
Summering: HoofStep med frågor från deltagarna



Summering: Deltagarna vid anmälan



Summering: Deltagarna vid anmälan



Summering: Deltagarna frågor under Eventet



Frågor från deltagare som berör HoofStep

Det bubblar upp nya tekniska innovationer inom hästbranschen. Vilka möjligheter ser ni 
med ny teknik för hästägaren?

Det är nog bara en tidsfråga innan hästar på ett eller annat sätt är uppkopplade, eller 
övervakade med nya tekniska uppfinningar. Det är på gång i hela samhället från bilar till barn 
som idag har mobiltelefon som självklarhet. Att inte övervaka en så dyr investering som en häst 
tror vi kommer att bli en självklarhet. Trenden av nya företag inom horsetech visar tydligt att 
det är på gång. Det finns även ett annan aspekt. Med data om vad som sker med hästen blir det 
en transparens i en ibland lite grå bransch. Det blir svårare att mörka vad hästen varit med om 
och de som sköter sig kommer komma fram i ljuset på ett helt annat sätt.  

Hur kan man förebygga, förhindra kolik?

Viktig är att skapa en miljö som liknar den naturliga så nära det är möjligt. Att vidare t ex se till 
hästen inte är stressad i onödan, har ont eller har problem med tänderna. HoofStep kan följa 
upp effekterna av det hästägare gör för att förebygga kolik. T ex se mäta ättider, rörelsemängd, 
stress  och mycket mer. Men även ge snabba indikationer på avvikelser som kan visa att ett 
kolikfall håller på utvecklas eller redan är på gång. 
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Presentatör: Priscilla Olsson



Det här är Fadista - en av våra hästar som har 
kolik

Forskning visar att 40% av alla hästar skadar sig 
eller blir sjuka per år...oftast när ingen är 
där….(detta betyder 24 miljoner hästar per år). 

Statistiken visar att 40 000 av Sveriges hästar kommer 
avlida pga av kolik under sin livstid! Vi har 360 000 
hästar i Sverige. Det blir ca var 10:e häst...
Under dec-feb ökade antalet kolikfall med 120% 
jämfört sommarhalvåret!

Kolik kommer vi bland annat  prata mer om idag

Tänk att ha ett par extra ögon över hästen de 
timmar den är ensam, i hagen eller i boxen på 
natten!



HoofStep är en sofistikerad övervakningsprodukt. Vi har utvecklat 
produkten i över 4 år. 

Genom att monitorera hästens rörelser och beteenden genom vår 
smarta enhet - kombinerat med våra AI modeller (deep tech), kan vi 
förutse sjukdomar och skador på ett mycket tidigt stadium.



Larm PositionStatistik Gårdschatt

Hästägaren får ett larm genom vår app om hästens beteende avviker från det normala. 
Information om vilka beteenden och när dessa startade. Vidare får de en översikt över 
hästens välmående, vad den gör just nu, var hästen befinner sig, och kan  chatta. Alla larm 
sparas i chatten.



Kolikvarning : 1 dag

Abnormal behaviour started 
2019-09-05   05:08

Frequencies by priority:

🛈
View statistics

RED ALERT              
2019-09-05 05:18

Rolling: high (22)
Standing up or laying down: 
high to higher (3 to 12)
Activity: high (5)

Aktivitet förhöjd          Stresspåslag             Normalt läge

Så här såg ett larm ut tidigare i höstas. Ett larm som tyder på kolik-känning. En check i appen statistik 
visar ökad aktivitet och stresspåslag. När hästen kontrollerades visade han sig ha tyngre andning, 
“inåtvänd blick” och viss oro. Efter samtal med vet och åtgärder bröts symptomen på några timmar och 
hästens stresspåslag gick till det normala. Ett grönt larm skickades efter ytterligare några timmar som 
bekräftade att hästens beteende återgått till normal profil för just den hästen. 



Kolikvarning : akut gaskolik!

Aeskild - en matglad åsna!



Kolikvarning : akut gaskolik!

