
”Det är inte hållbart att åka flera timmar med 
bil om din hund behöver rehab.” Det menar 
Sofie som valde att gå sin egen väg - för de 
lokala hundarnas skull - när hennes berner 
sennen Doris blev skadad.

När Sofie Hagelbergs hund Doris skadade 
ryggen och krävde rehab flera dagar i 
veckan under flera månader i Östersund, 

som ligger nästan 23 mil enkel väg från 
Vilhelmina, behövdes ett alternativ. För att inte 
behöva operera hunden valde Sofie att arbeta 
med att bygga upp muskulaturen kring det 
skadade området istället.

 - Som hundägare är det inte hållbart att 
åka 20, 30 och ibland ännu fler mil för att ge sin 
hund möjlighet till rehab och goda förutsättningar 
att må bra, menar Sofie.

 Tidigare fanns närmsta hundfysioterapeut 
i Östersund på djursjukhuset, annars behövde 
hundägare vända sig till andra större städer. 
Under Sofies föräldraledighet tog hon därför
möjligheten att läsa till hundfysioterapeut för att 
kunna erbjuda andra hundar i och omkring
Vilhelmina en god rehabilitering och möjlighet 
till ett aktivt och smärtfritt liv, precis som de 
förtjänar. Efter utbildningen startade hon sitt 
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bolag Inlandets Hundhälsa och öppnade en lokal 
i centrala Vilhelmina.

 Idag erbjuder Sofie bland annat friskvård 
för hundar i form av balansträning, massage,
laserbehandling, vibrationsträning och manuell 
terapi. Det i syfte att bibehålla en bra rörelse 
och bygga en god grund i hundens fysik för att 
minska risk för skador och smärta. Hon erbjuder 
även rehab och många hundar blir skickad på 
remiss från veterinär till Inlandets Hundhälsa. 
Djurägare har möjlighet att teckna rehab i sin 
försäkring vilket underlättar ekonomiskt när en 
skada uppstått. Nästa investering blir en pool, 
och om allt går som planerat kan Sofie installera 
den till våren.

 - En pool är många gånger avgörande 
i rehabträning för att kunna nå bästa möjliga 
resultat, förklarar Sofie. Det finns även en tanke 
att kunder och hundar ska ha möjlighet att ta 
ett så kallat simkörkort, så de kan simma med 
hundarna själva.

 Att kunna simma med sin egen hund är 
intressant för djurägarna, och ett bra sätt att ge
sina hundar friskvård. Det är också en skonsam 
och effektiv motionsform, oavsett vilken typ av 
hund det gäller.
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 Utöver verksamheten försöker Sofie 
jobba med attityderna kring friskvård för hundar. 
Hon förklarar att hon vill att det ska bli mer 
normaliserat att besöka en hundfysioterapeut, 
kanske främst i förebyggande syfte. Inställningen 
i inlandet är ännu inte samma som i större städer, 
trots att alla hundar förtjänar en funktionell och 
hållbar kropp. Oavsett vad hundens grenspecifika 
träning består av så mår den bra av regelbunden 
friskvård.
 - Jag hoppas att hela samhället kommer 
förstå vikten av att träna sin hund allsidigt, säger 
Sofie. Det handlar inte bara om friskvård, jag ser 
gärna ett ökat intresse i all typ av aktivering med 
sin hund. Alla hundar förtjänar en bra hälsa, både 
mentalt och fysiskt.


