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Den här gången är det jag, Jennie Häggkvist, som fått äran att skriva förordet till vårens

medlemsutskick. Jag är er kassör här i LSVET och jag tänker berätta för er vad vi planerar

att göra under året. Men first things first: Under förra året blev det lite förändringar i

styrelsen då Charlotte Dillner och Pernilla Stenfeldt valde att kliva av. Vi tackar dem för

deras tid av engagemang och arbete och önskar dem välkomna tillbaka på medlemshelger

och annat roligt hittepå i sektionen! På deras platser välkomnar vi Linn Eriksson och

Veronica Holm in i styrelsen och vi hoppas att de ska trivas och bidra med goda idéer och

ett glatt humör. Ni kommer att göra stor nytta här!

Så till årets planer. Frågan på mångas läppar; vidareutbildningen på SLU, ligger kvar som

en ständigt aktuell punkt. Styrelsen har varit med på oändligt många möten angående

detta och vi fortsätter att försöka påverka så att utbildningen ska starta med genomförbara

premisser. Vi hör oss också för angående andra vägar att gå. Mer om det finns att läsa

längre ner i utskicket. Som alla år arbetar vi vidare med att stärka sjukgymnastens/

fysioterapeutens roll inom veterinärmedicin och deltar i möten och grupper, både svenska

och internationella, för att upprätthålla sjukgymnastens/ fysioterapeutens status bland

andra yrkeskategorier. Vi kommer även att jobba för ett samarbete med de stora

försäkringsbolagen för att se över möjligheten till ersättning för rehabilitering av olika slag.

Som vanligt kommer vi även i år att anordna medlemskurser för er. Vårens medlemskurs

hade få deltagare men var väldigt intressant. Vi hoppas att deltagandet blir större på

höstens kurs som vi planerat in 14-15 November, föreläsarna Karl Jones och Kate Hesse

kommer bjuda på härligt informativa dagar. I och med att namnbytet från sjukgymnast till

fysioterapeut gått igenom officiellt i år så kan det också bli aktuellt med ett namnbyte för

oss inom veterinärmedicin. Vi jobbar på att få igenom ett titelskydd även inom

veterinärmedicinen för att minimera risken för missförstånd och förvirring bland

djurägare och veterinärer gentemot oss och de behandlare som går under benämningarna

diplomerad/certifierad hundfysioterapeut/ hästfysioterapeut med mera. Jordbruksverket

och Jordbruksdepartementet har ställt sig positivt till ett titelskydd men det har ännu inte

kommit till stånd varför vi som sektion har valt att inte byta namn som sektion ännu.

Med allt detta i åtanke så har vi med andra ord ett spännande och potentiellt händelserikt

år framför oss som vi ser fram emot att dela med er!

Jennie Häggkvist

Kassör, LSVET

Hej alla medlemmar!
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Hej!

Jag har nyligen blivit invald i LSVETs styrelse och nu blivit ombedd att skriva lite om mig

själv. Jag blir snart 30 år och har varit färdig sjukgymnast i lite mer än 7 år. Anledningen till

att jag överhuvudtaget valde att läsa till sjukgymnast var för att jag vill jobba som det på

hästar. Det har jag gjort nu i 3 år. Min huvudsysselsättning är dock som sjukgymnast i

Mariestads kommun där jag främst jobbar med äldre. Mitt egna företag har jag haft sedan

jag läste akupunktur på häst vid Luleå Tekniska Universitet. Sedan nåt år tillbaka

samarbetar jag med en ridskola samt en hovslagare och vi jobbar nu för fullt för att hitta

fler sätt att samarbeta på.

Jag har varit med i LSVET sedan jag gick med i LSR, under min studietid.

Vad gör jag då på min fritid? Jag lägger mycket tid på min familj för de är viktigast för mig.

Alla mina tre barn älskar hästar, men än så länge är det bara de två stora som rider lektion.

Min tvååring får också följa med ut i stallet emellanåt. Sedan rider jag själv lektion en gång

i veckan, samt att jag hjälper till i stallet en gång i veckan.

För att varva ner tycker jag om att ta långa promenader, gärna i skogen, eller att läsa

böcker.

