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Medlemsantal 209 st (Dec, 2015) 

Årsmötet hölls i Solna i mars, ordentligt utannonserat men med mycket lågt 

medlemsdeltagande förutom styrelsen. 

En välbesökt medlemshelg har arrangerats i sektionens regi under hösten där vi bjudit in 

internationella föreläsare; Kate Hesse och Karl Jones, båda sjukgymnaster på häst 

respektive hund. Antalet deltagare var begränsat och båda dagarna var fulltecknade. 

Resultaten från kursutvärderingen var genomgående toppbetyg. 

LSVET var också representerade vid ett populärt ”pausinslag” under Fysioterapidagarna 

där vi demonstrerade vad vi kan göra i samband med rehabilitering av hund. 

LSVET har under året reviderat de etiska reglerna som finns att tillgå på sektionens 

hemsida. 

Under 2015 har LSVET varit representerade i flera möten inom Jordbruksverkets olika 

referensgrupper samt ingår i en arbetsgrupp som verkar för att införa remissrutiner för 

djurhälsopersonalen inom djurens hälso- och sjukvård. 

LSVET har sittande representant i Ansvarsnämnden för Djurens Hälso- och sjukvård, samt 

har flera medlemmar uppsatta på lista över sakkunniga som nämnden ibland behöver 

vända sig till. 

LSVET fortsätter att engagera sig internationellt och har representant i styrelserna inom 

VEPRA (Veterinary European Physiotherapy & Rehabilitation Association), IAPTAP 

(International Association of Physiotherapists in Animal Practice – subgrupp inom 

WCPT) samt IAVRPT (International Association of Veterinary Rehabilitation and Physical 

Therapy). 

LSVET har under 2015 skickat in ytterligare en skrivelse till departementet angående skydd 

för titeln fysioterapeut inom djurens hälso- och sjukvård samt varit remissinstans i 

samband med Jordbruksverkets ’Förslag till nya föreskrifter om behörighet för 

djurhälsopersonal’. Att inte Fysioterapeut är skyddat på djursidan föranleder att LSVET 

håller fast vid tidigare enhälligt beslut att bibehålla titeln sjukgymnast inom sektionen 

tillsvidare och framför allt tills dess att ett titelskydd för fysioterapeut fastslås.  

Fortsättning på nästa sida…. 

Årsberättelse 
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Fortsättning på årsberättelsen… 

Samverkan pågår fortfarande med SLU angående den dröjande starten av 

uppdragsutbildningen för sjukgymnaster som önskar vidareutbilda sig och söka om ett 

godkännande efter avslutad utbildning. 

Samverkan med försäkringsbolagen avseende ersättning för rehabilitering avvaktar vi med 

till dess att arbetet med remissrutiner inom djurens hälso- och sjukvård blir färdigställt. 

LSVET har som plan inför 2016 : 

Fortsatt representation inom Jordbruksverket samt andra officiella förtroendeuppdrag 

och fortsatt samverkan med Veterinärförbundet, Svensk Djursjukvårds 

Branschorganisation m fl. 

Fortsätta tidigare arbete gällande specialistordning för området så att detta kan 

presenteras under året i samband med sektionens 20-årsjubileum 

Fortsatt internationellt engagemang 

Fortsatt arbete för att få igång vidareutbildningen 

Fortsätta verka för medlemmarnas intressen; anordna två tillfällen per år för 

medlemmarna att utbildas, inspireras samt för att knyta kontakter 

Fortsatt arbete för att utveckla sjukgymnastik och rehabilitering för djur 

Fortsatt arbete med att synliggöra professionen inom veterinärmedicinen 

Styrelsen LSVET hälsar välkomna till årsmöte den 27 februari 2016 klockan 14.00. 
  
Mötet kommer hållas i Fysioterapeuternas konferenslokal ”Oskar” som finns på 
Vasagatan 48, Stockholm. Endast 10 minuters promenad från centralstationen. 
För dig som inte har möjlighet att närvara i Stockholm ger vi i år möjlighet att delta 
via videolänk. För information om hur det går till vänligen besök vår 
hemsida www.lsvet.se 
  
För närvaro i Stockholm behövs föranmälan senast 24/2 så vi kan vara beredda med 
dörröppning och fika, deltagande via videolänk behöver ej föranmälas, men det 
kräver att du följer instruktionerna på hemsidan noggrant för att det ska fungera. 
  
