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Felaktiga 
benställningar 

algus- och varusställning av benen hos föl är 
relativt vanligt förekommande.  Vid valgus-
ställning är benaxlarnas vinkelspets riktad 

medialt och vid varusställning lateralt (Fig. 1). En 
viss rotationsställning av benen ingår alltid (utåtrota-
tion vid valgus och inåtrotation vid varus). Vinkel-
ställningar, som oftast utgår från karpus, tarsus eller 
kotledsregionen, kan förekomma både som ett med-
fött och som ett förvärvat tillstånd.

Syftet med denna artikel är att presentera en 
kortfattad översikt beträffande etiologi, diagnostik, 
behandling och prognos vid vinkelställningar av 
benen hos föl.  

Etiologi
De etiologiska faktorer som ligger till grund för 
uppkomsten av vinkelställningar hos föl är till stor 
del okända. Etiologin anses vara multifaktoriell där 
både pre- och postnatala faktorer inverkar. Prenatala 
faktorer inkluderar intrauterin felställning, ofull-
ständigt förbenade karpal- och tarsalben, slappa 
stödjevävnader runt lederna, placentit och olika hor-
monella obalanser. Snabb tillväxt, tillväxtzonrubb-
ningar och överbelastning på grund av kraftig hälta 
på det motstående benet är postnatala faktorer som 
kan leda till vinkelställningar. De exakta patogene-
tiska förhållanden som ligger bakom dessa faktorer 
är dock inte helt kartlagda.  

Diagnostik av vinkelställningar
Diagnostiken innefattar inspektion, manipule-
ring av benet eller benen och i många fall röntgen. 
Vinkelställningar är lätta att observera vid en kli-
nisk undersökning. Det är dock nödvändigt att den 
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Felaktiga benställningar hos föl är ganska vanliga. Det finns olika orsaker till varför fölen 
drabbas och problemet kan uppstå både under fosterstadiet och efter födseln. Ibland 
krävs inte mer behandling än kontrollerad motion för att komma tillrätta med problemet, 
i andra fall kan det krävs mer omfattande åtgärder eller kirurgiska ingrepp.
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Ofta föds fölen korrekta men felaktiga benställningar är relativt 
vanliga. Men det finns hjälp att få – ibland krävs inte mer än 
kontrollerad motion, i andra fall operation. FOTO: KlangRoger
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undersökande veterinären har kännedom om den 
normala benställningen hos föl av olika åldrar för att 
kunna göra en korrekt bedömning. Behandlingen ska 
sedan inriktas på att uppnå en för åldern passande 
benställning. Speciellt ska man vara uppmärksam 
på att nyfödda föl normalt sett har en lindrig grad av 
valgusställning vid karpus som successivt går tillbaka 
inom loppet av det första levnadsåret.  

Nästa steg i den diagnostiska utredningen är mani-
pulering av benet i syfte att avgöra om vinkelställ-
ningen kan lägerättas. Detta är ett viktigt kliniskt 
test som möjliggör indelning av vinkelställningarna 
i två kategorier beträffande den vidare diagnosti-
ken och behandling. Om vinkelställningen med 
lätt manuell manipulering kan lägerättas är orsaken 
vanligtvis slappa stödjevävnader runt lederna eller, 
mer sällsynt, ofullständigt förbenade karpal- och/
eller tarsalben. Om däremot inte vinkelställningen 
går att lägerätta med manipulering är orsaken oftast 
asymmetrisk tillväxt i skelettet (tillväxtzon och/eller 
epifys). Obehandlade fall av ofullständigt förbenade 
karpal- och tarsalben går inte heller att lägerätta 
manuellt efter bara ett par veckor.  

Röntgenundersökning är en viktig del av utred-
ningen av många vinkelställningar eftersom metoden 
gör det möjligt att bestämma benaxlarnas skär-
ningspunkt och kontrollera karpal- och tarsalbenens 
förbeningsgrad. Det är vår uppfattning att inte alla 
föl med vinkelställningar behöver röntgas. Vi rekom-
menderar röntgenundersökning av nyfödda föl med 
vinkelställning av karpus och/eller tarsus eftersom 
tidig upptäckt och behandling av ofullständigt för-
benade karpal- och tarsalben har stor betydelse för 
prognosen (se avsnitten nedan om terapi respektive 
prognos). Dessutom rekommenderar vi röntgenun-
dersökning av föl med icke-manipulerbara vinkel-
ställningar som inte svarat på konservativ behandling 
och där kirurgisk korrektion planeras. Därför bör 
diagnosen inte ställas enbart med hjälp av röntgen 
utan den ska alltid baseras på en noggrann klinisk 
undersökning eventuellt kompletterad av en rönt-
genundersökning.

