
 Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige 
 Datum och tid: 2014 11 25, 19.00.                                                                                                                              

 Plats: Telefonmöte.  

 Närvarande: JK Larsson, Lisa Persson, Johan Lindsjö, Markus Abrahmsén, Elina Åsbjer, Camilla 

 Wallander och Kajsa  Celander (Fr.o.m. §62.1/14). 

 

§58/14. Mötet öppnas 
JK Larson utses till mötesordförande och öppnar mötet. 
 
§59/14. Val av protokolljusterare 
Camilla Wallander väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 
§60/14. Godkännande av dagordning 
Godkänns med tillägg av §63.2/14.   
 
§61/14. Föregående mötesprotokoll från 2014 10 07  
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§62/14. Verksamhetsfrågor 
§62.1/14. Ekonomi  
Se bilaga 1.  
 
§62.2/14. PR  
§62.2.1/14. Veterinärkongressen 14 11 06-07 
Föreningen hade ett informationsbord vid Syltan även i år, vilket var periodvis bemannat.  
Föreningen uppmärksammades, men placeringen var inte lika bra i år. Ingen från föreningen var  
aktivt ute och informerade bland kongressmedlemmar detta år, vilket bör finnas i åtanke inför nästa  
års kongress.  
 
§62.2.2/14. Se Sambandet konferens (Svenska Djurskyddsföreningen) 14 11 18 
Svenska Djurskyddsföreningen hade beställt minhundsfadderskap att dela ut till föreläsare och  
paneldeltagare vid konferensen (se bilaga 1). Johan, konferensdeltagare, informerade ett 10-tal   
intresserade under pauserna. Mottagarna ska få en årlig rapport om projektet. Detta är en rutin  
som bör införas generellt.  
 
§62.2.3/14. Öppet hus UDS 14 11 22 
Lisa S. och Lisa P. bemannade ett informationsbord, med bl.a. en tipsrundefråga. Se bilaga 1. 
 
§62.2.4/14. Vakans  
I samband med ett uppstartsmöte med Studentgruppen så anmälde Erik Jönsson och Sofia Daresjö  
intresse av att ansvara för PR- respektive Facebookaktiviteterna. Se bilaga 2.  
Förslag från Camilla om att Studentgruppen ska utgöra en PR-grupp, vilket styrelsen ansåg var en 
god idé. Kajsa Celander, sammankallande i Studentgruppen, blir PR-samordnare tills årsmötet 2015  
med Erik som potentiellt praktiskt ansvarig till dess då det kan bli aktuellt att välja in honom i  
styrelsen.  
Kajsa meddelar Erik och Sofia att de är välkomna och att de ska bekräfta till Johan via mail om de  
tar på sig uppdragen.  



JK meddelar valberedningen när vakanserna är fyllda. 
 
§62.3/14. Sponsring 
§62.3.1/14. AniCura 
Camilla och Lisa P. hade ett möte med Anicura 14 11 24, där det bl.a. framkom att samarbetet  
planeras att komma igång 2015, för att därefter kunna övergå i ett treårssammarbete. Diskussioner 
fördes bl.a. om uppstart av 90-konto, rapportering till Anicura och möjlighet till finansiering av 
föreningens ökade merkostnader. Se bilaga 1.  
Kreditupplysning kommer att behövas på styrelsemedlemmarna. Föreningens stadgar kommer att  
behöva ändras.  
Camilla meddelar styrelsen när Anicura återkommer med slutligt avtal.  
Camilla, Lisa P. och JK tar inför årsmötet fram en lista över vad som behöver göras inför ansökan om  
90-konto. 
 
§62.3.2/14. Vettris 
Donation av bussaronger, pikétröjor, fleecetröjor, dukar, m.m.  Se bilaga 1.  
Johan hämtar donerat material och lämnar till Lisa S. 
 
§62.3.3/14. Bronkoskop UDS 
OK från UDS att bronkoskopet de donerat till VSF säljs till en veterinärklinik i Rättvik och att  
pengarna används till något av föreningens projekt. Se bilaga 3.  
Lisa S. och Lisa P arbetar vidare med detta.  
 
