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Här kommer det fjärde medlemsbladet från VSF-Sverige  

Nu är det dags för årsmöte! 
 
 
I det här bladet kallar vi till årsmöte 6 mars (se sista sidan), presenterar en del av det som styrelsen har jobbat 
med och förmedlar rapporter från arbete, studier eller ideella uppdrag som några av våra medlemmar är eller 
har varit engagerade i. Ett stort tack till vår sponsor- och PR-ansvariga Camilla Gustafsson som organiserade 
både vårt seminarium 8 november och minhundsfadderprogrammet! 

Enkla lösningar på stora problem! 

I samband med Veterinärkongressen i början av november 2012 ordnade 
VSF-styrelsen ett möte som samlade ett 30-tal deltagare. Programmet 
innehöll, förutom ett inledande mingel med kaffe och macka och en 
presentation av VSF-Sverige, två föredrag: 

Jörgen Fidjeland, doktorand vid SLU, berättade om ammoniakhygienisering 
av latrin och avfall. Jörgen visade och berättade om problem, i 
underutvecklade delar av världen, med att latriner/toaletter dels inte 
används även om de installerats och dels inte hanteras på rätt sätt även om 
de används. Han visade hur man kan informera befolkningen om vikten av 
hygien och hur man med enkla medel kan avdöda patogener och omvandla 
latrininnehållet till bra och säkert gödselmedel. Grödor som gödslas ger 
betydligt bättre avkastning och auditoriet kunde konstatera att enkla medel 
och metoder kunde förbättra hygien, odling och livskvalitet i flera led. 
                    Foto: World Habitat Research Centre 

 

Petra och Oliver Wadström från företaget Solvatten höll ett 
föredrag om vattenrening med hjälp av företagets uppfinning 
där vattnet renas med hjälp av solen.  Mekanismen utgörs av 
ett filter och en plastfilm som släpper igenom ultraviolett 
strålning från solen till vattnet i behållaren. Beroende på 
soltillgång kan tidsåtgången för processen variera mellan 2-6 
timmar/dunk. Varje dunk rymmer 11 liter, vilket under goda 
förhållanden kan ge upp till 44 liter/dygn. Solvattens dunkar 
finns distribuerade i många länder i tredje världen där det 
finns gott om sol och begränsad tillgång på rent vatten.  

Foto från www.solvatten.se 



Rapport från volontärarbete på Lanta Animal Welfare,  

Koh Lanta, Thailand 
 
Undertecknad jobbar som klinikveterinär på UDS men hade förmånen att 
under några veckor i slutet av 2012 följa arbetet på en djurklinik i Thailand. 

Lanta Animal Welfare(LAW) på ön Koh Lanta i Thailand grundades 
2005 av Junie Kovacs. LAW är en icke vinstdrivande organisation 
som arbetar med kastrationer av gatuhundar, vård av sjuka och 
skadade djur samt profylax genom vaccinationer och avmaskning. 
LAW samarbetar med lokala myndigheter och undervisar om god 
djuromsorg i skolorna på ön. Organisationen uppger att de sedan 
starten 2005 har kastrerat och rabiesvaccinerat över 5 000 djur och 
att det inte har varit något fall av rabies på Koh Lanta på 15 år.  

 På kliniken finns också ett hundstall med ett 30-tal hittehundar och 
lika många katter. Det finns möjlighet att adoptera en hund eller en 
katt och ta den med sig tillbaka till sitt hemland. LAW hjälper då till 
med alla nödvändiga papper, blodprover och vaccinationer som krävs. Den nya ägaren står för alla kostnader. 
Kliniken finansieras till största delen av donationer från restaurangen Time of Lime. Övriga inkomster är 
donationer från turister, företag och betalning av djurägare för veterinära tjänster. Det finns en 
rekommendation på vad olika ingrepp eller undersökningar kostar men djurägare får betala efter förmåga.  

På LAW jobbar en thailändsk veterinär, en thailändsk receptionist samt ett antal volontärer, både veterinärer 
och djurvårdare. Veterinärerna jobbar tillsammans med den thailändske veterinären och djurvårdarna sköter 
om hundarna och katterna som bor på LAW i väntan på adoption.  

Diagnostiska möjligheter är begränsade då det inte finns tillgång till röntgen eller blodanalyser. Det går att 
skicka hundarna eller blodprover till Krabi på fastlandet 1,5 timme bort men de flesta djurägare har inte råd 
eller möjlighet till detta. Vanliga fall förutom kastrationer är trafikolyckor, diarréer och hudproblem orsakade 
av svampinfektion, loppallergi eller parasiter. Många katter har också kraftiga respirationsproblem. Detta 
kallades förr kattinfluensa, agens okänt. Tyvärr kommer det också in fall av misshandel, katter som blivit 
sparkade, förgiftade hundar, skottskador eller att man har hällt kokande olja på hundar.  

