Hur har du det på jobbet?

Jag trivs bäst
när alla

bidrar
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Gustaf Svensson är chef
veterinär på Blå Stjärnan,
som är ett icke vinstutdelande
djursjukhus. Ett faktum som
skapar trygghet både hos per
sonal och kunder, menar han.
Du är chefveterinär på Blå Stjärnan
sedan årsskiftet efter att ha jobbat som
klinikchef på kirurgkliniken i sex år. Vad
vill du med ditt jobb?
– För mig är det viktigt att vi
bedriver vård av hög kvalitet och i det
begreppet ingår att vi bemöter
kunderna och deras djur med respekt.
Det är personalen som åstadkommer
kvaliteten. Därför jobbar jag för att alla
ska trivas, känna att jobbet är menings
fullt och att det är viktigt att göra ett
bra jobb varje dag. Det är lätt att köpa
den bästa utrustningen, men att få
personalen att prestera på topp är en
utmaning.
Hur ser dina arbetsdagar ut?
– Halva tiden jobbar jag kliniskt på
kirurgpolikliniska mottagningen eller
med operationer. Om det är något
klurigt kirurgortopediskt fall brukar
jag bli inkopplad. Den andra tiden
jobbar jag långsiktigt med att förbättra
verksamheten. Det handlar om att
driva utvecklingsprojekt, sitta i möten,
vara bollplank, se till att vi har rätt
kompetens, rätt utbildning, rätt
schemaläggning och kvalitet i det
vardagliga.
Du arbetar på ett sjukhus som inte är
vinstdrivande och som ägs av en stiftelse.
Hur påverkar det verksamheten?
– Den vinst vi genererar återinves
teras i verksamheten. Det är en skön
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känsla att vi enbart är till för djurens
väl och ve och inte för att ägaren ska
maximera sin vinst. Ägarformen
skapar trygghet hos oss som jobbar på
sjukhuset och innebär att vi kan ge en
vård som håller hög kvalitet. Vårt
sjukhus har valt en annan tydlig väg
än övriga stora djursjukhus i landet.

kursverksamhet, Blå Stjärnan Akademin.
Hur tänker du om det?
– Vi har mycket kompetens i huset
och att dela med sig av kunskap är ett
bra sätt att främja djurs hälsa. I vår
roll som oberoende aktör tycker jag
det är viktigt att vi är med och sprider
kunskap.

Betyder det att Blå Stjärnan ligger i
framkant när det gäller djursjukvård?
– Absolut! Allra bäst är vi på akut
intensivvård, bilddiagnostik och
kirurgi. När det gäller vissa ortopediska
ingrepp som höftprotes till hund och
katt och brosktransplantation för
osteokondros känner jag inte till något
sjukhus som ligger längre fram än vårt.

När trivs du bäst på jobbet?
– Det är när jag ingår i en grupp
som jobbar med ett komplicerat fall,
där alla har olika kompetens och
bidrar med sin unika kunskap så att vi
lyfter varandra och skapar ett bra
resultat.

Ett sjukhus i framkant är alltid på jakt
efter personal med spetskompetens,
eller?
– O, ja! Vi letar både i Sverige och
internationellt. Där underlättar det för
oss att kompetenta veterinärer gärna
vill jobba med avancerade fall i
kreativa miljöer.
Har Blå Stjärnan något konto för djur till
människor som inte har råd med
djursjukvård?
– Ja, vi har fonderade medel. Det
skapar en god känsla hos personalen
att vi kan göra det.
Blå Stjärnan har även egen

Är det någon del av jobbet som du inte
trivs med?
– Jag tycker inte om att möta en
kund som inte är nöjd och jag vet att
vi inte har gjort ett så bra jobb som
jag vill att vi ska göra.
Tar du med dig jobbet hem?
– Det händer, men då handlar det
nästan alltid om problem som jag inte
kan släppa.
Har du någon förebild i yrket?
– Min första mentor, professor Jim
Tomkinson på Missouri State
University. Från honom har jag fått ett
evidensbaserat förhållande till yrkes
rollen. Det är hårda fakta som gäller.
Inte vad man känner eller tror.
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