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… återigen vill jag tacka för förtroendet att ha blivit omvald ytterligare ett år. Ja, jag tycker 

fortfarande att det är givande med styrelsearbetet även om det kan kännas övermäktigt 

emellanåt. Styrelsen hade möjligheten att sitta en heldag i samband med årsmötet och 

bara planera och diskutera inför kommande år. Som vanligt kommer arbetet i 

referensgrupper på Jordbruksverket att fortsätta, det handlar i första hand om samarbete 

inom djurhälsopersonalen och de problem som kan uppstå där men också om 

djursjukvårdens utveckling i framtiden och det är viktigt att vi finns med där. I sektionen 

kommer vi framförallt lägga krutet på en medlemshelg i höst, en helg som vi verkligen 

hoppas på aktiv medverkan från er medlemmar; innehållet håller vi på att arbeta fram 

genom de önskemål som kommit från medlemmar och ber er nu att hålla utkik efter info 

och inbjudan (och anmälan!). 

Jag, tillsammans med Fysioterapeuternas förbundsdirektör Mats Einerfors var och 

uppvaktade Landsbygdsdepartementet i april angående att få titeln Fysioterapeut skyddad 

även på djursidan, det kändes positivt och ledamöterna där kunde lätt se problematiken 

med förväxlingsrisk, inkonsekvens och de andra problem som det kommer att medföra att 

inte ha titeln skyddad även på djursidan. Detta kommer att läggas tillsammans med de 

andra förändringar och förbättringar som kommer att göras inom Behörighetslagen, men 

med tanke på att det är valår i år så kommer det givetvis inte att prioriteras före valet, men 

som man sade (utan att lämna några löften) var att man ”inte kunde se några som helst 

radikala skäl till att inte skydda titeln på djur”. Därför har styrelsen tagit beslutet att 

avvakta namnbyte på sektionen tills vi vet hur det blir med ett skydd, vi kommer alltså att 

fortsätta heta leg Sjukgymnaster inom Vetmed (LSVET) tillsvidare; det står självklart fritt 

för er medlemmar att välja vad ni vill kalla er (de som kan välja). 

Utrymmet fanns inte för att lyfta utbildningsfrågan på SLU (Läs: kostnaden); men jag 

lyckades flika in detta och i synnerhet efteråt med departementets Lena Odland; jag 

framförde i alla fall att jag tyckte det var synd att vi skulle behöva välja att gå en billigare 

utbildning i Liverpool för att kunna bli godkända i stället för att gå den på SLU, Lena blev 

mycket intresserad av Liverpoolutbildningen och vi ska höras mer om detta.  

Liverpool (Gick tidigare på RVC) ja… Längre fram i detta utskick har vi presenterat några av 

de utbildningar som vi nosat reda på ute i världen, den utbildning som ligger närmast till 

för att vara godkännandegrundande är MSc-utbildningen på Liverpool University, 2 år på 

distans – 3 om du vill skriva MSc-uppsatsen vilket leder till en MSc i Veterinary 

Physiotherapy.  

Fortsättning på nästa sida… 

 

 

Ordföranden har ordet 
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… fortsättning på ordföranden har ordet 

Efter 2 år har du ett Diploma i Veterinary Physiotherapy och det är enligt Jordbruksverket 

tillräckligt för att bli godkänd. Dessutom involverar Liverpool båda djurslagen vilket du 

måsta ha. Jordbruksverket kan inte godkänna någon utländsk utbildning i förväg eftersom 

det inte finns svensk tillsyn och om man väljer att ändra något i studieplanen kan inte 

Jordbruksverket lova något, men eftersom samtliga ansökningar om godkännande ses över 

individuellt så ska det inte vara några bekymmer – i synnerhet inte om det inte sker några 

ändringar i den studieplanen. 