Ett par gånger i veckan åker några från kliniken runt på ön och letar upp gatuhundar. Hundarna sövs med 
zoletil och xylacin via blåsrör. De transporteras till kliniken för operation samma dag eller dagen efter. Vid 
behov itereras med pentobarbital iv under operationen. I samband med kastrationen får djuren en 
rabiesvaccination, en dos penicillin 
och ivomec. De tatueras också i 
örat så man ska kunna se att 
kastration har skett (gäller förstås 
ffa tikar och honkatter).  

Inneliggande patienter ges NSAID 
eller tramadol för smärtlindring 
postoperativt. Det förekommer 
många dubbel eller t.o.m. trippel-
behandlingar med antibiotika. De 
flesta patienterna får också en dos 
multivitaminer, glukos och 
aminosyror intravenöst. 

 Katterna med ”kattinfluensa” be-
handlas med prednisolon, enro-
floxacin och vätska intravenöst. 
Dödligheten för dessa katter är 
cirka 50 %.  



Det var mycket lärorikt och intressant att följa arbetet på LAW. 

Människorna som jobbar på LAW, både fast anställda och 

volontärer jobbar verkligen hårt för att hjälpa djuren. De gör ett bra 

jobb med de begränsade resurser de har.  En lite annorlunda grej 

måste jag bara berätta. Någon volontär måste finnas på plats på 

kliniken och i hundstallarna varje natt, dels för att minska 

inbrottsrisken men framför allt för att se till att hundarna håller tyst 

kl 5 på morgonen då första böneutropet sker från den närliggande 

moskén. Om hundarna för oväsen kan kliniken bli tvungen att 

flytta. Villkoren är verkligen olika för djurkliniker runt om i världen.  

Gå gärna in på LAWs hemsida och läs mer: www.lantaanimalwelfare.com             Foton: Lisa Schlanger 

Lisa Schlanger  

Direkt från Bangkok - Johanna Lindahl var på plats i slutet av januari: 

Rapport från 2nd One health conference - Prince Mahidol Award conference 2013 
 
Första dagen på konferensen inleddes med en invigning av en thailändsk prinsessa och avslutades med en 
välkomstmiddag. Totalt är runt 1000 deltagare registrerade på konferensen. Innan konferensen började hade 
det dock redan hållits två dagars förmöten och ordnats studieresor. På den utvalda studieresan fick besökarna 
se hur en provins arbetar med bekämpning av Denguefeber, och lära sig göra egna fällor för mygglarver av 
petflaskor.  

 

Under första dagen höll ”key-note speakers” presentationer om allt från uppkomsten av filmen Contagion till 
hanteringen av fågelinfluensa i Japan.  

Ett axplock av vad som nämndes under dagen:  

 För att en läkare ska kunna hålla sig ajour inom sitt eget ämnesområde borde den läsa cirka 20 
artiklar, varje dag, året runt. Det överföd av information som finns är en av anledningar till att det i 
genomsnitt tar 17 år innan nya medicinska idéer får genomslag. 

 Alla lösningar fungerar inte i alla länder och kulturer. En metod för att få fungerande hälsovård i 
samhällen i södra Afrika fungerade endast på landet, och inte i eller omkring städer.  

 Det finns nu nya metoder för att detektera sjukdomsutbrott, såsom Google Flu-trend och Flu near 
you, som är webbaserade lösningar. 

På eftermiddagen hölls en paneldiskussionen om ekosystem och vilda djur. Här diskuterades bland annat vad 
”ecosystem services” egentligen är, och den enklaste definitionen var nog att det är allt som vi drar nytta av 
från naturen. Det finns samband mellan människors hälsa, våra tama djur, de vilda djuren och ekosystemet vi 
lever i. Globalt sett är förändringar i hur vi använder marken den största drivkraften bakom sjukdomsutbrott.  



Ett ”One health” exempel som nämndes var situationen med 
diklofenak i Indien. 

Diklofenak är ett NSAID-preparat som används bland annat till 
nöt i Indien. Det händer dock ibland att djuren trots behandling 
dör, och gängse praxis i många områden är att låta kropparna 
ligga ute för gamarna. Problemet är att diklofenak kan finnas 
kvar i kropparna och det är dödligt för vissa arter av gamar. Den 
kraftiga decimering av gampopulationen har lett till att varken 
djurkroppar, eller människolik i de kulturer som fortfarande 
tillämpar att lägga ut lik åt gamar, äts upp av gamar. Detta i sin 
tur har lett till ökade problem med råttor och gatuhundar och 
en ökad risk för rabies.     Gamar och kor i Afrika       Foto: Lisa Persson 

Konferensens andra dag bjöd på flera intressanta sessioner.  

