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År 2012 är snart förbi och vi i styrelsen vill tacka våra medlemmar för ett trevligt år med 

ökat engagemang. Vårt årsmöte och vår utbildning för medlemmar var välbesökt, vilket 

glädjer oss som jobbar med det. Vi hoppas ändå att nästa år bli ännu bättre.  

Under året har vi i styrelsen ffa arbetat med vidareutbildningen för de sjukgymnaster som 

vill få ett godkännande inom djurens hälso- och sjukvård. Detta har tagit mycket tid och 

krävt ett stort engagemang. Diskussionerna har varit många kring vilka yrkesgrupper som 

behövs inom djurens hälso- och sjukvård samt vilka som redan finns där. Okunnigheten 

hos våra beslutsfattare har varit väldigt stor kring detta men vi jobbar på att sprida 

budskapet kring vilka vi är och varför vi är viktiga. Beslut har även tagit inom LSR att dem 

ska vara oss i LSVET mer behjälpliga vid frågor som rör djurens hälso- och sjukvård.  

Arbetet kring vidareutbildningen fortsätter då den inte riktigt blivit vad vi hoppats på. 

Även nya utmaningar väntar då vi växer oss allt större som yrkesgrupp inom djurens hälso- 

och sjukvård samt att vi har ett namnbyte framför oss.  

Till hösten 2013 väntar sjukgymnast dagarna och vi hoppas på att kunna träffa några av er 

där. 

Detta utskick har tillägnats  fetma och sjukdomar som relateras till fetma. Detta då det är 

ett ständigt växande problem och ett stort område där vi som sjukgymnaster borde ta en 

större plats i rehabiliteringen och preventionen. Som ni alla vet är rätt träning nycken till 

ett hållbart liv och en lyckad och sund viktnedgång.  

Styrelsen informerar 



Övervikt och fetma relaterade problem 

Möt Obie, Världens fetaste tax!  
 

Precis som oss människor drabbas          

även hundar av övervikt och fetma.              

På ett urval av svenska djursjukhus           

och –kliniker uppskattar majoriteten             

av personalen att 20-50% av de                       

besökande hundarna är överviktiga samt             

att sällskapshundar är mer representerade (Nilsson,  2012).  Det uppskattades även att 

övervikt var vanligare bland spaniel- och retriverraser, kastrerade hundar samt bland vuxna 

och äldre hundar (Nilsson,  2012) något som stöds av McIntoshs studie (citerad/refererad i 

Pettersson, 2005).  Övervikten uppskattades framförallt bero på djurägarnas okunskap om 

hur hunden ska utfodras, hur hundens hull ska bedömas samt riskerna som följer vid 

övervikt (Nilsson,  2012).  

Övervikt kan orsaka och förvärra en rad medicinska problem såsom artros, höftdysplasi 

(McGowan, Goff, Stubbs, 2007), korsbandsskador, hältor, pareser  och muskoloskeletala 

problem (Lund, Armstrong, Kirk, Klausner, 2006). Detta är något som vi, i vårt yrke, 

kommer i kontakt med och påverkas av nästan dagligen. Det mest effektiva sättet att få 

hunden att gå ner i vikt är att minska på kaloriintaget och öka kaloriåtgången (McGowan, 

Goff, Stubbs, 2007). Det vill säga att minska på maten alternativt byta till ett lightfoder 

samt att öka träningen. Att informera djurägaren och undervisa i hur de på bästa sätt 

undviker och behandlar övervikt är en stor del av vårt jobb, liksom att sätta ihop passande 

träning som gynnar viktnedgången men samtidigt är skonsam för hundens leder och 

skelett.  

Så hur tränar vi då den överviktiga hunden på bästa sätt? Ett välbeprövat och skonsamt sätt 

är vattenträning; simning eller träning i en water treadmill. Vattnets flytkraft och 

egenskaper gör att hundens leder avlastas från övervikten vilket underlättar rörelse, 

speciellt vid ömma leder och smärtande diskar. Med vattenträning kan vi uppnå 

viktnedgång, minskad smärta, ökad rörlighet, styrka och balans (McGowan, Goff, Stubbs, 

2007). I en svensk enkätstudie uppgav majoriteten av hundägarna att de, i hög grad, 

upplevt att deras hundar förändrats fysiskt och att de fått bättre kondition (Ribacke, 2009).  

                       Fortsättning på nästa sida. 
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Fortsättning av övervikt och överviktsrelaterade problem 

Men hur gör man då om man inte har tillgång till en bassäng eller water treadmill? Eller 

om hunden är dödligt rädd för vatten? Då får man förlägga träningen på land och på annat 

vis försöka avlasta vikten och lindra belastningen. Om man har en liten hund kan detta 

göras genom manuell avlastning med en handduk eller slynga under hundens mage. Detta 

går förståss även att göra med en stor hund men belastningen på föraren blir då hög. Från 

USA och andra länder kan man nu få tag på rullstolar för hundar. Detta kan vara ett sätt att 

avlasta och hjälpa hunden till rörelse vid diskbråck och fetma. Huruvida detta är att 

rekommendera eller inte låter jag vara osagt och upp till var och en att ta ställning till. Om 

det inte går av avlasta hundens vikt får man anpassa träningen efter hundens ork och 

uppmuntra hunden till rörelse i korta doser, gärna på mjuka och stabila underlag, för att 

inte överanstränga hunden. Att gå efter devisen vardagsmotion, ”ta trapporna istället för 

hissen”, är en bra måttstock.  

Hur gör ni som jobbar med överviktiga hundar? Vilka övningar och metoder brukar ni 

använda? Vilka tips och rekommendationer brukar ni ge till djurägarna? Skriv gärna till oss 

och berätta så att fler kan få ta del av effektiva och fungerande metoder!  

