
VALTER BLE SKADET 
PÅ OPPDRAG 
  av Frode

D
enne kvelden kjørte jeg 

sammen med en leder fra 

utrykningsenheten. Vi hadde 

hatt en ganske rolig vakt, før vi 

fikk et oppdrag der noen var 

truet med kniv. Det var lite opplysninger 

i starten, så det ble for det meste søkt 

rundt i aktuelt område fra bil. Etter hvert 

kom det frem at gjerningspersonene 

tidligere på kvelden hadde hatt tilhold 

på et sted som egentlig ikke var åpent 

for alminnelig ferdsel. 

Vi tenkte at det stedet var veldig aktuelt 

å søke. Det er et større sted, med flere 

bygninger og et uoversiktlig område. 

Da er det ekstra godt å ha en hund som 

er vesentlig flinkere til å finne personer 

som gjemmer seg enn oss. 

Jeg startet først med hunden i line, men 

det begrenser søket til hunden. Da vi 

skulle inn i det første bygget, så jeg at 

det var fult av glasskår nesten over alt. 

Og jeg husker en annen hundefører 
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som har vært hundefører en manns-

alder og snart skal gå av, har sagt at 

hunden skader seg sjeldnere om de går 

fritt. Jeg slapp derfor hunden løs, som 

søkte fint i bygget. 

Ut fra hvordan hunden søkte der inne, 

hadde jeg stor tro på at det var noen  

i nærheten, eller at det tidligere hadde 

vært noen der.

Vi søkte flere etasjer, i mange forskjellige 

bygninger, uten funn. Og som sagt, det 

var glasskår og ting å skade seg på over 

alt. Da vi hadde søkt over alle bygningene 

og var ganske sikre på at gjernings-

personene ikke var der, gikk vi tilbake 

til bilen. På vei til bilen, så jeg at det var 

en garasje, full av skrot, som jeg ikke 

hadde søkt av. Hadde det vært noen der 

inne, hadde jeg trolig sett det på hunden 

for lenge siden, men valgte å gå til 

inngangen for å søke av der også. 

Da jeg skulle til å sende han, sa makkeren 

min ”det renner blod fra hunden din”

En rask pasientkontroll, avdekket et 

ordentlig kutt på leggen, som gikk igjen-

nom den øverste tredeputa. Nå skal ikke 

jeg skryte på meg å være veldig bevan-

dret i førstehjelp på dyr. Men det er 

overraskende likt som på mennesker. 

Hundene har, jammen organer, sener, 

muskler og blodårer de også. Vi har fått 

veldig god opplæring, og god erfaring  

i førstehjelp, så ble ikke stresset av situa- 

sjonen. Det eneste som var en utfordring, 

var å få en høydriftet hund som ville 

finne gjerningsmannen til å ligge stille…

Vi fikk sammen lagt trykkbandasje  

på såret, og puttet han inn i bilen. Jeg 

ringte til EMPET Skedsmo dyresykehus, 

som har døgnbemannet dyresykehus  

i området og varslet at vi kom. Da vi 

kom ned til EMPET, ble vi tatt godt imot, 

og valter ble behandlet med en gang. 

Bedøvelse, rens og fikk sydd såret. 

Dessverre gikk såret opp etter noen 

dager, men da var det inn til en 

spesialist på sår som jobbet på samme 

sted, og Valter fikk den beste behand-

lingen han kunne fått. Nå ble foten 

bandasjert med mere støtte og mere 

polstring, da det ikke alltid er lett  

å holde sånne typer hunder rolige. 

Det ble noen uker før hunden var 

friskmeldt. Det er tungt å være hunde-

fører uten operativ hund. Men han fikk 

den pleien og hvilen han skulle og ble 

friskmeldt når han skulle.

Har bare positive ting å si om behand-

lingen vi fikk hos EMPET, og glad for at 

de fikk Valter helt frisk igjen. Takket 

være god behandling har det blitt enda 

flere historier å dele om her i fremtiden. 

Det viste seg at Valter ikke kuttet seg  

på noe glasskår, mens han søkte. Mens 

jeg gikk med hunden i line på vei til 

garasjen, så tråkket han på noe rustent 

stål som stakk opp fra gresset. 

Alt kan man dessverre ikke gardere 

seg mot. 

Hilsen en helt frisk og rask Valter. n

Alt kan man 
dessverre ikke 

gardere seg mot.
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