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Som vanligt vill jag inleda med att tacka avgående styrelsemedlemmar för ert gedigna 

arbete som ni gjort för sektionen under så många år! Stort tack till Biggan Ljungberg, 

Marie Christensson och Charlotte Orrfors – ni har en mycket stor del i att vi befinner oss 

där vi gör idag! Stort tack även till Lena Weber som avgick tidigare under året. Dina 

insatser är givetvis lika viktiga! När några avgår kommer det tack och lov nya medlemmar 

in i styrelsen så jag vill passa på att hälsa er varmt välkomna till styrelsen: Carina 

Bäckström, Sofie Hansson och Ann-Catrine Ljusberg! Jag vill också hälsa Charlotte Dillner 

välkommen tillbaka till styrelsen. Vi tar tacksamt emot ny input och hjälp med alla 

uppgifter! 

Vi har under det senaste året tagit ett stort kliv uppåt, arbetet i styrelsen har inte liknat 

något som vi tidigare hållit på med. Det är många gånger som jag – och vi – undrat hur 

sjutton vi hamnade här; på den här nivån! Plötsligt händer det; det är svårt att beskriva 

riktigt hur allt fungerar, men efter att i åratal harvat och harvat och agerat som droppen 

som urholkat stenen i arbetet med att lobba för att vi skulle bli godkända, få till en ny och 

bättre vidareutbildning, ta en plats inom veterinärmedicinen så har det exploderat 

fullkomligt. Vi finns överallt. Styrelsen finns representerad i referensgrupper, vi svarar på 

flera remisser per år – rörande allt som har med djurens hälso- och sjukvård att göra, 

efterfrågas i sakkunskap vid branschmöten, möten med Jordbruksverket, 

Landsbygdsdepartementet, Ansvarsnämnden för Djurens hälso- och sjukvård, 

utbildningsbolag och i media. LSVET har under det senaste året fungerat som ett ”Mini-

LSR”. Kongressen antog vår motion i höstas om att vi måste ha mer hjälp från LSR i 

sakfrågor, LSR ska alltså kunna erbjuda LSVET samma som övriga sektioner – nu ska vi 

bara få dem att sätta sig in i vårt område! 

Det styrelsen i huvudsak sysslade med under föregående år var (utöver ovan nämnda 

aktiviteter )   nästan ett styrelsemöte i månaden förutom ett tremånaders sommaruppehåll  

inkluderat allt arbete mellan mötena (Detta är både dubbelt och ”trippelt” så många möten 

som andra sektioner har!). Vi hade två medlemsaktiviteter, det ena i samband med 

årsmötet på Jönköpings Djursjukhus och det andra under en helg i höstas på Skärlunda 

Gård i Norrköping.  Två bra tillfällen att träffa likasinnade kollegor och det enda jag tycker 

är trist är att vi saknar fler av er medlemmar! Det här är tillfällen att träffas, lära känna 

varandra, nätverka och utbyta erfarenheter – något som jag tycker att det är synd att så 

många missar! Vi behöver verkligen varandra om vi ska kunna lyfta den här kåren framåt 

och stå emot de som vill ta vår plats inom veterinärmedicinen.  

Fortsättning på nästa sida… 

Ordföranden har ordet 



Fortsättning ordföranden har ordet… 

För de finns där ute, flera som tycker att de har samma och mer kompetens än vad vi har, 

och det är något som kommer att bli ett problem om vi inte kan stärka vår kår som nu 

börjar etablera sig i de fina salongerna. Och att stärka kåren – det måste vi göra 

gemensamt. 

Styrelsen har under våren tagit fram etiska regler som har hamnat på vår nya hemsida via 

LSR’s portal. De etiska reglerna är något som alla medlemmar ska följa och vi ser fram emot 

diskussioner om dessa. Styrelsen har också, tillsammans med LSR och Svensk 

Djursjukvårds Branschorganisation uppvaktat Landsbygdsdepartementet för att begära  att 

vår nya titel Fysioterapeut även ska skyddas inom Djurens hälso- och sjukvård, något som 

vi trodde var självklart men inte var det. Vi arbetar med att revidera en gammal 

yrkesbeskrivning som vi hoppas ska klargöra en hel del – både för våra egna och för övriga. 

Vi kommer att inleda någon form av samarbete med SLU och Djursjukskötar-programmet, 

formerna för detta ska diskuteras vid ett inledande möte i maj. Att det sedan är turbulent 

för djursjukskötarna i och med flytten från Skara till Uppsala kommer säkerligen att 

förhala detta arbete, men både de och vi är positiva till något som det kan komma ut något 

positivt av. Angående SLU och vidareutbildningen som ska leda till ett godkännande så är 

introduktionskursen sagd att den ska starta under hösten 2013. 

