
 

Bemästra koliken! 

 

Var 10:e häst avslutar sitt liv för tidigt pga av kolik enligt statistiken. Om den inte behandlas kan det leda till en                      
extremt smärtsam och långsam död. När koliken inte dödar, kan den orsaka plågsam buksmärta som varar                
från många timmar upp till flera dagar. När hästen visar tydliga symptom - ställer sig upp och lägger sig ner,                    
rullar, och i vissa fall bara vankar omkring - riskerar den dessutom att skada sig eller rulla fast. 

Lyckligtvis kan de flesta fall av kolik avhjälpas med snabb behandling. Upp till 90% kan hanteras medicinskt;                 
övriga kan behöva operation. Tidig identifiering av kolik leder till snabbare och enklare behandling, minskad               
smärta och därmed bättre upplevelse för din häst. Dessutom, ju tidigare du ingriper, desto mer sannolikt är att                  
din häst återhämtar sig. 

Noggrann övervakning kan ge tidiga varningstecken på denna vanliga men dödliga sjukdom. 

 

 

 

 

 



 

Grunderna 

Kolik drabbar 10% av hästar världen över varje år. De vanligaste orsakerna inkluderar: 

● Stress (förändring i hantering, separering, isolering...) 

● Diet som har hög proportion spannmål och låg proportion av hö eller gräs 

● Korta ättider och/eller få fodergivor 

● Lågt vattenintag hos hästen 

● Mögligt hö eller spannmål 

● Intag av sand 

● Parasitbesvär 

● Snabba dietförändringar 

● Plötslig konsumtion av stora mängder hö eller näringsrikt grönt gräs 

● Tand-, bett- och tuggrörelseproblem  

● Brist på rörelse och motion 

● Långvarig användning av icke-steroida antiinflammatorisk medicin (NSAIDS) 

Kolik har många former, med olika sjukdomsprocesser och olika problemgrader. Var och en har sin egen typ av                  
behandlingsprogram som din veterinär ordinerar specifikt för din häst. Men det är svårt för dig som ägare att                  
veta skillnaden eftersom beteendetecken ofta är lika. Huvudtyperna av kolik inkluderar: 

● Tarmvred: Den fritt flytande tunntarmen utsätts för vridning, vilket avbryter blodflödet och ger en              
felaktig position. Tarmvred kräver kirurgi för att flytta tarmarna och avlägsna de tarmdelar som              
skadats. 

● Förstoppning - grovtarm: Mat eller sand kan fastna i svängar och skrymslen i matsmältningssystemet,              
vilket kan orsaka en förstoppning, särskilt om hästen druckit lite. Även parasiter kan vara en orsak.                
Åkomman kan ofta hanteras medicinskt. 

● Förstoppning - tunntarm: Kan orsakas av spolmask hos unghäst eller kraftig förekomst av bandmask.              
Åkomman kan ofta hanteras medicinskt. 

● Förstoppning - blindtarm: Nedsatt tarmmotorik i blindtarmen leder till försämrad tömning av tarmen.             
Kan ibland orsakas av skador efter bandmaskförekomst. Åkomman kan ofta hanteras medicinskt. 

● Gas: Gas byggs upp från vissa typer av livsmedel eller mögligt foder och orsakar smärta och störningar.                 
Åkomman kan ofta hanteras medicinskt och gå över med hjälp av motion. 

● Magkramper: Den klassiska magvärken, en krampaktig kolik är resultatet av muskelspasmer i tarmen             
som generellt svarar bra på veterinärmedicinsk behandling. 

● Tarmkatarr: Ofta en reaktion från bakterier eller virus. Hästen kan också få feber och/eller diarré.               
Behandlingsformen varierar beroende på omständigheterna. 

● Inflammation i buk/tarm: Kan ge diarré med uttorkning som följd. Orsaken tros vara dåligt foder,               
parasiter eller infektioner. Hästen behöver oftast akut intensivvård. 



 

● Mjälte/njurligamentupphängning: Tarmavsnitt har av någon anledning kommit på fel sida av mjälten            
och ”hängt upp sig” på ett bindvävsstråk som går mellan njure och mjälte. Kan lösas med                
mjältsammandragande medicin, svält, dropp och motion men kräver ibland kirurgiskt ingrepp 

● Magsår: Kan ge kortvariga, lätta kolikkänningar. Hästen visar ofta minskad foderlust vid utfodringen.             
Tandgnissel kan förekomma. Orsaken kan vara för lite grovfoder (och för kort ättid vilket skapar               
överproduktion av magsyra), tandproblem, hård fysisk aktivitet och stress. Kan behandlas med            
magsårsmedicin. 

