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När Bra Hund träffar Ulf och Troja, som 
självklart heter något betydligt mer 
komplicerat i stamtavlan, har det gått 

två månader sedan Troja behandlades med guld-
implantat i båda höftlederna. Troja är pigg och 
glad och att hon har höftledsfel av grad D går inte 
att föreställa sig. När Ulf och matte Annika köpte 
briard-valpen var grundtanken att hon skulle bli 
agilityhund. Annika och Troja hann även med 
en agilitykurs innan kallduschen kom i form av 
resultatet från höftledsröntgen. Troja var 18 må-
nader gammal när man röntgade henne, resultatet 
var nedslående – höftledsfel.

Samtidigt gjorde matte efterforskningar om 
vad man kunde göra för förebygga och dämpa de 
besvär som med all säkerhet skulle uppstå med 
tiden. Man tog även kontakt med en ortopedspe-
cialist, Sune Jerre, på Blå Stjärnan i Göteborg. 
Han kände igenom Troja och tryckte på vissa 
punkter där hon ömmade rejält. En ny röntgen 
var överf lödig, att hon hade ont i sina höfter stod 
helt klart. Behandlingen som rekommenderades 
var mycket motion, gärna simning. Promenader 
i kuperad terräng där Troja kunde röra sig fritt 
skulle också bygga upp muskler som kunde avlasta 
lederna. 

Han rekommenderade även injektioner med 
preparatet Cartrophen som skulle ha en positiv 
inverkan på brosk och vävnader. Troja fick den 
rekommenderade dosen, fyra injektioner under 
fyra veckor, vilket förväntades ha effekt i upp till 
ett år. Man började även ge henne kosttillskott 
innehållande Glucosamin. Allt detta sammantaget 
verkade minska smärtan men det något begrän-
sade rörelsemönstret fanns dock kvar vilket tydde 
på att hon inte var helt besvärsfri.

Hösten 2005 öppnade man rehabavdel-
ningen på Blå Stjärnan i Borås. Ulf och Annika 
bokade tid och fick lära sig hur man masserar och 
stretchar sin hund. Troja fick även börja simma. 
Naturligtvis hade även detta en positiv effekt men 
när de i februari 2006 fick höra talas om den nya 
behandlingsmetoden blev de självklart intresse-
rade.

– Med den information vi fick, att det inte 
finns några biverkningar och att resultatet förvän-

Troja första guldhunden
Troja är en pigg och glad briardtik på tre år, och en äkta guldhund. 
Att hon har höftledsfel av allvarlig art är svårt att tro när man träffar 
henne tillsammans med husse, Ulf Andersson-Wallén.
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Det går inte att missta sig på att Ulf är oerhört glad att Troja fick chansen att genomgå 
guldbehandlingen.
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tades bli mycket gott, såg vi ingen anledning att 
inte prova detta, säger Ulf. Vi var dock rädda att 
Troja skulle betraktas som “för frisk” och därmed 
inte skulle komma ifråga eftersom man var nog-
grann vid urvalet av lämpliga patienter.

Ulfs och Annikas farhågor, att Troja skulle be-
traktas som för frisk, besannades som tur var inte 
och i mars månad blev Troja den första hunden 
i Sverige som behandlades med denna form av 
guldimplantat. Närvarande vid behandlingen var 
de två danska upphovsmännen till GoldTreat.

– Jag hämtade hem Troja redan samma dag och 
efter en knapp vecka tränade vi lydnad igen. Inga 
hopp eller snabba starter och tvära stopp i början, 
utan lugna moment i koppel, berättar Ulf.

– Nu tränar vi precis som vanligt och jag har en 
hund som rör sig friare och lättare. Eftersom hon 
inte hade några riktigt påtagliga symptom, som 
hälta, innan behandlingen är nog inte skillnaden 
så stor för de som inte känner henne ordentligt. 
För oss är det dock en klar förbättringf. 

– En annan trevlig effekt är att Troja, som tidi-
gare kunnat vara lite sur om andra hundar kom-
mit för nära, nu har ett betydligt bättre humör. 
Jag kan utan problem släppa henne tillsammans 
med andra hundar vilket inte fungerade tidigare. 
Detta känns onekligen som en direkt följd av be-
handlingen och att hon blivit smärtfri,.

Man kommer nu att fortsätta med sim-
ningen och från och med hösten kommer man att 
variera mellan water-walk, där hunden går på ett 
rullband i vatten, och simning varannan vecka. 
För övrigt är man noga med uppvärmning innan 
ansträngning. Matte masserar Troja regelbundet 
och efter ansträngande promenader eller tränings-
pass stretchas hon. I övrigt får hon specialfoder 
som innehåller Glucosamin.

– Det känns oerhört skönt att ha fått den här 
chansen. Troja är en härlig hund som älskar att 
jobba och nu hoppas vi på många aktiva år till-
sammans, avslutar en leende Ulf. 0

Ulf och Troja tränar vidare för start i lydnadsklass III och 
debuten i bruks.

Trojas besvär hann inte bli 
så stora att de påverkade 
hoppmomentet i lydnads-
tävlingarna. Nu ska det för-
hoppningsvis inte bli besvär 
i framtiden heller.

Bus och lek är en stor del i 
träningen som både Ulf och 
Troja tycker är lika roligt.