Detta föranleder ett klargörande från styrelsen gällande specialistkompetensen i 

veterinärmedicin som en del medlemmar efterfrågat. Vi har i styrelsen enhälligt, med 

medhåll från medlemmarna som närvarade vid senaste årsmötet, beslutat att fortsätta att 

skjuta upp det arbetet på obestämd tid bl.a. för att alla medlemmar ska ha samma 

förutsättningar att kunna gå vidare och det har vi inte utan en rullande vidareutbildning. 

Styrelsen kommer bestämt att avvisa motioner om specialistordningen och hänvisa till 

taget beslut. Dock ligger vi kvar som ett tänkt specialistområde hos LSR. 

Internationellt sett händer det mycket, svenska djursjukgymnaster syns allt mer på 

symposium, kongresser och kurser och vi står oss mycket väl vid internationell jämförelse 

med andra. Där har vi klättrat förbi många. Styrelsen har också inlett ett samarbete med 

University of Liverpool och deras Masterprogram i Animal Physiotherapy som 

förhoppningsvis kommer att kunna underlätta för dem som önskar en mastertitel i ämnet. 

Spännande. 

 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning ordföranden har ordet… 

 

Men även om det är tungt ibland så är styrelsearbetet givande och himla roligt. Vi har 

också märkt en ökad aktivitet hos er medlemmar, vi får många mail och samtal och det är 

verkligen roligt! På vår Facebooksida diskuteras det en hel del och det märks att 

medlemmarna engagerar sig allt mer. Vi kommer att jobba hårt för medlemsaktiviteter 

under hösten, kom gärna med förslag inför nästa år, men framför allt: Kom på våra 

aktiviteter, det är både givande och viktigt att träffas! 

Ha en fortsatt härlig höst, den kom fort, och en härlig vinter – och fortsätt hör av er; och 

kanske vi ses på Sjukgymnastdagarna i höst – denna gång i Göteborg. 

//Cajsa Ericson 
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Presentation av styrelsen 2013 
 

Cajsa Ericsson: 

Sitter som ordförande sedan flera år tillbaka, jobbar med ffa hästar men tar även en och 

en annan hund när tid finnes. har precis klivit på MSc-utbildningen i Animal 

Physiotherapy, Liverpool - så nu vet jag vad jag ska göra närmaste tre åren! Bor i Roslagen 

utanför Norrtälje tillsammans med sambo, två labbar och häst + extra terriers emellanåt. 

När jag inte jobbar eller pluggar åker jag helst skidor (vinter) eller båt i skärgården 

(sommar). Jakt- och spårtränar med hundarna vår och höst. 

Jenny Persson: 

Bor på landet utanför Skänninge i Östergötland med sambo som är bonde, två barn och 

bordercollien Hugo. Har en travhäst som tränas och startar men är från början 

ridmänniska. Har under många år kombinerat sjukgymnasttjänst med enskild firma, men 

sedan ett par år tillbaka jobbar jag helt och hållet med egen verksamhet som nästan 

uteslutande består av hästar. Började min bana inom rehabilitering/friskvård för hästar 

med att utbilda mig till Equiterapeut (1995-97), men fortsatte 1998 med sjukgymnast-

utbildningen. Är idag godkänd av Jordbruksverket. I styrelsearbetet ansvarar jag för 

marknadsföring och så är jag vice ordförande. 

Jennie Häggkvist: 

Jennie heter jag, 25 år, och sitter som kassör. Jag är från Hudiksvall och tog min 

sjukgymnastexamen vid Luleå Tekniska Universitet på våren 2010. Jag har gått fyra kurser 

i akupunktur på häst och hund och en kurs i OMT för hund. Jag har en liten egen 

verksamhet med sjukgymnastik för djur. Jag hoppas att jag kan bidra med mycket hit till 

styrelsen och, i förlängningen, till Er medlemmar! 

