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Hjärtultraljud på häst 
genomförs på tre 
ställen i Sverige: 
Helsingborg, Uppsala 

och på Specialisthästsjukhuset 
Strömsholm. De flesta patienter 
som kommer till Inge Durie har 
fått remiss från andra kliniker i 
landet där veterinären upptäckt 
ett blåsljud på hjärtat vid till 
exempel en rutinundersökning 
eller inför ett annat ingrepp. 

En ultraljudsundersökning är 
dyr och få hästägare har råd med 
den om försäkringen inte täcker 
kostnaden. I Sverige är dock fler 
hästar försäkrade jämfört med 

andra länder. Undersökningen är 
viktig för prognosen och för att 
kunna fastställa om hästen kan 
användas för till exempel tävling. 

– Vid blåsljud är det oftast 
klaffproblem som ligger bakom. 
Det påverkar inte nödvändigtvis 
patienten eftersom hästar kan 
kompensera rätt mycket för 
defekterna, men behöver följas 
upp regelbundet så att det inte 
förvärras, säger Inge Durie.

SjälVa underSökningen tar 
ungefär en timme. Hästen leds in i 
ett avskilt rum och rakas på båda 
sidorna av bröstkorgen där 

elektroderna ska sitta. Sen släcks 
rummet ned för att lugna 
patienten.

– Jag vill helst inte sedera 
eftersom det kan påverka 
hjärtfunktionen, förklarar Inge. 
Oftast behövs det inte heller. Är 
ägarna med och stämningen lugn 
brukar de flesta hästar klara av 
att stå still under undersökningen.

Optimalt är att hästen står 
med ena frambenet lite framåt
draget och bakbenen något åt 
sidan så att kroppen är lätt böjd 
bort ifrån sonden. Då får man 
tydligast bild. 

– Jag brukar alltid ta hela 

Så gör jag

Inge Durie gör 
ultraljud på häst: 

”Håll
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När Inge Durie ultraljudsundersöker hästhjärtan är det noga att 
hästen är lugn utan läkemedel och att den står exakt rätt med benen. 

lugn utan
hästen

att sedera”
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Inge Durie och kollegan Esmee Smiet förbereder 
ultraljudet som genomförs i ett avskilt rum. 

Inför undersökningen rakas och spritas patienten på båda sidor 
av bröstkorgen. 

Före ultraljudet går veterinärerna igenom 
patientens sjukdomshistoria och lyssnar på hjärtat. 
Blåsljudet hörs tydligt.

För att få en så bra bild som möjligt ska hästen stå med ena 
frambenet lite framåt och bålen böjd ifrån sonden. Rummet 
släcks ned för att skapa en lugn atmosfär. Hästen Bonus, 20 år, 
och matte Annie väntar tålmodigt.

Ultraljudet visar att Bonus har aortainsufficiens, 
vilket är vanligt på äldre hästar. Hans vänstra 
kammare är lindrigt förstorad på grund av detta, 
men mitralisfunktionen är inte påverkad. 

Prognosen för Bonus är tveksam eftersom hjärtat redan visar 
relativt stora förändringar. Nästa steg blir att genomföra ett 
arbets-EKG för att avgöra om det finns risk för arytmier. 
Skulle det vara så kan han inte ridas längre.
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Så gör jag

djursjukhuset i Gent för att sedan 
fortsätta med en treårig residency.

– Praktikåret var tufft. Vi hade 
jour varannan natt.

Även specialistutbildningen 
var krävande. För att över huvud 
taget få göra examinationen 
behövde hon redovisa att hon 
behandlat ett visst antal fall av 
olika slag, publicera minst två 
vetenskapliga artiklar och hålla 
föreläsningar vid konferenser och 

kongresser. Själva det skriftliga 
provet tog tre dagar. Inge blev 
godkänd och diplomerad 
specialist genom the European 
College of Equine Internal 
Medicine.

 
För SnarT Tre år Sedan flyttade 
hon till Sverige tillsammans med 
sin man Simon Vermeire, som är 
smådjursveterinär. De träffades på 
veterinärutbildningen och har 
hängt ihop sedan dess.

