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Ordföranden har ordet 

Jag vill börja med att återigen tacka för förtroendet att ha blivit omvald till ordförande 

ytterligare ett år i den här sektionen. Det är ett otroligt givande arbete, ömsom vin och 

ömsom vatten, men det roligaste är alla kontakter och alla människor man träffar såväl här 

hemma som internationellt. Att sitta med i, och att ha fått sitta med i så länge, LSVETs 

styrelse är otroligt inspirerande och givande – även om man gråter blod emellanåt – att få 

vara med där allting händer och ta del av information som kommer in sporrar verkligen. 

Att få samarbeta med alla styrelsemedlemmar är lika roligt, det ger en tillfällen till att bolla 

olika saker och synpunkter där vi långt ifrån alltid är överens – men det kryddar tillvaron 

och utbytet mellan oss lik/oliktänkande kollegor är skönt att ha i ryggen när jag är ute på 

alla uppdrag som pågår. Det är ett otroligt tidskrävande arbete och vi har stora, tunga 

uppgifter att arbeta med – dessa kommer jag berätta om lite senare. 

Jag vill tacka Inger Jacobson från Luleå som kliver av styrelsen för att bereda plats för Jenny 

Persson som blivit invald – välkommen Jenny! Bara att kavla upp armarna! I höstas 

bestämde vi i styrelsen att vi skulle ändra i stadgarna och utöka antalet medlemmar i 

styrelsen med tanke på alla de uppgifter vi har att ta tag i – både på förbunds- och 

sektionsnivå. Vi är nu 11 stycken i styrelsen varav 3 suppleanter, trots detta har vi mycket att 

göra och det är svårt att få tiden att räcka till. Till vår hjälp har vi ett flertal medlemmar 

som adjungeras in för olika uppgifter, hör gärna av er om det är något ni känner att ni är 

bra på och kan bidra med! 

Jag tänkte kort beskriva det som styrelsen arbetar och har arbetat med de senaste åren. 

LSVET har gått ifrån att vara mer av en intresseförening som skulle verka för att utveckla 

djursjukgymnastiken och hela vägen till att vara en kugge i det politiska spelet som berör 

Djurens hälso- och sjukvård. 

2010 trädde lagen om Behörighet inom Djurens hälso- och sjukvård i kraft. Då trodde vi i 

styrelsen lite naivt att ”det värsta” var över och att vi nu skulle kunna ägna oss helhjärtat åt 

att arbeta ut gentemot medlemmarna. Ack vad vi bedrog oss. Det var nu det började med 

arbete i grupper tillsammans med SLU’s representanter för att få igång en vidareutbildning 

för humanyrkena. Den efterlängtade vidareutbildningen, som är ”godkändgrundande” 

kommer att starta vid SLU VT 2013. Vi fick snabbt skaffa fram representant för 

sjukgymnasterna i Veterinära ansvarsnämnden (VAN). VAN är djursjukvårdens 

motsvarighet till HSAN inom humanmedicinen.    

                     Fortsättning på nästa sida. 2 



Fortsättning av ordförande brev. 

Vi har representanter som är sakkunniga i möten med Jordbruksverket (SJV). Hit har vi vid 

ett flertal tillfällen blivit kallade för att diskutera olika frågor som dykt upp och som gäller 

sjukgymnaster och rehabilitering. Vi har uppvaktat och skapat ett gott samarbete med 

Veterinärförbundet (SVF) som gett ett ökat samarbete med LSR centralt då LSR och SVF 

båda tillhör SACO. Detta samarbete är viktigt ur en tvärprofessionell syn, veterinärerna är 

långt ifrån insatta i vad vi kan och kan tillföra, LSR har varit med vid sådant möte med 

Anna Hertting som representant tillsammans med oss. Ett ständigt flöde av remisser från 

Lantbruksdepartementet strömmar in som LSVET ska svara på. Det är i dessa remisser vi 

kan vara med att påverka, den senaste remissen som vi i skrivande stund arbetar med är 

den nya Djurskyddslagen där akupunkturen är en het potatis för oss i den 1200 sidiga 

utredningen. I denna utredning hittade vi dessutom ett sakfel där vi fick gå hela vägen till 