Jag ser fram emot att få jobba inom en sektion där jag känt mig som hemma sedan den dag

jag gick med.

Många hälsningar

Veronica

Vi hälsar Veronica välkommen till 
styrelsen

Etiska regler

Under en längre tid har LSVets styrelse på uppdrag av Etiska rådet arbetat 
fram ett material kring etiska regler för arbete inom veterinärmedicin.

Dessa ligger nu på hemsidan.

Styrelsen tar tacksamt emot reflexioner och frågor kring dessa från er 
medlemmar!
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Kurs helg i Odense, Danmark
I mars i år deltog jag och en annan sjukgymnastkollega i en helgkurs i Odense i Danmark.

Det var den engelske sjukgymnasten Karl Jones som föreläste i två dagar om fysioterapi på
hund. Jag och min kollega var de enda från Sverige, övriga var danskar och alla utom en av
dem var icke-sjukgymnast/fysioterapeut men alla arbetade med rehabilitering på djur på
ett eller annat sätt.

Den första dagen ägnade Karl framför allt åt att gå igenom gånganalys samt hur träning i
vatten påverkar hundens rörelser. Dag två handlade mestadels om hur man kan träna
hundar och hur man kan använda olika utrustningar för att förbättra hundars
rörelsemönster. Dessutom gicks det igenom en del om läkningsprocess och smärta, samt
ägnades tid åt träning av palpation på hund.

Tyvärr hade Karl precis innan han skulle åka till Danmark för att hålla kursen råkat köra
över sin bärbara dator. Detta innebar att alla filmer han hade förberett för att visa på
kursen med olika hundars rörelser och rörelsestörningar hade gått förlorade. De hundar
som hade ställt upp som "kurshundar" fick vi ändå träna våra analyserande ögon på när de
förflyttade sig på olika sätt: i skritt och trav på plan mark, i trappa, över cavalettipinnar, i
slalom m.m. Hundarna användes även att träna palpation på.

Karl var en mycket inspirerande föreläsare och hade en hel del matnyttigt att dela med sig
av. Trots ganska varierande kunskapsnivå hos deltagarna upplevde jag att han lyckades
anpassa sig så att vi alla verkade vara nöjda med innehållet. Med mig från kursen fick jag
många nya idéer och tips att använda i min vardag som arbetande sjukgymnast på
djursjukhus.

Trevlig föreläsare som varmt rekommenderas!

/Carina Bäckström

Höstens medlemsaktivitet börjar bli klar och Karl Jones (ovan) och 
Kate Hesse är våra två inbjudna föreläsare. Vi planerar att ägna en 

heldag åt häst och en åt hund. 

Datumen 14-15 November gäller att lägga på minnet. 

Mer info kommer på hemsidan inom kort!



VETA BOLAGET anordnar olika utbildningar inom djursjukvård och de anordnar också

varje år de så kallade VeTA-dagarna som i år gick av stapeln i Karlstad mellan den 24-26

april. Evenemanget hade förlagts till Karlstads nya konferenscenter som ligger fantastiskt

fint alldeles vid Klarälvens strand i Karlstad. Det var några fullspäckade dagar med många

intressanta föreläsningar utifrån intresse och arbetsområde. Ett av områdena var Rehab

och vi var några från lsvet som möttes där under dessa dagar.

Lördagen inleddes av Pia Gustås veterinär, VMD. Pia tjänstgör som lektor vid SLU men är

också bland annat engagerad i vidareutbildningen för oss sjukgymnaster/fysioterapeuter

som vi väntat på så länge. Pia är otroligt kompetent inom bland annat rehabilitering och

föreläste för oss deltagare om Struktur och funktion hos bindväv och muskulatur, Akuta

skador – belastningsskador och vävnadsläkning och Klinisk bedömning – rörelse och

belastning. Det var mycket teori på dessa timmar men vi inom vår yrkeskår kände igen en

hel del, fick en uppfräschning av minnet samt lärde mycket nytt. Lördagens föreläsningar

avslutades sedan av vår duktiga kollega Ann Essner som föreläste om Kliniska

utvärderingsmetoder. Under lunchrast och fikastunder kunde vi så gå runt och titta

på/prata med en rad utställare som visade alltifrån olika lasrar, medicinsk

utrustning/teknik inom veterinärmedicinen, arbetskläder, foder, vatten-trask mm.