Frågor angående årsmötet hänvisas 
till: veterinarmedicinskaSektionen@outlook.com 
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen LsVet 3 

http://www.lsvet.se/
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Eva 
Bild saknas 



Jag har nyligen blivit invald i LSVET-styrelse och blivit ombedd att skriva några rader vem 

jag är. 

Mitt namn är Linn Eriksson, soon to be Linn Jägare och närmar mig vad jag tror är en 

relativt stabil bra ålder (?!)- 30 år. Jag sitter som suppleant i styrelsen. 

Jag är uppväxt 5 mil norr om Uppsala på lantbruksgård där mitt intresse för djur växte. Jag 

har alltid sen barnsben fascinerats av djur och älskat att gå upp i ottan med föräldrarna ut 

till djuren i ladugården. Min far och farfar hade uppfödning av jakthundar på sidan om 

jordbruket, så hundar har jag haft omkring mig hela livet sen barnsben. 

Jag har haft ett stort hästintresse som barn/tonåring och efter många års ridlektioner och 

sommarhästar fick jag köpa min egen D-ponny (arab/welsh) som jag delat många härliga 

år med, men jag insåg dock att jag var mer en mys i stallet tjej & uppskattade 

skogspromenaderna mer än tävlingsbanan. Har haft allt ifrån akvariefisk, katt, papegoja, 

undulater, geckoödlor till mina nu nuvarande hundar som jag ägnar den mesta fritiden 

med.  

Jag flyttade in till Uppsala för gymnasiestudier på naturbruksskola inriktning djurvård och 

har blivit kvar i Uppsala sen dess. Bor sen två år tillbaka i hus på landet 1 mil utanför 

Uppsala, med min fästman och tre hundar av rasen Nederlandse Kooikerhondje som jag 

också är uppfödare av i liten skara. Glad att sambon stöttar mitt tokiga djurintresse! 

Jag har arbetat på Ultuna djursjukhus som djursjukvårdare och på en privatpraktiserande 

veterinärklinik i Uppsala i många år innan jag hoppade på sjukgymnastutbildningen. Har 

arbetat som sjukgymnast i 3 år, varav två på humansidan och 1 år inom Veterinärmedicin 

på mitt nuvarande jobb Anicura Albano djursjukhus i Stockholm. 

På humansidan arbetade jag inom hemvård och äldreboende inom kommunen samt 

reumatologen men var främst stationerad på en vårdcentral i Uppsala.  Just nu lever jag 

min stora barndomsdröm som jag kämpat så otroligt länge för och får jobba med det bästa 

av två världar - friskvård, rehabilitering och sjukgymnastik på hund & katt. Hästdelen 

finns med i bakhuvudet men är än så länge lite längre bort.  

 

Fortsättning på nästa sida…. 

Hej kära kollegor och förhoppningsvis 
framtida kolleger! 
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Jag har alltid haft höga ambitioner i livet och alltid blickat längre framåt i tiden. Alltid haft 

mål som jag velat uppnå. Jag lyckade få min legitimation som djursjukskötare i höstas på 

övergångsreglerna och därmed klarat ännu ett mål som jag haft länge. 

Jag har bland annat gått OMT –hund kursen på Luleå universitet, och flertal olika 

veterinärmedicinska kurser för veterinärer och Sjg samt även gått en cert. 

Hundfysioterapeut utbildning som det fortfarande får kallas, inom rehab innan jag 

påbörjade arbetet som Djursjukgymnast. 

Jag gillar att ha många bollar i luften och jobbar jag inte på mitt eget företag hemma med 

lite kurser eller på Albano djursjukhus är jag ständigt på jakt efter ny kunskap inom ämnet 

rehab, både human och djursidan. Jag vidareutbildar mig ständigt och går just nu bland 

annat etologi kurser på Stockholms universitet och en akupunktur kurs på humansidan. 

Jag plockar bits and pieces från häst, hund och humansidan och tror att vi kan lära oss 

massor av varandra men även från andra professioner, men där man själv får granska fakta 

kritiskt. 

Funderingar och tankar går ständigt på SLUs vidareutbildning för sjukgymnaster eller en 

master utomlands inom snar framtid, men som ni vet finns annat i livet som ibland måste 

prioriteras, så vi får se! 

Jag tror verkligen att man aldrig är färdiglärd inom vårt fantastiska yrke & tanken för mig 

är att bli kvar inom veterinärmedicin.  