Lantbruksdepartementet för att få till en ändring – enligt dem första gången i historien 

som man krävt ändring i utredning – men tillsammans med Hovslagarförbundet lyckades 

vi med detta efter att ha uppvaktat både huvudutredare, lantbruksminister och 

departement. Vi har representanter till olika referensgrupper till uppdrag tillsammans 

med den övriga Djurhälsopersonalen på SJV. Här gäller det frågor som ”vem får ställa 

diagnos, vem ska få/inte få behandla och med vad, behandlingsförbudet och förtydligande 

av detta m.m.” Samtidigt ökar det internationella samarbetet och vi har representant i 

IAPTAP/WCPT som jobbar med att starta upp Veterinärmedicinen som en subgrupp 

under WCPT. Slutligen fick vi ihop 10 länder som är organiserade som vi i LSR/LSVET – det 

var vad som krävdes – och nu jobbar vi för att hitta samarbetsformer internationellt med 

kollegor.  Vi har representant i VEPRAs styrelse (Veterinary European Physiotherapy & 

Rehabilitation Ass.) som suttit med i organisationskommittéerna för internationella 

konferenser i smådjursrehabilitering – Zagreb 2010 och Warszawa 2011. Detta utöver att vi 

2009 och 2011 anordnade medlemsdagar tillsammans med SweVet, stora seminarier där det 

sista drog över 100 deltagare under två dagar – rekord i deltagarantal för SweVet som 

organisatör!  

Det här var kortfattat det vi håller på med för att djursjukgymnastiken ska utvecklas vidare. 

Som ni förstår har vi fullt upp och vi tar tacksamt emot idéer om vad ni medlemmar vill ha 

ut av ert sektionsmedlemskap utöver detta. 

 Ha en härlig sommar!     

Cajsa Ericson, ordförande. 

 

 

Vi har för närvarande problem med vår 
hemsida. Detta innebär att vi för tillfället 
inte kan uppdatera informationen där. Vi 
jobbar  på problemet och hoppas att det är 
löst inom kort 3 
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Kommande evenemang 
2012 

 

Juni: 

           8-10 73rd International Scivac  
 Congress, Rimini, Italien 

 www.scivacrimini.it 

 

          16-17  Winning ways,, 
 Liverpool, England  

 www.iceep.org 

 

          25-28  7th International  
 Conference on  
 Canine and Equine  
 Locomotion,   

 Strömsholm, Sverige 

 www-conference.slu.se/icel7 

Juli: 

          18-20 International Society for  
 Equitation Sience 2012  
 Conference 

 www.ises-uk2012.com 

 

Augusti: 

           15-18 7th International  
 Symposium on  
 Veterinary Rehabilitation  
 and Physical Therapy,   
 Wien, Österrike  
 www.admicos.com/ISVR2012 

 

          18-19 Kurs i rehabilitering med Helen 
 Nicholson 

 Örebro, Sverige 

 www.k9physio.com  

 

           21-22 Rehabilitering- Frödjupningskurs. 

 VeTa-bolaget 

 www.vetabolaget.se  
 

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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Övningsserie – Hund  1.  

Framtassarna på upphöjning. Svårighetsgrad - Lätt 

Tillvägagångssätt:  

Välj en upphöjning i lagom höjd för din hund. Det kan vara en tjockare planka, ett 

trappsteg, en pall eller liknande. Locka hunden att kliva upp på upphöjningen med 

framtassarna. Beroende på hur svårlockad hunden är kan det krävas belöning för endast 

en tass eller ett försök till att kliva upp med tassen i början. Belöna när hunden står med 

båda framtassarna på upphöjningen. Gör ca 8 repetitioner 1-2 ggr/dag. Utöka, med några 

dagars mellanrum, tiden ståendes på upphöjningen allteftersom tills hunden klarar att 

stå ca 2 sek * 8. Minska därefter antalet träningstillfällen till 1 gång per dag-varannan dag. 