Samtidigt kunde vi träffa gamla/nya kollegor och skapa nyttiga kontakter inom

djurhälsopersonalen för framtiden.

Efter några timmars vila och förberedelse inför kvällen så avslutades lördagen med

trerätters middag, underhållning och senare också dans till inpå småtimmarna. När vi

vandrade hemåt i vårnatten var vi ganska trötta, hade ont i fötterna men också nöjda med

dagen.

På söndagen var det så dags för lite mer konkret/praktisk information i form av ”Patientfall

– exempel på olika sjukdomar, skador i rörelseapparaten, handläggning och behandling.

Denna del stod Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg för och nu föreläste Gustav Svensson

– chefveterinär, Lina Karlsson – sjukgymnast samt Christoffer Johansson –

ortopedingenjör. De visade på ett mycket bra och professionellt samarbete till gagn för

patienterna dvs smådjuren som kom för behandling. Som en röd tråd genom

behandling/träning hänvisades till rehabiliteringsfaserna 1-4 där 1 står för – akut stadie,

minska svullnad och smärta och 4 för – återgång till målaktivitet. Vi fick under dessa

timmar ta del av både praktisk kunskap men också se patientfall på film/bild. Mycket

givande! Dagen avslutades av Pia Gustås som föreläste om Aktuell forskning och nya

behandlingstekniker. Pia gav oss också förslag på bra review-artiklar för att kunna förkovra

oss ytterligare.

Fortsättning på nästa sida…

VETA-Dagarna 2015
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Stabiliseringssystem för boglederLSVET finns även på Facebook!

Där uppdaterar vi ständigt med

spännande trådar och informerar om

kommande händelser. Vi ser Facebook

som en stor möjlighet att nå ut till våra

medlemmar på ett snabbt sätt. Mycket

av den informationen kommer även på

mail och finns på hemsidan. Men då

Facebook kan hanteras av alla och att

även våra medlemmar kan komma med

frågor och starta diskussioner ser vi

sidan som en otrolig tillgång. Har du

inte varit inne på vår Facebook sida än

så rekommenderar vi starkt dig att titta

förbi!

www.facebook.se
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Aktiva listan

Nu är det dags att se över kontaktuppgifterna på

aktiva listan inför det nya året! För att få vara

med på listan ska du vara medlem i sektionen

och jobba aktivt med sjukgymnastik för djur i

valfri omfattning.

Informationen vi behöver från dig är:

*För- och Efternamn.

*Godkänd eller icke godkänd av

jordbruksverket för arbete inom djurens hälso-

och sjukvård.

*Vilket djurslag du arbetar med.

*Telefonnummer.

*Mailadress.

*Länk till hemsida.

*I vilket geografiskt område du arbetar.

Anmälan till listan eller önskemål om ändringar

av befintlig information mailar du till:

johanna.wahlund@hotmail.com

I ämnesraden skriver du "AKTIVALISTAN"

Till dig som jobbar som 

djursjukgymnast via eget företag. Du 

har väl inte glömt att teckna en 

företagsförsäkring som omfattar 

behandling av djur? 

… fortsättning på VETA-Dagarna

Lördagens och söndagens föreläsningar kompletterade väl varandra och gav en helhet

kring ämnet Rehabilitering – Mjukdelsskador i rörelseapparaten hos hundar. Mycket

kunskap och erfarenhet förmedlades under dagarna och som tidigare också nämnts så gavs

många möjligheter till att knyta viktiga kontakter. Därutöver hade vi roligt, fick god mat

och fick träffa gamla kollegor och studiekamrater. Så inför nästa års VeTA-dagar, håll

ögonen öppna för vad som tas upp så ni inte missar intressanta ämnen/kunskaper.

