
 

 

 

 

 
 
 

 
Välkomna till ett nytt medlemsblad med information om det som 

föreningen arbetat med under våren och sommaren, och om vad som 
kommer att hända under hösten. 

 

 

Resa med VSF-Sverige och ZASP till Zambia och Malawi! 
 
Den 15 oktober åker 4 medlemmar från VSF till Malawi och Zambia för att besöka några av de projekt som 
föreningen är involverad i. De kommer bl. a. att besöka veterinärstudenter som gör fältstudier för sina 
examensarbeten i Zambia och Malawi och deras handledare, samt följa med föreningen ZASP på besök till 
deras projekt i östra Zambia. Därtill ingår ett par dagars safari i den zambiska nationalparken South Luangwa 
och vistelse med sol och bad vid Malawisjön. Mer detaljerad information om resans upplägg hittar du på 
www.zasp.se. En beskrivning av resan samt reseberättelser kommer att presenteras på www.vsf-sverige.org 
efter resans avslut. Om möjligt kommer det rapporter från resesällskapet på vår Facebooksida under resans 
gång. 
 
I Lilongwe, huvudstaden i Malawi håller LSPCA på att bygga upp den första ordentliga smådjurspraktiken. 
Richard Ssuna, är veterinär i projektet och till lika projektledare. Vi har tillfrågat honom om det finns 
instrument eller annat de har behov av till kliniken. Från Richard fanns önskemål om instrument för 
benkirurgi, då bland annat frakturer hos påkörda hundar inte är ett helt ovanligt problem i landet. Har ni 
instrument för sådant som ni vill skänka till LSCPA vänligen kontakta materialansvarig@vsf-sverige.org 
Mer information om LSPCA finns på http://www.lilongwespca.org/ 

 
 
 

 

 

Minor Field Studies 

Under sista året på veterinärprogrammet har veterinärstudenterna möjligthet att göra examensarbetet 
utomlands. Eftersom flera medlemmar i VSFs styrelse också arbetar på SLU är det ett naturligt steg att 
kontakter som föreningen har i olika delar av världen förmedlas till dessa examensprojekt. Detta gynnar både 
studenter, som får en spännande erfarenhet, samt de projekt/organisationer som föreningen har kontakt 
med, som härigenom får hjälp att genomföra för dem betydelsefulla studier. I år har föreningen haft möjlighet 
att förmedla kontakter till tre sådana projekt. En kort presentation av projekt och studenter kommer här:  
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Indien  

I Indien dör ett barn i rabies varje timme. Rabies är en fruktad och obotlig virussjukdom och de flesta 
smittas via bett från hundar. Studenter vid veterinärprogrammet i Uppsala, kommer att vara 
delaktiga i projektet Mission Rabies i södra Indien, en stor vaccinationskampanj som kommer att äga 
rum under september månad, med målet att vaccinera 50 000 hundar mot rabies på 30 dagar. 
Studenterna kommer även att utföra en studie där relationen mellan barn och hundar undersöks; 
genom intervjuer med skolklasser i olika områden ska de försöka kartlägga hur synen på hundar, 
informations- och vaccinationskampanjer påverkar rabiesspridning mellan människor och djur. De 
kommer även att delta i det praktiska, veterinära arbetet inom ramen för projektet. 
 

Malawi 

På uppdrag av Lilongwe Society for Protection and Care of Animals (LSPCA) ska tre studenter försöka 
utvärdera deras kastrations- och rabieskampanjer av hundar samt deras utbildningsprogram för 
skolbarn.  Målet är att ta reda på hur stor del av hundarna som blivit kastrerade och vaccinerade, 
vilken effekt det har haft på antalet rabiesfall, samt genom intervjuer och frågeformulär ta reda på 
lokalbefolkningens attityd till kampanjerna. Syftet är också att undersöka hur 
utbildningsprogrammet för skolbarn påverkat deras attityder till hundar och djurvälfärd, samt deras 
kunskap om hundar och hygien.  
 

Zambia 

Tre studenter åker också till Zambia. De kommer använda sig av solcellslampor i sitt arbete. 
Dagslängden för slaktkycklingar och värphöns kommer att förlängas med ljus från dessa lampor, och 
studenterna ska sedan undersöka om detta ger någon positiv effekt på djurens tillväxt och 
produktion. Syftet är att lokalbefolkningen ska kunna öka sin produktion, få en ökad inkomst och 
därmed bättre levnadsvillkor. 
 