Först ett seminarium om vikten av kommunikation, dels för att förmedla risker, och dels för att ändra 
människors beteende. Om man ska kunna få till en ändring som kan påverka risker måste man inte bara 
informera om riskerna, man måste även se till att orsaka en förändring av individers och gruppers sätt att 
tänka och agera. Det krävs en diskussion och helst en berättande teknik för att få till detta, och man måste ta 
hänsyn till kulturskillnader och de rent neurobiologiska och psykologiska effekterna som sker när människor 
informeras om något som kan uppfattas som hotfullt. 

Sist på dagen kom flera seminarier om hur man kan öka ”One health-tänkandet”. Jeffrey Marinier, forskare 
vid International Livestock Institute, som uppfunnit det termostabila vaccin som användes i 
utrotningskampanjen berättade om vikten av att inte bara stanna kvar på labbet om man vill orsaka en 
förändring utan att följa med hela vägen i sitt projekt och se att det gör nytta. Dessutom måste man ha 
respekt för alla människor och låta dem hjälpa till. 

Det berättades vidare om utbrott av antrax i Bangladesh där sociologer var en viktig del av 
bekämpningstruppen för att hjälpa till att ta reda på varför människor åt upp sina döende djur. En liknande 
historia berättades från ett utbrott av Marburgvirus i Angola där befolkningen blev så fientlig mot WHOs 
läkare att antropologer fick anlitas för att underlätta kommunikationen så att människor skulle acceptera 
läkarna, som uppfattades som djävlar i sina vita skyddsdräkter, och för att lösa begravningsceremonierna så 
att de kunde ske på ett kulturellt acceptabelt sätt.  

Den tredje dagen sammanfattades konferensen och man konstaterade att tyvärr deltar fortfarande mest 
medicinare, veterinärer och läkare, jämfört med biologer och miljöforskare. Man måste se till att One health 
inte blir enbart en ny medicinsk disciplin, utan att alla fortsätter tänka utanför sina yrkesramar. Vi måste se till 
att lämna våra yrkesidentiteter och se till helheten, även i utbildningarna. Även på konferensen har 
sessionerna grupperats efter yrke, så det behövs fortfarande mer integrering.  

Dagarna har visat att det finns flera bra exempel på ökat samarbete vid sjukdomsutbrott. Tyvärr bygger vi 
fortfarande mer övervakning än beredskap att hantera utbrott. Svårigheter som har nämnts är bland annat 
den ökande antibiotikaresistensen och problem med kompensation vid utbrott: - Hur ska djurägarna 
överleva? Framförallt krävs tillit och respekt mellan människor.  

Konferensen avslutades med en bejublad One Health-sång och tillhörande dansnummer av barn utklädda till 
olika delar av ekosystemet.  

  



VSF-medlemmar samordnar insatser för ”politik för global utveckling” på SVA 

Sedan 2010 har SVA liksom alla andra statliga myndigheter inskrivet i sin instruktion att myndigheten ska 
bidra till regeringens politik för global utveckling. Politiken syftar till en rättvis och hållbar utveckling med 
fattigdomsbekämpning som ett grundläggande mål och innefattar sex utmaningar; förtryck, ekonomiskt 
utanförskap, klimatförändringar och miljöpåverkan, migrationsströmmar, smittsamma sjukdomar och andra 
hälsohot samt konflikter och sviktande situationer.  

På SVA finns två samordnare för global utveckling som koordinerar insatserna, båda medlemmar i VSF, Kerstin 
de Verdier och Erika Chenais. Eftersom SVA:s expertområde, tryggad djurhälsa, är så oerhört viktig för att 
bekämpa fattigdom är det naturligt att myndigheten bidrar till uppdraget. SVA:s experter har tidigare bland 
annat deltagit i utvecklingsprojekt för att stärka veterinärväsendet i Tadzjikistan, i FAO:s arbete mot den 
högpatogena fågelinfluensan samt i många olika forskningsprojekt i samarbete med utvecklingsländer.  

