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Den här gången har jag som ny medlem i styrelsen fått den äran att skriva inledningen till 

det som var tänkt bli årets sista medlemsutskick 2014 (blev visst första för 2015 i stället). 

Det ger mig också möjlighet att presentera mig för er alla, duktiga sjukgymnaster och 

studerande som är medlemmar i vår sektion. 

Hej på er alla! Jag heter Eva Elfverson Wedin och blev invald i styrelsen i samband med 

medlemshelgen på Skärlunda Gård den 15 – 16 november och jag ersätter Sofie Hansson 

som tyvärr inte kan fortsätta arbetet i styrelsen på grund av olika privata omständigheter. 

Tack Sofie för din insats. Min post i styrelsen blir nu som ledamot. 

Jag bor i Karlstad men brukar vara noga med att poängtera att ”egentligen är jag 

smålänning från Kalmar”. Ja, tänk att det ska vara så viktigt. Nå ja, jag har faktiskt bott 

längre i Karlstad nu än jag bodde i Kalmar, så lite ”fuskvärmlänning” är jag kanske. Vi är 

fem människor i vår familj och lika många djur. Jag är gift med en riktig värmlänning och 

har tre barn varav den första nu är utflugen och läser i Stockholm. Djuren består av min 

äldsta flickas ponny som nu hunnit bli 19 år, hennes avkomma som är tänkt att bli min 

ridhäst och så min yngsta flickas ponny. Därutöver finns vår flat- coated retriever tik 

Cherie och katten Cisco. 

Som sjukgymnast inom humansidan har jag haft möjlighet att få se olika områden som – 

primärvård, slutenvård, företagshälsovård och även Barn – och ungdomshabilitering. Det 

är en stor fördel med vårt yrke att vi kan arbeta inom så olika områden. Jag har lärt mig 

mycket inte minst inom habiliteringen där jag var fram till i somras och det är jag verkligen 

glad för. 

Vår sektion, LSVET, upptäckte jag redan i slutet av 90-talet och har faktiskt sedan dess 

varit medlem. Det började med Sjukgymnastdagarna och intressanta presentationer i 

samband med dagarna. Då började nog tankarna på riktigt kring att kunna arbeta som 

sjukgymnast mot djur. Jag sökte in till utbildningen på SLU som började våren 1999, och 

kom faktiskt in. Men just då hade jag fått mitt andra barn och kände att tidsplaneringen 

inte var optimal. Det stämde inte alls. När jag tackade nej till platsen blev jag varnad av 

SLU att det var mycket osäkert när utbildningen skulle komma tillbaka. Det vet vi ju alla 

som varit med ett tag att det var en befogad varning. Den har ju inte kommit tillbaka 

förrän nu och har ännu inte startat av olika skäl. Det fick i stället bli olika kurstillfällen i 

sektionens regi och även utanför.  

 

Fortsättning på nästa sida… 

 

 

Vi hälsar Eva välkommen till styrelsen 
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… fortsättning på välkomnandet av Eva 

En helg för länge sedan var vi nere i Halland hos Gabriella Allard och betydligt senare tog 

jag flyget upp till Luleå för att gå OMT – hund och året efter akupunktur hund och häst. I 

Luleå lärde jag känna många trevliga kollegor i vår sektion och det var verkligen fantastiskt 

roligt att få lära om det som man verkligen brinner för. Jag ska väl inte sticka under stol 

med att ibland kändes det samtidigt minst sagt ”pirrigt” med det nya inom studentvärlden, 

t ex portaler och redovisningar via dator. Men vet ni – det mesta brukar lösa sig och det 

gjorde det även för mig. Så ni som är intresserade men ännu kanske inte kommit igång 

med kurser/utbildningar, kom med på sektionens utbildningsdagar och blir det aktuellt 

med Luleå igen så ta er en funderare! Jag måste också säga att jag är så imponerad av er 

som dessutom tagit steget att studera i Liverpool. 