Olika behandlingsmetoder
Avsaknaden av kontrollerade, kliniska studier beträf-
fande behandlingen av vinkelställningar hos föl har 
medfört att de i litteraturen angivna behandlingsme-
toderna oftast baseras på empiri. De i denna artikel 
omtalade tillvägagångssätten och behandlingsmeto-
derna grundar sig på litteraturen och författarnas kli-
niska erfarenhet. Vi använder termerna lindrig, mått-
lig och kraftig vinkelställning som definieras som < 
10°, 10-20° respektive > 20° felställning av benet.

Hos de flesta nyfödda föl med lindriga till mått-
liga vinkelställningar krävs ingen särskild behandling 
utöver kontrollerad motion. Den vanligaste orsaken 
är slappa stödjevävnader runt leden i fråga. Fullstän-
dig boxvila är enligt vår uppfattning inte att rekom-
mendera. Daglig vistelse i en sjukhage som tillåter 
fölet att röra sig under relativt kontrollerade former 
verkar stärkande på de slappa vävnaderna och full-

ständigt kliniskt återställande uppkommer i regeln 
inom 2-4 veckor. Rör det sig däremot om kraftiga 
vinkelställningar på grund av slappa stödjevävnader 
runt leden behövs andra åtgärder. Sådana föl är i 
behov av någon form av stödbandagering utöver kon-
trollerad motion enligt ovan. Ett stödbandage kan 
utformas på olika sätt. Man kan använda ett bandage 
med en stödskena eller ett cirkulärgips. Fördelen 
med en stödskena framför gips är att man relativt 
enkelt kan växla mellan perioder med och utan stöd 
vilket vi tycker snabbar på återställandet (man kan 
till exempel låta fölet gå utan bandage på dagen och 
enbart ha benet bandagerat på natten).

Rör det sig om ofullständigt förbenade karpal- 
och tarsalben går behandlingen ut på att med hjälp 
av ett stödbandage hålla benaxeln i korrekt läge 
medan förbeningsprocessen pågår vilket normalt tar 
2-4 veckor. Hålls inte benaxeln i korrekt läge kom-
mer karpal- och tarsalbenen att förbena i kilformat 
tillstånd med permanent vinkelställning till följd. 
Använder man cirkulärgips måste detta bytas med 

Ordlista
Medialt = insidan på benet
Lateralt = utsidan på benet
Metakarpus = skenbenet
Valgus = utåtvriden snedställning (”kobent”)
Varus = inåtvriden snedställning (”hjulbent”)
Tibia = skankbenet
Karpus = framknät
Tarsus = hasen
Tarsal = hörande till hasen
Pre- och postnatala = före och efter födseln
Etiologi = sjukdomsorsak
Intrauterin = i livmodern
Radius = underarmsbenet
Empiri = som bygger på erfarenhet 
(i motsats till vetenskap)
Placentit = livmoderinflammation
Patogeniska faktorer = sjukdomsutlösande faktorer  
Proximalt = uppåt på benet
Periostlyftning = benhinnesnitt
Distalt = nedåt på benet
Dorsopalmara/plantara röntgenbilder = röntgenbil-
der tagna framifrån på framben resp. bakben 

Ett 8 månader 
gammalt föl med 
valgusställning 
av det vänstra 
framknät.
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10-14 dagars intervaller på grund av föls relativt 
snabba tillväxt. Som alltid vid ingipsning måste 
uppkomsten av skavsår kontrolleras minst 1 gång 
dagligen (tecken på detta är hälta och svullnad över 
gipset).       

