
6         Veterinär Magazinet      Veterinär Magazinet     7

Så gör jag

Veterinärerna Casper Lindegaard 
och Karina Bech Gleerup har 

tillsammans utvecklat en skala 
som ska hjälpa veterinärer och 

djursjukvårdare att bedöma 
smärta hos häst.
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Hur vet vi om en häst 
har ont? Denna svåra 
fråga kan nu äntligen 
få ett svar tack vare 

två danska veterinärer. Karina 
Bech Gleerup och Casper 
Lindegaard har utvecklat en 
praktisk skala som ska hjälpa 
veterinärer och djursjukvårdare 
att bedöma smärta hos häst.

Deras smärtskala, equine pain 
scale, presenterades i samarbete 
med Boehringer Ingelheim på ett 
fullsatt seminarium på Sveriges 
lantbruksuniversitet i Uppsala i 
mars. Förutom den teoretiska 
bakgrunden fick deltagarna även 

träna upp sitt öga i en interaktiv 
session där de med smärtskalan 
som verktyg fick bedöma graden 
av smärta hos olika hästar på film.

Pia Haubro Andersen, 
professor i stordjurskirurgi vid 
SLU, inledde seminariet genom 
att förklara hästens smärtfysio-
logi. För hästen är smärta en 
känslomässig upplevelse med 
stor individuell variation. Även 
om smärtfysiologin är likadan 
har varje häst en personlig 
smärttröskel som varierar med 
ras, stressnivå och sjukdomstill-
stånd. Smärta kan dessutom ha 
olika ursprung. Den kan registre-
ras via perifera smärtreceptorer, 
orsakas av inflammation eller 
vara neuropatisk. 

De som arbetat med hästar en 
längre tid lär sig att "känna på 
sig" när en häst har ont. Men för 
att kunna administrera smärt-
lindring på ett evidensbaserat och 
effektivt sätt behövs ett enhetligt 
mätsystem. Traditionella metoder 

För hästen är 
smärta en 

känslomässig upple
velse med stor indi
viduell variation.

Två danska veterinärer har utvecklat en skala för att bedöma 
graden av smärta hos häst. Nu hoppas de att skalan ska komma till 
daglig nytta för veterinärer och djursjukvårdare. 

Ny metod
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för att 
mäta smärta

Veterinären Karina Bech Gleerup 
har gjort en separat studie av  hur 
hästars mimik förändras när de 
utsätts för smärta.
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att fastställa smärta som att mäta 
hjärt- och andningsfrekvens är 
osäkra eftersom de påverkas av 
faktorer som stressnivå och 
vätskebalans. 

Under åren har ett antal 
mätverktyg tagits fram för att 
hjälpa djursjukvårdspersonal att 
kvantifiera smärta hos hästar. 
Equine pain scale är det senaste 

steget i utvecklingen. Till skillnad 
från tidigare verktyg graderar 
den symtomen utifrån hur pass 
tydliga smärtindikatorerna är. 

Ett exempel på en sådan 
smärtindikator är hästens 
ansiktsuttryck. Karina Bech 
Gleerup har i en separat studie 
undersökt hur hästars mimik 
förändras när de utsätts för 
smärta. Hon har lyckats kart-
lägga ett visst ansiktsuttryck, ett 

så kallat pain face, som en tydlig 
indikation på smärta: lågt ställda 
öron, kontraktion av ögonmus-
keln m. levator anguli ocul 
medialis, dilaterade näsborrar på 
bredden, spända ansiktsmuskler 
och sammanpressade läppar. 
Karina Bech Gleerup beskriver 
det som att hästen har ett 
ängsligt ansiktsuttryck. 

För att bedöma hästens 
beteende utifrån smärtskalan 
ska man först observera den 
på avstånd utan att söka 
kontakt. Eftersom hästar är 
flyktdjur kan de försöka dölja 
smärta för att inte framstå 
som ett lätt byte i främmande 

miljöer. Därefter går man fram 
till hästen och betygsätter socialt 
beteende och matlust. Hästen får 
en viss poäng mellan 0 och 4 i 
varje beteendekategori och den 
totala summan avgör var hästen 
befinner sig på smärtskalan. 

