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Hälta är den vanligaste orsaken 
till att tävlingshästar tvingas 
till tränings- eller tävlingsup-
pehåll. Den vanligaste orsaken 
till hältan är i sin tur en skada 
eller inflammation i någon av 
lederna och utgör tillsammans 
majoriteten av det utrednings- 
och behandlingsarbete veteri-
närerna gör.

atarina Fischerström är all-
mänpraktiserande veterinär 
och arbetar på ATG:s häst-

klinik vid Bergsåker sedan 1999. Där 
ägnar hon sig också åt kirurgi som är 
hennes specialitet.

– Vi har en välutrustad klinik där 
det finns allt som behövs; till exem-
pel digitalröntgen, rullmatta, opera-
tionsavdelning och avancerat ultraljud. 
Närheten till banan underlättar också 
när vi behöver göra körprov.

En dag i veckan lämnar hon dock 

kliniken för att tillsammans med 
någon av djursjukvårdarna åka till 
Robert Berghs träningsanläggning 
i Österdälje, någon mil väster om 
Sundsvall. Catarina Fischerström 
jobbade ihop med Robert Bergh 
redan innan hon började på kliniken 
i Bergsåker. De båda känner varan-
dra väl vid det här laget och mellan 
dem finns ett ömsesidigt förtroende 
och förståelse för varandras yrkes-
områden. 

– Jag går nog till 95 procent med på 

”Viktigt söka 
hjälp tidigt”
Ledskador vanligaste orsaken till tränings- och tävlingsuppehåll

C

Journalerna 
från hästarna i 
Robert Berghs 

träning fyller två 
tjocka, tunga 

pärmar. 
– Pärmarna är 

oumbärliga för 
här kan jag följa 

varje enskild 
häst, säger ve-

terinär Catarina 
Fischerström. 
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vad Catarina vill göra, säger Robert 
Bergh.

Tid är pengar
Skador och sjukdomar i lederna är den 
ojämförligast mest vanliga orsaken till 
att travhästar blir halta och tvingas till 
tävlings- och/eller träningsuppehåll. 
Ofta handlar det om en ledinflamma-
tion och hästens eget immunförsvar; 
de vita blodkropparna, frisätts för att 
bekämpa inflammationen. Men, vita 
blodkroppar innehåller också enzy-
mer som bryter ned ledbrosket. Om 
nedbrytningen får ta överhanden och 
funktionen i leden inte längre kan 
upprätthållas bildas en ledskada.

– Obehandlade inflammationer 
i kombination med träning eller 
tävling innebär en större risk att få 
skador på ledbrosket, säger Catarina 
Fischerström.

Därför menar Catarina Fischerström 
att det är viktigt att söka hjälp tidigt 
exempelvis när hästen inte känns 
riktigt bra eller ändrat sitt normala 
rörelsemönster.

– Ju längre tid hästen får gå halt 
desto längre tid tar det att få den att bli 
fräsch igen. Och tid är pengar, genom 
att komma tidigt blir åtgärderna färre 
och hästen blir frisk snabbare.

Observant på 2-åringar
När Catarina Fischerström ska under-
söka en häst för hälta lägger hon stor 
vikt vid hästens bakgrund. Hon vill 
veta vad hästen presterat, hur många 
starter den gjort, om den startat redan 
som 2-åring och vilka behandlingar 
den gått igenom tidigare.

– Om en häst, som tävlas hårt redan 
som 2-åring men inte är riktigt färdig 
för det, drar på sig en ledskada följer 
den ofta sedan hästen under resten av 
dess tävlingskarriär. Därför tycker jag 
att man måste vara oerhört observant 
på 2-åringar som tävlar eller tränas hårt 
samtidigt som de är inne i en krisperiod 
när de också ska växa och mogna. 

Böjprov ger svaret
Vid en undersökning vill Catarina 
Fischerström också få en uppfattning 
om hur hästen rör sig.

