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Vad ska man göra
med huggormen?
■ Flytta på ormen till ett
annat område så länge det
inte skapar obehag för
andra människor.
■ Om det inte finns någon
annan lösning får man avliva ormen.
■Man har alltid rätt att försvara sig men då måste
man kunna bevisa att man
verkligen blev attackerad av
ormen och inte kunde fly
undan någonstans.
Källa: Naturvårdsverket

Lena Schmidt har alltid med
sig en ormtunna med en dos
kortison ifall någon av hundarna skulle få ett huggormsbett.

Lena Schmidt och den isländska fårhunden Venja var med om en otrevlig upplevelse i skogen runt elljusspåret på Södra berget.

Huggormar på bettet
Sundsvall (ST)

Trond Holdaas, delägare
och veterinär på veterinärhuset Södra berget,
har märkt av att det är
mycket huggorm i farten. Det har nämligen
kommit in flera huggormsbitna djur den
senaste tiden.
– Det har bara smällt
till de senaste veckorna.
Vi hade tre stycken bara
i måndags, säger han.

Trond holdaas,
veterinär

minska risken för skador
på de inre organen, säger
Trond Holdaas.
Om olyckan är framme
och hunden blir biten är
det viktigt att den inte rör
sig för mycket. Helst ska
man bära sin hund till
bilen och sen åka till veterinären. Men om det är en

stor hund så är det viktigt
att man kopplar den och
går lugnt och försiktigt. Om
hunden rör sig för mycket
så håller det i gång blodcirkulationen och på så sätt
sprider sig giftet snabbare.

Ovetande om bett
Men det händer ju att man
inte alltid har koll på sin
hund och kanske inte vet
om den har blivit biten.
– Djuret brukar få ont
ganska snabbt och sen
brukar det svullna upp
kring bettet. Huden kan
också få en blåröd missfärgning där giftet injicerats, säger Trond Holdaas.
Lena Schmidt har haft
hund i hela sitt liv och all-

tid gått kring elljusspåret
på Södra berget. Hon har
flera gånger stött på ormar
men i år tycker hon att ormarna har betett sig underligt. För ett par veckor
sedan var Lena ute och gick
med sin isländska fårhund
Venja runt elljusspåret på
Södra berget.
– Jag såg nosen på ormen
som låg någon meter framför mig så jag och Venja
stannade direkt. Då brukar
de försvinna. Men den här
gången kom ormen skjutandes mot oss som en
kanon. Jag slet undan Venja som ställde sig på bakbenen. Då följde ormen
med och reste sig upp och
högg mot henne. Sen vän-

de den i luften och ringlade iväg ner i gräskanten,
berättar hon.

Trodde inte sina ögon
Men Venja hade tur och
ormen missade nosen med
någon centimeter. Lena
Schmidt trodde knappt att
det var sant.
– Det är ju sånt där som
man ser på Animal Planet,
säger hon.
Hon är van att stöta på
ormar och är inte alls rädd
för dem men hon tycker att
det är tråkigt med ormarnas underliga beteende.
– För mig stämmer det
inte. Ormarna brukar ju
känna av vibrationerna
i marken när man kommer

Många läsare engagerade för Meya
SUNDSVALL (ST)

Många läsare har
berörts starkt av rapporteringen om Meya,
fyraåringen som drabbades av hjärnskador
efter att ha nekats akutvård vid Sundsvalls
sjukhus.
På ST.nu strömmar
kommentarerna in.
Hälsningar till familjen
blandas med kritik mot
sjukvården. Här är några av nätrösterna.
Mina tankar är med er och
er dotter, men kan känna en
glädje med er att hon lever.
Jag blir så besviken över

vården i Sundsvall oavsett
om det är sjukhuset eller
vårdcentralen, Vi läser dagligen om misstag/nonchalanta beslut som får
oerhörda konsekvenser för
de berörda. Jag har själv
råkat ut för vårdens slarv
och hoppas att ingen ska
behöva gå igenom det jag
fick göra. Skärpning vården!

Mia

Jag blir så ledsen då jag
läser detta, sitter på jobbet
med tårar i halsen och jag
känner er inte ens.
STYRKE TANKAR till er.

Sara

Blir så förbannad och ledsen

när jag läser artikeln! Hur
kan man neka ett barn vård?
Jag skänker en tanke till lilla
Meya och hennes familj, jag
hoppas verkligen att allt blir
så bra som det nu kan bli.

Johan

Vi i vår familj känner verkligen med er. Vi vet hur det
känns, vi har själv en dotter
som blev allvarligt sjuk. Hon
låg i koma och var nersövd
i flera veckor. Vi fick samma
svar som ni av läkarna, att
hon kommer att få stora
skador. Hon är idag helt
frisk. Sluta aldrig att hoppas. Vill samtidigt ge en
stor eloge till personalen på
Sundsvalls Sjukhus som

gjorde ett jättebra jobb
i vårt fall.

Leffe

till ALLA inblandade, både
tösens anhöriga och akutens personal.

Landstingsanställd!

Jättetragisk för ALLA
inblandade, framförallt för
lilltösens familj. Men jag har
en hälsning till er alla: Skjut
inte budbäraren. Dessa
besparingar som genomförs
på sjukhuset här i Sundsvall
kommer att orsaka än mer
kaos för oss länsbor! Personalen på akuten gör ett
enormt arbete, prioriteringslistan för deras arbete
är inte bestämd av de på
golvet utan de ytterst
ansvariga är våra POLITIKER! Så åter igen: Skjut inte
budbäraren.Styrkekramar

Fruktansvärt de som hänt,
stackars familj. Men måste
ändå ge lite beröm till vården då jag under kort tid
behövt akut hjälp till både
barn och vuxna och det
fungerade utmärkt. Men
med de nedskärningar som
sker inom vården så kommer det att bli mer och mer
fel och färre och färre som
kan berätta om god vård.

Anonym

Håller med andra att det är
TRAGISKT att det kan hän-

och då sticka iväg, säger
Lena Schmidt.
Men hon tycker inte att
man ska vara rädd för att
gå ut i skogen med hunden.
– Man ska inte vara orolig, men man ska vara medveten om att det finns orm
och lära sig läsa vägen framför hunden, säger hon.
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Det är övervägande hundar
som kommer in men även
katter blir bitna då och då.
– Det viktigaste är att ge
djuren dropp så att man
kan späda ut giftet. Droppet är också viktigt för att

”

Djuret
brukar få
ont ganska snabbt och sen
brukar det svullna
upp kring bettet.

”

Varmaste tankar
av styrka,
tro, hopp och kärlek
till familjen. 

Erica

da att ett barn nekas akut
vård. Eftersom politiker endast mäter/tänker i pengar
kommer fler tillbud av olika
slag att drabba oss, kanske
inte just DU men din granne
eller någon anhörig. Att
konstant, år efter år bara
räkna kronor och spara/dra
in allt mer på sjukvården
kommer att ge konsekvenser. STORA konsekvenser.

Maria Hammarberg

