
Når ens hund bliver syg 

Det startede med en glad hundehvalp der elskede at lege med skind, bolde, bidepølser, men da hun blev 6 

måneder begyndte det at gå nedad bakke – bolden var sjov – lige indtil man fik fat i den. Skindet ville man 

gerne have lige indtil man fik det – og der var altid en lille smule blod på det. En underlig opførsel på en 

ellers frisk og glad hund. Jeg tænkte ”det må være tænderne”. Og ganske rigtigt. Fyldt med betændelse bag 

de bageste kindtænder – ikke underligt det ikke var så sjovt at lege. Hun fik en kraftig antibiotika-kur og så 

skulle det være godt igen. Det var det også .. men i kort tid .. så kom de samme symptomer igen. Så tænkte 

jeg – en tanddyrlæge må være det rigtige. Han konstaterede efter diverse røntgen og undersøgelser at hun 

havde lidt løse kæbeled så metacam og masser af tyggeting de næste 14 dage – det fik hun, men det hjalp 

ikke. Det blev værre og værre .. hendes tænder blev brune af belægning fordi hun ikke ville tygge så jeg 

måtte igang med en tandbørste. 

Hvad gør man så? 

Jeg tog igen til min egen dyrlæge som tog blodprøver og røntgen samt klinisk undersøgelse .. og han kom 

med ’dommen’ – en autoimmunsygdom som hedder ’Eosinofil Myositis’ – også kendt som schæfersyge. 

Ikke underligt hun ikke ville lege – han havde mens hun var i narkose prøvet at åbne hendes mund så meget 

som muligt – kun halvdelen af det en schæfer normalt kan åbne munden kunne hun åbne sin. 

Kæbemusklen var hård og stiv pga sygdommen. 

Dyrlægen sagde jeg kunne prøve at give hende binyrebarkhormon i stor dosis for at slå immunforsvaret ned 

og så få det op igen og se om det ville blive normaliseret. Det prøvede vi og det gik en smule frem – men så 

blev hendes mave ødelagt – helt sort slimet afføring ... så høj dosis binyrebarkhormon kunne hun ikke tåle. 

Aflivning? 

Dyrlægens bedste bud var at give hende fred .. puha – sikke en melding – en sund hund med godt væsen, 

fine hofter og albuer og masser af livsglæde. Jeg valgte at tage hende med hjem – jeg kunne ikke sige farvel 

der. Jeg måtte hjem og tænke – kunne det virkelig være rigtigt. På netdyredoktor.dk havde jeg læst, at 

sygdommen som regel kunne kureres. 

Tilfældighed eller skæbne? 

Jeg besluttede at jeg ville aflive hende fredag, men skæbnen ville, at jeg om torsdagen talte med en 

gammel bekendt fra Beredskabet som spurgte, hvordan det gik med den lille hvalp hun havde hilst på sidst 

vi mødtes – det var Hekate .. med en lille klump i halsen måtte jeg jo sige at hun skulle aflives dagen efter. 

En halv time efter ringede hun tilbage, at jeg ikke måtte aflive hende før jeg havde hørt fra hendes 

svigerinde i Tyskland. Jeg fik efter en times tid en mail fra svigerinden – hun kendte flere dyrlæger i 

Tyskland som hun syntes jeg skulle prøve (tyske dyrlæger benytter også alternativ medicin). Jeg fik blandt 

andet adressen til Thorsten Neunzig i Kölle Zoo. Jeg sendte ham en mail med beskrivelse af Hekate og 

hendes symptomer osv. og fik svar med det samme – han mente han kunne hjælpe hende. 

Alternativ medicin? 



Vi besluttede at jeg skulle drage de 950 km ned til dyrlægen så jeg tog hund og autocamper og kørte 

derned .. puha – lang, men hyggelig tur – min veninde, som har Hekates bror, tog med så både Hekate og 

jeg havde selskab på hele turen. 