§62.3.4/14. Svenska Djurskyddsföreningen 
Lisa P. har diskuterat fortsatt samarbete med Lillemor Wodmar, Svenska Djurskyddsföreningen. De  
skulle kunna tänka sig att t.ex. bidra med pengar till betalningsmöjligheter via Swish/bank på  
hemsidan, men även till olika projekt och kongressdeltagande.  
Lisa P. ber Lisa S. att kontrollera med Novawebb om betalningsmöjligheter via bank och Swish- 
funktionen kan läggas in med automatiskt utskick av t.ex. fadderdiplom och vad det skulle kosta.   
JK pratar med Lillemor om deras intresse/möjligheter om fortsatt samarbete och rapporterar om  
detta till nästa styrelsemöte.  
 
§62.4/14. Hemsidan  

 Ansökan om PR-ansvarig finns ute på hemsidan (se dock 62.2.4/14). JK:s rapport om minhundar 

 utlagd. Novawebb har kontaktats ang. problem med att öppna underrubrikerna i flikarna i 

 överkanten på hemsidan. Se bilaga 3.  
 
§62.5/14. Medlemsbladet 
Lisa P. avvaktar mer material innan utskick, men det kommer ut före jul.  
Elina rapporterar om Djurliv 201. 
Kajsa rapporterar om bildandet av en Studentgrupp.  
 
Frågan väcktes om någon i Studentgruppen, som en del i PR-gruppens arbete, kan ta över arbetet  
med Medlemsbladet fr.o.m. 2015.  
Kajsa frågar Studentgruppen om detta.  
 
§62.6/14. Aktuella projekt 
§62.6.1/14. Prioriterade projekt 



ZASP och Dairy development, Zambia 
Inget nytt att rapportera.  
 
LSPCA, Malawi 
Det verkar ha uppstått samarbetssvårigheter med föreningen. Diskussion fördes om att flytta över  
stödet till BSPCA, Blantyre, istället. Se bilaga 1.  
Lisa P. och Elina undersöker orsakerna till de uppkomna problemen och möjligheterna till stöd till  
BSPCA .   
 
Minhundsprojekt, Irak och Kambodja  
Rapport från JK ang. projektet i Irak. Se bilaga 4. Två forskarstuderande på SLU, Kristina Osbjer och  
Gunilla Ström, har forskaranknytning till Kambodja och vill gärna engagera sig i  
minhundsprojektet där. Förhoppningsvis kan detta vara en början till arbetsgrupp.  
JK kommer ha ett möte med Kristina och Gunilla i december, återkommer till styrelsen om utfallet  
av detta.   
 
Lisa P. efterlyser en film om minhundsarbetet som kan visas i samband med mässor, kongresser,  
etc.  
JK hör med PA Bergström om möjligheterna att ta fram en minhundsfilm. 
 
§62.6.2/14. MFS-projekt 
Inget pågående projekt  att rapportera ifrån. 
Lisa P. undersöker möjligheterna till ett MFS hos en myndighet motsvarande SVA i Lilongwe,  
Malawi.  
 
§62.6.3/14. Elefantprojekt, Kenya 
Inga resurspersoner blev inbjudna till verksamhetsmötet. Frågan förpassas som vilande till  
arbetsdokumentet. 
Elina ansvarar för detta.  
 
§62.6.4/14. Kastrationskampanj, Kap Verde 
Den lokalt aktiva föreningens adoptionsverksamhet överensstämmer inte med VSF-Sveriges   
gatuhundspolicy och något stöd till deras verksamhet är f.n. inte aktuellt.  
JK meddelar Rebecka Elmrin styrelsens beslut efter per capsulam-beslut avseende föreningens  
gatuhundspolicy.  
 
§62.7/14. Övrigt 
62.7.1/14. Rapport verksamhetsmöte 
Denise Laskowski, doktorand kliniska vetenskaper, SLU, var med på verksamhetsmötet 14 10 29.  
Denise har tidigare erfarenhet av arbete med VSF-Tyskland. Hon önskar i framtiden även bli 
inbjuden till verksamhetsmöten, men har i dagsläget inte valt att enagera sig i något speciellt. 
Förutom avtalsdiskussionen med Anicura så finns inget övrigt att rapportera.  
 
