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FYSIOTERAPEUT
FÖR HUND
– ett yrke för den vetgiriga

Del
Friskvård & rehab
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I del 3 av Brukshundens artikelserie om friskvård och rehab har vi kommit till
den legitimerade sjukgymnasten/fysioterapeutens arbete. Här presenterar
vi Ann Essner och hennes arbete med att hjälpa hundar till förbättrad och
bevarad rörelsefunktion.
TEXT: ANNA PERSSON
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tt arbeta med djur var en självklarhet för Ann Essner
som vuxit upp på Gävle BK där familjen var aktiv med
sin riesenschnauzer. Från början var tanken att bli veterinär,
men efter sommarvikariat som sjukvårdsbiträde på en geriatrisk rehabavdelning öppnades Anns ögon för rehabilitering
och sjukgymnastik och hon utbildade sig så småningom till
legitimerad sjukgymnast. Intresset för djur fanns dock kvar
och tack vare sin utbildning, yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av arbete med hund blev hon antagen till SLU:s första
vidareutbildning för sjukgymnaster med inriktning smådjur,
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därefter blev hennes legitimation godkänd av Jordbruksverket
och sedan förra året är hon specialist i fysioterapi inom veterinärmedicin.
Idag arbetar Ann som godkänd legitimerad sjukgymnast vid
Evidensia Djurkliniken Gefle samtidigt som hon är doktorand
vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för fysioterapi,
Uppsala universitet och skriver sin avhandling om hundar.
Hundlivet har hon på senare år delat med sambons tjänstehundar inom Polisen, samt border collien Kim och dvärgschnauzrarna Allis och Mickro.
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Ann Essner och Agnes visar tandemträning
för ökad bålmuskelstyrka och kroppskontroll.

SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT INOM
DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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UTBILDNING TILL LEGITIMERAD
SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
Grundutbildningen till sjukgymnast/fysioterapeut är
en treårig universitetsutbildning som finns på åtta orter
i Sverige. Fysioterapeutprogrammen är studiemedelsberättigade. 2014 beslutade Sveriges riksdag att
yrkestiteln för sjukgymnaster skulle ändras från sjukgymnast till fysioterapeut. Alla nyutexaminerade får
den nya titeln, medan de redan verksamma har fått
välja mellan att behålla titeln sjukgymnast eller byta
till fysioterapeut.
Yrket är försett med legitimation, vilket innebär att
det är titelskyddat och att det finns krav på både
utbildning och praktisk tjänstgöring för att legitimering
ska utfärdas av Socialstyrelsen. Sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar med djur kan skaffa sig
behörighet som djurhälsopersonal genom att läsa
en tilläggsutbildning och benämns då godkänd
legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut, en titel som
utfärdas av Jordbruksverket och räknas in bland de fem
yrkena inom djurhälsopersonal (se Brukshunden 1/2017).
Behörighetsgivande vidareutbildningar för legitimerade
sjukgymnaster och fysioterapeuter finns bland annat
på SLU och i Storbritannien.
Alla sjukgymnaster/fysioterapeuter vidareutbildar
sig mer eller mindre genom olika ämnes- och metodkurser i exempelvis beteendevetenskap, fördjupad
funktionell anatomi och träningsfysiologi, ortopedisk
manuell terapi, nervmobilisering, myofasciell
mobilisering, kinesiologi (rörelselära), akupunktur,
kinesiotaping, idrottsmedicin etc. Det innebär att
många sjukgymnaster/fysioterapeuter också är
akupunktörer, massörer mm. I Sverige läggs ofta
inga andra titlar till sjukgymnastens/fysioterapeutens
yrkestitel, men genom att bredda och fördjupa sin
kunskap kommer tillgång till ytterligare metoder och
behandlingskoncept.