Eva Elfverson Wedin, Martina Israelsson - LSVET

http://www.facebook.se/
mailto:johanna.wahlund@hotmail.com
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Kommande evenemang

2015-2016

September:
19-20 VEPRA , Gdansk, Polen

Oktober:
9 Rehabutbildning, Royal Canin, 

Göteborg

10 Sporting Dog Seminar, Göteborg

21-23 Fysioterapi 2015, Stockholm

November:
14-15 Medlemsaktivitet, LSVET

2016

Augusti:
8-12 IAVRPT, Stockholm

Djursjukgymnast 
kläder:

Vill du också ha en väst, t-tröja, 

piké eller liknande med 

sektionens logga framtill och 

djursjukgymnast på ryggen?

Hör då av dig till Carina på

carina@pwq.dk

Kläder kommer att beställas 

efter efterfrågan. 

Vi har medvetet legat ner e med 

bestllningarna då vi avvaktat 

beslut om titelbytet.

Bilderna visar:

Väst i funktionsmaterial.
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Sitsnätverk

Under vår utbildningshelg i Norrköping hösten 2012

var det flera som önskade ett nytt nätverk inom

LSVET. Detta nätverk riktar sig till er som arbetar

med sitsträning i någon form, som behandling av

häst eller ryttare.

Är ni intresserade av att bli en del av detta nätverk?

Kontakta då Pernilla Stenfeldt för mer information.

pernilla.stenfeldt@telia.com

mailto:pernilla.stenfeldt@telia.com


När nervsjukdomen Aquired Equine Polyneuropathy (Scandinavian Knuckling Syndrome)

drabbar en häst kan graden av symptom variera från att plötsligt snubbla, “kota över” eller

“tappa bakbenen” till att förbli liggande för att den inte kan ta sig upp till och bibehålla ett

stående. Orsaken till sjukdomen är ännu okänd men studier pågår vid SVA (Sveriges

veterinärmedicinska anstalt) i samarbete med Norges veterinärhögskola i Oslo.

Orsaken är som sagt okänd men tyder på toxisk inverkan - eventuellt i kombination med

en immunologisk reaktion. Ofta blir flera hästar i samma stall drabbade och symptomen

är svaghet, särskilt i bakbenens sträckarmuskler.

Sjukdomen kan drabba alla hästraser i alla åldrar och har drabbat hästar i Sverige, Norge

och Finland. I Sverige har 130 gårdar drabbats mellan 1995-2013 och de flesta hästarna har

insjuknat under vinter- och vårsäsongen. Forskarna misstänker att det är något som finns i

inplastat ensilerat foder och i Norge kallar man det ”silo-sjukan”.

Den Skandinaviska varianten av polyneuropati skiljer sig ifrån andra polyneuropatier

genom att myelinet och axonet bryts ned, förändringar ses även i Schwanncellerna, som

bildar myelinet. Sjukdomen ska heller inte förväxlas med Botulism, vid Botulism förlamas

hästen genom förgiftning av botulinumgift som blockerar signalerna mellan synapserna,

förloppet är också betydligt snabbare och en häst kan dö inom loppet av ett par dygn.

Fortsättning på nästa sida…

Aquired Equine Polyneuropathy
(Scandinavian Knuckling Syndrome)
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… fortsättning på acquired equine polyneuropathy

Symptomen börjar smygande, ofta genom att hästen snubblar eller ”tappar bakbenen”

eller ”kotar över”, i värsta fall är symptomen så kraftiga att hästen faller och inte förmår att

ta sig upp själv. Ibland kan man se muskeltremor, men inte alltid. Förutom

muskelsvagheten är hästarna pigga och alerta, visar inga andra tecken på sjukdom och har

god aptit. Merparten av hästarna blir friska efter lång tids vila, tiden varierar mellan 6-17

månader, men upp till en tredjedel av de som drabbats avlivas för att symptomen är alltför

allvarliga, ofta så pass att hästarna inte kan resa sig upp själva. Ingen behandling finns

men man brukar ge tillskott av E-, B- vitamin och selen.