Lina Karlsson: 

Lina Karlsson, sekreterare i styrelsen. Kommer fån börja från Umeå men bor och jobbar 

sedan några år i Göteborg. Jobbar på Blå Stjärnans djursjukhus och fritiden fylls av 

hästintresset då jag tagit med mig 2 hästar hemifrån Umeå. Har också en glad flatte som 

leker livet i vatten trasken så fort han får :) 

 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning presentation styrelsen… 

Martina Israelsson: 

Sitter som ledarmot och inofficiellt som vice sekreterare i styrelsen. Jobbade tidigare på 

djursjukhuset i Jönköping men är numer i Vaggeryds hemsjukvård. Blev färdig 

sjukgymnast 2010 och har gått det djursjukgymnastikkurser Luleå tekniska universitet 

erbjuder. Har även  närvarit vid VEPRA konferenserna de senaste tre åren. Jag fyller 27 i 

höst och har en rottis tik på 5 år som älskar bus, att simma och långa skogspromenader.  

Johanna Wahlund: 

Jag heter Johanna Wahlund. Är en glad tjej som hållit på med hästar i olika omfattning i 

hela mitt liv. Färdig sjukgymnast sedan 2004 och har hela tiden drömt om att få arbeta 

med fyrbeningarna på heltid. Att få ta del av sektionsarbetet ger en härlig inblick i 

utvecklingen av branschen och det är roligt att kunna samarbeta och nätverka med 

likasinnade. Just nu är det jag som försöker få ordning på LSVET's nya hemsida. 

Sofie Hansson: 

Jag heter Sofie Hansson, är 25 år gammal och sjukgymnast sedan januari 2011. 

Arbetar inom humanmedicin än så länge, men har ett stort intresse för sjukgymnastik 

till häst som har funnits länge sedan min utbildningstid och är ett mål att en dag få 

jobba med. Har egna hästar som tränas och tävlas. Har en förhoppning om att sprida 

nytänk i styrelsen för att kunna nå ut till flera som kan bli våra kommande kollegor och 

medlemmar. 

 Ann-Catrin ljusberg: 

Jag heter Ann-Catrin Ljusberg och arbetar som sjukgymnast på Danderyds sjukhus 

sedan 2003. Jag började rida först i vuxen ålder, men blev väldigt snabbt hooked och 

åkte sedermera ner till Tyskland för att arbeta med hästar. Planen var egentligen att bli 

veterinär, men det var då tanken dök upp att jag skulle kunna bli sjukgymnast för djur 

och på den vägen är det. Det ska bli spännande att få lite mer inblick i sjukgymnastik på 

djur. Djur har alltid funnits i mitt liv och jag föder upp bengalkatter sedan 10 år. 

Carina Bäckström: 

Jag heter Carina Bäckström och är ny i LSVET's styrelse. Jag arbetar heltid som 

sjukgymnast på smådjur på Regiondjursjukhuset i Helsingborg sedan drygt 3 år 

tillbaka. Innan dess har jag jobbat som sjukgymnast på humansidan med reumatologi 

som inriktning, först på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och sedan en 

kort period på Ängelholms sjukhus. Min fritid delar jag med min sambo Peter och vår 

bullmastiff Justin. Till hösten ska vi få tillökning då vi väntar vårt första barn... 

Fortsättning på nästa sida… 



Fortsättning presentation styrelsen… 

Pernilla Stenfeldt: 

Tidigare kassör, 43 år driver tillsammans med sambo företaget "Hästrehab och 

byggkonsult AB" utanför Ängelholm i Skåne. Arbetar med sjukgymnastik på hästar på 

heltid sedan 8 år tillbaka. Stora projekt är på gång hemma på gården för att ytterligare 

utveckla verksamheten. Ett behandlings- /konvalecentstall är nybyggt samt även ett 

ridhus 20 x 60 m. 6 egna hästar, hund och 2 katter bor redan här. 

Charlotte Dillner: 

Charlotte Dillner heter jag och har suttit i styrelsen tidigare. Har just flyttat till en liten 

gård utanför Norrtälje norr om Stockholm med min man, två söner 2och 4 år gamla, 

varghundsvalp och snart kommer även ett gäng hästar (när stallet är klart). Jag tränar 

galopphästar(vi föder även upp) men har rötterna i ridsporten och framför allt 

hoppning. Jobbar på Solvalla hästsjukhus och Palmskogsklininken i Järna samt 

ambulerar i Stockholms län. 

  

Internutbildning LSVET: 
 

LSVET bjuder in till internutbildning den 9e november 2013. 
 

