
-Kom och titta här så får du se de stack-
ars höfterna.” Orden var veterinärens 
och jag gick med henne för att kika på 
röntgenplåten som tagits precis innan. 
Bilden föreställde Ernies höfter, och 
det såg inte jättebra ut. Jag är ingen 
röntgenspecialist eller ens vårdanställd, 
men jag har kollat en och annan plåt och 
vet ungefär hur en höftkula ska ligga i 
ledskålen. Här såg det inte bra ut. Jag 
började känna en isande känsla längs 
ryggen och ett lätt illamående. Veter-
inären pekade och berättade samtidigt 
som mina tankar virvlade runt. -Det man 
kan göra är en höftledsoperation men 
jag tycker inte att den andra höften ser 
så bra ut heller så frågan är om det är 
ett alternativ. Det som fi nns att göra är 
att smärtlindra och så får han hänga med 
så länge han orkar” avslutade hon. Min 
allra första tanke var att han inte skulle 
följa med hem idag, att han skulle få 
somna in i min famn där på kliniken.

Hur hamnade vi då här, med en glad 
Irländare som hade ett halvår kvar till 
sin fjärde födelsedag? Startskottet var 
när Ernie var ungefär ett år och det var 
dags för höftledsröntgen för att fast-
ställa kullens status, något jag såg som 
självklart både för utvärdering av avels-
kombinationen och för min egen del för 
att veta hans status och vad jag bör eller 
inte bör träna med honom. Jag passade 
på att ta armbågarna också för att ha så 
mycket info som möjligt. Armbågarna 
var fria, men höften var lite värre, B på 
vänster sida och D på höger. Kort kan 
man säga att man vid avläsning av rönt-
genbilderna bedömer hur bra höftkulan 
passar i ledskålen (ni som är veterinär-
medicinskt kunniga får ursäkta min lek-
mannamässiga förklaring) och graderar 
från A som är en perfekt höft till E som 
är sämst. Ernies B är en bra, normal höft 
medans hans D är dålig.

Som tillägg kan jag säga att det är en 
ständig debatt om hur tillförlitliga de 
här bedömningarna är, det är inte helt 
lätt att placera hunden i exakt rätt läge 
på bordet, ge rätt mängd sedering så att 

höfterna ligger i rätt spänn, har avläsar-
en en bra eller dålig dag osv. Dessutom 
fi nns det åtminstone en annan metod för 
att röntga och avläsa höfter som mina 
vänner med muskelhundsraser anser 
är bättre för ett rättvist resultat. Nåväl. 
Jag lägger ingen värdering i det här utan 
måste förlita mig till SKK´s avläsare och 
veterinären som utför röntgen. 

Hur som helst, nu står vi här, jag och 
Ernie, hos veterinären i november 2013. 
Eller, jag står, Ernie ligger i behandling-
srummet och kvicknar till från sederin-
gen. Som jag skrev tidigare var jag som 
första tanke inne på att göra slut på det 
här och nu, inte låta honom ha ont län-
gre. Samtidigt förbannade jag mig själv 
som inte har förstått det här tidigare. Jag, 
som är hundvan, är duktig på att läsa 
hundars språk, har tränat problemhund, 
som är vän med en av landets dukti-
gaste etolog och hundtränare. Varför har 
jag inte förstått det här tidigare? Varför 
har jag inte förstått att han har ont? Alla 
tecken har varit där sedan en tid tillbaka.
Anledningen till att jag står hos veter-

inären nu är för att vi precis har varit på 
första besöket hos en hundmassör som 
har gått igenom vår lilla fl ock bestående 
av en Irländare, en jaktlabbe och en liten 
fl uffi g blandras. Även vår lånetax som 
bor hos oss när husse och matte är bor-
tresta fi ck en behandling av massösen. 
Massösen märkte när hon kände igenom 
Ernie att han reagerade med smärta 
i nacke, rygg och höft. Hon sa att vi 
måste gå till en veterinär och göra en 
utredning, och i det läget förstod jag, 
jag förstod allt. Varför Ernie kastar med 
höger bakben när han går, liksom i en 
vispande rörelse. Varför han, som alltid 
har gått lös på promenaderna, succesivt 
fi ck mer och mer selektiv hörsel och 
stack iväg på egna äventyr som gjorde 
att jag inte längre kunde ha honom lös. 
Varför han helt plötsligt hade börjat jaga 
bilar. Varför han inte verkade riktigt lika 
glad längre. Varför han har börjat dra sig 
undan från lek med stora hundar. Hur 
har jag inte sett det? Jag vet ju exakt vad 
jag ska leta efter. Jag vet att den absolut 
vanligaste orsaken till att en hund ändrar 
betéende är smärta. 
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Nu såg jag ju dessutom ett fysiskt tecken 
på det genom att han använde höger bak-
ben annorlunda än vänster men oftast ser 
man inte på en hund att den har ont. Det 
man däremot ser och märker är att den 
ändrar betéende, och det kan vara allt 
ifrån utåtagerande med utfall och ag-
gressivitet mot andra hundar, människor 
eller djur till att jaga föremål. Ofta är det 
rasbetingat men även en vänlig ras som 
Setter kan börja göra utfall vid hund-
möten pga värk. 