Ja, men vad blev det då för mig av allt detta? Sedan i somras har det äntligen börjat hända 

lite här i Karlstad. Jag har börjat som konsult några dagar per vecka på en smådjursklinik 

här. Det är långt ifrån heltid men förhoppningsvis så blir det mer och mer. Rom byggdes ju 

inte på en dag, eller hur? Dessutom så har jag kontakt med Hästkliniken sedan tidigare 

och hoppas på ett samarbete även med dem framöver. Jag ser fram mot många intressanta 

utbildningsdagar med vår sektion inom både häst och hund. Problemet är bara att vi 

ibland måste välja inriktning under dagarna och inte kan vara med överallt. Kanske kan det 

också bli aktuellt med vidareutbildning i Sverige för att bli ”av jordbruksverket godkänd 

sjukgymnast”. I dagsläget tycker jag den är något dyr, eller vad säger ni? Jag ser också fram 

mot att träffa så många som möjligt av er alla, medlemmar i sektionen, och det ska bli 

spännande och kul att få vara med i LSVET´s styrelse. 

Då återstår det bara för mig att från styrelsen och mig själv önska er alla en riktigt…. 

  

God fortsättning! 
 

 

 

 

 

 

 

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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Eva 
Bild saknas 



 

    

 

 

 

 

Christoffer Johansson Leg. Ortopedingenjör på Scandi Orthopedic, är 

samarbetspartner med Blå Stjärnans Djursjukhus och en del av Ortopedicentrum. Vi 

utvecklar och erbjuder ortopedtekniska hjälpmedel till veterinärkliniker över hela 

Skandinavien. 

Vår historia börjar med att vår egna hund Elly, som är en Australien Shepherd, ådrog sig en 

genomtrampsskada på en Agilitytävling. Vi tyckte att det var konstigt att veterinären ville 

ta bort gipset och gå till full belastning utan något mellansteg och rehabilitering. Vi fick 

lov av veterinären att tillverka ett eget skydd där vi kunde anpassa belastningen av den 

skadade senan. Elly kunde snart ta sig tillbaka och tävla för fullt. 

Ortos är en praktisk behandlingsform och mindre kostsam än många andra behandlingar. 

De kan även användas före eller efter operation och vara en del i ett lyckat 

rehabiliteringsprogram. 

Användning av ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser kan motverka framtida skador 

och öka aktivitetsnivån genom att minska på smärta och värk. Vår unika fyrstegs 

behandlingsnivå gör det möjligt att specifikt gå in och behandla olika typer av skador och 

vid önskemål en kontrollerad rehabilitering.  

Nivå 1 är lätt stabilisation och nivå 4 är fullständig stabilisation eller kontrollerad rörlighet. 

Det blir ett bra behandlingsalternativ när djur börjar bli gamla och/eller när medicinska 

skäl utesluter operation. 

Fortsättning på nästa sida… 

Scandi Ortopedic 
  Ortos – var står vi i dag? 
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” Fysioterapeutens arbete är otroligt viktigt och 

ger bättre förutsättningar till en god 

rehabilitering”, säger Christoffer Johansson, 

Leg. Ortopedingenjör på Scandi Orthopedic. 

Här med patienten som  startade det hela, 

egna hunden Elly. 



… fortsättning på Scandi Ortopedic 

Våra Nivå 4 produkter är alla specialanpassade produkter. Detta innebär att varje produkt 

är gjord efter en avgjutning av din patient. Du kan få önskad stabilitet och rörlighet som 

din patient kräver för en lyckad rehabilitering. 

Vi brinner för evidens och studier på våra produkter och samarbetar med liknande företag 

för att gemensamt kunna få fram detta. En knäortosstuide har precis presenterats och vi 

arbetar med att sammanställa material från våra ortospatiener som vi kommer att 

presentera senare i höst. Om det är någon som vill göra en studie så är vi väldigt positiva 

till det. 

Ortopedicentrum 

Tillsammans med Blå Stjärnans Ortopedicentrum håller vi på och bygger upp ett 

rehabiliteringsprogram vid ortosbehandling. Vi kommer först att börja med 

Bogortosbehandling. Detta tas fram med hjälp av Leg. fysioterapeuterna Lina Karlsson och 

Sandy Anderson. 

För oss så är fysioterapeuten den viktigaste samarbetspartnern.  Som Ortopedingenjör så 

har vi stor erfarenhet att jobba i team med fysioterapeuter och läkare. Både i det akuta 

läget ortopediska och neurologiska skador, post operativt och rehabilitering.  

Fysioterapeuten är alltid spindeln i navet och den som har grundkunskapen som 

sammanflätar teamverksamhet och ofta fungerar som en koordinator och tar initiativ till 

operation, ortosbehandling och rehabilitering. 

De kliniker som har en välfungerande ortosbehandling och utnyttjar dess fulla potential 

har alla en gemensam nämnare. Det är en engagerad fysioterapeut som är spindeln i navet 

och är aktiv på mottagningen och styr upp vilka patienter som är rätt för ortosbehandling. 

