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Förra året sålde 
Arne Adolfs-
son sitt livsverk 
Norsholms Djur-
vårdscenter AB 
till Djursjukhus-
gruppen. 

arbetsliv

Hur har du det på jobbet,

Arne
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NAMN: Arne Adolfsson
YRKE: Chefsveterinär, 
klinikchef och vd
ARBETSPLATS: Norsholms 
Djursjukhus i Östergötland
SPECIALKOMPETENS: 
Ortopedisk kirurgi på hund 
och katt, rehabilitering
ÅR I YRKET: 38
EGNA DJUR: Inga 
just nu, men en ny 
labrador står på 
önskelistan.

Adolfsson?
Hur känns det att ha sålt sitt livsverk?

– Det var en konstig känsla i början, 
för jag har varit med sedan starten 1987 
och ensam ägare sedan 1998. Men det 
finns mycket att vinna på att ingå i en 
koncern. Framför allt kommer det att 

finnas resurser till en fortsatt utveck-
ling av både djursjukhuset och vår 

filialklinik i Kneippen. Nu får jag 
hjälp med administrationen 

och HR-frågorna, som är 
krävande. Administrationen 
har jag skött hemifrån på 
kvällar och nätter i alla år och 

det har varit tungt. Nu hoppas 
jag få tid för att måla, fotografera 

och spela gitarr. Jag har lämnat över 
mitt livsverk i goda händer.

Är personalen nöjd med förändringen?
– Ja, alla verkar vara mer eller 

mindre positiva. Ett stort plus är 
att vi inom koncernen har stora 
möjligheter till kunskapsutbyte 
och kan ordna internutbild-
ningar och fortbildningskurser.

Vad är det vanligaste du gör i 
jobbet?

– Kliniskt är utredning av häl-
tor det vanligaste, kirurgiskt 
håller jag mest på med avvikelser 

i djurens rörelseapparat. Felsökning 
är något av en drift hos mig. Jag är 
uppväxt på en mekanisk verkstad 
och lärde mig ”mekanotänket” i 
konstruktion och hållfasthet. Det 
har jag haft stor nytta av i mitt yrke.

Kan man säga att du har magiska 
händer?

– Mina 
arbetskamra-

ter säger 
skämt-

samt att jag har det. Jag får ofta fram mer 
information med händerna än genom att 
titta på en röntgenbild.

Vad har du gjort på jobbet i dag?
– I dag har jag huvudsakligen jobbat 

på rehab. Jag har undersökt en ung 
bordercollie med osteochondros i en 
bogled. Hon behöver troligtvis genomgå 
en ledoperation via artroskopi. Och jag 
har kontrollerat en goldentik som är 
opererad för korsbandsruptur med 
TTA-teknik. Nu ska hon börja gå i en  
vattentraskare. Sedan stack jag emellan 
med att titta på en ögonskada. Det var en 
hund som förlorat synen på ett öga 
genom ett bett från en annan hund och 
nu gäller det att kontrollera att trycket i 
ögat inte ökar. Sedan undersökte jag en 
äldre hund med förslappning i strupe 
och svalg och en annan som hade 
neurologiska problem. Så har jag haft 
telefonrådgivningar och granskat 
röntgenbilder. På kvällen fortsatte jag 
med det efterlängtade pappersarbetet 
hemma. 

Vad uppskattar du mest i jobbet?
– Samarbetet med kolleger, hur vi 

utvecklar varandra kunskapsmässigt, och 
att ”fostra” nya medarbetare in i vår anda.

Och vad är svårast?
– Att jag inte räcker till och skulle 

behöva kunna klyva mig. Det är en minst 
sagt stressande känsla.

Har du något motto?
– Sträva alltid efter det som är bäst för 

djuren och djurägarna.

Hur tänker du om framtiden?
När jag själv försvinner ut bakvägen 

en dag, vill jag se att det fortfarande lyser 
om byggnaden. 


