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Veterin
när i mobillen?
Djurbranschen är en bransch i stadig tillvääxt. Tradition
nella yrken ökar och nyya tjänster fö
ör
S
någraa år tillbaka kan man få en veterinäärmedicinsk
landets djurägare tiillkommer. Sedan
ning av sin häst,
h
katt elle
er hund via en app i sin mobiltelefo
on. Hur funkkar det?
bedömn
vetare, tanddläkare,
FirstVett, ett företagg med ett flerrtal svenskaa veterinärer, beteendev
sjukgym
mnast och an
ndra experte
er som försääkringstagarre hos såväl Agria som SSveland
djurförssäkring kan anlita inom ramen för ssin försäkrin
ng.
a
för llindrigare ty
yper av skad
dor och sjukkdomar som
m inte är i
Vanligasst är att videeotjänsten används
akut beh
hov av sjukv
vård, till exe
empel hudprroblem av ollika slag, ma
ag-/tarmprooblem eller hälta.
h
- Hun
nd, katt och smådjur harr kunnat anvvända FirstV
Vet sedan ok
ktober 20166, berättar Svelands
S
vd A
Anette Henrriksson, och häst tillkom
m i februari i år. Bland våra försäkriingstagare står
hun
nd för 74 % av
a besöken, katt för 20 % och småd
djur för 4 %.
uderades i djurförsäkri
d
ngen ökar användninge
a
en markant fför varje må
ånad.
Sedan tjänsten inklu
Det är exxceptionelltt, säger Anettte Henrikssson, ökningeen ligger på 300 % undeer andra hallvåret
2017.
dit sina kund
der veterinäära tjänster via telefon i mer än 25 år via
Agria djurförsäkring har erbjud
d är en inkkörd kanal är
ä den fortfarande aktiv parallellt med
m att
Telefonvveterinären. Eftersom det
FirstVett introducerades under förra året.
- B
gt positivt occh uppskattaat. Genom attt visa
Bemötande bland våra kunder har varit väldig
een bild på det sjuka elle
er skadade d
djuret digitaalt blir det lä
ättare att besskriva vad som
s
har
h
hänt och få rätt hjälp, sä
äger Pernillaa Melander, kommunikationsansvaarig på Agria
a.
boka tid och få råd, diagn
nos och evenntuellt remiiss oftast
Dygnet rrunt, alla veeckans dagarr kan man b
inom nåågon timme, i telefonen,, surfplattan
n eller datorn.
psdjur är en framtidsbra
ansch, vilkett Djurbranscchens Yrkessnämnd kunnnat konstattera i ett
Sällskap
flertal kartläggningar. Antalet yrkesverksa
y
amma uppsk
kattas till ca 20.000 perssoner i omk
kring
öretag; en ök
kning med drygt
d
30 % p
på fem år! Veeterinär i mobilen är baara en av de senaste
7.000 fö
tjänsterna som und
derlättar det svenska dju
urägandet.
a
sig av tjänsten FirstVet, gör klokt i att lägga in allaa uppgifter om
o sig
Tips: Deen som vill använda
och sinaa djur innan det händer något. Så alllt det praktiiska är klartt om olyckann är framme
e och
man snaabbt behöveer hjälp.

Pressko
ontakt Djurb
branschenss Yrkesnäm
mnd:
Ulf Uddm
man, ordförrande, 08-79
95 30 10 elleer 070-752 36
3 30

Djurbranschens yrkesnämnd representeraar arbetsliveet och är ett nätverk för att bevaka och
o
gemensamm
ma frågor, sa
amt främja uutbildning och rekrytering inom "djuurbranschen
n
driva g
utöverr lantbruksd
djur och hästt". DYN företträder medleemsorganisa
ationer inom
m zoofackhan
ndel,
djurpa
arker, djursjjukvård, förssäkringsbolaag, avel och uppfödare,
u
utbildningso
u
organisationer,
djurskkydd och dju
urhem samt fackförbund
f
d.
www.djuryn
n.se