Ann Essner berättar att sjukgymnasten/fysioterapeutens arbete
i första hand handlar om att bidra med kunskap, praktisk erfarenhet och känsliga händer vid utredning av djur med rörelseproblematik, att bedöma funktion och smärta samt att arbeta
med behandling och rehabiliteringsträning. Förutom hundar
med skador och sjukdomar handlar arbetet också om att hjälpa
hundägare att förebygga skador hos till exempel sport-, arbetsoch tjänstehundar, vilket i sin tur kräver djupare förståelse för
problematiken hos högpresterande hundar. Många fysioterapeuter som arbetar inom veterinärmedicin är liksom Ann aktiva
djurägare och hundsportare själva och har erfarenhet av vad det
innebär att träna målinriktat.
När Ann beskriver sitt yrke är hon noga med att påpeka att
hon ställer funktionsdiagnoser, medan det åligger veterinären
att ställa sjukdomsdiagnoser.
– Det är viktigt att göra det man är bäst på och att i andra
frågor samarbeta med andra yrkesgrupper inom djurens hälsooch sjukvård. I mitt fall handlar det ofta om veterinärer, djursjukvårdare och djurvårdare, men även till exempel ortopedingenjör eller kiropraktor. Om vi känner att vi inte riktigt
kommer vidare med en patient så är det viktigt att kunna
rådgöra med varandra. Sjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar ofta i team även inom humanvården, vilket innebär att
många fler yrkeskategorier är engagerade i vården i jämförelse med vad vi är vana att se inom djursjukvården.
Den omfattande undersökningen börjar när Ann träffar
hund och hundägare för första gången. Hon observerar hur
hunden rör sig i rummet, dess rörelser, sociala beteende och
eventuellt smärtundvikande beteende.
– Jag försöker skapa en situation som framkallar minimalt
med stressreaktioner. Hunden får känna på mig innan jag känner på den, vissa gör det spontant medan andra tar tid på sig.
Det är viktigt att låta det första besöket ta tid, att ha en dialog
med hunden, och som alltid när man arbetar med hundar med
bekymmer så är hundägarens berättelse viktig. Innan besöket
är slut måste vi ha åtminstone en kortsiktig plan och gärna
även se vad som är slutmålet. Jag kan utifrån min erfarenhet
föreslå ett mål, en rimlig tanke om hur en rehabplan kan se ut,
men det är hundägaren som måste vara med och bestämma
utifrån sina förutsättningar.
Ofta handlar det om muskuloskeletala eller neurologiska
problem, men Ann påpekar att även om det finns vanligare diagnoser så är varje patient unik och ska utredas förutsättningslöst. Efter undersökning vidtar ofta behandling och rehabiliteringsträning och då är det viktigt med en löpande utvärdering,
något som Ann brinner lite extra för.
– Vi måste kunna bedöma ett förväntat resultat och för det
krävs kunskap om hur man utvärderar. Vi har behov av utvärderingsinstrument där vi kan involvera djurägaren i fysioterapiprocessen och arbeta evidensbaserat med kunskap och
erfarenhet. När jag behandlar en hund så förväntar jag mig
att den ska svara relativt snabbt på behandling och träning.
Genom utvärdering kan jag avgöra om det behövs mer tid eller
om det krävs en annan åtgärd.
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GRUNDEN ÄR ALLTID TEORETISK OCH
PRAKTISK KOMPETENS
Det finns många yrkesgrupper som arbetar med djur och dessutom många metoder och tekniska apparater. Här är det viktigt för hundägaren att hamna rätt för att få individanpassad
hjälp med sin hund. Det finns idag flera olika apparater för
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Ann och WASP, en av regionens polishundar.