  

Referenser 
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Patientfall hund 
Schäfer på 8 år med Spondylos L1-L5, Li instabilitet L7-S1 samt kraftig övervikt  

Anamnes: 

Skäller på allt och alla. Har börjat göra utfall mot både människor och hundar. Vill ogärna 

stå upp utan lägger sig helst. Hänger inte med på promenader längre och ibland släpar 

han i vänster baktass något. Vill inte hoppa upp i bilen. NSAID har inte haft någon effekt, 

Eton har dessutom börjat bli dålig i magen vilket misstänks ha att göra med 

medicinering. Äter ett ”Schäfer-foder”. 

Veterinär remitterar till godkänd legitimerad sjukgymnast. 

Status vid första sjukgymnastbesöket: 

Ohalt men släpar vänster baktass efter sig lindrigt. Rör sig stelt och med tunga steg. 

Lägger sig helst om tillfälle ges. Kraftigt överviktig – 58 kg, bör väga runt 45 kg. 

Mobilisering frambens- och bakbensleder visar på god ROM och utan några reaktioner. Li 

stram i höftböjarna bilateralt. Reagerar kraftigt vid palpation av m. iliopsoas bilataterlat 

under stretch. Palpation rygg ger måttlig smärtreaktion både spinalt, interspinalt och 

muskulärt i det lumbala och lumbosakrala området. Har en måttligt ökad muskeltonus i 

området. Proprioception bakben ua. NSAID sätts ut i samråd med veterinär då Eton 

börjat få diarréer. 

Rehabmål: 

Rehabmålen ställs i samråd med djurägaren. Viktminskning. Minska på muskulära 

spänningar och ömhet. Successivt förbättra förutsättningarna för en ökad aktivitetsnivå. 

Djurägaren vill kunna gå på skogspromenader med Eton igen. 

Fortsättning på nästa sida 

OMT-kurs 
  
Vad? OMT - undersökning och behandling hund, med sjukgymnast Laurie Edge- 
 Hughes från Canada 
När?  24-26 mars 2013 
Var?  Regiondjursjukhuset i Helsingborg 
  
Riktar sig i första hand till sjukgymnaster som redan arbetar med sjukgymnastik på hund. 

Håll utkik efter mer information på LSVET's hemsida! 5 
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Fortsättning patientfall hund 

Rehabplan: 

Bantarfoder: Specific Crd-1. Eton får provsmaka några bantarfoder på kliniken då han är 

svårflirtad vad gäller mat. Han tycker mycket om Crd-1! Följer rekommenderad 

dagsgiva på foderpåsen. 

Behandling på klinik: På kliniken kommer Eton att under en 10 veckorsperiod tränas i 

Water Walker (WW) samt få laserbehandling av rygg och höftböjare. Eton skall komma 

1 ggn/vecka.  

Hemövningar: Initialt korta promenader 5 min * 5-6/dag för att successivt ökas i 

samråd med sjukgymnasten vid varje återbesök. Genomgång av massage och stretch 

med djurägaren att utföras 15 min, 1-2 ggr/dag, med fokus på rygg och höftböjare. Rek 

täcke att ha på efter vattenträningen då våren är kall. 

Uppföljning sker vid varje återbesök. 

Status efter fyra besök (1 mån): 

Eton orkade inte gå mer än 0,5 min*4 i WW i långsam skritt vid första tillfället. Under 

besök två-fyra kunde tiden successivt ökas till 2 min*3. Varje session av WW avslutades 

med laserbehandling. Eton var mycket pigg vid hemkomst efter varje gång. Inviterat 

djurägarna till lek.  Hemövningarna går bra och djurägarna är motiverade och 

engagerade. Promenaderna är uppe i 20 min*4 plus några korta rastrundor. Eton vill 

dock mer än han får. Vikt: 56 kg 

Status efter tio besök (2,5 mån): 

Eton klarar nu att gå i WW 12 min i ett set, d v s utan vila. Skritten har kunnat ökas till 

normaltakt.  Eton tycker om att komma till rehab och vill gärna in i WW men helst av 

allt vill han lägga sig på behandlingsdynan för att få sin behandling. Spänningarna och 

ömheten i ryggen har mer eller mindre släppt. Endast vid djup muskelpalpation kan 

man få fram en reaktion som är lindring. Eton lägger sig inte ner lika mycket och han 

rör sig lättare. Han släpar inte vänster baktass längre. Hemma är han inte lika skällig 

och utfallen mot andra människor och hundar har upphört. Promenaderna är uppe i 

mellan 45 min-1 h som mest, några i lättare skogsterräng. Vikt: 54 kg. 

Fortsättning på nästa sida 



Fortsättning patientfall hund 

 

Sommaruppehåll: Djurägarna köper en flytväst. Eton tycker mycket om att simma ute 

på somrarna. Sjukgymnasten lägger upp ett program med simtider som skall användas 

som vägledning. Fortsatt promenader i varierande terräng, massage, stretch och 

bantarfoder över sommaren. Djurägarna skall kontrollväga Eton varannan vecka under 

sommaren. Åter veterinär eller sjukgymnast vid behov. 

Status efter sommaren (5 mån): 

Eton som jag möter i väntrummet är som en ny hund! Tydligt utlinjerad midja, står 

ståtligt upprest och med viftande svans! 

Djurägarna berättar att när de varit på kliniken för kontrollvägning under sommaren 

har de knappt fått med Eton därifrån – ” han ville in till vänster”, d v s där rehab ligger!. 

Promenader ligger nu som mest på 1,5 h utan problem. Simningen har fungerat ganska 

bra, vädret har ju inte varit det bästa under denna sommar och därför inte utfört så ofta 

som rekommenderat. Djurägarna har varit flitiga och fortsatt med massage och stretch 

regelbundet. Inga spänningar eller ömhet går att palpera fram över ryggen. Vikt: 47 kg. 

Vad händer nu?  

