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■Max gir Wenche Granli Ekeli 
et vått slikk midt på munnen 

som takk for nok en treningsti
me. Så hopper han ned fra ben
ken, setter seg foran skuffen med 
godteposen, og gir labb.

Den syv år gamle sheltien Max 
er blitt en maskot på Dyrenes 
Storsenter i Sandvika. Siden ja
nuar i år har han vært dagpasi
ent hos AquaDog, Norges første 
helhetlige rehabiliteringstilbud 
for hund. 

Max eier, Inger Johanne Traa
en, er glad han er kvitt smertene.

 – Jeg var redd Max måtte av
lives, sier hun. 

Maks ett år igjen
For fem år siden ble Max gitt opp 
av veterinæren. Undersøkelser vis
te at Max hadde en svært alvorlig 

Hunden Max har det  
helmaks i vannet. For fem år siden  
levnet veterinæren ham lite håp. Max hadde fått en alvorlig  
bensykdom. Men svømmetrening har snudd tragedie til triumf.

Max led av hoftelidelse

hoftesykdom. Han ble spådd en 
forventet levetid mellom en må
ned og ett år. At han lever i dag — 
med god livskvalitet — kan han 
takke opptreningen hos Wenche 
for. Da han kom til henne hadde 
han vært igjennom to operasjoner 
hvor begge lårhodene ble fjernet, 
to nye operasjoner i begge knær 
ventet, og kroppen hans var så 
godt som uten muskelmasse.

Max var to år gammel, og skul
le til sin vanlige veterinærkontroll 
og revaksinering. Med en så ung 
hund forventer man at alt er bra. 
Men det ble ikke slik for Max. In
ger Johanne Traaen, Max’ eier, 
hadde lagt merke til at hunden 
var treg og langsom. 

Sykdommen Max hadde fått 
kjennetegnes ved at benvevet 
smuldrer og går i oppløsning. 

Max måtte gjennom flere ope
rasjoner. Så startet den møysom
melige opptreningen. 

Da Inger Johanne kom i kon
takt med hundefysioterapeut 
Wenche Granli Ekeli på Aqua
Dog, ble det Max sin redning. 
Max hadde nesten ingen musku
latur igjen. Wenche satte opp et 
spesialtilpasset program for ham. 
Og i tre uker fikk han intensiv tre
ning i form av vibrasjonstrening, 
svømming i oppvarmet basseng 
og massasje. Den andre kneskå
len var også ødelagt og måtte 
opereres. Men før Max var sterk 
nok til å gjennomgå sin fjerde 
operasjon måtte han trene seg 
opp. I desember ble det andre 
kneet hans operert. 

Deretter fulgte en fire måne
ders lang opptreningsperiode 
med daglig trening hos Wenche 
på AquaDog. Hver dag måtte Max 
til trening. Frem og tilbake i bas
senget. 

Kirurg Einar Rudi, som har ope
rert Max, var imponert når han 

så den sjarmerende hunden igjen 
ved siste kontroll. Muskelmassen 
var på plass, og det var lenge si
den han hadde sett hunden i så 
god form. Max har sluttet å falle. 
Men han vil være avhengig av å 
trene resten av livet.

– Jeg er glad Max lever, og er 
opptatt av å være mye sammen 
med ham, sier eier Inger Johan
ne. ◆
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Svømte seg frisk

▴ SPA: Treningsøkten avsluttes 
med en avslappende massasje
dusj. Wenche Granli Ekeli  
løfter Max opp i dusjen, skyller 
av han, og føner ham tørr.

VÅT TRENING: 
Max har reddet 
livet i vannet.  
Måneder med 
svømmetrening 
har ført til at  
muskelmassen 
hans har klart  
å bygge seg  
opp igjen.


