
     Veterinär Magazinet     3

Vilka är dina patienter på djurkliniken?
– Nio av tio är hundar, de flesta med 
problem i rörelseapparaten. Det kan 
vara skador i nerver, muskler eller 
leder på grund av frakturer, diskbråck, 
artros, överbelastningsskador eller 
ärftliga sjukdomar. Men jag jobbar 
också skadeförebyggande med hundar 
som är högpresterande som elitidrot-
tare. De hundarna har ofta ägare med 
egen erfarenhet av skadeförebyggan-
de träning och som ser ett värde i att 
överföra den på sina djur. Jag tycker 
det är jätteviktigt att djurägare tar det 
ansvaret. Det går hand i hand med att 
man avlar fram hundar med starka 
drifter inom olika områden.

– När det gäller kattpatienterna 
kommer de oftast efter ortopediska 
ingrepp eller för att de har problem 
med artros. Det är glädjande att deras 
problematik också uppmärksammas nu.

Vad är svårast att behandla, tycker du?
– Ibland upplever jag att patienten är 
mer intresserad av en livsstilsföränd-
ring än vad djurägaren är. Då är jag 
glad att jag kan föra motiverande sam-
tal med djurägaren. Att coacha ägaren 
leder ofta rätt.

Hur är det att behandla en stor hund 
som har ont?
– Första gången jag träffar en 
hund avsätter jag alltid god tid för 

undersökning och behandling. Vi går 
på promenad för att jag ska se hur den 
rör sig och jag uppmuntrar med godis 
och lek. När jag undersöker djuret med 
händerna, är jag lyhörd för små signa-
ler. Det ondaste stället undersöker jag 
sist, när hunden fått förtroende för mig.

Vad krävs för att bli en bra 
djursjukgymnast?
– Man ska ha grundläggande kunskap 
om de ämnesområden som påverkar 
djurens rörelsebeteende, känsla för 
djuren och deras välmående, en peda-
gogisk ådra och lyhörda fingrar.

Vilka redskap använder du?
– Gärna balansredskap som gymnas-
tikbollar och en vibrationsplatå. Rätt 
använda aktiverar de muskulaturen. 
Vi har också ett vattenlöpband med 
upp- och nedförsbacke. Många hundar 
är trygga med vattenlöpband eftersom 
de känner markkontakt i vattnet. Jag 
arrangerar också övningar för att locka 
fram olika rörelser.

När är jobbet som bäst för dig?
– Det är när djurägaren säger att dju-
rets livskvalitet har förbättrats.

Du bedriver även doktorandstu-
dier och forskning. Vilket är ditt 
forskningsområde?
– Jag letar efter redskap för kliniska 

utvärderingar av rehabilitering och 
sjukgymnastik på hundar. Jag har 
börjat bena i vilka redskap som är 
pålitliga och användbara och letar efter 
svar på frågor som vi inte kan besvara 
i dag. Jag har fått två vetenskapliga 
artiklar publicerade om tillförlitligheten 
hos en pulsmätare som mäter hjärt-
frekvens och hjärtfrekvensvariabilitet 
hos hundar som står stilla och springer 
på löpband. 

Vad är målet med forskningen?
– Jag vill helt enkelt öka kunskapen 
om rehabilitering och sjukgymnastik. 
Jag har jobbat som kliniker i mer än 
20 år och varje dag stöter jag på frågor 
som ingen kan svara på. Nu har jag 
kavlat upp ärmarna och jobbar för att 
stilla min egen nyfikenhet lite. 

Hur har du det på jobbet?

Ann Essners jobb går ut på att 
hjälpa hundar som har problem 
med rörelseapparaten. Ofta 
krävs livsstilsförändringar för att 
hunden ska må bättre. Då får 
Ann coacha djurägarna. 
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”Ny livsstil
NAMN: Ann Essner
YRKE: Leg sjukgymnast/
fysioterapeut, godkänd av 
Jordbruksverket 
ARBETSPLATS: Evidensia 
Djurkliniken Gefle
ÅR I YRKET: 22 år som sjukgymnast 
varav 15 med djur
GÖR OCKSÅ: Är deltidsdoktorand 
på Institutionen för neurovetenskap, 
fysioterapin, på Uppsala Universitet 
PÅ FRITIDEN: Lever med hundar och 
har hundar som hobby
EGNA DJUR: Schäfern Exo, 9 år, 
pensionerad polishund, border collien 
Kim, 7 år, och dvärgschnauzern Allis, 
11 år, plus två nymfkakaduor

ofta svårt
för ägarna”

Vad betyder ordet precision för dig? På Royal Canin kommer vi omedelbart att tänka på våra 
329 olika fodervarianter och det envist vetenskapliga arbete som ligger bakom vart och ett av 
dem. Förmågan att i minsta detalj identifi era olika behov hos våra katter och hundar – och 
utifrån dem skapa unika precisionsfoder. Det är ett arbetssätt som gör oss lika unika som 
tillverkare. Därför har vi exakt vad katter och hundar behöver. Inget annat.

Exempelfoder: ROYAL CANIN VETERINARY DIET NEUTERED ADULT. Bilden visar ett urval av fodrets näringsämnen.

Protein 28 %

Fett 11 %

Omega-3 0,56 %

Fosfor 0,6 %

EPA+DHA 0,3 %

Kostfiber 17,1 %

Natrium 0,3 %

L-Karnitin 200 mg/kg

Järn 226 mg/kg

Magnesium 0,09 %

0,8 gram ren precision