Sedan 2010 driver SVA tillsammans med två veterinärmedicinska institut i Vietnam ett bilateralt 
samarbetsprojekt för förbättrad djurhälsa i de båda länderna. Projektet är ett så kallat PDC (Partner Driven 
Cooperation)-projekt finansierat av Svenska ambassaden i Hanoi där grundkonceptet är att båda 
partnerländerna får ömsesidiga fördelar av projektet och likaså är medfinansiärer, samt att det samarbete 
som projektet skapar fortgår även efter projekttidens slut. Projektet syftar till att förbättra kontrollen av 
epizootiska sjukdomar i båda länderna, och fokus har lagts på klassisk svinpest och på patologi. Ett 
övergripande mål för projektet är att bidra till fattigdomsbekämpning i Vietnam. Utbrott av smittsamma 
djursjukdomar som klassisk svinpest kan få katastrofala följder för familjers fattigdomsstatus, matförsörjning 
och hälsa medan förbättrad djurhälsa och förbättrad övervakning av djursjukdomar har direkta positiva 
effekter på humanhälsan på landsbygden. I en rapport (World livestock disease atlas) från Världsbanken, OIE 
och FAO visas att klassisk svinpest är den grissjukdom som leder till den absolut största förlusten av grisar 
globalt sett. Denna rapport visar också att Vietnam är ett av jordens tio mest drabbade länder avseende 
klasisk svinpest mellan åren 2006-2009. Eftersom 82 % av hushåll på landsbygden i Vietnam har djur, framför 
allt fjäderfä och grisar, och 80 % av landets totala grisproduktion beräknas ske i småskaliga familjejordbruk är 
kontroll av smittsamma sjukdomar avgörande för en hållbar småskalig grisuppfödning och därmed för 
fattigdomsbekämpning i jordbrukssamhällen på landsbygden.                     

Projektaktiviteterna syftar till att förbättra vietnamesiska patologers kunskap inom grispatologi, återväcka 
värdet av patologi i vietnamesiska laboratorier, uppgradera anlägg-
ningarna för patologi, förstärka virologisk diagnostisk kapacitet hos 
vietnamesiska laboratorier och därigenom förbättra kontrollen av 
klassisk svinpest i Vietnam.  Likaså åstundar projektet även stärka 
Sveriges kontroll av epizootiska grissjukdomar då svenska patologer, 
virologer och epidemiologer får möjlighet att studera dessa sjukdomar i 
fält och på så sätt upprätthålla en aktiv kunskapsbas. Utbyten och 
studieresor mellan institutionerna samt forskningssamarbete är några 
av projektets vitala delar. 

 Foto: Kerstin de Verdier 

Mer långtgående mål för projektet är att den förbättrade kapaciteten i patologi och smittsamma 
grissjukdomars epidemiologi, som uppnås via projektaktiviteterna, kommer att lägga grunden till en 
förbättrad kunskapsbas gällande klassisk svinpest i Vietnam. Tillsammans med förbättrade diagnostiska 
kapaciteter i såväl patologi som virologi kan så kontrollen av klassisk svinpest, och dessutom som en spin-off 
effekt även av andra epizootier, förbättras. Utöver dessa positiva effekter med avseende på 
fattigdomsbekämpning i Vietnam förväntas projektet dessutom 
minska risken för obemärkt införande av klassisk svinpest till 
Sverige och förstärka svensk kunskap om infektionssjukdomar i 
utvecklingsländerna samt utöka SVA:s erfarenheter av 
utvecklingssamarbete. 

Inom projektet har bland annat fyra vietnamesiska patologer 
besökt SVA under två perioder och studerat patologi, en 
forskningsworkshop på temat ”Klassisk Svinpest” har hållits i 
Vietnam och flera SVA-medarbetare har besökt Vietnam i olika projektaktiviteter.                    Foto: Erik Ågren 



Fler medlemmar jobbar på SVA! 

Ylva förenar intresse för juverhälsa och 

utvecklingssamarbete 

Ylva Persson är biträdande statsveterinär på sektionen för 
Lantbrukets djur på SVA samt expert på juverhälsa och 
antibiotika på Växa Sverige. Arbetet kretsar kring idisslare i 
allmänhet och juverhälsa i synnerhet.  

Under studietiden gjorde Ylva sitt specialarbete i form av ett 
Minor Field Study (MFS)-projekt i Sudan. Projektet handlade 
om den lilla blodparasiten Theileria lestoquardi på får.  

Efter examen arbetade Ylva med gatuhundar och beslagtagna 
vilda djur i Thailand under sex månader men sedan blev det 
svenska idisslare för hela slanten. Först ett doktorandprojekt på 
köttrastjurar och sedan dagens arbete på mjölkkor, får och 
getter.  

Möjligheten att få vara med på projekt i utvecklingsländer dök 
upp igen då flera veterinärstudenter hörde av sig och var 
intresserade av att få göra MFS om mastit. Ylva har tillsammans 
med Renée Båge, SLU, som ansvarar för en inhemsk doktorand 
i Uganda, handlett två studenter; Markus Abrahmsén och 
Sandra Björk som gjort sina examensarbeten, tillika MFS-
arbeten, på mastit hos ugandiska mjölkkor.  

Dessutom har Ylva tillsammans med Karin Östensson SLU, 
handlett en student som också gjort sitt arbete på mastit, men i 
Zambia - se rapport nedan från Lisa Eriksson som varit Zambia 
tillsammans med Linda Olofsson.  

Projektet i Uganda är en del av ett större svensk-ugandiskt 
projekt som drivs bland annat med hjälp av Sida-finansiering. 