De har en väl fungerande rehabiliteringsplan och uppföljning. 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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Knäortos Carpalledsortos nivå 4 



… fortsättning på Scandi Ortopedic 

Försäkringsbolagen 

Tillsammans med chefsveterinär Gustav Svensson på Blå Stjärnans djursjukhus har vi 

kämpat och byggt upp riktlinjer och behandlingsrekommendationer för att skicka in till 

försäkringsbolag, detta för att få ett medicintekniskt regelverk. 

Agria är ett försäkringsbolag som är positivt inställt och är ett i leden av försäkringsbolag 

som har accepterat för ersättning av ortos vid rätt tillfälle. De andra sätter också större 

acceptans. Veterinär, fysioterapeut etc. måste fortfarande som vanligt göra en förfrågan på 

varje patient. 

Vår målsättning har hela tiden varit att kunna ge samma typ av Ortopedteknisk 

behandling till Hundar och katter som till människor. Vi har kommit en bra bit på vägen 

och kan erbjuda ortoser som används i det akuta läget och dygnet runt vid sen- och 

ligamentskador, frakturer och vid neurologisk påverkan. De används postoperativt och 

som konservativ behandling samt vid rehabilitering. Så användningsområdet är stort.  

Men det är tack vare era frågor och återkoppling som vi kan utveckla våra befintliga och ta 

fram nya spännande produkter som kan hjälpa många hundar och katter. Så hör av er till 

oss om ni har några funderingar eller frågor. 

Patientfall Vanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hjälpte hunden Vanja att placera tassen rätt med ledad has och rigid metatarsalortos 

med möjlighet att öppna upp rörligheten i metatarsalleden vid behov. Rehabiliterande 

ortos för nedsatt känsel, instabilitet och ”dropptass”. 
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En lite grådisig höstmorgon samlades vi ett 30-tal sjukgymnaster för föreläsningshelg på 

Skärlunda Gård en bit utanför Norrköping.  

Vi startade dagen med samling och fika vartefter vi delade upp oss i en hund- och en 

hästgrupp. Hundgruppen leddes av leg vet. Pia Gustås och hästgruppen av leg vet. Sara 

Nyman som föreläste om rörelseanalys för respektive djurslag. Själv valde jag att vara med i 

hästgruppen där teori inomhus varvades med praktik i ridhuset. Vi fick möjligheten att 

titta på tre olika hästar av varierande ålder och användningsområde som visade upp sig 

både på rakt och böjt spår samt i ridhus och på plan mark. Superspännande! 

Efter att ha intagit en god lunch och samtidigt hunnit tinat upp oss något efter 

förmiddagen i ridhuset fortsatte rörelseanalysen någon timma till innan vi växlade djurslag 

så att vi i hästgruppen även fick titta på hund tillsammans med Pia. Här mötte vi ett riktigt 

charmtroll till bullmastiff som mer än gärna ställde upp som modell! Ca kl. 15.00 var det 

dags att samlas inne i värmen igen för gemensam fika och en påföljande diskussion kring 

skillnader och likheter i rörelseanalys för de båda djurslagen. Väldigt intressant! Efter att 

de båda veterinärerna tackats av hade vi en workshop i smågrupper där vi medlemmar 

diskuterade olika punkter gällande LSVet och försökte bl.a. komma på förslag till framtida 

aktiviteter mm. En god middag fick runda av dagen innan vi skildes åt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsättning på nästa sida… 

 

 

Medlemshelgen i November 2014 

 

Årsmötet planeras att äga rum i 
mars 2014 i Stockholm. Boka in i 
kalendern, detaljer kommer så 

snart vi fått allt bekräftat, håll koll 
på hemsidan. 
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… fortsättning på medlemshelgen 2014 

Söndagen startade med frukostfika och följdes av en genomgång av de lagar och 

förordningar som gäller för arbete inom djurens hälso- och sjukvård och hölls av 

styrelseordförande Cajsa. Detta var mycket intressant och resulterade dessutom i att vi alla 

efteråt fick varsitt tjusigt intyg i ämnet! 

