
Nu är det dags för andra delen av 
Rehabresan, berättelsen om mig 

och Ernie och hans höfter. När del 1 
slutade hade vi just kommit igång med 
rehaben, nu ska ni få veta hur det gick, 
och går. 

 Efter att ha bokat tid hos Anna Hol-
mgren och Hundkuranten, en av 
landets ledande fysioterapeuter för 
hund, blev det väntan. Hon var näm-
ligen på välbehövlig semester. Medans 
vi väntade fortsatte massagen och aku-
punkturen, dessutom fick han Rima-
dyl för att bli så pass smärtfri att han 
skulle kunna komma igång med trän-
ing efter första besöket hos Hundku-
ranten. Som jag misstänkte höll Ernies 
mage ihop i två dagar, sen visade den 
med all önskvärd tydlighet att Rimadyl 
inte var uppskattat. Skit också, i dubbel 
bemärkelse. Men, vid besöket hos hans 
hudveterinär fick jag tipset att prova ett 
preparat som heter Cartrofén, som ges 
genom injektion i nacken. Jag bokade 
tid för behandling och väl där fick jag 
veta att alla hundar inte svarar på pre-
paratet men att de som gör det svarar 
bra. Inledningsvis ges en injektion i 
veckan under fyra veckor, därefter en 
injektion i månaden. 

En dag hade jag en plåtning bokad med 
en tjej som föder upp Rottweiler un-
der namnet De Veritas. När vi pratat 
en stund kom det fram att hon är fys-
ioterapeut för hund och har praktik och 
träningslokal ihop med Anna och Hun-
dkuranten! Det skulle senare visa sig 
att Frida med företaget Dogland skulle 
spela den största rollen i berättelsen om 
Ernies rehabresa, men just där och då 
var det mest fokus på en 12-veckors 
rottisvalp och hans mamma som gjorde 
sitt bästa för att posera i studion. 

 Nåväl, Anna kom hem från semes-
tern och Ernie fick en tid. Han hade då 
påbörjat behandlingen med Cartrofén, 
fått massage och akupunktur i några 
veckor och mådde bättre för stunden. 
Efter att ha sett Anna känna igenom 
Ernie, böjt och dragit i de långa fågel-

hundsbenen samtidigt som hon berättar 
om vad hon känner förstod jag varför 
hon är högt ansedd, jag kände att vi 
hade kommit rätt. Hon mätte även om-
kretsen på Ernies lår, det skiljde 3cm 
mellan vänster och den onda högersi-
dan. Tre centimeter är rätt mycket på 
ett hundben, vilket visade att han inte 
använder högerbenet som han ska utan 
lastar över på vänster sida. Det ger ock-
så besvär upp i rygg och nacke pga den 
sneda belastningen. Vi pratade igenom 
hans symptom, vad hon hittade och se-
dan var det dags att lägga upp en plan. 

För HD-hundar (höftledsdysplasi) finns 
det idag mycket att göra berättade Anna, 
och även hon tyckte att Ernie hade kom-
mit i rätt tid, innan besvären blev ännu 
värre.  Simning två gånger i veckan till 
att börja med och fortsätta med massa-
gen och Cartrofén blev receptet till att 
börja med. Det var ännu bättre att kom-
binera simning och det som Frida och 
Dogland är specialister på, nämligen 
water treadmill.  Vad är det då undrar 
nog de flesta av er, enkelt sagt är det ett 
löpband i ett stort akvarium som man 
fyller med vatten. Vattenhöjden, hur 
mycket vatten som ska vara i akvariet, 
bestäms av hur mycket motstånd man 
vill att hunden ska ha, vad det är man 
ska träna och hur stor hunden är. 
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Jag köpte även simkort hos Kurvans 
hundsim i Kungens Kurva, vilket prak-
tiskt nog är 10 minuters bilväg hemi-
från. Eftersom akupunktören håller 
till i Bro och Hundkuranten/Dogland 
finns i Arninge var det skönt för ben-
sinräkningen att inte behöva åka från 
södra till norra sidan av Stockholm när 
det var dags för sim. För er läsare som 
inte bor i Stockholmsområdet kan jag 
berätta att utan problem går åt 1- 1,5 
timme för att transportera sig mellan 
Segeltorp och Arninge, en sträcka på ca 
4 mil, om man måste åka mellan 7-18. 