Markus arbete finns i SLUs databas för examensarbeten 
(http://stud.epsilon.se) och där kommer även Sandras, Lisas 
och Lindas arbeten att publiceras inom kort.  

Abrahmsén Markus, 2012, Prevalence of subclinical mastitis in 
dairy farms in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda  

http://stud.epsilon.slu.se/4213/ 
Foton: Ylva Persson 
 

Minor Field Study (MFS) 
 
MFS är ett statligt stipendium som universitetsstudenter som ska göra ett självständigt arbete (examens-
arbete) kan ansöka om för att möjliggöra fältstudier i ett utvecklingsland som en del av examensarbete.   

Det är varje år ett antal veterinärstudenter som gör MFS som en del av sitt examensarbete. Det innebär 
planering i god tid för att hitta projekt, handledare vid SLU och kontaktperson i det land där man gör sin 
fältstudie som ska vara minst 8 v lång. 
 
Den som är intresserad kan läsa mer om stipendiet, rapporter och reseberättelser på följande webbsidor: 
  
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/studier-i-utvecklingslander/mfs/ (SLU-info) 

http://www.programkontoret.se/mfs (generellt om stipendiet) 

http://mfskurs.programkontoret.se/ (reseberättelser, rapporter, kursinfo mm) 



MFS in Zambia 2012 

In September 2012 two students, who actually hardly knew 
each other, left for a two months long journey to Zambia – 
a great adventure had begun!  

Our project was to investigate the prevalence of subclinical 
mastitis (udder inflammation) in dairy cows held in small 
scale milk production and to identify housing and/or 
handling factors influencing the prevalence. 

We arrived in Lusaka 13th of September and were met by 
two people from UNZA (University of Zambia). Tired and 
sweaty we got in to the car with our enormous luggage, and while sitting there in the back seat with the 
windows down and wind in the hair we both fell deeply in love with Africa in general and Zambia in particular. 

The first week we stayed at UNZA, at our local supervisor’s house. In the end of our first week we started with 
our project in Mapepe (outside Chilanga) and visited 11 farms in this area. After about ten days we left Lusaka 
for Batoka where we stayed at GART’s (Golden Valley Agricultural Research Trust) Livestock Development 
Centre. From here, we worked in two different areas; Batoka and Choma. We were incredibly welcomed and 
taken care of; it felt like we got a second family! 

In the middle of our stay in Batoka we took the bus to Livingstone to do 
some tourism and of course see the Victoria Falls. It was a great get-away; 
we stayed at a backpacker hostel where they had a swimming pool – 
something we’d been craving since our arrival! Livingstone is smaller and 
more “touristy” than Lusaka, which made access to restaurants and night 
clubs much easier. We met some Zambian friends that we hung out with, 
and we also met up with them in Lusaka several times afterwards. 

When we were done with our field study we went 
back to Lusaka to do laboratory work at UNZA for five 
days. After finishing up we went to Batoka again to 
meet with our farmers to give them some feedback 
and preliminary results and we also invited them for 
lunch at our guesthouse. This was one of the 
highlights of the trip, we got to show them how much 
we appreciated them and their hospitality and they 
seemed to appreciate it a lot too. 

The last week in Zambia we spent in Lusaka, touristing 
and hanging out with our newfound Zambian friends. 
In early November we took the bus from Lusaka to 
Kapiri Mposhi where we boarded the train to Dar es 
Salaam – a journey of 60 hours! To go with the 

Tazara-train was amazing; it was worth every sweaty hour! The only down side of the trip was that we were 
so sad to leave Zambia. Well, we only left physically – mentally neither of us will ever be able to leave this 
wonderful country! 

 
Not only did we meet great Zambian friends – we 
also got to know each other and both found a new 
best friend! 
 
 
Lisa Eriksson and Linda Olofsson 

Veterinary students, SLU, Uppsala 
 

 



Infektioner hos alpackor i Peru 

Lenin Maturrano jobbar på veterinärfakulteten på San Marcos i Lima med infektionssjukdomar på små 
kameldjur – alpacka, lama, vicunja och guanaco. Han jobbar bl.a. tillsammans med Raoul Rosadio och Jane 
Wheeler som båda är frontfigurer inom forskning (inkl. tillämpning) om sydamerikanska kameldjur. Han 
besökte SLU i november 2012 genom lärarutbytet Linnaeus-Palme.  
 
Här är ett kort referat av hans föreläsningar och samtal med honom: 
 
För 2-3 miljoner år sedan fanns små kameldjur i Sydamerika. Vicunjan är förfader till alpackan och guanacon 
till laman. Alpackan och laman domesticerades i Anderna för 6-7000 år sedan. 

Peru har flest alpackor i världen, och de flesta av invånarna i Anderna håller alpackor för kött och ull. 