Vi läser en del om polyneuropatier under MSc-utbildningen i Liverpool och jag hade

turen att ”springa på” Gittan Gröndahl, veterinär på SVA i Uppsala som forskar i ämnet

och fick följa med henne till ett drabbat stall i Mälardalen för att göra bedömningar,

undersöka hästarna och fundera över om det var något sjukgymnastiskt som fanns att

göra för de drabbade hästarna. Utbrottet hade skett för cirka två månader sedan, ett par

hästar hade fått avlivas, en stod i box sedan sex veckor och övriga ”rörde på sig” i

varierande tidsgrad. Vad jag fick veta var att hästarna är extremt stresskänsliga och

uttröttbara och vid minsta stress eskalerade symptomen, liksom då de utsätts för, för den

enskilda individen extremt varierande, ”för mycket” arbete eller motion. Man vågade inte

ha hästarna i hagen med risk för att de kunde bli skrämda och/eller stressa upp sig för

något och på så vis förvärra symptomen. Det vill säga att jag direkt fick backa mina

intentioner att koordinations och proprioceptionsträna dem i det här stadiet. En av de

värst drabbade som stod i boxvila blev rädd för ett hinkskrammel och kotade över inne i

boxen när hon kastade sig bakåt, det tog lång tid för henne att åter stabilisera sitt stående

och att varva ned. Andra hästar var kraftigt påverkade efter bara 10 minuters

skrittpromenad vid hand, de kom ut från stallet pigga och glada men efter 10 minuters

träckning kom de tillbaka med hängande huvuden och korta steg.

Jag palperade igenom några drabbade hästar och gemensamt för dem alla var att

hamstringsmuskulaturen var generellt mycket spänd, antagligen för att den

muskulaturen fått ta över sträckmusklerna i ståendet för att kunna stabilisera sig, den

reciproka apparaten fungerade helt enkelt inte.

Fortsättning på nästa sida…
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… fortsättning på acquired equine polyneuropathy

De drabbade hästarna följdes upp enligt ett successivt stegrat protokoll; de fick skritta och

trava för hand på rakt spår, gå i sicksack, gå i snäv cirkel, backa, test av sway-response på

rakt spår respektive i cirkel, snabbt stopp i trav samt upp och nerför backe. Så fort vi såg en

tendens till överkotning konstaterades att hästen var drabbad och med risken för

uttröttning avbröts testet. Några till synes friska hästar klarade samtliga tester men kotade

över i samband med nerförsbacken.

Alla symptom var inte tydliga, men allt från en lätt okoordinerad gång i sicksack eller vid

snabb inbromsning från trav till abduktionstendenser/ataxi vid cirkelgång och enstaka

överkotning är symptom på att hästen kan vara drabbad, och här i ett stall med flera kända

fall så är det viktigt att man fångar upp dessa individer tidigt för att ”vila dem friska”. En

viss jämförelse kan göras med humansjukdomen Guillain Barré och hur svagheten

påverkar funktionen.

I det här stallet kunde vi idag inte göra något särskilt sjukgymnastiskt, det fanns en häst

som visat på rejäl förbättring efter två månader, hon kunde träckas ute för hand i 30

minuter. På henne lade vi till lite koordinationsövningar, men annars valde vi att avvakta.

Det är viktigt att kunskapen om att polyneuropatier finns och alla som arbetar med hästar

bör känna till symptom på sjukdomen, många gånger får man höra av djurägare som ringer

att hästen är svag i bak och ”tappar bakbenen”. Det är ju ett vanligt tecken hos svaga och

unga hästar som inte alltid behöver innebära att de drabbats av någon polyneuropati, men

misstänker du att du sett eller ser något som liknar det jag försökt beskriva så kontakta

Gittan Gröndal vid SVA på tel 018-674000.

På YouTube kan du söka på ”Scandinavian knuckling syndrome” och se en kort snutt på en

drabbad häst i skritt. Information finns även på www.hastsverige.se och det finns en del

studier gjorda som du hittar länkar till på www.sva.se.

Cajsa Ericson
Vi efterlyser fortfarande medlemmarnas erfarenheter och

bidrag. Vi önskar att ni vill dela med er av erfarenheter och

patientfall, samt komma med förslag till kommande utskick

kring bland annat va det ska innehålla, och fokusera på. Hör av

er till Martina om ni har bidrag till nästa utskick eller frågor

kring detta. Nås lättast på: israelsson.martina@gmail.com
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