Var? Broknäs, se www.broknas.se 
 

Föreläsare:  
Rolf Stenberg (Stenbergs läder) - sadelmakarmästare –  

Carolina Fransson, www.ohr.se/www.carolinafransson.se 
 

Mer information kommer på www.lsvet.se 
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Ledsjukdom är ett vanligt problem bland hundar, ungefär 20 % drabbas. Osteoarthritis 

(OA) eller artros är en progredierande, degenerativ ledsjukdom. Flertalet inflammatoriska 

komponenter är aktiva vilket leder till broskdestruktion, destruktion i underliggande ben, 

inflammation i synovialmembran samt periartikulära osteofyter [1,2,3]. Ålder är en 

riskfaktor för att utveckla OA, men sjukdomen beror inte bara på att leden åldras [3]. En 

del av orsakerna till OA är fortfarande oklara men man vet att instabilitet i en led påverkar 

leden negativt. Instabilitet i kombination med broskdestruktion beroende på att 

ledytorna belastas där leden inte är konstruerad för belastning kan leda till OA[4]. En 

annan teori är att OA primärt är en sjukdom i skelettet. Förändringar i subkondrala 

skelettet som identifierats vid OA antas kunna påverka ledbrosket negativt [2]. Man har 

också funnit att det finns ett starkt samband mellan överviktiga hundar och artros, och 

övervikt är den vanligast förekommande formen av malnutrition hos hund [5]. 

Symtom vid OA 

Hundarna kan drabbas av symtom som muskelatrofier, smärta, stelhet i lederna, nedsatt 

ROM (Range of Motion) samt krepitationer i leden [1,3]. Problemen som hunden upplever 

vid OA kommer ofta smygande och hunden får successivt mer ont, och eftersom många av 

symtomen inte är specifika för sjukdomen kan det vara svårt att ställa en tidig diagnos. 

Sjukdomen hinner därför ofta progrediera innan behandling påbörjas. Djurägaren tolkar 

många gånger förändringarna som ett normalt åldrande [3,6]. Det är därför av största vikt 

att hitta parametrar för att i så tidigt skede som möjligt ställa diagnosen osteoarthrit [3,4]. 

Prevalensen av artros samt svårigheten av denna är lägre hos normalviktiga hundar. 

Obehag i form av värk ökar vid aktivitet vilket ofta leder till aktivitetsminskning och 

sekundärt till förlust av muskelmassa samt viktökning [5]. Hundens livskvalitet och 

aktivitetsnivå påverkas negativt vilket och ger sämre hållbarhet och styrka i muskler, 

skelett och alla andra strukturer i rörelseapparaten. Även proprioceptionen påverkas 

negativt vid OA [1,5,6].  

Fortsättning på nästa sida... 
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Fortsättning artros hund… 

Medicinsk behandling vid artros/spondylos hos hund 

Diagnostiserad artros och spondylos hos hund behandlas med smärtstillande och 

inflammationsdämpande medicin, oftast Non Steroid Anti-inflammatory Drugs (NSAID), 

livsstilförändringar samt genom kirurgiska ingrepp [1,3,5,6]. Det har också påvisats att 

tillskott av glukosamin och chondrontinsulfat kan ha positiv effekt på de destruerade 

lederna hos hund. Glukosamin anses kunna återskapa proteoglykaner vilket är 

huvudsubstansen i ledbrosket. Chondrontinsulfat är också en av beståndsdelarna i 

ledbrosket och finns dessutom naturligt i kroppens senor, benmassa och diskerna mellan 

kotorna i ryggraden. Kosttillskott med glukosaminer och chondrontinsulfat kan skydda 

mot kemisk inducerad synovit hos hundar. Kombinationen har rapporterats reducera 

symtom av artros hos människa, häst och hund [7]. 

Icke medicinsk behandling vid artros/spondylos hos hund 

Viktreducering samt sjukgymnastik som syftar till att förbättra styrka, uthållighet, 

smidighet, ROM och proprioception har effekt vid osteoartros [1,5,6]. Sammantaget är 

målet med behandlingen att förbättra funktion och rörelsekvalitet och samtidigt minska 

smärta och diskomfort [1,2,3,4,5,7]. Akupunktur och TENS kan ha god effekt på smärtan 

vid OA och kan därmed hjälpa hunden att röra sig mer korrekt [1,6]. Hydroterapi, i form av 

träning i bassäng eller på undervattengångband, i syfte att åstadkomma avlastade aktiva 

rörelser är effektivt och ofta uppskattad träning som kan påverka muskelmassa, ROM, 

kondition, smidighet samt koordination och proprioception positivt. Målet med all 

behandling vid artros och spondylos är att lindra obehag och bibehålla förmåga till 

aktivitet. På så sätt kan hundarnas livskvalitet påverkas positivt [1,6]. 

