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Tack vare dig och dina kunskaper kan 
Falu Djursjukhus erbjuda en ny behand-
ling av korsbandsskador på hundar. Vad 
är det du kan som ingen annan i landet 
kan?

– Metoden kallas TTA2 och det är 
en kompis till mig i Nederländerna 
som tagit fram en teknik som påskyn-
dar benläkning och minskar risken för 
komplikationer och infektioner. Jag 
har jobbat med den i ett och ett halvt 
år och fram till för tre månader sedan 
var vi sex personer i hela Europa som 
gjorde den här sortens operationer. Då 
blev tekniken och specialinstrumenten 
från Schweiz tillgängliga för alla och 
nu tror jag att 30 personer jobbar med 
TTA2. Men jag vill understryka att 
detta inte alltid är den optimala ope-
rationsmetoden vid korsbandsskador.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Jag opererar hundar och katter 

tre till fyra dagar i veckan. En dag har 
jag poliklinikdag. Under en opera-
tionsdag hinner jag med sex till sju 
patienter. 

– Vi börjar med ortopedkirurgin på 
grund av den högre infektionsrisken, 
så mjukdelskirurgin får vänta lite.

– Korsbandsoperationer på hundar 
är de vanligaste ingreppen jag gör. En 
sådan operation tar mellan 45 och 60 
minuter, men jag lärde mig av min 
tidigare chef och mentor i Holland 
att inte tänka på tid när jag opererar. 
Kvalitet är viktigare än tid, sa han 
alltid.

– Under jaktsäsongen är det också 
vanligt att jag opererar trasiga bog-
leder på jakthundar. Skadan uppstår 
när hundarna springer på ojämn mark 
och råkar fläka sig. 

Hur gillar du ditt jobb på en skala från 1 
till 10?

– En 10:a! Ortopedisk kirurgi är det 
roligaste jag vet. Det är min största 

hobby. En hobby som jag dessutom 
får betalt för.

– Det är känslan att jag, med mina 
händer, kan fixa så att en hund med 
ett trasigt ben kan gå och springa och 
jaga igen. Det handlar om att hjälpa 
och om att skapa livskvalitet.

Har du någon förebild i jobbet?
– Ja, min gamla chef i Holland, 

som är död sedan sex år och som jag 
fortfarande saknar. Han var en passio-
nerad och motiverad veterinär. Han 
älskade djur och hjälpte ofta djurägare 
som inte hade pengar. Det var han 
som lärde mig att man aldrig ska ha 
bråttom när man opererar. Varje dag, 
när han kom till kliniken, vände han 
på klockan på väggen och på kvällen 
vände städerskan den rätt igen. Själv 
vänder jag inte på klockan, men jag 
tittar heller inte på den.

Är det någon skillnad på att jobba i 
Sverige och i Holland?

– Absolut. På remissklinikerna i 
Holland är de flesta specialister och 
jobbar med ”sin grej”. I Sverige däremot 
jobbar de flesta med lite av varje. Men 
jag tror att man kommer att tvingas 
välja inriktning i större utsträckning i 
Sverige också. Det blir mer och mer att 
lära sig och att lära tar tid.

Vad drömmer du om nu?
– Jag skulle vilja skapa ett ortope-

diskt centrum i Dalarna.

Hur ser du på utvecklingen i din bransch?
– Den går rasande snabbt. 

Implantaten blir bättre, tekniken blir 
bättre. För tio år sedan tvekade vi att 
gå in i leder, för vi var rädda för att 
det skulle bli fel. Nu byter vi ut leder. 
Och om tio år kommer vi att kunna 
ge hundar och katter nya konstgjorda 
tassar. En minst sagt spännande 
utveckling. 

Hur har du det på jobbet?
text: kerstin stålbrand    foto: Ulf dahl

Utvecklingen inom ortopedin går snabbt, berättar Kris 
Camps, kirurg på Falu Djursjukhus. Hans dröm är att 
öppna ett ortopediskt centrum i Dalarna.

Om tio år ger vi hundarna

Sedan Kris Camps flyttade till Falu 
Djur sjukhus har Dalarnas hundar nu 
till  gång till en av Europas mest 
namnkunniga ortopeder.

NAMN: Kris Camps
YRKE: Veterinär, utbildad på universi-
tetet i Gent i Belgien.
ARBETE: Kirurg på AniCura Falu 
Djursjukhus med fokus på ortopedisk 
kirurgi, brösthålskirurgi och akut 
mjukdelskirurgi.
ÅR I YRKET: 12 år, har jobbat i Belgien 
och Holland och snart ett år i Sverige.
FAVORITDJUR: Hund, hund och hund.
EGNA DJUR: Tre labradorer, en 
engelsk springer spaniel och två 
katter. Fick sin första hund, en 
labrador, när han var 15. Fram till dess 
var han allergisk mot pälsdjur.
GÖR PÅ FRITIDEN: Tränar hundarna 
för jakt, jagar fågel och läser massor, 
både fackböcker och thriller.
GILLAR: Friheten i den svenska 
naturen.

konstgjorda tassar

 
Kliniskt bevisad viktminskningsdiet som ger 
katter och hundar en bra mättnadskänsla:

Överlägsen mättnadseffekt: 
SATIETY minskar det spontana 
energiintaget med 11% hos 
hundar(2) och 15% hos katter(8)

Minskar tiggandet (3,4)

Nyheter i Satiety-sortimentet; våtfoder på burk och 
torrfoder anpassat för små hundar
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FÖRBÄTTRA RESULTATET AV DITT VIKTMINSKNINGSPROGRAM!

Bättre mättnad, 
lägre vikt
11% bättre 
mättnad hos 
hund(2)

Det spontana intaget av energi minskar med SATIETY

15% bättre 
mättnad hos 
katt(8)

92%  compliance
hos djurägare under 
viktminskningsprogram (1)

Förbättrar livskvaliteten (5)

och bevarar stabil idealvikt (6,7) 
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