"ett av livets grundprinciper är ständig utveckling o ha kul medans!" 

Jag hoppas jag kan komma med med ideér, tankar & förslag eller bara skaka om lite i 

styrelsen som en liten virvelvind ;) 

God fortsättning på er alla! 

Kram Linn 

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! 6 
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Sporting Dog 
Jag har blivit ombedd att skriva en liten rapport från Sporting dog seminair i Göteborg 9-
10/10 -15. 

Då jag blev ombedd i efterhand ser jag att mina anteckningar inte är så fullkomliga, det 
var mycket få handouts och jag hade en 4v. gammal bruten överarm så jag skrev inte så 
mycket, men hoppas jag kan ge er lite intressanta glimtar från 1,5 dagars föreläsningar. 

Vi började med en god lunch på fredagen sedan började föreläsningarna: Ole Frykman 
med föreläsningen Ortopedisk kirurgi tillsammans med rehabilitering, vad vet vi idag?  

Embryot till rehabilitering efter korsbandsskador kom till efter ett möte på Sunds 
Herrgård 1995, rehabiliteringen har 20 år på nacken. Det har hänt en del sedan dess i dag 
är rehabilitering+ortopedisk kirurgi=sant. Många kliniker har också börjat med team. 

Hur gör vi då idag? Rehabilitering efter ortopedkirurgiska ingrepp, ortopediska skador, 
rehabiliteringen inleds tidigt, anpassas efter individen, olika tekniker används. 

Rehabiliteringen ska stimulera läkning, ej störa. Genomgång av olika rehab. metoder, Ole 
lyfter fram att hantverket är nr. 1. Gällande evidens ligger rehabilitering tyvärr ännu lågt, 
lite över expertutlåtande och fallrapporter långt från stora kontrollerade studier. 

Vid artroskopi med subchondral broskeffekt påbörjas rehab. 2v. postop. OBS! undertryck 
efter op. var försiktig, kvarstår 4-6 dgr. Viktigt att möjliggöra bästa möjliga läkning under 
rörelse och förhindra nedsatt rörlighet och kapselfibros. För hård belastning gör att 
broskcellerna krackelerar. 

Rehab. efter kollateralligamentskada, immobilisera 3- 4v. pga. långsam regenerering av 
kollagen typ 2, fibros bidrar till stabilitet, ortos kan möjliggöra tidigare flektionsträning. 

Vid korsbandsop. lyfter Ole fram att instabilitet kvarstår vid 70 % av TTA, 30 % av TPLO 
upp mot 6 mån. efter op. NSAID efter op?  Ja, för att minska smärta och 
broskdegeneration. 

Viktigt, för att veta vad som är onormalt måste vi veta vad som är normalt för individen, 
rasen och arten! 

Många skador är inte lämpade för kirurgi däremot fysioterapi, de vanligaste orsakerna till 
rörelsestörning och skada hos hund som inte motiverar kirurgi är otillfredsställande 
träning, dålig uppvärmning, konstitutionella biomekaniska faktorer. 

Muskel, senor och ligamentskador: lång läkningstid vilket hundarna ofta inte får då 
symtomen försvinner fast skadan inte är läkt. 

Muskelskadorna delas in efter svårighetsgrad, den minsta skadan tar 4-6 v. att läka. 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning av Sporting Dog… 

En ledskada ger stor påverkan på närliggande muskler, symtom från muskelskada dvs. 
sekundär skada kan ta längre tid än den primära. 

Senskador läker genom produktion och strukturell organisation av kollagena fibrer. 
Fibrerna behöver komma i rätt riktning för hållfasthet. Bandagering i visa fall, ortos andra 
ortosen kan ställas om vinkelmässigt för att öka belastning succesivt.   

& ett bra citat 

”Ju mer jag ser och ju mer jag lär mig. Desto mer inser jag hur lite jag förstår.” 

Av: Prof. Harry Pettersson 

 

Föreläsning av Marie Söderström. 

Marie berättade om Praktisk funktionell rehabilitering av sporthunden. Aktiva hundar 
har andra skaderisker, se den sport hunden utför. Efter skador är det viktigt med övningar 
i tidigt skede för hundens motivation. 

Henna Söderholm Royal Caine– latest nutritional treatment.  

Royal har ett nytt mobilityfoder Mobility C2P+. Grönläppad mussla borta. 