Fortsätt öka tiden ståendes på upphöjningen med några dagars mellanrum. När hunden 

kan stå stadigt med framtassarna på upphöjningen i flera sekunder kan övningen 

avanceras genom att du får hunden att göra en tyngdöverföring till ena sidan genom att 

försiktigt placera en hand på hundens sida och trycka lätt. Håll en kort stund sek och 

släpp sedan efter. Viktigt att hunden förstår att den ska stå kvar. Öka på antalet 

repetitioner och durationen på tyngdöverföringarna som ovan. Durationen på 

tyngdöverföringarna kan ökas till några sekunder långa. Övningen kan även avanceras 

genom att utföra övningen med en högre upphöjning. Höjdökningen görs försiktigt 

genom att backa i tid initialt för att sedan öka på tiden som tidigare.  Höjden kan 

successivt höjas tills hunden står nästan helt upprätt på bakbenen med stöd för 

framtassarna. Övningen kan även avanceras genom att hunden får stå på en tunn madrass 

eller annat mindre stadigt underlag. Även underlaget på upphöjningen kan göras mindre 

stabilt genom att lägga t. ex. en bit madrass på upphöjningen eller byta ut upphöjningen 

mot en boll i lämplig storlek. Om upphöjningen byts ut mot en boll krävs ett annat 

förhållningssätt initialt. I början av träningen är  det viktigt att bollen ligger stabilt  

så att hunden inte kan halka av. Håll i bollen stadigt  

och avancera successivt genom  att, med några  

dagars mellanrum, försiktigt hålla bollen mindre  

och mindre stadigt. Till slut kan hunden stå med  

frambenen på bollen helt själv utan stöd från dig.  

Även här kan tyngdöverföringar användas. 

 

 
Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning övningsserie del 1. 
 

Primära muskelgrupper: 

Bakbenens extensorer och 

stabilisatorer, bogflexorer,  

frambenens stabilisatorer samt 

bålstabilisatorer. 

 

Positiva effekter: 

Ökad styrka i aktiva muskelgrupper, 

ökad bålstabilitet, stabilitet i benens 

leder, ökad balans, ökad extension i 

höft-, knä- och hasleder samt ökad 

flexion/extension i bogen beroende på 

hur hunden står. Armbågsstående kan 

ge en ökad armbågsflexion.  

 

Kontraindikationer: 

Fraktur, luxation, akuta brosk-, 

korsbands-, ligament- och 

meniskskador och akut diskbråck. 

 

Försiktigt och anpassat utförande kan 

krävas vid: 

Rörelseinskränkande sjukdom och 

skada i engagerade leder, t. ex. artros, 

L7-S1-syndrom, diskbråck, åtgärdade 

luxationer, brosk-, korsbands-, 

ligament- och meniskskador. 

 

//Jennie Häggkvist 

 
Dogs in Motion 
Martin S.Fischer and  
Karin E.Lilje 
DVD included 
ISBN 978-3-9814339-0-6 
 
 
Activate your horse´s  
Core 
Narellle C Stubbs &  
Hilary M.Clayton 
DVD included 
ISBN 978-097476701-7 

Till dig som jobbar som 

djursjukgymnast via eget företag. 

Du har väl inte glömt att teckna 

en företagsförsäkring som 

omfattar behandling av djur?  

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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Övningsserie – Hund  2.  
Bakbensstående. Svårighetsgrad – Avancerad 

Tillvägagångssätt:  

Locka hunden att ställa sig på bakbenen genom att hålla en belöning (godis/leksak) 

ovanför dess nos. Höj handen med belöning allteftersom hunden reser sig högre för att 

följa efter tills hunden står helt uppsträckt på bakbenen. Initialt belönas hunden så fort 

den står helt upprätt. Gör ca 8 repetitioner 1-2 ggr/dag. Utöka, med några dagars 

mellanrum, tiden ståendes allteftersom tills hunden klarar att stå ca 2 sek * 8. Minska 

därefter antalet träningstillfällen till 1 gång per dag-varannan dag. Fortsätt öka tiden 

ståendes med några dagars mellanrum. När hunden kan stå stadigt på bakbenen i flera 

sekunder kan övningen avanceras genom att utföras med hunden ståendes på en tunn 

madrass/balansdyna eller liknande mjukt underlag. Backa tillbaka i duration initialt för 

att sedan öka upp tiden som innan. Öka därefter tjockleken på det mjuka underlaget för 

att öka svårigheten. När hunden är riktigt duktig och stadig även på dessa underlag går 

övningen att avancera ytterligare genom att utföra med hunden ståendes på olika former 

av balansplattor. Samma tillvägagångssätt i svårighetsökning sker som innan. Variera 

mellan hårda (längre/fler repetitioner) och lätta (kortare/färre repetitioner) pass under 

veckan för att tillåta återhämtning. Övningen kan även förenklas genom att ge hunden 

stöd under frambenen. Ta ett mjukt tag under hundens armbågar och lyft framdelen så 

långt hunden klarar av. Låt hunden hålla balansen själv i största möjliga utsträckning. Det 

kan krävas två personer för detta; en som ger stöd och en som belönar. Öka tid och 

svårighetsgrad som ovan. 