● Pungbråck: Inklämd tarm i hingstens pung. Kan ge kraftiga koliksymtom och en öm, förstorad pung.               
Kräver vanligen kirurgisk behandling. 

● Magutvidgning: Hästmagen har begränsad kapacitet och kan brista om den är överfylld. Brott på              
magsäcken är dödligt. 

● Mekoniumförstoppning hos föl: Ibland har ett nyfött föl problem att få ut allt tarmbeck. Detta är                
mörkt till färgen, ofta format i hårda små bollar och ska avgå inom 12 timmar efter fölning. Ofta går                   
problemet att lösa hemma med microlax, men kontakta alltid veterinär för rådgivning. 

● Ruptur av urinblåsa hos föl: Ibland kan urinblåsan brista under fölningen. Fölet kan försöka kissa men                
ingenting kommer. Bukomfånget tilltar och fölet visar lättare koliksymptom. Kontakta veterinär direkt.            
Kan fölet opereras tidigt är prognosen oftast god men det är viktigt att detta görs så snart som möjligt.  

Symptom och beteenden 

När en häst får kolik innebär det oftast betydande smärta. Men hästar har olika sätt att uttrycka sin smärta på,                    
beroende på smärtans natur och även hästens personlighet. Vissa är mer oroliga och andra är mer                
behärskade. 

Här är en lista över några av de mer klassiska, tydliga tecken på kolik hos hästar: 

● Ligger ner, ställer sig upp och lägger sig ner 

● Rullande eller vanka omkring 

● Sträcka sig ut på sidan 

● Skrapa med hovarna 

● Titta åt sidorna/bakåt 

● Bita i flankerna, sparka mot buken 

● Rullar våldsamt, kastar sig 

● Ställer sig som att den försöker kissa 

● Minskad aptit och minskat vattenintag 

● Svettningar 

● Snabb andning, flämtningar 

● Diarré, utebliven avföring och nedsatta tarmljud 

● Depression, inte ”vara som sig själv” 



 

Om du misstänker kolik, håll ett öga på din häst och anteckna vitala tecken och beteenden, inklusive tid och                   
frekvens, så att du kan beskriva dem för veterinären. Ta följande status innan  du kontaktar veterinären: 

● Kroppstemperatur: Kraftigt förhöjd temperatur med samtidiga koliksymtom kan tyda på          

bukhinneinflammation. 

● Puls: Normal puls är 28–40 slag per minut. Har du inte stetoskop, ta pulsen på insidan av                 

ganaschen. 

● Slemhinnan: En frisk häst har ljusrosa fuktiga slemhinnor i munnen. Allvarlig kolik kan ge              

mörkröda slemhinnor. Tryck med fingret på munslemhinnan och ta tid på så kallad kapillär              

återfyllnad, hur lång tid det tar för slemhinnan att återfå ursprungsfärgen. Normalt är mindre än               

2,5 sek 

● Tarmljud: Lyssna på hästens mage, på båda sidor vid flanken. Där hörs normalt ett kurrande. En                

tyst mage talar för nedsatt motorik. 

● Avföring: Har hästen haft avföring? Hur mycket och hur såg den ut? 

● Sjukdomshistoria: Ha en utförlig sjukdomshistoria till hands. Är det första gången hästen har kolik,              

när började symtomen, hur kraftig verkar smärtan vara? När togs träckprov, och när avmaskades              

hästen senast och i så fall med vilket preparat? 

Fortsätt hålla ett öga på de vitala tecknen och beteenden när du har ringt till veterinären så du kan följa                    
utvecklingen. Detta kan hjälpa veterinären att fatta mer underbyggda beslut om diagnos och behandling. 

En kolikhäst kan mycket snabbt utveckla ett allvarligt sjukdomstillstånd. Regelbunden utvärdering av            
beteenden och vitala tecken är avgörande. Kom ihåg att ju tidigare du behandlar desto bättre chans till                 
återhämtning och mindre smärta för din häst. 

