
Travhästen nr 2 • 2008 37

iropraktik är ursprungli-
gen ett grekiskt begrepp 
med den ungefärliga bety-
delsen ”göra för hand”. En 

kiropraktor arbetar med sambandet 
mellan leder, muskler och nervsystem 
– det så kallade neuromuskuloskele-
tala systemet. 

Enkelt förklarat medför ledproblem, 
den vanligaste anledningen till kiro-
praktisk behandling av travhästar, till 
att nervsystemets signaler ut till krop-
pen påverkas. Det här kan leda till 
muskelspänningar, smärta och olater. 

Kiropraktorns arbetsredskap är 
händerna. Med hjälp av lätta tryck 
arbetar han eller hon för att försöka 
återskapa ledernas normala rörelse-

funktion. Mycket tid läggs på att jobba 
med ryggen.

– Hästens ”motor” sitter ju bak och 
ryggen har en stötdämpande funktion. 
Om ryggen är väldigt stel när kraften 
kommer bakifrån landar hästen tungt 
på frambenen, förklarar Ingebjörn 
Öyhus.

Vanliga anledningar till att en 
häst behandlas av en kiropraktor är 
exempelvis att hästen rör sig stelt, 
uppvisar någon form av exteriör 
avvikelse, har svårt att trava eller 
galoppera, backa eller lyfta en hov.

Helhetsbedömning
Ingebjörn Öyhus berättar att ett klas-
siskt scenario är att en häst kommer in 

till kliniken med någon form av stör-
ning i rörelsemönstret. 

– Till att börja med får hästen 
springa på rullmatta, eller longeras.

Ganska ofta röntgas dessutom 
hästens hals, nacke och rygg. Därefter 
samråder Ingebjörn och veterinärerna 
kring vad de ser. I de fall problemet 
är svårbedömt, exempelvis om ingen 
konkret hälta syns, tar Ingebjörn vid. 

Till att börja med ställer han upp 
hästen och studerar den noga. Bland 
annat tittar han på avvikelser i hästens 
symmetri, hur korset ser ut och om 
höger och vänster sida verkar olikar-
tade. Ingebjörn Öyhus vänder sig mot 
begreppet att många hästar har en 
”svag” och ”stark” sida.

Fingerfärdig metod 
avslöjar skador

K

Ingebjörn Öyhus är equiterapeut, inriktad på hästkiropraktik, med klinik i Rättvik. Sedan tre år  
tillbaka arbetar han också en dag i veckan på Mälaren Hästklinik utanför Sigtuna. Arbetet sker i 
nära samråd med klinikens veterinärer.
– Ingenting är viktigare än att olika kompetenser samarbetar kring hästens hälsa, menar han.
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– Jag har till dags dato aldrig träffat 
på en häst med ”normal” snedhet i 
korset, eller mer muskler på ena sidan.

Många hästägare söker hjälp först 
efter att hästen haft problem länge, 
berättar Ingebjörn. Han tror att många 
inte vet att snedhet över exempelvis 
korset signalerar att någonting är fel.

– Sedan är det inte alltid jag som ska 
behandla hästen. Ibland kan snedhe-
ten bero på exempelvis lösa benbitar 
eller andra skavanker som ska åtgärdas 
av veterinär.

Därefter palperas hästen. Med 
händer och fingrar känner Ingebjörn 
noga igenom leder och muskler för 
att söka efter spänningar, exempelvis 
muskelllåsningar. 

Reagerar olika
När Ingebjörn gjort en bedömning av 
vad som behövs inleds själva behand-
lingen. Med lätta tryck jobbar han sig 
igenom hästens kropp. Han börjar 
alltid bakifrån, vid bäckenet. Sedan 
arbetar han sig framåt via ländryggen, 
bröstryggen, halsryggen och nacken. 
Där han stöter på låsta segment bear-

betar han rörligheten med hjälp av 
olika typer av tryck med händerna. 
Bland annat vinklas händerna på 
olika sätt, utifrån kroppens anatomi. I 
behandlingen ingår också inslag av aku-
punktur. Ett antal nålar sätts för att sti-
mulera olika punkter på hästens kropp.

Efter ytterligare tre till fyra behand-
lingstillfällen, med ett par veckors 
intervaller, återkommer ofta hästens 
fulla rörlighet. Men det förekom-
mer också att en häst blir stelare och 
sämre efter en behandling. 

– Det här beror på att behandlingen 
frigjort muskelförsvaret. Akupunktu-
ren frigör det ytliga försvaret och kiro-
praktiken arbetar mer på djupet. Om 
hästen blir sämre när muskelförsvaret 
frigjorts överlämnar jag i princip alltid 
över till en veterinär. I de här fallen 
kan det bland annat handla om att 
hästen har dolda problem i leder, has 
eller knän vilket kräver veterinärvård.