Med 2 kg kvar till målvikten och förövrigt uppnådda rehabmål vad gäller att minska 

muskelspänningar/ömhet och utöka aktivitetsnivån fortsätter nu Eton att 

friskvårdsträna i WW.  Djurägarna kommer att fortsätta med sina regelbundna 

hemmabehandlingar med massage och stretch men behöver inte göra lika frekvent 

längre. När Eton nått sin målvikt kommer vi att prova att sätta in honom på ett sk 

ledfoder 

Text: Charlotte Orrfors, godkänd legitimerad sjukgymnast 
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Diabetes på hund liknar typ 1 diabetes hos människa; insulinbrist. Det drabbar framför allt 

äldre tikar. Medelåldern vid diagnos är 8 år. Hundar med diabetes ska som regel behandlas 

med exogent insulin livet ut, vanligen 1-2ggr/dag. Undantaget kan vara tikar som drabbas 

av diabetes under diöstrus eller dräktighet och som kastreras akut. Dessa tikar drabbas av 

diabetes på grund av insulinresistens till följd av utsöndring av tillväxthormon från 

juvervävnaden. Denna utsöndring stimuleras av utsöndringen av progesteron. Vid en akut 

kastrering tar man bort progesteronkällan vilket kan häva insulinresistensen detta leder då 

till ett tillfrisknande från diabetesen. Kastrering ska alltid göras på tikar som är drabbade 

av diabetes. Om hunden insjuknat 0-3månader efter löp ska kastrering göras omgående. I 

annat fall innan nästa löp då man annars riskerar att tiken får väldiga problem vid varje 

löp. Några raser så som border collie, gråhund och jämthund har man sett att kan 

tillfriskna och helt slippa diabetesbehandling efter kastrering. Störst chans att tillfriskna 

ses om glukoset inledningsvis ligger < 20 mmol/L. Forskningen har tyvärr inte kommit lika 

långt när det gäller diabetes på hund som den har på humansidan. Man vet dock att det 

hos vissa raser är vanligare med diabetes, ex hos samojed, cairnterrier och jämthund. Med 

största sannolikhet finns det en ärftligdel i vilka som drabbas av sjukdomen. På 

humansidan vet man att båda typerna av diabetes har viss ärftlighet. 

Vanliga symtom vid diabetes är polyuri (många söker pga att hunden plötsligt måste gå ut 

på natten/kissar inne), polydipsi, polyfagi, avmagring, torr och glanslös päls med 

hyperkeratos och katarrakt eller plötslig blindhet. Viktigt att tänka på är att dessa symtom 

kan tyda på fler diagnoser än diabetes. För att ställa diagnos krävs blod och urinprov hos 

veterinären. 

Fortsättning på nästa sida. 

  

 

 

Diabetes hos hund 

Vidareutbildningen:  

Som många av er vet har SLU äntligen lämnat information om vidareutbildningen för 

sjukgymnaster. Dock är den inte vad alla hoppades på. Då det är en helt ny kurs krävs mer 

resurser från SLU för att kunna starta utbildningen och detta har lett till ett högt pris för 

deltagarna. Vad vi förstått har många av er medlemmar svårt att få ihop finansieringen för 

utbildningen och vi i styrelsen jobbar febrilt  för att få ner priset. Det är dock ingenting vi 

kan påverka utan det måste komma från högre ort. I dagläget vet vi inte om den ny chans 

att söka kommer, men då det är ett krav att ha gått utbildningen är sannolikheten stor att 

den kommer igen senare. Sista anmälningsdag är : 2013.01.09 
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Fortsättning av diabetes 

Om hunden får ett blodsockerfall ses symptom att hunden blir svag, orolig, obeslutsam, 

vinglig, darrig, får kramper och blir tillslut medvetslös. Vid blodsockerfall, eller 

insulinkänning, är det viktigt att genast ge hunden druvsocker att äta (ex Dextrosol). Om 

hunden redan är medvetslös och inte kan svälja massera sockret mot tandköttet och 

kontakta alltid veterinär. 

 Behandling av diabetes kräver regelbunden veterinär kontakt och att djurägarna är 

beredda att lägga ner mycket tid dagligen för rutiner så att hunden mår bra. Det brukar ta 

2-3 månader innan man justerat in rätt insulindos och djurägaren måste både själv läsa på 

om sjukdomen och vara beredd att ge sin hund sprutor och ta blodprover. Om djurägarna 

inte kan tänka sig regelbunden veterinär kontakt kan avlivning behöva diskuteras. 

 Bantning är en mycket viktig del i behandlingen och dessa hundar rekommenderas att gå 

ner ca 1-2% av sin vikt per vecka.  Det är också viktigt med regelbunden utfodring i 

samband med insulinbehandling morgon och kväll. Vid diabetes på hund är rätt foder inte 

lika viktigt som på katt men ett högt fiberinnehåll rekommenderas. Regelbunden motion 

är mycket viktigt då detta sänker blodglukoset. Träningen måste vara regelbunden. En 

diabetiker är en olämplig jakthund eller arbetshund om arbetet innebär att hunden jobbar 

självständigt då den vid arbete kan drabbas av kraftiga insulinkänningar. Därför bör en 

hund med diabetes aldrig arbeta utan uppsikt. 

Mer information finns exempelvis på SLUs hemsida:  

 www.slu.se 
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Den 15-18 augusti i år var vi ett gäng sjukgymnaster som reste till Wien i Österrike för att 

delta på det 7:e i ordningen "International Symposium on Veterinary Rehabilitation and 

Physical Therapy".  

Symposiet var uppdelat mellan hund och häst. Jag deltog på hund-delen. Den första dagen 

var vi uppdelade i mindre grupper som slussades runt på området mellan i förväg valda 

labbar, allt ifrån genomgång av neurologisk undersökning till biomekanik och 

kardiovaskulär övervakning vid träning.  

De följande dagarna hade var och en olika teman. Den andra dagens tema kallades "Canine 

hip dysplasia - the same old story?". Föreläsare från runt om i världen tog upp det mesta 

kring höftledsdysplasi; anatomin bakom,  klinisk och röntgenologisk diagnostik, 

kirurgiska och sjukgymnastiska behandlingsmetoder m.m.  

Tredje dagens tema var ""The dog with pack pain" och där gick man på liknande sätt som 

med höftledsdysplasi dagen innan igenom ryggbesvär hos hund. 

Sista dagen ägnades åt "Canine sports", med bl.a. träningsfysiologi på hund, olika 

hundsporter och vanliga skador i samband med det.  