Förebygg 

Det finns mycket man kan göra som hästägare för att förebygga risken för kolik. Generellt gäller det att ge                   
hästen en så jämn vardag, med så lika rutiner som möjligt oavsett årstid. Hästens mage är som motorn på en                    
rullande bil. För att den ska fungera behövs ständig tillgång till bränsle (grovfoder i form av strå) och olja                   
(vätska och rörelse). Viktiga punkter för att förebygga kolik vintertid är: 

#1 Foder 

Ha en balanserad foderstat baserad på grovfoder. Stora mängder kraftfoder ökar risken för kolik. Försök               
efterlikna hästens naturliga behov av att beta, även under vintertid. En häst behöver tugga ca 50-60% av                 
dygnet för att magen ska arbeta och saliven kunna göra sitt jobb att bryta ner fodret effektivt. Introducera                  
alltid nya fodermedel successivt under ett par veckor. 

#2 Vatten 

Ca 30 liter vatten per dag behöver en genomsnittlig häst. Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg                     
kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov. När en häst arbetar kan den förlora                     



 

10-15 liter kroppsvätska per timme. Se till så att hästen alltid har tillgång till fräscht vatten dygnet runt, även i                    
hagen när det är kallt. Många vinterförstoppningar orsakas av att hästarna dricker för lite. Är det kallt så                  
dricker hästar mindre, se till att vattnet är tempererat och byt gärna vattenkoppen i stallet till hinkar så att du                    
har kontroll på vätskeintaget. 

#3 Motion och rörelse 

En häst i frihet rör sig naturligt mellan 6-28 km om dagen. Se till att motionera hästen regelbundet, trots                   
mörker och kyla. Utan bete och oftare kortare hagtid rör sig hästarna mindre. Är det dessutom kallt och dåligt                   
väder kan en frusen häst stå och spänna sig, vilket innebär att de spända magmusklerna minskar mag- och                  
tarmrörelserna. Ett lämpligt täcke och tillgång till strå motverkar detta vid dåligt väder.  

#4 Sandjord? 

Om din häst går i hagar med sand eller sandjord – var noga med att ge foder i foderhäckar för att minska                      
risken att få sandkolik. Ge gärna lite matolja eller majsolja med hästens kraftfoder. Det smörjer tarmen. Även                 
loppfrö och linfrökaka fungerar smörjande och hjälper sandpartiklar att passera. När det första gröna stråna               
spirar är det extra viktigt att förebygga eftersom hästarna drar upp stråna med rötter och får med sig                  
sandpartiklar. 

#5 Tandhälsan 

Det finns ett starkt samband mellan din hästs tandhälsa och kolik. Faktum är att en hästtandläkare kan                 
enbart genom att hästens tandstatus berätta om den har ökad risk för kolik! För att effektivt mala fodret                  
behöver tänderna, tuggrörelsen och bettet vara korrekta. Dels för att fördela fodret, men även för att kunna                 
svälja och föra ner fodret tillsammans med saliv i magsäcken, vilket är viktigt för en effektiv matsmältning. En                  
häst tuggar växelvis höger och vänster sida. Kan den inte göra det, dvs byta håll, blir det väldigt svårt.  

Asymmetri tyder på problem med tänderna eller att tugga i någon riktning. Orsaken kan vara problem med                 
tänderna pga av bl a karies, foderinpackningar, inflammationer eller infektioner. Förutom en mindre effektiv              
matsmältning och därmed risk för kolik, kan även smärtan skapa stress vilket kan orsaka kolik. 

En häst som inte mår bra, kommer generellt att äta mindre eller möjligtvis hetsäta. Den ändrar sin frekvens av                   
tuggande och ättid. Beteendeförändringen i sig kan skapa stress vilket är en drivande faktor för kolik. Och om                  
den äter för snabbt så tuggar den inte effektivt, vilket påverkar hur de får ner saliv och matsmältningen och                   
som i sin tur innebär ökad risk för kolik.  

Allt foder i pelletsform, även hästgodis, ökar risken för foderinpackningar. I synnerhet om det ges torrt. Har                 
hästen problem med tänderna kan då foderinpackningar uppstå, vilket betyder att hästen får svårare att tugga                
och kan uppleva smärta eller obehag. Kolla din hästs tänder regelbundet hos en specialiserad hästtandläkare! 

 



 

Lösningen 

Som hästägare kan det bli jobbigt att vara i stallet länge och iaktta hästens varje rörelse för att hitta fler tecken                     
på kolik. Med ångest och trötthet, speciellt under kalla nätter, förvärras den redan svåra utmaningen att                
hantera hästens kolik. Då ger Hoofstep® en lösning med löpande information om hästens tillstånd direkt i                
mobilen extra stor nytta. 