Jag och Pernilla Stenfeldt (suppleant i styrelsen) har i dagarna avslutat vårt första år i 

Liverpool, vi är båda godkända redan och vi jobbar aktivt med hästar och hundar, men 

kände att vi var nyfikna på detta och dessutom MSc:n i Veterinary Physiotherapy. Vi har en 

klar fördel av att ha arbetat med djur länge, nu ser vi det som en fördjupning och ja jisses… 

de 12-13 timmar/vecka som man förväntas lägga på utbildningen räcker definitivt inte till. 

Vi har varit i Liverpool på Leahurst (veterinärhögskolan) två gånger under 2013, 

anatomi/dissektion, funktionell anatomi, rörelseanalyser på friska och sjuka djur och 

dessutom en gräslig praktisk tenta på människa. Vi kan bara konstatera att engelska 

humansjukgymnaster är superduktiga och enormt pålästa och vi kände båda två att vi 

kunde ungefär hälften av vad de kunde. Vi konstaterade att våra svenska utbildningar är 

mer funktionellt inriktade, men med en sämre bas att stå på vad gäller undersöknings- och 

behandlingsmetoder och. Lite knäckande men också irriterande.  

Själva Liverpoolutbildningen är bara att rekommendera. Inte bara till er som vill ansöka om 

godkännande, utan lika mycket för er som redan jobbar där ute med djur. Väl investerade 

pengar – helt klart. Sedan kan jag ju dessutom märka respekten man får från olika 

instanser (SLU, Ansvarsnämnden, Jordbruksverket, veterinärer etc) när man nämner att 

man läser en MSc i Veterinary Physiotherapy; jag tror inte alls att det sitter fel att vi är fler 

som kommer att gå och har gått den; det är ju faktiskt idag den enda riktiga 

”djursjukgymnastutbildningen” som finns i världen just nu! Jag vet att ytterligare två 

tappra själar från Sverige kliver på första året nu i maj (Vi ses i Juli! Kan rekommendera 

Premier Inn och The Jug & Bottle som boende i Heswall) och jag vill önska er Lycka till! 

Så – vi i styrelsen försöker göra det vi kan för att föra detta yrke och denna yrkesgrupp 

framåt, vi behöver all hjälp vi kan få från er medlemmar och några av er kan redan nu vara 

beredda på att få frågan om ni kan ställa upp i samband med medlemshelgen i höst, 

datumet kommer och platsen blir Norrköping. Har ni idéer, funderingar eller annat som ni 

vill dryfta med styrelsen så hör av er! Kolla hemsidan regelbundet och gå också med i 

LSVETs Facebookgrupp, på Facebook kommer informationen ut snabbt och det förs en hel 

del intressanta diskussioner där! 

Ha en bra sommar!   // Cajsa – er ständiga ordförande. 
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Kort information: 

Behöriga är legitimerade sjukgymnaster,  

tandläkare och sjuksköterskor med minst två års 

 sammanlagd klinisk yrkesfarenhet inom  

humansjukvård i sitt legitimerade yrke. Kursen  

ges för dem som avser att sedan läsa de yrkesvisa  

fortsättningskurserna för att ha möjlighet att  

söka behörighet hos Statens Jordbruksverk för  

arbete inom djurens hälso- och sjukvård. 

Kursen är uppdelad i fyra delar: 

•Välkommen till kursen 

•Anatomi, fysiologi och farmakologi 

•Hygien, arbetsmiljö och etologi   

•Juridik, etik och ekonomi 

Examination sker i form av internetbaserad  

tentamen samt inlämningsuppgifter. För  

godkänd kurs krävs deltagande i alla  

moment, godkända inlämningsuppgifter samt  

godkänd tentamen. 

Kursen var beräknad att öppna för deltagande  

september 2013 men är för närvarande försenad. 