behandling av hund och med dessa följer en uppenbar risk att
det går trender i behandlingen. Har man köpt en dyr apparat,
exempelvis en laserapparat, så tenderar behandlaren att använda den och riskerar då att förlora synsättet att varje patient
är en unik varelse med sin egen historia och sina egna behov.
Ann berättar att hon brukar tänka på talesättet ”Om du ger
en man en fisk så har han mat för en dag, men ger du honom
ett nät har han mat för resten av livet.”
– Jag tycker att det beskriver djurhälsopersonalen. Att vi är
utrustade med nät av teoretisk och praktisk kunskap, om till
exempel rehabilitering, som gör att vi är förberedda för den
utmaning det innebär att guida hundägare och skadade hundar genom rehabiliteringsprocesssen. Att vara utrustad med en
behandlingsmetod – en fisk – räcker inte.
– Grunden inom fysioterapin är rörelsereceptet, att ordinera
och erbjuda fysisk aktivitet och träning vid skada och sjukdom. Det finns många hands-on-metoder som är bra, men att
hitta balans mellan aktivitet och återhämtning och alla olika
komponenter som bidrar till hundens fitness och hälsa är fortfarande det viktigaste för ett hållbart resultat.
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peuter kan få sin legitimation godkänd av Jordbruksverket.
– Det handlar om en kvalitetssäkring av vår kompetens, vilket är viktigt för all patientsäkerhet, även för djuren och djurägarna. I och med legitimationen finns det först en garanti för
vår grundutbildning på människa och med Jordbruksverkets
godkännande finns en garanti för vår utökade teoretiska och
praktiska kompetens på djur.
Det kan vara svårt att förstå att en profession kan ha två
olika benämningar, sjukgymnast och fysioterapeut. Det finns
också en uppenbar förväxlingsrisk med hundfysioterapeuterna, som är en annan yrkesgrupp. Det gör det även svårt för
djurägarna att veta vad de kan förvänta sig av de olika yrkesbenämningarna.
– Det finns idag många yrkesgrupper inom friskvård och
djurvård för hund och det är inte alltid lätt att veta vad de står
för. I lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
samt i patientsäkerhetslagen står att den som saknar behörighet att använda en titel inte får använda sig av en titel som kan
förväxlas med en sådan. Det är därför viktigt att alla är tydliga, men tyvärr finns det alltför många exempel då vår skyddade yrkestitel inte respekteras och ibland kan man undra om
det sker medvetet för att djuren hamnat i en lagmässig gråzon.
Vad skiljer då en sjukgymnast/fysioterapeut från en hundfysioterapeut? Båda yrkesgrupperna arbetar med rehab och
friskvård och vid en snabb blick kan det se ut som om de gör
ungefär samma saker. Utan att nedvärdera någon utbildning
kan man konstatera att det av naturliga skäl är stor skillnad
på en kortare utbildning som ofta sker under ett fåtal dagar
över distans, jämfört med tre år på universitet samt krav på två
års yrkeserfarenhet och 30 hp (högskolepoäng) vidareutbildning på djur. Det handlar både om utbildningens bredd och
djup, samt dess kvalitetssäkring. Universitetsutbildningar
kontrolleras och kvalitetsgranskas regelbundet av en utomstående aktör (Universitetskanslersämbetet).
Sedan finns det flera exempel på personer som kombinerat
olika utbildningar så att de till exempel är både sjukgymnast
och hundfysioterapeut, eller djursjukskötare och sjukgymnast,
eller sjukgymnast och veterinär. Det är inte alltid lätt att beskriva eller bedöma kompetens, men det är viktigt att det görs
på ett tydligt sätt så att djurägare kan förstå skillnaden mellan
de olika yrkesgrupperna och veta vem de vänder sig till.

ATT KUNNA HJÄLPA ANDRA
Att Ann trivs med sitt arbete råder det ingen tvekan om. Men
vad är det allra roligaste med yrket? Ann svarar snabbt:
– Att kunna hjälpa till, att bidra till att skadade och sjuka
hundar utvecklas och återgår till träning, tävling och arbete.
Det här med att kunna hjälpa andra är nog något man har i
sig när man söker sig till hälsovården, som en del av ens personlighet. Det finns även en baksida när hundens skada eller
sjukdom är så svår att resultatet riskerar bli att behandlingen inte går bra, jag vet hur mycket det betyder för djurägaren
och riskerar att dras med i besvikelsen. Men att veta att jag i
mitt yrke kan bidra till att öka både hälsa och kunskap, ger en
känsla av tillfredsställelse.
Vi avslutar med Ann Essners råd till de som funderar över en
framtid inom rehab och friskvård för djur.
– En satsa på en längre utbildning kan låta som en stor utmaning eftersom det är en länge väg att gå. Det ger dock den
förberedelse som behövs för att jobba med fysioterapi inom
många olika områden och den kvalitetssäkring som är så viktig
för patientsäkerheten. Ämnesområdet fysioterapi innebär en
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möjlighet till ett livslångt lärande om man är öppen
för det. n
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SJUKGYMNAST, FYSIOTERAPEUT ELLER
HUNDFYSIOTERAPEUT?
Ann Essner trivs med ett yrke där hon kan fördjupa sina kunskaper och hon tycker det är bra att sjukgymnaster/fysiotera-

28

