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Rehabilitering af hest –
I USA er rehabilitering af skadede heste et specifikt forretningsområde med et stort udbud af
forskellige rehabiliteringsformer, store rehabiliteringscentre og med en udbredt anvendelse af
disse. I Danmark har dette felt kun i beskedent omfang vundet indpas
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Veterinær diagnostik og terapi har gennem
de seneste årtier fået et stort fagligt løft,
således at der i dag stilles langt mere specifikke diagnoser end tidligere med en deraf
følgende mulighed for mere målrettet
terapi. Det har ført til bedre og langt flere
muligheder og tilbud om målrettet terapi
end hidtil. Derimod står udviklingen og
forskningen inden for rehabilitering af
sportsheste lidt mere stille – her anvender
vi til stadighed primært konservative metoder. Kan dette potentielt negligerede felt
eventuelt kædes sammen med sportshestens korte gennemsnitlige levealder?
Inden for Team Danmark undervises i
sportsskader, hvor de humane atleter lærer
om »stigeprincippet« efter en skade. Dette
princip følger forløbet fra den indledende
skade, hvor atleten fx går på krykker i en
periode, hvorefter atleten påbegynder
bevægeøvelser og dernæst balanceøvelser
efterfulgt af styrketræning, løb/hop, specifik idrætstræning og slutteligt konkurrencetræning og -deltagelse. Her pointeres, at nøgleordet i rehabilitering er kontrolleret træning for optimering af heling
og et succesfuldt resultat.
Inden for hestesporten er rehabilitering
ofte planlagt af dyrlægen og i nogle tilfælde af rytteren selv. I de fleste tilfælde
varetages rehabiliteringen ligeledes af rytteren. Den humane rehabilitering byder på
et væld af muligheder med hensyn til træningsformer, som let kombineres og er let
tilgængelige i det danske samfund via fysi-
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oterapeuter, fitnesscentre og svømmehaller. Inden for hestesporten er rehabiliteringsmulighederne mere begrænsede, og
de mere moderne metoder findes ofte
omkostningstunge for hesteejeren og kræver, at hesten flyttes.
En optimeret rehabilitering består af en
kombination af flere forskellige former for
træning. I Danmark kompliceres dette af en
begrænset adgang til de forskellige modaliteter. Et konservativt rehabiliteringsprogram for en sportshest efter et skadesforløb kan bestå af skridt ved hånd eller med
rytter, ridning med afmålt og tiltagende
arbejdsintensitet, cavalettisarbejde, longering samt ophold på sygefold eller stor fold.
Særligt ved sidstnævnte er rehabiliteringen
ude af kontrol, idet hesten overlades til sig
selv med mulighed for fri motionering.
Rehabilitering i hesteejerens varetægt
har ofte en uprofessionel tilgang, og
mange heste bliver svære at administrere
pga. temperamentet. I de tilfælde bliver
løsningen ofte, at hesten i stedet lukkes på
fold med mulighed for fri aktivitet, hvilket i
nogle tilfælde kan kompromittere ophelingen betydeligt. Her kan ophold på et rehabiliteringscenter i professionelle hænder,
hvor hesten kan stimuleres under kontrollerede forhold, være den optimale løsning4.
Under danske forhold kan rehabilitering
inkludere skridtbånd, skridtmaskine, vandløbebånd (»water walker«), svømning og
vibrationsgulv samt støtteterapi som spa
og solarium. Disse modaliteter er ikke nød-