Lamporna kommer även att användas av kobönder med småskalig produktion till att mjölka tidigare 
på morgonen (då det fortfarande är mörkt). I nuläget är det stora mängder mjölk som kasseras för 
att den blivit otjänlig i värmen. Om bönderna kan mjölka tidigare på morgonen kan mjölken 
levereras tidigare till mejeriet och mindre mängder mjölk behöver därmed kasseras 
 
 

 

 

 



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, vilken ska vara minst 8 veckor 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) 

 

 

Biståndskväll på Veterinärmedicinska Föreningen, Uppsala 

 

Den 30 maj hölls en informations- och diskussionskväll kring frågor 
gällande volontärarbete och bistånd på Veterinärmedicinska Föreningen i 
Uppsala. Ämnet var mycket populärt och ressugna studenter fyllde 
kårhuset. Johan Lindsjö, Lisa Schlanger och Camilla Gustafsson var 
inbjudna att representera Veterinärer utan gränser - Sverige. Johan 
berättade om sina egna erfarenheter som volontär i Indien och i hans 
historia framgick det hur lite krav det ofta ställs på de som väljer att åka. 
Troligtvis representerar det den ofta rådande bristen på människor med 
veterinärmedicinsk utbildning. Lisa redovisade resultaten av en nyligen 

genomförd resa till Koh Lanta animal Welfare Centre i Thailand. Hon belyste bland annat 
problematiken med att gatuhundar, från att vara gulliga attraktioner för turister i högsäsong, börjar 
bete sig aggressivt och provocerande i bristen på mat i lågsäsong. Detta innebär att den lokala 
befolkningen hanterar dem som ohyra och försöker att bli av med dem genom att bland annat 
förgifta dem och hälla kokande olja på dem. Många andra inspirerande talare var inbjudna och 
förhoppning finns möjlighet till en del nya samarbeten.  
 

 

Fadderhundar 

 

Det är nu ungefär ett år sedan VSF startade upp projektet med minhundarna i Irak. 
Första delen handlade om att förankra och utarbeta projektet tillsammans med 
föreningens personliga kontakt på plats. Sedan startade en intensiv kampanj över 
jul och nyår, där ett tiotal faddrar anslöt sig och pengarna från denna insamling har 
nu överlämnats. I samband med att föreningens kontaktperson nu byter placering 
och flyttar från Irak, flyttar vi också fadderprojektet. Vi kommer arbeta vidare mot minhundar i 
Kambodja, där vi har en väl fungerande kontakt. I höst startar vi upp en pilotinsamling med bössa, 
vilken till en början placeras hos Universitetsdjursjukhuset, Uppsala (ett stort tack till UDS för ert 
samarbete). Mer information om projektets utveckling får ni framöver på vår hemsida och på 
Facebook.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Rumänien 

 

VSF-Sverige har fått en förfrågan om att hjälpa till med de stora gatuhundsproblem som finns i 
Rumänien. Hanteringen av gatuhundarna idag innebär ett stort lidande för hundarna som i vissa 
delar av landet samlas in i stora hägn där de ofta svälts ihjäl eller dör av andra skador. Vi har i 
dagsläget gett stöd till de människor som arbetar på plats med information och dokument om 
hantering av gutuhundar, för att de lättare ska kunna vända sig till berörda lokala myndigheter och 
utarbeta program för att komma till rätta med problemen. Det ska bli spännande att se hur detta 
utvecklas under hösten.  
 
 

Mitt livs äventyr - en berättelse om att vara volontär 

 
Mitt i den sydafrikanska bushen, vid Olifant-floden, utanför staden 
Phalaborwa finns en av världens få fristäder för babianer - C.A.R.E. (Centre 
for Animal Rehabilitation and Education). Centret startades av Rita Miljo, vars 
kärlek för dessa djur grundades då hon under en resa fann en babianbebis 
vid ett militärläger. Soldaterna hade misshandlat babianen tills de trodde att 
den dött och då slängt den i en soptunna, där Rita fann den. Denna 
babianbebis var starten på en livslång kärlek mellan Rita och babianerna.  
 