Under dagarna gavs även korta presentationer av forskning från både veterinärer och 

sjukgymnaster, man kunde delta i morgonseminarier och titta på posterpresentationer. I 

pauserna kunde man dessutom gå runt bland utställare där t.ex. olika tränings- och 

behandlingsutrustningar demonstrerades.  

Hela symposiet var mycket välplanerat och välorganiserat. Fika och luncher intogs för det 

mesta ute i den strålande solen då vi hade mycket tur med vädret dagarna vi var där. Första 

kvällen var vi alla inbjudna till en välkomstmottagning i Wiens stadshus och sista kvällen 

slussades vi allesammans ut till utkanten av Wien till en restaurang där vi satt på en mysig 

innegård och åt en middagsbuffé med smakprov av olika typiska österrikiska rätter.  

Detta var första gången jag deltog på symposiet, men det kommer absolut att bli av fler 

gånger framöver! Möjligheten att träffa människor från världens alla hörn som arbetar med 

och brinner för de områden som man själv gör är oöverträffbar. När jag reste därifrån hade 

jag med mig en stark känsla av att vara en del av ett större nätvärk av människor som 

arbetar för och med samma fokus. En riktig boost för att sedan komma hem och fortsätta 

att arbeta med det man älskar att arbeta med!  

// Carina Bäckström, leg sjukgymnast, Helsingborgs  regiondjursjukhus 
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Kommande evenemang 

2013 

 
Januari:  
 Introduktionskurs på SLU för vidare 
 utbildning till godkänd legitimerad 
 sjukgymnast. 

 

Mars: 
24-26 OMT kurs med Laurie Edge- Hughes, 
 Helsingborgs region djursjukhus.  

 

 

Maj:  
 VEPRA, Rimini, Italien. 

 

 

 

Oktober: 
2-4 Sjukgymnastdagarna 2013,  Svenska 
 mässan, Göteborg  

 

Djursjukgymnast 
kläder: 

 
Vill du också ha en väst, t-tröja, 

piké eller liknande med 

sektionens logga framtill och 

djursjukgymnast på ryggen? 

 

Hör då av dig till Biggan på 

birgit.ljungberg@djursjukhus.c

om 

  

Kläder kommer att beställas två 

gånger varje år, en gång på 

hösten och en på våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar: 

Väst i funktionsmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler bilder på kläder finns på 

www.lsvet.se 
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Fång, en smärtsam hästsjukdom 
Fång är en sjukdom som kan drabba alla hästar och ponnyer (Djurskyddsmyndigheten, 

2006). Fång liknas dock mer vid en naturlig process som gått fel än vid en sjukdom. 

Sjukdomen har en lång historia och benämns i litteratur skriven för över 2000 år sedan 

(Pollitt, 2001). Trots detta finns det fortfarande oklarheter kring dess orsak och patologi. 

Fång har ingen mänsklig motsvarighet. Den sjukdom som mest liknar fång är 

epidermolysis bullosa, vilket är en genetisk hudsjukdom som orsakar blåsor över hela 

kroppen. Epidermolysis bullosa orsakas av att antikroppar stör membranprotein och 

orsakar hudseparationer. Vid fång sker en separation av lamellerna i hovens lamellrand. 

Lamellranden utgör det innersta lagret i hästars hovar. De består av 550-600 hudlameller 

som skjuter ut i parallella rader längs ytan. Hudlamellernas huvuduppgift är att stabilisera 

hovbenet inne i hoven samt hjälpa till vid läkning av skador i hovväggarna. Det är oftast 

frambenen som drabbas av fång då hästar har ca 65 % av sin vikt fördelat på just 

frambenen (Pollitt, 2001). Fång delas in i fyra stadier efter Nils Obels modell (Pollitt, 2001; 

White, 2005). Första stadiet innebär att hästen rör sig relativt villigt och pendlar med 

vikten mellan sina ben. I andra stadiet visar hästen en uppenbar hältproblematik, den har 

svårigheter med vändningar men kan lyfta på benen utan obehag. Hästar i steg tre rör sig 

motvilligt och vägrar att lyfta benen då den är kraftigt smärtpåverkad. Steg fyra är den 

svåraste graden. Hästar i steg fyra är orörliga och främst liggandes.  

Utveckling och orsak 

Sjukdomen startar ofta i andra organ i kroppen så som mag-tarmsystemet, lungor, njurar, 

endokrina system med mera (Pollitt, 2001). Multisystematiska avvikelser i organens 

anatomiska styrning resulterar, på ett ännu inte fullt utforskat sett, i oordning i 

lamellernas anatomi. Fång ses även i samband med Cushings sjukdom 

(hyperadrenocorticism). Den mest studerade typen av fång är den alimentära (Pollitt, 

2001; White, 2005). Den alimentära fången orsakas av att djuret ätit stora mängder 

fruktan, cellulosa eller lignin vilket leder till gastrit, med nedsatta PH-värden, höga 

laktat-värden, feber, kolik och diarréer som följd. Fång kan även fås av bakterieinfektioner 

så som streptococcer och lactobacillus spp, vilka även dessa leder till sänkta PH-värden. 

Vid ovanstående orsaker frisätts endotoxin i kroppen, toxinet tas upp i blodet och leder 

till en förgiftning. Vid denna typ av förgiftning frisätts MMP (metalloproteinase) vilka 

triggar igång en uppluckring av lamellagret i hovarna (Pollitt, 2001; Clutterbuck et al., 

2010; Jones et al., 2007).                      Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning fång 

Vid fång uppstår en ischemi i hovarna som leder till glukos- och syrebrist i lamellagret 

vilket gör att lagret tappar sin stabiliserande funktion (Pollitt, 2001; Johanson et al., 2004; 

Watts, 2004). Fång kan även fås vid unilateral överbelastning som kan uppkomma vid 

kontralateral skada eller septisk artrit. Fång brukar delas upp i två olika faser, den börjar 

som en akut fas och utvecklas i vissa fall till en kronisk fas.  