Det nya fodret har skapats med tre aktiva komponenter, kurkumin, hydrolyserat kollagen 
och polyfenoler från grönt te. Hänvisar till en dubbel blindad randomizerad placebo 
kontrollerad på hundar med OA.   

På lördagen var vissa föreläsningar gemensamma och andra uppdelade efter olika spår, 
jakt och drag hund samt sporting dog. Jag gick sporting dog.  

På lördag lyssnade jag till 2 föreläsningar till Simon Prins, Holländsk polis och hund 
tränare. Han använde metoder med positiv förstärkning med ursprung från Skinner och 
Breland som visat att djur kan tränas utan bestraffning genom förstärkning av positiva 
beteenden. Hans elever får alltid börja med höns som tränas mycket bra med positiv 
förstärkning, anledning är att de behöver tålamod för att fortsätt med den metoden!! 

Föreläsningar av veterinär, fysioterapeut & kiropraktor Jerry Vanek, från Minnesota, USA 
som arbetar fullt ut med slädhundar (han ersatte en fransk föreläsare, minns ej namnet. 

Han trycker på att förebygga istället för att behöva ta hand om skador. Prehab före rehab. 
Att se till helhet och hälsa som en grundläggande filosofi. 

 Sport medicine en läkande kunskap baserat på vetenskapliga principer. 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning av Sporting Dog… 

Rehabilitering: 

Op.+ rehab. 

Del av modernt omhändertagande. 

Förebyggande. 

Sport filosofi: 

Tävla inte för att vinna. Tävla för att visa att det du gör just nu är det bästa du kan.  

Vinna är bara temporärt att utföra en gren på bästa sätt är permanent. 

Om du förlorar vinner du genom att lära, förändras och växa. 

Agility: 

Akuta och kroniska skador, vanliga mediala skulderskador, diskskador, carpal 
hyperflexion, biceps skador, korsbandsskador, supraspinatusskador. Se de friska 
hundarna, tänk förebyggande hur kan du bäst hjälpa hunden träna styrka för att bygga 
samtliga och utsatta muskler. 

Racing dog: 

Skador på gracilis, mtp.led hyperflexion, sesamoidben. 

Långdistans: 

Sår, nötskador på tassarna, skador på biceps, gracilis, iliopsoas, carpalled, tarsalled.  

 

Nästa föreläsning med Jerry Vanek 

Skulder skador: viktigt med kontroll av smärta, att försöka minska läkningstiden, tillåta 
träning. Tar upp maskinell behandling: ultraljud, laser elstimulering. Manuell terapi: 
massage, stretching, mobilisering, scapulae, bogled: glides, traktion olika grader enligt 
maitland samt Kaltenborn (konkav-konvex regeln). Träning av proprioception, styrka. Tar 
upp träning med theraband för styrka och många andra tips. 

Massage och stretching: massage är kliniskt effektiv och är en naturlig del av 
rehabiliteringen. Massagen ökar cirkulation kan både öka och sänka muskeltonus, 
minskar adherenser slappnar av kroppen. Jobba med de olika greppen ex. vid 
muskelskador är fibrerna som en hög tändstickor, massage hjälper till att minska 
adherenser under läkningen, muskelfibrerna får hjälp att läka raka så de kan jobba som 
det är tänkt. Stretcha varma hundar, se vilken rörlighet hunden behöver dvs. vilken 
aktivitet den har. En kapplöpningshund behöver ha betydligt längre muskler jfr 
långdistans. 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning av Sporting Dog… 

Avslutningsvis känn igenom din hund dagligen, känn på hull, muskler, led  ev. 
förändringar ”ingen annan ska hitta en knöl på din hund”, du ska ha koll själv. 

Foder: praktisk utfodring av den arbetande hunden: Jan Svensson Royal canin. 

Det viktigaste näringsämnet är vatten, i vila ca 1,5 l/dag. Viktigt att aktivt tillföra sin hund 
i arbete, lär din hund att dricka ur flaska, ev. smaksatt vilket underlättar om hunden inte 
vill dricka. Se på urinen om hunden dricker tillräckligt.  

Energibehov: ökar med aktivitet samt dräktighet/digivning/tillväxt. Öka foder givan ex. 
för en hårt arbetande hund med 1,4-4 ggr. 

Energin i fodret: proteiner, kolhydrater, fett. 

Proteinets näringsvärde beror delvis på hur det producerats ett billigt foder har troligen 
tillverkats under hög värmen det medför ett lägre näringsvärde. Royals foder är baserat på 
råvaror som torkats under lång tid på låg värme. 