SLU  
  Introduktionskurs för djurhälsopersonal 

*Djurslag: Häst och hund 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: ja 

(se nedan) 

*Nivå: Universitet 

*Innehåll: Anatomi, fysiologi, 

farmakologi, hygien, arbetsmiljö, 

etologi, juridik, etik och ekonomi 

*Pris: 26 600kr exkl. moms 

*Omfattning: 10hp, internetbaserad, 

valbar studietakt 

*Plats: Uppsala/Sverige 

*Upplägg: Distans 

*Webadress: 

http://www.slu.se/sv/samverkan-och-

innovation/kompetensutveckling/tilla

ggsutbildning/ 

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 kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. 

 
Styrelsen tar tacksamt emot reflexioner och frågor kring dessa från er 

medlemmar! 
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Kort information: 

Förkunskapskrav: Legitimerad sjukgymnast 

 med minst två års sammanlagd klinisk  

yrkeserfarenhet inom humansjukvård som 

 legitimerad sjukgymnast, samt  godkänd  

"Introduktionskurs för djurhälsopersonal"  

10hp. 

 

Undervisningen sker i form av föreläsningar,  

seminarier och praktisk träning. Delar av kursen  

kan komma att ges på engelska. 

Examinationsformer och fordringar för godkänd 

 kurs är godkända skriftliga och praktiska  

tentamina samt godkänt deltagande och  

utförande av obligatoriska moment.  

Kursen går ännu inte att anmäla sig till. 

Examination sker i form av internetbaserad  

tentamen samt inlämningsuppgifter. För  

godkänd kurs krävs deltagande i alla  

moment, godkända inlämningsuppgifter samt  

godkänd tentamen. 

Kursen består av tio obligatoriska delkurser: 

•Anatomi smådjur", 3hp, kostnad 20 000kr 
•Anatomi häst", 3hp, kostnad 20 000kr 
•Träningsfysiologi, 1,5hp, kostnad 9 500kr 
•Rörelselära smådjur", 3hp, kostnad 14 000kr 
•Rörelselära häst", 3hp, kostnad 14 000kr 
•Ortopedi och neurologi smådjur", 3hp, kostnad 12 500kr 
•Ortopedi och neurologi häst", 3hp, kostnad 12 500kr 
•Behandling av rörelsestörningar - smådjur", 3hp, kostnad 15 000kr 
•Behandling av rörelsestörningar - häst", 3hp, kostnad 15 000kr 
•Klinisk praktik, 4,5hp, kostnad 25 000kr 
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SLU  
  Tilläggsutbildning för godkännande att arbeta 
inom djurens hälso- och sjukvård - sjukgymnast 

*Djurslag: Häst och hund 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: ja 

(se nedan) 

*Nivå: Universitet 

*Innehåll: Anatomi, träningsfysiologi, 

rörelselära, ortopedi, neurologi, 

behandling av rörelsestörningar, klinisk 

praktik 

*Pris: 157 500kr exkl. moms 

*Omfattning: 30hp 

*Plats: Uppsala/Sverige 

*Upplägg: Halvdistans 

*Webadress: 

http://www.slu.se/sv/samverkan-och-

innovation/kompetensutveckling/tillag

gsutbildning/ 



Kort information : 

Denna utbildning täcker idag de  

krav som Jordbruksverket har på ett 

godkännande efter två år (PG 

Diploma in Veterinary 

Physiotherapy) (Jordbruksverket   

kan dock inte garantera det då 

kursplaner förändras, utan man får 

vid ansökan om godkännande bifoga 

kursplan). 

Praktiken (5+5+20 dagar) får  

göras i Sverige på djursjukhus  efter 

att handledare blivit godkänd och 

tillsammans med djursjukgymnast 

som är godkänd av Liverpool  

(och Jordbruksverket!). 

Denna är alternativet till RVC's 

utbildning som gått tidigare som 

vidareutbildning men som nu är 

nedlagd, kursplanen har setts över, 

förbättrats och uppgraderats.  

Detta är också den utbildning som i 

England ger sjukgymnaster "Cat A", 

som ensam utbildning. Denna 

utbildning är också högst rankad 

bland de olika universiteten i 

England. 