62.7.2/14.  Studentgrupp 
En Studentgrupp har bildats och ett första uppstartsmöte har hållits. Se bilaga 2.  
Nästa möte planeras att gå av stapeln före jul. Det vore bra om Studentgruppen kan vara ”stand  
by” med hjälp vid akuta arrangemang, t.ex. inför mässor, kongresser.  
Tips från studenter som fått erfarenhet av olika projekt mycket välkomna.  



Styrelsemedlemmar ger feedback till Kajsas mötesrapport.  
JK skriver ett välkomstbrev till Studentgruppen efter ev. synpunkter från styrelsen.  
 
62.7.3/14. Seminarium om smittskydd, hund och katt  
Nya funderingar kring seminariet presenteras i bilaga 3. F.n. är påtänkt talare från SVA för dyr. 
Frågan väcktes om det inte är mer passande att ha ett föredrag med samma tema på årsmötet. 
Fortsatt diskussion om detta följer.  
Lisa S. ombeds ta upp fortsatt diskussion med styrelsen och därefter Agneta Gustafsson, MSD, om  
ett föredrag på årsmötet. 
 
62.7.4/14. Samarbete VSF-Canada  
Avvaktar diskussion med Johanna om slutgiltigt ställningstagande ang. VSF-Canada. Frågan läggs tv.  
som vilande i Arbetsdokumentet.  
Johanna ombeds återkomma om detta. 
 
62.7.5/14. Policy gatuhundar  
Ett utkast till policy har varit ute för påseende och processen om policyns antagande ska sättas  
igång så snart det slutliga förslaget fått OK av styrelsen.  
Elina skickar ut slutligt utkast för påseende och godkännande per capsulam.  
   

§63/14. Beslutspunkter 
§63.1/14. Sponsringsavtal med Anicura 
Beslut om att acceptera vad som förhandlats fram så här långt med Anicura enl. §62.3.1/14. 
 
§63.2/14. Bronkoskop från UDS 
Beslut om att VSF Sverige säljer bronkoskopet från UDS vidare till klinik i Rättvik á 5000 kr enl.  
§62.3.3/14. 
 
§64/14. Redovisning av per capsulam-beslut 
§64.1/14. Möte med VSF-Canada. Per capsulam juli 
Bordläggs till nästa möte.  
 
§64.2/14. Inköp till minhundsprojekt. Per capsulam juli  
Bordläggs till nästa möte.  
 
§65/14. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga.  
 
§66/14. Nästa möte 
Om avtal bli klart med Anicura inom kort så bör ett styrelsemöte hållas före jul, annars strax efter  
årsskiftet.  
Johan skickar ut Doodle.  

 
  §67/14. Mötet avslutas 
 
 

 Underskrifter: 



 
 
 
 JK Larsson                         Camilla Wallander 
 Vice ordförande                   Justerare 
 

 

 Johan Lindsjö 
 Sekreterare 
  
 
 
 Bilagor 
 1. Rapport ekonomi, sponsring, PR, prio-projekt 14 11 24. 
 2. Rapport Studentgruppen 14 11 25. 
 3. Rapport Hemsidan, seminarium, donation UDS 14 11 23. 
 4. Travel report and letter of appreciation MAG 14 10 26.  

 



           Bilaga 1 

ANICURA (möte Lisa P och Camilla 141124) 
AniCura och VSF har kommit fram till att inleda ett samarbete gällande inledningsvis 1 år (2015), vilket 
sedan ska gå över i ett 3-års-kontrakt (2016-18). Summan kan komma att justeras årligen beroende på 
vår verksamhet, men inom en viss ram utifrån avtalet. Första året kommer de att bidra med en mindre 
summa för dels stöd till uppstart av 90-konto, dels till projektverksamheten på något sätt (detaljer 
meddelas senare). Nästkommande år blir det aktuellt med diverse insamlingar mer aktivt till riktade 
projekt.  

