Jag vill
träffa dem och berätta om
allt som vi gör för vi gör ju
lite mer än ett årsmöte. Det
är huvudgrejen och som en
följd av det så hoppas jag
ju att vi får nya medlemmar också.
Kan man kalla det en
värvningsturné?

– Ja, exakt, så är det. Med
lite upplysning om vad vi
pysslar med. Och så kommer det alltid upp en massa
frågor från folk som jag
förhoppningsvis kan svara
på, avslutar Holmstedt.

Anmäld till ARN
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Bästa rådet: Svara alltid – för din egen skull
Att bli anmäld till ARN är
ingen katastrof. Om det
skulle hända dig är det
bästa rådet: Svara alltid
när ARN hör av sig!
Det är inte alltid hästägaren
är nöjd med hovslagarens arbete. En del hästagare väljer
då att vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, förkortat ARN.
När ARN behandlar ärendet vill nämnden inte bara
ha hästägarens version utan
också få hovslagarens syn på
händelsen. Men ibland struntar den aktuella hovslagaren i
att svara när ARN hör av sig.
Konsekvensen av att inte svara
blir att ARN helt och hållet
grundar sitt beslut på det som
hästägaren berättat.
Båda parternas version
Rasmus Kaneberg är juridikstuderande vikarie på ARN.
Han förklarar gången såhär:
– Om du blir anmäld hit och
vi tycker att det är tillräckligt
mycket för att ta upp fallet, så
skickar vi all information som i
detta fall hästägaren har skickat in vidare till motparten, i det
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“Det är bra
att svara ARN för på
svara listan vill inget
företag hamna”

anmälaren så är ju risken stor att
vi väljer att besluta efter det.
ARN agerar som en mellanhand. All information som den
anmälda företagaren skickar
in måste ARN ge till anmälaren och den anmälandes svar
skickas ut till företagaren.
– Det blir som att de bollar
fram och tillbaka, säger Rasmus Kaneberg.

Vill ha dokumentation
När nämnden anser att den
9HZT\Z2HULILYN har fått in tillräckligt mycket
Q\YPKPRZ[\KLYHUKL]PRHYPL information för att kunna
fatta ett beslut i ärendet hålls
ett sammanträde. Med på det
mötet är jurister, både från
ARN och andra myndigheter
eller byråer och sakkunniga
inom området. De inblandade
Om en företagare struntar
parterna är inte närvarande.
i att svara. Vad händer då?
– Det ska finnas både en juri– Har företagaren inte svarat disk och en praktisk sida i
inom tre veckor är vi snälla och bedömningen, säger Rasmus
skickar ut en påminnelse och ger Kaneberg.
dem tre veckor till. I den påmin– Vi går igenom fallet tillsamnelsen och även i första utskicket mans och kommer fram till ett
så står det tydligt att om de inte gemensamt beslut.
kommer in med ett svar så kan
Hur värderar ni utsagorna
nämnden fatta beslut på den som ni har fått in?
information vi fått in och har vi
– Ett bra argument är ju
då bara fått in information från något du kan skicka in och

Undvik ”Svarta Listan”
Ingen företagare vill hamna på tidningen Råd &
Röns svarta lista. Om det
går så långt finns det ett
enkelt sätt att slippa:
Följ ARNS: beslut!
Två gånger om året skickar
ARN, på begäran, en lista på
företag som inte har följt ARN:s
beslut till tidningen Råd &
Rön (R&R).
Maria Wiezell är konsumentvägledare på Råd & Rön.
– Att hamna på Svarta Listan
ger mycket så kallad ”bad will”

frågar både anmälaren och
företagaren hur det har gått.
– Om företagaren inte har
följt ARN:s rekommendation
inom sex månader så riskerar
man att hamna på så kallade
svarta listor. Konsumentorganisationer, till exempel
Råd & Rön, brukar höra av sig
och vilja få statistik från oss en
gång i halvåret och så hamnar
man på deras svarta lista.

här fallet hovslagaren. Sen har
den som är anmäld, hovslagaren, tre veckor på sig att svara,
om den bestrider eller om den
medger anmälarens krav.