Den svenska lagstiftningen saknas 

men kan kompletteras via 

Jordbruksverket och LSVET. 

 

 

Liverpool 
PG/MSc Program 

*Djurslag: Häst och hund 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: ja, leg 

sjukgymnast med ett års erfarenhet på människa 

+ referens från veterinär och sjukgymnast (human 

el djur) om lämplighet för programmet. Engelska 

kunskaper,  minst 7 på IELTS, god djurvana 

*Nivå: universitet, avancerad 

*Innehåll: 7 moduler; 1. anatomy, biomechanics & 

farriery 2. Principles of veterinary physiotherapy 

3. Clinical orthopeaedics of the common 

domestic species 4. Veterinary physiotherapy 5. 

neuromotor system in performance and disease 

6.advanced veterinary physiotherapy (7. research 

project for MSc student).  

The modules provide are based on a blenden 

learning approach, including distance education 

in an online forum, practical residential schools 

(Leahurst campus) and clinical placements. This 

approach encourages communication and 

interaction between professional peers as well as 

teaching staff while maintaining flexibility. 

*Pris: 1500£/modul 

*Omfattning: deltid 

*Plats: Liverpool, UK 

*Upplägg: distans med residential schools 2 v/år 

*Webadress: www.liv.ac.uk 
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Kort information : 

För veterinärer, djursjukskötare? (Vet Nurse), 
sjukgymnaster eller likvärdigt som är medlem i 
the Royal College of Veterinary Surgeon, är 
registrerad djursjukskötare med rätt att 

praktisera i England eller likvärdigt. (Likvärdigt 
enligt Universitetet i Sutton). 

Vanliga åkommor hos smådjur. Undersökning, 
anatomi och biomekanik hos den ortopediska 
och neurologiska patienten.  
Behandlingstekniker. Smärthantering, akutvård, 
kattrehabilitering, prestationsökning hos den 
atletiska hunden.  

Avancerad undersökning och behandling. Att 
driva ett rehabcentrum. Hälso- och 
säkerhetsprotokoll och första hjälpen 
certifikation.  

Leder till  "PostPraduate Certifikat" 

Nottingham 
  PG program 

*Djurslag: Smådjur 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: Ja, 

krävs en kandidatexamen 

*Nivå: Universitet 

*Innehåll: Hälso- och 

säkerhetsprotokoll 

*Pris: £ 9000 

*Omfattning: 1 år 

*Plats: Sutton, England 

*Upplägg: 1-2 år på distans 

*Webadress: 

http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy

/courses/veterinary-medicine-and-

science/small-animal-rehabilitation-

pgcert.aspx 

LSVET finns även på Facebook! Där uppdaterar 

vi ständigt med spännande trådar och 

informerar om kommande händelser. Vi ser 

Fecebook 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 

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 

(pernilla.stenfeldt@telia.com) för mer 

information. 8 
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CERP- Certified Equine Rehabilitation 
Practitioner 

*Djurslag: Häst 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: Ja, Legitimerad 

veterinär, sjukgymnast/fysioterapeut el djursjukvårdare eller 

studenter inom dessa yrken. 

*Nivå: Avancerad nivå 

*Innehåll: Teoretisk och praktisk utbildning med 

examination och uppsatsskrivning. Fallbeskrivningar och 

praktik ingår. Delad i tre block. 

Equine I: Introduction to Equine Rehabilitation and 

Therapeutic Modalities  

Equine II - Conditions Amenable to Rehabilitation 

Equine III -  Online Final Examination and Case 

Presentations 

*Pris: Totalt ca 4000USD. Betalas i tre delar men 

mängdrabatt om 300USD utgår om man köper alla tre 

delarna samtidigt. Otydligt på hemsidan hur mycket 

undervisningsmaterial som ingår. 

*Omfattning: På hemsidan anges just nu att programmet är 

under rekonstruktion. De tre blocken kan dock läsas ett i 

taget, men tillträde till nästa block ges ej innan föregående 

block genomförts med godkänt resultat. 