Primära muskelgrupper: 

Bakbenens extensorer och stabilisatorer  samt bålstabilisatorer. 

Positiva effekter: 

Ökad styrka i aktiva muskelgrupper, ökad bålstabilitet, stabilitet                  

i höft-, knä- och hasleder, ökad balans och ökad extension i höft-,         

knä- och hasleder. 

Kontraindikationer: 

Fraktur, luxation, akuta brosk-, korsbands-, ligament- och meniskskador och akut 

diskbråck. 

Fortsättning på nästa sida 
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Redaktionens ord 
  

Det ni sitter med i er hand/läser på 

skärmen är ett resultat av flera 

styrelsemedlemmars engagemang 

och som vi beslöt att testa under ett 

möte i höstas. Vi tänker satsa på två 

större utskick per år med ett större 

och bredare innehåll och inte bara 

information. Det här är vårt försök 

till detta och i kommande nummer 

– som kommer ut i höst – efterlyser 

vi medlemmarnas erfarenheter och 

bidrag. Vi önskar också få feedback 

och tips om vad ni vill att utskicket 

skall handla om och innehålla. Hör 

av er om detta till 

israelsson.martina@telia.com  

 

Fortsättning av övningsserie del 2. 

Försiktigt och anpassat utförande kan 

krävas vid: 

Rörelseinskränkande sjukdom och skada i 

engagerade leder, t. ex. artros, L7-S1-syndrom, 

diskbråck, åtgärdade luxationer, brosk-, 

korsbands-, ligament- och meniskskador. 

//Jennie Häggkvist 

Årsmötet 2012 
 

Årsmötet gick i år av stapeln den 21 april. Ett 20-

tal deltagare samlades därför på djursjukhuset i 

Jönköping för en lärorik dag. 

Dagen startades med härliga diskussioner kring 

sjukgymnastisk undersökning på hund, med 

bland annat praktisk gånganalys. 

Diskussionerna fortsatte kring vanliga skador 

och sjukdomar samt dess  rehabilitering. 

Klimatet var öppet och många intressanta frågor  

kom upp och besvarades.  

Lunchen kom och årsmötet började, beslut togs 

och fjolåret lades till handlingarna.  Protokoll 

kommer  att publiceras senare. 

Efter mötet tog veterinär Sara Nyman talarstolen 

i besittning och gick igenom  anatomi och 

skador i hästens mun. Flera förvånades nog över 

hur otroligt känslig en häst är i munnen för små 

sår och annan påverkan.  Diskussioner kom 

därför kring hur huvudlag, bett och nosgrimma 

påverkar hästens mun. Samt hur man går vidare 

när man märker att hästen har problem med 

munnen.  
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Patient fall Häst  ”frambenshälta” 
17-årig hopphäst som tävlar 1.20-1.30m blir i okt.-11 plötsligt halt under ett träningspass 

höger fram (HF). Har sommaren/hösten -10 blivit op. för en griffelbensfraktur HF. 

Kommit tillbaka efter den skadan utan större bekymmer och var på tävlingsbanan igen i 

maj -11. Fungerade bra under sommar och höst fram till okt. då han plötsligt blev halt 

igen. Veterinär konstaterar 2 –gradig hälta HF. Rtg:u.a. Bedövning av carpus släcker 

hältan till ca ½ grad. Behandlas med ledinjektion. På återbesöket är hästen fortfarande 

nästan 2 grader halt. Beslut tas att magnetröntga hästen på klinik i Danmark. Detta 

genomförs i början på februari. MR visar en ökad mängd ledvätska i carpus samt 

carpalsenskidan HF. Detta behandlas med cortisoninjektion. Hästen sätts igång enl. 

program av veterinär under feb, mars. I slutet på mars blir jag kontaktad av veterinären 

som varit på återbesök och noterat en kvarstående hälta (1/2 grad). Hästen är igång och 

rids i alla gångarter och skall börja arbeta på böjt spår. Har även fått besked att börja 

hoppa i maj. Vet. noterar att hästen adducerar HF vid skritt och trav på rakt spår och att 

det finns en svag muskelatrofi av bogmuskulaturen. På böjt spår syns hältan tydligast i 

höger varv. Ryttaren får rådet att rida i vänster varv och att göra skänkelvikning åt höger.  