Livskvalitet för hundar 

Vid kroniska sjukdomar är bedömning av en individs livskvalitet av stor vikt [6,8]. Verktyg 

för att mäta livskvalitet (QoL) är inte svårt att finna inom humanmedicin. Ett exempel är 

SF36. Detta innehåller items för att bedöma aktiviteter i det dagliga livet, arbetsförmåga, 

smärta samt hur individen själv upplever sitt liv och sin sinnesstämning [8]. Livskvalitet 

anses vara lika med välfärd och när det gäller människor handlar det om hur man upplever 

och njuter av sitt eget liv. Livskvaliteten kan därmed bara bedömas av individen själv [9]. 

Bedömning av livskvalitet för hundar är därmed betydligt svårare. Om man vill uppskatta 

hundars livskvalitet måste man därför vända sig till dess ägare [10]. I ett livskvalitet 

formulär bör items för förmodade behov och bedömning av graden av tillfredsställelse av 

dessa finnas med. Hur hunden fungerar i relation till sin omgivning, bestående av både 

fyrbenta och tvåbenta djur, är också av betydelse [1,9].  

Fortsättning på nästa sida……… 10 



Fortsättning artros hund… 
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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 kontakt-

uppgifter 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 första 

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?  
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En kylig men fin lördag i april samlades vi ett litet gäng sjukgymnaster på Skärlunda gård i 

Norrköping. 

Efter kaffe och smörgås startade Cajsa med att berätta om Kinesiotape, som de senaste 2-3 

åren setts mer och mer på humansidan och som också går att använda på djur. Efter ett 

kort teoripass fortsatte vi ut i ridhuset för praktisk workshop.  

Först ut var en häst som longerades och analyserades av hela gänget på rakt och böjt spår. 

Snart var vi överens om vad vi ville försöka påverka och Cajsa tog fram tejpen. Hamstrings 

fick en rosa tejp först, ny analys och för att fler tekniker skulle förevisas fick även 

Brachiocephalicus och Bålen en tejpning. Dock inte att rekommendera att starta med allt 

på en gång där hemma! Nästa som stod på tur var ett uppsuttet ekipage. Här analyserades 

både häst och ryttare och den största förändringen av hästen sågs då ryttaren fick en 

hållnings och armbågstejpning… Intressant men kanske inte oväntat!?!  

Efter att ha stått i ridhuset och huttrat var dat dags för varm lunch. Lasagne med tilltugg 

smakade bra och ett par till anslöt till gruppen. 

Så var det dags för årsmöte, exakt vad som avhandlades där finns inte kvar i mitt minne 

men som tur är i protokollet. En punkt som togs upp var verksamhetsplanen och vad 

medlemmarna var intresserade av för föreläsningar eller workshops under året. I slutet 

kom vi givetvis in på det stundande namnbytet och hur namnskyddet kan hanteras. Även 

en del diskussioner om den kommande utbildningen för godkännande. Var vore vi utan vår 

styrelses gedigna arbete i dessa frågor? Tack för ett jättebra jobb! 

Kaffepaus och nästa punkt på programmet var Workshop i balans och coreträning för 

hund. Alla som jobbade med hund bidrog med fakta och bra övningar. Bollar, dynor och 

andra träningsredskap diskuterades och visades på både stor och liten tålmodig 

sjukgymnast-hund. 

Så framåt eftermiddagen var det dags att bege sig hemåt igen. Upprymd efter att ha fyllt på 

både kunskap och verktygslådan med kunniga och trevliga kollegor. Hade gärna träffat 

några fler av er! 

//Cecilia Dufmats 
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Årsmöte och workshop 



Den 31 Maj och 1 Juni var det i år igen dags för VEPRAS årliga konferens. Detta året förlagt i 

den normalt sett somriga semester orten Rimini i den nordliga delen Italienska östkusten. 

Vädret var väll inte direkt vad vi hoppats på men det regnade inte i alla fall. 

Efter en flygresa ner med byte i München kom vi ner till Bologna för vidare transport till 

Rimini. Jag tog sällskap med den tåg vana veterinären från Växjö djursjukhus, vilket i 

efterhand nog inte var så smart… Efter en 2,5 timmar lång resa genom de Italienska 

vinodlingarna kom vi äntligen fram i Rimini, en resa som annars tar ca 1 timme. Cajsa som 

landade över en timme efter oss var redan framme på hotellet när vi dök upp. På kvällen 

samlades vänner från tidigare konferenser och samtalade till in på natten. 