vendigvis tilgængelige på samme rehabiliteringscenter, hvorfor de kan være svære
at kombinere, hvis det ønskes. I udlandet
udbydes yderligere modaliteter som hyperbar oxygenterapi (HBO), funktionel elektrisk stimulation (FES), tapening (equine
taping) m.fl.
Skridtbånd/skridtmaskine
Skridtmaskinen efterligner til dels hestens
naturlige vandring efter føde og kan via
den kontinuerlige skridtmotionering under
kontrollerede forhold hjælpe til at opretholde hestens kondition – dog ikke cardiovaskulært1. En hest begynder at tabe kondition efter 10 dages boksro, hvilket
muskelmæssigt kan forebygges med 1
times skridt om dagen1.
Skridtbåndet giver mulighed for kontrolleret motionering i forskellige tempi og
tvinger hesten til at arbejde symmetrisk via
båndets bevægelse. Typisk kan hældningen på båndet desuden varieres for øget
arbejdsbelastning. Særlig rygmuskler
opbygges på skridtbånd sammen med
muligheden for at »genudvikle« hestens
symmetri i bevægelsesmønstret1. Overdreven brug af skridtbånd med stigning rapporteres at kunne give smerter i haseregionen1. En nylig undersøgelse så på leddenes
flektion og ekstention samt ROM (Range
Of Motion) på raske heste i skridt på hhv.
hårdt underlag, blødt underlag og skridtbånd (n = 9)9. Den største grad af flektion i
tarsus og bagkoder sås på skridtbånd og
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gør vi det godt nok
blød bund og i carpus på skridtbånd. Den
største grad af ekstention af carpus sås på
hård bund, af tarsus på hård og blød bund
og af kodeled på skridtbånd. Den største
ROM af carpus og kodeled sås på skridtbånd og af haseled på blød bund.

største ROM for carpalleddene fandtes ved
en vandhøjde på tarsalniveau, for tarsalled
ved en vandhøjde på bagknæniveau samt
for kodeled ved en vandhøjde på kodeledsog haseniveau. Med øget vandhøjde fandtes, at længden af gennemtrædningsfasen
faldt, og svingfasen forlængedes.
På hunde er det vist, at den vertikale
»ground reaction force« mindskes med
hhv. 9 %, 15 % og 62 % ved vandhøjder på
niveau med hhv. tarsus, knæ og hofte på
grund af vandets opdrift6. Vandets opdrift
hjælper til lemmernes vertikale føring, men

sen fandt, at 75 % af forsøgshestene (n =
12), som fik rekonvalescens på vandskridtbånd vendte tilbage til tidligere eller højere
præstationsniveau mod kun 7 % i kontrolgruppen (n = 15), som blev skridtet ved
hånd. Sytten procent i forsøgsgruppen
kunne anvendes til motionsridning mod 40
Vandskridtbånd
% i kontrolgruppen og 8 % (1 hest) af forVandskridtbåndet får hesten til at anvende
søgshestene kunne ikke rides mod 47 % i
de samme muskelgrupper som ved skridt
kontrolgruppen. Undersøgelsen er potenpå almindeligt underlag, men med vandets
tielt biased af forskellige motivationsfaktoøgede modstand og med mere stødabrer hos hhv. en uprofessionel hesteejer og
sorption4. Arbejdstypen er afhængig af
et professionelt rehabiliteringscenter.
vandhøjden. Når en hest bevæYderligere er der ikke tale om
ger sig i vand på niveau med
en standardiseret seneskade,
kode eller carpus, vil hesten formen derimod en blandet
Svømmetræning på stribe i New Zealand.
søge at løfte benet hen over
gruppe af seneskader, hvilket
vandoverfladen frem for en
absolut kan påvirke resultaføring af benet i vandet. Ved en
tet.
vandhøjde på niveau med skulVandskridtbånd finder sin
der/albue er hesten derimod
store anvendelse til mange
tvunget til at føre benet igenmuskuloskeletale lidelser
nem vandet10.
med mulighed for ønsket
I forhold til træning af overlinbristning af bløddelsadjen er det fundet, at en vandhærancer samt til heste efter
højde på niveau med skulder/
kolikoperation4. Ved anvendelse af alle former for vandalbue resulterer i en statistisk
træning efter operation skal
signifikant lavere grad af lateroFOTO LONE PEDERSEN
der være komplet opheling af
flektion end ved en vandhøjde
operationssåret for at undgå
på hovniveau, at pelvis flektion
giver modstand i det sagittale plan. På hest risiko for infektion4.
øges ved enhver vandhøjde fra kodeled og
er fundet, at skridtfrekvensen falder ved
En kombination af skridtmaskine og
opefter, samt at axial rotation øges ved en
vandhøjde på niveau med carpus eller
vandskridtbånd kan opnås ved sænkning af
vandhøjde fra carpus og op10. Ønskes i
rekonvalescensen således både lateroflekalbue, men at skridtlængden øges12.
arbejdssporet i en skridtmaskine således, at
Arbejdsintensiteten øges derimod ikke,
tion, rotation og flektion bør anvendes en
der er mulighed for påfyldning af vand, så
idet samme undersøgelse fandt, at pulsfre- hesten skridter i vand1.
vandstand over carpus, og ønskes laterokvensen ikke steg signifikant. Undersøgelflektionen i mindre grad bør anvendes en
Svømning
serne er lavet ved en hastighed på 0,8 til
vandhøjde på niveau med albue-/skulderSvømning og vandskridtbånd er meget for0,9 m/sek.
led.
En hollandsk undersøgelse (n = 27) så på skellige træningsformer, hvor svømning
En anden undersøgelse så på ROM for
aflaster lemmerne meget og giver en høj
bøjeseneskader og rekonvalescens på
forskellige led, hvor man fandt, at alle leds
grad af cardiovaskulær fitness4. På raske
vandløbebånd sammenlignet med skridt
ROM øgedes uanset vandhøjde sammen8
5
ved hånd hjemme hos ejeren . Undersøgel- hunde (n = 13) har man ved svømning fun- >
lignet med »baseline« (< 1 cm vand) . Den
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det en statistisk signifikant større ROM i
hofte-, knæ- og tarsalled end ved skridt på
løbebånd7. Hos heste anses svømning for
en måde at træne hele hestens kropsmuskulatur og samtidig opnå cardiovaskulær
fitness kombineret med, at lemmerne sparres for vægtbæring4. Såfremt en
hest har haft længere pause
med boksro kan påbegyndelse
på vandskridtbånd anbefales,
hvorefter svømning kan iværksættes, når noget af muskelstyrken og konditionen er genvundet, idet svømning er
væsentlig mere konditionskrævende end vandskridtbånd4.
Svømning er kontraindiceret til
heste med kompromitterede
luftveje4 og visse ryglidelser4,11.

