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Sänder i realtid
Undersökningen går till så att man har 
en sond med en videokamera på, som 
förs ner i hästens hals via näsborren, och 
som fästs via en specialgrimma, upp 
över hästens nacke och till en särskild 
väska som fästs i vagnen (när galoppö-
rer undersöks sitter utrustningen fast i 
en vojlock, reds anm). I väskan finns en 
videobandspelare, som spelar in hela 
förloppet, och även sänder till en moni-
tor som veterinär och tränare kan titta 
på medan hästen travar. 

Efteråt kan man analysera filmen 
i lugn och ro, och genom ett inbyggt 
räkneverk i utrustningen vet man hur 
många minuter som har förflutit sedan 
kameran sattes på, och kan därmed 
avläsa var i arbetet hästen befinner sig.  
Givetvis syns det också på filmen att det 

medan  hästen arbetar i maxtempo. 
Tekniken är utvecklad i Frank-

rike, av veterinärerna Louis-Marie 
 Desmaizieres och Arnaud Duchene, 
vid en klinik i Toulouse. Utrustningen, 
som endast säljs – eller i vissa fall lea-
sas ut – till veterinärer kostar cirka 
800 000 kronor, även om det finns 
billigare varianter. Tekniken används 
av ett par-tre andra veterinärer i Sve-
rige och totalt på ett 15-tal kliniker i 
Europa. 

Tekniken är med andra ord inte bil-
lig, men Anders Ekfalk berättar att han 
snabbt fått igen pengarna eftersom 
behovet är stort. Han hade kalkylerat 
med 50 halsundersökningar det första 
året – men det blev 200. 

– Nu har jag köpt en utrustning till, 
säger Anders Ekfalk. 

För två år sedan började 
 Anders Ekfalk, som första 
veterinär i Sverige, att använda 
videoendoskop vid halsunder-
sökningar. Han är fortfarande 
tämligen ensam om metoden, 
och patienterna blir allt fler. 
– Luftvägsproblem hos hästar 
ökar ständigt, säger han. 

idigare har man varit hän-
visad till att ha hästarna på 
löpband, eller låta dem göra 
ett snabbjobb först och titta 

dem i halsen snarast efteråt, men nu 
kan man alltså se hela förloppet ”live” 

Kolla hästens hals 
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råder en ökad aktivitet i hästens hals 
vid ökad ansträngning. Många av de 
bekymmer som kan uppstå i en hästs 
hals syns bara vid maximal ansträng-
ning – kanske på upploppet när hästens 
behov av syresättning är som störst. 

Bättre diagnos – bättre resultat
– Jag har längtat i många år efter en 
sådan här utrustning, säger Anders 
Ekfalk, som har sin praktik på Solvalla 

och som har över 20 års erfarenhet av 
att operera hästhalsar. 
– När jag började operera halsar fanns 
det bara en diagnos och en operations-
metod, nu finns det fem olika diagno-
ser (se faktaruta) och det gör att det 
är lättare att anpassa operationen och 
därmed få ett bättre resultat efteråt. 
Det allra vanligaste felet är felläge av 
mjuka gommen. 

Det som kan gå fel i en hästhals vid 

maximal andning är bland annat att 
struplocket ställer sig upp, helt eller 
delvis, att något av (eller båda) stäm-
banden drar sig inåt, eller att det finns 
ett slemhinneveck som drar sig uppåt 
över gommen och blockerar, och i 
samtliga fall påverkar det lufttillförseln 
till hästens luftstrupe på ett negativt 
sätt, då öppningen dit blir väsentligt 
trängre, just när den behöver vara som 
störst. 

I allvarliga fall blir hästen nästan 
”strypt”, och då är det ju inte så kon-
stigt att den är ovillig eller oförmögen 
att prestera väl på tävlingsbanan. Det 
kan också förklara att vissa hästar blir 
”oregerliga” i samband med tävling 
– de är helt enkelt panikslagna inför 
känslan av att inte få i sig tillräckligt 
med luft. 