*Plats: Tennesse, Knoxville USA. University of Tennesse 

*Upplägg: Del av kurserna ges online men fysisk närvaro 

krävs på vissa moment. 

Webbadress: www.equinerehab.utk.edu 

www.utvetce.com/equinerehabilitation.asp  
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Kort  information:  

Efter ett dyk på hemsidan 

känns utbildningen i sig 

väldigt seriös, men 

informationen är mycket 

rörig och det är svårt att 

bilda sig en bra överblick. 

Det som skrivs på 

hemsidan verkar vettigt, 

men som sagt är det 

väldigt svårt att få en 

tydlig bild över 

upplägget. 

 

Huruvida denna 

utbildning kan hjälpa 

vägen mot ett svenskt 

godkännande är omöjligt 

att svara på utan en 

detaljerad kursplan, men 

sannolikt kan valda delar 

fungera som ett 

tillgodohavande men 

kompletteringar kommer 

krävas. 

Till dig som jobbar som 

djursjukgymnast via eget 

företag. Du har väl inte 

glömt att teckna en 

företagsförsäkring som 

omfattar behandling av 

djur?  



CCRP – Certified CanineRehabilitation 
Practitioner. 
*Djurslag: Hund 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: Ja, Legitimerad 

veterinär, sjukgymnast/fysioterapeut el 

djursjukvårdare. 

*Nivå: Avancerad nivå 

*Innehåll: Utbildningen sägs täcka hela innehållet från 

Tennesse’s tvååriga utbildningsprogram I sina Level I 

och II. För att bli certifierad måste man därefter skriva 

ett antal fallstudier och genomföra ett praktikprogram 

på en vecka. Level I och II ges också som ”FAST-

TRACK” där man läser in materialet via onlinekurser 

och snabbare kan gå till examination. 

*Pris: Level I: 4400EURO, Level II: 7000EURO. Här 

ingår en hel del såsom kursmaterial, logi på 

studieorten mm. Fasttrack-systemet är något billigare. 

Där köper man tillträde till materialet som man sedan 

har upp till 3 år på sig att läsa in och tentera. Även med 

Fasttrack krävs närvaro på en del praktiska moment. 

*Omfattning: Hemsidan ger  ingen tydlig bild av hur 

mycket tid som tas i anspråk. Det anges block av 

närvaro i 3-6 dagar och liknande, men inkluderat den 

webbaserade delen är det svårt att ange storleken på 

utbildningen.  

*Plats: Detta är ett utbildningskoncept som finns i flera 

olika länder, t ex. Spanien, Tyskland, Brasilien och 

Sydafrika. Man kan mixa o matcha kursorterna som det 

passar. Utbildningen ges i samarbete mellan The 

University of Tennesse och Schloss Seminars. 

*Upplägg: En blandning mellan e-baserad inlärning, 

fysisk närvaro, inlämningsuppgifter och praktik. 

Webbadress: www.u-tenn.com 
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Kort information:  

Utbildningen delad i två nivåer 

med efterföljande 

examinationer. I Level I är det 

tre olika block/delkurser och i 

Level II är det ytterligare två 

block. Det finns dessutom en 

introduktion som ges vid ett 

par olika tillfällen varje år.  

Sammantaget behöver man 

resa till minst tre olika 

geografiska platser i olika 

skeden av utbildningen innan 

man kan examineras. Beroende 

på ort ges utbildningen på lite 

olika språk. Var uppmärksam 

vid anmälan!  

Likadant som CERP-

utbildningen kommer inte 

denna utbildning allena kunna 

ge ett svenskt godkännande. 

Vissa delar kan nog 

tillgodoräknas, men 

kompletteringar kommer 

krävas.  

