
 

  
 

Visa webbversion  

UDS informationsbrev mars  
Jag vill börja med att berömma er för att ni alla kämpar på och gör ert bästa i en 
annorlunda och svår tid. Tillsammans har vi bästa tänkbara förutsättningar för att klara 
detta! UDS har stabsläge vilket innebär att ledningen fattar nya beslut varje dag för att 
skapa en fungerande och trygg arbetsmiljö. 
 
Vi ber er alla att ha tålamod med information om hur allt kommer att lösa sig. Det är en 
extraordinär situation och vi gör vårt bästa för att fatta rätt beslut och säkra en god 
kommunikation i organisationen.  
 
Varma hälsningar, Maria Engedahl 
 
OBS! Du hittar även breven på Common/Gemensamt i mappen:  
"P - Administration -> Informationsbrev UDS" 
 

 

 

MEDBORGARE OCH KUND  

 

 

Coronakommunikation  
UDS kommunicerar löpande med djurägare och remittenter. Den senaste veckan gick vi 
ut med information till remitterande veterinärer att det kan komma att bli lite längre 
väntetider.  
 
Till allmänheten och djurägare kommunicerar vi frekvent via Facebook och vår webbplats.  
 
Till alla på UDS och berörda på KV informerar vi så snart vi har uppdaterad och relevant 
information. Glöm inte bort att varje dag besöka sidan: https://internt.slu.se/corona  

 

 

 

 

Inställda kurser  
Ledningen har beslutat att ingen från UDS 
deltar i kurser, evenemang eller liknande till 

 Inställd fotografering  
Vi räknar med att det kommer att bli några 
tuffa veckor med många sjukskrivningar. 

 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465E40764144584270414759/41445A4474414A51467847405143
https://one-lnk.com/x1eGVx8vzu3S8JWauMj9JnSohwik76KGX3TrAf6B5x3AkV-RSlOKW8if1AbcjnAbmnS-5X5sFbjOQFxUAAr8qRg6w/x1eYgmUF9YX8D7u-RA3B5dyApClc1_LRbKtAHum9jTu7rU_CQDmv-WoToiiuilCrTcBWo6grXvqKjmqbxgV0dUNpB8tyqsxTPJ2Hdd5UPlkmg63Cg7VGHu_q4XtEAS1K7U5lojXhFuSCqtKLmwx0UcSBA/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


och med den sista april.  
 
Vi har avbokat allt hos VeTA-bolaget och 
VeTA-dagarna är inställt i år.  
 
Just nu fokuserar vi på att följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt att 
även fortsättningsvis ha en fungerande och 
bra djursjukvård.  

På grund av detta har vi fattat ett beslut att 
vi flyttar fram den planerade 
fotograferingen.  
 
Alla medarbetare måste få så goda 
förutsättningar som möjligt att fokusera på 
vår mest prioriterade uppgift just nu, att 
bedriva djursjukvård.  

 

 

EKONOMI  

 

 

Bättre än budget  
Trots ”vabruari” lyckades vi få ett ekonomiskt resultat över budget för februari – mycket 
bra gjort! Att visa en positiv trend betyder mycket i vår relation till hela SLU. Utöver hårt 
arbete har även allas ansträngning för att minska slöseri betydelse.  
 
* Tänk efter en extra gång vilket material du använder 
* Öppna en lagom stor förpackning, minska svinnet 
* Det finns billigare och dyrare bandage, kontrollera att du använder rätt för ändamålet.  
* Samordna beställningar för att slippa onödiga frakt- och fakturakostnader 
* Tänk igenom vad du beställer, prata ihop er om rätt material  

 

 

PRODUKTION  

 

 

Coronarelaterat  
Varje klinik har tydliggjort sina prioriteringar 
så att eventuella neddragningar görs med 
de minst djursjukvårdskritiska delarna 
första. Vår akutverksamhet med dygnet-
runt-öppet har högsta prioritet.  
 
Våra produktionsrelaterade stora projekt 
kommer att påverkas av nuvarande läge 
med covid-19, vi håller på att se över 
tidplanerna.  

 Journalsystemet  
Vi förbereder byte till nytt journalsystem då 
Trofast är gammalt och kommer att gå ur 
tiden. Ett modernare journalsystem ge oss 
stora fördelar med enklare arbetssätt, 
bättre stöd för debitering, triagering, 
bokning och mycket annat. Men det 
kommer att bli ett tufft arbete innan vi är 
klara. Själva införandet av nytt 
journalsystem börjar under hösten 2020.  

 

 

Flödesanalys smådjur  
Patientflödesprojektet har tagit fram ett 
nuläge där alla hinder för ett ännu bättre 
patientflöde och minskat slöseri har 
identifierats. Resultatet har presenterats för 
ledningen inom UDS och KV.  
 
Syftet med flödesarbetet är flera – att 
minska slöseri, att skapa en bättre 
arbetsmiljö och att förbättra 
patientsäkerheten.  

 TILLSAMMANS  
Tillsammans-projektet rullar på enligt plan, 
se mer information här.  
 