Efter kafferasten diskuterades det en hel del och vi hann beröra ämnen alltifrån 

vidareutbildningar och namnbyte till aktiviteter och planer inom lsvet. Vi hann även med 

att prata om de olika workshopgruppernas resultat från lördagen och styrelsen, som i 

princip var fulltalig på plats, uppmuntrade oss medlemmar att höra av oss om vi hittar 

något spännande i form av allt från matnyttiga bok- och artikeltips till förslag på olika 

kurser som vi skulle kunna gå. Dagen avslutades med att vi lyckligt mottog varsin upplaga 

av ”Activate your horse’s core” av N.C. Stubbs & H.M. Clayton och ”Basic Manual 

Assessment and Treatment of the Canine Axial Skeleton” av L. Edge-Hughes samt avnjöt 

en sista lunch tillsammans innan det var dags att packa ihop och dra sig hemåt.  

Detta var min första medlemshelg med LSVet men definitivt inte den sista! Det var riktigt 

skoj att få träffa alla goa människor och djur och jag åkte ifrån denna helg med huvudet 

fullkomligt fullproppat med nya kunskaper och inspiration inför framtiden. Grymt bra 

jobbat av styrelsen som anordnade denna helg och ett stort tack också till Jennie, Jenny och 

Martina för hjälp med skjuts till och från gården!  

// Johanna Bengtsson 
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Stabiliseringssystem för bogleder 

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 
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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?  

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


"Basic Manual Assessment and Treatment of the Canine Axial Skeleton" är skriven av den 

kanadensiska sjukgymnasten Laurie Edge-Hughes som många av oss haft möjligheten att 

träffa på någon kongress eller höra föreläsa på kurs.  

  Laurie är en mycket inspirerande föreläsare och få kan på ett så 

  underhållande sätt fånga uppmärksamhet från sina  

  kursdeltagare som hon kan. Har ni ännu inte gått på någon av 

  hennes föreläsningar eller kurser så kan det varmt  

  rekommenderas! 

  Boken är 45 sidor och är spiralinbunden med bilder i svart-vitt 

  för att förtydliga olika beskrivna tekniker. Den är skriven på 

  enklare engelska och är tydligt uppdelad i kapitel efter de olika

  delarna, från käkled till bäckenet. 

Laurie introducerar först läsaren till manuell terapi och beskriver mobiliseringsgrader och 

effekter av mobilisering. Hon går sedan igenom hur hon skannar hundens besvär för att se 

vilket eller vilka områden hon sedan ska koncentrera sin undersökning på. Sedan följer 

några sidor kring olika endfeels, kontraindikationer och tillstånd då man bör vara extra 

försiktig med manuell terapi. Efter detta följer kapitel där Laurie går igenom käkled, 

nacke, bröstrygg, ländrygg och bäcken. Varje kapitel har samma uppbyggnad; först lite 

grundläggande anatomi och vad man kan hitta i patientens anamnes som kan tyda på 

besvär inom detta område, innan hon går in på observation, undersökning och olika tester. 

Sist i boken finns även en referenslista för den som vill läsa vidare. 

Boken känns lätt att använda, och man hittar snabbt i den. Den är liten och praktisk att ha 

med sig om man ska iväg på kundbesök eller liknande. Har man gått kurs för Laurie kan 

man troligen känna igen en hel del av det som står i boken från utdelat kursmaterial, men 

den känns absolut prisvärd ändå. 

De som deltog på höstens kurshelg fick varsitt exemplar av boken. Om man inte var med 

där finns boken att beställa på Lauries hemsida www.fourleg.com.  

Av: Carina Bäckström 

 

 

Bokrecension  
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En serie övningar för att gradvis öka stabiliteten, styrkan och 
uthålligheten framför allt i hundens bål och bakben 

Dessa övningar ökar successivt hundens bål- och bakbensstabilitet. Det ger även styrka 

och uthållighet i aktuella muskler. När man avancerar till nästa övning och därigenom 

ökar svårigheten får man istället minska kraven på träningspassets längd samt öka stödet 

på bollen som hunden jobbar mot eller på. Detta för att inte göra ett för stort hopp i 

svårighet och för att minimera risken för skador samt se till att hunden fortsätter att tycka 

att träningen är rolig. För att ta sig hela vägen till steg 5 får man räkna med flera 

månaders träning. Som vi alla vet så byggs muskler relativt sakta och styrka och stabilitet i 

ligament ännu långsammare. Träningen kan gå ännu långsammare framåt om hunden 

varit skadad. 

 

1. Placera er på ett stabilt underlag med bra fäste och börja med att uppmuntra hunden 

   att stå med frambenen uppe på en lagom stor 

   boll. Håll i bollen så den inte rullar iväg. Detta 

   kan skrämma och avskräcka hunden från  

   övningen samt skada hunden om det vill sig 

   illa. Belöna när hunden står stadigt på bollen. 