Dyrlæge besøg i Tyskland 

Thorsten var en fantastisk dyrlæge. Utrolig sympatisk og behagelig. Han foreslog med det samme at jeg 

skulle benytte en alternativ behandlingsform – jeg tænkte ”Hvorfor ikke – alle andre har opgivet hende”. Så 

jeg sagde ja med det samme – jeg ville gøre hvad han anbefalede. Så han tog nogle blodprøver for at være 

sikker på at hendes indre organer ikke havde taget skade af binyrebarkhormonet. Det havde de ikke – og 

blodprøven viste præcis det samme som herhjemme og han var ikke i tvivl – samme konklusion som min 

egen dyrlæge ”eosinofil myositis”. Så han gav hende en indsprøjtning med hendes eget blod blandet med 

noget homøopatisk medicin og jeg fik en del kosttilskud med også. Så ville han gerne vide hvilket foder jeg 

brugte – jeg svarede Oliver’s og tænkte .. hmm skal han nu sælge mig noget dyrt foder fra Hill’s .. men nej, 

han ville bare se, hvilket af deres produkter han mente var bedst til hende – og han valgte Oliver’s Lamb. 

Efter 3 timer hos dyrlægen (noget af tiden var ventetid på at blodprøven blev analyseret så der var også tid 

til lidt shopping i det nærliggende ’center’) drog vi hjemad igen med beskeden om at jeg ville modtage 

nogle små flasker som hun skulle have nogle få dråber af i mange uger og at jeg endelig måtte holde 

kontakt til ham. Han ville meget gerne vide, hvordan det gik med hende. Jeg skulle også få min egen 

dyrlæge til at give hende de indsprøjtninger med hendes eget blod og den homøopatiske medicin, hvis han 

ville det. 

De efterfølgende uger 

Nu var det spændende – ville det virke eller ej. Det gjorde det !!! Allerede efter få dage var der en lille 

bedring at spore – det var næsten ikke til at tro. 

Jeg kontaktede mig egen dyrlæge og spurgte om de ville give hende de indsprøjtninger – det ville de gerne 

bare jeg accepterede at det var mit ansvar fordi de ikke kendte noget til behandlingen. Selvfølgelig var det 

mit ansvar. Så 2 uger efter Tysklandsturen fik hun indsprøjtning, så gik der 4 uger, så 8 uger og så 12 uger – 

og for hver gang gik det fremad – det var så fantastisk. Efter den sidste indsprøjning var hun næsten uden 

symptomer – der var kun en ganske lille smule hvis hun skulle tage noget meget tykt med munden. Så jeg 

skrev til dyrlægen, at hun var stort set rask, men jeg var i tvivl om der var en lille smule tilbage – han 

svarede at jeg med sindsro kunne give hende et par dråber af det homøopatiske medicin i maden for at få 

det sidste væk. Det gjorde jeg, og hun er næsten som inden hun blev syg (der er næsten uden tvivl lidt 

arvæv på kæbemusklen som aldrig forsvinder, men ikke noget der betyder noget for hendes almene 

trivsel). 

Hekate er stærk i troen 

Når man læser om homøopatisk medicin på nettet er der mange fordomme – den mest brugte sætning er 

vist ”man skal tro på det for at det virker” – så jeg er glad for at min hund er stærk i troen ! 

Igang med træningen 



Imens hun var i behandling (som varede flere måneder) fik jeg optaget hende i Roskilde Beredskab og i 

foråret 2010 bestod hun sin redningshundeprøve – hun kunne jo ikke lave bidearbejde med de kæber, så 

jeg måtte ændre mit mål med hende. Så hun blev redningshund i stedet, hvilket hun elsker og er super til. 

Efter hendes kæber blev bedre og bedre begyndte jeg at håbe på at hun kunne lave forsvarsarbejde igen ... 

Jeg gik så småt igang og det gik godt .. men så begyndte hun at blive dårligere – ikke kun i forsvarsarbejdet, 

men i alle discipliner – hun blev træt – manglede den sidste gnist.  

Eosinofil myositis igen? 