Schemat som lades upp var simning 
en gång och water treadmill (wtm) 
en gång i veckan, plus en massage på 
helgen. Ernie svarade bra på Cartrofén 
och det märktes att smärtan vek undan. 
Han var, och är fortfarande, rädd om 
sitt högerben men det dröjde inte länge 
innan han vågade använda benet or-
dentligt. Simträningen var inte vidare 
kul, det märktes på honom, det var inte 
alltid han ville simma ordentligt. Det 
blev en del plaskande med frambenen 
men efter några gånger hittade vi ett 
system som funkade. Ernie badar och 
simmar gärna utomhus på sommaren 
men inomhus i en bassäng med flytväst 
och linor, det var oförklarligt och helt 
onödigt enligt honom. Mjukost på tub 
gjorde det hela lite mer uthärdligt dock.

Wtm däremot, det var bättre! Visst, det 
var väl inte helt naturligt att kliva in i 
ett stort akvarium, få grinden stängd 
bakom sig och förvånat titta ner på tas-
sarna som nu blev blöta av vatten som 

pumpades in i akvariet. Han ansträn-
gde geniknölen till det yttersta och 
funderade på om husse förväxlat hon-
om med en guldfisk men efter ett par 
gånger var det inte det minsta konstigt 
längre och nu skuttar han direkt in i 
glaslådan när vi kommer dit. Naturligt-
vis efter den obligatoriska setterhäl-
sningen på Frida, med hopp och studs. 
Nån ordning måste det vara faktiskt. 

Efter ungefär två månader med trän-
ing två gånger i veckan var det dags 
för återbesök hos Hundkuranten. Anna 
kunde konstatera att han hade lagt på 
sig mycket muskler, 5cm på höger sida 
och 2cm på vänster, vilket innebar att 
han nu var symmetrisk mellan sidorna. 
Han var fortfarande rädd om benet och 
var öm så då sattes nästa dunderkur 
in: laserbehandling! Hundkuranten/
Dogland är en av få i landet som har en 
ny typ av högeffektslaser som tränger 
djupt in och kan behandla muskler, led-
er och senor som man aldrig kommer åt 
med massage eller en svagare laser. Det 
är kort sagt en värmebehandling som 
ofta känns som en mirakelkur. -Jag kan 
få in en hund som går på tre ben, och 
efter en behandling med laser går ut 
på fyra ben, säger Doglands-Frida. En 
enda behandling är dock inte tillräcklig 
för att ha långtidsverkande effekt. Två 
gånger per vecka i tre veckor gjorde 
susen för Ernie som blev mycket bättre. 
Eftersom det är Frida som både sköter 
laser och wtm gjorde vi paus i simman-
det och körde helt på wtm för att slippa 
åka onödigt många gånger till Arninge. 
Han har även fått massage av Frida. Nu 

var det stor skillnad på den förut ganska 
taniga fågelhunden. Han hade byggt på 
sig rejält med muskler på hela kroppen 
och hade en helt annan ork. När han 
dessutom inte hade konstant smärta var 
han också sitt vanliga jag, det var kul att 
umgås med andra hundar och hörseln 
som jag trodde hade försvunnit hade 
kommit tillbaka, nu kom han när husse 
ropade. Ja, oftast alltså.. 

 Under våren drog vi ner träningen till 
en dag i veckan. Ernie kommer behöva 
träning hela livet för att hålla sig slank 
och välmusklad. Det kommer komma 
både uppgång och nergång i hur han 
mår med smärtan, och om det är nog 
för att han ska få vara pigg och glad 
upp i tvåsiffrig ålder går inte att säga. 
Det jag kan göra är att låta honom trä-
na, fortsätta med Cartrofén och vara ly-
hörd för kroppens signaler.  Om det inte 
räcker, om det visar sig att han trots allt 
får för ont, då vet jag att jag har försökt. 
Att jag har gjort allt jag kan. Och om 
den dagen kommer, då vet jag vad jag 
måste göra, då måste jag göra det abso-
lut sista jag kan göra. Det som vi alla vet 
kommer, förr eller senare, men som in-
gen av oss kan tänka på utan att få tårar 
i ögonen. Men jag måste göra det, det är 
jag skyldig honom, min bästa vän. Men 
just nu, när han är glad, pigg, stark och 
full med bus, tänker jag inte fundera på 
det. Jag tänker njuta av vår tid, oavsett 
hur lång den är.  Har ni funderingar 
över vår resa, kontakta mig på 
per.soderlund@comhem.se 
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