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Hej, alla som visat intresse för bildandet av Veterinärer utan gränser - Sverige! 
 
Här kommer ett första medlemsblad från den interimsstyrelse som bildades i november 2010.   

Hur började det hela? 

JK Larsson skickade ut ett upprop i Svensk Veterinärtidning nr 13 den 19 oktober 
2010 om att starta en svensk avdelning av den veterinära motsvarigheten till 
Läkare utan gränser, dvs Vétérinaires sans frontières (VSF), med mål att bli 
medlemmar i VSF Europa.  

Det kom många intresseanmälningar och vid Veterinärkongressen den 10 
november hölls ett möte som samlade ett 30-tal intresserade. Bland de 
intresserade valdes en grupp som fick till uppgift att förbereda etablerandet av 
föreningen Veterinärer utan gränser - Sverige, VSF-Sverige. 

Vad är Vétérinaires sans frontières? 

VSF Europa är en internationell, ideell förening. Den har i dagsläget tio medlemmar vilka är 
individuella nationella föreningar i Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.   

Grunden för verksamheten är att en stor del av världens fattiga är helt eller delvis beroende av 
boskap för sin överlevnad och en för medlemsländerna gemensam vision är att arbeta för bättre 
levnadsförhållanden för de mest sårbara. Det innebär minskad fattigdom och ökad global livsmedelssäkerhet. 
Man arbetar mest med projekt i utvecklingsländer men även med såväl utbildning och medvetandegörande 
som påverkansarbete i Europa och globalt.  

VSF Europa bildades för att stärka samarbetet mellan medlemmarna avseende informationsutbyte, strategisk 
planering, geografisk täckning, tillgång till humana resurser och spridningen av innovativa lösningar. 
Sammantaget driver medlemmarna mer än 100 projekt i över 40 länder.  

De expertisområden som VSF Europa omfattar är institutionell kapacitetsutveckling, hjälp till självhjälp 
(empowerment) genom utbildning inom husdjursrelaterade områden, kontroll av epizootier och zoonoser, 
tillgång till djurhälsovård, hållbar utveckling av husdjurshållning och animalieproduktion, djur som dragkraft, 
marknadsföring av djur och animalieprodukter, naturresurshushållning och katastrofberedskap.   

Vilka är med i interimsstyrelsen? 

JK Larsson - ordförande 

Leg vet 1982, specialist i hundens och kattens sjukdomar 1994. 
Initiativtagare till Veterinärer utan gränser i Sverige 2010.  

Arbetar med framför allt administrativa uppgifter i Sverige nu för tiden. 
Reservofficer i Svenska Försvarsmakten, vilket innebär att jag arbetar 
med Preventive Medicine-frågor, vilket i sin tur innebär att detta ger 
arbetsuppgifter både nationellt och internationellt avseende hygien, 
mikrobiologi, mat och vatten. I Försvarsmaktens regi har jag tjänstgjort 
på ett antal internationella uppdrag. 

Sedan slutet på 1990 talet arbetar jag stadigvarande med Minhundar i 
Cambodia. Huvudmannen heter CMAC (Cambodian Mine Action Center) och sorterar under Cambodianska 
inrikesdepartementet. Projektet är från början ett FN projekt som Sverige startade upp via Försvarsmakten 
och SIDA. Vidare jobbar jag på uppdrag för Norsk Folkehjelp/NPA (= norska SIDA) med  
minhundar.  NPA har fn verksamhet i bl a Bosnien, Etiopien och Sudan. 



Min vision för Veterinärer utan gränser - Sverige är att starta upp och organisera VSF-verksamheten i Sverige 
så att svenska veterinärer får en humanitär internationell kanal att arbeta i. Unga veterinärer vinner 
erfarenheter och utvecklas och äldre veterinärer delar med sig av sina erfarenheter, allt till mottagarlandets, 
människornas och djurens fromma. Svensk veterinärmedicin kan, vill och har råd att dela med sig! 

Elina Åsbjer - sekreterare  

Jag blev leg. vet. 2010 och har sedan dess arbetat som 
smådjursveterinär på en mindre klinik utanför Uppsala men är nu 
mammaledig sedan årsskiftet. 

Jag har ffa ett intresse för zoonoser i utvecklingsländer och mitt 
examensarbete handlade om hanteringen av gatuhundspopu-
lationer med hänsyn till rabies och echinococcos i Malawi och Peru, 
där fältstudier i respektive länder ingick. 

Förutom att jag nu är engagerad i VSF-Sverige så är jag även 
projektledare för ett avfallshanteringsprojekt i Sierra Leone genom 
Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser. 

Jag är nu sekreterare för interimsstyrelsen i VSF-Sverige, och även om jag självklart skulle vilja delta på någon 
framtida resa, så ser jag just nu framför allt emot fortsatt styrelsearbete och att på så vis få vara med och dra 
igång organisationen.  