Akut fång 

Under de första 30-40 timmarna är fången i ett utvecklingsstadium vilket inte alltid ger 

synliga symtom (Pollitt, 2001; White, 2005). Under utvecklingsstadiet ökar 

kortisolnivåerna i kroppen, temperaturen i hovarna ökar och lamellerna påbörjar sin 

separation. Därefter kommer smärtan som ofta är det först synliga tecknet vid fång 

(Pollitt, 2001; White, 2005; Jones et al., 2007). Hästar med fång skiftar ofta sin vikt mellan 

benen för att avlasta. Ökad puls och värme är symtom som tidigt framträder. Akut fång 

kan ibland tas för korsförlamning, lunginflammation eller pelvisfrakturer (Pollitt, 2005). 

Kronisk fång 

När akut fång övergår till kronisk fång har hovbenet påbörjat en förflyttning inom hoven 

och de flesta av lamellerna har separerat (Pollitt, 2001; White, 2005; Jones et al., 2007). I 

kronrandens proximala del bildas en skarp kant som går att palpera. Denna kant skapas i 

samband med att hoven börjat växa i ett onormalt mönster. Hovens växtringar är inte 

längre parallella och hoven växer till ett utseende liknande en ”Alladin” sko. Hovbenet är i 

ett tidigt skede fortfarande parallellt men roterar senare palmart ju mer sjukdomen 

utvecklas (Pollitt, 2001; White, 2005). 

Diagnostisering 

Fång diagnostiseras lättast via röntgen (Pollitt, 2001; White 2005; Jones et al., 2007). 

Tidigt i sjukdomsförloppet sker en förflyttning av hovbenet på ca 2-3mm vilket kan 

urskiljas på röntgenbilder.  Man kan även prova med att göra en nervblockad vid hästens 

sesamoidben. Detta ger smärtlindring vid fång men förbättrar inte sjukdomsbilden 

(Pollitt, 2001).  

 

 
Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning fång 

Prognos 

Vägen tillbaka för en häst med fång är lång och skakig (Pollitt, 2001; White, 2005). Då de 

patologiska förändringarna i lamellerna uppkommit är hoppet litet för att de ska återgå 

till det normala. Har en hovbensrotation skett leder den ofta till osteomyliter och andra 

inflammationer. Har hovbenet roterat mer än 15 grader tillsammans med att benet tippat 

framåt inom sjukdomens första fyra till sex veckor är prognosen dålig (Pollitt, 2001; 

White, 2005).  

Behandling 

Som behandling brukar NSAID rekommenderas i samband med kylterapi, boxvila, 

specialbeslag och hovförband (Pollitt, 2001; White, 2005; López et al., 1999). Dock finns 

det inte många studier som visar att dessa behandlingar ger resultat. NSAID preparatet 

phenylbutazon ses som den bästa behandlingen för att hindra sjukdomen från att 

fortskrida. Fång som fås i samband med Cuchings sjukdom behandlas med goda effekter 

av pergolide mesylate, vilket är en medicin för människor, som kontrollerar 

kortisolnivåerna i kroppen, återställer insulinkänsligheten i hovarna och stabiliserar 

fången (Pollitt, 2001). Även MMP-hämmare har visat sig effektiva som behandling vid 

fång (Pollitt, 2001; Clutterbuck et al., 2010). Vid bakterieinducerad fång rekommenderas 

antibiotika. Är fången förlossnings-relaterad och en livmoderinflammation uppstår då 

efterbörden blivit kvar krävs även en rengöring av livmodern. Det är dock utsträckningen 

och svårigheten av sjukdomen som styr resultatet av behandlingen, inte behandlingen i 

sig. Pollitt (2001) menar att behandlingar som träning, motionering och värmebehandling 

inte ska användas vid fång. Akupunktur kan i teori ses som gynnsam behandling vid fång 

då akupunktur har både smärtlindande, anti-inflammatoriska och cirkulationsökande 

effekter (Carlsson, 1992; Schoen, 1994). 

 

 

 

 

Diseases of the horse´s foot,  http://www.ahf-laminitis.org/       

H. Caulton Reeks (1906).   Fortsättning på nästa sida. 
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Fortsättning fång 
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Typiskt stående för en häst med fång. 
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Patient fall Häst  
4-årig valack som köps in i Holland för försäljning här i Sverige. Blivit kastrerad i Holland 

för 6 mån sedan. Varit i Sverige ca 2 mån. Vid ankomst till Sverige såg köparen att 

kastrationsärren adhererat bilat. men ffa vänster sida. Hästen opereras för detta. Efter 

rekommenderad vila sätts hästen i arbete och skall påbörja inridning. Det visar sig vara 

svårt då hästen reagerar explosionsartat vid sadling och när den skall longeras. Ägaren 

anser att det är farligt att hantera hästen och lämnar den till en utbildare som är van vid 

”problemhästar”. Denna utbildare kontaktar mig då han anser att denna normalt vänliga 

hästen ser hämmad ut i sitt rörelsemönster för att sedan reagera våldsamt i vissa 

situationer, ffa när sadeln är på. 

Vid veterinärundersökning hittades inga fynd som förklarade uppförandet. Ingen hälta 

kunde ses. 

Insp i vila: Ovanligt välmusklad häst ffa rygg / kruppa för att inte vara inriden. Står med 

bakbenen ngt  i under sig och är ngt ”knipt” i svansen. Tydlig hypertrofi och m.gluteus 

superficialis samt hypotrofi av m. biceps femoris bilat.  

Insp. i rr: Rör sig försiktigt, långsamt och med korta steg bak. Avbryter ståfasen bak för 

tidigt, alltså tar ej ut steget den sista biten av rr-banan. Syns tydligast i skritt men även i 

trav. På böjt spår syns en liten assymmetri, rr-störning i vänster varv då hästen inte får 

med sig sitt yttre höger bak.   

Skritt rakt spår nerförslutning syns en svårighet att stabilisera VB i ståfasen.  

Alltså en ”orenhet”/stelhet HB och en instabilitet VB.  