Infektioner kan ligga bakom
– Tidigare har problem med rörelse-
apparaten dominerat statistiken vad 
gäller prestationsnedsättning hos trav- 
och galopphästar, men nu är det lika 
ofta halsproblem man söker för, och 
den utvecklingen kommer sannolikt 
att fortsätta framöver, så att halspro-
blemen blir de helt dominerande. 
Det är inte bara så att man numera 
upptäcker allt fler problem, tack vare 
bättre diagnostik, utan också att häs-
tarna oftare har problem i halsen än 
tidigare. Vad beror detta på – är det 
ärftliga faktorer som spelar in?

– Jag tror att det kan finnas en ärftlig 
faktor, även om det inte finns någon 
statistik som belägg för detta, men en 
större bov i dramat tror jag är alla de 
infektioner som våra hästar utsätts för 
numera, bland annat eftersom de reser 
runt mycket på olika banor. Ofta är 
infektionerna lömska så till vida att de 
inte ger symptom som feber, näsflöde 
eller hosta, och hästen tränar därför på 
som vanligt, men detta kan ge upphov 
till svullnader i halsen, och på sikt ge 
bestående förändringar. 
– Man har också funnit fall där hästens 
lymfkörtlar i halsen, när dessa varit 
svullna, har tryckt på de nerver som 
reglerar svalget, och man har genom 
att bedöva dessa nerver kunnat se hur 
mekanismen påverkas.

Man opererar inte alla
Anders Ekfalk tycker dock inte att alla 
hästar skall opereras, även om man ser 
något ”misstänkt” på filmen.  
– Man måste ta hänsyn till hela bilden 

"Vi räknar med att 75 procent av de  opererade 
hästarna får en klart förbättrad funktion efter 
operation. Denna siffra kommer att kunna stiga 
ytterligare..."

En sond med en kamera 
förs ned i hästens hals 
via ena näsborren.

I väskan, 
som fästs på 
vagnen, finns 
en videoband-
spelare som 
sänder ”live” 
till en monitor. 
Veterinären kan 
också titta på 
bilderna efteråt, 
i lugn ro.
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nar på cirka 6 000 kronor per häst, väl 
använda pengar om man har en häst 
som underpresterar utan att man kan 
hitta orsaken med mera gängse meto-
der. Och sedan återstår att besluta om 
operation, som prismässigt hamnar 
runt 15 000 kronor.

– Vi räknar med att 75 procent av 
de opererade hästarna får en klart 
för bättrad funktion efter operation. 
Denna siffra kommer att kunna stiga 
ytterligare i takt med att forskningen 
gör nya framsteg på området, och 
det sker mycket forskning om hästars 

och väga in flera olika faktorer. Vissa 
hästar fungerar utmärkt trots att de ser 
”konstiga” ut, eller låter, och om de inte 
presterar bra så behöver det inte bero 
på de fynd man gör vid en endoskopi. 
– Det kan också vara så att en störning 
i hästens andning är av tillfällig art, 
kanske beroende på en begynnande 
infektion. I så fall kan man ju behöva 
följa upp med en ny undersökning. 

75 procent blir bättre
Vad kostar då en undersökning med 
den nya utrustningen? Notan ham-

Fakta – diagnoser och  
behandlingar vid 
luftvägsproblem

• Faryngit: Inflammation i svalget

 Behandling: Kan behandlas med medicinering

• DDSP/LTFT: Dorsal Displacement of the Soft 

Palate (felläge mjuka gommen)

 Behandling: Operation

• EE: Epiglottis Entrapment (entrapment)

 Behandling: Operation, avlägsnande av 

 slemhinneveck runt epiglottis (struplocket)

• LH: Laryngeal Hemiplegia (stämbandsförlam-

ning)

 Behandling: Två olika typer av operationer 

(fickresektion och protes)

• ADAF: Axial Deviation of the Aryepiglottic Fold

 Behandling: I första fall medicinering, om 

symptom ändå kvarstår: operation med laser på 

stående häst, alternativt traditionell kirurgi. 

halsar, vilket är mycket spännande 
för fram tiden. Under 2011 kommer 
utrustningen dessutom att komplet-
teras med ljudupptagning, avslutar 
Anders Ekfalk.
Angivna priser är exklusive moms 

Special-
grimma, 
sond och 
väskan på 
plats. Redo 
för avfärd.

Veterinären Anders Ekfalk har över 20 års erfarenhet av att undersöka 
hästhalsar, och tycker att videoendoskop är en fantastisk metod. 