Morgonen efter var det dags att ta sig till Konferenscentrat. En stor relativt nybyggd 

anläggning ca 25 minuter från hotellet. Promenaden dit på morgonen var lite jäktad men 

jag hann i tid. Väl framme mötte man ännu mer folk från tidigare konferenser samt flera av 

våra svenska kollegor.  

Huvudföreläsaren för konferensen var Laurie Edge-Hughes och ämnet var sjukgymnastik 

för den äldre patienten. Laurie har ju även föreläst i Sverige vid OMT kurserna i Luleå samt 

nu senast på en grundkurs i ortopedisk manuell terapi på Djursjukhuset i Helsingborg. 

Föreläsningarna första dagen växlade mellan olika föreläsare och ämnen inom geriatrisk 

rehabilitering med områden som neurologi, smärtbehandling, osteoartrit och mental 

sysselsättning. De olika föreläsarna hade olika inblickar i orsak till problem och lämplig 

behandling utifrån sin yrkes profession men allt vävdes ihop till hur man lägger upp en 

sjukgymnastiks-behandling för dessa patienter.  

På kvällen var det en guidad vandring genom gamla Rimini och många vackra gamla hus 

fanns att beskåda. Kvällen avslutades med en 4-rättersmeny (eller va det 5?) på en liten 

restaurang i det gamla Rimini.  

Andra dagen fylldes av föreläsningar kring nutrition, konditionsträning och övervikt. 

Laurie tog även upp röda flaggor för och eventuella bekymmer vid rehabilitering av den 

äldre patienten. Sista föreläsningen på konferensen handlade om marknadsföring och vad 

man ska tänka på när man går ut och jobbar. Vad vill vi jobba med, vad vill vi att folk ska 

förknippa oss med, vad vill vi ha för typ av patienter? Laurie som jobbar mycket med detta 

kom med många intressanta och speciella (knasiga) tips och idéer.  

Efter föreläsningarnas slut hade VEPRA sitt årliga årsmöte och vår egen Cajsa sitter kvar i 

styrelsen ett tag till. 

// Martina Israelsson 
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VEPRA i Rimini… 



Kommande evenemang 

2013 
 

September: 
27-28 Sportskador på hund och dess 
 rehabilitering, Västra Djursjukhuset, 
 Göteborg 

 

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

 

November: 
9 LSVET internutbildning, häst. 
 Broknäs, Stockholms området 

 

 

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 Carina på: 

carina@pwq.dk 

 

Vi kommer att avvakta med kläd 

beställningar till efter kongressen i 

höst då vi troligt vis byter titel i 

samband med detta.  

 
 
Bilderna nedan visar:  
Väst i funktionsmaterial. 
 
Fler bilder på kläder finns på 
www.lsvet.se 
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20-21 april besökte jag, Pernilla och Cajsa VeTA-dagarna och deltog där på VeTA-bolagets 

kurs i ”Rehabilitering av hästar med ryggbesvär”. Kursen innehöll Anatomi/funktionell 

anatomi, aktuell ryggrelaterad forskning, fysioterapi/sjukgymnastik/kiropraktik, 

medicinska och kirurgiska behandlingar, ridutredning med praktisk demonstration 

inkluderande sadel/utrustning/ridning samt efterföljande paneldiskussion. Föreläsare på 

kursen var Johan Lenz, veterinär, Marie Rhodin, veterinär, Katja Gustavsen, veterinär, 

Jessica Sjöholm Larnö, djursjukskötare/fysioterapeut, Elisabeth Lundholm, A-tränare i 

dressyr, Anna Åsälv, sadelutprovare. 

Kursen inleddes av Johan Lenz, veterinär vid Regiondjursjukhuset i Helsingborg. Han 

beskrev hur prestationsproblem samt ohälsa från ryggen är en vanlig orsak till att 

hästägare söker hjälp. Förutsättningar för rehabilitering är att det finns en bekräftad 

patologi och diagnos, vilket ofta saknas vid ryggproblem. Sen finns en utbredd variation i 

terminologi och diagnoser och därutöver en stor variation mellan hur säkert diagnoserna 

är bekräftade. Därtill kommer bristen på validerade behandlingar och 

rehabiliteringsprotokoll. Förutom vård av djurhälsopersonal har det tillkommit en uppsjö 

med andra yrken som arbetar med friskvård och rehab på häst. Inledningen avslutades 

med att en viktig del i denna process är att erkänna ovanstående brister och börja arbetet 

för en bättre terminologi och undersökningsmetodik samt mer strukturerad 

datainsamling och uppföljning. 