US: Vid palpation upptäcker man en spänd rygglinje lågthoracalt och runt 

thoracolumbala övergången ffa vänster sida. Generellt spänd glutealmuskulatur 

(superficialis) bilat. I  övrigt u.a palpationsmässigt.  

Rörlighet: Nedsatt rr generellt rygg lat.flex bilat. Flex / ext u.a. Segmentellt svårt att 

känna pga ryggspänningarna. Passivt rr bakben u.a. (Hade förväntat mig nedsatt rr i ext. 

med tanke på rr-mönstret men det var inte fallet). Nacke, bogar u.a.  

Nedsatt svikt i costotransversalleder (revben) ca costa 12-17 ffa vänster sida. Irriterad vid 

provokation.   

    fortsättning på nästa sida            
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Fortsättning patientfall häst 

Behandling / Plan: Hästen flyttar hem igen under behandlingsperioden. Skall efteråt 

tillbaka för att fortsätta inridning. 

Behandlar muskelspänningarna i longissimus dorsi med akupressur samt TENS Lo. 

Därefter mobilisering thoracalt / lumbalt lat.flex, ext., flex samt  revbensrörlighet. 

Efter mobilisering av revbenen, vilket upplevs som lite besvärligt i början, börjar hästen 

slappna av, tugga och gäspa.  

Behandlingstillfällen: 3 

Aktivitet under tiden skritt för hand 30 min/dag. Stor hage. Stabiliseringsträning med 

morot mot hasleden aktiverar sneda bukmuskler samt stabiliserar motsatt sidas 

bakben. Har svårare för denna övning åt höger då han måste stå på sitt vänstra bakben. 

När ryggspänningarna släppt och rörligheten blivit bättre börjar vi jobba med 

rörelsemönstret. Han går nu symmetriskt, bättre framåt och är inte lika hämmad 

längre, men tar fortfarande inte ut steget fullt med bak. Bestämmer mig för att tejpa 

m.biceps femoris bilat. för att om möjligt öka påskjutet och stabiliseringen. Den 

obalanserade muskelfördelningen där gluteus superficialis är överdrivet uppbyggd och 

där hamstringsmuskulaturen inte är utvecklad talar också för att det är dessa som skall 

aktiveras.  

Efter tejpningen ser vi att hästens rörelsemönster är starkt förbättrat. Han tar ut hela 

steget och får en generellt mycket bättre gång. Även frambensrörelserna förbättras 

dramatiskt.  

Sammanfattning:  

Hela problemet startade troligtvis med en misslyckad kastration med fastväxt 

ärrvävnad och mycket smärta. Hästen kompenserade sitt rörelsemönster genom att inte 

ta ut steget i extension och inte röra ryggen/bålen. Även sedan spänningarna och 

rörligheten var bättre gick han kvar i sitt gamla rörelsemönster. Tejpen hjälpe honom 

att aktivera andra muskelgrupper och hitta tillbaka till en ändamålsenlig rörelse och 

balans igen. 

Hästen åkte tillbaka till unghästutbildaren och reds in utan problem och såldes till en 

junior sedan ca 1 mån tillbaka. Det går enl. rapport mycket bra och hästen rids normalt 

för en 4-åring och utvecklas vidare mha bra tränare.    

     // Pernilla Stenfeldt 
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Aktiva-listan 

På www.lsvet.se under fliken "din 

sjukgymnast" finns "AKTIVA-LISTAN". Alla 

legitimerade sjukgymnaster som bedriver 

verksamhet med djur får lov att vara med. Om 

du är en av dessa och önskar vara med på 

listan behöver du anmäla dina 

kontaktuppgifter till oss. Listan uppdateras två 

gånger per år.  

 

Vi behöver veta: 

ditt namn, dina kontaktuppgifter, ev. hemsida, 

vilken ort du utgår ifrån och om du jobbar 

med hästar eller hundar (kan förstås vara både 

och). Är du godkänd av Jordbruksverket för 

arbete inom djurens hälso- sjukvård vill vi 

gärna veta det också. 

Maila dina uppgifter till 

johanna.wahlund@hotmail.com 

Skriv "AKTIVALISTAN" och ditt namn i 

ämnesraden. 
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Redaktionens ord 
  

Som vi tidigare berättat är det ni sitter 

med i er hand/läser på skärmen ett 

resultat av flera styrelsemedlemmars 

engagemang. Detta är vårt andra 

utskick det här året och vi hoppas att ni 

kommer att uppskatta detta lika mycket 

som det förra.  

Vi efterlyser fortfarande medlemmarnas 

erfarenheter och bidrag. Vi önskar  att 

ni vill dela med er av erfarenheter och 

patientfall, samt komma med förslag 

till kommande utskick  kring bland 

annat va det ska innehålla, och fokusera 

på. Hör av er till Martina om ni har 

bidrag till nästa utskick eller frågor 

kring detta. Nås lättast på: 

israelsson.martina@telia.com  

 Sitsnätverk 

Under vår utbildningshelg i Norrköping 

under hösten var det flera som önskade 

ett nytt nätverk inom LSVET. Detta 

nätverk riktar sig till er som arbetar 

med sitsträning i någon form, som  

behandling av häst eller ryttare.  Är ni 

intresserade av att bli en del av detta 

nätverk? Kontakta då Pernilla Stenfeldt 

(pernilla.stenfeldt@telia.com) för mer 

information. 

Till dig som jobbar som 

djursjukgymnast via eget företag. 

Du har väl inte glömt att teckna 

en företagsförsäkring som 

omfattar behandling av djur?  

mailto:johanna.wahlund@hotmail.com
mailto:israelsson.martina@telia.com
mailto:pernilla.stenfeldt@telia.com
http://www.vetcontact.com/en/art.php?a=764&t=


Övningsserie häst del 2. 
Bålstabiliserande övningar 
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I förra utskicket visade vi några övningar som främjar rörligheten i cervikalen och 

thorakalen. 