De tar bort kravet om styrelsepost eftersom de förstår frågan om partiskhet. De vill gärna bli 
informerade om hur styrelsen resonerar kring olika projekt och frågor och går med på att bli adjungerade 
till de möten som ligger efter vår kvartalsvisa rapportering till dem. 

När det gäller kostnader för ökad rapportering (till AniCura och SIK) så kan de absolut tänka sig att bidra 
ekonomiskt till någon på deltid eller arvodering om detta blir nödvändigt senare i processen. De kan 
även tänka sig att bidra till PR-kostnader. 

AniCura har inga andra krav på kontroll av föreningens arbete utöver inblick i vår verksamhet via 
adjungering till våra styrelsemöten och tillåtelse att komma med synpunkter (alltså inte rösträtt).  

AniCura sammanställer ett avtal och mailar till oss inom 3 veckor. Målet är att det ska vara klart före jul. 

SVENSKA DJURSKYDDSFÖRENINGEN 
För en dryg vecka sedan fick vi ett ”akutbud” om att det önskades 9 (blev 8) minhundsfadderbevis (för 
2015) till ett evenemang av Svenska djurskyddsföreningen. Vi ordnade utskrift av fadderbevis och ett 
infoblad om minhundarna samt snygga kuvert. Utlovade också rapporter till mottagarna under 2015. De 
ska betala 350 kr per fadderskap för det (jf 250 kr annars). Johan var med den dagen och lämnade över 
fadderskapsbevisen till Svenska Djurskyddsföreningen.  

Vi fick också veta att det går att söka pengar från dem och deras ordförande föreslog att vi ska söka 
pengar för att kunna utrusta vår hemsida med ” direktdonations”möjlighet. Ber Lisa S kolla med 
Novawebb vad det kan kosta. Vi kan också söka för annat och en idé jag fick var deltagande i den 
konferens som jag vbf-ade för ett tag sedan. Någon ur styrelsen + den student som gjort MFS (Anna) om 
”humane education” tycker jag kan passa att söka för. Beslut om det behöver fattas. Kollar upp 
anmälningsdatum för konferensen till imorgon kväll. 

VETTRIS 
Vi har fått en donation av sju flyttlådor och ett par mindre lådor med bussaronger, pikétröjor, 
fleecetröjor, dukar mm som Vettris vill bli av med för de byter mönster. Antogs först att de även 
betalade frakt (när vi trodde volymen var mindre) till t ex Malawi men det var fel. Vi måste hämta det här 
och skicka det själva. Är det någon som kör med herrgårdsvagn till Stockholm och kan passera Täby 
någon gång den här veckan? Om ingen annan kan så kör jag dit på fredag. LSPCA är intresserade av 
kläder till sina volontärer och det kan finnas andra (se nedan om Blantyre) veterinära m fl verksamheter. 
Fraktkostnaden vet jag inte vad den blir men det får undersökas, om vi inte hittar ”bulvaner” som reser 
ändå. 
 



 
LSPCA och BSPCA 
Det finns vissa bekymmer inom LSPCA och jag har fått veta (av de studenter som varit där nu i höst) att 
flera har slutat varav några har flytta till Blantyre (en annan stad i Malawi). Där har tidigare funnits en 
”vilande” BSPCA men nu har det nystartats av et gäng volontärer. Att de kan behöva hjälp igång, i 
kombination med att det är problem inom LSPCA, gör att jag föreslår att vi tar kontakt och frågar om vi 
kan vara till stöd där. Richard (som verkar vara en del av problemen) kommer att vara i England i 2,5 mån 
dec-feb så MFS-studenter är inte aktuellt att planera för i år. Han har också tydligt uttryckt att han inte 
vill ha svenska studenter mer och till dem som var där senast har han sagt att LSPCA inte alls vill behöver 
något stöd av VSF-Sverige. Det känns väldigt tråkigt men det gör det enklare att ev byta till BSPCA. 
Berättar mer på mötet.  

