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Tandläkare med fyrbenta patienter
Publicerad: 21 juli 2005, 01:15
Senast uppdaterad: 21 juli 2005, 09:25
Namn: Christian Haglund.
Ålder: 38 år.
Född: Broby.
Bor: På Västergård, Ballingslöv.
Familj: Frun Monika, tre barn på 10, 7 och 2 år.
Intressen: "Resa ligger mig varmt om hjärtat, jag spelar
innebandy för motionens skull och så har jag ett stort
intresse av mitt yrke. Jag läser all litteratur inom ämnet.
Och så förståss familjen och gården."
Yrke: Hästtandläkare.

Christian Haglund gjorde karriär inom försäljnings- och
marknadsbranschen och var marknadschef på ett företag
i Helsingborg. Han bodde i en vindsvåning i centrala
Hässleholm och beskriver sig själv som en "typisk
Hässleholmskille" på den tiden. Ett liv som han är ganska
långt ifrån nu.
För elva år sedan träffade han sin blivande fru,
hästintresserade Monika.
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– Jag gifte mig in i det här livet, säger Christian Haglund
och skrattar. Det andra jobbet är väldigt långt ifrån det
här. Att komma hem till gården i slips och kostym blev
liksom lite av en konﬂikt. Jag gick in i väggen som man
säger och kände att jag inte ville tillbaka i samma rutiner.
Monika hade fått Christian hästintresserad och han åkte
till USA och utbildade sig till hästtandtekniker, populärt
kallat för hästtandläkare.
– Eftersom det inte finns någon utbildning på akademisk
nivå är vi egentligen inte tandläkare utan tandtekniker.
Utbildningen jag gick finns i Virginia och varade knappt
6 månader. Vi varvade teori med praktik och en del
självstudier.

Idag gör Christian Haglund allt från att raspa tänder till
större ingrepp som att dra ut kindtänder. De flesta
problemen i hästens mun beror på att dess
levnadsförhållande förändrats genom åren.
Hästens naturliga beteende är att beta cirka 17 timmar
per dygn. En installad häst som får hö eller ensilage, som
är lättare att bryta ner än hö, tuggar i regel 40 procent
kortare tid vilket gör att det inte blir samma slitage på
tänderna.
– Det bästa man kan göra är att låta hästen gå på bete så
mycket som möjligt. Man kan också lägga ut grenar så att
hästen får arbeta med tänderna. Hästens naturliga läge
är att äta från marken. Krubbor och höga höhäckar gör
att käken jobbar på fel sätt när hästen äter. Tillskott är,
ur tändernas synpunkt, inte särskilt bra eftersom det inte
sliter något alls.
Hästarnas tänder växer ett par millimeter om året ända
upp i 20-årsåldern och om de inte slits på rätt sätt kan till
exempel vassa kanter bildas på utsidan av tänderna. Olika
genetiska fel kan också orsaka så kallade trapp- eller
vågbett.
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– Fel i munnen kan göra att hästen får spänningar upp i
nacken som kan fortplanta sig ända bak till korset, säger
Christian Haglund som generellt tycker att människor
som arbetar med hästar på heltid är mer medvetna om
tandproblem än privata hästägare.

Christian Haglund undersöker och behandlar upp till 40
hästar i veckan men någon klinik har han inte.
– Till 99 procent är jag ute hos mina kunder.
"Kontoret" är högst mobilt och huserar i bagaget på
Christian Haglunds bil, där finns bland annat
slipmaskiner, gigantiska tänger och desinfektionsmedel.
Ungefär hälften av Christian Haglunds patienter är
ridhästar, den andra hälften är travhästar. Han har hela
Skåne och en bra bit upp i landet som sin arbetsplats och
om bara kroppen håller hoppas Christian att det här är
hans framtid.
– Det är det som är nackdelen med jobbet, att det är så
fysiskt – jag har klippkort hos kiropraktorn.
Och fördelen?
– Fördelarna är att det är ett väldigt roligt jobb, varje
gång jag öppnar en ny hästmun är det en spännande
utmaning och en tillfredsställelse att kunna göra vid den.
Det jag arbetade med tidigare var väldigt målinriktat och
handlade mycket om pengar och man räckte aldrig till.
Nu får jag lön för mödan genom att jag ser resultatet.
Dessutom är det ett väldigt fritt arbete.
Maria Sällberg
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