De viktigaste djurhälsoproblemen hos peruanska alpackor idag är enterit och pneumoni hos crias och tuis 
(späda och unga djur) samt dålig fertilitet, embryodöd och aborter. 

1971-88 gjordes en stor studie av neonatal dödlighet hos alpacka på högplatån altiplano i Puno-området nära 
Titicacasjön. Den omfattade 72 000 alpackor på kooperativa gårdar. Dödsorsakerna var bl.a. pneumoni (22 %), 
svält (17 %), enterotoxinemi (17 %), hypotermi (12 %), diarré (8 %) och sepsis (7 %). 

Infektiösa orsaker till diarré hos crias är rota- och coronavirus, ETEC och Salmonella, coccidier (Eimeria spp.) 
och kryptosporidier. 

Infektiösa orsaker till pneumoni är PIV-3, RSV, Pasteurella och Mannheimia. BVDV och IBR förekommer såväl 
på idisslare som kameldjur (flockar med både nötkreatur, får och kameldjur är vanligt).  

I Anderna kan temperaturvariationen över dygnet vara extremt stor och långa perioder av snö och kyla kan 
förekomma. Detta sätter ner motståndskraften hos djuren och predisponerar för pneumoni. 

I Peru finns i princip tre olika typer av alpackahållning: en del hålls ungefär som i väst, andra hålls av 
kooperativa gårdar i stora flockar, andra hålls i mindre flockar av fattiga indianer och småbrukare i Andernas 
högland. Trots att skillnaden mellan alpackahållningen i Anderna och i Sverige många gånger är stor är det i 
stort sett samma infektionsagens som är aktuella.  

Förhoppningsvis kommer svenska veterinärstudenter att göra MFS om alpackor i Peru med Lenin som en av 
handledarna. 
 

Är du intresserad av en pdf 
med en av Lenins föreläs-
ningar? 
 
”Infectious agents associated 
with enteritis and pneumonia 
in alpacas”  
 
Hör av dig så mailar jag den. 
 
Kerstin de Verdier  
kerstin.de-verdier@sva.se 

 

 

  



Pathe Paathshaalaa  

– en mobil indisk skola för djurhållare 

Den vänlige och omtyckte Balaram Sahu är 
veterinär och driver "Pathe Paathshaalaa" 
som är en ambulerande skola för djur-
hållande småbrukare och herdar/pastora-
lister. När skolan befann sig i Kendrapada – 
som ligger i Odisha vid Indiens östra kust - 
och jobbade med grisherdar blev det 
uppenbart för alla deltagarna hur viktiga 
dessa grisar är för att säkra mat, bekämpa 
fattigdom och mildra effekterna av klimat-
förändringarna. Arbetet med grishållarna 
resulterade i boken ”Pig pastoralism in 
Odisha”, som snart kommer i tryck. Här är ett 
litet referat från boken: 

Att föda upp och hålla grisar är ett uråldrigt yrke i området, där grisarna dels fungerar som renhållare 
eftersom de äter avfall, även mänskliga exkrementer, och dels utgör en matreserv. Grishållare var och är 
fattiga människor med låg status i samhället, och yrket förs vidare från far till son. En hel del grishållare är 
kristna. Grisherdarna ser fördelarna med sitt yrke och vill inte byta; de motsätter sig starkt varje försök att få 
dem att byta sysselsättning. Yrket är tryggt - det kräver inte mycket kapital för att starta och de har alltid 
tillgång till mat genom sina grisar.  

En del av grishållarna är nomader, familjer som vandrar och sätter upp sina tält dit de kommer. Grisarna får 
vara utomhus på nätterna, utom om det regnar mycket – då får de sova inne hos familjen. Andra grishållare 
driver grisarna på bete om dagarna och tar hem dem varje kväll. Grisarnas diet är rik och varierande och beror 
på vad som finns tillgängligt på platsen. Grisarna kan beta på fält som har skördats, de kan äta fiskrens vid 
kusten, de kan hitta föda i berg och skog (och kallas hem med visslingar), leva på avfall från hushåll, skolor och 
slakterier i städerna osv. På en förteckning som Pathe Paathshaalaa gjorde över vad grisarna äter finns 46 
olika födoämnen; inkluderande bl a sådana godsaker som termiter, daggmaskar, mango och cashewnötter. 

De flesta grisarna i Odisha-området är ursprungliga lantraser (native/local pigs). De är mörka och små – väger 
30-35 kg när de är ett år gamla. Suggorna betäcks med den kraftfullaste galten i området, medan klenare 
galtar kastreras för att de inte ska ge avkomma. Gyltorna blir könsmogna vid fyra-fem månaders ålder och 
betäcks oftast vid tio månaders ålder. Beroende på tillgången på foder grisar suggorna en eller två gånger per 
år. Det ger ägarna fyra-fem överlevande smågrisar varje år. Dödligheten hos smågrisarna är 50-60 %. 