Jag träffar hästen i början på april.  Ägaren berättar att hästen nog alltid gått ”på linje” och 

add. frambenen, både höger o vänster. Ägaren har också noterat att den tappat 

muskulatur uppe vid manken och över skulderbladet ffa höger sida.  

 

Vid inspektion i vila kan man notera att hovformen avslöjar att mer belastning lagts på 

lateralsidan av hoven HF. Tendensen finns även på VF. Hypotrofi av m.infra- och 

supraspinatus höger sida. Dock ej i den grad att misstanke om perifer nervskada finns.  

Inspektion i rr. Skritt vid hand: Ser tendensen till att adducera och lägga belastningen på 

lateralsidan av hoven. Detta sker bilat. men är  

tydligast på HF.  

Inspektion med ryttare: Rörelsestörningen HF syns tydligt i trav rakt fram och i höger 

varv. Hästen tar ej ut steget utan avslutar svängfasen tidigare och sätter ner  

foten. I vänster varv är hästen u.a. I galopp upplever ryttaren att hästen ”lutar inåt” i 

höger varv. Vid undersökning/palpation finner man en mycket spänd  

och palp.öm trapezius caudala del samt m.long. Dorsi caudalt scapula samt i sadelläget 

höger sida. Undersökningen i övrigt U.a.                  

  

     fortsättning på nästa sida            
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Fortsättning patientfall häst 

 

Beslutar att försöka stabilisera bogleden genom att tejpa m.infra- supraspinatus samt 

m. biceps brachii.  

 

Gör detta och tar ut hästen med ryttare igen.  

Hästen tar nu ut svängfasen helt och går helt rent.  

Ryttaren som tidigare inte känt ojämnheten så  

tydligt känner nu en stor skillnad.  

Planen blir att hästen från nu alltid skall vara tejpad  

vid arbete tills att den kan stabilisera bogleden på  

egen hand. (Skall inte påbörja hoppning förrän den  

är stabil och redo för det). Den skall även träna  

stabilisering på balansdyna och stim. infra- o  

supraspintus med NMES korta pass dagligen.  Man  

kan fundera på om hästen vid griffelbensbrottet  för  

ca 1,5 år sedan (som tog ett tag att upptäcka) börjat  

kompensera rörelsemönstret och belasta benet snett. Sedan resulterar detta i en 

ledinflammation i carpus och senskida som behandlas. Detta hade med stor 

sannolikhet kommit tillbaka utan analys av övriga strukturer.  Eller är det tvärtom...? 

 

Eftersom ryttaren inte kände ojämnheten som syntes tydligt från marken kan man 

undra om hästen gått på detta sätt länge. (Ryttaren är rutinerad och duktig). Här skulle 

man som sjukgymnast vilja komma in i processen långt tidigare. Eftersom hästen precis 

har börjat med sina övningar har vi ju ännu inte sett något resultat. Kan vara läge att 

följa upp vid ett senare utskick.  

    

   //Pernilla Stenfeldt  

Hösten 2012 kommer LSR under årets kongress troligtvis rösta för ett namnbyte 

från sjukgymnast till fysioterapeut. Båda titlarna är tänkta att namnskyddas. 

Detta innebär att inga andra än legitimerade sjukgymnaster får kalla sig för 

någon av titlarna. LSVET håller just nu på att sammanställa en lista med 

människor som idag kallar sig fysioterapeuter. Detta behöver vi hjälp med. Vet ni 

någon eller några som kallar sig fysioterapeuter på djur, maila då till Jennie H på 

jenniehaggkvist@hotmail.com 
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Akupunktur- 
kurserna i 
Luleå 

Deltagarna under 2012 med hund 
inriktning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna med inriktning mot 
häst 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder delade av Inger Jacobsson 

För andra gången startade 
våren 2012 
akupunkturkurser för 
sjukgymnaster med 
inriktning mot hund 
respektive häst. De fyra 
kurserna som tidigare 
fanns har nu blivit två lite 
större kurser och 
deltagandet har varit stort. 
Som föreläsare även i år har 
våra rutinerade 
sjukgymnaster ställt upp 
tillsammans med 
veterinärer från 
Gammelstads djursjukhus i 
Luleå samt vår 
internationella  kollega 
veterinären Sabine Mai från 
Österrike.  