– Rörelsekollen vill man göra för att 
se om det finns någon initialhälta före 
böjprovet.

Hon dubbelkollar gärna med träna-
ren om hans uppfattning om häs-
tens rörelsemönster i högre tempo, 
till exempel om den upplevs gå snett 

i vagn, hänger på en töm eller sticker 
med ett ben. Hon ser oftast hästen i ett 
lägre tempo men ibland behövs också 
ett körprov i högre farter på bana för 
att komplettera undersökningen.

– Det kan även krävas bedövningar 
av enskilda leder för att kunna lokali-
sera var en hälta sitter. Ibland handlar 
det också om dubbelsidiga hältor, som 
inte kommer fram förrän man bedö-
var, och är vanligt bland travarna.

Böjprov är den vedertagna meto-
den för att undersöka om en hälta 
orsakas av en ledinflammation. Sättet 
att genomföra ett böjprov är standar-
diserat och alla veterinärer lär sig hur 
”hårt” man ska böja.

– Ett rätt utfört böjprov visar om 
det finns smärta i leden. Det går aldrig 
att böja sönder en häst som en del kan 

tro och reagerar en häst på ett ordi-
närt böjprov är det vanligtvis något 
som inte är normalt, säger Catarina 
Fischerström.

Svårt välja preparat
Vid bedömningen av reaktionerna från 
böjprovet måste dock vägas in exem-
pelvis hur gammal hästen är. En äldre 
tävlingshäst kan vara stel och kan-
tig och reagera av den anledningen. 
Är reaktionen likvärdig på båda sidor 
eller bara sitter i några steg finns ofta 
ingen anledning till behandling. Det 
under förutsättning att hästen inte 
visat någon initialhälta före böjprovet.

Misstänks någon skada av allvar-
ligare art ligga bakom en hälta, som 
exempelvis lösa benbitar eller skador 
i mjukdelar som senor eller ligament 

Ledinflammationer behandlas med injektioner av till 
exempel kortisonpreparat för att få bukt med inflam-
mationen i ledens slemhinnor. 

Böjprov är den vedertagna metoden när det gäller att ta reda på om en häst är halt. Ett rätt utfört böj-
prov avslöjar om det smärtar från en led. 
– Det går aldrig att böja sönder en häst, säger Catarina Fischerström. 

Kjell Svanstedt ger en injektion i en muskel med 
ett antiinflammatoriskt preparat. 



Travhästen nr 5 • 200616

görs ytterli-
gare under-
sökningar 
med röntgen 
eller ultra-
ljud. Handlar 
det om en 
ledinflamma-
tion resulte-

rar det i en medicinsk behandling med 
antiinflammatoriska preparat som ofta 
också är smärtstillande. Syftet är att få 
effekt på den inflammerade slemhin-
nan; synovialmembranet. 

– Att välja preparat kan ibland vara 
det svåraste. Vissa hästar svarar bättre 
på ett speciellt ledpreparat. När man 
behandlar en ny häst vet man kanske 
inte det. Handlar det om en häst som 
varit ofräsch länge och som visar kraf-
tiga reaktioner väljer jag ett kortison-
preparat första gången i kombination 
med rejäl vila. Jag vill ju få hejd på 
inflammationen i ledens slemhinna 
och undvika att den leder till skador 
på ledbrosket.

– Till hästar som har problem med 
ledbrosket använder jag ofta adequa-
nin som är speciellt bra för ledbrosk. 
Vid lindriga och kortvariga hältor kan 
det räcka med något av hyaluronsyre-
prepraten.

Uppföljningen viktig
Inte sällan ingår också råd om skoning 
i behandlingen av hästen, något som 
dock inte är något problem i Robert 
Bergh stall:

– Där är hovarna mycket välskötta 
men på kliniken ser vi ibland exempel 
på hästar med problem i sina bakknän 
som har för långa baktår och för låga 
trakter, säger Catarina Fischerström.