Bilden är ifrån Malawi och föreställer mig själv med en babianhona, man får själv avgöra vem som är vem…  

Shwan Kareem - kassör   

Jag är officiell veterinär på Livsmedelsverket och har en bred erfarenhet inom 
det veterinära området, både från moderlandet (Kurdistan) och från Sverige. 
Jag har bland annat arbetat med att bekämpa epizootiska och zoonotiska 
sjukdomar, något som är ett stort intresseområde för mig. Under min tid i 
Kurdistan arbetade jag med Food and Agricultural Organisation (FAO), Irak, 
med att ta fram och implementera en bekämpningsplan för epizootiska och 
zoonotiska sjukdomar såsom FMD, Blue Tongue, PPR och Brucellos. 

Jag är intresserad av att hjälpa människor och djur, och har alltid velat 
engagera mig i globala stödinsatser, något som VSF - Sverige erbjuder mig. 
Att man har en meningsfull sysselsättning utöver sitt ordinarie jobb är en viktig del av livet. Jag anser, i 
egenskap av föreningens kassör, att VSF - Sverige behöver ert stöd för att kunna fortsätta utvecklingen av vår 
organisation och nå våra mål. 

Lisa Schlanger - webmaster 

Jag tog ut examen i december 2000 och jobbade de första åren på distrikt, ffa i 
dalarna. Nu jobbar jag som klinikveterinär på UDS, smådjur sedan februari 
2006. Jag har precis fått min specialistexamen i Hunden och kattens sjukdomar 
klar. Internationella erfarenheter är ett MFS i Ecuador om ektoparasiter hos 
llama och alpacka 2002. Jag har även rest runt en del på egen hand i både 
Afrika och Sydamerika. 

Det jag hoppas kunna bidra med inom VSF är att knyta kontakter, hjälpa 
intresserade medlemmar att komma ut i världen och bilda någon form av 
katastrofberedskapslager för akuta insatser. 

Ulla Björnehammar   

Född i Lejonets tecken, 17/8 1947, numera boende i lägenhet i Bromma. Tidigare schäferägare men nu tyvärr 
utan hund men planerar byte av ras när det passar in i tidsschemat. Jag har ett förflutet som reseledare, 



utbildade mig sedan till mellanstadielärare men efter 5 år bytte jag bana och började på Stutis – färdig 1981 i 
den eminenta årskursen Debris. 

Målmedvetet endast arbetat med smådjur hela tiden, fick min specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar 1994. Efter att ha jobbat som klinikveterinär och chefveterinär på ett flertal djursjukhus runt om i 
landet har jag mellan 1997-2007 drivit Uddevalla (senare Bohusläns) smådjursklinik i 
Uddevalla tillsammans med Lennart Pihl. Numera är jag freelansande klinikveterinär 
som just skall börja på den nya Gärdets djurklinik i Stockholm. 

Jag har under långa perioder på 1980-90 talen varit på Cat Hospital i Philadelphia hos 
Dr Susan Mac Donough – detta var en bidragande orsak till att jag tog initiativet till att 
starta kattveterinärföreningen Jamaren som fortfarande årligen anordnar 2 kurser helt 
med fokus på katten hälso- och sjukvård. 

JK Larssons upprop om att starta en svensk Veterinärer utan gränser – förening 
nappade jag på direkt eftersom jag älskar att resa och uppleva andra delar av världen. 
Jag kan inte skryta med några internationella stödinsatser så här långt i livet men 
kanske i framtiden. 

Kerstin de Verdier   

Jag jobbar som bitr statsveterinär på SVA, med djurhälsa för 
idisslande djur, numera särskilt får, getter och kameldjur. Det 
är rådgivning, forskning, diagnostik, undervisning mm. Genom 
kameldjuren har jag utvecklat ett kontaktnät i Peru, Pakistan 
och Etiopien/Djibouti. Jag har besökt de länderna på 
studiebesök, vid forskningssamarbete och projektutvärdering 
och också tagit emot gäster därifrån.  

Jag bifogar ett foto från Pakistan, på mig tillsammans med 
professor Muhammed Younas och pastoralister i Cholistan-
öknen. Jag ser fram emot samarbete mellan VSF-Sverige och 
människor/organisationer i utvecklingsländer om strategiska 
djurhälsofrågor, t ex hälsoprogram. 

Johanna Lindahl 

Jag är doktorand på SLU på projektet ”Japanese Encephalitis Virus in 
Pigs in urban farming in the Mekong delta” i samarbete med Can Tho 
University i Vietnam. Lite tidigare erfarenheter av volontärarbete i 
Ecuador och Thailand.  