Det är roligt att se att så 
många visar intresse och 
utbildar sig. Det stärker vår 
ställning inom 

djursjukhälsovården. 

 
LSVET har en egen sida på 
Facebook för LSVETs 
medlemmar. 
Vill du vara med? 
 
Gilla oss då på: 
www.facebook.com 

LSVET kommer under hösten anordna lite 
utbildningar för våra medlemmar. En på 
häst och en på hund. Har du några förslag 
på vad en sådan kurs ska innehålla? Hör då 
av dig till:  
Israelsson.martina@telia.com för hund och 
Pernilla.stenfeldt@telia.com för häst 
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Patientfall hund ”diskbråck” 
Dansk-Svenskgårdshundstik född 2002 kommer in med remiss. Hunden har trillat när 

den försökt hoppa upp i djurägarnas säng. Efter händlesen visar huden mycket smärta 

och  är paretisk i sina bakben. Misstänkt diskbråck. Inremmitterande veterinär avråder 

operation och rekommenderar konservativ behandling och avlivning om hunden blir 

sämre. 

Vid veterinärundersökning hos oss visar röntgenbilderna på normala förhållanden, MRI 

inte tillgängligt på klinik. Hunden får inte med sig bakbenen i förflyttningar, ingen 

proprioception bilat. Kan inte stå på benen utan sjunker ihop. Reflexer kollas och är utan 

anmärkning, förutom withdrawal reflexen som är kraftigt nedsatt. Har avföring men 

kissar inte. Hunden smärtlindras och läggs in för vila. Hunden är dock mycket stressad 

och orolig så det blir inte mycket till vila. Rastas med stöd under magen.  

Dag 2.  

På morgonen vid undersökning är hunden något försämrad jämfört med dagen innan. 

Proprioceptionen är fortsatt frånvarande och nu även analreflexen. Djurägarna kommer 

på besök vid lunch och då mår hunden bättre, mer rörlig än dagen innan. Kan stå men 

sjunker ihop direkt. Ingen urinering sedan olyckan. Rastas med stöd under magen. 

Veterinären fortsätter med smärtlindrande behandling. 

På eftermiddagen får hunden sin första akupunkturbehandling. Hund mycket vaksam i 

början och orolig. Punktval: BL 22,23,24,26 bilat och BL 60 sinister. Punkter väljs efter 

smärtreaktion och efter misstanke på vart det misstänkta diskbråcket sitter. Nålarna fick 

sitta 20 min och då hunden inte låg stilla utan rörde sin mycket stimulerades nålarna 

spontant. Efter akupunkturbehandlingen får hunden lite ståträning och hunden rastas 

sen med stöd under magen. Under rastning kissar hunden för första gången.  

Dag 3.  

Lite starkare idag, höger bakben bättre än vänster. Hunden kan nu stå på sina ben, 

sjunker efter en kort tid. Ingen palpationsömhet vid palpation rygg. Ingen 

proprioception, men analreflexen har kommit åter. Withdrawal reflexen starkare än 

tidigare. Ingen urin sedan akupunkturbehandlingen under gårdagen. Avföring som 

normalt, svårt att stå still bara. Rastas med stöd under magen.  

Akupunktur och ståträning som föregående dag. Kissar även efter denna behandling. Får 

därför åka hem. Husse och Matte bor ett par timmar bort så de har långt att åka för att 

hälsa på hunden. 

Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning patientfall hund 

Dag4.  

Fortsatt ingen proprioception, withdrawal bättre, framförallt höger bak. Kissat hemma 

men inte så ofta som normalt. Har svårt att stå och kissa, välter nästan. Rastas fortsatt 

med stöd under magen. Hunden står bättre och bättre. 

Akupunktur och ståträning som tidigare, hund lugnare idag.   

Dag 9.  

