
SYMPTOMER/HISTORIK
Afhængig af ætiologi, varighed og tidligere behandlinger:
• Akut opstået/kronisk
• Hest halt/ikke halt ← Ved højgradig halthed skal patienten forblive, hvor den er, til den er undersøgt 

af dyrlægen
• Lokalisation/udbredelse ← Er der synoviale/vitale strukturer i nærheden, et eller flere ben påvirket
• Temperatur
• Læsioner i huden
• Har hesten for nyligt fået injektioner/anden behandling ved dyrlæge (f.eks. ledbehandling/blokader)
• Respons på tidligere behandling.

HYPPIGSTE DIFFERENTIALDIAGNOSER
• Cellulitis/lymfangitis, muk, sår, traume, hovbyld/hovlidelse, fraktur/fissur
• Hvis flere ben er involveret, bør følgende også overvejes: Virus, vaskulitis, hypoproteinæmi, hjertesvigt.

UNDERSØGELSE
• Klinisk undersøgelse inklusive temperatur og vurdering af evt. halthedsgrad
• Lokalisation og udbredelse af hævelsen
• Grundig palpation af knogler, muskler, sener og led – smerte, krepitation, temperatur og pulsation
• Læsioner i huden. Om nødvendigt klippes benet, så huden kan visualiseres
• Vurder behov for yderligere undersøgelser, bakteriologi, virusidentifikation, blodprøve, røntgen,  

ultralyd
• Vurder behov for bandagering/immobilisering.

Behandling tilpasses den enkelte hest, baseret på kliniske og evt. parakliniske fund. 

MULIGE BEHANDLINGER
• NSAIDs efter behov IV/PO eller binyrebarkhormon efter behov IV/IM/PO
• Motion, bandagering, lokal køle/varmeterapi og massage/fysioterapi kan anvendes som understøt-

tende terapi
• Antibiotika på indikation (mistanke om bakteriel sygdom) jf. European Medicine Agency/One Health 

principper for antibiotika-valg (https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-ca-
tegorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_en.pdf) og tilrettet efter dyrknings-/
resistenssvar.

Hestens konsumstatus og evt. tilbagehold på slagt opdateres jf. gældende lovgivning i pas.
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DET HÆVEDE BEN

Det er vigtigt at afgøre, om hævelsen skyldes inflammation, infektion, traume eller blot ødem  
i en region som følge af nedsat bevægelse.

Henvisning bør overvejes i de tilfælde, hvor hesten har høj eller vedvarende feber i kombination 
med kraftig hævelse/højgradig halthed, ved mistanke om fissur/fraktur (obs transportegnethed), 
samt i svære tilfælde, som ikke responderer adækvat på behandling.

Ovenstående er DDDs vejledende retningslinjer og anbefalinger, og kan ikke betragtes som fyldestgørende og udtømmende 

veterinærfaglig rådgivning i konkrete behandlinger. DDD påtager sig således intet ansvar i så henseende.
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