och kan på en liten ort sänka
ett företag, säger hon.
Därför är redaktionen på Råd
& Rön noggrann med att listan
ska vara korrekt.
– Vår lista är till för att varna
konsumenter, inte för att straffa företagare, betonar Maria
Wiezell.
Råd & Rön kontaktar både
anmälaren och det anmälda
företaget. Och de ger sig inte.
Får de ingen kontakt via mejl
försöker de med brev och går
inte det heller så ringer de.
Ibland är ARN:s beslut så
kallade tredskobeslut, det vill

säga ARN har inte fått tag på
näringsidkaren utan man har
fattat beslut baserat bara på
vad anmälaren säger.
– Då jagar vi verkligen företagare med ljus och lykta för
att de ska få chansen att rätta
till sin situation.
R&R frågar om företaget tänker följa beslutet eller om de
redan gjort det. Om det är så
slipper företaget svartlistningen. I annat fall hamnar
företaget på Svarta Listan.
– Företagen ges alltså en ordentlig chans att rätta till sitt
fel innan de hamnar på listan,

Vilket är ditt råd till företagare som blir anmälda?

TA TAG I SAKEN. 6TK\PU[LZ]HYHYNrY(95WrHUTpSHYLUZ\WWNPM[LY6TK\ZLUPU[LMSQLY
(95!ZYLRVTLUKH[PVUYPZRLYHYKP[[MYL[HNH[[OHTUHWrÅLYHVSPRHZrRHSSHKLZ]HY[HSPZ[VY+pY
]PSSPUNL[MYL[HNOHTUH
ha stöd för. Bara text faller
lite löst. ARN ser gärna att
det parten hävdar finns dokumenterat på något sätt och

det ökar ju naturligtvis bevisvärdet.
ARN:s beslut är bara en rekommendation. En företagare

har alltså ingen skyldighet att
följa rekommendationen.
– Men de flesta gör det.
ARN följer upp alla fall och

– Det är bra att svara när ARN
hör av sig, för det är inte bra
att hamna på svarta listan. Där
vill inget företag hamna. Men
just att få en anmälan på sig är
ingen fara i sig. Det är bättre
att svara och argumentera för
sin sak och försöka vinna än
att bara strunta i det, avslutar
Rasmus Kaneberg. Lisa Olsson

– följ nämndens beslut!
understryker Maria Wiezell.
– Men en del företagare säger
rätt ut: Jag skiter i er tidning,
jag tänker aldrig betala! De är
ju jättelätta att sätta upp på
Svarta Listan.
Ibland väljer konsumenten
att stämma företaget inför
domstol. Det vanliga i så fall är
att det blir en förlikning, det
vill säga att man kommer överens innan det går så långt som
till en dom. Då händer det att
konsumenten känner sig
pressad att gå med på något
som kanske är hälften så stor
ersättning som i ARN:s beslut.

GER RÅD.
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”’Jag skiter i er tidning.
Jag tänker aldrig betala!’ De är ju jättelätta
att sätta på listan”

UR NUMMER 5, 2018.
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I sådana fall sätter R&R ändå
upp företaget på sin lista då
man anser att företaget inte
har följt ARN:s beslut och konsumenten har varit tvungen att
gå till domstol.
Finns flera listor
Det företag som hamnar på
Svarta Listan ligger kvar där i
två år, såvida företagaren inte
ångrar sig och följer ARN:s
beslut. I så fall är det bara att
kontakta R&R så tas företaget
bort från listan.
Är det vanligt att hovslagare hamnar hos er?

– Nej, det är sällsynt, säger
Maria Wiezell.
Man ska vara medveten om
att det finns flera så kallade
svarta listor. Och alla som publicerar listor kontaktar inte
företagen innan listorna publiceras.
– Jag får många samtal från
arga näringsidkare som säger
att deras företag ligger på listan
trots att de rättat sig men då är
det inte vår lista de ligger på
utan någon annan lista, säger
Maria Wiezell.
Så ett gott råd blir alltså:
Följ ARN:s beslut! Lisa Olsson

Alla hovslagare, godkänd eller
inte, kan bli anmälda till
Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Om ARN hör av sig
[PSSKPNÄUUZKL[IHYHL[[YrK!
Svara ARN!!! Om du inte
svarar går ARN på
anmälarens version. Om du
sen inte följer ARN:s beslut
och rekommendation riskerar
du som företagare att hamna
på ARN:s Svarta lista!
Vi har tidigare skrivit om detta.
Vill du läsa mer så hittar du
[PKUPUNLUWrOLTZPKHUÅPRLU
TLKSLTZZPKVY[PKUPUNLU+\
behöver vara inloggad.