Hunden har varit hemma i några dagar och djurägarna tycker att det går framåt. 

Hunden kissar nu normalt och har normal avföring. Ute ca 5minuter 4 gånger om 

dagen, rastas med stöd under magen. Ingen proprioception vid test men hunden 

placerar sina tassar korrekt i stående och gående. Djurägarna ska prova att gå utan stöd 

under magen, då den nästan hindrar hunden mer än den hjälper den. 

Akupunktur och ståträning som tidigare. Hund lugn idag och ligger stilla, stimulerar 

därför nålarna lite efter 10 min. 

Dag 16. 

Hunden har nu fått börja gå lös ute på gräsmattan utan stöd under magen. Djurägarna 

har provat på olika kombinationer av stöd och kommit fram till att hunden går bäst så 

här. Ute ca 10-15 minuter 4 gånger om dagen. Hunden har hittat en gångstil som gör att 

den tryggt och effektivt kan ta sig fram. Passgår men sjunker inte ihop någonting. 

Hunden står numer även stilla vid urinering och avföring. Fortsatt ingen 

proprioception men hunden placerar hela tiden tassarna korrekt vid gång och i 

stående.  

Akupunktur som tidigare, en stimulering efter 10 min.  

Då hunden kommit igång med gången och urinering m.m. är normalt väljer vi att 

avsluta akupunkturbehandlingen här. Hunden reagerade lite extra på nålsättningen nu 

sista gången och då djurägarna har långt att åka känner vi att vi gjort vad vi kan. 

Hunden kommer nu fortsätta sin rehabilitering närmre hemmet med träning i vatten.  

  

Kanske hade vi fått igång hunden ännu mer och fått en bättre gång om vi fortsatt 

akupunkturen, lika så kanske vi hade fått igång proprioceptionen. Om detta kan vi bara 

spekulera. Då hunden nyligen är avslutad vet jag inte hur det fungerat med vatten 

träningen, de har nog bara precis provat första gången. Vad jag vet är att hunden mår 

bra och fungerar hemma. Djurägarna tycker att hon ständigt förbättras, aktiv vila 

fortsätter någon vecka till. 
  

  // Martina Israelsson 
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Innehåll: 

•Neurodynamik/nervmobilisering på hund 

•Undersökning och behandling enligt OMT 

•Triggerpunktsbehandling 

•Senaste rön om artros 

 

Var: Örebro, veterinärkliniken Annalysen. 

När: 18-19/8 2012. 2 dagar. 

Pris: 4600 kr + moms. LSVET medlemmar får 10% rabatt om du anmäler före 15/6. 

Lärare: Dr Helen Nicholson, sjukgymnast inom veterinärmedicin och författare.  

 

Anmälan sker till Johan Merler, Schakalen Fysioterapi. E-Post: johanmerler@hotmail.com 

Upplysningar lämnas på tele 070-2444123 eller via e-post. 

Kursspråket är engelska men goda möjligheter till översättningshjälp finns.  

 

Obs! Anmälan är bindande!  

 

Kursen omfattar två heldagar med neurodynamisk undersökning och behandling på hund. 

I kursen ingår även omfattande undersökningsmetodik av rörelseapparaten enligt 

ortopedisk manuell terapi med tekniker baserad på australisk OMT som skiljer sig något 

mot vår skandinaviska. I kursen får du även lära dig triggerpunktsbehandling samt senaste 

forskningsrön och behandling av artros. Kortare avsnitt om intensivvårdsbehandling tas 

även upp. Kursen har stor del praktiska moment. Kursmaterial ingår. 

Helen Nicholson från Australien, har doktorerat i sjukgymnastik inom veterinärmedicin. 

Hon föreläser samt ger utbildningar runt hela världen. Helen är även författare till ett 

kapitel i boken ”Animal Physiotherapy Assessment, Treatment and Rehabilitation of 

Animals”. Helen har egen praktik inom veterinärmedicin hemma i Australien. 

Mer om Helen hittar du på www.k9physio.com 

Helen är inte ofta i Europa och ännu mer sällan i Sverige så missa inte detta unika tillfälle! 

 

 

 
 

Kurs i veterinärmedicin för 
hund med Dr Helen Nicholson 

mailto:johanmerler@hotmail.com
http://www.k9physio.com/


Övningsserie häst del 1. 
Mobiliseringsövningar 
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Följande övningar syftar till att stimulera den aktiva rörligheten i övre mellersta och nedre 

delen av cervikalen. 