Fett är den bästa enegikällan. Ett energitättfoder innehåller mer fett. Fettet smakar också 
gott för hunden. 

Kolhydraterna måste kokas om hundenska kunna tillgodogöra sig dom. Hjärnan 
använder kolhydrater som bränsle. 

Vitaminer och fett är vattenlösliga viktigt med rätt mängd och balans. 

För en arbetande hund är det viktigt att tänka på att det kan ta upp till 2 månader för 
hunden ska kunna tillgodogöra sig högenergifoder. 

Dagen före tävling är det viktigt att inte ge hunden fodret för sent, ge på eftermiddagen så 
hunden hinner smälta fodret. På morgonen ej torrfoder utan något lättare, vatten viktigt.  

Under arbetet: vatten, rehydration och maltodextrin. Lunch av energyboost eller recovery. 

Efter arbete: 30 min. kolhydrat 1,5 -2g/kg. samt maltodextrin.  

Jag avslutade dagen med Eva Bodström – bli en hundmagnet 

Eva lyfter fram vikten av att din hund vill söka sig till dig, användning av kroppsspråket. 
Prata mindre, gör dig intressant för hunden, lek mer. 

Sedan var det slut för min del. 

Kul att vara där och träffa kollegor ute i landet! 

// Ann Timan 



   

 

 

 

 

Stabiliseringssystem för bogleder 

 

Till dig som jobbar som 

djursjukgymnast via eget företag. Du 

har väl inte glömt att teckna en 

företagsförsäkring som omfattar 

behandling av djur?  

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. 

För att vara med på aktiva listan behöver du 

vara medlem i LSVet. 

Anmälan till listan eller önskemål om ändringar 

av befintlig information mailar du till: 

 johanna.wahlund@hotmail.com  

I ämnesraden skriver du "AKTIVALISTAN" 

LSVET 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 

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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 Så var det äntligen dags för LSVETs årliga kurshelg. Den här gången ville jag verkligen gå. 

Jag har velat gå under många år men alltid känt att andra saker kommit emellan. Med 

tanke på att det fanns ett begränsat antal platser så hade jag markerat anmälningsdatumet 

i min kalender och satt en påminnelse på min telefon. Och en plats fick jag!  

Dagen den 14 november kom. Det var förmodligen höstens första riktiga novemberruskiga 

dag. Men vad gjorde det! 

Vi träffades på en gård i Riala. En ort jag inte visste fanns. Belägen mellan Stockholm och 

Norrtälje. Jag älskar att besöka nya platser och bygga på den inre mentala kartan jag har 

över Sverige. Som alltid när LSVET samlas så är det väldigt familjär stämning. Känslan att 

alla känner alla är väldigt trevlig. Diskussionerna är igång direkt, erfarenheter utbyts och 

det är alltid högt i tak och inga frågor är för dumma. 

Höjdpunkten för dagen var Karl Jones. En sjukgymnast från England som efter att ha 

jobbat 20 år inom humanmedicin, framförallt med krigsveteraner, vidareutbildat sig inom 

veterinärmedicin. Han har idag en rehabiliteringsklinik med namnet Kennel&Paddock 

vilken ligger ungefär 8 mil utanför London. 

Ämnet för dagen var gånganalys något som Karl Jones brann för. Vi började med en 

föreläsning. Karl redogjorde för den normala gången hos hund, och på vilket sätt man kan 

genomföra gånganalyser. Han gick på djupet i gånganalysen och vi fick observera flera 

filmsekvenser tagna av olika hundar på hans klinik. Dessa visades både i vanlig hastighet 

och i slowmotion. Och till vilken hjälp detta var! Han tipsade om en app där man kunde 

filma i slowmotion och analysera videoklipp. Men han tipsade även om den inställning 

som idag finns i videokameran på de nyare varianterna av smartphones. 

Sedan begav vi oss ut i ridhuset där vi skulle få jobba praktiskt med detta. Vi delade upp 

oss i grupper där vi såg till att blanda dem med lång erfarenhet med oss med mindre 

erfarenhet. Sedan tilldelades vi en hund och satte igång. Det var iskallt! Och som alltid klär 

jag mig på tok för kallt. Jag fattar inte varför jag aldrig lär mig. Men men. Det intressanta 

arbetet och de givande diskussionerna värmde mina fötter något. Hundarna som vi blev 

tilldelade var friska hundar. Kunde man tro... Det var nog flera som fick både det ena och 

det andra diagnosticerat. Men vad annat kunde man förvänta sig när tjugotalet 

sjukgymnaster går loss på dem. 