9DULQWHRUROLJI|UDQVYDUVQlPQGHQ
Ställas till ansvar, få en
erinran eller bli tilldelad en
varning. Ingen vill hamna i
ansvarsnämnden. Men, OM
du skulle bli anklagad för
något så är ansvarsnämnden
en plats där ditt ärende blir
hanterat av specialister!

A

tt bli ett ärende i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är väl ingen
dröm för någon. Men så länge
man inte gjort något allvarligt
fel så är det en stor fördel att
hamna där.
Det anser Hovslagarmäster
Chrichan Ivarius, som har suttit
med i nämnden sen 2013. Han
är den enda av nämndledamöterna som är hovslagare
och enligt honom finns det ingen anledning att frukta nämnden.
– Nej, tvärtom! Det är en förmån att få hamna hos oss, säger
Chrichan.
”Har aldrig sett en hov”

BÄSTA TIPSET 5.

Ofta när man ska sätta
ner hoven på en häst man
arbetar med så släpper man
bara hoven och hästen hittar själv sin balans.
Men för en gammal häst,
som kanske är stel och har
lite ont här och där, kan
det bli en obehaglig överraskning när hoven plötsligt
utan förvarning släpps rätt
ner i golvet.
Om man istället för att
släppa håller kvar taget
om hästens ben tills den
fått hoven i golvet slipper
hästen bli överraskad. Den
kan då hitta sin balans, den
blir tryggare och därigenom
lugnare, vilket underlättar
arbetet för hovslagaren.

3U|YDUEDUD
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– Om man blir anklagad för
något på felaktiga grunder ser
ansvarsnämnden att djurägaren
har fel och att den godkände
hovslagaren har gjort allting
korrekt. Och då blir det ingen
påföljd.
Alternativet till att hamna i
nämnden är att djurägaren vänder sig direkt till tingsrätten,
vilket torde vara mer vanskligt,
då de i tingsrätten sällan har
specialistkompetens för behandling av djur.
Dock så kan djurägaren gå direkt till tingsrätten, utan att
passera nämnden med sitt
ärende, om djurägaren tror att
denne har något att vinna på
det.
– Drar man upp samma
ärende i en tingsrätt där de som
ska döma inte vet vad som är
fram och bak på en häst, och
aldrig har sett en hästhov… då
blir det troligtvis väldigt rörigt
och fel beslut kanske tas,
förklarar Chrichan.

”Ska man bli fälld
i ansvarsnämnden
då ska man ha gjort
ett grovt misstag.”
Chrichan Ivarius

Nämnden består av 14 personer: stordjursveterinärer, smådjursveterinärer, jurister, lantbrukare,
djursjukgymnast,
djurskötare,
djursjukskötare
och en godkänd hovslagare.
Alla dessa har tillsammans en
mycket bred kompetens och erfarenhet av behandling av djur.
Ansvarsnämnden avgör ungefär 225 fall om året. Normalt
sett har nämnden möte fyra dagar om året. En eller två månader innan varje möte får
ledamöterna i nämnden ut en
bunt handlingar om cirka 800
sidor som ska läsas igenom.
Vanliga ärenden när det gäller
häst är kolik men det förekommer allt från sårskador till vaccinationer, där djurägare anser
att veterinärer har handlat fel.
Djurägare kan via internet

3 bästa tips
Chrichan Ivarius

för att slippa påföljd

OVar noga med din journal-

föring. Skriv vad du ser, vad
du gör och hur du bedömer
det.
OTa ansvar för det du eventuellt orsakat.
OTa hjälp eller lämna vidare
till någon annan det du inte
själv kan eller klarar av.

fylla i en anmälan till ansvarsnämnden. Djurägaren redogör
där för vad den tycker är fel.
Anmälan kommer sen in till
nämnden. Nämnden kontaktar
i sin tur den som är anmäld och
så får den anmälde svara och ge
sin syn på saken och om den
har något att tillägga. Allt sker
skriftligt.
– Det kan ta en sju åtta
månader innan brevväxlingen
är slut.