Marie Rhodin beskrev ryggens funktionella anatomi och fortsatte sedan med att berätta 

om delar av hennes forskning. Med hjälp av hudmarkörer, höghastighetskameror och 

rullmatta har man gjort kinematiska mätningar av ryggen i skritt, trav och galopp. För att 

säkerställa att hudmarkörerna stämmer överens med ryggens rörelser har man 

inledningsvis opererat in stift i spinalutskotten och mätt hur mycket huden rör sig i 

förhållande till dessa, vilket gjort att man nu kan använda enbart hudmarkörer. 7 

högpresterande dressyrhästar studerades i skritt och trav på ett rullband, med och utan 

ryttare samt 6 olika huvud- och halspositioner. Fler studier som togs upp var ”Diagnostik 

av ryggsmärta hos ridhästar – en retrospektiv studie”, Examensarbete veterinärprogrammet 

Sari Köttö, The effekt of induced forlimb lameness on thoracolumbar kinematics durin 

treadmill locomotion, Gómez Álvarez et al. 2007, Effect of local analgesia on the 

movement of the equine back, Roethlisberger Holm et al. 2006, Kinematic evaluation of 

the back in the sport horse with back pain, Wennerstrand et al. 2004 samt Spinal 

kinematics in horses with induced back pain, Wennerstrand et al. 2009. 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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VETA utbildning i HBG 



Fortsättning VETA utb… 

Jessica Sjöholm Larnö, djursjukskötare/fysioterapeut, utbildad i Holland på “Focus on the 

equine Spine” och som jobbar på Regiondjursjukhuset Helsingborg, berättade om 

”Helsingborgsmodellen”. De har ett utvecklat samarbete mellan veterinärer, 

fysioterapeuter och hovslagare, samt sadelutprovning och ridutredningar. Jessica beskrev 

hur en grupp, bestående av olika yrkeskategorier, som tittar på en häst i rörelse, alla ser 

olika saker. Veterinärer och fysioterapeuter samt veterinärer emellan är ofta oense om vad 

de ser, men genom att alla bidrar med ”sina ögon”, kommer man så nära sanningen som det 

går. 

Katja Gustavsen, veterinär med kiropraktikutbildning, också vid Regiondjursjukhuset i 

Helsingborg föreläste om medicinska och kirurgiska behandlingar. Hon beskrev 

hästryggens patologi, olika röntgenförändringar samt hur de går tillväga för att 

diagnostisera och när medicinsk respektive kirurgisk behandling är aktuell. Katja menade 

att traditionell behandling inte räcker, utan samarbete kiropraktik/fysioterapi/hov-

slagare/sadelutprovare krävs för ett lyckat resultat. Enligt Katja löste de på så vis de flesta 

ryggproblem. De hade också minskat antal ledbehandlingar, ryggoperationer har minskat 

betydligt samt minskat antal utdömningar. 

Elisabeth Lundholm, A-tränare i dressyr, visade praktiskt hur hon tar sig an nya ekipage. 

Tre elever med hästar från Helsingborgs ridgymnasium deltog. Elisabeth betonade att all 

ridning ska ske på hästens villkor, att skritten är viktig och likaså grunden. De tre ekipagen 

från ridgymnastiet fick också prova olika sadlar med hjälp av Anna Åsälv, sadelutprovare, 

och vi fick ta del av grunderna när det gäller sadelutprovning. Johan Lenz visade och 

beskrev med en av hästarna hur ett ridprov går till och satt själv upp och red. 

Allt som allt en fantastiskt bra helg som gav mycket inspiration! Kanske inte så mycket nytt 

tyckte vi som var där, men väldigt bra att påminnas och repetera. Vi fick också idéer om 

tänkbara aktiviteter för LSVET och många bra kontakter. 

Jenny Persson 
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Patient fall häst 
5-årig valack som ridits ca 1 år kommer in på kliniken med ömhet rygg och 

rörelsestörning. I rörelse ser man ett ”hämmat” rörelsemönster med stel 

ländrygg/bäcken, ”knipt” svans och nedsatt extension av bakbenen. Vill ej röra sig framåt 

och klarar inte att galoppera på longerlina. Har även börjat protestera i ridningen på så 

sätt att han börjat resa sig.  

Ryttaren har fått rådet av många andra att hästen är i trotsålder och att hon får gå hårdare 

åt honom. Som väl är tycker hon istället att något inte stämmer och kontaktar 

sjukgymnast (mig) som skickar hästen vidare på veterinärundersökning.  