Det jag framförallt tog med mig från ridhuset var vikten av att få till en bra gånganalys. 

Karl menade att du måste genom gånganalysen kunna se var problemet kan tänkas sitta 

innan du går vidare med din manuella undersökning. 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning av LSVets medlemshelg, hund… 

Han betonade vikten av att försvåra hundens möjligheter till ett normalt gångmönster 
under gånganalysen för att försöka tvinga fram en avvikelse. Detta gör du genom att låta 
hunden gå i cirklar, åttor, på olika underlag, uppför/nedför, över cavaletti eller förbi 
störande moment. Du kan även använda dig av ett löpband samt genom att filma hur 
hunden rör sig. 

Efter det praktiska arbetet i ridhuset var det dags för lunch innan föreläsningarna 
fortsatte. 

Eftermiddagen bestod i lite biomekanik, mekanismer bakom rörelser och vilka 
konsekvenser skador har på hundens förmåga till rörelse. Det jag tyckte var mest 
intressant var de patientfall han redogjorde för. Han berättade ingående vad som hänt 
hundarna och hur rehabiliteringen hade skett. Han visade mycket filmklipp som var fulla 
med bra tips och idéer. Och vilka resultat! 

Han avslutade med att visa den gångmatta han har på sin klinik. Den var flera meter lång, 
specialbeställd och i vilken kraftplattor fanns inbyggt. Dessutom var den kopplad till ett 
löpband. Fint att han har tillgång till denna. Men vi ska nog få till en toppenbra 
gånganalys även utan denna utrustning! 

För er som missade denna dag. Kennel&Paddock har en väldigt fin hemsida fylld med 
information, tips och idéer. Och även där redogör han för flera intressanta patientfall. 

Tack LSVET för en toppendag! 

// Ellen Appelberg 

 



 Söndagen den 15/11 samlades vi ett gäng sjukgymnaster/fysioterapeuter för tillbringa en 

heldag med Kate Hesse i Norrtälje.  

Vi var ca 15 stycken som var där och lyssnade, alla med olika erfarenheter från arbetet med 

djur. Själv är jag fysioterapeutstudent, fortfarande på grundutbildningen men med målet 

att arbeta vidare och utbilda mig inom veterinärmedicin.  

Dagen började med föreläsning om fysioterapi för galopphästar och deras vanliga problem. 

Kate fortsatte att prata om stress-relataterade frakturer och vad man behöver veta om detta 

som fysioterapeut. Väldigt intressanta föreläsningar även om det ibland var lite svårt för 

mig som nybörjare att hänga med på allting.  

Förmiddagen fortsatte ute i ridhuset där vi fick lära oss grunden hur Kate undersöker och 

palperar hästen.  

Eftermiddagen bjöd på föreläsningar om muskelskador och lite repetition, eller snarare 

nya kunskaper för min del om hästens anatomi.  

Vi fick även en intressant föreläsning om neuromuskulära rörelsestörningar hos hästar 

som demonstrerades med olika filmklipp. En föreläsning om ryggproblem och smärta hos 

galopphästar fick vi också med oss.  

Dagen avslutades i ridhuset där vi återigen fick genomgång om undersökning och 

palpation och den som ville fick även testa på.  

En riktigt rolig och inspirerande dag där det var en stor bredd på föreläsningarna som tog 

upp olika områden. Man hade gärna fortsatt att lyssnat på Kate i flera timmar till! För mig 

var det väldigt lärorikt att få se hur Kate undersöker hästen och tolkar det hon ser.  

Det var kul att träffa alla intresserade och höra om deras erfarenheter och arbetsliv samt 

vilka planer de har för framtiden.  

Tack för en intressant och lärorik dag! 

/ Hannah Steele 
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Kommande evenemang 

2016 
 

I år är det 20 år sedan sektionen för legitimerade 
sjukgymnaster inom veterinär medicin grundades.  

 

Detta kommer vi fira under året med spännande 
aktiviteter. Ännu är inte alla detaljer klara men vi 
kommer löpande med information under året. 

 

Följande är dock spikat. 

 

Februari:  
27 Årsmöte LSVet, Stockholm 

 

April: 
23-24 VETA-dagarna, Stockholm 

 

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 
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