Ingebjörn Öyhus beskriver det som 
att ”den nakna sanningen” visat sig. På 
ett sätt banar kiropraktorn väg för vete-
rinären, menar han, i de fall det är oklart 
vilken typ av åtgärd hästen behöver. 

En bakutspark i hagen…
Varför hästarna får den här typen 
av problem råder delade meningar 
om. Många menar att problemen i 
vissa fall är medfödda, säger Ing-
ebjörn Öyhus. Själv håller han inte 
med om det:

– Visst kan det säkert förekomma, 
men om det vore medfött skulle inte 
hästen svara på behandlingen. 

– Vad gäller äldre hästar beror det 
ofta på hältor, trauman såsom att häs-
ten fastnat eller gått omkull, alterna-
tivt felaktig utrustning och belastning. 
I många fall uppstår skador när hästen 
är väldigt liten. Titta på ett gäng ung-
hästar som under första betessäsongen 
busar i hagen. Det är lätt att en bakut-
spark leder till en bäckenrotation och 
därmed en låsning och snedhet.

En av Ingebjörns hjärtefrågor är just 
unghästar. Väldigt ofta ser han hästar 
som han uppfattar som sneda.

– Det här är väldigt tragiskt. Många 
av de här hästarna får aldrig chansen 
då de kommer att dra på sig belast-
ningsskador. 

Samtidigt, menar han, har exem-

Ingebjörn känner noga igenom halsryggen. Inte sällan är hals och nacke utsatt för låsningar.
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pelvis uppfödare och tränare som har 
många hästar inte alltid möjlighet eller 
kunskap att upptäcka avvikelser. Men 
problemet är stort, tycker han: 

– Säg att en sådan här unghäst säljs 
till en tränare som börjar köra in den. 
Om hästen är sned, av någon anledning 
ofta vid bakdelens högra sida, börjar 
den dra sig fram med vänster fram-
ben. En hälta, som ju är det sekundära 
problemet, uppstår. Hästen behandlas 
då traditionellt för framhälta medan 
det egentliga problemet exempelvis är 
bäckenrotation på höger sida.   

Sejour hos Kolgjini
Ingebjörn är utbildad via Svensk 
Hästterapeut Utbildning, HTU, och 
byggde därefter på kunskaperna via 
praktik hos olika hästterapeuter. 
Behandling av Lutfi Kolgjinis Triton 
Sund gav onekligen karriären en skjuts 
framåt. 

Privat är han amatörtränare med tre 
egenägda kallblod på träningslistan. 
Men han beskriver sig som en doldis 
i travvärlden, och vill gärna ha det på 
det sättet. 

Blygsamt berättar han om en av 
hästarna, Lome Stjernen (e. Spikeld) 
med dryga 700 000 kronor på kontot, 
som bland annat utsetts till månadens 
kallblod av Travronden. Den sexåriga 
hingsten äger Ingebjörn tillsammans 
med Roy Pettersen.

FOTNOT: En behandling hos hästkiropraktor 
kostar cirka 500-600 kronor plus moms per 
besök. I allmänhet krävs 3-4 behandlingar. 

Kiropraktik är en alternativmedicinsk 

behandling vars syfte är att återställa 

normal funktion i leder, muskler och 

nervsystem. Det hela går ut på att kart-

lägga och behandla orsaken bakom ett 

problem som visat sig. En hästkiroprak-

tor arbetar utifrån samma principer.

På humansidan anses den moderna 

kiropraktikens grundare vara kanaden-

saren David D Palmer som i slutet av 

1800-talet lade grunden för meto- 

dens teorier genom att använda 

manipulation i en specifik led för ett 

specifikt syfte.

I Sverige finns ännu ingen regelrätt 

utbildning inom hästkiropraktik, men 

i utbildningen till equiterapeut finns 

möjlighet att lära mer om metoden. 

Källor: Scandinavian College of Chiro-

practic, Wikipedia, HTU

Behandlingen påbörjas alltid bakifrån, vid bäckenet. Sedan arbetar sig Ingebjörn via länd-
rygg, bröstrygg, halsrygg och fram till nacken. 

Ingebjörn Öyhus menar att kiropraktik avslö-
jar den ”nakna sanningen”, vilket banar väg 
för antingen fortsatt kiropraktisk behandling 
eller traditionell veterinärvård.

Fakta kiropraktik

Här hittar du en 
hästkiropraktor
www.hastkiropraktik.se 

På sidan finns en förteckning över ett 

antal legitimerade hästkiropraktiker.

www.atghastklinikerna.se

På en del kliniker, exempelvis Ramkvilla 

och Åby, finns personal med utbildning 

inom kiropraktik.

Vid en kiropraktisk behandling läggs mycket 
krut på att arbeta med hästens rygg som har 
en stötdämpande funktion.
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