Vinkelställningar som uppstår på grund av 
asymmetrisk tillväxt i skelettet drabbar oftast föl 
i ålderskategorin två veckor till sex månader, men 
kan ibland även vara medfödda. Stödbandage med 
skena eller cirkulärgips bör inte användas i dessa fall 
eftersom risken för djupgående skavsår är mycket 
stor. Likaså bör olika specialdesignade ortoser (stöd-
skenor som tillåter normal ledfunktion) användas 
med återhållsamhet. Det är vår uppfattning och 
erfarenhet att lindriga vinkelställningar svarar bra på 
vistelse i sjukhage utan annan form av behandling. 
Måttliga vinkelställningar behandlas med vistelse 
i sjukhage och verkning/skoning som syftar till att 
korrigera vinkelställningen genom att korrigera 
rotationen som alltid ingår. Detta uppnås genom att 
skapa en lindrig obalans i hoven antingen med hjälp 
av raspning, plastning eller placering av en limmad 
plastsko som är utlagd på medialsidan (valgus) eller 
lateralsidan (varus). Används limmade plastskor är 
det oerhört viktigt att skoningsperioden inte översti-
ger två veckor. Detta för att undvika uppkomsten av 
en deformerad hov. Kraftiga vinkelställningar samt 
lindriga/måttliga vinkelställningar, som inte svarat 
på behandlingen ovan, bör opereras.  

Två kirugiska principer
Det finns två kirurgiska principer för hur man kan 
påverka tillväxten i skelettet vid valgus- och varus-
ställning. Dels finns en tillväxtaccelererande metod, 
dels olika tillväxtbromsande metoder. Gemensamt 
för metoderna är att ett lyckat resultat förutsätter 
att operationen utförs i god tid innan tillväxtpoten-
tialen avtar för den aktuella. Generella åldersgränser 
är svåra att ange, men som tumregel kan man utgå 

från att förutsättningarna för ett optimalt resultat är 
bäst om operationen utförs före fyra månaders ålder 
när det gäller karpal- och tarsalvinkelställningar 
respektive två månaders ålder när det gäller vinkel-
ställningar i kotledsregionen. Kirurgisk behandling 
kan utföras senare, men resultaten är då varierande.  
Postoperativt är kontrollerad motion och verkning/
skoning tills normal benställning uppnåtts en inte-
grerad del av behandlingen.  

Den tillväxtaccelererande metoden kallas perio-
stlyftning och är ett enkelt ingrepp utan risk för 
överkorrigering. Den exakta mekanismen som lig-
ger bakom periostlyftningens tillväxtaccelererande 
effekt är okänd, men man räknar med att minskad 
spänning över tillväxtzonen spelar en roll. En nyli-
gen publicerad experimentell studie pekade på att 
periostlyftning inte var effektivare än konservativ 
behandling när det gällde korrigering av valgusställ-
ningar vid karpus. Studien har medfört att periost-
lyftning har ifrågasatts. Det är dock vår uppfattning 
och erfarenhet att många kliniska fall, som inte sva-
rat på konservativ behandling, snabbt kan korrigeras 
med hjälp av periostlyftning. Hur som helst kan stu-
dien komma att ändra periostlyftningens status som 
den vanligaste operationsmetoden.

De tillväxtbromsande metoderna innefattar pla-
ceringen av ett implantat tvärs över tillväxtzonen på 
benets konvexa sida. Implantatet bromsar tillväx-
ten temporärt och måsta tas bort så snart normal 
benställning uppnåtts eftersom för sent borttagande 
leder till överkorrigering av vinkelställningen. Tekni-
ken rekommenderas vid kraftig vinkelställning och 
hos lite äldre föl med minskad tillväxtpotential.

  
God prognos i många fall
Vid korrekt behandling är prognosen god för de flesta 
vinkelställningar. Förhållanden som för sent insatt 
behandling eller kraftig grad av ofullständig förbening 
av tarsalbenen påverkar prognosen negativt.

1. Röntgenbild av det 
högra framknät på ett 
nyfött föl med valgus-
ställning.  Notera de 
ofullständigt förbe-
nade karpalbenen.

2.Samma föl som i 
figur 2, tre veckor se-
nare.  Ett cirkulärgips 
som hållit karpus i kor-
rekt läge har möjlig-
gjort normal förbening 
av karpalbenen.   

3. Postopertiv rönt-
genbild som visar ett 
tillväxtbromsande im-
plantat som placerats 
i anslutning till den 
distala tillväxtzonen i 
radius.      
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