Dessa lantrasgrisar är sällan sjuka. Den viktigaste orsaken till dödlighet är respirationsproblem, särskilt under 
regnperioden och vintern. Orsaker till dödlighet bland smågrisar är brist på mat inklusive mjölk och råmjölk, 
och luftvägsinfektioner. Järnbrist är ovanligt hos smågrisarna. Suggorna får jordnötskakor för att öka 
mjölkproduktionen. Svinpest förekommer knappast alls hos lantrasgrisarna medan det är vanligt hos 
korsningar och ”moderna” grisar som Yorkshire. Mul- och klövsjuka är inte heller ett problem hos lantraserna 
men förekommer hos korsningsgrisar. Vaccinering tillämpas sällan eftersom grisarna är svåra att fånga, men 
intresset hos unga grishållare för vaccinering är stort. 

Syftet med den mobila skolan är att öka medvetenheten om vaccination och att lära ut billiga och enkla sätt 
att med lokala medicinalväxter behandla grissjukdomar. En del av träningen i skolan består av att lära sig 
använda medicinalväxter rent praktiskt, Syftet är också att göra grishållarna medvetna om det viktiga bidrag 
som de ger till samhället för att bevara ekosystem och producera mat i form av bra och billigt animaliskt 
protein. När de har deltagit i Pathe Paathshaalaa börjar grishållarna att hålla mer kontakt med varandra och 
de samarbetar i avel, marknadsföring, sjukdomsbekämpning mm. De håller också kontakt med Balaram Sahu 
som hjälper dem via telefon. 

Här är några punkter som mycket kort sammanfattar hur Pathe Paathshaalaa ser på fördelarna och vikten av 
grisarna och grishållarnas arbete:  

 Grisar är både skafferi och bank för fattiga och jordlösa människor, och särskilt bra för kvinnor. Med 
grisar kan människorna få tillgång till pengar när det är kris.  



 Grisherdar behöver inte egen mark för de vallar sina grisar på allmän mark.  

 Vid missväxt av grödor finns grisarna som reservmat. 

 Fläskkött är billigt animaliskt protein för fattiga/förfördelade människor och gravida kvinnor.  

 Grisar är produktiva avelsdjur. Grishållning ger matförsörjning med små insatser.  

 Bara grisar kan omvandla avfall till kött.  

 Grisar är naturliga renhållare och förbättrar miljö och ekologi.  

 Lantrasgrisarna bör föredras eftersom de är mindre känsliga för sjukdomar än ”moderna” grisraser.8901 

Kerstin de Verdier 
 

PS  

Balaram skriver också dikter om människor som han 

möter i byarna och deras läkekonst och livskonst. 
Snarare små berättelser än traditionella dikter. De 

har både hjärta och knorr. Jag önskar att de kunde 
komma ut i bokform i engelsk (eller svensk!) 

översättning. Har någon av er VSF-medlemmar 

erfarenhet av eller idéer om att ge ut böcker så 
kontakta mig!  

kerstindeverdier@hotmail.com / 0703965231 
 

 

Den första internationella konferensen om Dog Population Management 

Den 4-8 september 2012 hölls den första internationella konferensen på ämnet Dog Population Management 
(DPM) i York i England.  

Konferensen anordnades genom samarbete mellan WSPA, WHO, OIE, RSPCA, International Fund for Animal 
Welfare, Humane Society International och The Food and Environment Research Agency. Uppskattningsvis 
deltog ca 100 personer, vilka respresenterade föreningar, myndigheter och universitet från en mängd olika 
länder, i samtliga världsdelar. Jag åkte dit som representant för VSF-Sverige för att ta del av forskning och 
projekt som presenterades, samt knyta kontakter till föreningen.  

DPM handlar om hur man hanterar världens hundpopulationer med tonvikt på gatuhundar och är ett ämne 
som är viktigt ur flera synvinklar. DPM berör allt ifrån att kontrollera infektionssjukdomar, till att vara 
angeläget ur ett djurskyddsperspektiv och har även betydelse för den vilda faunan.  

Från WHO tog man upp betydelsen av hundar, zoonoser och folkhälsa. WHO har estimerat antalet människor 
smittade av dvärgbandmask till över 1 miljon, över 50 000 beräknas dö av rabies varje år, samtidigt som över 
20 miljoner hundar dödas årligen för att kontrollera sjukdomen.  

Från flera talare påtalades att det oftast saknas resurser, infrastruktur, lagstöd och politisk vilja, samtidigt som 
resurser används fel, vilket t.ex. kan leda till ökad spridning av rabies och ökade kostnader för att hantera 
gatuhundarna. Andra talare visade dock på framgångsrika och effektiva projekt, där man med tränade 
veterinärer och uthålliga program lyckats minska hundpopulationer, ökat djurvälfärden och minskat antalet 
fall av rabies.  