Vi har fått foton på den fina klippmaskin (i användning) som vi donerade till LSPCA (för priopengar) och 
jag ska skicka några till företaget vi fick bra rabatt från. Har fått ett signerat intygande av Richard på vad 
LSPCA fått av oss, så jag hoppas att revisorerna blir nöjda. Mikroskopet är de andra veterinärerna väldigt 
nöjda med för x100 fungerar och de kan då hitta bl a ehrlichia (som MFS-studenten Sandra hittat ca 20% 
av mha snap-test). Richard raljerade dock om det inför all personal och skyllde på Sandra och 
mikroskopet (som han själv bett om innan det ens var bestämt att Sandra skulle komma) som orsak till 
att de inte fick en kattväska som de önskat (förmedlades till mig när de svenska tjejerna tipsat om att det 
fanns i Sverige – mitt svar då var att pengarna var slut, bl a pga mikroskoptransportkostnaden som blev 
högre än förväntat). 

ÖPPET HUS UDS 
Lisa S och Lisa P bemannade ett informationsbord lördag 22/11 och det fanns en tipsrundefråga vid vårt 
bord som gällde vilka länder vi stödjer minhundsverksamhet i. För att hitta svaret måste besökarna titta 
närmare på vårt textmaterial. En liten dator hade hemsidan uppe (men det hade varit kul att ha en film 
på en sökande minhund där!) och några tittade där samt närmare på våra foldrar. En del tog även 
infomaterial och pratade lite med oss om minhundarnas viktiga arbete. Vi noterade besökarantal och jag 
får rapportera det imorgon (har ej tillgång till listan just nu). 20 kr donerades i bössan (får ligga kvar för 
att spara på plomberingarna). 
 
MEDLEMMAR 
En ny har anmält sig efter Öppet Hus på UDS. 
 
EKONOMI 
Jag har betalat Novawebb för ett år till. Vi väntar på betalt från Svenska Djurskyddsföreningen. Elina och 
JK har inte fått utlovad ersättning men det ska ordnas inom kort. Jag har inte hunnit (pga en hel del av 
ovanstående) med att lägga in våra verifikationer i bokföringsprogrammet men det kommer att bli gjort 
snart för nu börjar jag komma i kapp efter sommarens megaflytt till nya VHC.  
 

Lisa Persson 



            Bilaga 2 

Rapport Studentgruppen 141125 
 
STUDENTGRUPPEN:  
Jag kan meddela att vi igår hade ett första möte inför bildande av studentgrupp. Jag satte ihop ett 
dokument som jag delade ut till alla som kom med lite information om organisationen och våra 
projekt, samt om vad jag tror vi kan hjälpa till med som studentgrupp. I dokumentet lade jag även 
information om medlemskap och våra vakanser av poster. Jag bifogar dokumentet så kan ju ni andra 
i styrelsen kolla på den del som handlar om just vad jag tror vi kan bidra med och se om ni vill 
revidera något eller lägga till något?  
 
På mötet kom 8 studenter som alla ville vara med även efter mötet. Utöver det har några mailat 
som inte kunde komma men ändå vill vara med. Vi pratade, förutom om vad vi som studentgrupp i 
sig kan göra, även om våra vakanser; PR-post och facebookansvarig. En kille, Erik Jönsson, var 
intresserad av PR-ansvaret. Han är väldigt trevlig och har hållit på med en del film/bildredigering 
innan vad jag förstod. Facebook-sidan var en tjej som heter Sofia Daresjö eventuellt intresserad av. 
Det som uppstod som osäkerhet var hur de skulle få information om vad som skulle postas/klippas 
ihop osv. Jag sa att de i så fall skulle få själva informationen av oss/den som gjort något för 
organisationen som ska uppdateras på facebook/medlemsblad osv, och att deras uppgift i så fall 
mer är att se till att det kommer upp på sidan alt klippa ihop ett snyggt medlemsblad och så. Som 
PR-ansvarig hänvisade jag också till att maila dig Johan och dig Camilla för vidare information.  
 