Ok, nu står vi här. Vad ska jag göra. Min 
första tanke slog jag ur huvudet fort, jag 
är för envis för att ge upp innan jag har 
provat allt. Jag skulle aldrig kunna leva 
med att veta att jag inte gjorde allt jag 
kunde för att min bästa kompis skulle få 
må bra och ha en skönt hundliv. Höftled-
soperation sa jag också nej till direkt när 
det kom upp, det är en stor operation och 
konvalecensen är lång, och jag vill inte 
utsätta honom för den stressen, smärtan 
och den psykiska påfrestningen det in-
nebär att under så lång tid inte kunna 
röra sig som han är van. Veterinärens 
alternativ, att smärtlindra och hoppas på 
det bästa gick bort lika fort som hon sa 
det. Om inte hon anser att hon har några 
idéer om hur Ernie ska bli bättre får jag 
lösa det själv. 

Men ensam är i det här fallet inte stark, 
här behövs hjälp av proffs med lika stor 
vilja som jag, och jag hittade de jag be-
hövde. Min plan var att smärtstilla hon-
om, för så länge han har ont går det inte 
att göra något bättre, för att med kombi-
nation av massage, akupunktur och trän-
ing bygga upp musklerna i kroppen och 
då främst i bakpartiet, för att han ska av-
lasta höftleden och börja använda höger 
ben som han ska. Detta berättade jag 
för veterinären när vi hördes på telefon 
några dagar senare och hon blev väldigt 
glad och tyckte att det var en utmärkt 
plan. Min gissning är att hon har träffat 
för många hundägare som bara tar emot 
receptet med smärtstillande och sen an-
vänder sig av det tills hunden är så dålig 
att inget längre fi nns att göra, och där-
för kanske var mer negativ än hon borde 
varit.

Smärtstillande fi ck han, och efter ett 
par dagar blev hans mage dålig, som 
så ofta sker när man ger hundar smärt-

stillande, i det här fallet Rimadyl.  Vid 
samtalet med kliniken som följde fi ck 
jag veta att det fi nns ett smärtstillande 
preparat som heter Cartrophén och ges 
genom injektion i nacken, en spruta per 
vecka i 4 veckor. Eftersom det var dags 
för Ernies årliga kontroll hos hans hud-
specialist (han har allergi också, såklart) 
så var det hon som fi ck ge första injek-
tionen. Hon undersökte honom också, 
böjde, drog och grejade, vi fi ck springa 
i trappor och ute på trottoaren, allt med-
ans hennes hökögon registrerade varje 
rörelse. Hennes bedömning blev lite an-
norlunda, visst använder han inte höger 
ben som han ska och visst märks det att 
han har besvär av det men än har det inte 
blivit sån katastrof som den första veter-
inären tyckte. Då släppte en stor klump i 
magen och jag började känna medvind, 
blev ännu mer säker på att min plan med 
träning var rätt. 

Jag och massösen bestämde att hon 
skulle knåda igenom Ernie en gång i 
veckan för att hans spända och onda 
muskler i nacke, rygg och ben skulle 
mjukas upp. Efter råd från hundkunniga 
vänner kontaktade jag en akupunktör 
som gjort bra resultat på deras hundar. 
Jag är själv lite för vetenskaplig av mig, 
jag har svårt att tro på saker jag inte 
kan förklara eller vet hur de fungerar. 

Akupunktur är en av dessa för mig 
oförklarliga saker. Sticka in nålar i en 
del av kroppen och få en reaktion i en 
annan del är för mig obegripligt men nu 
handlar det inte om mig utan om Ernie, 
och han har inga problem att acceptera 
tomtar, troll och häxor, vilket är unge-
fär vad jag brukar anse om sådant som 
naturmedicin och akupunktur. Jag bo-
kade också in oss på undersökning hos 
en Fysioterapeut som av många anses 
vara en av de bästa man kan hitta, för att 
göra en ordentlig undersökning och se-
dan ta fram en handlingsplan för Ernies 
tränings- och  rehabiliteringsresa. 

 Nu började resan, en resa som i skrivande 
stund har kommit långt men om det 
kommer jag skriva i nästa nummer. Till 
dess, njut av samvaron med era hundar. 
Håll koll på hur de mår både fysiskt och 
mentalt. Har det skett nån förändring i 
betéende som inte kan förklaras? Vänta 
inte, ta reda på orsaken! Veterinär, fys-
ioterapeut, hundtränare, använd er av 
deras kompetens. 

 Hälsningar från Per och Ernie