Casper Lindergaard rekom-
menderar generellt att ge 
smärtlindring vid en summa av 
sju poäng, men menar att det är 
en bedömningsfråga för den 

behandlande veterinären och 
djursjukskötaren. Både han och 
Karina Bech Gleerup betonar 
dock hur viktigt det är att få 
kontroll över smärta i ett tidigt 
skede. Obehandlad smärta kan 
leda till hyperalgesi, sensitisering 
av det perifera och centrala 
nervsystemet. Kroppen överrea-
gerar på stimuli och perifera 
neuroreceptorer omvandlas till 
nociceptorer. När smärtan väl 
blivit kronisk är den mycket svår 
att behandla. 

God smärtbehandling kan 
dessutom påskynda läkeproces-
sen. Redan 2004 visade en studie 
att kolikhästar som får post-ope-
rativ smärtlindring med både 
icke-steroida antiinflammatoriskt 
medel (NSAID) och opioider har 
lägre kortisolnivåer, tappar mindre 
vikt och tillbringar kortare tid på 
sjukhuset än hästar som bara får 
NSAID. Fördelarna med tidig 
smärtdiagnos och smärtlindring är 
många och nu hoppas forskarna 
att den nya smärtskalan ska  
leda till ännu mer effektiv och 
ändamåls enlig veterinärvård. 
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Hästens ansiktsuttryck är neutralt, det vill säga utan smärta. 

Samma häst, men nu med så kallat pain face som tydligt 
indikerar smärta. Öronen är lågt ställda öron, ögonmuskeln 
m. levator anguli ocul medialis kontraherad, näsborrarna 
dilaterade på bredden. Ansiktsmusklerna är spända, 
läpparna sammanpressade och hela uttrycket är vad Karina 
Bech Gleerup betecknar som ”ängsligt”. 

För att kunna administrera 
smärtlindring på ett  

evidensbaserat och effektivt sätt 
behövs ett enhetligt mätsystem.







Casper Lindegaard:
”Använd skalan dagligen”
För Casper Lindegaard var det självklart att han skulle 
bli veterinär. Han är uppvuxen på landet och har alltid 
haft ett intresse för både hästar och naturvetenskap. 
Efter några år som distriktsveterinär i Danmark 
bestämde han sig för att börja forska.

- Jag ville fördjupa min kunskap och förbättra mig 
själv som veterinär, förklarar han. 

Det var en slump att han kom att fördjupa sig just i 
hästens smärta och smärtbeteende. Köpenhamns 
universitet hade en ledig doktorandtjänst med fokus på 
smärta och inflammation hos stora djur. Casper sökte 
och fick den, och insåg tidigt behovet av ett standardi-
serat verktyg för att kunna bedöma och forska kring 
smärta hos hästar. Casper bestämde sig för att utveckla 
tidigare smärtskalor genom att införa fler variabler och 
gradera dem. 

Nu hoppas han att smärtskalan equine pain scale 
ska bli ett brett använt verktyg.

- Tanken är att fler ska börja använda smärtskalan i 
praktiken, gärna dagligen, så att det ska bli rutin att 
observera och värdera smärta på hästar och sätta in 
smärtlindring där det behövs, säger Casper.

Karina Bech Gleerup: 
”Naturligt för människan  
att läsa ansikten”
Det var under sitt examensarbete på veterinärprogram-
met i Köpenhamn som Karina Bech Gleerup kom i 
kontakt med Casper Lindegaards smärtforskning. Hon 
hade jobbat som veterinärassistent i Storbritannien 
innan hon började utbilda sig till veterinär själv. När 
hon efter några år på smådjursklinik bestämde sig för 
att börja forska var det naturligt att fortsätta undersöka 
hur smärta yttrar sig hos hästar. Så föddes idén att ta 
reda på om hästar har ett typiskt ansiktsuttryck för att 
signalera smärta, ett så kallat pain face. 

– Vi människor är vana att titta på och läsa ansikts-
uttryck, förklarar Karina. Därför blev det naturligt att 
undersöka hur hästarnas ansikten förändras vid smärta. 
Nästa steg blir att specificera resultatet ännu mer och 
titta på vilka skillnader som kan finnas mellan till 
exempel akut och kronisk smärta. 

Veterinärerna

metoden
bakom
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