På hemsidan finns information 

om ett bidrags-sponsor-system 

som ibland kan medfinansiera 

de olika delarna av 

utbildningen. Man uppmanas 

kontakta kursgivaren för mer 

information om detta. 

http://www.u-tenn.com/
http://www.u-tenn.com/
http://www.u-tenn.com/


Kort information : 

Utbildningen stöds av det engelska  

yrkesförbundet för sjukgymnaster samt  

motsvarigheten till LSVET (ACPAT). Syftet är  

att utbilda tekniskt kompetenta, effektiva och  

säkra djursjukgymnaster i linje med nuvarande  

professionell standard. Utbildningen  

uppmuntrar till livslångt lärande och kritiskt  

tänkande.  

 

University of the West of England 
  MSc program 

*Djurslag: Häst och hund 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: Ja, 

krävs en kandidatexamen, medlemskap i 

Fysioterapeuterna eller  ACPAT, djur 

erfarenhet. 

*Nivå: Universitet, Magister. 

*Innehåll:  Lagar, etik, ekonomi 

*Pris: Inte fått slutgiltigt svar men minst 

11750 £ 

*Omfattning: Deltidsstudier under 3 år 

*Plats: University of the West of 

England, Bristol 

*Upplägg: Blockstudier om 2-6 dagar 

(både helger och veckodagar) ca 6ggr/år. 

Även en del enstaka dagar kan ingå. 

Distansstudier samt klinisk praktik. 

*Webadress: 

http://courses.uwe.ac.uk/d39112/  
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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" 

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@telia.com  

mailto:johanna.wahlund@hotmail.com
mailto:israelsson.martina@telia.com


PG/MSc  
Harper- Adams University 

 *Djurslag: Häst och smådjur 

*Förkunskapskrav/behörighetskrav: ja, 

kandidat examen i sjukgymnastik, djur 

erfarenhet, samt minst 6,5 poäng på IELTS 

(internationellt test för kunskaper i det 

engelska språket).  

*Nivå: Universitet, advanced. 

 *Innehåll: 7 moduler: 1. Professional Skills 

for Veterinary Physiotherapy (level 6), 2. 

Comparative Veterinary Anatomy and 

Locomotion, 3. Musculoskeletal Injury and 

Disease, 4. Physiotherapy Techniques, 5. 

Remedial Exercise Prescription, 6. 

Professional Practice for Veterinary 

Physiotherapists, 7. Research Project 

*Pris: 11000 pund, 8400 för första tåv åren 

och 1500 för sista året. 

*Omfattning: deltid,  , 3 år, högskolepoäng 

*Plats: Newport, Shropshire, England 

*Upplägg: halvdistans, lektioner på lördagar 

och söndagar ca en gång i månaden första 

året. Tillkommer även planerade clinics och 

praktik hos sjukgymnast. 

*Webadress: http://www.harper-adams. 

ac.uk/ postgraduate/114/veterinary-

physiotherapy 
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Kort information:  

Programmet vänder sig till 

sjukgymnaster, veterinärer och 

djursjukvårdare. I speciella fall även 

kiropraktorer och massörer med klinisk 

erfarenhet i djurbehandling. 

Utbildningen har en lång historia av att 

framgångsrikt leverera 

djurvetenskapsrelaterade kurser i 

samband med 

djurhälsovårdsorganisationer. Programet 

är ett exempel på samarbete med 

National Association of Veterinary 

Physiotherapists (NAVP). Utbildningens 

föreläsare kommer från kollegor från 

Harper Adams, tekniska specialister som 

är medlemmar i NAVP och även 

specialiserade externa akademiker. 

Kursen börjar i juli. Efter avslutad 

utbildning, kommer eleverna att få en PG 

certifiering eller MSc titel samt 

professionellt medlemskap i NAVP, som 

är erkänd av både praktiserande 

veterinärer och försäkringsbolag som 

giltiga leverantörer av sjukgymnastik 

inom veterinärmedicin i England.  

Vid ansökan tillämpas intervjuer för att 

få ta del av programmet. En väntelista 

hålls också i fall sökande avstår från sin 

plats eller avslutar sina studier i förtid. 