 
Sen dess har centret vuxit sig stort och idag lever hundratals babianer i alla 
åldrar i inhägnader och väntar på att bli frisläppta. De flesta som anländer till 
centret är föräldralösa bebisar och ”youngsters” som personalen och volontärerna hjälper att 
rehabilitera och uppfostra till dess att djuren klarar sig utan mänsklig kontakt. Men C.A.R.E. är även 

hem till före detta ”labb-djur”, cirkusdjur och husdjur.  
Trots att babianer inte anses vara utrotningshotade och 
trots att det (tack vare Rita Miljo) är olagligt att skjuta 
dem, så är de väldigt utsatta i Sydafrika. En kombination 
av att människan sprider ut sig (och lämnar babianerna 
med färre naturliga ”habitat”) och människans okunskap 
(när det kommer till att t.ex. interagera med djuren) har 
lett till en kritisk situation där babianer ses förpesta och 
terrorisera samhällen. Detta leder i många fall till att de 
dödas. 
 

Som veterinär/djursjukskötare på Centre for Animal Rehabilitation and 
Education har du en viktig roll. En vanlig vecka kan innehålla allt ifrån 
avmaskningar, benbrott, fall av stelkramp, vaccineringar, ormbett, 
mag-/tarmsjukdomar, stora eller små sårskador med mera. Ingen dag 
är den andra lik och det finns alltid mycket att göra. Vänj dig också vid 
att dagligen få se och njuta av Afrikas djurliv då centret ligger mitt i ett 
naturreservat med bl.a. elefanter, flodhästar, lejon, hyenor, leoparder, 
noshörningar och giraffer som du kan stöta på eller se ifrån din 
arbetsplats. Då C.A.R.E. är en ideell förening - helt ekonomiskt 
beroende av doneringar, ersätts du för ditt arbete i form av mat, 
husrum, upplevelser och minnen för livet. Resan bekostar du själv.  
 

 

 



Min första upplevelse av C.A.R.E. fick jag år 2007 när jag som 19-åring 
reste dit för första gången. Då jag saknar utbildning inom 
veterinärområdet ingick jag i teamet av volontärer som står för den 
dagliga verksamheten kring centrets yngsta apor. Mina dagar bestod av 
olika skift där jag bland annat förberedde mat och mjölkflaskor åt 
djuren, städade ur burar, satt med och observerade bebisarna i deras 
dagsinhägnad, renoverade inhägnader, tillverkade olika ”enrichments” 
åt djuren m.m. Kvällarna spenderades oftast i huset där volontärerna 
bor, där alla åt en gemensam middag. Efter det var det valfritt att 
umgås med kollegorna eller dra sig tillbaka.  
 

 
Något jag har lärt mig under alla mina resor till C.A.R.E. är att ingen dag är 
den andra lik. Jag har nu 7 vistelser (den längsta på 2 år) bakom mig och det 
finns inga tvivel om att de upplevelser jag har fått när jag har arbetat med 
babianerna är de finaste, mest värdefulla och även det absolut största som 
jag någonsin varit med om och upplevt. Jag har lärt känna så många 
fantastiska djur och människor och även mig själv bättre. 
 
Om du är redo för ditt livs äventyr och samtidigt göra en riktigt god gärning 
så är C.A.R.E. arbetsplatsen för dig. Babianer är otroligt häftiga och 
intelligenta djur som fascinerar de flesta i sin likhet till oss människor. Det 
skulle förvåna mig om de inte lyckas leta sig in till en plats i ditt hjärta. 

 
Elin Mellbin 
Volontär 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VSF får ny hemsida! 

 

 

Om du är intresserad av C.A.R.E och dess verksamhet, 
kontakta oss (pr.sponsor@vsf-sverige.org) så 

förmedlar vi kontakten till Elin. 

Efter sommaren lanseras vår nya hemsida! 
Håll utkik på www.vsf-sverige.org efter ny och spännande läsning 

läsning! 
 



 
 

 

Veterinärkongressen 

 

VSF kommer att finnas på plats under Veterinärkongressen i 
november. Ni som vill besöka oss hittar oss i entrén på 
Ultunarestaurangen ”Syltan” (se karta).  
 

 
 
 
 

 
 

Har du kontakter och idéer om projekt för VSF att arbeta med så vill vi gärna höra 
ifrån dig! 

 
Kontakta någon i VSF:s styrelse eller på info@vsf-sverige.org 

Med vår nya hemsida kommer föreningens arbete att underlättas och vi kommer 
lättare kunna arbeta mot både medlemmar och sponsorer. 

 
Hemsidan har utarbetats i samarbete med Novawebb som har gett oss ett väldigt 

förmånligt avtal och god service. 
 

Stöd VSF-Sverige 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 

 

 