Veterinärundersökning: Ingen hälta kan ses varken rakt fram eller på böjt spår. Inga 

böjprovs-reaktioner. Däremot har hästen svårt att lyfta höger bakben och är klart 

besvärad vid högt böjprov höger sida.  

Palpation avslöjar spänningar och ömhet i ryggmuskulatur låglumbalt/ lumbosacralt 

lokalt höger sida. Vid test av segmentell rörlighet är denna nedsatt att förenad med 

obehag vid lateralflexion åt höger samt extension L6-L3. Generell (reflextest) flexion 

avslöjar att samma område lumbalt hålls plant med nedsatt rörlighet.  

Eftersom vi befinner oss på en klinik så finns möjlighet att direkt gå vidare med 

undersökningen.  

Rtg: Förändring facettled L4. Svårt att avgöra om detta handlar om en pålagring eller en 

akut inflammation.  

Ultraljud: Samma förändring syns och här ser vi att det är på höger sida. Rektalt UL ser vi 

även att disken i lumbosacrala leden inte är färdigväxt än.  

Behandling veterinärt:  Intraarticulär cortison injektion i facettled L4 höger sida med 

ledning av ultraljud.  

Återbesök till sjukgymnast 2 v senare.  

Vid återbesöket är hästen smärtfri i ryggen. Dock fortfarande ser man det ”hämmade” 

rörelsemönstret. Rehabträningen börjar med träning för hand. Hästen skall inte ha 

ryttare på ryggen på 2 mån (enl veterinär).  

Kinesiotape bukmuskulatur varje dag. Börjar med att växla med att gå promenader rakt 

fram ”powerwalk” och att gå ut 10-15 min 3 ggr /v i skogen ”blåbärsristräning”. 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning patientfall häst… 

Träningen ökas på efterhand med att lägga in olika bomövingar och efter ca 1 mån 

påbörjas longering i alla gångarter. Här provar vi ut ytterligare tapetekniker som hjälper 

hästen att hitta ett normalt rörelsemönster. Sensibilitetsstimulering höger bakben med 

”kedjorna” 5 min 3-4 ggr /v. Arbetar även korta stunder med viktmanchett i trav (0,3 kg) 

på vänster framben för att indirekt få bättre kraft ut av höger bakben. Påbörjar även 

tömkörningsträning 1 gång/vecka utförd av duktig tömkörningstränare.  

Hästen rör sig nu i alla gångarter utan problem. Har också med denna markträning lagt 

på betydligt mer muskelmassa över ryggen och kruppan.  

Återbesök hos veterinären ger klartecken för att påbörja ridträning igen. 

Första uppsittningen gör vi hemma hos mig. Efter att ha värmt upp hästen och kollat av 

rörelsemönstret ber jag ägaren sadla hästen. Detta har vi ju inte tittat på tidigare eftersom 

det inte varit aktuellt med ridning förrän nu. Det visar sig att ägaren sadlar för långt fram 

vilket medför att sadeln trycker på scapula samt hamnar i bakvikt. Vi diskuterar detta och 

lägger sadeln där den skall vara.  

När ägaren sitter upp och skrittar iväg syns det tydligt bakifrån att sadeln ”vrider sig” och 

hamnar väldigt lång ut på vänster sida. Ägaren undrar om det är hästen som trycker ut 

henne och sadeln på högersidan. Jag tycker inte riktigt att det ser normalt ut och ber 

henne hoppa av och sadla av. När man tar av sadeln och ställer på framvalvet och tittar 

uppifrån ser man tydligt att bossorna under sadeln är sneda. Den vänstra är platt och inte 

så vinklad och den högra är mer stoppad samt har en större vinkel. Detta gör att sadeln 

vrids/roterar åt höger och bakvalvet åker åt vänster. Detta i sin tur gör att den högra 

bossans kant trycker mot höger sida på ryggraden på hästen. Trycket gör att hästen 

tvingas till en ständig vridning /lateralflexion åt höger för att komma undan trycket. 

Detta kan mycket väl vara orsaken till hästens problem och förändringarna på rtg  från 

början.  

För att prova sadlade vi och red i en annan sadel som passade hästen och då rörde han sig 

rakt och satte inte över ryttaren eller sadeln åt något håll.  

Här ser man vikten att titta på hela ekipaget för att kunna hitta orsaken och lösningen på 

problemen. 

Vid datorn 

// Pernilla Stenfeldt  
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