Vi fortsätter denna gången med en övning för sträckning av nacken och ett par övningar 

där vi kan jobba med hästens bålstabilitet ”core” stärkande övningar.  Övningarna är 

inspirerade av boken Aktivate your horse´s core av Narelle stubs & Hilary M Clayton. 

Sträckning av nacken Bild 1 

Stimulerar hästen till full sträckning av övre och mellersta cervikalen. 

Teknik: 

Denna övning görs efter föregående övningar som vi visade i förra utskicket, dvs, 

rundning och sidoböjning av cervikal och thorakal. 

Kan med fördel utföras när hästen sträcker sig över boxdörren eller liknande för att 

hindra den att förflytta sig framåt. Har man ej tillgång till en lagom hög boxdörr får man 

ha en assistent som håller emot vid hästens bog så att den står kvar under övningen. 

Hästen skall sträcka sig framåt med nacken nedanför mankens nivå 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. huvudet på hästen skall vara lägre än manken. Lederna i övre och mellersta 

cervikalen sträcks ut helt. 

 
Fortsättning på nästa sida 
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 Fortsättning övningsserie häst 

Ländryggslyft & sidoböjning Bild 2 och Lyft av bröstrygg Bild 3-5 

De bålstabiliserande musklerna aktiveras genom manuellt tryck vid specifika anatomiska 

områden. Övningarna stärker de muskler som kontrollerar hästens hållning och 

stabiliserar rygg och bäcken. 

Använd händerna alt en rundad del av ex hovkrats (om du har svaga händer). Målet med 

övningen är att stärka muskulaturen som lyfter och rundar ryggen, dvs  bukmuskulaturen 

och sublumbala muskler. Man applicerar trycket för att stimulera till en aktiv kontraktion 

av core muskulaturen, vilket resulterar i en böjning och/eller sidoböjning av cervical, 

thorakal, lumbal och lumobsacrala området. 

Som med de mobiliserande övningarna skall bålstabiliserande övningar göras när 

muskulaturen är varm tex efter arbete/uppvärmning. 

Gör 3-5 repetitioner av varje övning. Låt musklerna slappna av ngr sekunder efter varje 

övning. 

Kan göras dagligen, alt dagligen x flera under en period då hästen ex är under 

rehabilitering. 

Vid motstånd hos hästen samt oförmåga att lyfta/runda ryggen, konsultera vet innan ni 

fortsätter övningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Hästen böjer och sidoböjer i ländrygg samtidigt.  

Fortsättning på nästa sida 

Teknik: 

Stå vid sidan av hästen (se bild 2) 

placera trycket på motsatt sida mellan höftknöl 

och basen av svansen. Applicera trycket ” i 

riktning mot mittlinjen. Hästen kommer nu att 

lyfta ländryggen och lumbosacrala delen och 
  

samtidigt flytta bakkroppen mot dig. Rörelsen 

skall göras mjukt och långsamt. Och öka trycket 

gradvis beroende på hur känslig hästen är.  

Upprepa övningen åt båda håll tills liksidig  

rörelse och styrka är uppnådd. 
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Fortsättning övningsserie häst 

 

Teknik: applicera ett tryck ventralt vid mittlinjen, med början vid bröstkorgen mellan 

pectoralmuskeln och glid bakåt förbi sadelgjordsområdet. Hästen skall lyfta bröstbenet, 

manke och bröstrygg. 

(Denna övning kan med fördel kombineras med föregående övning, men kan då kräva 2 

personer på en stor häst.) 

       

 

 

 

         Bild 3. Neutral position.  

  

 

 

  

   Bild 4. Hästen börjar lyfta i mankområdet 

  

  

  

  

     Bild 5. Hästen fortsätter lyftet bakåt längs bröstryggen.  

”Vid aktivering av posturala muskler förättras hästens stabilitet och hållning. 

Dessa övningar har speciellt stort värde hos individer med svankrygg och svaga 

hängande bukmuskler.” 

 // Lena Weber 

 

 

 



Sammanfattningar från ”Pre conference labs” – 7th International symposium on 

Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy – Wien 2012. 

Examination and differential diagnostics in the horse with neck, back and pelvic 

dysfunction 

(Renate Weller; Sr lecturer på RVC, involverad i MSc-programmet för sjukgymnaster. 

Marta Prades; DVM, PhD, Ass prof. Forskar inom Regenerativa terapier för 

muskuloskelettala skador. Även hon involverad i MSc-programmet för Equine 

Physiotherapy.  Thilo Pfau; Dipl ingenjör, PhD. Jobbar med att ta fram objektiva 

mätmetoder för hästars rörelser på RVC) 

Här guidades vi deltagare genom “steg-för-steg” undersökningen av hästen för att komma 

fram till diagnosen på olika hästar med nack- och ryggproblem. Här var den kliniska 

undersökningen och bilddiagnostiken bra genomförd och visad in i minsta detalj. Det jag 

reagerade på i min grupp om 8 personer där de andra sju var veterinärer eller 

veterinärstudenter var att de var väldigt dåliga på att se rörelseavvikelser – eller så var de 

bara blyga. Vi hamnade i intressanta diskussioner där Marta Prades och jag var eniga – 

mot de övriga – att det var skillnad på hälta som var smärtutlöst och en ren 

rörelsestörning och det var intressant att höra åsikter om detta. Sista punkten i detta 

program var en ”Objective sensor-based assessment” (se bild), ett instrument som 

placerades på hästen och mätte ryggens longitudinella och vertikala rörelser, men den 

presentationen var mer pinsam eftersom frågeställningen som uppkom då hästen som 

fick ha utrustningen var halt var: Vad mäter vi och vad ska vi med den till om den inte ger 

utslag på en häst som är halt? 