Om hon behöver göra en ombehand-
ling av en kortisonbehandlad led väljer 

hon oftast ett annat preparat än det 
som användes första gången. Det för 
att skydda ledbrosket även om de nya 
kortisonpreparaten är skonsammare 
idag till skillnad mot tidigare. Catarina 
Fischerström gör oftast två, aldrig mer 
än tre, behandlingar med injektioner av 
misstänkta ledinflammationer.

Har hästen inte svarat på behand-
lingen då måste man gå vidare med 
andra undersökningsmetoder för att 

hitta felet, till exempel med röntgen, 
ultraljud och/eller artroskopi.

– Sedan får man inte strunta i åter-
besöket och börja smygträna. Det är 
viktigt att göra uppföljningen för att 
fånga upp de hästar som inte svarar på 
behandlingen. Att se till att hästen blir 
frisk lönar sig i längden!

Källa: Hästens konvalescens av Gustaf 
Björck m fl 2004
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Lederna består av de ingående benens 
ledytor som täcks av ledbrosk, ledkapsel, 
ledvätska och ledband. Leden omsluts 
av ledkapseln som består av slemhin-
nor; synovialmembran eller ledhinna. I 
kapselns ledhåla finns ledvätskan som i 
en frisk led är svagt gulfärgad och viskös. 
Ledvätskans uppgift är att smörja leden.
Ledbroskets uppgift är att minska friktion 
i leden och ta upp stötar. Tjockleken 
varierar mellan olika leder.
Ledbandens, eller ligamentens, uppgift 
är att stabilisera och hålla samman leden.

Sjukdomar i leden 
Ledskador och ledsjukdomar är ett vitt 
begrepp från inflammationer i ledkap-
seln till allvarligare skador i ledbrosk 
men även i underliggande ben. Skador i 
ledbrosk och ben är inte sällan obotliga.
Vid överansträngning eller överbelast-
ning blir ledkapseln och dess slemhinna 
inflammerad vilket kallas för serös artrit. 
Det till skillnad mot infektiös artrit som är 
en ledinfektion orsakad av bakterier som 
på något sätt trängt in i leden.
Upprepade inflammationer, men även 
andra skador, kan orsaka mer komplice-
rade problem där brosk eller ben skadas.
Den vanligaste behandlingen av 
ledinflammationer är medicinsk med 
injektioner av olika preparat beroende 
på skadans art.

Karenstider
Karenstiden vid behandling exempel-
vis av ledinflammation är beroende av 
metod och preparat.
Injektioner: minst 96 timmar. Alla 
injektioner har en karenstid på minst 96 
timmar men görs injektionen i led eller 
bursa är den alltid minst 14 dygn.
Används preparat med inflammations-
hämmande egenskaper: Minst 14 dygn.
Används kortisonpreparat i led eller 
bursa: Minst 28 dygn.
Kortisonpreparat i annat än led eller 
bursa: Minst 14 dygn.

Preparat vid behandling
Det finns framför allt tre grupper av 
preparat som används vid behandling av 
ledinflammationer.
Hyaluronsyrapreparat: Exempelvis Hyl-
artil, HY-50 eller Hyonate. Kallas i dagligt 
tal för tuppkam. Är antiinflammatoriskt 
och smärtlindrande. Ges direkt i led eller 
intravenöst.
Glukokortikoder: Är vad som brukar 
kallas kortisonpreparat som Celestona 
Bifas och Kenacort. Verkar antiinflamma-
toriskt och smärtlindrande. Nya preparat 
är mindre ”skadliga” för ledbrosket.
Polysulfaterad glukosaminoglykan: Till 
gruppen hör bland annat Adequanin. Är 
också ett antiinflammatoriskt medel och 
motverkar degenerativa ledförändringar.

Liten ledlära

”På kliniken ser vi ibland 
exempel på hästar med 
problem i sina bakknän 

som har för långa baktår 
och för låga trakter”