Vad gäller studentgruppen uppstod direkt en diskussion om utveckling av vår marknadsföring/PR 
osv. Alla som närvarade var sugna på att till exempel kunna representera oss på mässor eller 
liknande event. En smart idé som kläcktes var att vi istället för/i kombination med sparbössan bör 
skaffa oss "svisch". Det är en tjänst där man kan föra över pengar direkt genom att bara ha den 
andres telefonnummer. På så sätt måste inte de som kommer förbi/vill donera ngt direkt ha 
kontanter på sig och vi måste inte ha kontanthantering. Det behöver ju inte utesluta bössan men 
kan säkert vara ett bra komplement? Andra idéer som spånades på var sidor på andra sociala 
medier samt blogg-möjligheter. Vi har startat en Facebook-grupp för studentgruppen där vi nu kan 
kommunicera och jag har satt ihop en första lista med kontaktuppgifter från de som närvarade igår 
som jag också bifogar här. Mötet avslutades med att säga att vi ska försöka ha ett möte var 4-6e 
vecka ungefär, men mer/mindre utefter behov.  
 
Summa summarum finns ett stort intresse och mycket kapacitet inom marknadsföring/PR, vilket jag 
tror är guld värt för organisationen som nu ju är i ett spännande expansionsskede!  
 
 
Kajsa Celander 
 
 
 

 



           Bilaga 3 

Rapport Hemsidan, seminarium och donation från UDS 141123   

Hemsidan 

Annons om PR ansvarig ligger ute, jag vet inte om vi har bestämt vem man ska anmäla sitt intresse till 
men jag skrev mailadressen till sekreterare. Jag tänkte att vi måste väl samla ansökningarna i våra papper 

ändå. JKs rapport om minhundar finns också på hemsidan. Det har hänt något med flikarna i överkanten 
på hemsidan efter att rapporten lades ut, det går inte att öppna underrubriker. Jag har mailat novawebb 

om detta idag, söndag kväll 

Ska blanketten Redovisning av utlägg och resa läggas upp på hemsida, under styrelselogin? 

Seminarium 

Lotta Gunnarsson på SVA vill ha 12 000 kr för förberedelsetid och föreläsningstid 2x45 min. Detta är 

alldeles för mycket tycker jag. Har även varit i kontakt med Agneta Gustafsson på MSD, de kan sponsra 
fika med 3000 kr och vill då få en möjlighet att prata i 30 min om rabiesvaccineringsprojekt i Serengeti. 

Helt ok för min del. Jag tycker inte vi ska lägga så mycket som 12 000 kr på ett seminarium och jag är 
också tveksam till att försöka hitta någon sponsor som vill betala den summan. Det känns inte som det 

riktigt är inom vårt verksamhetsområde att ordna seminarium eller föreläsningar i Sverige till sådana 
kostnader. Det är väl bättre att våra sponsorer stödjer projekt i andra länder, fast Anicura är kanske 

intresserade ändå? Däremot funderar jag på om vi ska fråga Agneta om hon vill komma och prata på 

årsmötet istället och då kan MSD få sponsra fika med 3000 kr. 

 
Bronkoskop  

Jag har fått ett muntligt besked från en av våra chefer på UDS smådjur att det är ok att vi säljer det 
vidare och använder pengarna till något av våra andra projekt istället. Jag kan få ett papper på detta om 

vi vill ha det. Bronkoskopet fungerar så tillvida att man kan får en bra bild men det går inte att böja helt 

åt alla håll. Kliniken i Rättvik har erbjudit sig att betala 5000 kr för det. Ett nytt bronkoskop kostar 
betydligt mer än så men samtidigt skulle det kosta en hel del att laga det vi har fått av UDS. Jag håller 

mig helst utanför beslut om vi ska sälja det till det priset eller inte eftersom jag både sitter med i styrelse 
och jobbar på kliniken i Rättvik. 

 

Lisa Schlanger 

 



Veterinary services to Mine detection dogs working with MAG in Iraq 2014 

The author is a Swedish Veterinary surgeon with almost  

20 years of experience in field work with MDDs in 
South East Asia, Middle East, Europe and Africa. 
He is working with several international organisations 
performing veterinary medical services, quality assuring  
the local veterinarians and runs education in the subject 
Veterinary services to MDD 
The author is also the founder of Veterinarians Sans  
Frontieres-Sweden ( www.vsf-sverige.org  ) 

2014-09-27 - - 10-03 
This mission headed out for northern Iraq , Kurdistan and the Client was the British organization 
MAG, Mine Advisory Group ( www.maginternational.org ) 
MAG have been a major global actor in demining for many years and have included MDD  
( Mine Detection Dogs) into the mission in  Kurdistan, Iraq. 