En erinran eller en varning
är en skriftlig påföljd, där
en varning är starkare. Det
berättar juristen Annelie
Svensson, som är sekreterare i ansvarsnämnden.

Det finns ingen ”lista” där
djurägare kan se vem som fått
en påföljd men man kan höra
av sig till nämnden om man vill
veta om någon fått en erinran.

Journalen väger tungt

När man kommit dithän att
det inte kommer in mer material sätts det ihop till ett ärende
som tas upp på ett möte i ansvarsnämnden.
– Då läses hela journalen igenom och nämnden följer noggrant vad som har hänt och
varför, säger Chrichan.
Journalen väger tungt när
nämnden avgör ärendena. Med
hjälp av den kan nämnden ofta
reda ut om det hela är gjort på
ett korrekt och bra sätt, eller om
fel har begåtts.
Det är alltså viktigt för godkända hovslagare att föra journal över det man gör.
– Skriv vad du ser, vad du gör
och hur du bedömer det,
uppmanar Chrichan.
– Journalföringen kan säkert
göras bättre av många. Är man
godkänd hovslagare så är man
djurhälsopersonal och då är
man skyldig att skriva journaler. Det är journalen som är
räddningen när man hamnar i
trassel, säger Chrichan.
Två har fått en erinran

I de hittills knappt tio fall som
rör godkända hovslagare har de
i de allra flesta fall friats av ansvarsnämnden. I två fall har
godkända hovslagare fått erinran. Det ena fallet handlade om
en godkänd hovslagare som
hade behandlat en fånghäst fel.
– Veterinärer på ett djursjukhus hade anmält fallet till

Kan man få hur många varningar som helst?

ALLA KAN GÖRA FEL. Misstag är oundvikliga. Men om man begår ett fel så gäller det att ta hand om det.

Man kan inte bara strunta i att man skurit hål i sulan och åka hem, säger Chrichan Ivarius. (Hästen och
hovslagaren på bilden förekommer inte i artikeln.)
Foto: Pixabay

aktuell länsveterinär, som i sin
tur hade anmält den godkände
hovslagaren. Hästen hade kommit in till djursjukhuset och sett
hemsk ut på hovarna.
– Den godkände hovslagaren
blev fälld av nämnden. Anledningen var att hovslagaren med
enkla medel kunde ha gjort mer
för att hjälpa hästen, till exemAGNETA
KARLSSON
NORSTRÖM
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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.
 ""
"    

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

  
 

     

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.
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“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.
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Dessutom har han handsprit
och tvättmöjligheter.
       
     

– Nej, faktiskt inte.
   

– 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.
  

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

 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.
 

– 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.
  
    


– 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
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– 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
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tyngre än vad både djurägare
PÅLÄST.
!
eller hovslagare har att säga.
– Journalen har ett tungt '!
bevisvärde. Det är en säkerhet $!"
'"-
för djurhälsopersonalen. Är
"$%(!
det noggrant nedtecknat vad #
man har gjort så är det det som
!""
gäller, då ifrågasätts inte det av
nämnden.
           

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
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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

journalföring och konkreta,
praktiska tips om hur man kan
underlätta den kan du läsa på
OLTZPKHUÅPRLUTLKSLTZZPKVY
tidningen. Du behöver vara
inloggad. Har du inget konto
och vill ha hjälp att skaffa ett så
mejla kansliet:
kansliet@hovslagareforeningen.
se

pel remitterat den vidare, vilket
denne inte gjorde.
– Om man är djurhälsopersonal så har man ett ansvar när
man åker ut till ett djur som är
sjukt. Då kan man inte strunta i
att göra en åtgärd för att hjälpa
djuret och det var det som var
problemet här.
Det andra fallet gällde en anmälan om att en godkänd hovslagare tappat humöret och låtit
det gå ut över hästen. Även i
detta fall beslutade nämnden
att tilldela den anmälde hovslagaren en disciplinpåföljd i form
av en erinran.
Får göra fel

– Det är mänskligt att göra
misstag. Alla gör fel ibland, det
är oundvikligt. Om du till exempel skulle skära hål i sulan på
en häst så att det kommer blod
och du behandlar det efter bästa
förmåga, lägger på ett bandage
och tar hand om hästen tills det
läker ut, då tar du ju hand om
skadan. Skär du hål i sulan och

struntar i det och åker därifrån,
då kan du säkert räkna med en
påföljd om ärendet hamnar i
nämnden, säger Chrichan.
Vad gör man om man som
godkänd hovslagare kommer
ut till en häst och inte vet vad
man ska göra eller inser att
man inte är rätt person att
göra det som krävs?

