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Urval vad som erbjuds
på Husaby Hästklinik
• Hältutredning
• Röntgen
• Ultraljud
• Gastroskopi
• Tandvård
• Besiktning
• Gynekologisk utredning
• Hudutredning
• Luftvägsproblem
• EKG
• Blodprovsanalyser
• Kirurgi
• Hovslageri
• Vaccination
• Shockwaveterapi
• Equiterapi
• Remissinstans bildavläsning
• Träning
• Mobilt videoendoskop
• Mobilt EKG

HISTORISK MARK
Att det funnits hästar i Husaby under
väldigt lång tid finns beskrivet i historieböckerna.
Men det har knappast varit fler än nu.
Över 6.000 fyrbenta patienter kommer
nämligen på besök till Husaby Hästklinik
årligen.
Expertis, tillgänglighet och nöjda kunder är nyckelord som bidragit till en häftig
utveckling av verksamheten.
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Husaby är annars mest känt för att det på
900-talet byggdes Sveriges första biskopskyrka där Olof Skötkonung döptes. Församlingen har också fått många ”följare”
eftersom det är just i Husaby kyrka som Arn
Magnusson möter sin Cecilia Algotsdotter i
Jan Guillous trilogi Vägen till Jerusalem.
Men googlar du på Husaby idag så dyker
Husaby Hästklinik upp överst i söklistan.
Trots att företaget startades upp så sent
som 1 mars 2010.
Fyra veterinärer; Henrik Nyberg, Karin
Näsvall, Torunn Mehammer, Anna-Karin
Sandberg och så agronomen Per Johansson
låg bakom det synnerligen lyckade iniativet.
– Vi hade jobbat ihop i lite olika
konstellationer tidigare och vårt
huvudmål var att skapa en egen
klinik som vi kunde vara stolta
över. Det har fungerat mycket
bra samtidigt som det alltid finns
saker som kan utvecklas ytterligare, säger Per Johansson.
Husaby växte snabbt. När
Åke Svanstedt flyttade till USA
köptes Bjertorp, med träningsanläggning och veterinärklinik.
Skara Hästakut togs över för
drygt ett år sedan och tidigare i
år köptes 51 procent av Bergsåkers Hästklinik.
– Att få möjligheten att påverka
utvecklingen och att känna stolt-

heten över nöjda kunder, det är den huvudsakliga drivkraften, säger Henrik Nyberg.
Husaby Hästklinik med syskonkliniker
inhyser numera hela 15 veterinärer, flera av
dem med spetskompetens som sticker ut.
– Vi bygger verksamheten på hög
kompetens och att vi ligger i framkant
gällande den tekniska utvecklingen. Inom
bilddiagnostik har vi några av de bästa
veterinärerna i norra Europa, men jag vill
ändå framhålla helheten som vår främsta
tillgång. Våra veterinärer jobbar hela tiden i
team, säger Per Johansson.
Vilket innebär att det från diagnos till

’

Vi vill vara så
kompletta som möjligt
för våra kunders bästa

MED LJUS FRAMTID
behandling av fyrbenta vänner kan erbjudas högsta kvalitet. Dessutom finns det
flera dagar i veckan kirurgspecialister på
operationsavdelningen som tillhör Sveriges
främsta.
– Vi vill vara så kompletta som möjligt
för våra kunders bästa. Och då gäller det
inte enbart veterinärer, utan vi har även
equiterapeuten Charlotta Lindgren här fyra
dagar i veckan, osteopaten Magnus Lindén
är knuten till oss precis som hovslagaren
Jimmy Wendt och den olympiska ryttarinnan och tidigare huvudläraren i dressyr på
Ridskolan Strömholm, Eva-Karin Oscarsson, säger Anna-Karin Sandberg.

Bara på Husaby Hästklinik passerar det
6.000 patienter årligen.
– Där är 85-90 procent sporthästar och
fritidshästar. På Bjertorp däremot har vi
85-90 procent travhästar.
Besökarna kommer från Sundsvall i norr,
till Malmö i söder, Oslo i väst och Mälardalen i öst. Men framförallt kommer det
fyrbenta på besök från Värmland, Närke,
Halland, Småland, Öster- och självklart Västergötland.
– Skara Hästakut är öppen dygnet runt,
sju dagar i veckan 365 dagar om året. Att
erbjuda den servicen känns självklar, hästar
är precis som människor – det är sällan
de blir sjuka under kontorstid,
säger Henrik Nyberg.
Och på Husaby Hästakut
Skara finns de två ledande hästkirurgerna i Sverige idag.
– Dipl ACVS Laura Hirvinen
och Dipl ECVS Bengt Ronéus
genomför cirka 425 operationer
med narkos per år, vilket är ett
gott erkännande, säger AnnaKarin Sandberg.

son, Henriette Larsen, Linda Sedström och
Josefine Ivehag.
– Vi har valt att sponsra yngre förmågor
på väg upp. Det är som svårast i början i
den här sporten och där kan vi hjälpa till,
samtidigt som Husaby Hästklinik får chansen att synas, säger Per Johansson.
Och de promotar samtidigt historisk
hästmark med spännande framtidsutsikter.

Husaby Hästklinik gör inga
hembesök, men dyker ändå
upp på travbanorna. Många har
fått se ryggtavlan på kusk- och
ryttarlöften som Sofia Adolfsson, Kim Eriksson, Sofia AronsSULKYSPORT NR 19-2017 | 13