MAG have started up an international veterinary medicine support programme since 2012  
when the author visited Shamshamal the first time.  
The Schamshamal camp is situated outside the town of Shamshamal on the road to Kirkuk and Erbil 
The Camp have been active for several years and is like a small society inside the walls. 
MAG keeps a high security level due to previous domestic unrest in Iraq and now in connection to  
ISIS activities. However the security situation for the staff is stabile and comforting. 

 JK Larsson 

 Bilaga 4 

http://www.vsf-sverige.org/
http://www.maginternational.org/


                                                 

 
 

 
Day 1, Travel 
This mission started as usual at the authors Homebase in Lulea, Sweden. 
1 hour 20 minutes to Stockholm, 3 hours transit at Arlanda airport, 3 hours 30 minutes 
Stockholm to Istanbul, 2 hours 30 minutes transit at Istanbul airport and finally 2 hours 20 minutes 
from Istanbul to Erbil.  Pick up at Erbil airport is virtually in the middle of the night and a short 
transport to MAG house in Erbil completes the journey. 
Travelling is a piece of art in this kind of business. The first time You land at an new airport 
somewhere far away it might be a slight excitement, but soon it becomes a part of the job. 
Mines and MDDs are usually located far away, and then the job is far away. 
 
 
Day 2, Kurdistan 
Initial welcoming procedures with security brief and handing out a local phone, and protective 
equipment and then travel from Erbil to Shamshamal. Due to the unrest in the country at this time 
the transport is done via a detour passing the city of Dokan, which means an extra hour in the car. 
 

 
 
Installation at the Camp in the afternoon and an initial going through of the schedule for the mission 
Planning and preparation are essential activities. The MDD activity is built on strict processes and 
SOP (Standard Operational Procedures) and mistakes are not allowed.  Also the veterinary services 
are shaped in the same way. Quality in all links of the chain is essential. 
The high quality of work and the fantastic noses of the MDDs and the patience and the skill of the 
MDD staff have resulted in the fact that no MDD have been involved in an explosive incident by 
making errors or mistake during all the time the author have worked with these missions.  
Really impressive ! 
 
 
Day 3-4-5, Vet med services 
The Veterinary medical services for the MDDs are focused on prevention. Any situation that can  
be prevented is good business, both health wise for the MDD but also for the MDD organization. 
Therefor the preventive measures for ecto- and endoparasites are evaluated and the drug supply 
is checked and examined. Also a wide range of viruses are subject for preventive measures. 
The MDDs are vaccinated with DHPPI and Rabies vaccines according to a program, a bit more 
enhanced that most dogs receiving the vaccines, but the MDD are constantly changing environment 
and are confronted with all kind of stray animals so the need for a very high protection level is 
decided. 
 
 
 



                                                 

 
 

 
 
The initial general check up is starting up the way the as most people know them, the full veterinary 
examination. From the nose to the very tip of the tail, including “invasive” checks in mouth, genitals 
and rectum. Heart and lungs are listened to and the stomach is palpated. An examination journal is 
established, and in case of any disorder like wounds, infections etc. the MDD undergoes direct 
treatment.  
 

 
 
The most intense focus during the veterinary services goes to the nose, the mucos systems 
connected to the smelling organs. Nose, eye, ear and throat share a joint mucos membrane system. 
An infection in the throat or in the ear can easily spread into the nose and affect the smelling organs. 
This is not a situation that a MDD wants to experience. The quality of the work is equivalent to the 
good health of the nose and the smelling organs. 
 
The MDD is anesthetized with a cocktail of two neuroleptanangetic drugs witch gives a good and 
secure anaesthesia. During this sleeping period the throat is carefully examined and the teeth are 
cleaned from plaque witch is a major problem with most dogs. Plaque develops from a combination 
of food, water and the environment of the mouth. 
 