  

Övningarna bör göras på halkfritt och plant underlag. Stå nära hästen när du utför 

rörelserna, men på ett sådant sätt att du kan komma undan från hästen om nödvändigt. 

Se till att du själv står med bra balans, och god hållning, böj dina knän, spänn magen och 

sträck på din rygg. Börja varje övning  med hästen stående i bra balans. Hästen flyttar ofta 

ett ben under övningarna för att bibehålla   balansen. Observera hästens huvudposition, 

kroppshållning och andra reaktioner. Om hästen visar obehag, motvilja eller försöker 

komma undan, avbryt och låt hästen slappna av innan du fortsätter övningarna. Använd 

ex en morot för att locka hästen, använd handskar och håll fingrarna slutna. 

  

Kontraindikationer inkluderar ataxia, balansnedsättning. Onormalt rörelsemönster 

kan vara tecken på underliggande besvär som bör utredas av veterinär såsom ihållande, 

tydlig begränsning av rörelseomfånget under mobiliseringsövningarna, uppenbar ovilja 

eller om hästen upprepade gånger tappar balansen. Det är normalt för hästar att dom 

flyttar ett ben under övningarna för att hålla balansen, speciellt i inlärningsfasen. 

  

Övning 1. Haka till bröst. Flexion av övre och mellersta cervikalen. 

  

Försök få hästen att hålla huvudet rakt. Uppmuntra hästen att hålla stretchen med 

rundad nacke några sekunder. Gradvis be hästen komma närmare bröstet för att öka 

böjningen i övre och mellersta delen av nacken genom att dra godbiten längre bakåt. 

När basen av halsen är tillräckligt flekterad påverkar det även bröstregionen (se bild 3) 

 

 1         2            3 

 

        

 

 

 

 
 
 

Fortsättning på nästa sida 
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 Fortsättning övningsserie häst 

 

Övning 2. Haka till carpalled Flexion av nedre och mellersta delen av cervikalen. 

 

Hästen står med frambenen tillräckligt mkt isär för att  huvudet skall kunna komma 

mellan carpus. 

Locka hästen ner mot carpallederna och låt den hålla positionen några sekunder. 

Gradvis öka rundningen genom att dra godbiten längre bakåt mellan carpallederna. 

En del hästar, speciellt de med kort hals, böjer ett eller båda knäna när huvudet passerar 

carpus. Det här är inte ett problem, såvida hästen inte luras för att undvika att böja på 

nacken tillräckligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Övning 3 Haka mellan kotorna. Flexion av nedre delen av cervikalen. 

 

Hästen står tillräckligt brett med frambenen för att huvudet skall kunna passera mellan 

kotorna. 

Locka hästen ner mot kotorna och använd lockbete så hästen håller positionen några 

sekunder. 

Gradvis öka rundningen genom att dra lockbetet längre bakåt. 

När basen av halsen är tillräckligt flekterad, påverkar det även bröstregionen. 

Dessvärre syns inte detta på dessa bilder 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning övningsserie häst 

 

Övning 4 Sidoböjande övning. Haka till sadelgjorden. Stimulerar sidoböjning av hela 

cervikalen. 

 

Stå vid skuldran, med ryggen mot hästen. 

Locka hästen mot nedre delen av sadelgjordsområdet så hela nacken böjer sig försiktigt 

runt dig. 

Använd din kropp så hästen rundar halsen utan att böja för skarpt vid basen. 

Håll positionen några sekunder - det kan vara en hjälp att lägga ett mjukt tryck mot 

utsidan av hästen hals. 

Hästen skall ej rotera i nacken under övningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övning 5 Haka till sidan. Stimulerar sidoböjning av cervikal-och thorakalcolumna. 

 

Stå bakom skuldran med ryggen mot hästen. 

Locka hästens nos längs sidan i riktning mot hasen. Halsen skall runda sig runt din 

kropp utan att bilda ett för kraftigt veck vid basen. 

Håll positionen några sekunder – det kan vara en hjälp att lägga ett mjukt tryck mot 

utsidan av halsen med din fria hand. 

 

 

// Lena Weber 

 

 

 

 