Aeskild var som vanligt vid lunchfodring. En timme senare kom ett rött larm som visade på tydliga 
kolikbeteenden. När larmet kom återvände vi direkt till gården och var framme 15.00. 



Kolikvarning : akut gaskolik!

Aeskild hittades blöt, kall liggande i leran. Vägrar resa sig. 10 meter bort har han tillgång till ligghall med 
djup halmbädd. Inne i stallet lägger han sig direkt, spänner ut benen som pinnar, stönar och rullar bak 
ögonen. Över telefon med veterinär konstaterar vi trolig gaskolik och i väntan på att veterinär kan komma 
börjar vi promenera och bevaka att han inte lägger sig och rullar.



Kolikvarning : akut gaskolik!

Förloppet: Rött larm kom 14:20. Veterinär kom 17:00. Behandling med smärtlindring, kramplösande, 
B-vitamin intravenöst och paraffinolja sattes in. Och fortsatt ordination att promenera tills Aeskild slutar 
vilja rulla sig. 20:00 vänder det, Aeskild ställer sig och vilar utan tendens att lägga sig. Vi aktiverar larm för 
rullning (dvs om han rullar sänds ett larm till mobilen). Natten är lugn och kommande dygn är Aeskild 
under observation och sedan successivt intag av hö. 1,5 dygn senare är han pigg och vill ut i hagen och 
släpps ut till flocken. Några timmar efter det kommer ett grönt meddelande som informerar om att Aeskilds 
profil nu är normal igen. 



Det gick bra, troligen en feljäsning,  frågan är vad 
som hade hänt om vi inte agerade så snabbt…



140 beteenden övervakas, varav följande är relaterade till kolik:

- Lägga sig och resa sig
- Rullningar
- Förändringar i ätbeteende
- Förändringar i drickandet
- Ändrad hals och huvudposition
- Titta mot buken och flanken
- Bita mot buken och flanken
- Skrapande med frambenen
- Boxvandring

Nu i beta: hur de tuggar (i samarbete med Nina Lundgren)



Kolik är en aspekt...men vi gör så mycket mer! Bl a djupdykningar som 
tex:

- Brösarp - långsiktigt övervakning utifrån skapa sunda hållbara 
hästar

- Forskning kring trotjänaravlivning i Österrike
- Träning-tävling och stress!!
- Resor och transport
- Optimering av dagliga rutiner 
- Djupdykningar: Hur väl fungerar hästens tänder...tuggmönster och 

avvikelser...något vi samarbetar med Nina Lundgren kring en ny 
funktion.

Långsiktigt arbete i att skapa bästa förutsättningar för hästar, som dom naturligt bör hållas 
för att prestera och må bra…att ge hästägare ett verktyg som i komplement med sin egna 
erfarenhet och kunskap om hästen kan optimera hästens välmående. 



Ex på stressande situation:
Långa resor och transporter

Just nu följer vi en häst Live, en hingst som ska pensioneras som avelshingst i Portugal…

VI har haft hingsten i 14 år och har data via HoofStep sedan 4 år, vilket innebär att vi 
känner honom noga och vet hur hans profil ser ut när han mår bra



Vi har sett hela hans resa Live
position för position från gården ner 
till Holland där han nu vilar ut några 
dagar.

Tex när han väntade på 
färjan i Malmö

När chauffören 
Piotr tar en 
kaffe...

Tills han kom fram till Holland och in i 
stallet



Viktigt att se under resan var hur 
hästen upplevde och hanterade 
den 

Tex att denna häst äter vad som är normalt  ca 40% av 
dygnet. Och att hästen fått röra på sig under sin 
mellanlandning i Holland (3,5 km) vilket är mycket viktigt 
för denna häst med begynnande artros
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Specialerbjudande idag! 

● 50% rabatt på startkostnaden
● Nya färger! (Limited edition)
● Tuggmodulen fri i all framtid 

(premiumfunktion)

(Gäller t o m 29/2 2020) 

Ange kupong FLHS200224

hoofstep.se/lp-flyinge-20-02-24