Vi hoppas att inom kort kunna presentera 
ett färdigt förslag på ledningsfunktioner 
VH/KV/UDS för att leda och styra vårt 
gemensamma uppdrag. Det här är en 
nyckelfråga i ett kommande avtal mellan 
VH och UDS.  

https://one-lnk.com/x1eGVx8vzu3S8JWauMj9JnSohwik76KGX3TrAf6B5x3AkV-RSlOKW8if1AbcjnAbmnS-5X5sFbjOQFxUAAr8qRg6w/x1ePdEfAsrv3MhIefF0m8STWMbUtKS5nz4nkFfGqrebYM-DfGeA6E09wvFLNyZKZseIcC5XADMP7QC6rrXCZfk0brhiTrAjgjH9lJRCG86DKJGwMx2LTmBriIpRFrpwwI7VIrZlBEWNVlfxzRIannYuZw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 
Nästa steg är att ta fram ett önskat läge för 
2022 och därefter tester som ska provas i 
klinisk drift. Dessa kommer att testas innan 
sommaren, även Hästkliniken kommer då 
att beröras.  
 

 

 

UNDERVISNING OCH FORSKNING  

 

 

Inga studenter...  
Regeringen har beslutat att stänga universiteten och bedriva undervisning på distans. För 
samhällskritiska utbildningar ges undantag och dit hör veterinärer och djursjukskötare. 
Detta innebär att vi kommer att fortsätta att ha studenter på UDS med prioritet för de som 
strax tar examen. Vi återkommer med mer information.  

 

 

MEDARBETARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra jobbat!  
Vi har redan haft många arbetsamma 
månader med sjukdom och kort om folk i 
kliniken. Många signalerar trots detta om 
det stora engagemang som finns för att 
hantera även denna knepiga situation.  
 
Tusen tack!  

 HURRA!  
Vi har fått tre nya Diplomates inom 
Bilddiagnostik. Det är Carolina Nilemo, 
Justyna Ostrowska och Virginie Fouriez- 
Lablée som klarade den sista och 
ansträngande examen inom den 
europeiska specialistexamen för veterinär 
bilddiagnostik under sista veckan i januari.  
 
Det är en stor prestation och vi på UDS är 
mycket stolta över er. GRATTIS!  

 

 

Vi på UDS  
* Välkommen till Monika Domberg som 
börjar som veterinär på Smådjurskliniken 
den 23/3. 

 Från administrationen  
* Möten och betalning: I den senaste 
informationsundersökningen var det flera 
som önskade få betalt om du kommer in till 

 



 
* Välkommen till Vansessa Bettembourg 
som under april tom mitten av juni kommer 
att arbeta 50 % på Smådjurskliniken. 
 
* Välkommen till Linda Wright, kirurg som 
genomgått en ECVS residency i kirurgi och 
klarat en del av examinationen i år, som 
börjar den 16/3 på Hästkliniken. Linda 
kommer att tjänstgöra på 40 % (hon är 60 
% hos Marie Rhodin i hennes 
forskargrupp). Planen var ursprungligen att 
Linda skulle ha en op-dag/vecka och ingå i 
den kirurgiska beredskapen. Med 
nuvarande läge kommer hon framför allt att 
vara i beredskap, dels som kirurg men 
också som narkossköterska. Ett mycket 
uppskattat tillskott i vår nuvarande 
situation! 
 
* Ingela Johansson och Lena Hindersson 
på Smådjurskliniken går i pension efter 
låååång och trogen tjänst. Dessa 
fantastiska tjejer ska naturligtvis hyllas 
vilket vi gör den 17 april.  
 
* Caroline Hultqvist, veterinär 
Smådjurskliniken, ska flytta till Gotland och 
arbetar sin sista dag den 27 mars, stort 
tack för den här tiden.  
 
* Zandra Lindell Modin, TA på bild, kommer 
att sluta hos oss, stort tack för den här 
tiden. Zandra kommer att börja på Albano.  
 
* Emilia Axnér, djursjukskötare på bild, tar 
en time out från UDS för en temporär tjänst 
inom en annan sektor. Vi hoppas att Emilia 
är tillbaka hos oss i början av nästa år.  
 
* Justyna Ostrowska kommer att avsluta 
sin tjänstgöring på bild och återvända till 
sitt hemland Polen, hon avslutar sin tjänst 
den 24/4 .  
 

t.ex. personalmöten trots att du är lediga. 
Så fungerar det redan idag. Du får betalat 
för den tid som du deltar i möten som du är 
kallad till. 
 
* Läkarintyg, sjukvårds- och 
läkemedelsersättning: Underlag och 
kvitto lämnas till Madeleine Eilertsen, på 
UDS administrationen. Från och med nu är 
det endast ärenden som gäller friskvård 
som ska skickas till löneenheten. 
 
* Adressändring: Kom ihåg att ändra i 
dina uppgifter i Primula så att utskick från 
personalavdelningen kommer rätt. 
 
* Avklarad examen eller andra intyg som 
ska registreras din anställning lämnas till 
Madeleine. 
 
 

 

  

 

 
Redaktör: Li Hedenström, 018-67 19 22  

   

 