Frygten var stor – var hendes kæbesygdom vendt tilbage? Men heldigvis ikke .. hun havde hjerteorm – ikke 

at det var ’godt’, men det var da en sygdom det var til at tage at føle på. Så hun fik en kur og så tænkte vi 

det var det .. men indtil nu (januar 2011) har hun haft det 3 gange og træningen med hende har derfor 

været indstillet i flere perioder. Nu går det dog fremad igen og vi håber at vi i samarbejde med vores 

dyrlæge har fået bugt med alle ormene. Hun får en forebyggende behandling (det gør alle vores hunde) – vi 

har nu haft flere hunde med hjerteorm, så smitten er jo nok desværre kommet ind på grunden – så nu gør 

vi hvad vi kan for at komme af med den – behandler forebyggende og har fået moskusænder til at udrydde 

sneglene. 

Infektion og træningsskade 

Træningen gik godt, men pludselig en dag ville hun ikke hoppe ind i bilen efter træning – Hekate som elsker 

sin bil. Jeg undrede mig, men hun hoppede til sidst ind, så jeg tænkte at hun måske alligevel havde slået sig 

under træningen – der havde lydt en masse larm og der var noget der var faldet på gulvet i den mørke hal 

Hekate eftersøgte i – hun kom også ud fra mørket og så lidt mærkelig ud, men gik selv ind igen og fandt 

figuranten, så jeg tænkte ikke så meget over det på det tidspunkt. Jeg begyndte at undre mig de næste 

gange over at hun vægrede sig ved at hoppe ind i bilen. Også de ting hun plejede at hoppe op på i 

redningshundetræningen var hun lidt tøvende over. Jeg tænkte det kunne hænge sammen med den 

infektion dyrlægen havde konstateret – de kunne ikke finde ud af hvor den infektion var, men blodprøven 

viste at hun havde en infektion, så hun fik antibiotika. De fandt aldrig ud af hvilken infektion hun havde – 

måske en flåtbåren? Men hun har fået det meget bedre efter 7-uger på antibiotika. 

Samtidig med infektion fandt dyrlægerne ud af (efter en del undersøgelser, blodprøver, røntgen og MR-

scanning), at hun havde fået en skade i ryggen under træning – måske noget der var faldet ned på hendes 

ryg. Det ved vi ikke, men Ken Lindeblad på Faxe var ikke i tvivl – hun skulle opereres. Så det blev hun, og er i 

fuld gang med genoptræning og kiropraktorbehandling – kiropraktoren kunne konstatere, at hendes 

bækken også var en lille smule skævt (det var det ikke før skaden), men det kan rettes ved små daglige 

øvelser, så alt tyder på at hun bliver helt fit-for-fight igen. 

Hjerteorm .. og rygoperation .. igen .. 

Så fik Hekate hjerteorm .. igen .. og vi måtte igen indstille træningen. Umiddelbart efter var vi igen hos Ken 

Lindeblad på Faxe Dyrehospital – jeg syntes ikke hun virkede helt fit-for-fight. Og han kunne konstatere at 

operationen ikke var god nok – så ny MR scanning og ny ryg-operation lige før jul 2011. Så ingen træning ... 

igen ... Men nu (januar 2012) er vi så småt begyndt på spor og lydighed, men ingen beredskabstræning og 

ingen forsvarsarbejde før vi er sikre på at ryggen holder (skal til kontrol i slutningen af januar). 



Fremtiden 

Vores mål er at få hendes avlskåret i 2012, men pga hendes sygdomsforløb har vi valgt at afvige fra vores 

ellers faste avlspolitik om kun at avle på avlskårede hunde. Vi avlsmønstrede hende i efteråret 2010 og hun 

blev parret i foråret 2011, men samtidig fandt vi ud af at hunde havde en infektion, så ingen hvalpe på det 

tidspunkt. Nu (januar 2012) er hun blevet parret med Kochens Hutch og vi håber alt går vel så der kommer 

hvalpe i midten af marts. 