Frågan kring gatuhundar är komplex och för VSF-Sverige återkommande. Vi begrundar och diskuterar hur vi 
ska arbeta vidare kring dessa frågor, vilka projekt vi ska stödja, vilka vi ska samarbeta med och på vilket sätt 
våra resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt. 

 Just nu arbetar vi för att genom några studenters MFS-
projekt (Minor Field Study, som del av examensarbete) 
hjälpa en organisation i Malawi med studier de behöver få 
utförda av arbetet med gatuhundar. Samtidigt har vi blivit 
ombedda att hjälpa hundar i Rumänien som går ett mycket 
plågsamt öde till mötes, en fråga vi nu undersöker vidare.  

To be continued… 

Elina Åsbjer sekreterare VSF-Sverige                     Foto: Lisa Persson 



Minhundsveterinären på nya uppdrag! 
 

Vid ett möte i Phnom Penh 23 januari 2013 överräckte Leg vet, RO Mj JK Larsson kirurgiska handinstrument 
som Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg hade  skänkt till Veterinärer utan gränser – Sverige, för  att 
distribuera till olika projekt runt om i världen. 

Mottagare var CMAC (Cambodian Mine Action Center www.cmac.gov.kh). Försvarsmakten hade 1995-2001 
ett engagemang i Kambodja där svenska instruktörer, hundar och svenska veterinärer var engagerade.  Leg 
vet/Ölt Börje Nilsson vid FM HKV, var den förste svenske veterinären i Kambodja och han avlöstes av Leg 
vet/Mj JK Larsson som nu 18 år senare fortfarande är engagerad i CMACs verksamhet.  

Sverige som bidragsnation och aktiv part lämnade verksamheten 2001, men JK Larsson har fortsatt arbeta 
inom CMAC först inom NPA (Norwegian Peoples Aid, www.npaid.org) och sedermera med eget kontrakt med 
Kambodjanska inrikesdepartementet (CMAC). 

Nu planerar SIDA, som var samverkanspartner med Försvarsmakten, att återkomma till landet och stödja 
CMAC vilket hälsas med stort välkomnande.  

Sverige har ett gott namn och goda traditioner inom 
minhundsverksamheten att leva upp till.  

Överräckningen av de kirurgiska handinstrumenten skedde 
på Nordic House, en mindre hotellanläggning i Phnom Penh, 
med starkt skandinaviskt fokus. 

Representant för CMAC var Mr Hong Rith, MDD/EDD Officer 
som har varit med under hela resan sedan mitten av 90-talet. 
Mr Hong Rith har besökt Sverige och är en varm vän till 
Sverige. Han framförde CMACs tack till den svenska 
veterinärkåren som utöver Börje Nilsson och JK Larsson via 
många kollegor på olika sätt har bidragit till att CMACs 
minhundar kan fri-klarera land i Kambodja från minor. 

 
Veterinärer utan gränser – Sverige (www.vsf-sverige.org) har som delprojekt i sin verksamhet att stödja 
minhundar i deras viktiga och svåra arbete. 

Veterinärer utan gränser – Sverige har etablerat ”Minhundsfadderprogram” för minhundar i Irak hos engelska 
organisationen MAG (Mines Adisory Group, www.maginternational.org) och arbetar kliniskt tillsammans med 
CMAC.   

 

Bli minhundsfadder! 

Minhundsfadderprogrammet startade till julen 2012 och några 
faddrar anslöt sig direkt. Se föreningens hemsida för mer 
information om minhundarna och fadderprogrammet! 

 
 

 

 

 

 



 

Har vi din e-postadress?  

Hör av dig så kommer du med på vår 

sändlista! 

 

Är du redan medlem eller vill du bli 

det?  

Skicka in dina kontaktuppgifter via 

formuläret på hemsidan!  

 

Stöd vår verksamhet och bli medlem! 

 250 kr för yrkesverksam, 125 kr för 

student och pensionär 

 
 

Företag som vill stödja föreningen ombeds 

kontakta sponsoransvarig via mailadress 

pr.sponsor@vsf-sverige.org 
 

 

Bankgiro 695-9803 

 

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

 
Leta upp oss på Facebook! 

Veterinärer utan gränser - Sverige 

Välkomna till årsmötet 6 mars 2013 
hälsar styrelsen! 

Övre raden, fr. vä.: Maja-Lisa Broersma, Kerstin de 
Verdier, Camilla Gustafsson, Lisa Persson 

Nedre raden, fr. vä.: Elina Åsbjer, JK Larsson, Lisa 
Schlanger, Shwan Kareem 