 

 

 

 

 

    Fortsättning på nästa sida. 
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Fortsättning IAVRPT häst 

Spinal mobilisation and manipulations: Examples in the neck and TL sine and 

Pelvis 

(Kevin Haussler; DVM, DC, PhD, Animal chiropractor. Forskar samt har startat upp 

Integrative Medicine Service där man arbetar med kiropraktik, akupunktur och 

sjukgymnastik för både häst och smådjur. Steve Adair; DVM, Ass Prof, Animal 

chiropractor. Forskar på Laminitis och hästrehabilitering) 

Här var en ren praktisk lektion i olika mobilisationstekniker på häst, Kevin Haussler är 

involverad i olika kiropraktik- och rehabutbildningar världen över och ledde detta 

ypperligt. Deltagarna fick prova på olika tekniker samt lära sig hur man upptäcker 

smärta, assymmetrier, muskelhypertoni och hitta begränsningar i rörelse mellan olika 

segment i columna. 

 

 

 

 

 

Mobilisation and tactile proprioceptive facilitation techniques and excercises 

(Narelle Stubbs; B.AppSc (PT), M.AnimSt (Animal PT), PhD. F>orskar på McPhail 

Equine Performance Center I Michigan. Nicole Rombach; APM,EMEBW, CCBW, MSc, 

PhD Cand – en annan ingång än det vi ser som den akademiska – Nicole har en MSc i 

Animal Manipulation efter att ha erhållit sin Equinology Master Equine Body Worker 

vid McTimoney College of Chiropractic and University of Wales och arbetar nu 

tillsammans med Narelle i Michigan och forskar på McPhail Center) 

På denna station visade Narelle och Nicole på olika mobiliserings-, taktila och 

proprioceptiva övningar. Dessa tekniker har provats fram i multidisciplinära team 

tillsammans med sjukgymnaster där man plockat in delar från den idrottsmedicinen på 

humansidan. Primärt visades konceptet från Narellle och Hillary Claytons ”Activate 

your horses core” så det var en upprepning från det som Narelle körde förra hösten på 

våra SweVetdagar i Täby.     

    Fortsättning på nästa sida. 

 

24 



Fortsättning ISVRPT häst 

Examination and differential diagnostics in the horse with neck, back and 

pelvic dysfunction 

R Weller, M Prades, T Pfau 

Steg för steg I diagnosticering av häst med nack, rygg eller bäckenproblem. Föreläsarna 

gick igenom undersökning både subjektivt och objektivt palpatoriskt och 

rörelseanalytiskt. Vi fick följa en häst genom tre stationer där den först bedömdes 

subjektivt genompalpation, undersökning, röresleanalys. Därefter till en station där 

sensorisk utrustning applicerades längs ryggen på hästen och assymetrier i rörelsen 

mättes i vågrätt och lodrätt plan. Därefter fick vi gissa diagnoser och se rtg-svar och få 

ett resultat. Diskussionerna var många i de 6-8 personer stora grupper där jag som enda 

sjukgymnast hade en hel del att tillägga beträffande rörelseanalysen och vi var långt 

ifrån överens om hästens problematik. Det satt extra bra när min bedömning och 

gissning var den som stämde och det kändes riktigt bra eftersom det var bara 

veterinärer i min grupp… 

Spinal mobilisation and manipulations: Examples in the neck and TL spine and 

PPelvis 

K Haussler, S Adair 

En workshop led av två veterinärer med kiropraktikutbildning gav ett smakprov på 

undersökningsmetoder, tyvärr visades ingen regelrätt behandling då hästarna som var 

med i workshopen inte visade på några behandlingsbara problem. Tilläggas kan att en 

veterinär med den dubbla kompetensen kan göra betydligt mycket mer i sin behandling 

än om de enbart hade den ena kompetensen. 
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Fortsättning ISVRPT häst 

Mobilisation and tactile proprioceptive fascilitation techniques and excercises 

N Stubbs, N Rombach 

Här demonstrerades en serie av dynamiska övningar och taktil stimulering på både 

longerade hästar och under ryttare. De principer som visades har tagits från 

humansjukgymnastiken och överförts till häst genom att adaptera sjukgymnastiska, 

idrottsmedicinska, olika rehabiliterings- och fysiska träningsmodeller till hästen. Dessa 

principer är tagna ur begreppet ”motor control” via begreppet rörelse- och 

proprioceptiv träning. Konceptet baseras på aktivering av core-muskulaturen hos 

hästen och används framför allt vid funktionsförlust, funktionell dynamisk instabilitet 

och muskulär obalans och assymmetrier. 

//Cajsa Ericson 
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Wien bjöd även på regelrätta föreläsningar där flera av ovan nämnda föreläsare 

återkom.  Bland föreläsarna fanns sjukgymnaster, kiropraktorer och veterinärer i en 

stor blandning vilket gav utrymme för reflexion och diskussioner med olika synsätt som 

fokus. Även om våra mål är dem samma ser vi hästen ur olika synvinklar och behandlar 

och undersöker utifrån våra yrkesspecifika erfarenheter. 

Collumna var veckans största huvudområde och olika sjukdomstillstånd och skador 

inom collumna berördes. Logiskt nog med start vid nacke och sen g bakåt till SI-

ledsproblematik.  De olika föreläsarna gick igenom allt från diagnostisering till 

behandling och förebyggande åtgärder. Framför allt diagnostisering fick mycket 

utrymme under veckan, vi fick se hur olika försök med lokalt placerade sensorer gav 

information om hästens rörelser. Diskussionerna var många kring hur tillförlitliga 

mätningarna var då det är svårt att fästa sensorer på annat än hud och då hästens hud är 

så rörlig ger det falsk information om collumnas rörelser. Sensorer kan dock även 

placeras på spinalutskotten vilket ger ett mer tillförlitligt resultat.  Även ultraljuds 

diagnostik, röntgen diagnostik visades och diskuterades. Engagemanget hos många av 

föreläsarna var inspirerade att se och höra även om deras ämne inte var applicerbart för 

sjukgymnaster gav det stor information om funktion samt hur veterinärer tänker vid 

diagnostisering, Vad letar dem efter egentligen? Sista dagen bjöd på föreläsningar om 

hästen i rörelse. Sjukdomar och skador hos den tränande och ffa tävlande hästen. Ett 

stort fokus lades där på korsförlamning, vad det är, hur det behandlas och hur jobbar vi 

preventivt för att undvika korsförlamningar.  // Martina Israelsson 