   Börja med korta pass på några sekunder och 

   utöka successivt tiden på bollen under ett par 

   veckor medan du långsamt minskar stödet på 

   bollen utifrån vad hunden klarar av och  

   känner sig trygg med. 

 

2. När hunden kan stå med frambenen på bollen med relativt        

lite eller inget stöd kan man öka svårigheten med att be                

hunden göra viktöverföringar på bollen. viktöverföringar                         

genom att  locka med en godis framför hundens nos åt höger     

eller vänster. För inte handen så pass långt bort så hunden                          

lockas att kliva av bollen utan bara så pass att en vikt-                   

överföring sker. Öka längden på träningspasset ytterligare i                       

ungefär 1-2 veckor till. 

Fortsättning på nästa sida… 

 

Övningar på balansbollar 
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… fortsättning på bollövningar 

3. När hunden klarar detta utan problem ökas svårigheten med att placera hunden på ett 

  mer instabilt underlag för bakbenen. Återgå till att stabilisera

  bollen som frambenen står på och minska längden på  

  träningspasset igen. Öka sedan successivt upp träningstiden 

  och minska stödet på bollen som frambenen står på. Denna 

  period tar också flera veckor beroende på hur snabbt hunden 

  förstår och hur ofta man tränar. 

  

  

 

4. När hunden är trygg och stabil på dessa underlag så avancerar        

man med att be hunden att kliva upp på bollen och                     

därigenom öka instabiliteten på underlaget ytterligare. Viktigt           

att hålla i bollen för att undvika att den rullar iväg under hunden.                          

Minska även ner träningstiden igen. Öka sakta upp träningstiden         

och minska stödet på bollen. När hunden är bekväm med att sitta        

eller stå på bollen med relativt mycket stöd kan man be hunden           

  att lägga sina framtassar i din ena eller båda dina händer. Stöd 

  bollen med den eventuellt lediga handen samt dina knän, 

  fötter och ben. Kom ihåg att återigen minska ner på  

  träningstiden då detta är både ansträngande och svårt för 

  hunden. Öka sedan sakta upp tiden igen. Efter en till ett par 

  veckor kan man avancera med att försiktigt minska på stödet 

  på bollen. Var noga vid avstigning från bollen så att den inte 

  rullar iväg. Hjälp hunden med att stödja bollen tills den förstår 

  att kliva ner försiktigt.               

Fortsättning på nästa sida… 

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. 13 
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… fortsättning på bollövningar 

5. När hunden känner sig trygg med detta och kan utföra övningen balanserat kan man 

prova att ta bort den stödjande handen under frambenen och se om hunden kan ”sitta 

fint” utan stöd. Gå åter tillbaka till mycket stöd på bollen som hunden sitter på. Locka 

med godis ovanför hundens huvud för att uppmuntra hunden att ha frambenen i 

luften. Öka upp träningstiden och minska försiktigt stödet på bollen ännu en gång. När 

hunden kan sitta fint på bollen kan man prova att be hunden att stå på bakbenen på 

bollen med framtassarna i luften. Detta är riktigt        

svårt för hunden och kräver lång uppträning.         

Man får återigen gå tillbaka till att ha ordentligt         

stöd på bollen som hunden står på och köra korta        

pass. Denna sista ökning av tid och instabilitet kan             

ta väldigt lång tid och det är viktigt att inte gå för          

fort fram. Var hela tiden beredd på att stödja      

bollen ifall hunden tappar balansen eller kliver av           

för oförsiktigt.  

Övningarna bör självklart anpassas efter individen (det är inte alla hundar som någonsin 

klarar att göra alla övningarna t.ex. p.g.a. sin storlek eller fysiska kapacitet). 

Av: Jennie Häggkvist med bilder från Cajsa Ericsson 

 

 

 

 

 

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  
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Redaktionen vill passa på och tacka för att ni 

än en gång har läst igenom det vi jobba hårt 

för att åstadkomma.  

Tanken var att detta utskick skulle komma till 

er som en jul hälsning men då tiden snabbt 

rinner iväg när man har roligt så lyckades vi 

tyvärr inte hålla deadline. Detta innebär att ni 

nu kommer att få 3 utskick från LSVet under år 

2015. 

Hoppas ni uppskattar läsningen så mycket 

som vi gör och kom gärna med åsikter till oss! 
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