– Då får man ju remittera vidare, till någon som kan och vet
vad som ska göras. Det är bara
att säga att ”det här är jag osäker
på, jag vet inte riktigt vad jag
ska göra, ni måste söka hjälp
någon annanstans”. (se fotnot
nedan)
– Jag brukar säga såhär: Ska
man som godkänd hovslagare
bli fälld i ansvarsnämnden då
ska man ha gjort ett grovt misstag, säger Chrichan Ivarius.
Lisa Olsson
Fotnot: Den godkände hov-

slagaren måste ha både så
kallad formell och reell kompetens för det arbete som skall
utföras.

– Ja, ifrån nämndens sida kan
man det. Men alla ärenden går
också till Jordbruksverket; dels
får de yttra sig i alla ärenden,
dels får de alla besluten, säger
Annelie Svensson.
Om en legitimation eller ett
godkännande ska återkallas så
är det bara Jordbruksverket
som kan göra en anmälan till
nämnden för att få det prövat.
Utöver de knappt tiotalet anmälningar där nämnden har
friat eller fällt, har det kommit
in anmälningar där nämnden
inte prövat anmälan i sak. Det
kan till exempel handla om att
den anmälde hovslagaren inte
varit godkänd hovslagare.
– Nämnden kan bara pröva
dem som har ett godkännande
eller legitimation av något slag,
inte till exempel en receptionist
eller en djurvårdare, säger Annelie Svensson.
Anmälan kan även innehålla
annat formellt fel, till exempel
att den som anmält inte haft
hästen i sin vård vid tillfället då
den anmälda händelsen inträffade. I sådana fall avvisas anmälan. Det händer också att
den som anmält väljer att ta
tillbaka sin anmälan.
Läs mer om ansvarsnämnden
på www.vetansvar.se
Här kan du se vilka som sitter
i nämnden och hur ett ärende
behandlas.

SHF fyller (NRQRPLVNUnGJLYQLQJ Gesäller
nU²GHW JUDWLVI|UPHGOHPPDU och mästare
i Blå Hallen
VNDYLÀUD
Som medlem i SHF är man
JUBILEUM. Nästa år är det 50
år sedan föreningen
startades, vilket alltså
skedde 1972. Det ska
naturligtvis firas rejält!
Styrelsen har tillsatt en
arbetsgrupp som är i full
gång med arbetet.
Bland planerna
finns en stor fest
och en speciellt framtagen logga som
uppmärksammar jubileet.
Personer som betytt
mycket för föreningen
genom åren kommer också
att uppmärksammas.

Miljonregn
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STIPENDIER. 45 stipendiater
får dela på över 1,4 miljoner
kronor när Fabrikör J.L.
Eklunds Hantverksstiftelse
delar ut årets stipendier.
80,5 procent av stipendiaterna är kvinnor.
– Vad jag vet har det inte
varit någon hovslagare som
sökt i år, säger Hantverkarnas kommunikationschef,
Caroline Eriksson.
– Till exempel de som ska
gå tredje året på Hovslagarutbildningen, de kan söka
stipendiet på våren innan
höstterminen och då eventuellt få pengar till tredje året.
– Man får ungefär 30 000
kronor per person. Pengarna
kan användas till det man
behöver, höga materialkostnader eller annat.
Nästa chans att söka är
våren 2022.

Från och med i höst kommer Hantverkarna att kunna
erbjuda medlemmar ekonomisk rådgivning.

En ekonom som ska arbeta
med medlemsfrågor och ge
rådgivning, har anställts.

automatiskt medlem även hos
Hantverkarna vilket innebär
att alla SHF:s medlemmar kan
få ekonomisk rådgivning.
Sedan tidigare finns även
möjlighet att få gratis juridisk
rådgivning via Hantverkarna.