rygfleksibiliteten, ophelingen af sener,
nedsætter muskelspasticitet og mindsker
ledsmerter med stor relevans for heste,
der er ordineret boksro2.
En endnu ikke publiceret undersøgelse
på heste har set på nogle af disse parame-

”

Præhabilitering
Begrebet »præhabilitering« er blevet efterfølgeren til rehabilitering og fokuserer på
velvære for og vedligehold af den raske
hest for at forebygge skader – »quality
time off«4. Dette går på at give hesten et
mentalt pusterum samtidig med,
at konditionen og muskelstyrken
vedligeholdes.

I de tilfælde bliver
løsningen ofte, at hesten i
stedet lukkes på fold med
mulighed for fri aktivitet,
hvilket i nogle tilfælde
kan kompromittere
ophelingen betydeligt.

Vibrationsgulv
Vibrationsgulvet er et af de nyere tiltag i
Danmark inden for rehabilitering. Humant
har vibrationsterapi interesse som et surrogat til motion for vedligeholdelse af
muskel- og knoglemasse med relevans for
patienter, hvor motion ikke er fysisk mulig.
Tesen er, at vibrationsterapi på heste øger
hornvæksten, muskelmassen, blodflowet,
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»encouraging«3. De lavgradige kontinuerlige vibrationer forårsager ifølge testen en
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øger knoglestyrken ved at stimulere knogledannelse og hæmme knogleresorption13.
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Konklusion
Rehabilitering for heste er et fagområde med plads til forbedring.
Vi har flere rehabiliteringscentre i
Danmark, men anvendelsen heraf
kunne udbredes mere både som
afløsning for den traditionelle tilgang til rehabilitering samt i øget
omfang til præhabilitering.
Planlægningen af en rehabiliteringsplan er
dybt afhængig af en korrekt diagnose,
således at en hest med cervikal facetledsartrose fx ikke sættes i et svømmeprogram, eller en hest med en desmit i det
korte kollaterale ligament i hasen ikke
sættes på vandskridtbånd. I den ideelle
verden er en kombination af flere rehabilitetsmodaliteter ofte ønskværdig, hvilket
dog ikke altid er praktisk muligt. 
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