– Vi hade länge pratat om att 

flytta utomlands och när jag såg 
en annons för en specialisttjänst i 
Strömsholm passade jag på att 
åka på intervju när vi ändå var i 
Stockholm på semester.

Resan, som var en present 
från bekanta, visade sig vara ett 
lyckokast. Både Inge och hennes 
man fick anställning på 
Strömsholm. 

– Den första tiden innan jag 
lärde mig språket var svår. Alla 
djurägare ville inte prata engel
ska, då fick jag ha med mig en 
sjuksköterska som tolk. 

Nu går det mycket bättre och 
Inge tycker att de flesta uppskat
tar att hon försöker prata svenska 
så mycket som möjligt. 

– Ibland måste jag säga vissa 
tekniska termer på engelska, men 
det brukar inte vara något 
problem. Även journalskrivningen 
kan vara svår. Det är absolut 
nödvändigt att den blir rätt.

Sedan flytten till Sverige har 
familjen vuxit med en liten 
dotter. Men än så länge har Inge 
och hennes man inga egna djur. 

– Det räcker med mina 
patienter, skrattar hon. Vi åker 
utomlands ofta och då blir det 
krångligt att ta hand om ett djur 
samtidigt. 

bildserier om cirka 30 sekunder 
för att kunna gå tillbaka och 
jämföra om hästen har rört sig 
vid något tillfälle och påverkat 
bilden, säger Inge.

Inge Durie är med sina 31 år 
redan en berest kvinna. Hon är 
född i Belgien, har bott i Afrika 
som barn och arbetar numera 
som specialist inom internmedi
cin på häst på specialistdjursjuk
huset i Strömsholm. 

deT Var inTe SjälVklarT att 
välja veterinärprogrammet vid 
universitetet i Gent. Egentligen var 
Inge lika intresserad av att bli 
läkare, men när hon inte blev 
godkänd på antagningsprovet till 
läkarprogrammet valde hon i 
stället att ägna sig åt djuren.

Efter sex års universitetsstu
dier bestämde hon sig för att 
specialisera sig inom internmedi
cin på häst.

– Egentligen skulle jag kunna 
tänka mig att jobba med smådjur 
också, men häst är väldigt roligt, 
förklarar Inge. Jag red mycket när 
jag var yngre men var tvungen 
att sluta när jag började mina 
veterinärstudier eftersom tiden 
inte räckte till. 

Först gjorde hon ett års 
praktik på universi tets 

Jag brukar alltid ta hela 
bildserier om cirka 30 

sekunder för att kunna 
jämföra om hästen har rört 
på sig och påverkat bilden.



Specialisthästsjukhuset Strömsholm är 
ett av tre sjukhus som gör hästultraljud.
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Hon tog med 
sin kunskap 
till Sverige

NAmN: Inge Durie, DVM, dipl. 
ECEIM (European College of 
Equine Internal Medicine).
BAKGRUND: Född i Belgien. 
Efter avslutad veterinärexamen 
vid universitetet i Gent har hon 
specialiserat sig inom intern-
medicin på häst. Har bott i 
Sverige sedan 2011.
BEFAttNING: Specialist i 
internmedicin på häst vid 
Specialistdjursjukhuset 
Strömsholm. 
FAmIlj: Maken Simon Vermeire 
som också är veterinär och en 
liten dotter.
INtRESSEN: Tycker mycket om 
att resa. Reste ofta tillsammans 
med sin man innan de fick barn, 
nu blir det något mindre. 
Tycker även om att simma och 
dansa. Red mycket som ung. 
EGNA DjUR: Inga.

Höger sida. 
Vänster 
kammare är 
förstorad på 
grund av 
aortainsuffi-
ciens. På ett 
friskt hjärta 
ska den se 
triangelformad 
ut. Här är den 
rund.

Höger sida. Ultraljud med dopplerteknik som visar aortainsufficiens. Blodet rinner tillbaka 
genom aortaklaffen till kammaren. 