1XÀQQVP|MOLJKHWDWWERND
lägenhet på Gran Canaria
Längtar du efter solen?
Coronarestriktioner eller ej,
för den som vill och vågar är
bokningen till Hantverkarnas
semesterlägenheter på Rocas
Rojas, Gran Canaria, öppen.
Man kan göra bokningsförfrågan via mail, telefon och

hemsidan. Det finns fortfarande lediga tider.
Du hittar bokningen här:

https://www.hantverkarna.
se/medlem/
semesterlagenheter-pagran-canaria

FESTLIGHETER. Är du en av
dem som väntat med att
hämta ut ditt gesäll/mästarbrev för att få uppleva
stämningen i Blå Hallen i
Stockholms stadshus?
Hantverkarna planerar för
att kunna ha utdelningen
där den 3 november i år.
Evenemanget anpassas
efter gällande restriktioner.
– Vi håller oss uppdaterade på vad som händer
men det kan bli så att vi har
det utan publik. Om det blir
ett tak på kanske 300 personer, då är det bara gesäller
och mästare som får
komma. Då livesänder vi
utdelningen över nätet,
säger Caroline Eriksson.

Vi frågar: Hur sköter du tidsbokningen med dina kunder?

Mattias
Landelid,
Rävlanda
– Jag ringer
upp mina
kunder och
bokar in en
tid när det är
dags att sko.
En del kunder
ringer själva
när det är dags
att sko men
till 90 procent
är det jag som
håller reda på
skoperioderna.
Jag har gjort
så här sedan
jag började
sko och det
har fungerat
kanon!

Elina
Wedberg
Veddige
– Jag bokar
alltid in mina
kunder direkt.
När jag är på
plats, så fort
jag har skott
klart så bokar vi
in en ny tid i kalendern. Det är
det som funkar
bäst, tycker jag.
Om mina
kunder vill ha
tag i mig kan
de både ringa,
sms:a eller mejla. Men det är
få som mejlar,
det är vanligare
med sms eller
att de ringer.

Anders
Norman
Hällingsjö
– Jag har
Hippocratessystemet. Det
innebär att
jag kan göra
fakturan, skriva
journal och
boka in ny tid
till kunden i direkt anslutning
till skoningen.
Kunden får
en bokningsbekräftelse på
sms och en
påminnelse
dagen innan
nästa besök.
Att få gjort
journalen direkt
är jättebra!

Jessica Hassel
Bro
– Tre dagar i
veckan skor
jag på klinik
och då sköter
receptionen
bokningarna.
När jag skor
privat så bokar
jag in nästa
skoning när
jag är på plats.
Utöver det så
sker bokning via
sms, på arbetstid vardagar.
Jag har aldrig
med telefonen
inne i stallet när
jag skor. Den
ligger i bilen och
då är det sms
som gäller.

Vad har du varit med om?
Har du något intressant, lärorikt, upprörande, roligt
eller dråpligt som du vill dela med dig av till kolleger?
Skicka tips eller önskemål om artikelinnehåll till:
kansliet@hovslagareforeningen.se

Fredrik Råberg
Björbo
– Jag bokar
ny tid direkt
när jag skott.
Men till mina
större kunder
som stuterier,
travstall och
ridskolor, mejlar
jag ut en tid.
Jag sätter mig
på fredag eftermiddag och går
igenom vilka
det är dags för
och så meddelar jag dem
en tid. De brukar alltid kunna.
Det är mest att
de ska se till att
rätt hästar är på
plats.

Zola Runsten
Skepplanda
– Jag bokar
en ny tid direkt
när jag har
skott klart.
Om en kund
vill kontakta
mig brukar
de oftast
ringa. Jag har
telefonen på
ljudlöst och
ser jag att det
är någon kund
som jag vet
bara brukar
ringa när det är
akut så svarar
jag självklart.
Annars brukar
KLÅLZ[HZRPJRH
ett sms och be
mig ringa upp.

Missat tidigare
medlemssidor?
Ingen fara. Logga in på
hemsidan så hittar du
medlemssidorna från
2017 och framåt där.