 
 
The plaque is removed with an Ultrasound device that vibrates and detaches the plaque. 
Some larger dental treatments where performed due to infection in the big cheek teeth (molars) 
Extraction and follow up with antibiotics is at this stage the only way to handle the situation 
Still under anaesthesia finally the claws are cut. Under anaesthesia we can cut them very short and 
also stop the small bleedings that can occur when cutting very short.  
Short claws is a very good protective measure against broken claws. A broken claw can result in a 
longer unnecessary stand down of work since a broken claw is very hurting and can make the MDD 
lose focus on the work. 
 
After the anaesthesia the MDDs receive an antidote and after some minutes they walk away from 
the event, a little tired but quite fresh and awake. 
The day after this event the MDDs have a resting day where they are monitored and checked up, 
so an eventual effect or reaction from the anaesthesia or the treatment can be detected. 



                                                 

 
 

In this post operative period a general assessment of the kennels, the handling system and feeding 
principles is performed. Preventive medicine can also be good kennel hygiene and good processes in 
handling. A MDD is even thou a tough and sharp dog, a living creature that needs lots of attention 
and care. As the golden rule says…prevention is far better than care. 
 
 
Day 6, final check up and contact with the local Veterinary College  
This last day of the mission at the camp in Shamshamal a quick check up of the MDD´s where 
performed and they  where  all in good shape, acting good, eating and eager to perform their 
important work. 
                                                                                This last day of the mission the author visited the 

                                                                          Veterinary College of the University of Sulimania   
                                                                          where last visit an initial contact was made.            
                                                                          Friendly reappearances met the MDD crew and we    
                                                                          could note for a fact that the planning for starting up  
                                                                          Pet education ( mainly referring to the dog) had taken  
                                                                          its early steps and the classes had started up in a small 
                                                                          scale. This means that MAG can after this visit connect 
                                                                          with the veterinary College in Sulimania if any acute 
                                                                          situation occurs with the MDDs 
 

 
 
Day 7, Travel and summing up 
Return from Camp and MDD life to “normal” life is like turning the clock backwards. 
Erbil Airport in the middle of the night, Istanbul, Stockholm/ Arlanda and finally back to  
northern Sweden and Lulea. 
Journals must be detail studied and finalized for the archive, a mission report to be written  
and last but not least an cleaning up and checking up of the used equipment, so everything  
will be in order when next mission comes…because there is always one more to come… 
The work for the MDD veterinarian is if not endless, but have a long timespan exactly like the 
great and patient work of the MDD in various places on Earth. 
A skilled manual Deminer can clear 50-100 sqm/day and a skilled MDD can clear up to 1000 sqm. 
In combination with machines the mix of the 3 ways to clear areas and find mines, slowly and  
sqm by sqm clear mine scattered areas and allows people to reclaim their land for their kids to play  
and for the farmers to cultivate the land.  
This is truly a mission to be admired and as a small part of the system to make the MDDs perform 
their important work I´m humbly grateful for being able to assist. 
 
Lulea, some days after returning from MAG MDD mission in Schamshamal, Kurdistan, Iraq 
 
Yours truly 
 

JK Larsson 
Lic vet surgeon 
Specialist in the dog & cat medicine 
 
 
 
 

 



                                                 

 
 

 

 
Letter of appreciation 

 
As acting TFM (Technical field manager) and responsible for the MAG MDD team in  
Schamshamal, Kurdistan, I would like to express MAGs, my and the MDDs thanks for  
the donation of anaesthetic drugs, vaccines and the grooming equipment ( Furminators)  
that Veterinarians without borders of Sweden have provided.  
I note the donation as a sign of Your appreciation of our work and will return 
our appreciation that the MDDs of MAG are subjects for Your work and donations. 
 
Our special public relations MDD Arco and his handler sends their greetings to Sweden 
and the donors from Veterinarians without borders, and hope for a long lasting relationship. 
 
Schamshamal October 2014 
Kind Regards and once more Thanks 

Adnan Avdic 

TFM MAG Iraq 
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