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En tur til dyrlegen er ikke  
alltid nok. Hunden Zebra  
med ryggproblemer, får  
i tillegg massasje og  
akupunktur mot plagene. 

Nåler og 
spa for 
helsa

N
år dyrlegene har gitt 
smertestillende til 
Zebra, kan litt god tra-
disjonell kinesisk me-
disin være som balsam 
for å løse opp i de von-

de forkalkingene som har satt seg i ryg-
gen til den fire og et halvt år gamle 
dalmatineren.

– Jeg fikk tips hos dyrlegene at det 
kunne nytte med akupunktur. Som et 
supplement til smertelindring, sier 
hundeeieren Evy Johnsen.

Beroligende musikk. Hundemassør 
og holistisk hesteterapeut, Maylin 
Gabrielsen, knar ryggsøylen til Zebra 
mens den beroligende musikken i 
rommet skal hjelpe dalmatineren 
med å slappe av. I poten setter hun 
inn en nål. Zebra prøver å bite nåla, 
men blir avledet med litt godterier fra 
lommene til massøren. Det er tross 
alt spa.  

– Stort sett slapper de av når de er 
her. Men ikke Zebra, sier Maylin og 
klør pasienten bak øret.

Hundemassøren leier lokale i kjelle-
ren til Agder Dyreklinikk på Myrene, 
og håper at en biefekt av behandlingen 
kan være at hundene etter hvert forbin-
der veterinærlukt med noe annet enn 
frykt for sprøyter. 

Dyrlege Solvejg Knagenhjelm er glad 
for å kunne tilby supplerende behand-
ling i samme hus. 

– Ettersom det har blitt en økende 
interesse for alternative metoder, be-
stemte vi oss for at vi ville prøve å finne 
noen som drev med dette.

Pollenallergi. Fra november har det 

derfor vært hundemassør i kjelleren. 
Energinåler og massasje skal få ømme, 
hårete firbeinte kropper til å komme 
seg bedre gjennom hverdagen. Mange 
hunder kommer inn med allergier, som 
pollen – eller støvallergi, og da får de en 
nål som ifølge Gabrielsen kan kurere 
dette.

– Det er veldig artig å behandle dyr, 
siden det kan være veldig umiddelbar 
effekt. I tillegg er placeboeffekten som 
ofte er til stede hos mennesker, fravæ-
rende hos dyra. Men om eieren er skep-
tisk, smitter det ofte over på dyra, sier 
hundemassøren.

Nål i ulla. Enkelt forklart, er akupunk-
tur stimulering av punkter i kroppen, 
som får kroppen til å svare på ulike må-
ter. 

– Akupunktur har en stor innvirk-
ning på kroppens egen selvhelbredelse 
og selvregulering. Ett sår som gror er 
ett godt eksempel på kroppens egen 
evne til helbrede seg selv. Når slike ting 
er stoppet opp, er det oppstått en blok-
kering i kroppen som da kan igangset-
tes igjen av akupunktur, sier Gabriel-
sen.

– Jeg setter akupunktur på sauene 
også, tilføyer hun.

Hun har merket seg at med litt nåler 
i ulla, fikk hun ned dødstallene i en 
saueflokk. Men katter har hun ikke  
pøvd å få på massasjebenken.

– Nei, det er ikke så mange katter 
som lar seg massere. Men så treffer du 
heller ikke så mange katter med mus-
kulære problemer. De beveger seg jo så 
smidig, sier massøren.

Litt healing har katten likevel ikke 
sluppet unna. Hundemassør og akupunktør, Maylin Johansen, setter nåler i poten til dalmatineren Zebra            som sliter med vond rygg.
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Hundemassør og akupunktør, Maylin Johansen, setter nåler i poten til dalmatineren Zebra            som sliter med vond rygg.

l Selve nålen settes på spesi-
elle punkter langs en meridi-
anbane. Disse banene følger 
nerver og blodkarbaner i 
kroppen.
l Nålen stimulerer visse spe-
sielle celler langs nervebaner 
og/eller blodårevegger. Disse 
cellene vil frigjøre en elektrisk 
impuls ved nålestikket som 
kan føre videre til stimulering 
eller hemming av biologiske 
prosesser langs den aktuelle 
meridianbanen.
l Noen ganger vil den ønske-
lige effekten være å stimulere 
til produksjon av f.eks. hor-
moner. Andre ganger vil sti-
muleringen føre til en hem-
ming/demping, som for ek-
sempel smerte. Ønsket effekt 
er avhengig så klart av pro-
blemet som har oppstått i 
kroppen.
l Mye av behandlingene i 
konservativ medisin, er symp-
tomatisk, altså at man hjelper 
kroppen med symptomene, 
men ikke med primærårsa-
ken. Akupunktur kan også 
hjelpe på symptomer, men 
hovedsakelig jobber akupunk-
tur med å rette opp primær-
årsaken. Den vil støtte å sti-
mulere kroppen til selvhelbre-
delse (så langt kroppen har 
evne til det).

Akupunktur
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