HoofStep® kan mäta hästens beteende kopplat till flertalet kliniska tecken på kolik. Detta börjar med att känna                 
den friska hästens specifika normala beteenden. Då kan hästens vanliga aktivitet jämföras mot det som är                
avvikande vid sjukdom. 

HoofStep® känner igen följande beteendeförändringar hos din häst, som alla kan indikera kolik. Speciellt              
kombinationen av dessa på ett sätt som inte liknar din hästs normala beteende: 

● Ligger ner, ställer sig upp och lägger sig ner 

● Rullande 

● Minskad aptit och minskat vattenintag 

● Förändrat ät- och tuggbeteende 

● Förändringar av huvud- och nackläge 

● Sträcka sig ut på sidan 

● Skrapa med hovarna 

● Titta åt sidorna/bakåt mot buken 

● Bita i flankerna, sparka mot buken 

● Inte ”vara sig själv” 

HoofStep® hjälper dig vid potentiella risksituationer för kolik: 

● När det finns en större risk för kolik - vid byte av miljö, vid nytt bete eller nytt foder, om du misstänker                      
att hästen fått i sig något giftigt eller för mycket foder, under boxvila osv. 

● När du misstänker att din häst har kolik/koliksymptom. HoofStep® övervakar beteenden på detaljnivå             
och du får larm med information om vilka beteendeförändringar som utlöste larmet. Allt anpassat till               
den specifika hästen. Genom att studera hästen och också titta på historiska data, kan du skapa dig en                  
bättre bild över situationen och agera därefter. 

● När du är säker på att hästen har kolik och du måste övervaka utvecklingen medan du väntar på                  
veterinären eller efter behandling. 

● När hästen har återhämtat sig från kolik och du vill undvika återfall. 
● När hästen har upprepade kolikanfall och är en häst man alltid behöver hålla ett öga på. 
● När du måste vara borta och vill ha sinnesfrid medan din häst till exempel är i någon annans omsorg                   

under några dagar. 

 



 

Även med god övervakning behöver hästar med kolik akut veterinärvård. HoofStep® ersätter inte             
veterinärinsatsen. Var noga med att kontakta din veterinär så snart du märker de första tecknen på kolik och                  
använd HoofSteps information som ett komplement och för att ge veterinären bättre underlag. 

 

De vanligaste tecknen på koliksymptom enligt studier, i rangordning är: 

Koliktecken Mäts av HoofStep® 

Förändrat ätbeteende JA 

Rullningar JA 

Skrapar konstant eller upprepade gånger JA 

Ligger ner långa perioder JA 

Reser sig och lägger sig JA 

Upprepade gånger tittar mot flanken JA 

Rullar upp övre läppen JA 

Backar in i ett hörn Kanske 

Sparkar mot magen Kanske 

Står uppställd som att hästen försöker kissa Kanske 

Lyckas inte bajsa på över 24 timmar Kanske 

 



 

Nyfiken på vår kolikövervakning? 

🖐 HoofStep är världens smartaste och smidigaste hälsoövervakning för din häst -            

dygnet runt. Tryck här om du vill veta mer! 
 

LÄS MER OM KOLIK  

Läs igenom dessa länkar om du vill ha mer information om hur förebygga, känna igen och hantera kolik:  

(Olänkat) 

kolikavsnittmyhorseuniversity - Equine-Colic-Orsaker-Symptom-Behandling och förebyggande 

thehorse.com - whats- your-equine-colic-contingency-plan 

thehorse.com - equine-colic-imitators 

thehorse.com/ - equine-colic-early-intervention-räddar liv 

www.acvs.org/large-animal/colic-in-horses 

Kontrollera alltid dina informationskällor för att se till att de är pålitliga och baserade på vetenskapliga bevis.                 

Länkarna vi tillhandahåller innehåller information som har validerats av vetenskapliga kommittéer. 

https://www.hoofstep.se/hur-funkar-det
https://www.myhorseuniversity.com/single-post/2017/09/25/Equine-Colic-Causes-Symptoms-Treatment-and-Prevention
https://thehorse.com/139448/whats-your-equine-colic-contingency-plan/
https://thehorse.com/157326/equine-colic-imitators/
https://thehorse.com/156835/equine-colic-early-intervention-saves-lives/
https://www.acvs.org/large-animal/colic-in-horses

