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ALAFORS. Bakgrunden 
till männsikans gene-
tiska sjukdomar har 
intresserat forskarna 
länge.

Nu kan ett genom-
brott vara nära.

Tack vare hunden.

Nyöppnade AleVeterinä-
ren stod i lördags som värd 
för Uppsala Universitet och 
SLU:s (Sveriges lantbruksu-
niversitet) forskningsdagar. 
Ägare till friska hundar i tio 
olika raser ombads att lämna 
blodprov för att på så vis bidra 
till forskningen kring genetis-
ka sjukdomar.

– Det är en insats som kan 
vara guld värd även för män-
niskan. Hunden är mindre 
genetiskt komplext, vilket gör 
det lättare för oss som forskar 

att se olika samband. Slutsat-
serna kan sedan överföras till 
människan och därmed lösa 
gåtan med många genetiska 
sjukdomar, säger forskare 
Mia Olsson.

Intresset bland Ales hund-
ägare var stort. Provtagning-
arna avlöste varandra och 
belöningen, en påse hundmat, 
var uppskattad. Stig Elfosson
från Nol var där med Oden, 
en femårig schäfer.

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till med forskningen. 
Dessutom gör de en allmän 
kontroll av hälsotillsåndet, 
vilket gör mig trygg. Oden 
har tidigare haft lite hudpro-
blem och det gör inget om 
veterinärerna tittar på honom 
ibland, säger han.

Förutom blodprover från 
friska hundar togs även blod 
från hundar med diagnos-

serna Atopisk dermait, Sköld-
körtelrubbning, Addisons 
sjukdom och EPI.

– Med kunskap om vilka 
gener som ligger bakom sjuk-
domarna kan vi utveckla så 
kallade gentest. Det gör det 
möjligt att snabbare kunna 
ställa diagnoser och minska 
spridningen av sjukdomen, 
säger forskare Katarina
Ferm.

Smådjurskliniken AleVete-
rinären är mycket engagerade 
i projektet.

– Flera av oss är uppfödare 
och känner till problemen 
med sjukdomarna. Vi gör 
självklart allt vi kan för att 
medverka till att nya framsteg 
kan göras, säger djursjukvår-
dare Monika Henriksson.
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– Som kan komma människan till del

ALAFORS. Himlaskolan 
firade Tures namnsdag i 
måndags.

Ture är emellertid 
inte bara ett namn utan 
även en förkortning av 
den värdegrund som 
hela Himlaskolan jobbar 
efter.

Trygg, Unik, Respekt 
och Empati är ledorden 
som gäller.

En likabehandlingsplan finns 
på alla skolor. På Himlaskolan 
utgör den en väldigt viktig del 
av verksamheten.

– Vi arbetar aktivt med vår 
likabehandlingsplan. Skol-
verket gav oss också väldigt 
goda vitsord för den hand-
lingsplan vi tagit fram, säger 
Himlaskolans rektor, Camil-
la Kauffeldt.

Likabehandlingsplanen
revideras varje år i samråd 
med elevråd, skolråd, trygg-
hetsteam och all personal på 
Himlaskolan. Nästa revide-
ring kommer att ske i decem-
ber.

– För att ytterligare belysa 
vår värdegrundspolicy för 
eleverna beslutade vi om en 
gemensam aktivitetsdag för 
alla elever på skolan. Vad 
kunde då passa bättre än Ture-
dagen den 28 april, säger Ca-
milla Kauffeldt.

Samarbetsövningar och 
diverse roliga lekar prägla-
de måndagens schemalag-
da tid. Aktiviteterna variera-
de mellan de olika årskurser-
na, men budskapet var ändå 
detsamma.

– Vi vill att alla ska veta hur 
man ska agera om man skulle 
se någon som är utsatt eller 
om man är utsatt själv, säger 
lärare Marie Albinsson.

Ture-dagen fungerade 
också som ett avstamp inför 
nästa termin, där de nya kon-

stellationerna av klasser fick 
möjlighet att träffa sina bli-
vande pedagoger.

Himlaskolan firade Ture

Firade Ture-dagen gjorde eleverna på Himlaskolan. Ture som 
är fortkortningen av den värdegrund som Himlaskolan lever 
efter. T-trygg, U-unik, R-respekt, och E-empati.
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