Inom VSF-Sverige vill jag jobba med att underlätta för svenskar att 
hitta meningsfulla sätt att arbeta med veterinära problem i 
utvecklingsländer och hjälpa till att starta upp en veterinär 
krisberedskap.  

Maja-Lisa Broersma  

Jag studerar fjärde året på Veterinärprogrammet i Uppsala. Jag har rest mycket 
ända sedan jag var liten, men första gången jag själv kom i kontakt med 
biståndsarbete var under gymnasiet då jag åkte och volontärarbetade i ett hjälp till 
självhjälpsprogram för (f d) gatubarn i Rumänien. Sedan dess har jag rest och/eller 
jobbat i Sydamerika (Ecuador, Peru, Bolivia, Chile) och Kenya. Planen just nu är att 
gå klart veterinärprogrammet, förhoppningsvis med ett MFS-godkänt ex-jobb, och 
sedan se var i världen jag hamnar. Jag tycker att antrozoologi är jättespännande, 
och skulle gärna jobba med sådana frågor under en längre eller kortare period i 
framtiden.  
 



Inom VSF-Sverige hoppas jag fungera som länk mellan föreningen och veterinärstudenter. Studenter har unika 
möjligheter att faktiskt åka ut i världen i (bl.a. i samband med kandidat- och examensarbeten) och jag hoppas 
kunna utveckla dessa möjligheter, hjälpa till att förmedla kontakter, samt hålla intresset och engagemanget 
för biståndsfrågor vid liv här hemma i Sverige.  

Elisabeth (Lisa) Persson 

Jag blev klar med veterinärutbildningen 1984 och har huvudsakligen jobbat som lärare och forskare förutom 
en del vikariat som distriktsveterinär fram till mitten av 90-talet. Jag är universitetslektor och studierektor vid 
inst f anatomi, fysiologi och biokemi på SLU, samt jobbar på deltidsuppdrag med lärarutbildning och 
pedagogiska frågor på läkarprogrammet vid Uppsala universitet sedan några år tillbaka. 

Jag var lärare på veterinärutbildningen i Lusaka, Zambia, under ett par år på 1980-talet. Både privat och i 
jobbet (studieresor, lärarutbyten, doktorander mm) har jag rest i olika delar av världen, mest södra Afrika och 
Thailand. Jag har också varit handledare för några studenter som har gjort MFS (Minor Field Study, Sida-
stipendium) som examensarbete och sedan slutet av 80-talet varit inblandad i kursmoment om djurhållning 
och veterinär verksamhet i ett globalt perspektiv på den svenska 
veterinärutbildningen.  

Tillsammans med Charlotte Wallmark (då MFS-student) gick jag en kurs i 
Thailand för att vi skulle lära oss mer om elefanter. Det gick inte med 
”hästhjälper” precis och bilden visar när min elefant passade på att beta 
precis där den inte fick…. 

Inom VSF-Sverige vill jag bidra med att förmedla MFS till studenter och att 
informera intresserade om MFS och olika globala frågor. Jag hoppas också 
att mina erfarenheter som lärare och organisatör kan komma till nytta på 
olika sätt. Jag har även styrelseuppdrag i ett par andra föreningar som 
jobbar med utvecklingsfrågor. 

Vad har styrelsen börjat jobba med? 

Att etablera en föreningsverksamhet innebär en hel del pyssel. JK startade en första hemsida och ett 
bankgironummer åt föreningen i samband med hans initiativ till att starta föreningen. 

Den interimistiska styrelsen har hållit tre telefonmöten under 2011 och några av ledamöterna har träffats för 
att diskutera vilken verksamhet föreningen skulle kunna bedriva.  

Några huvudområden som känns viktiga på kort och lång sikt: 

 etablera föreningen, dvs skaffa organisationsnummer, bankkonto, formulera stadgar, utveckla 
hemsidan, ta fram en logotyp mm 

 rekrytera medlemmar 

 bygga upp en resursbas med alla medlemmar 

 informationsverksamhet i Sverige, t ex ordna MFS-seminarier 

 förmedla tips om resurspersoner och handledare för MFS inom och utom Sverige 

 bygga upp en katastrofberedskap inom veterinärområdet (personalsamarbete med andra länder och 
insamling av material)  

 inventera de kontakter vi har i såväl Sverige som olika delar av världen och på sikt engagera oss i 
något långsiktigt projekt inom veterinärmedicin och husdjurshållning   

 

 

Stöd vår verksamhet och bli medlem! 

 250 kr för yrkesverksam, 125 kr för student och pensionär 
Företag som vill stödja föreningen ombeds kontakta kassören 

Bankgiro 695-9803 

 

www.vsf-sverige.org               info@vsf-sverige.org  

http://www.vsf-sverige.org/
mailto:info@vsf-sverige.org

